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Дизайнери від рили модні
се рети півріччя

Ïðåçèäåíò âèêëèêàâ
êîàë³ö³þ
Ïîìàðàí÷åâ³ ñèëè â ïðèñóòíîñò³ Â³êòîðà Þùåíêà
äîìîâèëèñü ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî

Íàïåðåäîäí³ Âèùèé àäì³í³ñòðà-
òèâíèé ñóä â³äõèëèâ ïîçîâ ÑÏÓ,
ÿêà âèìàãàëà çàòðèìàòè ïðîöåäó-
ðó ³ äåòàëüíî âèâ÷èòè ïîðóøåííÿ
ï³ä ÷àñ ãîëîñóâàííÿ. Òàêèì ÷è-
íîì, äëÿ ÖÂÊ â³äêðèëàñÿ ìîæëè-
â³ñòü ï³äáèòè ï³äñóìêè. Ïðåäñòàâ-
íèêè âñ³õ ïîë³òñèë ó ÖÂÊ ä³ÿëè
íà äèâî çëàãîäæåíî, ³ âèáîðè íà-
ðåøò³ ìàþòü ñâî¿ îô³ö³éí³ ðåçóëü-
òàòè. ¯õ, ÿê çàïåâíèâ ñóääÿ Êîí-
ñòèòóö³éíîãî Ñóäó ²âàí Äîìáðîâ-
ñüêèé, íå ñêàñóþòü íàâ³òü ó ðàç³
óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ïðî íåêîíñòè-
òóö³éí³ñòü óêàç³â Ïðåçèäåíòà ïðî
ðîçïóñê ïàðëàìåíòó, “îñê³ëüêè íà
ìîìåíò ïðîâåäåííÿ âèáîð³â ¿õíÿ

çàêîíí³ñòü íå ï³äëÿãàëà ñóìí³âó”.
Îòæå, áàæàííÿ ãëàâè äåðæàâè íà-
ðåøò³ íàáóëè þðèäè÷íî¿ ôîðìè.

Íàòõíåíí³ ïåðåä÷óòòÿì áëèçü-
êî¿ ïåðåìîãè òà íàâ³òü íå äî÷å-
êàâøèñÿ îô³ö³éíèõ ï³äñóìê³â, äî
Ñåêðåòàð³àòó áëèçüêî òðåòüî¿ ãîäè-
íè äíÿ çëåò³ëèñÿ ïîìàðàí÷åâ³ —
Þë³ÿ Òèìîøåíêî, ë³äåðè áëîêó
“Íàøà Óêðà¿íà — Íàðîäíà ñàìî-
îáîðîíà” Â’ÿ÷åñëàâ Êèðèëåíêî ³
Þð³é Ëóöåíêî, ñåêðåòàð ÐÍÁÎ
²âàí Ïëþù òà ãîëîâà Ñåêðåòàð³-
àòó Ïðåçèäåíòà Â³êòîð Áàëîãà.
Ïëîäîì ê³ëüêàãîäèííèõ ïåðåãîð³â
ñòàëî ïàðàôóâàííÿ óãîäè ïðî
ñòâîðåííÿ êîàë³ö³¿. Äîêóìåíò ó

ïðèñóòíîñò³ æóðíàë³ñò³â ï³äïèñà-
ëè Þð³é Ëóöåíêî, Â’ÿ÷åñëàâ Êè-
ðèëåíêî òà Þë³ÿ Òèìîøåíêî.
Ïðè÷îìó âîíè ïîîá³öÿëè, ùî
îñòàòî÷íî ïàðàôîâàíó óãîäó áóäå
ï³äïèñàíî íà ïåðøîìó çàñ³äàíí³
íîâîîáðàíî¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè.

Ñóìí³âè ùîäî öüîãî âèñëîâèëè
â Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. ¯¿ ïðåäñòàâíèê
Òàðàñ ×îðíîâ³ë çàÿâèâ, ùî “îáèä-
â³ ö³ ïîë³òè÷í³ ñèëè õîò³ëè á ñòâî-
ðèòè ïîìàðàí÷åâó êîàë³ö³þ, àëå
ïðè öüîìó êîæíà ñòîðîíà õî÷å îò-
ðèìàòè â³ä òàêîãî áëîêóâàííÿ àá-
ñîëþòíèé ìàêñèìóì ³ íå éäå íà
êîìïðîì³ñ”. Âîäíî÷àñ ïðî òå, ùî
äî êîìïðîì³ñó ãîòîâ³ ðåã³îíàëè,
“Õðåùàòèêó” çàÿâèâ ë³äåð êè¿â-
ñüêîãî îñåðåäêó ÏÐ Âàñèëü Ãîð-
áàëü. Â³í âèçíàâ, ùî ïðîöåñ ñòâî-
ðåííÿ êîàë³ö³¿ áóäå ñêëàäíèì ³
òðèâàëèì. “Øâèäøå çà âñå, âîíà
ñôîðìóºòüñÿ â îñòàíí³ äí³ òåðì³-
íó, ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîäàâ-
ñòâîì. Òîáòî íå íàñòóïíîãî äíÿ
ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ ïðèñÿãè, à òðè-
äöÿòîãî”,— çàÿâèâ ïàí Ãîðáàëü.
Îòæå, îïîíåíòè ââàæàþòü ó÷î-
ðàøíº ãó÷íå ï³äïèñàííÿ íà Áàí-
êîâ³é ÷åðãîâèì ï³àðîì

Ìåð â³äïðàâèâ
ïîë³òèê³â íà ðîáîòó
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé âèìàãàº, ùîá âîíè
øâèäøå ïî÷àëè âèêîíóâàòè ñâî¿ îáîâ’ÿçêè

Øîïåíà ïîñòàâèëè
íà íîãè
ßíóø Îëåéí³÷àê â³äêðèâ êèÿíàì ñâîãî
ñïðàâæíüîãî êëàñèêà

ßíóøà Îëåéí³÷àêà ïðèíàé-
ìí³ ÷âåðòü ñòîë³òòÿ íàçèâàþòü
îäíèì ³ç íàéêðàùèõ ó ñâ³ò³ ³í-
òåðïðåòàòîð³â Øîïåíà. Ïî÷à-
ëîñÿ âñå 1970 ðîêó, êîëè ñòó-

äåíò Âàðøàâñüêî¿ êîíñåðâàòîð³¿
Îëåéí³÷àê ñòàâ íàéìîëîäøèì
ëàóðåàòîì Ì³æíàðîäíîãî êîí-
êóðñó ï³àí³ñò³â ³ìåí³ Øîïåíà.
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Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора Київсь ий місь ий олова Леонід Черновець-
ий за ли ав лідерів сіх політичних сил припинити
д мати тіль и про розподіл повноважень і терміново
почати розв'яз вати проблеми, на альні для Києва і
всієї раїни.

Ó÷îðà ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé çàÿâèâ æóðíàë³ñòàì,
ùî â³ä ³ìåí³ âñ³õ êèÿí âèìàãàº,
àáè ïîë³òèêè äîìîâèëèñÿ ì³æ
ñîáîþ ³ ÿêíàéøâèäøå ïî÷àëè
ïðàöþâàòè íà êîðèñòü Óêðà¿íè ³
Êèºâà ÿê ¿¿ ñòîëèö³. “Ìè ïîâèí-
í³ â³äïîâ³äàòè âèìîãàì ÷àñó: ðîç-
ïî÷àòè îïàëþâàëüíèé ñåçîí,
çàéíÿòèñÿ ðåàëüíèì ôîðìóâàí-
íÿì áþäæåòó íà 2008 ð³ê, ñòðè-
ìóâàòè ï³äâèùåííÿ ö³í íà òîâà-
ðè ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³, çàïóñ-
êàòè ïðîãðàìè ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó íàñåëåííÿ. Ïåðåä íàìè ùå
áàãàòî ³íøèõ äóæå âàæëèâèõ
ïðîáëåì ³ ïèòàíü. Âèð³øåííÿ ¿õ
çàëåæèòü â³ä øâèäêîãî äîñÿãíåí-
íÿ äîìîâëåíîñòåé ì³æ ë³äåðàìè
ïîë³òè÷íèõ ñèë ³ êåð³âíèêàìè
öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âëàäè”,—
çàçíà÷èâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Çà ñëîâàìè ì³ñüêîãî ãîëîâè,
âæå ñüîãîäí³ ñòîëè÷íà âëàäà
ôîðìóº áþäæåò íàñòóïíîãî ðî-
êó. “ß ùîï’ÿòíèö³ ó ïðÿìîìó
åô³ð³ òåëåêàíàëó “Êè¿â” âåäó
â³äêðèòèé ä³àëîã ç êèÿíàìè, ³
ìåí³ ïîòð³áíî áóäå äàòè ÷³òê³
â³äïîâ³ä³ íà âñ³ ïîñòàâëåí³ çà-
ïèòàííÿ. Àëå ÿê ìåð ÿ ìîæó
çíàéòè ðåàëüíå ðîçâ’ÿçàííÿ âñ³õ

ïðîáëåì êèÿí ò³ëüêè â áåçïîñå-
ðåäí³é âçàºìîä³¿ ç Êàá³íåòîì
Ì³í³ñòð³â ³ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ.
Òîìó íàïîëÿãàþ íà òîìó, ùîá
ïîë³òèêè ïî÷àëè âèêîíóâàòè
îá³öÿíå ñâî¿ì âèáîðöÿì, à íå
ëèøå âèð³øóâàëè ñâî¿ ò³ëüêè
âóçüêîïàðò³éí³ òà âíóòð³øíüî-
êëàíîâ³ ïèòàííÿ”,— êàòåãîðè÷-
íî çàÿâèâ ìåð Êèºâà.

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé àêöåí-
òóâàâ óâàãó íà òîìó, ùî éîìó
âäàëîñÿ çáåðåãòè ñòàá³ëüí³ñòü ó
ñòîëèö³ ï³ä ÷àñ âèáîð³â. Íà éî-
ãî äóìêó, çàì³ñòü ïîë³òè÷íî¿ äå-
ìàãîã³¿, âèã³äíî¿ ëèøå áàç³êàì
â³ä ïîë³òèêè, ì³ñüêà âëàäà ðî-
áèòü ìàêñèìàëüíî â³äêðèòîþ ³
ïðîçîðîþ ðîáîòó Êè¿âðàäè.

Ìåð Êèºâà çàêëèêàâ ïîë³òè-
ê³â çàì³ñòü êîàë³ö³éíèõ ³íòðèã
çðîáèòè âñå ìîæëèâå, àáè æè-
òåë³ æîäíîãî ì³ñòà êðà¿íè íå çà-
ëèøèëèñÿ áåç òåïëà â ñâî¿õ
êâàðòèðàõ. “ß ãîòîâèé íàäàòè
äîïîìîãó ïðåäñòàâíèêàì ì³ñöå-
âèõ âëàä áóäü-ÿêîãî íàñåëåíî-
ãî ïóíêòó Óêðà¿íè, ÿê³ âèñëî-
âëÿòü áàæàííÿ ïåðåéíÿòè ñòî-
ëè÷íèé äîñâ³ä ó ï³äãîòîâö³ äî
îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó”,— çà-
ÿâèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé 

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У Колонном залі Національної філармонії вист пив
один із найбільш знаних інтерпретаторів Шопена
польсь ий піаніст Ян ш Олейніча . Серйозна травма
но и — м зи ант вийшов на столичн сцен на ми-
лицях — не заш одила ви онавцеві продемонстр -
вати иянам шопенівсь ле ість, а на додач ще й
по ратися з темпами.

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Учора олова ЦВК Володимир Шаповал оприлюднив
офіційні рез льтати позачер ових виборів. Центральна
виборча омісія о олосила списо переможців та на-
звала а тсайдерів. Сенсації не сталося. До парламен-
т пройшли п'ять партій і бло ів. Саме ці сили тепер
мож ть з повним правом форм вати нов оаліцію.
Хоча дея і спроб вали почати, не о лядаючись на
ЦВК.
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Ñòîëèöÿ óòðèìóº 
³ííîâàö³éíå ë³äåðñòâî

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî ç
³í³ö³àòèâè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè íå
ìåíøå ÿê 20 ìëí ãðí âèä³ëåíî ç ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó íàóêîâî-äîñë³äíèì îðãàí³çàö³ÿì ñòî-
ëèö³ íà ðîçðîáëåííÿ ³ííîâàö³éíèõ ïðîåêò³â,
ÿê³ àêòèâíî âïðîâàäæóþòü ó ì³ñüêå ãîñïîäàð-
ñòâî òà ïðîìèñëîâ³ñòü. Çàâäÿêè öüîìó ê³ëü-
ê³ñòü ó Êèºâ³ ³ííîâàö³éíî àêòèâíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ íèí³ íàéá³ëüøà â Óêðà¿í³. Çà ïåðøå
ï³âð³÷÷ÿ 2007 ðîêó îñâîºíî 239 ³ííîâàö³éíèõ
âèä³â ïðîäóêö³¿, êîæåí äðóãèé ç íèõ — ï³ä-
ïðèºìñòâàìè ìàøèíîáóäóâàííÿ, ùî÷åòâåð-
òèé — â õ³ì³÷í³é ïðîìèñëîâîñò³, ùîâîñü-
ìèé — ó õàð÷îâ³é ãàëóç³

Ä³òè Ëüâ³âùèíè 
ïîäÿêóâàëè êèÿíàì

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî
Ëüâ³âñüêà îáëàñíà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
âèñëîâèëà ïîäÿêó Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãî-
ëîâ³ çà îðãàí³çàö³þ îçäîðîâëåííÿ òà â³äïî-
÷èíêó â ñòîëèö³ ä³òåé Ëüâ³âùèíè, ÿê³ ïîòåð-
ï³ëè âíàñë³äîê àâàð³¿ ïî¿çäà, ùî ïåðåâîçèâ
ôîñôîð 16 ëèïíÿ öüîãî ðîêó. Íàñòóïíîãî
äíÿ ìàéæå âñ³ ä³òè ç ïðèëåãëèõ íàñåëåíèõ
ïóíêò³â çàëèøèëè ñâî¿ äîì³âêè òà ïî¿õàëè
äî ðîäè÷³â, à çâ³äòè — äî äèòÿ÷èõ îçäîðîâ-
÷èõ òàáîð³â. Çà ñïðèÿííÿ Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî 45 øêîëÿð³â ³ç Ëüâ³âùèíè â³äïî÷è-
ëè ó ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷îìó òàáîð³, ðîçòà-
øîâàíîìó íà Òðóõàíîâîìó îñòðîâ³

Ìåð³ÿ íàâîäèòü ëàä 
íà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³ÿõ

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî çà
äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî â ñòîëèö³ çàâåðøóº-
òüñÿ ïëàíîâå âïîðÿäêóâàííÿ òà îíîâëåííÿ
ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é. Äî çèìîâîãî ñå-
çîíó ï³äãîòîâëåíî 30 òèñ. 200 ï³ä’¿çä³â æèò-
ëîâèõ áóäèíê³â. Íàðàç³ öåé ïðîöåñ ùå òðè-
âàº, ³ äî ê³íöÿ ïîòî÷íîãî ðîêó ì³ñüêà âëà-
äà çáèðàºòüñÿ çàâåðøèòè ïëàíîâ³ çàõîäè ç
îáëàøòóâàííÿ ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é òà
ï³ä’¿çä³â

Îáîëîíü ñòàíå áëèæ÷îþ 
íà 4 ê³ëîìåòðè

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî ó
Êèºâ³ ïðàêòè÷íî çàâåðøåíî â³äíîâëåííÿ ä³-
ëÿíêè â³ä ïðîñï. ×åðâîíèõ Êîçàê³â äî âóë.
Åëåêòðèê³â: òàì óêëàäåíî âåðõí³é øàð ïî-
êðèòòÿ, íà ÿêå ìàþòü íàíåñòè â³äïîâ³äíó äî-
ðîæíþ ðîçì³òêó. Íå ï³çí³øå, í³æ ó ïåðøèõ
÷èñëàõ ãðóäíÿ â³äêðèþòü òàêîæ îäíîñòîðîí-
í³é ðóõ â³ä Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêî¿ äî ×åð-
âîíèõ Êîçàê³â, ùî ñêîðîòèòü ðóõ òðàíñïîð-
òó ç öåíòðó äî Îáîëîí³ íà 4 êì. Äëÿ çðó÷-
íîñò³ é áåçïå÷íîñò³ ï³øîõîä³â ó ðàéîí³ Íà-
áåðåæíî-Õðåùàòèöüêî¿ àêòèâíî áóäóþòü ï³ä-
çåìíèé ïåðåõ³ä

Êîíñüºðæ³ ä³ñòàëè 
îô³ö³éíèé ñòàòóñ

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî ç
³í³ö³àòèâè ìåðà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî êè-
¿âñüêà ñëóæáà êîíñüºðæ³â ä³ñòàíå îô³ö³éíèé
ñòàòóñ. Öå çàáåçïå÷èòü ¿ì â³äïîâ³äíèé ñîö³-
àëüíèé çàõèñò, ðîçøèðèòü ìîæëèâîñò³, óäî-
ñêîíàëèòü ðîáîòó, à îòæå, ñòàíóòü êîìôîðò-
í³øèìè óìîâè ïðîæèâàííÿ óñ³õ êèÿí. Ìåð
Êèºâà äîðó÷èâ Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó
óïðàâë³ííþ ÊÌÄÀ ñï³ëüíî ç ðàéîííèìè ó
ì. Êèºâ³ äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè âíåñ-
òè ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèçíà÷åííÿ â áþäæåò³
ì³ñòà ïîòð³áíèõ êîøò³â íà óòðèìàííÿ ñëóæ-
áè êîíñüºðæ³â ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ

Êè¿âñüêà âëàäà äîïîìîæå 
ë³òí³ì ëþäÿì ó ñàìîòíîñò³
Ó ìåð³¿ â³äáóëèñÿ ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ 
ç ïðèâîäó ïðîáëåìè ë³òí³õ  ëþäåé
Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Учора в Колонній залі Київсь ої
місь ої держадміністрації відб -
лися ромадсь і сл хання. Го-
ловна тема — ставлення столич-
ної влади до літніх людей. Я
зазначила під час з стрічі за-
ст пни олови КМДА Ірена
Кільчиць а, щомісячна адресна
матеріальна допомо а та місь а
про рама "Т рбота", за я ими в
столиці реаліз ють політи під-
трим и соціально незахищених
верств населення, не єдині
шляхи розв'язання цих проблем.

Äáàëå ñòàâëåííÿ äî ëþäåé ïîâàæíîãî
â³êó çàâæäè áóëî êðèòåð³ºì ãóìàííîñò³ òà
ìîðàëüíîñò³ ñóñï³ëüñòâà. Íà æàëü, ó ñâ³-
äîìîñò³ áàãàòüîõ ñòàð³ñòü àñîö³þºòüñÿ ç
õâîðîáàìè òà ô³çè÷íîþ íåì³÷÷þ. Àëå ð³ä-
êî õòî çãàäóº, ùî, îêð³ì ìàòåð³àëüíèõ
ñòàòê³â, ë³òí³ì ëþäÿì áðàêóº åëåìåíòàð-
íî¿ óâàãè òà çâè÷àéíî¿ òóðáîòè. Ñàìå ïðî
ö³ ïðîáëåìè éøëîñÿ íà â÷îðàøí³õ ãðî-
ìàäñüêèõ ñëóõàííÿõ ó ñòîëè÷í³é ìåð³¿.

ßê ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà, ì³ñü-
êîþ âëàäîþ âæå âíåñåíî çì³íè òà äîïîâ-
íåííÿ äî ïëàíó ïåðøî÷åðãîâèõ çàõîä³â
ùîäî ïîñèëåííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó îäè-
íîêèõ íåïðàöåçäàòíèõ ãðîìàäÿí. Öèì
ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî îíîâëåííÿ ñïèñ-
ê³â ìåøêàíö³â ñòîëèö³, ÿê³ ñïðàâä³ ïîòðå-
áóþòü ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè, à âñ³ çâåð-
íåííÿ íå ëèøàòèìóòüñÿ ïîçà óâàãîþ ñî-
ö³àëüíèõ ñëóæá.

Òàêîæ óïåðøå íà çóñòð³÷³ áóëî “îçâó-
÷åíî” ïðîïîçèö³¿ ñòîëè÷íîãî ãîëîâè ïðî
ñòâîðåííÿ ó ðàéîíàõ â³ää³ëåíü äåííîãî

ïåðåáóâàííÿ ïåíñ³îíåð³â òà ³íâàë³ä³â ³ç
çàáåçïå÷åííÿì ¿õ ãàðÿ÷èì õàð÷óâàííÿì,
â³äêðèòòÿ ìåðåæ³ õîñï³ñ³â äëÿ îäèíîêèõ
ë³òí³õ ãðîìàäÿí, à òàêîæ ìîæëèâ³ñòü àä-
ðåñíî¿ ö³ëüîâî¿ äîïîìîãè íà îïëàòó æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã äëÿ òèõ, õòî
öüîãî ïîòðåáóº íàéá³ëüøå.

Àáè äîäàòêîâî çàîõîòèòè ñîö³àëüíèõ

ïðàö³âíèê³â òà âîëîíòåð³â, êîòð³ äîïîìà-
ãàþòü ë³òí³ì ãðîìàäÿíàì, 2527 îñ³á îòðè-
ìóâàòèìóòü äîïîìîãó çà ðàõóíîê êîøò³â,
ïåðåäáà÷åíèõ ó ì³ñüêîìó áþäæåò³ íà âè-
êîíàííÿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Òóðáî-
òà” íà 2006—2010 ðîêè. Öèì ðîçïîðÿ-
äæåííÿì ïåðåäáà÷åíî âèä³ëåííÿ êîøò³â
íà ñóìó 271,2 òèñ. ãðí

10.00 Äåïóòàòè Êè¿âðàäè — ÷ëåíè ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü çåìåëüíèõ
â³äíîñèí — ïðîâåäóòü çàñ³äàííÿ
êîì³ñ³¿.

15.00 Ãîëîâà ÊÌÄÀ Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé â³çüìå ó÷àñòü â óðî÷èñòîìó
â³äêðèòò³ ïàì’ÿòíèêà Ìèõàéëîâ³
Áóëãàêîâó.

15.00 Ïðåäñòàâíèêè ì³ñüêî¿ âëàäè â³çü-
ìóòü ó÷àñòü â óðî÷èñòîìó â³äêðèò-
ò³ îíîâëåíî¿ ñïîðòèâíî¿ çàëè â
ÑØ ¹ 180.

16.00 Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà çóñòð³íåòüñÿ ç ³í³ö³àòî-
ðîì ì³æíàðîäíîãî ãóìàí³òàðíîãî
ïðîåêòó “Ðîäèíà — Ðîäèí³” Åë³-
çàáåò Õüîëüöëü.

ДД ЕЕ НН ЬЬ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

ªâðîïà çàö³êàâèëàñÿ
Êèºâîì
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî îáãîâîðèâ ç áåëüã³éñüêîþ äåëåãàö³ºþ
ï³äãîòîâêó äî ªâðî-2012
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора заст пни олови КМДА
Анатолій Гол бчен о з стрівся з
представни ами Посольства та
членами е ономічної місії Коро-
лівства Бель ія для об оворення
під отов и Києва до Євро-2012.
Інвестиційна с ладова під отов-
и ся не 14 млрд рн. Бель ій-
сь ий бізнес може дол читися
до б дівництва отелів та транс-
портної інфрастр т ри.

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíà-
òîë³é Ãîëóá÷åíêî çóñòð³âñÿ ç ïðåäñòàâ-
íèêàìè Ïîñîëüñòâà Êîðîë³âñòâà Áåëüã³ÿ
òà ÷ëåíàìè åêîíîì³÷íî¿ ì³ñ³¿ ö³º¿ êðà¿íè.
Áåëüã³éñüêèé á³çíåñ ö³êàâèòüñÿ ³íâåñòè-
ö³éíèìè ïðîåêòàìè â ðàìêàõ ï³äãîòîâêè
äî ªâðî-2012. Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî ðîç-

ïîâ³â, ùî Êè¿â óæå ãîòóºòüñÿ çà ïðîåê-
òîì ïðîãðàìè, ùî ïðàêòè÷íî ïîâòîðþº
ïóíêòè äîãîâîðó ì³æ Ôåäåðàö³ºþ ôóòáî-
ëó Óêðà¿íè òà ÓªÔÀ. “Íàéâàæëèâ³øå —
ï³äãîòîâêà ñïîðòèâíèõ ñïîðóä”,— çàçíà-
÷èâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ. Çà éîãî
ñëîâàìè, ìàò÷³ â Êèºâ³ ïðîâåäóòü íà äâîõ
ñòàä³îíàõ: Îë³ìï³éñüêîìó òà íîâîìó,
ÿêèé çâåäóòü â ðàéîí³ ÂÄÍÃ àáî íà ë³-
âîìó áåðåç³ Äí³ïðà.

Äëÿ 200 òèñ. ôóòáîëüíèõ ôàí³â, ÿêèõ
î÷³êóþòü ó Êèºâ³, âæå ðîçïî÷àòî áóä³â-
íèöòâî 4- òà 5-ç³ðêîâèõ ãîòåë³â. “Ï³ä
á³ëüø³ñòü ïðîåêò³â óæå º ³íâåñòîðè. Îä-
íàê º ùå 11—12 ä³ëÿíîê, ÿê³ âèñòàâëÿòü
íà êîíêóðñ ï³ä ñïîðóäæåííÿ ãîòåë³â”,—
çàçíà÷èâ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. Ìîëîäü
çàáåçïå÷àòü ãóðòîæèòêàìè òà ïîáóäóþòü
“ìîëîä³æíå ì³ñòå÷êî”.

Íàéçàòðàòí³øîþ áóäå ï³äãîòîâêà òðàíñ-
ïîðòíèõ ñïîëó÷åíü. Óæå íèí³ òðèâàº áó-
ä³âíèöòâî äâîõ ìîñòîâèõ ïåðåõîä³â òà íî-
âî¿ ë³í³¿ ìåòðî. Íà ï³ä’¿çä³ äî Êèºâà ïëà-
íóþòü ñïîðóäèòè àâòîâîêçàëè. Ðåêîí-

ñòðóêö³ÿ òîðêíåòüñÿ òàêîæ çàë³çíè÷íîãî
âîêçàëó òà äâîõ ñòàíö³é ìåòðî, äå ïåðåä-
áà÷àòü íîâ³ âèõîäè. “Äëÿ ãîñòåé ì³ñòà ðîç-
ðîáëÿòü òóðèñòè÷í³ ìàðøðóòè. Äî ðåêîí-
ñòðóêö³é ïàì’ÿòîê òåæ ìîæíà äîëó÷èòèñÿ
³íâåñòîðàì”,— çàçíà÷èâ ïàí Ãîëóá÷åíêî.
Çàãàëîì, çà éîãî ñëîâàìè, ïðèáëèçíà âàð-
ò³ñòü ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò äî ÷åìï³îíàòó íà
5 ðîê³â ñòàíîâèòèìå ìàéæå 50 ìëðä ãðí,
ç íèõ 18 î÷³êóþòü ç äåðæàâíîãî áþäæåòó,
18 âèä³ëèòü ì³ñòî, à 14 ìëðä ãðí ïðîïî-
íóþòü âêëàñòè ³íâåñòîðàì. “Óñ³ ö³ íàïðÿì-
êè ï³äãîòîâêè äóæå ö³êàâ³. Ãàäàþ, îáì³-
íÿâøèñü êîíêðåòíèìè ïðîïîçèö³ÿìè, ìè
çíàéäåìî ò³ ïðîåêòè, äî ðåàë³çàö³¿ ÿêèõ
ìîæå äîëó÷èòèñÿ áåëüã³éñüêèé á³çíåñ”,—
ñêàçàâ ïåðøèé ñåêðåòàð Ïîñîëüñòâà Êî-
ðîë³âñòâà Áåëüã³ÿ Ôðåäåð³ê Äåâåëüòåð.

Áåëüã³éö³ çàïðîïîíóâàëè ñï³âïðàöþ ç
¿õí³ì Îë³ìï³éñüêèì á³çíåñ-êëóáîì, ÿêèé
îá’ºäíóº ñïîðòèâí³ êîìïàí³¿ Áåëüã³¿ òà
ìàº çíà÷íèé äîñâ³ä ó áóä³âíèöòâ³ ñïîð-
òèâíèõ ñïîðóä ³ ïðîâåäåíí³ ìàñøòàáíèõ
çàõîä³â
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Ірена Кільчиць а занепо оєна тим, я Києві виріш ються проблеми старих людей
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Ïðåçèäåíò 
íå õî÷å 
îá’ºäíóâàòè
Ñõ³ä ³ Çàõ³ä
ÿêùî ðîáèòü Ðîìàíà 
Øóõåâè÷à Ãåðîºì Óêðà¿íè
Âîëîäèìèð ÊÎÐÍ²ËÎÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ïîñï³øàþ
ïîâ³äîìèòè,
ùî Óêàç
Ïðåçèäåíòà
Þùåíêà ïðî
íàãîðîäæåí-
íÿ Ðîìàíà
Øóõåâè÷à íå
çá³ãàºòüñÿ ç
çàêîíîäàâ-
ñòâîì Óêðà-
¿íè. Â³í ñó-
ïåðå÷èòü ïî-
ë î æ å í í þ
ïðî ïðè-
ñ â î º í í ÿ
çâàííÿ Ãåðîÿ Óêðà¿íè. Çã³äíî ç íèì ïðè-
ñâîþâàòè öå çâàííÿ ìîæíà ëèøå ãðîìàäÿ-
íàì Óêðà¿íè. Øóõåâè÷, ÿê ÿ ïàì’ÿòàþ, æîä-
íîãî äíÿ ãðîìàäÿíèíîì Óêðà¿íè íå áóâ.
Ãðîìàäÿíèíîì ð³çíèõ êðà¿í â³í ââàæàâñÿ
÷àñ â³ä ÷àñó, àëå òî÷íî íå Óêðà¿íè. Â öüî-
ìó æ ñàìîìó ïîëîæåíí³ éäåòüñÿ, ùî íå
ìîæíà öå ïî÷åñíå çâàííÿ ïðèñâîþâàòè çà
ìèíóë³ ðîêè. Òîáòî àïð³îð³ áóëî çàêëàäå-
íî, ùî íå ìîæíà íàãîðîäæóâàòè òàêèõ ëþ-
äåé, ÿê Ìàçåïà, Áàíäåðà, Øóõåâè÷, Ïåòëþ-
ðà àáî ÿêèéñü âîæäü òðèï³ëüñüêîãî ïëåìå-
í³. Êîëè ïàí Þùåíêî âèäàâ öåé óêàç, ïî-
ðóøèâ ïîëîæåííÿ ïðî öå çâàííÿ. Ââàæàþ,
ùî áóäü-ÿêèé ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè ìîæå
îñêàðæèòè öåé Óêàç ó ñóä³, íå êàæó âæå
ïðî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿. Â ïëàí³ ïîë³òè÷íîìó
ïîÿâà òàêîãî óêàçó ñâ³ä÷èòü: âñ³ ðîçìîâè
ïðî òå, ùî òðåáà ÿêîñü îá’ºäíóâàòè Ñõ³ä ³
Çàõ³ä Óêðà¿íè, çàëèøàþòüñÿ ïîðîæí³ìè
ðîçìîâàìè. Ùå ê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó ïàíî-
âå ç “Íàøî¿ Óêðà¿íè” ñòâåðäæóâàëè, áó-
ö³ìòî ïèòàííÿ ðåàá³ë³òàö³¿ ÎÓÍ-ÓÏÀ àáñî-
ëþòíî íåàêòóàëüí³, âîíè çîâñ³ì íå ö³êàâ-
ëÿòü íàøå ñóñï³ëüñòâî. Ò³ëüêè-íî âèáîðè
çàê³í÷èëèñÿ, ìè ïîáà÷èëè â³äêðèòòÿ ïàì’-
ÿòíèê³â Ñòåïàíîâ³ Áàíäåð³, êîìïëåêñ çàõî-
ä³â íà äåðæàâíîìó ð³âí³ ³ç ñâÿòêóâàííÿ ð³÷-
íèö³ ÎÓÍ-ÓÏÀ. ² îñü àïîôåîçîì ñòàâ ãà-
íåáíèé, íà ì³é ïîãëÿä, Óêàç Ïðåçèäåíòà.
Öèì ïîãëèáëþºòüñÿ ðîçêîë ì³æ Çàõîäîì ³
Ñõîäîì. Òîáòî ÿ ââàæàþ, ùî Ïðåçèäåíò
Þùåíêî âêîòðå äåìîíñòðóº, ùî â³í ñïîä³-
âàºòüñÿ, íàâ³òü óïåâíåíèé: ìîæíà íàâ’ÿçà-
òè ÷óæó ³äåîëîã³þ, ÷óæ³ íàö³îíàëüí³ òðàäè-
ö³¿, ÷óæèõ ãåðî¿â óñ³ì áåç âèíÿòêó ãðîìà-
äÿíàì Óêðà¿íè. Ìè ïðîâîäèëè îïèòóâàííÿ
ï³âòîðà ðîêó òîìó. Â óñ³é Óêðà¿í³ ³äåÿ ðå-
àá³ë³òàö³¿ ÎÓÍ—ÓÏÀ º íåïîïóëÿðíîþ. Ïå-
ðåâàæíà ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí, ïðèáëèçíî
ñò³ëüêè, ÿê ïðîòè âñòóïó Óêðà¿íè äî ÍÀ-
ÒÎ, âèñëîâëþþòüñÿ ïðîòè ðåàá³ë³òàö³¿
ÎÓÍ–ÓÏÀ. Íàâ’ÿçóâàòè íàðîäó Óêðà¿íè
÷óæ³ ³äå¿ — îçíà÷àº ïîãëèáëþâàòè ðîçêîë,
öå òî÷íî íå ñïðèÿòèìå âñòàíîâëåííþ ãðî-
ìàäÿíñüêîãî ìèðó ³ âçàºìîðîçóì³ííÿ. Íà
æàëü, ÿ áîþñÿ, ùî öå ëèøå ïî÷àòîê. ßêùî
â ïàðëàìåíò³ ñôîðìóþòü ñóòî “ïîìàðàí÷å-
âó” êîàë³ö³þ áåç óðàõóâàííÿ ³íòåðåñ³â ï³â-
äåííîãî ñõîäó Óêðà¿íè, òî ìè ïîáà÷èìî ùå
íå îäèí óêàç, çàêîí, ÿê³ ³ãíîðóâàòèìóòü
äóìêè, ³íòåðåñè ìàéæå ïîëîâèíè, ÿêùî íå
á³ëüøå, íàñåëåííÿ Óêðà¿íè. Òàêîæ ïåðå-
âàæíà ê³ëüê³ñòü êèÿí ï³âòîðà ðîêó òîìó ââà-
æàëè, ùî íå ïîòð³áíî ðåàá³ë³òóâàòè
ÎÓÍ—ÓÏÀ. Òîáòî öåíòð Óêðà¿íè âèñëî-
âëþâàâñÿ ïðîòè öüîãî. Ïîíàä òå, òðåòèíà
íàñåëåííÿ Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè, ÿêó â íàñ
àïð³îð³ íàìàãàþòüñÿ ïðåäñòàâèòè òàêîþ, ùî
ñòîâ³äñîòêîâî ï³äòðèìóº öþ ³äåþ, âèñëî-
âëþâàëèñÿ ïðîòè ðåàá³ë³òàö³¿ ÎÓÍ-ÓÏÀ.

Â öüîìó âèïàäêó ìè áà÷èìî, ùî íåçàáà-
ðîì ñõîæ³ óêàçè, çàêîíè øòàìïóâàòèìóòü,
ÿêùî, çâè÷àéíî, öüîìó íå ïðîòèñòîÿòèìóòü
ï³âäåííèé ñõ³ä ³ Êè¿â, òâîð÷à ³íòåë³ãåíö³ÿ
³ ïîë³òè÷í³ åë³òè. Ìè áà÷èìî ÷èìàëî çàç³-
õàíü íà òðàäèö³¿, íà ðåë³ã³þ, äî ñëîâà, Êè-
ºâà òàêîæ

Хрещатик  16 жовтня 2007 ППООЛЛІІТТИИККАА 33

1998 2002 2006 2007

СПУ 8,6 6,87 5,69 2,86

ПСПУ 4 3,22 2,93 1,32

СДПУ(о) 4 6,27 1,01 —

КПУ 24,7 19,98 3,66 5,39

Êðèçà ë³âèõ â Óêðà¿í³
Åëåêòîðàò øóêàº ñâîþ ïàðò³þ

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Учора Центрвиборч ом підбив
офіційні підс м и олос вання.
З ідно з їхніми рез льтатами, в
парламенті 6- о с ли ання,
о рім Компартії, не б де жодної
сили ліво о спрям вання. Це
стало політичним парадо сом,
адже на част лівих по лядів,
за даними соціоло ічних дослі-
джень, припадає анія не мен-
ше 20% раїнсь о о еле тора-
т . "Хрещати " спроб вав про-
аналіз вати, я а сила сьо одні
може претенд вати на цей чи-
малий політичний шмато .

СПУ — мандати с лали,
а рила ні

Ïåðøèì ó ñïèñêó — ÑÏÓ. Àäæå ³ â
Ñîö³íòåðí³ â íèõ óñå ãàðàçä, ³ ïðàïîðè
â³äïîâ³äíîãî êîëüîðó, é ³ñòîð³ÿ ìàéæå
ï³äõîäÿùà. Ïðîòå í³ äëÿ êîãî íå ñåêðåò,
ùî ñîö³àë³çì ºâðîïåéñüêîãî çðàçêà ïàð-
ò³ÿ ï³ä³áðàëà äåñü ó ñåðåäèí³ ñâîãî øëÿ-
õó, à íà éîãî ïî÷àòêó ãîëîâíèì íàäáàí-
íÿì ñîö³àë³ñò³â áóâ Îëåêñàíäð Ìîðîç.
Áåççì³ííèé ë³äåð ÑÏÓ äóæå õîò³â ñòàòè
ïðåçèäåíòîì, àëå ùå á³ëüøå ñï³êåðîì.
Îñòàííº éîìó âäàâàëîñÿ íå ðàç, àëå ïðè-
çâåëî äî êàòàñòðîôè 2007 ðîêó.

Ïðîòå àêòèâ ïàðò³¿ òàê æâàâî çàéìàâ-
ñÿ ïðîáëåìàìè ñâîãî øåôà, ùî äî ºâðî-
ïåéñüêîãî ñîö³àë³çìó ïðîñòî ðóêè íå äî-
õîäèëè. Âäàëîñÿ ëèøå ïåðåêîíàòè Ñîö-
³íòåðí, ùî ÑÏÓ ñïðàâæíÿ ë³âà ïàðò³ÿ â
Óêðà¿í³, òà ïîöóïèòè òðîÿíäó ç ïðàïîðà
ÑÄÏÓ(î). À âò³ì, åñäåêè ¿¿ òåæ ïîöóïè-
ëè ó ºâðîïåéö³â.

Îñòàíí³ ïîä³¿ çàñâ³ä÷óþòü, ùî íåâ³äîìî,
÷è ä³éäóòü ðóêè ó ñîö³àë³ñò³â äî ñîö³àë-äå-
ìîêðàòè÷íî¿ ³äåîëîã³¿ òåïåð, êîëè ðîçïîä³ë
êð³ñåë òà ïîðòôåë³â ïàðò³¿ âæå íå çàãðîæóº,
àëå îñòàòî÷íî â³äîìî, ùî Îëåêñàíäð Ìî-
ðîç çà áóäü-ÿêó ö³íó î÷îëþâàòèìå ÑÏÓ.

ßê çàÿâèâ “Õðåùàòèêó” ²âàí Áîêèé, ãîëî-
âà ôðàêö³¿ ÑÏÓ ó ïàðëàìåíò³ 5-ãî ñêëèêàí-
íÿ, “ÑÏÓ íå çáèðàºòüñÿ ñêëàäàòè êðèëà, ³
âîíà áóäå ðîçâèâàòèñÿ. Ðîçâèâàòèñÿ áóäå íà
îñíîâ³ ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íî¿ ºâðîïåéñüêî¿
³äåîëîã³¿ — ³äå¿ äåìîêðàòè÷íîãî ñîö³àë³çìó,
ÿêèé â ë³âîìó ðóñ³ ïåðåìàãàº”.

ПСПУ — треба робити
хара ірі

Ïðîãðåñèâí³ ñîö³àë³ñòè í³êîëè â ñîö³-
àë-äåìîêðàò³þ ³ íå ãðàëè. À íàâ³ùî? Âè-
áîðåöü ëîõ, à òîìó éîìó âèñòà÷èòü ³ òå-
ìè ðîñ³éñüêî¿ ìîâè ç ïîçàáëîêîâèì ñòà-
òóñîì äåðæàâè. Öå òàê ïðîñòî, ùî íàâ³òü
çðîçóì³ëè õëîïö³ ³ç Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. À “ðå-
ã³îíàëè” ä³ëèòèñÿ íå çâèêëè. Òî æ Íàòà-
ëÿ Â³òðåíêî òðàäèö³éíî íå ïîâ³ðèëà ó
÷åñí³ñòü âèáîð³â. Íà ¿¿ ïåðåêîíàííÿ, ïàð-
ëàìåíò íå â³äîáðàæàº âîëþ íàðîäó ³ íå
ïîâèíåí ïî÷èíàòè ðîáîòó. À äëÿ öüîãî
Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â ³ ÊÏÓ ìàþòü â³äìîâèòè-
ñÿ â³ä ìàíäàò³â. “Ñàìå â³ä öüîãî çàëåæàòü
ïåðñïåêòèâè ë³âîãî ðóõó, àäæå â òàêîìó
ðàç³ áóäóòü íîâ³ ñïðàâåäëèâ³ âèáîðè, ³ ë³-
â³ ïàðò³¿ ïðèéäóòü äî ïàðëàìåíòó. ßêùî
æ ÏÐ ³ ÊÏÓ ïîãîäÿòüñÿ ïðàöþâàòè â ïàð-
ëàìåíò³, â Óêðà¿í³ áóäå âñòàíîâëåíî íà-
öèñòñüêèé ðåæèì, ÿêèé âçàãàë³ çàáîðî-
íèòü ë³âó ³äåîëîã³þ”,— çàïåâíèëà âîíà
“Õðåùàòèê”. Òîáòî ïàí³ Â³òðåíêî çíîâó
ïðîïîíóº ä³ÿòè íå “çà”, à “ïðîòè”.

КПУ — бій до останньо о
пенсіонера

Íà â³äì³íó â³ä óñ³õ ñâî¿õ êîëåã ïî ë³âî-
ìó òàáîðó, ïðèõèëüíèêè Ïåòðà Ñèìîíåí-
êà çíîâó ìàòèìóòü ñâî¿õ äåïóòàò³â ó ïàð-
ëàìåíò³. Çà ÷àñ³â “àíòèêðèçîâî¿” êîàë³ö³¿
ÊÏÓ ä³ñòàëà ñâîþ ÷àñòêó âëàäè, ïðîòå
âì³ëî â³äõðåñòèëàñÿ â³ä â³äïîâ³äàëüíîñò³.
Îäíàê, â³äìîâèâøèñü â³ä îïîçèö³éíî¿ í³-
ø³, êîìóí³ñòè çâ³ëüíèëè ïðîñò³ð äëÿ íå
ìåíø áåçïðèíöèïíîãî êîíêóðåíòà. Íà
öèõ âèáîðàõ ÷èìàëî òèõ, õòî ì³ã áè ïðî-
ãîëîñóâàòè çà ÊÏÓ, ïðîãîëîñóâàëè çà
Áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî. Ñàìå ë³äåðêà

ÁÞÒ, âäÿãíóâøè îïîçèö³éíó òîãó, âì³ëî
âèêîðèñòàëà ë³â³ ôðàçè ³ ëîçóíãè. Ïðîòå
÷àñòèíà ïåíñ³îíåð³â íå ïîâ³ðèëà ïàí³ Òè-
ìîøåíêî, à äî íèõ ïðèºäíàëèñÿ ùå é ò³,
õòî ðîç÷àðóâàâñÿ ó ÏÐ ³ ÊÏÓ â Âåðõîâ-
í³é Ðàä³. Àëå ïðîöåíò åëåêòîðàòó ïàäàº,
à, ÿê â³äîìî ç ºâðîïåéñüêî¿ ³ñòîð³¿, íàé-
ïåðøèìè âîðîãàìè ñîö³àë-äåìîêðàò³â áó-
ëè êîìóí³ñòè.

СДПУ(о) — зня адрів
Ïðîåêò ïîòóæíî¿ ë³âîöåíòðèñòñüêî¿

ïàðò³¿ íå ëèøå íåïîãàíî ñòàðòóâàâ, àëå é
äàâ çìîãó éîãî î÷³ëüíèêàì ñòàòè ÷è íå
íàéâàãîì³øîþ ñèëîþ â äåðæàâ³. Ë³äåð ñî-
ö³àë-äåìîêðàò³â Â³êòîð Ìåäâåä÷óê áóâ
íàâ³òü ñ³ðèì êàðäèíàëîì â îñòàíí³ ðîêè
ïðàâë³ííÿ Ëåîí³äà Êó÷ìè. Ïðîòå áëèçü-
ê³ñòü äî âëàäè ³ çãóáèëà, âðåøò³-ðåøò, íå-
ïîãàíó ³äåþ. Äîðâàâøèñü äî âëàäè, ïðåä-
ñòàâíèêè ÑÄÏÓ(î) çàáóëè ïðî ñîö³àë-äå-
ìîêðàò³þ, à, òî÷í³øå, ïî÷àëè íàçèâàòè
ñîö³àë-äåìîêðàò³ºþ âñå òå, ùî âîíè ðî-
áèëè â êðà¿í³.

Åñäåêè íå ðîçðîáëÿëè ºâðîïåéñüê³ ë³â³
ïðèíöèïè, ïðîòå ðîçóì³ëè, ùî ùîñü ðîá-
ëÿòü “íå òàê!”. Àëå, ÿê ³ “â³òðåíê³âö³”,
“ìåäâåä÷óê³âö³” íå äåòàë³çóâàëè, ÿê ñàìå
òðåáà ðîáèòè. Íàéá³ëüø óï³çíàâàí³ îñî-
áè “íåòàê³âñüêîãî” ñïèñêó çíàéøëè ñâîº
ì³ñöå ó Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Ïðîòå äëÿ ïàðò³¿
ÑÄÏÓ (î) ùå íå âñå âòðà÷åíî. Ïðèíàé-
ìí³ òàê ââàæàº ïîë³òîëîã Ìèõàéëî Ïîãðå-
áèíñüêèé. “Â³äðîäæåííÿ ÑÄÏÓ (î) çàëå-
æèòü â³ä òîãî, ÷è çàõî÷å öüîãî ñàì Â³ê-
òîð Ìåäâåä÷óê. Êð³ì òîãî, òðåáà â³äíîâè-
òè êîîðäèíàö³þ ð³çíèõ ë³âîöåíòðèñòñüêèõ
ñèë. Ìîæëèâî, âàðòî ïîäóìàòè ïðî àëü-
ÿíñ ç Îëåêñàíäðîì Ìîðîçîì. Öå äàëî á
ïåâíèé åíåðãåòè÷íèé åôåêò äëÿ â³äðî-
äæåííÿ îáîõ ïàðò³é”,— çàÿâèâ â³í “Õðå-
ùàòèêó”.

Òàêèì ÷èíîì, ë³âèé åëåêòîðàò ïðîñòî
âòðàòèâ ñâîþ ïàðò³þ. Àäæå çà ë³âèõ ãî-
ëîñóþòü ò³, õòî õîò³â áè ïðèºäíàòèñÿ äî
ñåðåäíüîãî êëàñó (ñåðåäí³é êëàñ, ÿê â³äî-
ìî, õî÷å âæå ó âèùèé). Òîáòî ïî Óêðà-
¿í³ ï³ñëÿ âèáîð³â-2007 õîäèòü ñèëà-ñè-
ëåííà â³ëüíîãî åëåêòîðàòó, ÿêîãî ùå íå
ï³ä³áðàëè ïîë³òèêè

У лівих сил залишилася одна надія — на Компартію, я а б де представляти їх інтереси в парламенті
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Ìåð ïîòðàïèâ ó ìåðåæó
Â³äáóëàñÿ ïåðøà îíëàéí-êîíôåðåíö³ÿ Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора Київсь ий місь ий
олова Леонід Черновець-
ий прямо зі сво о робочо-
о абінет провів інтер-
нет- онференцію з читача-
ми "Лі иБізнесІнформ ".
За алом на адрес мера
Києва надійшло майже
120 питань, на 28 з я их
він одраз відповів он-
лайн-режимі. Вперше в іс-
торії У раїни поспіл вати-
ся з місь им оловою Ки-
єва мали змо всі орис-
т вачі Інтернет .

Ïåðåä ïî÷àòêîì ³íòåðíåò-êîí-
ôåðåíö³¿ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëî-
âà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïîâ³äî-
ìèâ, ùî éîìó âæå äîâîäèëîñÿ
ïðîâîäèòè òàêó îíëàéí-êîíôåðåí-
ö³þ, àëå öå áóëî äóæå äàâíî. “Âçà-
ãàë³-òî íèí³ ö³êàâî âñå, ùî ïè-
øóòü êèÿíè, ùî âîíè äóìàþòü ïðî
êè¿âñüêó ì³ñüêó âëàäó. ß âïåâíå-
íèé, ùî òàê³ çàõîäè ìàòèìóòü ïðî-
äîâæåííÿ, íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÷è
îáðàæàòèìóòü ö³ çàïèòàííÿ ìåíå,
÷è ïðîñëàâëÿþòü. Öå æîäíîãî çíà-
÷åííÿ íå ìàº”,— çàçíà÷èâ ì³ñü-
êèé ãîëîâà.

Ìåð Êèºâà äîäàâ, ùî â³í íå
ìàðíóº ÷àñó íà ñòâîðåííÿ ïðîáëåì
àáî î÷îðíåííÿ ñâî¿õ âîðîã³â. “Öå
ÿ ãîâîðþ ùèðî. ß øêîäóþ, ùî â
íàø³é êðà¿í³ ÷åðåç áðàê ïðàâèë âå-
äåííÿ ïîë³òè÷íî¿ ïîëåì³êè ³ íèçü-
êó êóëüòóðó äèñêóñ³¿ ÿ ìàþ âèãëÿä
á³ëî¿ âîðîíè. ß íå ìîæó çàõèñòè-
òèñÿ ñóäàìè àáî óäàòèñÿ ïî äîïî-
ìîãó äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â,
ùîá çàõèñòèòè ñâîþ ÷åñòü, îñê³ëü-
êè âîíè ãëèáîêî êîðóìïîâàí³. Öå
ôàêò. Âñå ³íøå — ²íòåðíåò”,— íà-
ãîëîñèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Ó ðîçìîâ³ ç êîðåñïîíäåíòîì
“Õðåùàòèêà” PR-ìåíåäæåð Ë³ãà-
Á³çíåñ²íôîðì Äåíèñ ×åðêàøèí
çàçíà÷èâ, ùî ïîñàäîâ³ îñîáè òàêî-
ãî ð³âíÿ, ÿê Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãî-
ëîâà, äóæå ð³äêî áåðóòü ó÷àñòü â
îíëàéí-êîíôåðåíö³ÿõ. “Äëÿ íàñ
áóëî ïî÷åñíî, ùî Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé äàâ çãîäó íà ó÷àñòü â ³í-
òåðíåò-êîíôåðåíö³¿, òîìó ùî íà-
ä³éøëî äóæå áàãàòî ïèòàíü ç ð³ç-
íèõ ì³ñò ³ íà ñàì³ ð³çí³ òåìè”,—
íàãîëîñèâ Äåíèñ ×åðêàøèí.

Âñ³ çàïèòàííÿ, íà ÿê³ Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé íå âñòèã â³äïîâ³ñ-
òè ÷åðåç áðàê ÷àñó, â³í ïåðåàäðå-
ñóâàâ ñâî¿ì çàñòóïíèêàì ³ íà÷àëü-
íèêàì ïðîô³ëüíèõ óïðàâë³íü.
“Æîäíå çàïèòàííÿ íå çàëèøèòü-
ñÿ áåç óâàãè ìî¿õ çàñòóïíèê³â ³ íà-
÷àëüíèê³â ïðîô³ëüíèõ óïðàâë³íü,
íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÿê ñòàâèòüñÿ
äî ìåíå ëþäèíà, êîòðà çâåðíóëà-
ñÿ ç öèì çàïèòàííÿì. ß íå “ñèíüî-
á³ëèé” ³ íå “îðàíæåâèé”. Âàæëè-
â³ íå êîëüîðè, à âì³ííÿ ïðàöþâà-
òè. ß ïðîñòî äåìîêðàòè÷íî âèáðà-
íèé ìåð. Ìåð óñ³õ êèÿí, à íå ò³ëü-
êè òèõ, õòî ìåíå ëþáèòü àáî ìåí³
ñèìïàòèçóº”,— çàçíà÷èâ Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé.

“Õðåùàòèê” ïóáë³êóº íàéö³êà-
â³ø³ â³äïîâ³ä³ Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî íà àêòóàëüí³ çàïèòàííÿ êèÿí,
êîòð³ ïðîëóíàëè ï³ä ÷àñ ³íòåðíåò-
êîíôåðåíö³¿:

— Íà âèáîðè äåÿê³ ïàðò³¿ éøëè
ï³ä ãàñëîì: “Ïîâàëèìî ×åðíîâåöü-
êîãî”. ×îìó âîíè âàñ òàê íå ëþá-
ëÿòü? Ùî âè äóìàºòå ïðî ìîæëè-
â³ñòü äîñòðîêîâèõ âèáîð³â Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè?

— ß ³íäèâ³äóàë³ñò. ² íå äóæå
ëþáëþ êîìàíäí³ ìåòîäè ïîë³òè÷-
íèõ ñèë ó â³äíîñèíàõ ç êè¿âñüêîþ
âëàäîþ. Áàãàòüîì ç ïîë³òèê³â ÿ
çíàéøîâ ñèëè â³äìîâèòè â ð³øåí-
í³ ¿õí³õ øêóðíèöüêèõ ïèòàíü. Ç³
ìíîþ íå ìîæíà òàê ðîçìîâëÿòè,
ÿê âîíè öå ðîáèëè ç êîëèøí³ì ãî-
ëîâîþ ÊÌÄÀ. Êð³ì òîãî, Êè¿â —
ëàñèé øìàòî÷îê äëÿ áàãàòüîõ “íå-
õîðîøèõ” ëþäåé. ß êîðèñòóþñÿ
ï³äòðèìêîþ êèÿí, à íå ïîë³òèê³â.
Àëå ãîëîâíå äëÿ ìåíå — æèòè â
ãàðìîí³¿ ç³ ñâîºþ ñîâ³ñòþ. Êîæåí
â³äïîâ³ñòü çà ñâîþ ï³äëîòó. Âñüî-
ìó ñâ³é ÷àñ. Äîñòðîêîâèõ ïåðåâè-
áîð³â íå áóäå.

— ×èì çóìîâëåíà ïîòðåáà â ïå-
ðåòâîðåíí³ ÒÐÊ “Êè¿â” ³ ÿêèõ ðå-
çóëüòàò³â âè â³ä öüîãî ÷åêàºòå? ßê
âè àáî âàø³ ïîì³÷íèêè âèçíà÷àòè-
ìóòü “ã³äíèõ” æóðíàë³ñò³â?

— Ïåðåòâîðåííÿ â³äáóâàòèìåòü-
ñÿ íå ò³ëüêè íà ÒÐÊ “Êè¿â”, àëå
é íà òèõ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºì-
ñòâàõ, ÿê³ ïîòåíö³éíî íå çäàòí³ çà-
ðîáëÿòè ãðîø³ äëÿ áþäæåòó. Ã³ä-
íèì æóðíàë³ñòîì º òîé, õòî âîëî-
ä³º âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ ³íôîðìàö³¿
³ íå áî¿òüñÿ âèñëîâëþâàòè ¿¿ âãî-
ëîñ. Ó òîìó ÷èñë³ é ïðî ìåíå. Éî-
ãî âèçíà÷àòü ñàì³ ãëÿäà÷³, ñëóõà÷³
àáî ÷èòà÷³, òîìó ùî ðåéòèíãè êîæ-
íîãî ÇÌ², êîæíîãî æóðíàë³ñòà
îêðåìî — ð³÷ íåâáëàãàííà ³ âè-
çíà÷àþòüñÿ ðåéòèíãîâèìè àãåíò-
ñòâàìè. ß íåíàâèäæó, êîëè ìåíå
íàìàãàþòüñÿ îáëèçóâàòè æóðíàë³ñ-
òè. ² çðîáëþ âñå ìîæëèâå, ùîá öå
ãàíåáíå ÿâèùå ïîâí³ñòþ çíèêëî.
Àëå çàãàëîì ñüîãîäí³ ñïîñòåð³ãàº-
òüñÿ çâîðîòíà òåíäåíö³ÿ. Íà çà-
ìîâëåííÿ ìî¿õ îïîíåíò³â áàãàòî
æóðíàë³ñò³â óõèëÿþòüñÿ â³ä ïåðå-
äà÷³ îá’ºêòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿.

— ×è ïðàâäà, ùî âè ³ âàøà ñ³ì’ÿ
àêòèâíî ñêóïîâóºòå àêòèâè çà êîð-

äîíîì, ïåðåâàæíî â ªâðîï³, êóäè
çáèðàºòåñÿ ïåðåáðàòèñÿ ï³ñëÿ äî-
ñòðîêîâèõ âèáîð³â Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ãîëîâè?

— Âè íà÷èòàëèñÿ äóðíèöü. Í³ ó
ìåíå, í³ ó ÷ëåí³â ìîº¿ ñ³ì’¿ íåìàº
àêòèâ³â çà êîðäîíîì. ßêáè âîíè
áóëè, òî áðóäí³ ïîë³òèêè íåîäì³í-
íî âæå íàçâàëè á ¿õ ³ íàëàøòóâà-
ëè âàñ ùå á³ëüøå.

— ×îìó ç Òðîºùèíè íå ïóñòÿòü
âåëèê³ àâòîáóñè äî ñò. ìåòðî “×åð-
í³ã³âñüêà”, “Ë³âîáåðåæíà”, “Äàðíè-
öÿ”, ÿê öå áóëî êîëèñü?

— Òîä³ òàì áóëè àâòîáóñè, àëå
ìè ïóñòèëè åêîëîã³÷í³ø³, ÷èñò³ø³
é ì³ñòê³ø³ òðîëåéáóñè. Ì³ñòê³ñòü
ï³äâèùèëàñÿ â 1,5 ðàçó. À âçàãàë³
ì³ñÿöü òîìó ê³ëüê³ñòü àâòîáóñ³â,
ùî çâ’ÿçóþòü Ë³ñîâèé ìàñèâ ³ç ñò.
ìåòðî “×åðí³ã³âñüêà”, çá³ëüøèëî-
ñÿ. ² äî ãðóäíÿ íà Ë³âîìó áåðåç³ ìè
ùå çá³ëüøèìî ê³ëüê³ñòü àâòîáóñ³â
çã³äíî ç ïîòðåáàìè êèÿí.

— À ó ïàíà ×åðíîâåöüêîãî ÿê ìå-
ðà Êèºâà º ïåðñîíàëüíèé ñàéò, êó-
äè ìîæíà áóëî á â³äïðàâëÿòè ïè-
òàííÿ ³ ïðîïîçèö³¿?

— Õîðîøà ïðîïîçèö³ÿ! Íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì ÿ çàâåäó âëàñíèé
ñàéò. ßêùî ó âàñ º ³äå¿, çâ’ÿçóéòå-
ñÿ ç íàìè ÷åðåç ïðåñ-ñëóæáó, ìè
âàñ âèñëóõàºìî.

— Õîò³ëîñÿ á ä³çíàòèñÿ, ÷è ïëà-
íóþòü ÿê³-íåáóäü çàõîäè íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì äëÿ íàâåäåííÿ ëàäó ç
ìàðøðóòíèìè òàêñ³? Âîíè íå â³ä-
ïîâ³äàþòü åëåìåíòàðíèì íîðìàì.
Àëå íàéñòðàøí³øå òå, ùî áàãàòî ìà-
øèí º ïîòåíö³éíî íåáåçïå÷íèìè äëÿ
æèòòÿ, îñê³ëüêè ¿õí³é òåõí³÷íèé
ñòàí í³õòî íå êîíòðîëþº, ºäèíà ìå-
òà — ïðèáóòîê.

— Ì³é ïîïåðåäíèê ïðàêòè÷íî
ñêðóòèâ àáî íàâ³òü ë³êâ³äîâóâàâ
ãðîìàäñüêèé  òðàíñïîðò. Íåïîäîá-

ñòâî, ðîçâåäåíå ïîïåðåäíüîþ âëà-
äîþ, áåçóìîâíî, ïîòð³áíî ÿêîñü
óñóâàòè. Ïåðøèé êðîê — óõâàëåí-
íÿ íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè ð³øåííÿ ïðî
ïåðøèé åòàï ðîáîòè. Ìè âæå öèì
çàéíÿëèñÿ. Âñòèãëè êóïèòè 140
íîâèõ àâòîáóñ³â, 150 íîâèõ òðî-
ëåéáóñ³â, êóïóºìî 40 íîâèõ âàãî-
í³â äëÿ ìåòðî. À â öåíòð³ ì³í³ì³-
çóºìî ê³ëüê³ñòü ìàðøðóò³â, ÿêèì
çíàéäåìî ã³äíó àëüòåðíàòèâó.

— ßê îö³íþºòå ñâîþ ðîáîòó íà
ïîñàä³ ìåðà Êèºâà?

— ß ñàìîêðèòè÷íèé ³ ñòèêàþñÿ
ùîäíÿ ç äóæå ñåðéîçíèìè ïðîá-
ëåìàìè. Í³êîëè íå áóâ çàäîâîëå-
íèé ñîáîþ äî ê³íöÿ. Ïðîòå íàãî-
ëîøó: ÿ âåëüìè åôåêòèâíèé, õî÷
áè ÷èì çàéìàâñÿ. Â³ðþ, ùî ó ìå-
íå âñå âèéäå, àëå ïðîáëåìè áóäóòü
çàâæäè. Ìàëî òîãî, ëþäÿì âëàñòè-
âî øâèäêî çâèêàòè äî õîðîøîãî ³
âèìàãàòè á³ëüøîãî. Ïî-ëþäñüêè ÿ
öå ðîçóì³þ. Ó òîìó íåâäÿ÷í³ñòü
ìîº¿ ïîñàäè, ùî ÿ â³äïîâ³äàþ çà
âñå.

— ×îìó âè íå áàëîòóâàëèñÿ äî
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè?

— Òîìó ùî íà ïîñòó ìåðà ÿ ìî-
æó ðåàë³çóâàòè ñåáå ë³ïøå íà êî-
ðèñòü êèÿí. Àëå, ÷åñíî êàæó÷è,
ïîøêîäóâàâ, ùî íå âèñóíóâ ñâîþ
ïîë³òè÷íó ñèëó íà öèõ âèáîðàõ. ß
ïðîäîâæóþ çàëèøàòèñÿ ë³äåðîì
Õðèñòèÿíñüêî-ë³áåðàëüíî¿ ïàðò³¿,
³ íà íàñòóïíèõ âèáîðàõ âîíà ñåáå
ïðîÿâèòü.

— Êîãî âè á õîò³ëè áà÷èòè íà ïî-
ñòó ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà?

— Õðèñòèÿíèíà ³ ë³áåðàëà.

— Ñêàæ³òü, ó ÿêîìó ðîö³ çàïóñ-
òÿòü ìåòðî íà Òðîºùèí³?

— Áóä³âíèöòâî ìåòðî — îäíå ç
ìî¿õ ïð³îðèòåòíèõ çàâäàíü. Âîíî
áóëî çóïèíåíå äî ìîìåíòó ìîãî

ïðèõîäó íà ïîñò ìåðà Êèºâà. Áó-
ëè ðîçáåùåí³ ëþäè, ðîç³áðàíî òåõ-
í³êó. Öå ôàêò. Ó 2008 ðîö³ ìè ââå-
äåìî 3 ñòàíö³¿ ó á³ê Âèñòàâêîâîãî
öåíòðó — Äåì³¿âñüêó, Ãîëîñ³¿âñüêó,
Âàñèëüê³âñüêó — çàãàëüíîþ âàð-
ò³ñòþ 1 ìëðä 600 ìëí ãðí. Êð³ì òî-
ãî, öüîãî ðîêó ìè â³äêðèëè äåïî
“×åðâîíèé Õóò³ð”, ùî â ï³âòîðà
ðàçó çá³ëüøèëî ïðîïóñêíó ñïðî-
ìîæí³ñòü ìåòðî. Ùî ñòîñóºòüñÿ
áóä³âíèöòâà ìåòðî íà Òðîºùèíó,
òî òóò ÿ êîíòðîëþþ ñèòóàö³þ îñî-
áèñòî. Äíÿìè ïðî³íñïåêòóþ ïåðå-
á³ã ðîá³ò, ñòåæòå çà íîâèíàìè.
Ê³íöåâèé òåðì³í çàïóñêó âñ³º¿ ë³-
í³¿ ìåòðî íà Òðîºùèíó — 2011 ð³ê.
Àëå ÿ çðîáëþ âñå ìîæëèâå, ùîá öå
â³äáóëîñÿ ðàí³øå.

— Ùî âè ìîæåòå ïîðàäèòè ³íî-
ãîðîäí³ì ìîëîäèì ëþäÿì, ÿê³ ïëà-
íóþòü ó ïåðñïåêòèâ³ çâ’ÿçàòè ñâîþ
òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü ç Êèºâîì? Çà
óìîâè, ùî íèí³ îðåíäà æèòëà äóæå
äîðîãà, à ê³ëüê³ñòü ãóðòîæèòê³â, ùî
íàëåæàòü ï³äïðèºìñòâàì, çìåíøóº-
òüñÿ, àáè âèâ³ëüíèòè ïëîù³ äëÿ íî-
âîáóäîâ.

— Óì³òè ïðàöþâàòè íàñàìïåðåä
³ ïî÷èíàòè âèÿâëÿòè ñâî¿ çä³áíî-
ñò³. Âñå ³íøå áóäå ó âàñ ÿê ðåçóëü-
òàò ðîáîòè. Â³ðòå â ñåáå ³ áóäóéòå
âëàñíå ìàéáóòíº. Íàïðèêëàä, ìè
â ìåð³¿ ðîçãîðíóëè ö³ëó ïðîãðàìó
³ç çàëó÷åííÿ äî ðîáîòè â íàøèõ
ñòðóêòóðàõ ìîëîäèõ ³ àìá³òíèõ ëþ-
äåé. Çà âàìè ìàéáóòíº.

— ßê âè ñïðàâëÿºòåñÿ ³ç ñòðåñà-
ìè? Àäæå ðîáîòà ìåðà — íåëåãêà ³,
ìåí³ çäàºòüñÿ, äëÿ çäîðîâ’ÿ íå äó-
æå êîðèñíà.

— ß ñòðåñîñò³éêèé. Õî÷à ³íîä³
÷óþ áàãàòî îáðàçëèâèõ ñë³â ç âóñò
ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ îë³ãàðõ³÷íèõ
ãðóï ³ ïàðò³é. Àëå ñïðàâëÿþñÿ, ñòå-
æó çà çäîðîâ’ÿì ³ íåðâàìè. ß á³-
ãàþ âðàíö³
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Ìèêîëà ÐÀÒÓØÍÈÉ: “Íåëåãàëüí³ ïåðåâ³çíèêè —
ïîêàçíèê ÿêîñò³ íàøî¿ ðîáîòè”
Äèðåêòîð ÄÏ “Êè¿âïàññåðâ³ñ” ïðî ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó ñòîëè÷íî¿ 
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
З ідно з омпле сною
про рамою "В європей-
сь ий Київ — на європей-
сь ом транспорті" до
2011 ро в столиці зб -
д ють 5 автостанцій і ав-
тово зал. Вони розташо-
в ватим ться на о олицях
міста з розвиненою соці-
альною інфрастр т рою.
Про це "Хрещати " роз-
повів дире тор ДП "Київ-
пассервіс" Ми ола Рат ш-
ний.

— Êóäè ïëàíóþòü ïåðåíåñòè ñòî-
ëè÷í³ àâòîñòàíö³¿ ï³ñëÿ ïî÷àòêó ðå-
àë³çàö³¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Â
ºâðîïåéñüêèé Êè¿â — íà ºâðîïåé-
ñüêîìó òðàíñïîðò³”?

— Çà ïðîãðàìîþ “Â ºâðîïåé-
ñüêèé Êè¿â — íà ºâðîïåéñüêîìó
òðàíñïîðò³” ì³ñüêà âëàäà ïåðåä-
áà÷èëà áóä³âíèöòâî â ñòîëèö³ 
5 àâòîñòàíö³é ³ àâòîâîêçàëó: â
ðàéîí³ Òåðåìê³â, íà Õàðê³âñüê³é
ïëîù³, íà Ãîñòîìåëüñüêîìó íà-
ïðÿìêó, íà ï³âí³÷íîìó íàïðÿìêó
Êèºâà. ¯õ çâåäåííÿ, áåçïåðå÷íî,
âïëèíå íà ñèòóàö³þ ç çàòîðàìè â
ì³ñò³ é ðîçâàíòàæèòü òðàíñïîðò-
íèé ïîò³ê ó öåíòð³ Êèºâà. Ïåðåä-
áà÷åíî âèíåñòè àâòîñòàíö³¿ ÄÏ
“Êè¿âïàññåðâ³ñó” çà ìåæ³ ì³ñòà.
Íàðàç³ íàøå ï³äïðèºìñòâî ³ “Êè-
¿âïðîåêò” ðîçðîáëÿþòü íàëåæí³
ïðîåêòè ç óðàõóâàííÿì óñ³õ ñêëà-
äîâèõ. Ïðè Ì³í³ñòåðñòâ³ òðàíñ-
ïîðòó çà ó÷àñòþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ñòâî-
ðåíî ðîáî÷ó ãðóïó, ÿêà îï³êóºòü-
ñÿ ñàìå ö³ºþ ïðîáëåìàòèêîþ. À

Êè¿âðàäà âèíîñèëà íà ñåñ³þ ïè-
òàííÿ ñïîðóäæåííÿ àâòîñòàíö³é
³ çåìëåâ³äâåäåííÿ ï³ä íèõ áóä³â-
íèöòâî. Ðîáî÷à ãðóïà ðîçâ’ÿçóº
âñ³ ïðîáëåìè ùîäî çâåäåííÿ àâ-
òîñòàíö³é ç óðàõóâàííÿì êîìïðî-
ì³ñíèõ ð³øåíü ³ äîñâ³äó ðåàë³çà-
ö³¿ òàêèõ ïðîåêò³â ó ìèíóëîìó.

— ßê âè îö³íþºòå ðîáîòó ì³ñü-
êî¿ âëàäè ùîäî ïîë³ïøåííÿ òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè Êèºâà?

— Ïîçèòèâíî. Ðàçîì ³ç ïðîô³ëü-
íèìè óïðàâë³ííÿìè ÊÌÄÀ ìè âå-
äåìî àêòèâíó ï³äãîòîâêó äî ðåàë³-
çàö³¿ ïðîåêò³â ç ïîë³ïøåííÿ òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè â Êèºâ³.
Êåð³âíèöòâîì ì³ñòà çàïî÷àòêîâà-
í³ ïåðñïåêòèâí³ ïðîåêòè, ÿê³ ïî-
ë³ïøàòü ñêëàäíó ñèòóàö³þ ç òðàíñ-
ïîðòîì ó ñòîëèö³. Çàâäÿêè ì³ñüê³é
âëàä³, ÿêà äîñëóõîâóºòüñÿ äî äó-
ìîê ³íøèõ, ðîçâ’ÿçóþòüñÿ àêòóàëü-
í³ ïðîáëåìè òðàíñïîðòó ì³ñòà, âå-
äåòüñÿ êîíñòðóêòèâíèé ïîøóê
êîìïðîì³ñ³â. Ç áîêó ñòîëè÷íî¿
âëàäè ìè ïîáà÷èëè íàëàøòóâàííÿ
íà ðîáîòó: ì³ñüê³ êåðìàíè÷³ ïî-
âåðíóëèñÿ îáëè÷÷ÿì äî ïðîáëåì
ïàñàæèðîïåðåâåçåííÿ ³ ñòàíó
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè.

— ×è áóäå âðàõîâàíî ñîö³àëüíó
ñêëàäîâó ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà àâòî-
ñòàíö³é ³ çì³íè ìàðøðóò³â?

— Ïîíÿòòÿ “àâòîñòàíö³ÿ” çàñòà-
ð³ëå ³ íå ìîæå áóòè âèêîðèñòàíå
â êîíòåêñò³ ï³äãîòîâêè ì³ñòà äî
“ªâðî-2012”. Íàòîì³ñòü ïëàíóþòü
ñïîðóäèòè àâòîâîêçàëè ñàìå ºâðî-
ïåéñüêîãî òèïó ç øèðîêî ðîçâè-
íåíîþ ñîö³àëüíîþ ³íôðàñòðóêòó-
ðîþ. Ìàþòü áóòè çðó÷íà òðàíñ-
ïîðòíà ðîçâ’ÿçêà, ïàðê³íãè, çà-

êëàäè ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ,
ãîòåë³ ïîáëèçó ê³íöåâèõ ñòàíö³é
ñòîëè÷íîãî ìåòðî. Âñ³ êîìïîíåí-
òè ïîòðåá ïàñàæèð³â áóäå âðàõî-
âàíî, ³ ìè âèéäåìî âðåøò³-ðåøò
íà ÿê³ñí³øèé ð³âåíü íàäàííÿ ïî-
ñëóã ç êîìôîðòíîãî ïåðåâåçåííÿ.

— ×è ïðîäîâæóºòüñÿ íàðàç³ áî-
ðîòüáà ç íåëåãàëüíèìè ïåðåâ³çíè-
êàìè ó ñòîëèö³ ³ ÿêèì ÷èíîì öå
â³äáóâàºòüñÿ?

— Íåëåãàëè — ³íäèêàòîð, ùî
âèñâ³òëþº íàø³ ïðîáëåìè, ïîêàç-
íèê ÿêîñò³ íàøî¿ ðîáîòè. Ïîïðè
îá’ºêòèâí³ ïðè÷èíè — ðîáîòó
ô³ñêàëüíèõ îðãàí³â, ñåçîííèé õà-
ðàêòåð íåëåãàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³,—

íàì óäàëîñÿ çìåíøèòè ¿õíþ ê³ëü-
ê³ñòü ñàìå çàâäÿêè ï³äâèùåííþ
ÿêîñò³ íàäàíèõ ïîñëóã “Êè¿âïàñ-
ñåðâ³ñîì”. Ìè çðîáèëè àêöåíò íà
ïîòðåáàõ ïàñàæèð³â ³ êîìïëåêñ-
íî ï³äõîäèìî äî ¿õíüîãî çàäîâî-
ëåííÿ. Ìè íå ïðîòè ðîáîòè íå-
ëåãàëüíèõ ïåðåâ³çíèê³â, îñê³ëüêè
ïðè öüîìó ñòâîðþºòüñÿ äîäàòêî-
âî êîíêóðåíòíå ñåðåäîâèùå, àäæå
ïàñàæèð ñüîãîäí³ ñàì âèçíà÷àº,
÷è¿ìè ïîñëóãàìè éîìó ñêîðèñòà-
òèñÿ. Íåëåãàëüíèõ ïåðåâ³çíèê³â
ñüîãîäí³ íå êîíòðîëþþòü ìåäè÷-
í³ ñëóæáè, íå ä³þòü îáìåæåííÿ
òåõí³÷íîãî ñòàíó ¿õí³õ òðàíñïîðò-
íèõ çàñîá³â òà ïîãîäèííî¿ ïðàö³
âîä³¿â — âñå öå ïîã³ðøóº ÿê³ñòü
íàäàíèõ íèìè ïîñëóã.

— ßê ï³äãîòóâàâñÿ ÄÏ “Êè¿â-
ïàññåðâ³ñ” äî îñ³ííüî-çèìîâîãî ïå-
ð³îäó?

— Íàðàç³ òðèâàº ðåìîíò êâèò-
êîâèõ êàñ íà Êè¿âñüêîìó âîêçà-
ë³, â³äðåìîíòîâàíå àñôàëüòíå ïî-
êðèòòÿ íà ÀÑ “Äà÷íà”, çàì³íåíî
ïîêð³âëþ íà í³é, óêëàäåíî äîãî-
âîðè íà î÷èùåííÿ òåðèòîð³é ÀÑ
â³ä ñí³ãó, äîâåäåíî äî ëàäó ñèñ-
òåìè îïàëåííÿ íà ÀÑ “Ïîä³ë” ³
“Äàðíèöÿ”, ðåìîíòóþòü â³òðèíè
³ çàì³íþþòü â³òðèííå ñêëî íà ÀÑ
“Ï³âäåííà”, “Äàðíèöÿ”, “Äà÷-
íà”

Розмовляв
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,

“Хрещати ”

“Äÿêóþ çà ï³äòðèìêó. ß ç âàìè”
Íåáåçïåêà ïðîöåñó ðåïðèâàòèçàö³¿ 

Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ ê³ëüêà äåñÿò-
ê³â ìîëîäèõ ëþäåé ³ç ñèìâîë³êîþ
Áëîêó Þë³¿ Òèìîøåíêî âëàøòó-
âàëè ÷åðãîâå øîó ï³ä êè¿âñüêèì
îô³ñîì êîìïàí³¿ “Ñèñòåì Êåï³òàë
Ìåíåäæìåíò” (ÑÊÌ). ¯õí³ çàÿâè
çâîäÿòüñÿ äî òîãî, ùî Äîíáàñüêà
ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íà êîìïàí³ÿ
(ÄÒÅÊ), ÿêà êåðóº åíåðãåòè÷íè-
ìè àêòèâàìè ÑÊÌ, íåçàêîííî îò-
ðèìàëà 28% àêö³é íàéá³ëüøîãî
âèðîáíèêà åíåðã³¿ â Ñõ³äí³é Óêðà-
¿í³ — ÂÀÒ “Äí³ïðîåíåðãî”. Îä-
íàê ïîÿñíèòè, ÷îìó ìîëîä³ áþ-
ò³âö³ îáñòîþþòü òàêó äóìêó, æóð-
íàë³ñòè òàê ³ íå çìîãëè. ßê ç’ÿñó-
âàëîñÿ, âîíè º êè¿âñüêèìè ñòó-
äåíòàìè, ÿê³ æîäíîãî ñòîñóíêó äî
ôðàêö³¿ ÁÞÒ ³ “Áàòüê³âùèíà” íå
ìàþòü, à ó÷àñòü ó ïîä³áí³é àêö³¿
ñòàëà ëèøå îäíèì ³ç ñïîñîá³â ï³ä-

ðîáèòè. “Òàðèô: 10 ãðèâåíü — 1
ãîäèíà, à ÿêùî ïðàïîð àáî ïëà-
êàò òðèìàºø, òî 15,— ñêàçàâ îäèí
ó÷àñíèê³â àêö³¿.— Ìè ïîçíàéîìè-
ëèñÿ ùå 2004 ðîêó ï³ä ÷àñ “ïîìà-
ðàí÷åâî¿ ðåâîëþö³¿”. Â³äòîä³ íàñ ³
çàëó÷àþòü ïåð³îäè÷íî”. Ñë³ä çà-
çíà÷èòè, ùî íàâ³òü îðãàí³çàòîðè
ö³º¿ àêö³¿ íå çìîãëè ïðîêîìåíòó-
âàòè, â ÷îìó ñàìå ÄÒÅÊ â÷èíèëà
íåçàêîííî ñòîñîâíî “Äí³ïðîåíåð-
ãî”, éîãî êðåäèòîð³â àáî äåðæàâè,
ÿê âëàñíèêà êîíòðîëüíîãî ïàêåòó
àêö³é ï³äïðèºìñòâà.

Ñõîæå, ïðîâåäåíà àêö³ÿ ñòàëà
í³÷èì ³íøèì, ÿê â³äïîâ³ääþ ÁÞÒ
íà ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó
Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³, ÿêèé ó ï’ÿò-
íèöþ ïðèïèíèâ ïðîöåäóðó áàí-
êðóòñòâà “Äí³ïðîåíåðãî”. Íàãàäà-
ºìî, ùî â öüîìó ñòàí³ ï³äïðèºì-

ñòâî ïåðåáóâàëî ç 2001 ðîêó. Â
2007-ìó ðîçì³ð éîãî íåïîãàøåíî¿
êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ïå-
ðåâèùèâ 950 ìëí ãðí, íàéá³ëüøà
÷àñòèíà ÿêî¿ — ïåðåä äåðæàâîþ.
ßêùî äî ê³íöÿ 2007 ðîêó íå â³ä-
áóäåòüñÿ ñàíàö³¿ ï³äïðèºìñòâà,
òîáòî âîíî íå ïîçáóäåòüñÿ ì³ëü-
ÿðäíî¿ çàáîðãîâàíîñò³, ñóä âèçíàº
éîãî áàíêðîòîì, ï³ñëÿ ÷îãî ë³êâ³-
äóº. Ùîá öüîãî íå ñòàëîñÿ, íà-
ïðèê³íö³ ñåðïíÿ ðàäà êðåäèòîð³â

“Äí³ïðîåíåðãî” óõâàëèëà ð³øåí-
íÿ â³äíîâèòè éîãî ïëàòîñïðîìîæ-
í³ñòü øëÿõîì çàëó÷åííÿ ïðèâàò-
íîãî êàï³òàëó. ßê ³íâåñòîðà áóëî
çàòâåðäæåíî óêðà¿íñüê³ âóãëåäî-
áóâí³ ï³äïðèºìñòâà øàõòà “Êîì-
ñîìîëåöü Äîíáàñó” ³ “Ïàâëîãðàä-
âóã³ëëÿ”, ùî âõîäÿòü äî ÄÒÅÊ.
Âîíè ïîêëèêàí³ ïîãàñèòè êðåäè-
òîðñüêó çàáîðãîâàí³ñòü, à òàêîæ
çäàòí³ ³íâåñòóâàòè â ìîäåðí³çàö³þ
âèðîáíè÷èõ ïîòóæíîñòåé ïîíàä 1

ìëðä ãðí. Òàêèì ÷èíîì âíàñë³äîê
ðåàë³çàö³¿ ïëàíó ñàíàö³¿ ÄÒÅÊ
âíåñå ïîíàä 2 ìëðä ãðí ó ïîãà-
øåííÿ áîðã³â òà ³íâåñòèö³þ
“Äí³ïðîåíåðãî”. “Â³ä ³íâåñòîð³â
óæå íàä³éøëè ãðîøîâ³ êîøòè â
ðîçì³ð³ 1,052 ìëðä ãðí íà ñàíàö³é-
íèé ðàõóíîê “Äí³ïðîåíåðãî” äëÿ
ðîçðàõóíê³â ç êðåäèòîðàìè, ùî
áóëî ï³äòâåðäæåíî íà ñóäîâîìó
çàñ³äàíí³”,— ïîâ³äîìèëà ó ï’ÿò-
íèöþ ïðåñ-ñëóæáà “Äí³ïðîåíåð-
ãî”.

Àíàë³òèê ³íâåñòèö³éíî¿ êîìïà-
í³¿ Concorde Capital Îëåêñàíäð
Ïàðàù³é óïåâíåíèé, ùî ï³äñòàâ
äëÿ ïðèïèíåííÿ ñàíàö³¿ “Äí³ï-
ðîåíåðãî” íåìàº. “Ó êîìïàí³þ
âêëàäåí³ æèâ³ ãðîø³, âñ³ îðãàíè
äàëè ñâîþ çãîäó, ³ öå ð³øåííÿ íå
ñóïåðå÷èòü æîäíîìó íîðìàòèâ-
íîìó àêòîâ³ Óêðà¿íè. À îòæå,
Þë³¿ Òèìîøåíêî áóäå íåëåãêî
ñêàñóâàòè ñàíàö³þ, ÿêùî, çâ³ñíî,
âîíà íå ïî÷íå ÷èíèòè òèñê íà
ñóä”,— ñêàçàâ ïàí Ïàðàù³é. Íà
äóìêó àíàë³òèêà ³íâåñòèö³éíî¿
êîìïàí³¿ Foyil Securities New Eu-
rope Ðîìàíà Çàõàðîâà, â òàêîìó
ðàç³ ë³äåð ÁÞÒ ðèçèêóº ïîðóøè-
òè äîâ³ðó ³ âïåâíåí³ñòü çàõ³äíèõ
³íâåñòîð³â ùîäî ïîë³ïøåííÿ ³í-
âåñòèö³éíîãî êë³ìàòó â Óêðà¿í³.
“²íâåñòîðè ïîçèòèâíî ñïðèéíÿ-
ëè ðîçâèòîê ïîä³é íàâêîëî
“Äí³ïðîåíåðãî”,— çàçíà÷àº â³í

Ñåìåí ÏÅÐÅÑÍ²×ÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ще до о олошення остаточних рез льтатів позачер о-
вих парламентсь их виборів представни и БЮТ от ва-
лися відновити процес реприватизації. Першим об'є -
том їхньої ата и називають найбільшо о виробни а
теплової енер ії "Дніпроенер о". Е сперти вважають,
що та а ініціатива не ативно позначиться на іміджі
У раїни, а, отже, й інвестиційном ліматі в раїні, до
то о ж процес санації цьо о енер етично о підприєм-
ства не має нічо о спільно о з приватизацією.
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Юлія Тимошен о не хоче змиритися з тим, що приватизація підприємств
відб вається без її часті
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Ñïðàâà—“Ìîãèëà”
Íàéäàâí³øèé âóç Óêðà¿íè Íàö³îíàëüíèé
óí³âåðñèòåò “Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêà àêàäåì³ÿ”
â³äçíà÷èâ ñâîº ï’ÿòíàäöÿòèð³÷÷ÿ
Ìàð³éêà ÁÈÁÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора Національний ніверситет "Києво-Мо илянсь а
а адемія" НаУКМА відзначив своє п'ятнадцятиріччя.
Привітали ніверситет з Днем а адемії не лише ви ла-
дачі й професори, а й рти "Божичі", "Пі ардійсь а
терція" та ансамбль старовинної м зи и НаУКМА. Цьо-
о дня відб лася прем'єра спе та лю "Аз" за драмою
ХVІІ століття, а сп дейсь е братство ор аніз вало а -
цію "Чистий С оворода" з відмивання пам'ятни а ра-
їнсь ом філософові.

Ñïðàâæí³é â³ê ïåðøîãî óêðà¿í-
ñüêîãî óí³âåðñèòåòó — Êèºâî-
Ìîãèëÿíñüêî¿ àêàäåì³¿ — 392 ðî-
êè. ²ñòîð³ÿ ïî÷àëàñÿ 15 æîâòíÿ
1615 ðîêó, êîëè çíàòíà êèÿíêà
Ãàëøêà Ãóëåâè÷³âíà â³äïèñàëà
ñâîþ ñàäèáó íà Ïîäîë³ ì³ñöåâî-
ìó Áðàòñòâó äëÿ çàñíóâàííÿ ìî-
íàñòèðÿ, øïèòàëþ òà øêîëè äëÿ
ä³òåé. Çà ðîêè ³ñíóâàííÿ àêàäåì³ÿ
ñòàëà äóõîâíèì îñåðåäêîì é êî-
ëèñêîþ áàãàòüîõ íåïåðåñ³÷íèõ
îñîáèñòîñòåé Óêðà¿íè. Âò³ì,
1819-ãî Ñâÿùåííèé Ñèíîä ¿¿ çà-
êðèâàº ³ çàñíîâóº íà ö³é òåðèòî-
ð³¿ äóõîâíó ñåì³íàð³þ.

Ëèøå â 1992-ìó, â ïåðøó ð³÷-
íèöþ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè, â³ä-
ðîäæåíèé óí³âåðñèòåò “Êèºâî-
Ìîãèëÿíñüêà àêàäåì³ÿ” çíîâó â³-
òàº ñòóäåíò³â. 19 òðàâíÿ 1994 ðî-
êó âèõîäèòü óêàç Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè ïðî íàäàííÿ ÓÊÌÀ íî-
âîãî ñòàòóñó — Íàö³îíàëüíîãî
óí³âåðñèòåòó “Êèºâî-Ìîãèëÿí-
ñüêà àêàäåì³ÿ” (ÍàÓÊÌÀ).
Â’ÿ÷åñëàâ Áðþõîâåöüêèé, ÿêèé
ñòîÿâ ó âèòîê³â â³äðîäæåíî¿ àêà-
äåì³¿, íèí³ çàëèøàºòüñÿ ¿¿ ïî÷åñ-
íèì ïðåçèäåíòîì. À 31 ñåðïíÿ
öüîãî ðîêó â³äáóëàñÿ ³íàâãóðàö³ÿ
íîâîãî ïðåçèäåíòà Ìîãèëÿíêè —
äîêòîðà ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê òà ô³-
ëîñîô³¿ Ñåðã³ÿ Êâ³òà. “Âïåðøå ÿ
ïðèéøîâ â óí³âåðñèòåò 1992 ðî-
êó, àáè âèäàâàòè òàì ãàçåòó
“Òàê”,— ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”
ïàí Êâ³ò.— Òà âèéøîâ ò³ëüêè

ïåðøèé íîìåð. Ïîâåðíóâñÿ äî
àêàäåì³¿ â 2001-ìó ³ îá³éíÿâ ïî-
ñàäó äèðåêòîðà ùîéíîçàñíîâàíî¿
øêîëè æóðíàë³ñòèêè. Íàñòóïíî-
ãî ðîêó ñòàâ äåêàíîì ôàêóëüòå-
òó ñîö³îëîã³÷íèõ íàóê ³ òåõíîëî-
ã³é.

Ïàí Êâ³ò çáèðàºòüñÿ ðîçâèâà-
òè ³äå¿, çàïðîïîíîâàí³ ïîïåðåä-
íèêîì. Â³í ïèøàºòüñÿ òèì, ùî â
àêàäåì³¿ ïîäîëàëè êîðóïö³þ, óí³-
âåðñèòåò çàõ³äíîãî òèïó, ñòâîðå-
íèé çà çðàçêàìè êðàùèõ îñâ³òí³õ
çàêëàä³â ñâ³òó, ñòàâ íàé³ííîâàö³é-
í³øèì â Óêðà¿í³. “Àêàäåì³ÿ º
óêðà¿íñüêèì óí³âåðñèòåòîì â ïîâ-
íîìó ñåíñ³ öüîãî ñëîâà,— êàæå
ïàí Êâ³ò.— Âîíà íåñå â ñîá³ äóõ
óêðà¿íñüêèõ òðàäèö³é òà óêðà¿í-
ñüêèé ïàòð³îòèçì”.

Äî Äíÿ àêàäåì³¿ ïðèóðî÷èëè
ïðåì’ºðó âèñòàâè ðåæèñåðà Àí-
äð³ÿ Ïðèõîäüêà “Àç” çà äðàìîþ
XVII ñò. “Óæàñíàÿ ³çì³íà ñëàñòî-
ëþáèâàãî æèò³ÿ...”. Ñïåêòàêëü
ïîñòàâèëè òåàòðàëüíèé öåíòð 
ÍàÓÊÌÀ, ôîëüêëîðíèé ãóðò
“Áîæè÷³” òà àíñàìáëü ñòàðîâèí-
íî¿ ìóçèêè. À ñïóäåéñüêå áðàò-
ñòâî îðãàí³çóâàëî àêö³þ “×èñòèé
Ñêîâîðîäà”, íà ÿê³é óæå òðàäè-
ö³éíî â³äìèâàëè ïàì’ÿòíèê âè-
çíà÷íîìó óêðà¿íñüêîìó ô³ëîñîôó
(äèâ. ñòîð. 16). Íà çàâåðøåííÿ
ñâÿòêóâàíü â³äáóëàñÿ âå÷³ðêà äëÿ
âèêëàäà÷³â, ñï³âðîá³òíèê³â òà ñòó-
äåíò³â ³ êîíöåðò ãóðòó “Ï³êêàð-
ä³éñüêà òåðö³ÿ”

Óêðà¿íñüêà
â÷èòåëüêà îòðèìàëà
ì³æíàðîäíó
íàãîðîäó
Êèÿíö³ Àíí³ ×óéêî âðó÷èëè ïàì’ÿòíó 
â³äçíàêó â Áåðë³í³ çà ðîáîòó ç ìîëîääþ
Ãàëèíà ÐÅÌ²ÇÎÂÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Напри інці мин ло о тиж-
ня з Берліна поверн лася
педа о столичної ш оли
№ 16 Анна Ч й о з на о-
родою. Вона стала пер-
шою представницею
У раїни, отр міжнарод-
на про рама "Люди до
людей" відзначила за ро-
бот з молоддю.

Â³äòåïåð ó Êè¿âñüê³é ñïåö³àë³-
çîâàí³é øêîë³ ¹ 16 ç ïîãëèáëå-
íèì âèâ÷åííÿì àíãë³éñüêî¿ ìî-
âè çáåð³ãàòèìåòüñÿ ñïåö³àëüíèé
ïàì’ÿòíèé çíàê, êîòðèì â³äçíà-
÷àþòü íàéêðàùèõ êîîðäèíàòîð³â
ìîëîä³æíèõ øê³ëüíèõ îðãàí³çà-
ö³é, ó÷àñíèê³â ì³æíàðîäíîãî
ïðîåêòó “Ëþäè äî ëþäåé”. Òàêó
íàãîðîäó îäåðæàëà â Áåðë³í³ çà-

ñòóïíèê äèðåêòîðà øêîëè Àííà
×óéêî. Âðó÷àëà â³äçíàêó îíóêà
Åéçåíõàóåðà, çàñíîâíèêà ïðîåê-
òó. Ó÷àñòü ó àêö³¿ “Ëþäè äî ëþ-
äåé” — îäíà ç ãðàíåé ì³æíàðîä-
íèõ êîíòàêò³â êîëåêòèâó â÷èòå-
ë³â ³ ó÷í³â 16-¿ øêîëè. “ªâðî-
ïåéñüêèé êëóá”, ÿêèé íå ïåðøèé
ð³ê ïðàöþº òóò, º íèí³ ³íôîðìà-
ö³éíèì öåíòðîì ïðîåêòó àñîö³-
éîâàíèõ øê³ë ÞÍÅÑÊÎ ì³ñòà
Êèºâà.

Çà ñëîâàìè ïàí³ ×óéêî, äî ïðî-
åêòó “Ëþäè äî ëþäåé” êîëåêòèâ
øêîëè ïðèºäíàâñÿ ëèøå òîð³ê. ²
äîñÿã íåàáèÿêèõ óñï³õ³â, àäæå çà
âñþ áàãàòîð³÷íó ³ñòîð³þ ³ñíóâàí-
íÿ ïðîåêòó âïåðøå â³äçíà÷åíî
“íîâà÷êà” Óêðà¿íó. Çàïðîøåííÿ
äî Áåðë³íà òà âðó÷åííÿ íàãîðîäè
¿¿ ïðèºìíî âðàçèëè, àäæå ð³âåíü
íàãîðîäè äóæå âèñîêèé. Ðàçîì ³ç
ïåäàãîãîì ç Êèºâà ïàì’ÿòí³ çíà-
êè îäåðæàëè Ëåõ Âàëåíñà òà â³-
äîì³ ä³ÿ÷³ ç Àìåðèêè, Àâñòðàë³¿,
êðà¿í ªâðîïè

Òåòÿíà ÇÓÁ×ÅÍÊÎ: “Íàéêðàù³
ó÷í³ íàïðèê³íö³
íàâ÷àëüíîãî ðîêó
ïî¿äóòü äî Òóðå÷÷èíè”
Äèðåêòîð ã³ìíàç³¿ “Îáîëîíü” — ïðî âèâ÷åííÿ
òóðåöüêî¿ ìîâè
Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні майже в ожній
ш олі столиці діти вивча-
ють іноземні мови. І я що
ви ладанням ан лійсь ої,
німець ої та франц зь ої
вже ні о о не здив єш, то
японсь а, итайсь а чи ін-
ші східні мови — е зоти-
а. Дире ція иївсь ої ім-
назії "Оболонь" не тіль и
запропон вала чням за-
лад з цьо о ро опано-
в вати т рець , а й ла-
ла од про співпрацю зі
стамб льсь ими ш олами.
Про це но -ха пані З б-
чен о розповіла "Хреща-
ти ".

— ²äåÿ âèâ÷àòè òóðåöüêó âèíèê-
ëà â îñâ³òÿí òîð³ê ó òðàâí³ ï³ñëÿ
â³äâ³äèí íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
Ñòàìáóëà. Ó çàìîðñüê³é ïî¿çäö³
áðàëà ó÷àñòü ³ ÿ. Äî Òóðå÷÷èíè ìè
ïðè¿õàëè ç äâîìà ðóøíèêàìè, âè-
øèòèìè êè¿âñüêèìè ä³òüìè. Ç îä-
íîãî êðàþ — ãåðá ã³ìíàç³¿ “Îáî-
ëîíü”, à ç äðóãîãî, ñïîä³âàºìîñÿ,
íåâäîâç³ ç’ÿâèòüñÿ ãåðá ñòàìáóëü-
ñüêî¿ øêîëè, âèøèòèé ìàëåíüêè-
ìè òóðêàìè. Îäèí òàêèé ðóøíèê
ïîâèíåí çàëèøèòèñÿ â Òóðå÷÷è-
í³, äðóãèé — ïðèâåçóòü äî Êèºâà.
Ó ö³é ïî¿çäö³ íåàáèÿêå âðàæåííÿ
íà óêðà¿íö³â ñïðàâèëè ñõ³äíà
êóëüòóðà, çâè÷à¿ òà êîëîðèò êðà-
¿íè. Ìè ïîáóâàëè â Áîñôîðñüê³é
ïðîòîö³, â ìå÷åò³ Àõìåòä³, â ì³ñ-
öÿõ, äå æèëà ñëàâåòíà óêðà¿íêà
Ðîêñîëàíà. Çàõîò³ëè, ùîá êè¿âñüê³
ä³òè òàêîæ îçíàéîìèëèñÿ ç Òóðå÷-
÷èíîþ. À ïîðèíóòè ó ñâ³ò äåðæà-
âè ìîæíà ò³ëüêè òîä³, êîëè çíà-
ºø ¿¿ ìîâó. Ï³äïèñàëè óãîäè ïðî
ñï³âïðàöþ ç³ ñòàìáóëüñüêèìè îñ-
â³òÿíàìè, óêëàëè 10 äîìîâëåíîñ-
òåé íà ð³âí³ øê³ë, çàïðîñèëè äî
êè¿âñüêî¿ ã³ìíàç³¿ òóðåöüêèõ ãîñ-
òåé. ×åêàºìî ¿õ íàïðèê³íö³ æîâò-
íÿ.

— ßê³ îñîáëèâîñò³ òóðåöüêî¿ îñ-
â³òè?

— Òàì íà ïåðøîìó ì³ñö³ áåçïå-
êà ä³òåé: äî øêîëè ïðèâîçÿòü òà
çàáèðàþòü ñïåö³àëüíèìè àâòîáó-
ñàìè. Òåðèòîð³ÿ çàêëàäó îõîðî-
íÿºòüñÿ, îòîæ æîäíà ñòîðîííÿ
ëþäèíà íå ìîæå òóäè ïðîíèêíó-
òè. Âåëèêî¿ óâàãè â Òóðå÷÷èí³ íà-
äàþòü çàíÿòòÿì ô³çêóëüòóðîþ. Íà
ïåðåðâàõ ä³òè àêòèâíî â³äïî÷è-
âàþòü, á³ãàþòü, ñòðèáàþòü ÷åðåç
ñêàêàëêè, ðîáëÿòü ô³çè÷í³ âïðà-
âè. Øêîëè â Ñòàìáóë³ äîñèòü âå-
ëèê³. Ó êîæí³é íàâ÷àºòüñÿ ïîíàä
òèñÿ÷ó ä³òåé (äëÿ ïîð³âíÿííÿ, â
íàø³é ã³ìíàç³¿ — ëèøå 250), â
êëàñàõ ïðèáëèçíî ïî 40 ó÷í³â (ó
íàñ — ïî 25).

— ×è òÿæêî âïðîâàäæóâàòè íî-
âó ïðîãðàìó â ã³ìíàç³¿?

— Òàê. Ñêëàäíî áóëî ñòâîðþ-
âàòè âëàñíó ïðîãðàìó, øóêàòè õî-
ðîøîãî â÷èòåëÿ òà çàáåçïå÷óâàòè
ï³äðó÷íèêàìè. Íà íàøó ³í³ö³àòè-

âó ä³òè â³äãóêíóëèñÿ ç ö³êàâ³ñòþ.
Ìè çíàéøëè ïåäàãîãà, êîòðà ïðå-
êðàñíî âîëîä³º ìîâîþ, àäæå áà-
ãàòî ðîê³â æèëà â Òóðå÷÷èí³.
Â÷èòåëüêà ñàìà íàïèñàëà ïðîãðà-
ìó, çà ÿêîþ íèí³ ïðàöþþòü ó÷-
í³. À ï³äðó÷íèêè, çã³äíî ç óãî-
äîþ, ìàº íàäàòè çàêîðäîííà ñòî-
ðîíà. Äî ñëîâà, 25 æîâòíÿ ¿õ ïî-
âèííà ïðèâåçòè äåëåãàö³ÿ äèðåê-
òîð³â ñòàìáóëüñüêèõ øê³ë.

— Ç ÿêîãî êëàñó ïî÷èíàþòü âè-
â÷àòè òóðåöüêó?

— Ìè ç êîëåãàìè âèð³øèëè,
ùî ã³ìíàçèñòè âèâ÷àòèìóòü òó-
ðåöüêó ôàêóëüòàòèâíî, ïî÷èíà-
þ÷è ç ï’ÿòîãî àáî ç ñüîìîãî êëà-
ñó. Íèí³ òóðåöüêó îïàíîâóþòü 11
ï’ÿòèêëàñíèê³â ³ 28 ñåìèêëàñíè-
ê³â. Øêîëÿð³ àêòèâíî ïðàöþþòü
íà óðîêàõ. Âæå â³òàþòüñÿ ïî-òó-
ðåöüêè, ìîæóòü îïèñàòè êëàñ,
ðîçïîâ³ñòè ïðî ñåáå òà ïðî òå, ÿê³
ïðåäìåòè âèâ÷àþòü.

— ßêèõ êíèæîê ÷åêàºòå ç Òó-
ðå÷÷èíè?

— Ï³äðó÷íèê³â äëÿ íàéìåíøèõ
òà äîäàòêîâî¿ ë³òåðàòóðè: òóðåöü-
êèõ êàçîê, îïîâ³äàíü, ì³ô³â. Ä³-
òè ãîòóþòü ö³êàâó ïðîãðàìó çó-
ñòð³÷³ äëÿ ãîñòåé ç³ Ñòàìáóëà.

— Ìîæåòå ðîçïîâ³ñòè, ÿê â³òà-
òèìåòå çàìîðñüêèõ ãîñòåé?

— Íþàíñè çóñòð³÷³ ìè ïîêè
ùî òðèìàºìî â òàºìíèö³. Â³òà-
òèìåìî, ÿê ³ íàëåæèòü — õë³áîì-
ñ³ëëþ. Ñêàæó ò³ëüêè, ùî ïëàíó-
ºìî çóñòð³÷ ç óêðà¿íñüêèì ðîçìà-
õîì òà êîëîðèòîì. Ïðèãîùàòè-
ìåìî óêðà¿íñüêèìè ñòðàâàìè òà
íàïîÿìè. Ó÷í³ ãîòóþòü ïðåçåí-
òàö³þ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, â³ä-
êðèòèé óðîê òóðåöüêî¿ ìîâè, äî
ÿêîãî çàëó÷èìî çàêîðäîííèõ
ãîñòåé.

— À ìàëåíüê³ êèÿíè çìîæóòü ïî-
áóâàòè â Òóðå÷÷èí³?

— Àÿêæå. Óãîäà, ÿêó ìè ï³äïè-
ñàëè, ïåðåäáà÷àº â³äâ³äèíè êðà-
¿íè. Ó÷í³, ÿê³ íàéêðàùå îïàíóþòü
ìîâó, ïî¿äóòü äî Òóðå÷÷èíè âæå
íèí³øíüîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó,
íàïðèê³íö³ êâ³òíÿ àáî íà ïî÷àò-
êó òðàâíÿ.

— ßê³ ïîäàëüø³ ïåðñïåêòèâè ó
þíèõ ïîë³ãëîò³â?

— Äîìîâëÿºìîñÿ ïðî ñï³âïðà-
öþ ç êè¿âñüêèì ë³íãâ³ñòè÷íèì
óí³âåðñèòåòîì. Õî÷åìî, ùîá íà-
ø³ ó÷í³ ñòàâàëè éîãî ñòóäåíòàìè
³ íàâ÷àëèñÿ íà ôàêóëüòåò³ òóðåöü-
êî¿ ìîâè

Т рець ою мовою оворять Т реччині, на Північном Кіпрі, Північ-
ном Іра , Сирії, Бол арії та в дея их бал ансь их раїнах. Володіють
цією мовою в світі майже 50 мільйонів осіб. До 1928 ро алфавіт т -
рець ої мови с ладався з б в персидсь о-арабсь о о письма. В 1928
році М стафа Кемаль Ататюр із метою модернізації Т реччини замінив
арабсь і літери на латинсь і з незначною модифі ацією. На сьо одні
арабсь ий алфавіт пра тично не ви ористов ють.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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хрещатик

Про створення тимчасової контрольної комісії
Київради для розгляду скарг громадян 

з питань містобудування
Рішення Київської міської ради № 342/1003 від 15 березня 2007 року

Відповідно до статті 48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 16.9 Регламен�
ту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.06.2006 № 14/14, з ме�
тою врахування громадської думки щодо забудови міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Ñòâîðèòè òèì÷àñîâó êîíòðîëüíó êîì³ñ³þ
Êè¿âðàäè äëÿ ðîçãëÿäó ñêàðã ãðîìàäÿí ç ïè-
òàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ.

2. Äî ñêëàäó òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³-
ñ³¿ Êè¿âðàäè äëÿ ðîçãëÿäó ñêàðã ãðîìàäÿí ç
ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ âêëþ÷èòè ïî îäíîìó
ïðåäñòàâíèêó â³ä êîæíî¿ äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿
(ãðóïè) ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³.

3. Çàòâåðäèòè íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ ñåñ³¿
Êè¿âðàäè ïåðñîíàëüíèé ñêëàä òèì÷àñîâî¿ êîí-
òðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè äëÿ ðîçãëÿäó ñêàðã
ãðîìàäÿí ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ ç óðàõóâàí-
íÿì ïðîïîçèö³é äåïóòàòñüêèõ ôðàêö³é (ãðóï)
ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³.

4. Òèì÷àñîâ³é êîíòðîëüí³é êîì³ñ³¿:
4.1. Ðîçãëÿäàòè ñêàðãè ãðîìàäÿí, ùî íàäõî-

äÿòü äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ùîäî çàáóäî-
âè ì³ñòà Êèºâà.

4.2. Íàäàâàòè çâ³ò Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ ïðî
ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíî¿ ðîáîòè òà ïðîïîçèö³¿
ùîäî âäîñêîíàëåííÿ ìåõàí³çìó âðàõóâàííÿ
ãðîìàäñüêî¿ äóìêè ïðè ïëàíóâàíí³ òà çàáóäî-
â³ ì. Êèºâà.

5. Ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çä³é-
ñíþâàòè ïðàâîâå òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå çà-
áåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëü-
íî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè —
ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè Äîâãîãî Î. Ñ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про створення тимчасової контрольної комісії
Київради з контролю за проведенням
тендерів на виконання робіт та послуг 

за бюджетні кошти
Рішення Київської міської ради № 343/1004 від 15 березня 2007 року

Відповідно до статті 48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 16.9 Регламен�
ту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.06.06 № 14/14 Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ñòâîðèòè òèì÷àñîâó êîíòðîëüíó êîì³ñ³þ
Êè¿âðàäè ç êîíòðîëþ çà ïðîâåäåííÿì òåíäå-
ð³â íà âèêîíàííÿ ðîá³ò òà ïîñëóã çà áþäæåò-
í³ êîøòè.

2. Çàòâåðäèòè íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ ñåñ³¿
Êè¿âðàäè ïåðñîíàëüíèé ñêëàä òèì÷àñîâî¿ êîí-
òðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç êîíòðîëþ çà ïðî-
âåäåííÿì òåíäåð³â íà âèêîíàííÿ ðîá³ò òà ïî-
ñëóã çà áþäæåòí³ êîøòè ç óðàõóâàííÿì ïðî-
ïîçèö³é äåïóòàòñüêèõ ôðàêö³é òà ãðóï ó Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é ðàä³.

3. Òèì÷àñîâ³é êîíòðîëüí³é êîì³ñ³¿:
3.1. Ïåðåâ³ðÿòè ïðàâèëüí³ñòü äîòðèìàííÿ

ï³äðîçä³ëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî çàêóï³âëþ
òîâàð³â, ðîá³ò ³ ïîñëóã çà äåðæàâí³ êîøòè”.

3.2. Íàäàâàòè çâ³ò Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ ïðî
ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíî¿ ðîáîòè.

4. Ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çä³é-
ñíþâàòè ïðàâîâå òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå çà-
áåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëü-
íî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè —
ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè Äîâãîãî Î. Ñ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про затвердження звіту про виконання 
Програми соціально)економічного 

та культурного розвитку м. Києва на 2006 рік
Рішення Київської міської ради № 440/1101 від 26 квітня 2007 року

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 23 частини першої статті 26 Закону Укра�
їни “Про місцеве самоврядування в Україні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè çâ³ò ïðî âèêîíàííÿ Ïðîãðà-
ìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî
ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2006 ð³ê çã³äíî ç äîäàò-
êîì.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-

òàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Додатки не друкуються. Ознайомитися з ними
можна в секретаріаті Київради.

Про реформування галузі охорони здоров’я 
в місті Києві

Рішення Київської міської ради № 456/1117 від 26 квітня 2007 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, Основ законодавства України про охорону здоров’я, на виконання рішення Київради від 19.12.06
№ 290/347 “Про оптимізацію системи надання медичної допомоги мешканцям міста Києва”, з метою за�
безпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги кожному киянину, запровадження нових ефек�
тивних механізмів фінансування та управління у сфері охорони здоров’я, створення умов для формуван�
ня здорового способу життя серед населення міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про затвердження персонального складу
конкурсного комітету з проведення конкурсів

щодо визначення перевізників пасажирів 
на міських автобусних маршрутах загального

користування в м. Києві
Рішення Київської міської ради № 457/1118 від 26 квітня 2007 року

Відповідно до статті 44 Закону України “Про автомобільний транспорт” від 23.02.06 № 3492�VI, пунк�
ту 10 Умов організації та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршру�
тах загального користування в м. Києві, затверджених рішенням Київської міської ради від 15.03.07
№ 260/921, з метою впорядкування та належної організації перевезень пасажирів у столиці України — 
м. Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïåðñîíàëüíèé ñêëàä êîíêóðñ-
íîãî êîì³òåòó ç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñ³â ùîäî
âèçíà÷åííÿ ïåðåâ³çíèê³â ïàñàæèð³â íà ì³ñü-
êèõ àâòîáóñíèõ ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñ-
òóâàííÿ â ì. Êèºâ³ çã³äíî ç äîäàòêîì.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

1.3. Ïîëîæåííÿ ïðî ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ ì³ñòà Êèºâà òà ¿¿ ñòðóêòóðó çã³ä-
íî ç äîäàòêîì 3.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) âæèòè íåîá-
õ³äí³ çàõîäè ùîäî ðåàë³çàö³¿ òà âèêîíàííÿ Êîí-
öåïö³¿ ðîçâèòêó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â ì³ñò³ Êè-
ºâ³ òà ïåðøî÷åðãîâèõ çàõîä³â, çàòâåðäæåíèõ
ï³äïóíêòàìè 1.1 òà 1.2 ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåí-
íÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Додатки не друкуються. Ознайомитися з ними
можна в секретаріаті Київради.

1. Çàòâåðäèòè:
1.1. Êîíöåïö³þ ðîçâèòêó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ

â ì³ñò³ Êèºâ³ çã³äíî ç äîäàòêîì 1.

1.2. Ïåðøî÷åðãîâ³ çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà
îïòèì³çàö³þ ä³ÿëüíîñò³ ñèñòåìè îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ â ì³ñò³ Êèºâ³, çã³äíî ç äîäàòêîì 2.

Додаток
до рішення Київської міської ради № 457/1118 від 26 квітня 2007 року

Персональний склад конкурсного комітету з проведення конкурсів 
щодо визначення перевізників на міських автобусних маршрутах 

загального користування у м. Києві

1. Ñàë³é ²âàí Ìèêîëàéîâè÷ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, âèêîíóþ÷èé
îáîâ’ÿçêè çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ — ãîëîâà êîíêóðñíîãî
êîì³òåòó

2. Øïèëüîâèé ²âàí Ôåäîðîâè÷ íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó,
çâ’ÿçêó òà ³íôîðìàòèçàö³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) — çàñòóïíèê ãîëîâè
êîíêóðñíîãî êîì³òåòó

3. Îêî÷à ²âàí Àâêñåíò³éîâè÷ ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Êîìóíàëüíî¿
ñëóæáè ïåðåâåçåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) — ñåêðåòàð êîíêóðñíîãî êîì³òåòó

4. Àïîñòîëîâ Â³òàë³é ªâãåíîâè÷ ãîëîâà ïðåäñòàâíèöòâà Äåðæàâíîãî êîì³òåòó
Óêðà¿íè ç ïèòàíü ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè òà
ï³äïðèºìíèöòâà ó ì. Êèºâ³ (çà çãîäîþ)

5. Áàòðóê Ñåðã³é Àíàòîë³éîâè÷ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ) 

6. Âåãåðà Àë³íà Âîëîäèìèð³âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó àäì³í³ñòðóâàííÿ ïëàòåæ³â çà
çåìëåêîðèñòóâàííÿ òà ì³ñöåâèõ ïîäàòê³â ³ çáîð³â
Óïðàâë³ííÿ îïîäàòêóâàííÿ ïîäàòêó íà ïðèáóòîê òà
³íøèõ ïîäàòê³â ³ çáîð³â (îáîâ’ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â)
Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïî ì. Êèºâó
(çà çãîäîþ)

7. Â³ëüäìàí ²ãîð Íàçàðîâè÷ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

8. Ãàéäàáðóñ Àíäð³é Ìèõàéëîâè÷ íà÷àëüíèê òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ â ì. Êèºâ³
Ãîëîâíî¿ äåðæàâíî¿ ³íñïåêö³¿ íà àâòîìîá³ëüíîìó
òðàíñïîðò³ Ì³íòðàíñçâ’ÿçêó Óêðà¿íè (çà çãîäîþ)

9. Äàâèäîâ Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

10. Äðîáîòóí Ñåðã³é Ãðèãîðîâè÷ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç
ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â (çà çãîäîþ)

11. Êóçüìåíêî Ðóñëàí Ìèêîëàéîâè÷ ñï³âðîá³òíèê Óïðàâë³ííÿ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè
â ì. Êèºâ³ (çà çãîäîþ)

12. Ëàâðîâ ²ãîð Ñåðã³éîâè÷ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

13. Ìàìåäîâ Ðàì³ç Áàðàòàë³éîâè÷ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó îïðàöþâàííÿ
ïðîåêò³â àêò³â Êè¿âðàäè, Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè òà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ þðèäè÷íîãî óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

14. Ìóøòà Ñåðã³é Áîðèñîâè÷ íà÷àëüíèê Êîìóíàëüíî¿ ñëóæáè ïåðåâåçåíü
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

15. Íîâàê Íàòàë³ÿ Âàñèë³âíà äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)
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16. Ï³äøìîðãà Îëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ
Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³ (çà çãîäîþ)

17. Ï³÷êóðîâ Àíäð³é Àíàòîë³éîâè÷ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

18. Òîëñòèõ Ë³ä³ÿ Òèìîô³¿âíà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ö³íîâî¿
ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
(çà çãîäîþ)

19. Ðåâà Â³òàë³é Ìèõàéëîâè÷ ïðåçèäåíò Âñåóêðà¿íñüêî¿ àñîö³àö³¿ àâòîìîá³ëüíèõ
ïåðåâ³çíèê³â (ç ïðàâîì äîðàä÷îãî ãîëîñó)

Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Î. Äîâãèé

Про створення Головного управління
капітального будівництва міста Києва

виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації)

Рішення Київської міської ради № 458/1119 від 26 квітня 2007 року

Відповідно до статті 10 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, пункту 6 частини
першої статті 26, статті 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою впроваджен�
ня в місті єдиної містобудівної політики, забезпечення прозорості та раціонального використання бюджет�
них коштів, які спрямовуються на будівництво (реконструкцію) об’єктів житлово�комунального, соціаль�
ного призначення та об’єктів інженерно�транспортної інфраструктури, впорядкування структури виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Ñòâîðèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êàï³òàëüíî-

ãî áóä³âíèöòâà ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿).

2.  Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè
ùîäî ñòâîðåííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êàï³-
òàëüíîãî áóä³âíèöòâà ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2.2. Â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âèð³øèòè ïè-
òàííÿ ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ òà çàêð³ïëåí-
íÿ ìàéíà çà Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì êàï³òàëü-
íîãî áóä³âíèöòâà ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿).

2.3. Ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà çàòâåðäæåííÿ
Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ Ïîëîæåííÿ ïðî Ãîëîâ-
íå óïðàâë³ííÿ êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà ì³ñòà
Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2.4. Ïðèâåñòè ñâî¿ ðîçïîðÿäæåííÿ ó â³äïî-
â³äí³ñòü äî öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 20.06.02 ¹ 28/28 “Ïðî óòâîðåííÿ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà
çàòâåðäæåííÿ éîãî ñòðóêòóðè ³ çàãàëüíî¿ ÷è-
ñåëüíîñò³” (³ç çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè) òàê³
çì³íè:

äîäàòîê äî ð³øåííÿ äîïîâíèòè ïîçèö³ºþ òà-
êîãî çì³ñòó:

— Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êàï³òàëüíîãî áóä³â-
íèöòâà ì³ñòà Êèºâà.

4. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãà-
çåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Õðåùàòèê”.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñ-
òðàö³þ).

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 27.01.2005 № 11/2587 

“Про Правила забудови м. Києва”
Рішення Київської міської  ради № 477/1138 від 26 квітня 2007 року

Керуючись статтею 142 Конституції України, статтею 22 Закону України “Про столицю України — міс�
то�герой Київ”, пунктом 42 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, статтею 18 Закону України “Про планування і забудову територій”, статтею 2 Закону України “Про
основи містобудування”, статтею 25 Закону України “Про архітектурну діяльність”, статтею 6 Закону Укра�
їни “Про охорону культурної спадщини”, з метою захисту історико�культурного середовища та забудови
історичної частини міста Києва, вдосконалення системи управління забудовою м. Києва Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè çì³íè äî Ïðàâèë çàáóäîâè ì. Êèºâà,
çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 27.01.2005 ¹ 11/2587, à ñàìå:

1. Âèêëàñòè ï³äïóíêò 2.3.2 ó òàê³é ðåäàêö³¿:
“2.3.2. Ðîçì³ùåííÿ òà ïðîåêòóâàííÿ âèñîò-

íèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â ç óìîâíîþ âèñîòîþ
á³ëüøå 73,5 ì çä³éñíþºòüñÿ çã³äíî ³ç äåðæàâ-
íèìè áóä³âåëüíèìè íîðìàìè, çàòâåðäæåíîþ
ì³ñòîáóä³âíîþ äîêóìåíòàö³ºþ àáî ì³ñòîáóä³â-
íèì îá´ðóíòóâàííÿì íà ï³äñòàâ³ ³íäèâ³äóàëü-
íèõ òåõí³÷íèõ âèìîã, ùî ðîçðîáëÿþòüñÿ áàçî-
âèìè íàóêîâî-äîñë³äíèìè ³íñòèòóòàìè, âèçíà-
÷åíèìè Ì³í³ñòåðñòâîì áóä³âíèöòâà Óêðà¿íè, òà
çàòâåðäæóþòüñÿ â ïîðÿäêó, çàòâåðäæåíîìó Ì³-
í³ñòåðñòâîì áóä³âíèöòâà Óêðà¿íè íàêàçîì â³ä
25.09.2006 ¹ 319”.

2. Äîïîâíèòè ï³äïóíêò 2.3.10 íîâèìè àáçà-
öàìè òàêîãî çì³ñòó:

“Ìåæ³ òà ðåæèì âèêîðèñòàííÿ òåðèòîð³¿
îõîðîííî¿ çîíè àíñàìáëþ ñïîðóä Ñîô³éñüêî-
ãî ñîáîðó, çàòâåðäæåí³ íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà
êóëüòóðè ³ òóðèçìó Óêðà¿íè â³ä 23.12.2005
¹ 1076, âèçíà÷àþòüñÿ çã³äíî ç äîäàòêîì 11 äî
Ïðàâèë çàáóäîâè ì³ñòà Êèºâà.

Ó ìåæàõ Öåíòðàëüíî¿ ïëàíóâàëüíî¿ ÷àñòèíè
ì³ñòà Êèºâà, âèçíà÷åíî¿ Ãåíåðàëüíèì ïëàíîì
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòîì ïëàíóâàííÿ éîãî ïðè-
ì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, çàòâåð-
äæåíèì ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.03.2002 ¹ 370, òà Öåíòðàëüíîãî ³ñòîðè÷íî-
ãî àðåàëó ì³ñòà Êèºâà çàáîðîíÿºòüñÿ áóä³âíèö-
òâî âèñîòíèõ áóäèíê³â. Öåíòðàëüíèé ³ñòîðè÷-

íèé àðåàë ì³ñòà Êèºâà òà Öåíòðàëüíà ïëàíó-
âàëüíà ÷àñòèíà ì³ñòà Êèºâà âèçíà÷àþòüñÿ ãðà-
ô³÷íîþ ÷àñòèíîþ äî Ïðàâèë çàáóäîâè ì. Êè-
ºâà (äèâ. äîäàòîê 10 äî Ïðàâèë çàáóäîâè ì. Êè-
ºâà).

Ó ìåæàõ Öåíòðàëüíî¿ ïëàíóâàëüíî¿ ÷àñòèíè
ì³ñòà Êèºâà íà òåðèòîð³¿, äå íå âñòàíîâëåíî çî-
íè îõîðîíè ïàì’ÿòîê, ðîçì³ùåííÿ òà ïðîåê-
òóâàííÿ áóäèíê³â ï³äâèùåíî¿ ïîâåðõîâîñò³ äî-
ïóñêàºòüñÿ âèêëþ÷íî íà ï³äñòàâ³ ³ñòîðèêî-ì³ñ-
òîáóä³âíèõ îá´ðóíòóâàíü òà ì³ñòîáóä³âíèõ îá-
´ðóíòóâàíü ùîäî âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â îá’-
ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ.

Ïðîåêòè áóä³âíèöòâà îá’ºêò³â àðõ³òåêòóðè â
ìåæàõ Öåíòðàëüíîãî ³ñòîðè÷íîãî àðåàëó ðîç-
ãëÿäàþòüñÿ òà îáãîâîðþþòüñÿ ç îáîâ’ÿçêîâèì
çàëó÷åííÿì ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ñôåðè àð-
õ³òåêòóðè òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè”.

3. Ï³äïóíêò 2.3.17 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàê-
ö³¿:

“2.3.17. Ó ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é âóëèöü, äî-
ð³ã, ìàéäàí³â çàáîðîíÿºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ îá’-
ºêò³â íåðóõîìîñò³, ïðèáóäîâ äî ³ñíóþ÷èõ áó-
äèíê³â.

Îáëàøòóâàííÿ â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é ´àí-
ê³â, ñõ³äö³â, ïåðåïàä³â âèñîò, îêðåìèõ âõîä³â
äî íåæèòëîâèõ âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèõ ïðè-
ì³ùåíü ç âóëèöü äîïóñêàºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ïðî-
åêòíèõ ð³øåíü, ïîãîäæåíèõ Ãîëîâíèì óïðàâ-
ë³ííÿì ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

Про схвалення Містобудівної концепції
комплексної реконструкції мікрорайону

застарілого житлового фонду
Рішення Київської міської ради № 476/1137 від 26 квітня 2007 року

Відповідно до статей 10, 13 Закону України “Про планування та забудову територій”, статті 7 Закону
України “Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду”, рішен�
ня Київської міської ради від 15.04.2004 № 158/1368 “Про затвердження Програми розроблення місто�
будівної документації з планування територій в м. Києві на період 2004—2006 pp.” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Âèçíà÷èòè òåðèòîð³ºþ êîìïëåêñíî¿ ðå-

êîíñòðóêö³¿ çàñòàð³ëîãî æèòëîâîãî ôîíäó ì³ê-
ðîðàéîí ó ìåæàõ âóëèöü Ìàðøàëà Ãðå÷êà (â³ä
áóäèíêó ¹ 2 äî áóäèíêó ¹ 26-à), Ñòåöåíêà,
²íòåðíàö³îíàëüíî¿ ïëîù³, ì³ñöåâîãî ïðî¿çäó
ì³æ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ äîñë³äíî¿ ñòàíö³¿
êâ³òêîâèõ òà äåêîðàòèâíèõ ðîñëèí, îõîðîííîþ
çîíîþ ËÅÏ, êîìóíàëüíî-ñêëàäñüêîþ òåðèòî-
ð³ºþ òà ñàäîâî-äà÷íèìè ä³ëÿíêàìè.

2. Ñõâàëèòè Ì³ñòîáóä³âíó êîíöåïö³þ êîì-
ïëåêñíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ çàñòàð³ëîãî æèòëîâîãî
ôîíäó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³
1 öüîãî ð³øåííÿ, â³äïîâ³äíî äî îñíîâíèõ ïî-
ëîæåíü òà òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â,
ùî äîäàþòüñÿ, ÿê îñíîâó äëÿ ðîçðîáëåííÿ ïðî-
åêòó êîìïëåêñíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ ì³êðîðàéîíó.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ åêîíîì³êè òà ³í-
âåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà ó÷àñ-
òþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó
ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿) âèçíà÷èòè íà êîíêóðåíòíèõ çàñàäàõ,
øëÿõîì ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó, ³íâåñòîðà (çà-
áóäîâíèêà) òà óêëàñòè ç íèì ³íâåñòèö³éíèé
äîãîâ³ð íà âèêîíàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó
êîìïëåêñíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ ì³êðîðàéîíó çàñòà-
ð³ëîãî æèòëîâîãî ôîíäó, ïëàíó çåìåëüíî-ãîñ-
ïîäàðñüêîãî óñòðîþ.

4. Ïîä³ëüñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàä³
ðàçîì ç ³íâåñòîðîì (çàáóäîâíèêîì), ÿêèé âè-
çíà÷èòüñÿ çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó, ³íôîðìó-
âàòè ìåøêàíö³â ïðî ïåðñïåêòèâè çàáóäîâè òà
ðåàë³çàö³¿ Ì³ñòîáóä³âíî¿ êîíöåïö³¿ êîìïëåêñ-
íî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ ì³êðîðàéîíó.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè
ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
ðîçì³ùåííÿ ñòàðòîâèõ áóäèíê³â.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè, ïîñò³éíó
êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíî-
ñèí.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про передачу на конкурсних засадах 
у найм (оренду) цілісного майнового

комплексу комунального підприємства
“Кінотеатр “Тампере”

Рішення Київської міської ради № 473/1134 від 26 квітня 2007 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, статті 283 Господарського кодексу України, час�
тини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 5, 9, 14 Закону Укра�
їни “Про оренду державного та комунального майна” та статті 118 Закону України “Про державний бю�
джет України на 2007 рік”, рішення Київради від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Порядку переда�
чі майна територіальної громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користу�
вання майном територіальної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної
громади міста Києва”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîðó÷èòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãà-

íó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ïåðåäàòè íà êîíêóðñíèõ çàñàäàõ ó

Про питання діяльності товариства 
з обмеженою відповідальністю 

“Футбольний клуб “Арсенал — Київ”
Рішення Київської міської ради № 459/1120 від 26 квітня 2007 року

Відповідно до статей 104, 145, 150 Цивільного кодексу України, статей 59, 91 Господарського кодексу
України, статті 10, частини четвертої статті 61 Закону України “Про господарські товариства”, статті 25
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, підпункту 9.3.15 пункту 9 Статуту товариства з
обмеженою відповідальністю “Футбольний клуб “Арсенал — Київ”, враховуючи звернення Головного управ�
ління по фізичній культурі та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) від 26.03.07 № 641/1, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîðó÷èòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ïî ô³-
çè÷í³é êóëüòóð³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ÿêå â³ä ³ìåí³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà âèñòóïàº ñï³âçà-
ñíîâíèêîì òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “Ôóòáîëüíèé êëóá “Àðñåíàë — Êè-
¿â”:

1.1. Ñêëèêàòè ïîçà÷åðãîâ³ çàãàëüí³ çáîðè
ó÷àñíèê³â òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “Ôóòáîëüíèé êëóá “Àðñåíàë — Êè-
¿â” ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà-
¿íè “Ïðî ãîñïîäàðñüê³ òîâàðèñòâà” òà Ñòàòó-
òîì òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ “Ôóòáîëüíèé êëóá “Àðñåíàë — Êè¿â”.

1.2. Âêëþ÷èòè äî ïîðÿäêó äåííîãî ïîçà÷åð-
ãîâèõ çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â òîâàðèñòâà ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ôóòáîëüíèé
êëóá “Àðñåíàë — Êè¿â” ïèòàííÿ ïðèïèíåííÿ
ä³ÿëüíîñò³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “Ôóòáîëüíèé êëóá “Àðñåíàë — Êè-
¿â” øëÿõîì éîãî ë³êâ³äàö³¿.

1.3. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ï³äïóíêò³â 1.1, 1.2 öüî-
ãî ð³øåííÿ, çà ïîãîäæåííÿì ç ³íøèì ó÷àñíè-
êîì òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ “Ôóòáîëüíèé êëóá “Àðñåíàë-Êè¿â” òà îð-
ãàíîì, ùî çä³éñíþº äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ, ïðè-

çíà÷èòè ë³êâ³äàö³éíó êîì³ñ³þ, âñòàíîâèòè ïî-
ðÿäîê ³ ñòðîêè ë³êâ³äàö³¿ òîâàðèñòâà ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ôóòáîëüíèé êëóá “Àð-
ñåíàë — Êè¿â”.

2. Ç äíÿ âíåñåííÿ äî ºäèíîãî äåðæàâíîãî ðå-
ºñòðó çàïèñó ïðî ë³êâ³äàö³þ òîâàðèñòâà ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ôóòáîëüíèé êëóá
“Àðñåíàë — Êè¿â” âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðà-
òèëè ÷èíí³ñòü ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 08.11.01
¹ 113/1547 “Ïðî òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ôóòáîëüíèé êëóá “Àðñåíàë-
Êè¿â”, â³ä 11.07.02 ¹ 133/133 “Ïðî ïðèéíÿò-
òÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ÷àñòîê ó ñòàòóòíîìó ôîí-
ä³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Ôóòáîëüíèé êëóá “Àðñåíàë — Êè¿â”, â³ä
13.07.06 ¹ 48/48 “Ïðî â³äñòóïëåííÿ ÷àñòêè
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â ñòàòóò-
íîìó ôîíä³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “Ôóòáîëüíèé êëóá “Àðñåíàë — Êè-
¿â”.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

íàéì (îðåíäó) ö³ë³ñíèé ìàéíîâèé êîìïëåêñ
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Ê³íîòåàòð “Òàì-
ïåðå” òåðì³íîì íà 5 ðîê³â.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ðà-
çîì ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
âëàñíîñò³ òà ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü êóëüòóðè, ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè âè-
çíà÷èòè óìîâè êîíêóðñó.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Ðîçì³ñòèòè â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìà-
ö³¿ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè
ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî êîìïëåêñó êîìóíàëüíî-
ãî ï³äïðèºìñòâà “Ê³íîòåàòð “Òàìïåðå”, óìî-
âè éîãî ïðîâåäåííÿ, ïåðåë³ê íåîáõ³äíèõ äëÿ
ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ äîêóìåíò³â, òåðì³í ¿õ ïîäàí-
íÿ.

3.2. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éí³ çàõîäè ùîäî
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà ïðàâî îðåíäè ö³ë³-
ñíîãî ìàéíîâîãî êîìïëåêñó êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “Ê³íîòåàòð “Òàìïåðå”.

3.3. Ïîäàòè ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü âëàñíîñò³ êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ ó÷àñíè-
ê³â äëÿ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó íà
ïðàâî îðåíäè ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî êîìïëåêñó
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Ê³íîòåàòð “Òàì-
ïåðå”.

4. Ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñ-
íîñò³:

4.1. Ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî ðåçóëüòàò³â

êîíêóðñó íà ïðàâî îðåíäè ö³ë³ñíîãî ìàéíîâî-
ãî êîìïëåêñó êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Ê³-
íîòåàòð “Òàìïåðå”.

4.2. Âíåñòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íà ðîç-
ãëÿä ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè ïðîåêò
ð³øåííÿ ùîäî âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóð-
ñó.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

5.1. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ íåçàëåæíî¿
îö³íêè âàðòîñò³ ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî êîìïëåê-
ñó êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Ê³íîòåàòð
“Òàìïåðå”.

5.2. Óêëàñòè äîãîâ³ð îðåíäè ö³ë³ñíîãî ìàé-
íîâîãî êîìïëåêñó êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
“Ê³íîòåàòð “Òàìïåðå” ³ç ïåðåìîæöåì êîíêóð-
ñó, âèçíà÷åíèì â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 4 öüîãî
ð³øåííÿ.

6. Äèðåêòîðó êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
“Ê³íîòåàòð “Òàìïåðå” çä³éñíèòè îðãàí³çàö³é-
íî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíî-
ñò³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Ê³íîòåàòð
“Òàìïåðå” øëÿõîì éîãî ðåîðãàí³çàö³¿ ÷åðåç
ïðèºäíàííÿ äî ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêî-
ãî áóäå âèçíàíî ïåðåìîæöåì êîíêóðñó òà ïðà-
âîíàñòóïíèêîì ï³äïðèºìñòâà.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé
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Про заходи щодо запобігання виникненню
аварій та надзвичайних ситуацій техногенного

характеру на штучних спорудах м. Києва
Рішення київської міської ради № 525/1186 від 26 квітня 2007 року

23 квітня 2007 року на території ринків “Каштан” та “Амаркорд”, розташованих по проспекту Перемо�
ги під естакадою в районі станції метро “Шулявська” в Шевченківському районі м. Києва, виникла поже�
жа, яка спричинила виведення з ладу транспортного вузла та завдала значних збитків транспортному гос�
подарству міста Києва.

З метою здійснення необхідних заходів, спрямованих на запобігання виникненню аварій та надзвичай�
них ситуацій техногенного характеру на штучних спорудах (мости, шляхопроводи, естакади, віадуки, ту�
нелі, наземні та підземні пішохідні переходи, підпірні стінки тощо), відповідно до Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про автомобільні дороги”, ДСТУ 3587�97 “Автомо�
більні дороги, вулиці та переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану”, постанови Кабінету Міністрів Укра�
їни від 30.03.94 № 198 “Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, ву�
лиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони” (далі — технічні вимоги) Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Ñêàñóâàòè ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 12.02.04
¹ 52/1262 “Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀðÁî ËÒÄ” çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ³ñíóþ÷îãî òîð-
ãîâåëüíîãî êîìïëåêñó ³ç çá³ðíî-ðîçá³ðíèõ
êîíñòðóêö³é ó ñêëàä³ ïàâ³ëüéîí³â äëÿ ïðîäàæó
òîâàð³â íàðîäíîãî âæèòêó, êàôå ç ë³òí³ìè ìàé-
äàí÷èêàìè ç ïîäàëüøîþ ¿õ åêñïëóàòàö³ºþ ³ îá-
ñëóãîâóâàííÿì òà áëàãîóñòðîºì ïðèëåãëî¿ òå-
ðèòîð³¿ íà âóë. Äîâæåíêà, 1 ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
â òðàâí³ ì³ñÿö³ 2007 ðîêó âèíåñòè íà ðîçãëÿä
ñåñ³¿ Êè¿âðàäè ïèòàííÿ ùîäî ïðèïèíåííÿ ä³¿
äîãîâîð³â îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ³ç ñóá’ºê-
òàìè ãîñïîäàðþâàííÿ â³äïîâ³äíî äî ïåðåë³êó
îá’ºêò³â òîðãîâåëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ íà çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ ï³ä
ìîñòàìè, øëÿõîïðîâîäàìè òà åñòàêàäàìè â ìå-
æàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é çã³äíî ç äîäàòêîì.

3. Ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñ-
òðàö³ÿì:

3.1. ²í³ö³þâàòè ó òðàâí³-ñåðïí³ 2007 ðîêó
ñêàñóâàííÿ ð³øåíü ðàéîííèõ ðàä ùîäî ïåðå-
äà÷³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³-
í³é, íà øòó÷íèõ ñïîðóäàõ òà ï³ä íèìè, ÿê³ âè-
ä³ëåí³ ç ïîðóøåííÿìè òåõí³÷íèõ âèìîã.

3.2. ²í³ö³þâàòè ïðèéíÿòòÿ ðàéîííèìè ðàäà-
ìè ð³øåííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê,
âèä³ëåíèõ â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é, íà øòó÷-
íèõ ñïîðóäàõ òà ï³ä íèìè ç ïîðóøåííÿì òåõ-
í³÷íèõ âèìîã.

3.3. Ñêàñóâàòè äîçâîëè, íàäàí³ ñóá’ºêòàì ãîñ-
ïîäàðþâàííÿ íà ðîçòàøóâàííÿ ðèíê³â, îá’ºê-
ò³â òîðã³âë³, àâòîñòîÿíîê, ãàðàæ³â, òèì÷àñîâèõ
ñïîðóä òà ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì, ðîçì³ùå-
íèõ â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é, íà øòó÷íèõ ñïî-
ðóäàõ òà ï³ä íèìè ç ïîðóøåííÿì òåõí³÷íèõ âè-
ìîã.

3.4. Çâ³ëüíèòè ó 2007 ðîö³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè
â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é, íà øòó÷íèõ ñïîðóäàõ
òà ï³ä íèìè â³ä ðèíê³â, îá’ºêò³â òîðã³âë³, àâ-
òîñòîÿíîê, ãàðàæ³â, òèì÷àñîâèõ ñïîðóä òà ìà-
ëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì.

4. Çàáîðîíèòè ó ì. Êèºâ³ ðîçì³ùåííÿ ðèí-
ê³â, îá’ºêò³â òîðã³âë³, àâòîñòîÿíîê, ãàðàæ³â,
òèì÷àñîâèõ ñïîðóä òà ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ
ôîðì íà øòó÷íèõ ñïîðóäàõ òà ï³ä íèìè â³ä-
ïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà òà ð³øåíü
Êè¿âðàäè.

5. Âñòàíîâèòè, ùî ó ì. Êèºâ³ ðîçì³ùåííÿ
òèì÷àñîâèõ ñïîðóä òà ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ
ôîðì â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é âóëèöü òà äîð³ã
ïðîâîäèòüñÿ âèíÿòêîâî íà ï³äñòàâ³ ïîäàííÿ òà
íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ ó âèñíîâêó Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà ³íôîðìàòè-
çàö³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

6. Çîáîâ’ÿçàòè âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ) ï³ä-
ãîòóâàòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âðàäè:

6.1. Ïîðÿäîê âèêîðèñòàííÿ çåìåëü àâòîìî-
á³ëüíîãî òðàíñïîðòó òà äîðîæíüîãî ãîñïîäàð-
ñòâà ó ì. Êèºâ³.

6.2. Çì³íè òà äîïîâíåííÿ äî ð³øåííÿ Êè¿â-
ðàäè â³ä 27.01.05 ¹ 11/2587 “Ïðî Ïðàâèëà çà-
áóäîâè ì. Êèºâà”, ïåðåäáà÷èâøè îñîáëèâèé
ïîðÿäîê âèêîðèñòàííÿ çåìåëü òðàíñïîðòó.

7. Ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 08.07.2000
¹ 164/885 “Ïðî ïåðåäà÷ó îêðåìèõ ïîâíîâà-
æåíü ðàéîííèì â ì. Êèºâ³ ðàäàì ç ïèòàíü ðå-
ãóëþâàííÿ çåìåëüíèõ â³äíîñèí” òà â³ä 27.01.05
¹ 11/2587 “Ïðî Ïðàâèëà çàáóäîâè ì. Êèºâà”
âèêîðèñòîâóâàòè â ÷àñòèí³, ùî íå ñóïåðå÷èòü
öüîìó ð³øåííþ.

8. Êîìóíàëüí³é êîðïîðàö³¿ “Êè¿âàâòîäîð”
âèêîíàòè ðîáîòè ç ïîíîâëåííÿ áëàãîóñòðîþ
òåðèòîð³é, âèâ³ëüíåíèõ â³ä ðèíê³â, îá’ºêò³â
òîðãîâåëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, ìàëèõ
àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì, ñòîÿíîê òà ãàðàæ³â íà çå-

í³ñòðàö³¿), çà óìîâ çàáåçïå÷åííÿ íîðìàòèâíèõ
âèìîã òðàñóâàííÿ òà óòðèìàííÿ ³íæåíåðíèõ
ìåðåæ, áåçïå÷íîãî òà çðó÷íîãî ïåðåñóâàííÿ
³íâàë³ä³â ó â³çêàõ, ëþäåé ç äèòÿ÷èìè êîëÿñêà-
ìè, ï³øîõîä³â”.

4. Äîïîâíèòè ïóíêò 2.3 ï³äïóíêòîì 2.3.19 òà-
êîãî çì³ñòó:

“2.3.19. Íå äîïóñêàºòüñÿ êîðèãóâàííÿ çà-
òâåðäæåíèõ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåê-
ò³â ³ç çá³ëüøåííÿì ïîâåðõîâîñò³ òà ³íøèõ ïà-
ðàìåòð³â ãðîìàäñüêèõ ³ áàãàòîêâàðòèðíèõ æèò-
ëîâèõ áóäèíê³â áåç äîçâîëó âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿)”.

5. Äîïîâíèòè ï³äïóíêò 3.1.5 íîâèìè àáçà-
öàìè òàêîãî çì³ñòó:

“Ó ðàç³ íàì³ð³â ðîçòàøóâàòè îá’ºêò ó êâàð-
òàë³ (ì³êðîðàéîí³) ç ³ñíóþ÷îþ çàáóäîâîþ çà-
ìîâíèê (çàáóäîâíèê), âèçíà÷åíèé â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó, çàáåçïå÷óº ðîçðîáêó ì³ñòîáó-
ä³âíîãî îá´ðóíòóâàííÿ ùîäî ðîçì³ùåííÿ îá’-
ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ, ÿêå ìàº ì³ñòèòè ì³ñòî-
áóä³âíèé ðîçðàõóíîê ùîäî íàÿâíîñò³ çàáåçïå-
÷åííÿ îá’ºêòà ïðîåêòóâàííÿ òà ³ñíóþ÷î¿ çàáó-
äîâè íåîáõ³äíîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ çà ÷èííè-
ìè íîðìàìè ÄÁÍ 360-92** “Ì³ñòîáóäóâàííÿ,
ïëàíóâàííÿ òà çàáóäîâà ì³ñüêèõ ³ ñ³ëüñüêèõ ïî-
ñåëåíü”, ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîçïîä³ëó òåðèòîð³¿
êâàðòàëó (ì³êðîðàéîíó).

Â³äïîâ³äíà ðàéîííà äåðæàâíà ó ì³ñò³ Êèºâ³
àäì³í³ñòðàö³ÿ çà ó÷àñòþ çàìîâíèêà çàáåçïå÷óº
³íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ ç ïèòàíü áóä³âíèö-
òâà îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâ-
ëåíîìó ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 16.06.2005
¹ 438/3014”.

6. Â àáçàö³ ïåðøîìó ï³äïóíêòó 7.3.3 ï³ñëÿ
ñëîâà “ïåðåçàòâåðäæåííÿ” äîäàòè ñëîâà:
“îêð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó ï³äïóíêò³
2.3.19 Ïðàâèë”.

7. Â àáçàö³ øîñòîìó ïóíêòó 10.1 âèêëþ÷è-
òè ñëîâà “ñïåö³àëüíî óïîâíîâàæåíèì ì³ñöå-
âèì îðãàíîì ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè
â³äïîâ³äíî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿”.

8. Äîïîâíèòè ïóíêò 10.3 íîâèìè àáçàöàìè
òàêîãî çì³ñòó:

“Ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ êâàðòèð òà íå-
æèòëîâèõ ïðèì³ùåíü â áàãàòîêâàðòèðíèõ æèò-
ëîâèõ áóäèíêàõ (íåæèòëîâèõ áóäèíêàõ) ï³ñëÿ
ïðîâåäåííÿ ïåðåïëàíóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ äåð-
æàâíèìè êîì³ñ³ÿìè, ÿê³ ñòâîðþþòüñÿ â³äïîâ³ä-
íèìè ðàéîííèìè â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèìè àä-
ì³í³ñòðàö³ÿìè.

Íà ï³äñòàâ³ ðîçïîðÿäæåííÿ â³äïîâ³äíî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ ïðî ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ çàê³í÷åíèõ
ïåðåïëàíóâàííÿì êâàðòèð (íåæèòëîâèõ ïðèì³-
ùåíü) â áàãàòîêâàðòèðíèõ æèòëîâèõ áóäèíêàõ

(íåæèòëîâèõ áóäèíêàõ) çä³éñíþþòüñÿ îôîðì-
ëåííÿ ñâ³äîöòâ ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà îá’ºê-
òè íåðóõîìîãî ìàéíà òà ðåºñòðàö³ÿ ïðàâà âëàñ-
íîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî â êîìóíàëüíîìó ï³ä-
ïðèºìñòâ³ “Êè¿âñüêå ì³ñüêå áþðî òåõí³÷íî¿ ³í-
âåíòàðèçàö³¿ òà ðåºñòðàö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà
îá’ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà” â³äïîâ³äíî äî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ â³ä 31.08.2001 ¹ 1820 “Ïðî çàòâåð-
äæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê îôîðìëåííÿ
ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá’ºêòè íåðóõîìîãî ìàé-
íà”.

9. Ó ïåðøîìó àáçàö³ ïóíêòó 11.6 âèêëþ÷è-
òè ñëîâà “(ñàäîâèõ)” òà “ñïåö³àëüíî óïîâíî-
âàæåíèì ì³ñöåâèì îðãàíîì ì³ñòîáóäóâàííÿ òà
àðõ³òåêòóðè â³äïîâ³äíî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿”.

10. Äîïîâíèòè ï³äïóíêò 13.2.5 íîâèì àáçà-
öîì òàêîãî çì³ñòó:

“Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ ðîçì³ùåííÿ ìàëèõ
àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì ó ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é
ì³ñüêèõ âóëèöü ³ äîð³ã íàäàþòüñÿ â îðåíäó çà
ð³øåííÿì ðàéîííèõ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàä çà óìî-
âè ïîçèòèâíîãî âèñíîâêó Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà ³íôîðìàòèçàö³¿ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)”.

11. Äîïîâíèòè ïóíêò 13.2 ï³äïóíêòîì 13.2.15
òàêîãî çì³ñòó:

“13.2.15. Ðîçãëÿä ïèòàíü ùîäî ðîçì³ùåííÿ
ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì â ìåæàõ ÷åðâîíèõ
ë³í³é ì³ñüêèõ âóëèöü òà äîð³ã, ó ï³äçåìíèõ ï³-
øîõ³äíèõ ïåðåõîäàõ, ñòàíö³ÿõ ìåòðî òà â ðàä³-
óñ³ 20 ìåòð³â â³ä âõ³äíèõ ãðóï ñòàíö³é ìåòðî
çä³éñíþºòüñÿ ì³ñüêèìè òà ðàéîííèìè ñëóæáà-
ìè çà óìîâè ïîçèòèâíîãî âèñíîâêó Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà ³íôîðìà-
òèçàö³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿)”.

12. Ó äðóãîìó àáçàö³ ï³äïóíêòó 13.2.6 âè-
êëþ÷èòè ñëîâà “â³ää³ëîì ì³ñòîáóäóâàííÿ òà
àðõ³òåêòóðè ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿”.

13. Ó ï³äïóíêò³ 13.2.8 âèêëþ÷èòè ñëîâà “â³ä-
ä³ëîì ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè ðàéîííî¿
ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿”.

14. Äîïîâíèòè Ïðàâèëà çàáóäîâè ì³ñòà Êè-
ºâà äîäàòêîì 11 “Ìåæ³ òà ðåæèì âèêîðèñòàí-
íÿ òåðèòîð³¿ îõîðîííî¿ çîíè àíñàìáëþ ñïîðóä
Ñîô³éñüêîãî ñîáîðó, çàòâåðäæåí³ íàêàçîì Ì³-
í³ñòåðñòâà êóëüòóðè ³ òóðèçìó Óêðà¿íè â³ä
23.12.2005 ¹ 1076”, ùî äîäàºòüñÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Додатки не друкуються. Ознайомитися з ними
можна в секретаріаті Київради.

ìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é, íà
øòó÷íèõ ñïîðóäàõ òà ï³ä íèìè, òà çàáåçïå÷è-
òè âèêîðèñòàííÿ çåìåëü òðàíñïîðòó çà ö³ëüî-
âèì ïðèçíà÷åííÿì.

9. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîíòðîëþ çà áëà-
ãîóñòðîºì òà çîâí³øí³ì äèçàéíîì ì³ñòà Êè-
ºâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè âïðîâà-
äæåííÿ çàõîä³â ùîäî âèêîíàííÿ öüîãî ð³øåí-
íÿ.

10. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü òîðã³â-
ë³ òà ïîáóòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) ñïðèÿòè ó íàäàíí³ ñóá’ºêòàì ãîñ-
ïîäàðþâàííÿ, ÿê³ ï³äïàäàþòü ï³ä ä³þ öüîãî ð³-
øåííÿ, ðîáî÷èõ ì³ñöü íà ä³þ÷èõ ðèíêàõ ì.
Êèºâà.

11. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Додатки не друкуються. Ознайомитися з ними
можна в секретаріаті Київради.

Про направлення депутатських запитів
Київському міському голові та посадовим

особам виконавчого органу Київради
Рішення Київської міської ради № 527/1188 від 24 травня 2007 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, частин сьомої та вось�
мої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 7.2 статті 7 Регламенту Ки�
ївської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 14.06.06 № 14/14, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Íàïðàâèòè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà

ïîñàäîâèì îñîáàì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) äåïóòàòñüê³ çàïèòè, âíåñåí³ äåïóòàòàìè
Êè¿âðàäè òà ï³äòðèìàí³ íà ïëåíàðíîìó çàñ³-
äàíí³ Êè¿âðàäè 24.05.07, çã³äíî ç äîäàòêàìè.

2. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà ïîñàäî-
âèì îñîáàì, ÿêèì íàïðàâëåíî äåïóòàòñüêèé
çàïèò, íàäàòè îô³ö³éíó ïèñüìîâó â³äïîâ³äü íà
íüîãî Êè¿âðàä³ ³ äåïóòàòàì Êè¿âðàäè ïðîòÿãîì
äåñÿòè äí³â ç äíÿ îòðèìàííÿ çàïèòó.

3. Âçÿòè äî â³äîìà ÷àñòèíó ÷åòâåðòó ñòàòò³

22 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ñòàòóñ äåïóòàò³â ì³ñ-
öåâèõ ðàä”, â ÿê³é çàçíà÷åíî, ùî ÿêùî çàïèò
ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí íå ìîæå áóòè ðîçãëÿíó-
òèé ó âñòàíîâëåíèé Êè¿âðàäîþ ñòðîê, òî ïî-
ñàäîâà îñîáà çîáîâ’ÿçàíà ïèñüìîâî ïîâ³äîìè-
òè ïðî öå Êè¿âðàä³ òà äåïóòàòîâ³ Êè¿âðàäè,
ÿêèé âí³ñ çàïèò, ³ çàïðîïîíóâàòè ³íøèé ñòðîê,
ÿêèé íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè îäíîãî ì³ñÿ-
öÿ ç äíÿ îäåðæàííÿ çàïèòó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Додаток 1
до рішення Київської міської ради № 527/1188 від 24 травня 2007 року

Депутатські запити до Київського міського голови, внесені депутатами
Київради та підтримані на пленарному засіданні Київради 24.05.07

№
п/п

Автор запит Корот ий зміст запит

1. Андрієвсь ий
Дмитро Йосипович —
деп татсь а фра ція
"Бло "Наша У раїна"

Про рез льтати олос вання з питання поряд денно о
пленарно о засідання Київради У с ли ання 26.04.07 "Про
ом нальне підприємство ви онавчо о ор ан Київради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) "Київ інофільм"

2. Білич
Ві тор Оле сандрович —
деп татсь а фра ція
"Бло "Наша У раїна"

Щодо неви онання рішення Київради "Про відмін рішення
Київсь ої місь ої ради від 19.07.05 №835/3410 "Про
передач товариств з обмеженою відповідальністю
"ОлімпБ д" земельної ділян и для б дівництва житлово о
б дин з приміщеннями соціально- ромадсь о о
призначення та підземним пар ін ом (зі збереженням
існ ючо о спортивно о майданчи а) на просп. А адемі а
Корольова, 12- Святошинсь ом районі м. Києва" від
28.12.06 №569/626

3. Білич
Ві тор Оле сандрович —
деп татсь а фра ція
"Бло "Наша У раїна"

Про питання неподання на роз ляд матеріалів по оренді
приміщення для приймальні деп тата Київради Білича
Ві тора Оле сандровича

4. Бо омолець-
Шереметьєва Оль а
Вадимівна — деп татсь а
р па "Столичні
реформи"

Про вирішення питання надання офіційно о стат с
Меморіал воїнів, я і поля ли в боях за Бать івщин під
Києвом та перепоховані в лісопар овій зоні селища Конча-
Заспа

5. Бо омолець-
Шереметьєва Оль а
Вадимівна — деп татсь а
р па "Столичні
реформи"

Про винесення на роз ляд пленарно о засідання питань,
що стос ються надання, продовження термінів дії
до оворів оренди та надання дозволів на ладання
до оворів с боренди в медичних за ладах системи ГУОЗ
та МЗ КМДА без по одження з постійною омісією
Київради з питань охорони здоров`я та соціально о
захист

6. Деп тати Київради Щодо заборони продаж ал о ольних та слабоал о ольних
напоїв на території або поблиз за ладів фіз льт ри та
спорт

7. Добр ць ий
І ор І орович —
деп татсь а фра ція
"Бло Юлії Тимошен о"

Про виділення оштів для бла о строю в лиці Хрещати та
центральної частини міста

8. Добр ць ий
І ор І орович —
деп татсь а фра ція
"Бло Юлії Тимошен о"

Щодо б дівництва пар ін ів м. Києві

9. Дмитр
Юрій Павлович —
деп татсь а фра ція
"Бло Юлії Тимошен о"

Про надання інформації щодо повноважених осіб по
правлінню па етами а цій підприємств та осподарсь их
товариств, в я их є част а територіальної ромади м.
Києва

10. Клич о
Віталій Володимирович
— деп татсь а фра ція
"Бло Віталія Клич а"

Про необхідність вирішення питання щодо вартості
холодної води, що ви ористов ється для ви отовлення
арячої води

11. Клич о
Віталій Володимирович
— деп татсь а фра ція
"Бло Віталія Клич а"

Про питання с ас вання рішення Київради №484/644 від
29.05.03 "Про передач земельної ділян и ТОВ "БК
КРОУН" на в л. Березня івсь ій, 12"

12. Манж ра
Ві тор Гри орович —
деп татсь а р па
"Єдність"

Про питання поряд вання поштових адрес мі рорайон
приватно о се тора Осо ор ів та надання допомо и
встановленні "Інформаційно о стенд " ви ляді арти
приватно о се тора з в лицями та номерами б дин ів

13. Меліхова
Тетяна Іванівна —
деп татсь а фра ція
"Бло Юлії Тимошен о"

Про питання стосовно земельної ділян и на в л.
Мельни ова 87,89-а в м. Києві

14. Мельни
Сер ій Ми олайович —
деп татсь а фра ція
"Бло Юлії Тимошен о"

Про ре онстр цію доро и при виїзді з в л. О. де Бальза а
на проспе т Генерала Ват тіна

15. Мельни
Сер ій Ми олайович —
деп татсь а фра ція
"Бло Юлії Тимошен о"

Про причини неви онання Деснянсь ою
райдержадміністрацією розпорядження Київсь ої місь ої
держадміністрації №1079 від 18.07.06
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№
п/п

Автор запит Корот ий зміст запит

16. Незнал
Оле сандр Гри орович —
деп татсь а фра ція
"Бло Юлії Тимошен о"

Про зняття з поряд денно о пленарно о засідання
Київради V с ли ання 24.05.07 питання "Про передач ТОВ
"Інвестиційно-б дівельній омпанії "Дніпроб д" земельної
ділян и для б дівництва житлових б дин ів з вб дованими
приміщеннями та підземним пар ін ом, з вирішенням
майнових питань, на Страте ічном шосе Голосіївсь ом
районі"

17. Непоп
В’ячеслав Іванович —
деп татсь а фра ція
"Бло "Наша У раїна"

Щодо неви онання рішення Київради від 28.12.06
№569/626 "Про відмін рішення Київсь ої місь ої ради від
19.07.05 №835/3410 "Про передач товариств з
обмеженою відповідальністю "ОлімпБ д" земельної ділян и
для б дівництва житлово о б дин з приміщеннями
соціально- ромадсь о о призначення та підземним
пар ін ом (зі збереженням існ ючо о спортивно о
майданчи а) на просп. А адемі а Корольова, 12-
Святошинсь ом орайоні м. Києва"

18. Пабат
Оле сандр Ві торович —
деп татсь а фра ція
"Громадсь ий а тив
Києва"

Про звернення меш анців П ща-Водиці, в л. Юн ерова, 50
щодо пор шення прав ромадян на житло

19. Павловсь ий
Андрій Михайлович —
деп татсь а фра ція
"Бло Юлії Тимошен о"

Щодо виплати щорічної одноразової адресної рошової
допомо и лі арям та медичном персонал

20. Павловсь ий
Андрій Михайлович —
деп татсь а фра ція
"Бло Юлії Тимошен о"

Щодо вил чення земельної ділян и за адресою: в л.
Уборевича, 5 ВАТ "У роліяжирпром" звяз з її
нецільовим ви ористанням та б дівництва на зазначеній
ділянці районної бібліоте и

21. Про німа
Оле сандр
Володимирович —
деп татсь а фра ція
"Партія ре іонів"

Про звернення меш анців б дин №90 по проспе т
На и стосовно тривалої затрим и б дівництва по
проспе т На и, 92 в Голосіївсь ом районі м. Києва

22. Про німа
Оле сандр
Володимирович —
деп татсь а фра ція
"Партія ре іонів"

Про роз ляд питання щодо передачі б дин №90 по
проспе т На и в Голосіївсь ом районі до ом нальної
власності територіальної ромади м. Києва

23. Про німа
Оле сандр
Володимирович —
деп татсь а фра ція
"Партія ре іонів"

Про збереження права оренди приміщення під творч
майстерню за адресою: в л. Михайлівсь а, 12-В, в. 28
засл женим діячем мистецтв У раїни, членом Національної
спіл и х дожни ів У раїни Оле сандровим Андрієм
І оровичем або надання йом рівноцінно о приміщення

24. Р ден о
Ганна Василівна —
деп татсь а фра ція
"Київсь а місь а
ор анізація
Соціалістичної партії
У раїни"

Про роз ляд питання щодо відміни рішення Київради від
31.03.05 №224/2799 "Про передач ТОВ "Е об д"
земельної ділян и для б дівництва на в л. Поп дрен а,
16-а Дніпровсь ом районі"

25. Р ди
Сер ій Ярославович —
деп татсь а фра ція
"Громадсь ий Захисни "

Про роз ляд питання щодо облашт вання прод тово о
ма азин на в л. Ми ільсь о-Ботанічній, 7/9
Голосіївсь ом районі м. Києва

26. Степанов
Михайло
Володимирович —
деп татсь а фра ція
"Київсь а місь а
ор анізація Соціалістичної
партії У раїни"

Про звернення меш анців б дин №5 по в л. Попова
стосовно б дівництва ба атоповерхово о б дин на
території дитячо о майданчи а за адресою: в л. Попова,
№3/5 в Оболонсь ом районі м. Києва

27. Степанов
Михайло
Володимирович —
деп татсь а фра ція
"Київсь а місь а
ор анізація Соціалістичної
партії У раїни"

Про роз ляд питання щодо знищення б дівель дитячої
ш оли мистецтв №6 по б львар Верховної Ради, 15 та
ш оли джазово о та естрадно о мистецтва по в л.
Челябінсь ій,7-а в Дніпровсь ом районі м. Києва

28. Чер ась ий
І ор Борисович —
деп татсь а фра ція
"Бло Юлії Тимошен о"

Про забезпечення онтролю за проведенням ромадсь их
сл хань по заб дові архіте т рної зони м. Києва за
адресою: в л. Шов овична/пров. І.Козловсь о о, 36/7

29. Черні ов
Оле сандр
Михайлович —
деп татсь а фра ція
"Бло "Наша У раїна"

Про надання інформації стосовно за інчення б дівництва
спортивно о майданчи а по в л. М.Котельни ова, 33-35 в
Святошинсь ом районі м. Києва

30. Черні ов
Оле сандр
Михайлович —
деп татсь а фра ція
"Бло "Наша У раїна"

Про надання опій прото олів і стено рам з фі сацією
поіменно о олос вання деп татів, обраних за спис ом
Бло "Наша У раїна", на пленарних засіданнях II, III та ІV
сесій Київради

31. Черні ов
Оле сандр
Михайлович —
деп татсь а фра ція
"Бло "Наша У раїна"

Про надання інформації щодо під отов и прое т рішення
Київради по за ріпленню права постійно о орист вання
озеленених територій за ально о орист вання
Святошинсь о о район м. Києва

32. Я обч
Петро Васильович —
деп татсь а фра ція
"Бло Юлії Тимошен о"

Про с ас вання п н т 8 рішення Київради №112/272 від
28.11.02 "Про оформлення права орист вання
земельними ділян ами" та розпорядження КМДА №801 від
20.04.01 "Про б дівництво житлово о б дин на розі
в лиць Уриць о о та Стадіонної Залізничном районі"

33. Я обч
Петро Васильович —
деп татсь а фра ція
"Бло Юлії Тимошен о"

Про заборон заб дови Солом`янсь о о пар та відмін
всіх рішень Київради про відведення земельних діляно на
території пар , обмежено о в л. Солом`янсь ою,
Механізаторів та Вол о радсь ою

№
п/п

Автор запит Корот ий зміст запит

2 Бондарен о
Володимир Дмитрович —
деп татсь а фра ція
"Бло Віталія Клич а"

До заст пни а Генерально о про рора У раїни —
про рора м. Києва — Блажівсь о о Є.М. Стосовно
перевір и цільово о ви ористання оштів фонд ,
передбачено о на встановлення приладів облі

3 Бондарен о
Володимир Дмитрович —
деп татсь а фра ція
"Бло Віталія Клич а"

До заст пни а Генерально о про рора У раїни —
про рора м. Києва — Блажівсь о о Є.М.
Про звернення меш анців мі рорайон №12 Оболонсь о о
район з привод б дівництва АЗС житловій зоні на
території с вер на розі в лиць Виш ородсь ої та
Резервної в Оболонсь ом районі м. Києва

4 Драпій
Оле сандр Фелі сович —
деп татсь а фра ція
"Демо ратичний Київ"

До заст пни а місь о о олови - се ретаря Київради
Дов о о О.С. Про з`яс вання стан вирішення питання
щодо відведення земельної ділян и за адресою: м. Київ,
в л. Гри орен а, 39-6.

5 Шлапа
Алла Василівна —
деп татсь а фра ція
"Бло Леоніда
Черновець о о"

До начальни а Головно о правління Міністерства вн трішніх
справ У раїни в м. Києві Кри на О.О.
Про зловживання сл жбовим становищем старшим
дільничим Подільсь о о РУГУ МВС У раїни в м. Києві
Мос алю ом С. І.

№
п/п

Автор запит Корот ий зміст запит

1 Бо атирьов
Оле сандр І орович —
деп татсь а фра ція
"Партія ре іонів"

До заст пни а місь о о олови - се ретаря Київради
Дов о о О.С. Про роз ляд питання щодо за онності заб дови
ТОВ "Три С" та ТОВ "Базис" двох міжарочних просторів
б дин за адресою: в л. Дмитрівсь а, б дино № 2

Додаток 2
до рішення Київської міської ради № 527/1188 від 24 травня 2007 року

Депутатські запити до посадових осіб виконавчого органу Київради
(Київської державної адмінстрації), внесені депутатами Київради та

підтримані на пленарному засіданні Київради 24.05.07

1. Ïðîäîâæèòè äî 1 æîâòíÿ 2007 ðîêó òåð-
ì³í ä³¿ ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî ïå-
ðåäà÷ó â îðåíäó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ÿê³ âòðà-
òèëè ÷èíí³ñòü çã³äíî ç ïóíêòîì 8 ñòàòò³ 28 Ðåã-
ëàìåíòó ðîçãëÿäó ïèòàíü ùîäî íàáóòòÿ òà ðå-
àë³çàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â ì. Êè-
ºâ³, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 15.07.2004 ¹ 457/1867.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîäàòè Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî ñêàñóâàí-

íÿ ð³øåíü ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê, ÿê³ íå ìîæóòü áóòè âèêîíàí³ â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó (ó âèïàäêàõ ë³êâ³äàö³¿ þðè-
äè÷íèõ îñ³á, ÿêèì ïåðåäàí³ â îðåíäó çåìåëü-
í³ ä³ëÿíêè, ïðîäàæó îá’ºêò³â íåðóõîìîñò³, ðîç-
òàøîâàíèõ íà çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ, òîùî).

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

1. Çàòâåðäèòè ñòàòóò äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ ñïîð-
òèâíî-òåõí³÷íî¿ øêîëè ç àâòîìîòîñïîðòó çã³ä-
íî ç äîäàòêîì.

2. Äîðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Çàêð³ïèòè íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çà äèòÿ÷î-þíàöüêîþ ñïîðòèâíî-òåõí³÷-
íîþ øêîëîþ ç àâòîìîòîñïîðòó ìàéíî, íåîá-
õ³äíå äëÿ çä³éñíåííÿ ¿¿ ñòàòóòíèõ çàâäàíü.

2.2. Ïåðåäáà÷àòè âèäàòêè íà ôóíêö³îíóâàí-
íÿ äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ ñïîðòèâíî-òåõí³÷íî¿ øêî-

ëè ç àâòîìîòîñïîðòó â ìåæàõ çàãàëüíîãî îáñÿ-
ãó àñèãíóâàíü ïî ãàëóç³ “Ô³çè÷íà êóëüòóðà ³
ñïîðò”.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü âëàñíîñò³ òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü ñ³ì’¿, ìîëîä³, ñïîðòó òà òóðèçìó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Додатки не друкуються. Ознайомитися з ними
можна в секретаріаті Київради.

Про дозвіл на створення філії Центру трудової
реабілітації для розумово відсталих інвалідів
м. Києва — відділення денного перебування

для розумово відсталих інвалідів 
з елементами соціально)трудової реабілітації

для розумово відсталих інвалідів 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 727/1388 від 24 травня 2007 року

Відповідно до статті 95 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 8, 13 Закону України “Про основи соціальної захищено�
сті інвалідів в Україні”, Указу Президента України від 15.08.01 № 637/2001 “Про подолання бідності в Укра�
їні”, враховуючи звернення матерів дітей�інвалідів з розумовою відсталістю від 17.11.06 № 225�032�467,
Благодійного товариства допомоги інвалідам та особам із інтелектуальною недостатністю “Джерела” від
19.02.07 № 113, з метою соціальної адаптації розумово відсталих інвалідів та підтримки сімей, які вихо�
вують розумово відсталих інвалідів, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Äîçâîëèòè Öåíòðó òðóäîâî¿ ðåàá³ë³òàö³¿

äëÿ ðîçóìîâî â³äñòàëèõ ³íâàë³ä³â ì. Êèºâà ñòâî-
ðèòè ô³ë³þ Öåíòðó — â³ää³ëåííÿ äåííîãî ïå-
ðåáóâàííÿ äëÿ ðîçóìîâî â³äñòàëèõ ³íâàë³ä³â ç
åëåìåíòàìè ñîö³àëüíî-òðóäîâî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ äëÿ
ðîçóìîâî â³äñòàëèõ ³íâàë³ä³â â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïîãîäèòè ðîçì³ùåííÿ â³ää³ëåííÿ äåííî-
ãî ïåðåáóâàííÿ äëÿ ðîçóìîâî â³äñòàëèõ ³íâà-
ë³ä³â ç åëåìåíòàìè ñîö³àëüíî-òðóäîâî¿ ðåàá³-
ë³òàö³¿ äëÿ ðîçóìîâî â³äñòàëèõ ³íâàë³ä³â â Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà Öåíòðó òðóäî-
âî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ äëÿ ðîçóìîâî â³äñòàëèõ ³íâàë³-
ä³â ì. Êèºâà ó ïðèì³ùåíí³ íà âóë. Áîãàòèð-
ñüê³é, 16-À â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Öåíòðó òðóäîâî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ äëÿ ðîçóìî-
âî â³äñòàëèõ ³íâàë³ä³â ì. Êèºâà:

3.1 Çä³éñíèòè â³äïîâ³äí³ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâî-
â³ çàõîäè ùîäî ñòâîðåííÿ â³ää³ëåííÿ äåííîãî ïå-
ðåáóâàííÿ äëÿ ðîçóìîâî â³äñòàëèõ ³íâàë³ä³â ç
åëåìåíòàìè ñîö³àëüíî-òðóäîâî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ äëÿ
ðîçóìîâî â³äñòàëèõ ³íâàë³ä³â â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà Öåíòðó òðóäîâî¿ ðåàá³ë³òàö³¿
äëÿ ðîçóìîâî â³äñòàëèõ ³íâàë³ä³â ì. Êèºâà.

3.2. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî â³ää³ëåííÿ
äåííîãî ïåðåáóâàííÿ äëÿ ðîçóìîâî â³äñòàëèõ

³íâàë³ä³â ç åëåìåíòàìè ñîö³àëüíî-òðóäîâî¿ ðå-
àá³ë³òàö³¿ äëÿ ðîçóìîâî â³äñòàëèõ ³íâàë³ä³â â
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà Öåíòðó òðóäî-
âî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ äëÿ ðîçóìîâî â³äñòàëèõ ³íâàë³-
ä³â ì. Êèºâà.

4. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ô³íàíñó-
âàííÿ âèäàòê³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç³ ñòâîðåííÿì â³ä-
ä³ëåííÿ äåííîãî ïåðåáóâàííÿ äëÿ ðîçóìîâî â³ä-
ñòàëèõ ³íâàë³ä³â ç åëåìåíòàìè ñîö³àëüíî-òðó-
äîâî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ äëÿ ðîçóìîâî â³äñòàëèõ ³íâà-
ë³ä³â â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà Öåí-
òðó òðóäîâî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ äëÿ ðîçóìîâî â³äñòà-
ëèõ ³íâàë³ä³â ì. Êèºâà çà ðàõóíîê êîøò³â, ïå-
ðåäáà÷åíèõ Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíî-
ãî çàõèñòó íàñåëåííÿ â áþäæåò³ ì. Êèºâà íà
2007 ð³ê íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿
ïðîãðàìè “Òóðáîòà” íà 2006-2010 ðîêè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþ-
äæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про питання діяльності дитячо)юнацької 
спортивно)технічної школи з автомотоспорту

Рішення Київської міської ради № 725/1386 від 24 травня 2007 року

Відповідно до частини другої статті 135, статті 137 Господарського кодексу України, пункту 30 частини
першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою приведення у відповід�
ність до вимог законодавства України статутних документів дитячо�юнацької спортивно�технічної школи з
автомотоспорту та згідно з рішенням Київської міської ради від 16.03.06 № 212/3303 “Про надання зго�
ди на прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва дитячо�юнацьких спортив�
но�технічних шкіл з автомотоспорту та радіоспорту” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Çàñòóïíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Î. Äîâãèé

Çàñòóïíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Î. Äîâãèé

Про продовження терміну дії рішень 
Київської міської ради

Рішення Київської міської ради № 692/1353 від 24 травня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою наповнення міського
бюджету та виконання рішень Київради про передачу земельних ділянок в оренду Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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Åäóàðä Íàñèðîâ çãàäàâ ìîëîä³ñòü
Äèçàéíåðè â³äêðèëè ìîäí³ ñåêðåòè ï³âð³÷÷ÿ

Ед ард Насиров
для ТМ “Столичний”

Ìîëîäèé äèçàéíåð Åäóàðä Íà-
ñèðîâ, ùî âæå ê³ëüêà ðîê³â ñï³â-
ïðàöþº ç áóäèíêîì ïîáóòó “Ñòî-
ëè÷íèé”, ñòâîðèâ êîëåêö³þ ìàé-
áóòíüîãî — “Ìîëîä³ñòü-2008”.
Ìîäåëüºð Íàñèðîâ í³áè ðîçêðèâ
ñàìîãî ñåáå ñâ³òîâ³ óêðà¿íñüêî¿
ìîäè. Ìèíóëèé äîðîáîê öüîãî
äèçàéíåðà âèêëèêàâ âðàæåííÿ,
ùî éîãî õòîñü ÷è ùîñü ñòðèìó-
âàëî. Àëå íîâà êîëåêö³ÿ â³äð³ç-
íÿºòüñÿ â³ä ³íøèõ íàñàìïåðåä àê-
òóàëüí³ñòþ. Äèçàéíåð Íàñèðîâ ³ç
êîìàíäîþ ÒÌ “Ñòîëè÷íèé” ïðè-
ñâÿòèâ ¿¿ ïðîáëåì³ ñüîãîäåííÿ —
åêîëîã³¿. Åäóàðä Íàñèðîâ
âèð³øèâ ïîðóøèòè òåìó, ïðî ÿêó
âæå áàãàòî ãîâîðÿòü, òà ìàëî õòî
çâàæóºòüñÿ â³äòâîðèòè öå â îäÿ-
ç³, íå ïîáîÿâøèñü çàÿâèòè ïðî
áàæàííÿ âðÿòóâàòè íàâêîëèøíº
ñåðåäîâèùå. “Ñüîãîäí³ ìîëîä³
ïîòð³áíî äóìàòè òà ï³êëóâàòèñÿ
ïðî ñâîº ìàéáóòíº. Îñíîâíîþ
ìåòîþ ñòâîðåííÿ íàøî¿ êîëåêö³¿
ñòàëî ïðàãíåííÿ âðÿòóâàòè ïðè-
ðîäó”,— ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”
ñàì äèçàéíåð Íàñèðîâ. Ï³äòâåð-
äæåííÿì öèõ ñë³â ñòàëî ñëàéä-
øîó ôîòîãðàô³é, ùî äåìîíñòðó-
âàëè íà âåëèêèõ åêðàíàõ ï³ä ÷àñ
ïîêàçó — ðó¿íè áóäèíê³â, áóä³-
âåëüí³ ìàéäàí÷èêè, óðáàí³ñòè÷í³
ïåéçàæ³ — ³ æîäíîãî íàòÿêó íà
ïðèðîäó íàâêîëî. Óñ³ çîáðàæåí-
íÿ áóëè ñòâîðåí³ ó Êèºâ³. Íà ïî-
ä³óì ìîäåë³ âèõîäèëè ç ëîïàòàìè,
ãðàáëÿìè òà ë³éêàìè, â³äòâîðþ-
þ÷è ³äåþ êîëåêö³¿.

Íà ñåçîí âåñíà-ë³òî 2008 ÒÌ
“Ñòîëè÷íèé” çàïðîïîíóâàâ âäÿã-
íóòèñÿ ó íàòóðàëüí³ òêàíèíè —
ëüîí, áàâîâíó, øîâê. Ñàìà ïðè-
ðîäà íàäèõàëà íà âèá³ð êîëüî-
ð³â — ã³ð÷è÷íèé, ï³ùàíèé, â³ä-
ò³íêè çåëåíîãî, òðîõè ñ³ðîãî. Äëÿ
êë³ºíòîê — áëóçè, ñï³äíèö³, çà-
òèøí³ äæåìïåðè, ñóêí³ ç íèæí³-
ìè ìàíæåòàìè òà îá’ºìíèìè

ôîðìàìè. À êë³ºíòàì — øîðòè
ð³çíî¿ äîâæèíè, áðþêè çðó÷íîãî,
ö³êàâîãî êðîþ, ï³äæàêè ç øîâêî-
âîãî ëüîíó, ñîðî÷êè ç òîíêèìè
êðàâàòêàìè, ùî, áåçïåðå÷íî, ñòà-
íóòü ô³øêîþ íàñòóïíîãî ñåçîíó.
Çàóâàæèìî, ùî âñ³ ìîäåë³ îäÿãó
ìàëè íåïîâòîðí³ äåòàë³ — çàæè-
ìè, äåêîðàòèâí³ ñòðî÷êè, ïðè-
çáîðêè ó âèãëÿä³ æèëîê ëèñòÿ.

Îðãàí³çàòîð Óêðà¿íñüêîãî òèæ-
íÿ ìîäè ²ðèíà Äàíèëåâñüêà çà-
çíà÷èëà, ùî Åäóàðä Íàñèðîâ öüî-
ãî ðàçó ñòâîðèâ äóæå ìîäíó, ñâ³-
æó êîëåêö³þ, ùî, áåçïåðå÷íî,
ìàòèìå ïîïèò ñåðåä ïîêóïö³â.

ILONA COOTZ
Âåñíÿíî-ë³òíþ êîëåêö³þ äè-

çàéíåð ïðèñâÿòèëà êîõàííþ òà
ïðèðîä³, ùî íàäèõàëà ²ëîíó Êóö
ïðè ñòâîðåíí³ êîæíî¿ äåòàë³. Êî-
ëåêö³ÿ ÷óäîâî ãàðìîíóº ç îáðàçîì
ìîëîäî¿, âïåâíåíî¿ ó ñîá³ æ³íêè,
ëåãêî¿ òà ñâ³æî¿, ÿê ìåòåëèê. Ñà-
ìå ïðèíòè ðó÷íî¿ ðîáîòè ³ç çîá-
ðàæåííÿì ìåòåëèê³â äèçàéíåð
Êóö íàíåñëà íà ñïèíè áëóç, ïàëü-
òî, ñîðî÷îê, êóðòîê. Ó íàñòóïíî-
ìó ñåçîí³ ²ëîíà ïðîïîíóº æ³íêàì
âáðàòèñÿ ó ëåãê³ øèôîíîâ³, øîâ-
êîâ³ ñóêí³, îçäîáëåí³ ìåðåæèâîì,
ùî ñïåö³àëüíî âèãîòîâëÿëè íà çà-
ìîâëåííÿ ó Ôðàíö³¿.

×îëîâ³÷à æ ÷àñòèíà êîëåêö³¿
â³äð³çíÿëàñÿ ö³êàâèì êðîºì áðþê
ç íèçüêîþ òàë³ºþ, àáè ïîêàçàòè
âñþ êðàñó ÷îëîâ³÷îãî ò³ëà — îñî-
áëèâà óâàãà áðþêàì-ñóêí³, âèðîá-
ëåíèì ç â³ñêîçíîãî òðèêîòàæó,
ñîðî÷êàì ç ïðèíòàìè ìåòåëèê³â,
ïàëüòî òà êóðòêàì ç í³æíî¿ øê³-
ðè. Çàãàëîì ÷îëîâ³÷èé îáðàç áóâ
ïðîíèçàíèé ñèëîþ Ñõîäó, íàãà-
äóâàâ ïðî ìóæí³ñòü òà íåñàìîâè-
òó â³ääàí³ñòü ñàìóðà¿â.

Êóëüì³íàö³ºþ ïîêàçó ñòàâ âè-
õ³ä âñåñâ³òíüî â³äîìî¿ ìîäåë³
Kroshka â îáðàç³ íàðå÷åíî¿. Íà öå
âáðàííÿ ²ëîíà Êóö âèòðàòèëà ïî-
íàä 12 ìåòð³â ìåðåæèâà.

Olena Dats’
Íîâà êîëåêö³ÿ äèçàéíåðêè ç³

Ëüâîâà Îëåíè Äàöü ñòâîðåíà
äëÿ ä³â÷èíè, äîâêîëà ÿêî¿ îáåð-
òàºòüñÿ óâåñü ñâ³ò. “Íàøà êî-
ëåêö³ÿ îð³ºíòîâàíà íà æ³íêó, ùî
ïðîêèäàºòüñÿ çðàíêó òà âáèðàº-
òüñÿ òàê, ùîá ï³ñëÿ ðîáîòè ìîæ-
íà áóëî ï³òè íà ÿê³ñü çàáàâè
ââå÷åð³”,— ðîçïîâ³ëà äèçàéíåð.
Çàâäÿêè ð³çíîìàí³òòþ ôàñîí³â
êîæíà êë³ºíòêà äîìó çìîæå
çíàéòè äëÿ ñåáå ùîñü îñîáëèâå.
Ñòâîðþþ÷è êîëåêö³¿ âèíÿòêîâî
äëÿ æ³íîê, Îëåíà Äàöü ïðèä³-
ëèëà îêðåìó óâàãó ð³çíîìàí³ò-
íèì ñóêíÿì, ùî ï³äêðåñëþþòü
æ³íî÷í³ñòü çà äîïîìîãîþ êðîþ,
ñêëàäîê, íàòóðàëüíîãî øîâêó ç
íàáèâíèìè ïðèíòàìè — ñòèë³-
çîâàíèìè ôðàãìåíòàìè óêðà¿í-
ñüêî¿ âèøèâàíêè. Òêàíèíè áó-
ëè âèðîáëåí³ ñïåö³àëüíî äëÿ
ÒÌ “Olena Dats’” â ²òàë³¿. ², ÿê
çàâæäè, â êîæí³é ìîäåë³ ïðèä³-
ëÿëè îêðåìó óâàãó äåòàëÿì, ÿê³
íåñóòü òåïëî ëþäñüêèõ ðóê.
Öüîãî ðàçó — öå ìàêðàìå. Íà-
ñòóïíèé ñåçîí äèçàéíåð ïðèñâÿ-
òèëà ÷îðíîìó òà áåæåâîìó —
òðàäèö³éíèì êîëüîðàì òîðãîâî¿
ìàðêè.

Êîëåêö³ÿ ñïðàâèëà ïîçèòèâíå
âðàæåííÿ íà êîæíîãî, õòî áóâ
ïðèñóòí³é íà öüîìó ïîêàç³ — äî-
êàçîì áóëè ï’ÿòèõâèëèíí³ îïëå-
ñêè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ øîó.

Оле сій Залевсь ий
Íàéî÷³êóâàí³øå øîó Óêðà¿í-

ñüêîãî òèæíÿ ìîäè — öå çàâæäè
øîó Çàëåâñüêîãî. Öüîãî ðàçó çà-
ì³ñòü ñåðåäíüîãî VIP-ñåêòîðà äëÿ
ãîñòåé ðîçòàøóâàëàñÿ áàãàòîð³â-
íåâà êîíñòðóêö³ÿ ç 300-ìà á³ëè-
ìè ñâ³÷êàìè, ùî ãîð³ëè ïðîòÿ-
ãîì óñüîãî ïîêàçó. Îêð³ì åïàòàæ-
íèõ ðå÷åé, ÿê-òî ñòüîáàíîãî
ïàëüòî-êîâäðè, ÿêèõ öüîãî ðàçó
áóëî íàáàãàòî ìåíøå, àí³æ çà-
çâè÷àé, áóëè é ö³ëêîì êîìåðö³é-

í³ ð³çíîìàí³òí³ ñâåòðèêè ç êà÷å÷-
êàìè, òðèêîòàæí³ òîëñòîâêè ç
ïðèíòàìè, äæèíñè, ïîøèò³ íà
çàìîâëåííÿ â Êèòà¿ òà äóæå æ³-
íî÷í³ ñï³äíèö³ ó ñòèë³ ä³îð³â-
ñüêîãî new-look. Âå÷³ðíÿ ÷àñòè-
íà êîëåêö³¿ áóëà âèðàæåíà ó äîâ-
ãèõ ÷îðíèõ ïðîçîðèõ ñóêíÿõ ç ã³-
ïþðó òà ìåðåæèâà, ãîëîâè ìîäå-
ëåé ïðèêðàøàëè êîíñòðóêö³¿ ³ç
ïàëàþ÷èõ ñâ³÷îê. Çàãàëîì ïåð-
ôîðìàíñ, ÿê çàâæäè, âäàâñÿ, òà
é âáðàííÿ áóëî íà ð³âí³.

NOTA BENE &
KARAVAY

Íà ñòâîðåííÿ íîâî¿ êîëåêö³¿
²ðèíó Êàðàâàé íàäèõíóëà àíòè÷-
íà Ãðåö³ÿ. Ñòàðîäàâíÿ êóëüòóðà,
ãðåöüê³ ì³ôè òà áîãè, ñîíöå, ôàí-
òàç³¿. Ñàìå òàê³ îáðàçè ïðîìàëüî-
âóâàëèñÿ ó âåñíÿíî-ë³òí³é êîëåê-
ö³¿ â³ä ìîäåëüºðà Êàðàâàé. Öüî-
ãî ðàçó âîíà åêñïåðèìåíòóâàëà ç
êðîºì, ôàêòóðàìè òà ìàòåð³àëà-
ìè. Äëÿ âò³ëåííÿ àíòè÷íîãî îá-
ðàçó äèçàéíåð îáðàëà òðèêîòàæ,
îðãàíçó, áàâîâíó, øîâê òà âîâíó.
×óäîâèì äîïîâíåííÿì ñòàëè ñàí-
äàë³¿ ç çîëîòàâèìè ìîíåòàìè,
øê³ðÿí³ áðàñëåòè ç ìåòàëåâèìè
êâàäðàòíèìè çàêë³ïêàìè òà Êåí-
òàâðè ³ Ïåãàñè ó äåêîð³. Öÿ êî-
ëåêö³ÿ äëÿ ñì³ëèâèõ, â³ëüíèõ òà
âïåâíåíèõ æ³íîê. Ñåðåä ðå÷åé
must have — ñóêí³ ç êèøåíÿìè,
ìàéêè ç áàãàòîøàðîâèìè ñêëàä-
êàìè òà ñï³äíèö³ òðîõè âèùå êî-
ë³íà.

Òàêèì ÷èíîì, êð³çü ê³ëüêà çà-
âóàëüîâàíèõ, íå áóêâàëüíèõ çíà-
ê³â, æ³íêà, ùî âäÿãíåíà ó âáðàí-
íÿ â³ä KARAVAY, â³ä÷óâàº ñïî-
ð³äíåííÿ ç ãðåöüêîþ ïðèðîäîþ,
¿¿ ³ñòîð³ºþ òà ì³ôàìè.

anna bublik
Êîëåêö³ÿ âåñíà-ë³òî 2008 â³ä

Àííè Áóáë³ê, ùî ìàº íàçâó

“Ïðîåêò Óêðà¿íà”, ñòâîðåíà äëÿ
ñó÷àñíî¿ æ³íêè — ñèëüíî¿ òà
ñëàáêî¿, ç ïîñì³øêîþ íà îáëè÷-
÷³ òà ³ç ñóìîì ó äóø³, íåçàëåæ-
íî¿ òà â³ääàíî¿. Ñàìå òàêîþ áà-
÷èòü æ³íêó ìîäåëüºð Áóáë³ê ó
íàñòóïíîìó ñåçîí³. Ñàìå òàêîþ
âîíà ³ º íàñïðàâä³. Ïàí³ Áóáë³ê
îäÿãíóëà ìîäåëåé ó ñóêí³ êîëüî-
ðó ìîðÿ. Çàëåæíî â³ä íàñòðîþ
ñòèõ³¿ öåé êîë³ð çì³íþºòüñÿ —
á³ðþçîâèé, êîëè ìîðå ñïîê³é-
íå, êîëè ï³äí³ìàºòüñÿ â³òåð —
ìîðå ñòàº ñèí³ì, à ó øòîðì —
÷îðí³º. Ë³í³¿ îäÿãó ãåîìåòðè÷í³
òà ïîâ³òðÿí³, à ñóêí³ äî îñòàí-
í³õ äåòàëåé ïðîäóìàí³ òà ñòâî-
ðåí³ ñàìå äëÿ Íå¿. Àííà Áóáë³ê
äîïîâíèëà êîëåêö³þ ìàéêàìè,
ñï³äíèöÿìè òà îðèã³íàëüíèìè
øîðòàìè. Íåçð³âíÿíí³ àêñåñó-
àðè ó êîëåêö³¿ — ïðèêðàñè äëÿ
ãîëîâè òà ðóêàâè÷êè ó âèãëÿä³
ëàò³â.

О сана Каравансь а
Âåñíÿíî-ë³òíÿ êîëåêö³ÿ Îêñà-

íè Êàðàâàíñüêî¿ “Óëüîòíà ìîäà”
ïî÷àëàñÿ äóæå îðèã³íàëüíî: ä³â-
÷èíà â îáðàç³ áîãèí³ ó ãëàçóðíî-
áëàêèòí³é ñóêí³ ç’ÿâèëàñÿ í³áè
ïðÿìî ç íåáà. Áîãèíÿ çàëèøàëà
çà ñîáîþ áëèñêó÷èé ñèí³é ïè-
ëîê, ùî äå-íå-äå óòâîðþâàâ ëåã-
ê³ õìàðèíêè. Çàãàëîì êîëåêö³ÿ
çäàëàñÿ çàíàäòî â³äâåðòîþ: óëþá-
ëåí³ íàòóðàëüí³ òêàíèíè Êàðà-
âàíñüêî¿ — ëüîí òà øîâê — ëåäü
ïðèêðèâàëè òåíä³òí³ ñòàòóðè ìî-
äåëåé. Øîó äîïîâíþâàëà âåñåëà,
äèíàì³÷íà óêðà¿íñüêà ìóçèêà.
Äèçàéíåð çðîáèëà àêöåíòè íà
ïðèðîäí³é ãàìì³ êîëüîð³â, âèñî-
ê³é òàë³¿, ö³êàâèõ ïðèíòàõ ³, ÿê
çàâæäè, íåçâè÷íèõ àêñåñóàðàõ
ðó÷íî¿ ðîáîòè. Ïðèºìíî, ùî,
îêð³ì æ³íî÷î¿ ÷àñòèíè êîëåêö³¿,
Îêñàíà Êàðàâàíñüêà ïðåäñòàâè-
ëà îäÿã ³ äëÿ ÷îëîâ³ê³â, ùî âè-
äàâñÿ íîñèáåëüí³øèì, àí³æ äëÿ
æ³íîê

Íàòàëüÿ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÀ
äèðåêòîð ÒÌ Angel-studio
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ювілейний 21-й У раїнсь ий тиждень моди все більше наближається до світових
традиційних Fashion Weeks. За десять ро ів сво о існ вання "Сезони моди" підня-
лися на д же висо ий рівень ор анізації — самої моди, постанов и по азів, я ості
одя . З вбрання, вироблено о з памперсів, я е створив Оле сій Залевсь ий ро ів
з десять том , раїнсь ий fashion наблизився до вбрання завтрашньо о дня від то-
о ж Оле сія Залевсь о о, Ксенії Марчен о, Ед арда Насирова.

Оль а С мсь а вже 5 ро ів є обличчям ТМ “Столичний”Дизайнер Оле сій Залевсь ий для повно о образ де ор вав зачіс и моделей свіч ами
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ВВ ІІ ДД АА ВВ ТТ ОО РР АА Øîïåíà ïîñòàâèëè íà íîãè

За інчення. Почато на 1-й стор.

Ïîò³ì áóëè ñïåö³àëüí³ “øîïå-
í³âñüê³” ï³àí³ñòè÷í³ ñòóä³¿ ó Ïà-
ðèæ³, ùå ç äåñÿòîê ì³æíàðîäíèõ
íàãîðîä é íàðåøò³ íàéâèùå âè-
çíàííÿ Ïîëüñüêîãî øîïåí³âñüêî-
ãî òîâàðèñòâà — äîçâ³ë ãðàòè íà
îðèã³íàëüíîìó ðîÿë³ êîìïîçèòî-
ðà â éîãî äîì³ ó âàðøàâñüêîìó
ïåðåäì³ñò³ Æåëÿçîâ³é Âîë³. Îñòà-
òî÷íî îòîòîæíèëè Îëåéí³÷àêà ç
Øîïåíîì ïîëÿêè ï³ñëÿ 1990 ðî-
êó, êîëè íà åêðàíè âèéøëà íà
ñüîãîäí³ âæå õðåñòîìàò³éíà ê³íî-
á³îãðàô³ÿ êîìïîçèòîðà “La notå
bleu”. Ó ö³é êàðòèí³ ìóçèêàíò
ãðàâ îäðàçó ÿê ï³àí³ñò ³ ÿê àêòîð:
âèêîíóâàâ íà àâòåíòè÷íîìó øî-
ïåí³âñüêîìó ³íñòðóìåíò³ òâîðè
Øîïåíà é çí³ìàâñÿ ó ãîëîâí³é
ðîë³ — ðóõàâñÿ, äóìàâ, êîõàâ,
ñòðàæäàâ â³ä ÷åðãîâîãî íåïîðî-
çóì³ííÿ ç ï³äñòóïíîþ Æîðæ Ñàíä
çà ñâîãî êóìèðà. Çãîäîì áóëà ðî-
áîòà íàä çâóêîâîþ äîð³æêîþ â íå
ìåíø çíàí³é êàðòèí³ ªæè Àíò÷à-
êà “Øîïåí, ïðàãíåííÿ ëþáîâ³” é
íàðåøò³ — ãîëîâíà ðîëü çà êàä-
ðîì ó îñêàðîíîñíîìó “Ï³àí³ñò³”
Ðîìàíà Ïîëàíñüê³.

ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, Øîïåí â÷èòü
íå ëèøå í³æíîñò³, à é ìóæíîñò³.
Ñåðéîçíà ô³çè÷íà òðàâìà íå çà-
âàäèëà íåìîëîäîìó âæå ï³àí³ñòî-
â³ âèñòóïèòè â Êèºâ³. Ùîïðàâ-

äà, ïðîãðàìó âå÷îðà â³í òàêè
ñêîðîòèâ ð³âíî íà òðè ôîðòåï³-
àíí³ ïðåëþä³¿ òà ï’ºñó “Îñòð³â
ðàäîñò³” Êëîäà Äåáþññ³. Çâ³ñíî,
íà êîðèñòü ñâî¿õ ñï³ââ³ò÷èçíè-
ê³â: Êàðîëÿ Øèìàíîâñüêîãî
Îëåéí³÷àê â³ä³ãðàâ ïî ïîâí³é, à
ó øîïåí³âñüêîìó ðåïåðòóàð³ äî
çàïëàíîâàíèõ Ñêåðöî, Íîêòþð-
íó òà Äðóãî¿ ñîíàòè ³ç çíàìåíè-
òèì ïîõîðîííèì ìàðøåì ó òðå-
ò³é ÷àñòèí³ äîäàâ ê³ëüêà âàëüñ³â,
ñîëü-ì³íîðíó Áàëàäó òà îäíó ìà-
çóðêó.

Óí³êàëüí³ñòü Øîïåíîâî¿ ìóçè-
êè, ÿê áàãàòî ðàç³â äîâîäèëè ñïå-
ö³àë³ñòè, íàñàìïåðåä ó òîìó, ùî,
ô³êñóþ÷è ó ñâî¿õ òâîðàõ åìîö³¿
íå ñóòî îñîáèñò³ñí³, à ðàäøå êî-
ëåêòèâí³ (âñåíàðîäíîãî, ïëàíå-
òàðíîãî, âñåëåíñüêîãî ìàñøòàáó),
êîìïîçèòîð óì³â çðîáèòè ¿õ äëÿ
êîæíîãî ãëèáîêî ñóá’ºêòèâíèìè,
ñàìî-ïåðåæèòèìè. Ìîæëèâî, ñà-
ìå òîìó Øîïåí âèäàºòüñÿ íàé-
á³ëüø äóøåâíî áëèçüêèì òîä³,
êîëè ò³ ÷è ò³ æèòòºâ³ ïðèêðîù³,
çàãàëîì äð³áí³ é ñêîðîìèíó÷³, áó-
âà, ñïðèéìàþòüñÿ ÿê êàòàñòðîôà
ñâ³òîâîãî çíà÷åííÿ. ² ñàìå ÷åðåç
öå, ìàáóòü, ìóçèêà ïîëüñüêîãî
êëàñèêà, ïîïðè íàäçâè÷àéíó òåõ-
í³÷íó ñêëàäí³ñòü, äëÿ á³ëüøîñò³
âèêîíàâö³â çàëèøàºòüñÿ “çðó÷-
íîþ” — Øîïåíà, ÿê í³êîãî ³íøî-

ãî ç êëàñèê³â ÷è ñó÷àñíèê³â, ëåã-
êî çðîáèòè “ñâî¿ì”.

Ïðî òàêîãî Øîïåíà çðåøòîþ é
áóâ êîíöåðò ßíóøà Îëåéí³÷àêà.
Íå ó òîìó ñåíñ³, êîëè, ìîâëÿâ, ï³-
àí³ñò “ñêîðèñòàâñÿ” öèì ïðèêìåò-
íèì “ïðèâ³ëåºì” øîïåí³âñüêèõ
òâîð³â. Îñü ò³ëüêè íàéïîì³òí³øèì
ó éîãî ³íòåðïðåòàö³ÿõ áóëî òå, ùî
ïðèòàìàííå, ìîæå, ùå àâòîðñüêèì
ìóçè÷íèì ³ìïðîâ³çàö³ÿì — íàé-
ïðèðîäí³ø³é, íàéá³ëüø áåçïîñå-
ðåäí³é, ùèð³é òà íåïîâòîðí³é
ôîðì³ õóäîæíüîãî âèñëîâëþâàí-
íÿ. Îëåéí³÷àê òàê çëèâàâñÿ ç “äó-
øåþ” ìóçèêè, ùî õîò³ëîñÿ â³ðè-
òè, íåìîâ â³í íà ÿêóñü ìèòü ñàì
ïåðåòâîðþâàâñÿ ÷è-òî íà Øîïå-
íà-ï³àí³ñòà, ÷è íà Øîïåíà-³ìïðî-
â³çàòîðà. Òðåáà áóòè ó äîâîë³
áëèçüêîìó êîíòàêò³ ç ãåí³ºì, ùîá
òàê â³ëüíî ïîâîäèòèñÿ ç òåìïàìè
(ïðèñêîðþâàòè ÷è ñïîâ³ëüíþâàòè
îêðåì³ ìîòèâè), äîçâîëÿòè ñîá³
çì³ùóâàòè ò³ ÷è ò³ åìîö³éí³ àê-
öåíòè, ãðàòèñÿ ç äèíàì³êîþ (ñïî-
â³ëüíåííÿ â³ä òèõî-îáåðåæíîãî äî
ãîëîñíî-åêñïðåñèâíîãî), óçàãàë³,
ùîá ïîâí³ñòþ çàáóòè ïðî âñ³ òðà-
äèö³éí³ ³íòåðïðåòàö³¿. Âëàñíå, ñà-
ìå çà öå éîìó é àïëîäóâàëè ñòîÿ-
÷è ï³ñëÿ êîæíîãî á³ñó, çìóñèâøè
ï³àí³ñòà ùå ðàç ç’ÿâèòèñÿ íà ñöå-
í³, ïîïðè ìèëèö³

Олеся НАЙДЮК,
спеціально для “Хрещати а”

Милиці пор ч з роялем не заш одили Ян шеві Олейніча війти в онта т з Шопеном

ÓÏÀ â³äðîäèòü 
óêðà¿íñüê³ ðàä³îï’ºñè
Ï³äáèòî ï³äñóìêè êîíêóðñó íà îçäîðîâëåííÿ â³ò÷èçíÿíîãî åô³ðó
Â³òàë³é ÍÎÂÀÊ
“Õðåùàòèê”

Ж рі першо о Все раїн-
сь о о он рс на ращ
вітчизнян радіоп'єс о о-
лосило імена переможців.
Першою премією на оро-
дили за правильне роз -
міння політичної сит ації,
з чо о виходить, що на
сл хачів Національної ра-
діо омпанії найближчим
часом че ає вистава про
хорошо о бідно о хлопця
з УПА.

Êîíêóðñ “Â³äðîäèìî çàáóòèé
æàíð” â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó ïîçè-
ö³îíóâàâñÿ ÿê çàõ³ä ðàäøå ³äåî-
ëîã³÷íèé, í³æ õóäîæí³é. Òîæ ð³-

øåííÿ æóð³, î÷îëþâàíîãî Âîëî-
äèìèðîì ßâîð³âñüêèì òà ²âàíîì
Äðà÷åì, íå ñòàëî íåñïîä³âàíêîþ.
Ïåðøå ì³ñöå ïðèñóäèëè òîìó,
õòî íàéòî÷í³øå çðåçîíóâàâ ³ç
îñòàíí³ì ïðåçèäåíòñüêèì óêà-
çîì. Ïîùàñòèëî Âîëîäèìèðîâ³
Ëèñó ç Ëóöüêà — ñþæåò òâîðó
ìîëîäîãî àâòîðà ö³ëêîì ïðèñâÿ-
÷åíèé áðàòåðñüêèì ðîçáîðêàì
ì³æ ïîãàíèì åíêàâåäèñòîì òà
éîãî âåëüìè ïîçèòèâíèì áðàòîì
ç ÓÏÀ.

Ç-ïîì³æ ³íøèõ ï’ÿòèñîò ó÷àñ-
íèê³â êîíêóðñó â³äçíà÷èëè òàêîæ
ïåðåêëàäà÷êó Ëþäìèëó Äàíüêî ç
Êðàìàòîðñüêà (çà òå, ùî âïåðøå
ïèñàëà óêðà¿íñüêîþ), òåàòðàëüíî-
ãî ðåæèñåðà Áîãäàíà Ìåëüíè÷ó-
êà ç Òåðíîïîëÿ, ñòóäåíòêó ñòî-
ëè÷íîãî ²íñòèòóòó æóðíàë³ñòèêè
²ðèíó Ðîçîâèê òà Ñåðã³ÿ Ùó÷åí-
êà, ï’ºñè ÿêîãî âæå ñòàâèëè ó Òå-

àòð³ íà Ïîäîë³, à òàêîæ ó Ðîñ³¿ òà
Á³ëîðóñ³.

Íà çàñòåðåæåííÿ êîðåñïîíäåí-
òà “Õðåùàòèêà” ùîäî àíàõðîí³ç-
ìó ñàìî¿ ³äå¿ — âèâåñòè ðàä³î-
ï’ºñè â åô³ð ñó÷àñíèõ ñòàíö³é —
ïðåçèäåíò Íàö³îíàëüíî¿ ðàä³î-
êîìïàí³¿ Â³êòîð Íàáðóñêî â³äðå-
àãóâàâ äîâîë³ åìîö³éíî. Ïàí Íà-
áðóñêî âïåâíåíèé, ùî æîäíà ç
FM-ñòàíö³é íå íàäàñòü âëàñíèé
åô³ð äëÿ òàêèõ âèñòàâ íàñàìïåðåä
òîìó, ùî íå ìàº äëÿ öüîãî â³äïî-
â³äíèõ òåõí³÷íèõ ìîæëèâîñòåé.
Òîæ ìîíîïîë³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ðà-
ä³îêîìïàí³¿, ÿê³é ï³äïîðÿäêîâàí³
íàëåæíèì ÷èíîì îáëàøòîâàí³
ñòóä³¿ Áóäèíêó çâóêîçàïèñó, íàðà-
ç³ í³ùî íå çàãðîæóº — äî â³äðî-
äæåííÿ æàíðó çà äîïîìîãîþ ïå-
ðåìîæö³â êîíêóðñó òóò ìîæóòü
ïðèñòóïàòè, íå îçèðàþ÷èñü íà
êîíêóðåíò³â

ßê íà ¥ðàññîâ³
³ìåíèíè

Âàäèì ÑÊÓÐÀÒ²ÂÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

ßêîñü Îëåêñàíäð Ôàäººâ çàïðîïîíóâàâ Ñàìó¿ëîâ³ Ìàðøàêó ðàçîì
òðîõè ïî÷àðêóâàòè. “Ç òîáîþ, Ñàøî, ãîð³ëêó ïèòè,— â³äïîâ³â âåëè-
êèé äèòÿ÷èé ïîåò,— îäíàêîâî, ùî ç Ïà´àí³í³ íà ñêðèïö³ ãðàòè”.

Ïåðåïîâ³ñòè áîäàé äåÿê³ íàñêð³çí³ ðèñè é îçíàêè ðîìàí³ñòèêè-íî-
âåë³ñòèêè-ïîåç³¿ — à õî÷à á ³ ãðàô³êè! — ñëàâíîçâ³ñíîãî íàøîãî ñó-
÷àñíèêà ¥þíòåðà ¥ðàññà, ñüîãîäí³øíüîãî þâ³ëÿðà, òåæ íåìàº çìîãè.
Öå îäíàêîâî, ùî êîìåíòóâàòè ÿêóñü æèâó ñòèõ³þ. Ïðèì³ðîì, Áàëòè-
êó â æîâòíåâîìó ¿¿ íåñïîêî¿, ùî íà áåðåç³ ò³º¿ Áàëòèêè â Äàíöèãó-
Ãäàíñüêó é íàðîäèâñÿ ð³âíî 80 ðîê³â òîìó ¥þíòåð ¥ðàññ. Àáî òîé ÷è
òîé çëîâ³ñíî-êîì³÷íèé, àëå äî êðàþ îðãàí³÷íèé æèâèé ïðîöåñ (òå,
ùî òàê ïîëþáëÿº ¥ðàññîâà ìóçà — Ìåäóçà).

Äåñü íà ïî÷àòêó 1960-õ â³äîìèé êè¿âñüêèé ïðîôåñîð Äìèòðî Çàòîí-
ñüêèé çàõîïëåíî ðåôåðóâàâ íàì, ñâî¿ì ñòóäåíòàì-ãåðìàí³ñòàì, àáñî-
ëþòíó ñåíñàö³þ “çàõ³äíîí³ìåöüêî¿” ë³òåðàòóðè. Ðîìàí “Áëÿøàíèé áà-
ðàáàí” ÿêîãîñü ¥þíòåðà ¥ðàññà. Òàê ñàìî êðèâå, ÿê ³ ìàòåìàòè÷íî òî÷-
íå ðîìàííå äçåðêàëî é äîâîºííîãî, é ïîâîºííîãî ñâ³òó... ² ã³ðêå òóò
íàøå â³ä÷óòòÿ: ó íàñ òàêî¿ ë³òåðàòóðè íåìàº ³, ìîæå, çîâñ³ì íå áóäå.

Íàøå íåäàâíº ìèíóëå, àæ êàòàñòðîô³÷íî ñõîæå íà ã³òëåð³âñüêî-í³-
ìåöüêå, áóëî ðàçîì ç òèì êàòåãîðè÷íî çàáîðîíåíå äëÿ ë³òåðàòóðíîãî
éîãî îñìèñëåííÿ.

Ñëàâåòíèé êàçóñ ç ïîÿâîþ â äðóö³ ñîëæåí³öèíñüêîãî “Îäíîãî äíÿ
²âàíà Äåíèñîâè÷à” ëèøå ï³äâåðäèâ òå ï³äëå öåíçóðíå ïðàâèëî. Ôà-
øèçì í³ìåöüêèé ³ ôàøèçì ðàäÿíñüêèé — òî “âîðîãè-êóçåíè” (çà íå-
ùàäíèì âèñëîâîì Òîìàñà Ìàííà). Àëå âîíè àæ í³ÿê íå õîò³ëè âè-
çíàòè òó ñâîþ íåâ³äï³ðíó ñõîæ³ñòü. Í³çàùî.

Ïðîòå ïîâîºííà Í³ìå÷÷èíà (âëàñíå, òàê çâàíà Çàõ³äíà Í³ìå÷÷èíà)
ñòâîðèëà êîëîñàëüíó — ³ çà îáñÿãîì, ³ çà ÿê³ñòþ — ë³òåðàòóðó-ðåò-
ðîñïåêòèâó íàöèñòñüêî¿ äîáè é ïîòîìó êàðòèíó äîâãîãî é áîë³ñíîãî
¿¿ òë³ííÿ-æåâð³ííÿ ó ïîâîºííîìó ÷àñ³. À ïðîòå ¥þíòåð ¥ðàññ íàâ³òü
ó ö³é ë³òåðàòóð³ ïîñ³äàº îñîáëèâå, í³ ç êèì ³ í³ ç ÷èì òàì íå ïîð³â-
íþâàíå ì³ñöå.

Íàéìîëîäøèé ó ò³é êîãîðò³ ë³òåðàòóðíèõ âåëåòí³â Ïåòåð Ãàíäêå
êîëèñü êèíóâ ñòàðøèì ñâî¿ì êîëåãàì çâèíóâà÷åííÿ. Âîíè, ìîâëÿâ, ó
ñâî¿é íåñê³í÷åíí³é ïîëåì³ö³-ç-ìèíóëèì çáèâàþòüñÿ íà îïèñîâ³ñòü.
Áåçóìîâíî òÿæêèé çì³ñò, ïðîòå ïîðîæíÿ ï³ä íèì ôîðìà. Ùî æ, ó ò³é
ë³òåðàòóð³ ñïðàâä³ áóëî ÷èìàëî ðèòîðèêè, ìàéæå ïóáë³öèñòèêè, í³áè
þðèäè÷íèõ ïðîòîêîë³â äîâêîëà ³ òîãî ìèíóëîãî, ³ éîãî íåïîçáóòí³õ
ðóäèìåíò³â.

Ö³ çâèíóâà÷åííÿ, ñõîæå, íå ñòîñóþòüñÿ ¥ðàññà. Â³í ñïðàâä³ çíàé-
øîâ ÿêóñü äóæå ñâîþ — ³ äóæå òî÷íó — ³íòîíàö³þ, ùî íà äèâî ïå-
ðåêîíëèâî, ïðè âñ³õ ñâî¿õ ôàíòàçìàõ, ã³ïåðáîëàõ ³ “àáñóðäèçìàõ”, â³ä-
äàº ãåðìàíî-ëþäñüêèé õàîñ, êîòðèé êîëèñü ïðèêèíóâñÿ í³áè “íîâèì
ïîðÿäêîì”, çàãðèìîò³â áëÿøàíèì áàðàáàíîì íàö³îíàë-ñîö³àë³ñòè÷íî-
ãî àáñóðäó. Òîé ñàìèé õàîñ, ÿêèé ³ äîñ³ çàëèøàºòüñÿ ñòðàøíèì ñíîì
íèí³ âæå îá’ºäíàíî¿ ªâðîïè. Ñíîì, ÿêèé âðÿäè-ãîäè òà é ïåðåõîäèòü
òàì ó ä³éñí³ñòü. Í³ìåöü ¥þíòåð ¥ðàññ ñòàâ ºäèíèì âåëèêèì ºâðîïåé-
ñüêèì ïîåòîì äîâêîëà âåëè÷íî¿ ºâðîïåéñüêî¿ êðèçè-XX.

Ó íàñ òàêèõ ïîåò³â íå áóëî ³, ñõîæå, âæå íå áóäå. Àí³ òóò, àí³ â Ðî-
ñ³¿, äå íåùîäàâíî íîìåíêëàòóðíèé êëàñèê “â³äëèãîâî¿” ïðîçè Þð³é
Áîíäàðºâ íåñïîä³âàíî ïðîñï³âàâ îäó Ñòàë³íó. Äîáðå, ùî íå Ãåíð³õó
¥³ììëåðó, ÿêîãî îñï³âàâ ³íøèé òàìòåøí³é ïèñüìåííèê. Ìîâà ïðî
Îëåêñàíäðà Äóã³íà (ñàìå éîãî, äî ñëîâà, êàíàë “1+1” ãîñòèííî çà-
ïðîñèâ ïðîêîìåíòóâàòè íüþ-éîðêñüêèé âåðåñåíü-2001, çðåæèñåðó-
âàâøè êàðòèíêó íà êøòàëò êàðèêàòóðè: âàìï³ð ïðèéøîâ íà äîíîð-
ñüêèé ïóíêò).

ß ÷åêàâ — äîâãî ÷åêàâ — íà ïîÿâó áîäàé ´ðàññ³âñüêî¿ íîòè â óêðà-
¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ ï³ñëÿ 1991-ãî. Íå äî÷åêàâñÿ. Ñòðàøíèé íàö³îíàëü-
íèé “ìàòåð³àë” — â³ä ïåðøèõ éîãî çàäóì³â ïî÷àòêó ñòîë³òòÿ äî ×îð-
íîáèëÿ é äî çëîáîäåííèõ, óæå “ñóâåðåííèõ”, àæ ã³ïåðñþðåàë³ñòè÷-
íèõ éîãî ìåòàìîðôîç — íàö³îíàëüíîþ ë³òåðàòóðîþ, íà æàëü, òàê ³ íå
áóâ óçàãàëüíåíèé. “Ñâ³é” ¥þíòåð ¥ðàññ ó íàñ òàê ³ íå ç’ÿâèâñÿ.

Òà é êîãî çðåøòîþ óçàãàë³ ìîæíà ïîñòàâèòè ïîðÿä ç öèì í³ìåöü-
êèì Ïà´àí³í³ ºâðîïåéñüêî¿ àíòèìóçèêè-XX?
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Ìåð Ðèìà ñòàâ óëþáëåíöåì ²òàë³¿
Íîâèíè ì³ñò ñâ³òó
Ñåðã³é ÌÈÊÓËÜÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Партія мера Рима
от ється до виборів
Європарламент

Ìåð ³òàë³éñüêî¿ ñòîëèö³ Âàëü-
òåð Âåëüòðîí³ îòðèìàâ ó íåä³ëþ
ïåðåìîãó íà âèáîðàõ ë³äåðà íîâî¿
Äåìîêðàòè÷íî¿ ïàðò³¿ ²òàë³¿. Çà
ïîïåðåäí³ìè äàíèìè, â³í îòðè-
ìàâ 74,6% ãîëîñ³â âèáîðö³â. Éî-
ãî îñíîâí³ ñóïåðíèêè — ì³í³ñòð
ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ Ðîç³ Á³íä³ òà îäèí
³ç êåð³âíèê³â àïàðàòó óðÿäó êðà-
¿íè Åíð³êî Ëåòòà — íàáðàëè â³ä-
ïîâ³äíî 14,1% ³ 11,2% ãîëîñ³â.

Âèáîðè íîñèëè äåìîíñòðàòèâ-
íèé õàðàêòåð ³ íå ìàþòü þðèäè÷-
íî¿ ñèëè.

Ó ãîëîñóâàíí³ âçÿëè ó÷àñòü
ïðèáëèçíî 3,3 ìëí ëþäåé. Ïðî-
ãîëîñóâàòè ìîãëè âñ³ îõî÷³ ñòàð-
ø³ 16 ðîê³â, ÿê³ º ãðîìàäÿíàìè
²òàë³¿ àáî ªâðîñîþçó, à òàêîæ
³íîçåìö³, ÿê³ ìàþòü äîçâ³ë íà
ïðîæèâàííÿ â ²òàë³¿. Êîæåí ç íèõ
ïîâèíåí áóâ ñïëàòèòè îäèí ºâðî
ÿê êîìïåíñàö³þ îðãàí³çàö³éíèõ
âèòðàò.

Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð ²òàë³¿ Ðîìàíî
Ïðîä³ âæå íàçâàâ âèáîðè, ùî â³ä-
áóëèñÿ, “âåëèêèì óñï³õîì”. Â³í
ï³äêðåñëèâ, ùî “íîâà ïàðò³ÿ çìî-
æå íàäàòè ³ñòîòíó äîïîìîãó óðÿ-
äó”, ÿêèé çàâäÿêè ¿¿ ï³äòðèìö³
óêð³ïèòü ñâî¿ ïîçèö³¿. Ïîÿâó íî-
âî¿ ïîë³òè÷íî¿ ñèëè àíàë³òèêè íà-
çèâàþòü ðåçóëüòàòîì äåñÿòèð³÷-
íî¿ ðîáîòè ïðåì’ºðà ç îá’ºäíàí-
íÿ âñ³õ ë³âîöåíòðèñòñüêèõ ñèë â
ºäèíèé áëîê.

Ïàí Ïðîä³ òàêîæ ââàæàº öå ïî-
çèòèâíèì ï³äñóìêîì ñâîº¿ ïîë³-
òè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç êîíñîë³äàö³¿
âñ³õ ñèë ë³âîãî êðèëà, à ñàìó Äå-
ìîêðàòè÷íó ïàðò³þ — ëîã³÷íèì
ïðîäîâæåííÿì ñòâîðåíîãî íèì
ðóõó “Îëèâêîâå äåðåâî”. Ôîð-
ìàëüíî íîâà ïàðò³ÿ ç’ÿâèëàñÿ â
êâ³òí³ öüîãî ðîêó, êîëè ïðî ñâîº
çëèòòÿ îãîëîñèëè ë³â³ äåìîêðàòè ³
ïàðò³ÿ “Ìàðãåð³òà”. ßê î÷³êóþòü,
îô³ö³éíå ³ñíóâàííÿ ïàðò³¿ ïî÷íå-
òüñÿ íàâåñí³ 2008 ðîêó, à ¿¿ “áî-
éîâå õðåùåííÿ” ó âåëèê³é ïîë³òè-
ö³ â³äáóäåòüñÿ íà âèáîðàõ äî ªâ-
ðîïàðëàìåíòó íàñòóïíîãî ðîêó.

У Лондоні
від рилася вистав а
“про це”

Ó ñòîëèö³ Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿
Ëîíäîí³ â³äêðèâàºòüñÿ ïåðøà âå-
ëèêà âèñòàâêà, ïðèñâÿ÷åíà ñåê-
ñó. ßê ñêàçàâ îäèí ³ç ¿¿ êóðàòîð³â
Ìàðò³í Êåìï, îðãàí³çàòîðè íå
ñòàâëÿòü ïåðåä ñîáîþ çàâäàííÿ
øîêóâàòè â³äâ³äóâà÷³â, àëå âè-
ñòàâêà íàñïðàâä³ ïðîâîêàòèâíà.
²íøèé êóðàòîð, Ìàðèíà Óîëëåñ,
õî÷å, “ùîá âåñü Ëîíäîí òðè ì³-
ñÿö³ äóìàâ ò³ëüêè ïðî ñåêñ”.

Âèñòàâêó ïîçèö³îíóþòü ÿê îã-
ëÿä íàéâ³äâåðò³øèõ ñöåí ó ìèñ-
òåöòâ³ çà îñòàíí³õ 2 òèñÿ÷³ ðîê³â.
Àëå îðãàí³çàòîðè íàïîëÿãàþòü íà
âèíÿòêîâ³é âàæëèâîñò³ êîíòåêñòó.
Òîìó âèñòàâëÿòü ôåòèøèñòñüê³
ôîòîãðàô³¿ Ðîáåðòà Ìåïëòîðïà,
çðîáëåíèé Íåí Ãîëä³í êàäð, íà
ÿêîìó ÷îëîâ³ê åÿêóëþº ï³ä ÷àñ
ãîìîñåêñóàëüíîãî ñòàòåâîãî àêòó,
à òàêîæ ì³í³àòþðà ç àðàáñüêîãî
ìàíóñêðèïòó XVIII ñòîë³òòÿ, íà
ÿê³é çîáðàæåíèé ãðóïîâèé ñåêñ
10 ÷îëîâ³ê³â. Âñå öå íå âèêëèêàº
í³ÿêèõ çàïåðå÷åíü ó ïîë³ö³¿, ÿêà
ñïåö³àëüíî ³íñïåêòóâàëà îá’ºêòè.

Çà ñëîâàìè îðãàí³çàòîð³â, öå
äóæå ñåðéîçíà âèñòàâêà äëÿ ³ñòî-
ðèê³â ìèñòåöòâà. Òîìó ïðèéíÿò-

í³ íàâ³òü âåëüìè ñï³ðí³ ðîáîòè,
òàê³, ÿê äåÿê³ ôîòîãðàô³¿ Ãîëä³í,
íàïðèêëàä, ¿¿ “Ñåðöåáèòòÿ”, íà
ÿê³é ãîë³ ä³òè áåðóòü ó÷àñòü ó ì³ñ-
öÿìè âåëüìè â³äâåðòèõ ñöåíàõ.

“Öå ÷àñòêîâî ïèòàííÿ îñîáèñ-
òîãî â³äíîøåííÿ,— ãîâîðèòü ïðî-
ôåñîð Êåìï.— Çàâäàííÿ ïîðíî-
ãðàô³¿ îäíîçíà÷íå, ³ ÿêùî âîíà
ïðèçâîäèòü äî ÷îãîñü ùå, çíà÷èòü,
âîíà íå âèêîíóº ñâîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ”. Ìàºòüñÿ íà óâàç³, ùî âèñòàâ-
êà, îòæå, íå ïîðíîãðàô³÷íà.

Мерія
Лос-Анджелеса
дозволила бомжам
ноч вати
на трот арах

Ì³ñüêà âëàäà Ëîñ-Àíäæåëåñà
ïîãîäèëèñÿ ïðèïèíèòè ä³þ çàêî-
íó, çà ÿêèì ïîë³ö³ÿ çààðåøòîâó-
âàëà áåçïðèòóëüíèõ, ÿê³ ñïàëè íà
òðîòóàðàõ. Çàêîí íå ä³ÿòèìå äî
òîãî ÷àñó, äîêè íå ñòâîðÿòü 1250
îäèíèöü äåøåâîãî æèòëà. À ïî-
êè ùî ì³ñüêà ðàäà äîçâîëÿº ñïà-
òè íà òðîòóàðàõ ç 21:00 äî 6:00.
Îñòàíí³ìè ðîêàìè ïîë³ö³ÿ êîðèñ-
òóâàëàñÿ ïðèéíÿòèì ó 1968 ðîö³
çàêîíîì, ÿêèé çàáîðîíÿâ ëåæàòè
â ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ. Â³äïîâ³ä-
íî äî íüîãî, ïîë³ö³ÿ çààðåøòîâó-
âàëà áîìæ³â ó Ñê³ä Ðîó — öåí-
òðàëüíîìó ðàéîí³ ì³ñòà, äå íàë³-
÷óºòüñÿ â³ä 10 äî 12 òèñÿ÷ áåçïðè-
òóëüíèõ — öå íàéá³ëüøà êîíöåí-
òðàö³ÿ â ÑØÀ.

Ïðîòå ìèíóëîãî òèæíÿ ôåäå-
ðàëüíèé àïåëÿö³éíèé ñóä âèñòó-
ïèâ ïðîòè âêàçàíîãî çàêîíó, íà-
çâàâøè éîãî îäíèì ³ç íàéñóâîð³-
øèõ ó êðà¿í³, à òàêîæ êâàë³ô³êó-
âàâ ïåðåäáà÷åíå íèì ïîêàðàííÿ
ÿê “æîðñòîêå àáî íåçâè÷àéíå”.
Ïðèâîäîì äëÿ öüîãî ð³øåííÿ
ñòàëî òå, ùî ó äàíîìó ðàéîí³
ïðàêòè÷íî íåìàº æèòëà äëÿ áåç-
ïðèòóëüíèõ.

Â³äïîâ³äíî äî óãîäè, ÿêó óêëà-
ëè ì³ñüêà ðàäà ³ â³ää³ëåííÿ Àìå-
ðèêàíñüêîãî ñîþçó ãðîìàäñüêèõ
ñâîáîä ó Ï³âí³÷í³é Êàë³ôîðí³¿,
ÿêèé â 2003 ðîö³ ïîäàâ íà âëàäó
Ëîñ-Àíäæåëåñà äî ñóäó â³ä ³ìåí³
øåñòè áåçïðèòóëüíèõ, ì³ñòî äî-
çâîëèòü ñïàòè íà òðîòóàðàõ ç
21:00 äî 6:00. Ïðè öüîìó áóäå çà-
áîðîíåíî âêëàäàòèñÿ íà íî÷³âëþ
â ðàä³óñ³ 3 ìåòð³â â³ä âõîä³â äî
áóä³âåëü, ì³ñöü ïàðêóâàííÿ àáî
âàíòàæíèõ ìàéäàí÷èê³â.

Äàíèé äîçâ³ë ä³ÿòèìå äî òîãî
÷àñó, äîêè â Ëîñ-Àíäæåëåñ³ íå
ïîáóäóþòü 1250 îäèíèöü äåøåâî-
ãî æèòëà äëÿ áåçïðèòóëüíèõ, äå
âîíè çìîæóòü îòðèìóâàòè äîïî-
ìîãó. Ïîëîâèíà æèòëà ç’ÿâèòüñÿ
â öåíòð³ ì³ñòà.

Çà ñëîâàìè ãîëîâè ì³ñüêî¿ ðà-
äè Åð³êà Ãàðöåòò³, íà ðåàë³çàö³þ
öèõ ïëàí³â ï³äå íå ìåíøå òðüîõ
ðîê³â ³ $125 ìëí. Ïàí Ãàðöåòò³
ïîâ³äîìèâ, ùî ì³ñòî ïîâèííî áó-
äå ñïëàòèòè íå ìåíøå ïîëîâèíè
âèòðàò, à ÷àñòèíó, ùî çàëèøèëà-
ñÿ, ïîêðèþòü äîáðî÷èíí³ îðãàí³-
çàö³¿ ³ çàáóäîâíèêè. Ïàí Ãàðöåò-
ò³ ñóìí³âàºòüñÿ, ùî ï³ñëÿ áóä³â-
íèöòâà æèòëà ì³ñòî çíîâó äîçâî-
ëèòü ïîë³ö³¿ ñòåæèòè çà äîòðè-
ìàííÿì çãàäàíîãî çàêîíó. Ó òîé
æå ÷àñ â³í ââàæàº, ùî äî òîãî ìî-
ìåíòó â Ëîñ-Àíäæåëåñ³ óõâàëÿòü
íîâ³ çàêîíè, íàïðàâëåí³ íà ðîç-
â’ÿçàííÿ ïðîáëåìè áåçïðèòóëü-
íèõ.

Ðàìîíà Ðàéïñòîí, âèêîíàâ÷èé
äèðåêòîð Àìåðèêàíñüêîãî ñîþçó
ãðîìàäñüêèõ ñâîáîä, íàçâàëà
óõâàëåíå ð³øåííÿ âàæëèâèì ³
“çàäîâ³ëüíèì”. “Ìè íå õî÷åìî,
ùîá ëþäè ñïàëè íà âóëèöÿõ. Ìè
á õîò³ëè, ùîá ó êîæíîãî áóâ áó-

äèíîê àáî ì³ñöå äëÿ íî÷³âë³. Àëå
äîòè ëþäÿì âñå æ òàêè ïîòð³áíî
äåñü ñïàòè,— ñêàçàëà Ðàéïñòîí.—
Òåïåð³øíº ð³øåííÿ äîçâîëÿº ëþ-
äÿì ñïàòè ñêð³çü ó ì³ñò³, ³ ïîë³-
ö³ÿ ¿õ íå ÷³ïàòèìå”.

Áîá Åðëåíáóø, âèêîíàâ÷èé äè-
ðåêòîð ëîñ-àíäæåëåñüêî¿ êîàë³ö³¿
ïî áîðîòüá³ ç ïðîáëåìîþ áåçïðè-
òóëüíèõ ³ ãîëîäîì, ñêàçàâ, ùî òà
ê³ëüê³ñòü æèòëà, ÿêó çàïëàíóâàëè
ïîáóäóâàòè, çàìàëà. Â³í ïîáî-
þºòüñÿ, ùî ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áó-
ä³âíèöòâà ïîë³ö³ÿ ïðîäîâæèòü ïå-
ðåñë³äóâàòè áåçïðèòóëüíèõ. Â³í
ââàæàº, ùî ì³ñòî ïðèä³ëÿº íåäî-
ñòàòíüî óâàãè ðîçâ’ÿçàííþ êðèçè
íàâêîëî íèõ.

Берлін не взяв
під своє рило
“нацистсь ” цер в

Îñòàííÿ â Í³ìå÷÷èí³ “íàöèñò-
ñüêà” öåðêâà, âíóòð³øí³é ³íòåð’ºð
ÿêî¿ áóâ îôîðìëåíèé â 1930-ò³ ðî-
êè â³äïîâ³äíî äî ³äåîëîã³¿ “òðåòüî-
ãî ðåéõó”, âèñòàâëåíà áåðë³íñüêîþ
âëàäîþ íà ïðîäàæ ÷åðåç â³äñóòí³ñòü
çàñîá³â íà ¿¿ â³äíîâëåííÿ. Ïðîòåñ-
òàíòñüêó ìåìîð³àëüíó öåðêâó Ìàð-
ò³íà Ëþòåðà çàêðèëè, îñê³ëüêè áó-
ä³âëÿ ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò ìîæå îá-
âàëèòèñÿ â³ä ñòàðîñò³. Îñâÿ÷åííÿ
öåðêâè â 1933 ðîö³ ïåðåòâîðèëî ¿¿
íà îäèí ³ç ìîíóìåíò³â ³äåé ôà-
øèñòñüêî¿ äåðæàâè. Áóä³âëþ ïðè-
êðàñèëè ñâàñòèêîþ ³ ô³ãóðàìè ³äå-
àëüíèõ ïðåäñòàâíèê³â àð³éñüêî¿ ðà-
ñè, çîêðåìà çîáðàæåííÿì Õðèñòà
ç äóæå ðîçâèíåíîþ ìóñêóëàòóðîþ.
Íàä âõîäîì âèñèòü êàíäåëÿáð ó
ôîðì³ çàë³çíîãî õðåñòà, à ñò³íè ïî-
öÿòêîâàí³ ïîðîæí³ìè ïëÿìàìè —

íà öèõ ì³ñöÿõ ðàí³øå âèñ³ëè ñâàñ-
òèêè. Ïîðÿä ³ç çîáðàæåííÿì Ëþ-
òåðà êîëèñü ñòîÿâ äåðåâ’ÿíèé áþñò
Ã³òëåðà. Íàñòîÿòåëüêà, ïàñòîð
²çîëüäà Áîºì, ðàçîì ç ³íøèìè ñâÿ-
ùåíèêàìè íàìàãàëàñÿ äîìîãòèñÿ
â³ä äåðæàâè ïðàâà íà òå, ùîá óçÿ-
òè öåðêâó ï³ä ñâîþ îõîðîíó. Ïðî-
òå í³ìåöüê³ ìèñòåöòâîçíàâö³ â³ä-
íîñÿòüñÿ á³ëüø í³æ íåîäíîçíà÷íî
äî åòè÷íèõ àñïåêò³â çáåðåæåííÿ
îñòàííüîãî ïàì’ÿòíèêà “íàöèñò-
ñüêî¿ ³êîíîãðàô³¿”.

У Гон он
відб вався
день обіймів

Ó Ãîíêîíãó â³äáóâñÿ íåîô³ö³é-
íèé äåíü îá³éì³â. Òàêèì ÷èíîì
æèòåë³â íàìàãàëèñÿ ïîâåðíóòè
òåïëî â ëþäñüê³ äóø³. Ïðîñòî íà

âóëèö³ àêòèâ³ñòè ïðîïîíóâàëè
âèïàäêîâèì ïåðåõîæèì áåçêîø-
òîâíî îá³éíÿòèñÿ. Çàõ³ä ñòàâ íà-
ïðî÷óä óñï³øíèì. Âñå áåçêîø-
òîâíå ïðèâåðòàº óâàãó ëþäåé. Òà-
êà âæå ïðèðîäà ëþäåé. Ç òàêèì
íàñòðîºì àêòèâ³ñòè â Ãîíêîíãó
îðãàí³çóâàëè íåçâè÷àéíó àêö³þ —
“îá³éìè ïåðåõîæîãî”. Ðåàêö³ÿ ó
äîâîë³ êîíñåðâàòèâíîãî êèòàé-
ñüêîãî ñóñï³ëüñòâà áóëà íåîäíî-
çíà÷íîþ. Âò³ì, ò³, õòî òàêè íàâà-
æèëèñÿ îá³éíÿòè íåçíàéîìó ëþ-
äèíó, áóëè çàäîâîëåí³.

Òàêà àêö³ÿ ñòàëà íå ïåðøîþ íà
ïëàíåò³. Ðóõ çà áåçêîøòîâí³ îá³é-
ìè ðîçïî÷àâñÿ òðè ðîêè òîìó â
àâñòðàë³éñüêîìó Ñ³äíå¿. Â³äåîìà-
òåð³àëè òàêîãî íåçâè÷íîãî çàõî-
äó ïîòðàïèëè äî ²íòåðíåòó, ³ ï³ñ-
ëÿ öüîãî ñâî¿õ îá³éìè ïî÷àëè
ïðîïîíóâàòè ó áàãàòüîõ ì³ñòàõ
ñâ³òó

Обняти молод он он івсь дівчин можна зовсім без оштовно

Ìèíóëî¿ ñóáîòè ñâ³é äåíü 
íàðîäæåííÿ â³äñâÿòêóâàâ 
ãîëîâíèé ðåäàêòîð ãàçåòè 
“Âå÷³ðí³é Êè¿â” 
Ðîìàí ÊÎÑÒÐÈÖß
З днем народження йо о поздоровляє олов-
ний реда тор азети “У раїнсь а столиця”
Петро ЩЕРБИНА

Най ращо о та найвеселішо о реда тора однієї з най ращих азет сто-
лиці вітаю щиро та по-чоловічом . Доро ий мій! Щиро бажаю тобі вели-
о о щастя, вели их спіхів, вели о о се с і вели их перемо на профе-
сійній ниві! Б дь щасливим та завжди оптимістичним!

Р бри веде Гри орій КАРАВАЄВ
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Ãîðîñêîï êèÿíèíà 
íà 16 æîâòíÿ
ОВНИ, в робочом офісі на вас очі є чимало приємних сюрпризів,

т т від риєте ба ато орисних сл жбових таємниць, я і знадобляться
з одом, аби захистити свій ар’єрний імідж.
ТЕЛЬЦІ, ш айте спонсорів-бла одійни ів, нині їхні серця та аман-

ці до ваших посл . На роботі ба атьом спадо дістанеться добре
оплач ваний “шмат” роботи.
БЛИЗНЯТА, про ладайте місточо до серця протилежної статі лю-

бов’ю та бла ородством. Саме сьо одні, заб вши про образи, пороз -
мійтеся один з одним, за ладьте провини, наповнивши чаш взаємно-
о охання висо им поч ттям. Не заб вайте при цьом про професійні
обов’яз и.
РАКИ, нині ви фла ман сімейно о бла опол ччя. Не дос іп йтеся з

настановами до домочадців, а поставтеся до сімейних проблем з ви-
соти філософсь о о світобачення.
ЛЕВИ, роль самоза охано о нарциса вам д же імпон ватиме (осо-

бливо веселій омпанії), і ні о о не роздратов ватиме, а навпа и —
ви ли атиме симпатії.
ДІВИ, піддайтеся по ли енів. Нині вас проявляться пре расні ри-

си, я і ви спад вали від прадідів, їх неодмінно потрібно розвивати.
ТЕРЕЗИ, оптимально самореаліз ватися зможете на інтеле т альній

ниві, том , оли маєте про алини в знаннях, ризіть раніт на и, ви-
вчайте новітні техноло ії, аби йти в но з про ресом.
СКОРПІОНИ, проженіть с нарість. Доброчинність — ось де просла-

витесь і заробите авторитет серед оточення.
У СТРІЛЬЦІВ день трі мфів, б дьте в передніх лавах соці м , прояв-

ляйте ініціатив . Ви лідер, за я им прям ють інші.
КОЗОРОГИ в ролі таємно о ардинала, що тримає в своїх р ах ва-

желі вплив на оточення (а особливо на ерівництво), ви б дете непе-
ревершені.
ВОДОЛІЇ, я що забл али в життєвих лабіринтах і не здатні знайти

вихід, істин вам від риють товариші. В отре впевнитеся, що справж-
ня др жба — це с арб, досяжний не всім, одна вам йо о подар вали
Небеса в цьом році.
РИБИ, звертайтеся за проте цією до сильних світ цьо о, за вас не

лише замовлять добре слово в сл жбових олах, але й ви онають те,
про що та мріяли останньої пори: хто про підвищення в посаді, хто про
збільшення зарплати

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло
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Ор анізатор — реда ція азети Київсь ої місь ої ради “Хрещати ”
Генеральний спонсор — олова Шевчен івсь ої районної

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

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

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

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

Вед чий — Оле сандр Яремен о

IIІ
ЕТАП

7
ТУР

______________________
____________________ім’я та прізвище

телефон

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

На різних етапах виз-
вольних зма ань і держа-
вотворення У раїни XX
столітті б ло хвалено
відповідні за они про за-
сн вання державних на-
ород. Я а з них є від-
зна ою УПА?

а орден “Визволення”
б Хрест Ле іон раїнсь их
січових стрільців
в медаль “За боротьб в
особливо важ их мовах”
медаль “За жертв рови в
боях за волю У раїни”

Фізи и називають цю
проблем парадо сом
Фермі на честь ла реата
Нобелівсь ої премії Енрі-
о Фермі, й поля ає вона
в

а не з одженості про нозів
про існ вання позаземно о
життя і тим, що візитів іно-
планетян немає
б неможливості дістати аб-
солютний ва м і поб д -
вати вічний дви н
в неможливості дося ти ра-
етою швид ості світла і
подорож вати в часі
с перечності третіх основ
термодинамі и та явлен-
ням про ласичн механі

Вінстон Черчіль “справж-
нім запахом Ан лії” вва-
жав парф м

а Douro
б Hamman Bouquet
в Blenheim Bouquet
Quercus

3

1

2

Відповіді на запитання 6- о т р :
1-а ( азета “Обзор”.— 13.09.2007.— С. 1);

2- ( азета “Ар менты и фа ты в У раине”.— 2007.—
№ 34.— С.29);

3-б (Л. Н. Толстой. Собрание сочинений. Т. 20.— М.:Х -
дожественная литерат ра, 1965.— С.169)

Ç³ðêè ïîêàçàëè 
ìîäó âóëèöü
Ìîëîä³ äèçàéíåðè îäÿãëè ñâ³òñüêèõ ïåðñîí
Îêñàíà ÊÐÀÂÖÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У с бот в ресторані
Monaco ж рнал "10
дней. Развлечения и по-
п и Киева" провів ве-

чір на підтрим моло-
дих раїнсь их дизайне-
рів. Фіш ою заход став
по аз 10 спеціально
створених образів від
10 дизайнерів. Моделя-
ми дефіле вист пили зір-
и шо -біз .

Ó ñóáîòó â ðåñòîðàí Monaco
ïðÿìî ç âèñòàâêîâîãî öåíòðó
Acco International, äå â³äáóâàº-
òüñÿ Ukrainian Fashion Week,
ïëàâíî ïåðåòåêëà ïîëîâèíà
ìîäíîãî áîìîíäó. Äðóãà ïîëî-
âèíà îáðàëà ³íøó fashion after-
party, ÿêó ïðîâîäèâ äèçàéíåð
Àíäðå Òàí.

Çàòÿãòè òóñîâùèê³â ïðîñòî äå-
ô³ëå òà ôóðøåòîì äóæå ñêëàä-
íî, òîìó æóðíàë “10 äíåé. Ðàç-
âëå÷åíèÿ è ïîêóïêè Êèåâà” âè-
ãàäàâ îñîáëèâó êîíöåïö³þ âå-
÷³ðêè. Ðåäàêö³ÿ ñòâîðèëà êîëåê-
ö³þ Street Fashion Collection “10
äíåé”, ìîòèâóâàâøè ³äåþ ï³ä-
òðèìêîþ ìîëîäèõ óêðà¿íñüêèõ
äèçàéíåð³â. Çà çàäóìîì, 10 ìî-
ëîäèõ, àëå âæå ðîçêðó÷åíèõ ìî-
äåëüºð³â, ñòâîðèëè 10 îáðàç³â,
ùî ³ëþñòðóþòü ñòèëü Âåëèêîãî
Ì³ñòà. ²äåÿ íå íîâà, ïðîòå ö³êà-
âà. Îñîáëèâî çâàæàþ÷è íà ìî-
äåëåé-ç³ðîê, ùî âèõîäèëè íà
ïîä³óì ó íåçâè÷íîìó, ÿê äëÿ
íèõ, îäÿç³.

Ñåðåä äèçàéíåð³â, ÿê³ ïîïðà-
öþâàëè íàä ñòâîðåííÿì îáðàç³â
âóëè÷íî¿ ìîäè, áóëè: Ë³ë³ÿ Ëèò-
êîâñüêà, Êñåí³ÿ Ìàð÷åíêî,
Îêñàíà Òèòîâè÷ òà Ìàðèíà
Öàïë³íà, äèçàéíåðñüêèé äóåò
ReisMitScheis, Àðèíà Ãîëóáºâà,
Ò. Êàðàìáîëü, Àáðà Êàäàáðà.

Ç³ðêè, êîòð³ ïîãîäèëèñÿ ïîçó-
âàòè ïåðåä êàìåðàìè â øàëåíî
êðåàòèâíîìó îäÿç³,— òåëåâåäó÷à
òà ïèñüìåííèöÿ ²ðåíà Êàðïà,
òåëåâåäó÷èé ²ãîð Ïîñèïàéêî,
ñï³âà÷êà é òåëåâåäó÷à Ñâ³òëàíà
Ëîáîäà, DJ Zlata, ïèñüìåííèöÿ
Ëàäà Ëóç³íà, ñï³âàê Àëåêñ Ëó-
íà — âèõîäèëè íà ïîä³óì íå
âïåðøå. Îñîáëèâî äîñâ³ä÷åíîþ
âèÿâèëàñÿ (àáî âèÿâèâñÿ) òðà-

âåñò³-äèâà Monroe, ùî ïîçóâà-
ëà â îáðàç³ ñâîãî ÷àð³âíîãî ïðî-
òîòèïà Ìåðèë³í Ìîíðî.

Ï³ñëÿ ïîêàçó ãîñò³ ùå òðîõè

ïîñëóõàëè ìóçèêó òà âèïèëè
øàìïàíñüêîãî — ïîïåðåäó íà
íèõ ÷åêàëà ö³ëà í³÷ ñõîæèõ îäíà
íà îäíó ìîäíèõ after-party

Світлана Лобода та І ор Посипай о в цей вечір перетворились на моделей
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Печерсь ий районний с д
м. Києва ви ли ає відповідача
Сін аєвсь о о Ми ол Антоновича в
с дове засідання по справі за
позовом КП УЖГ “Печерсь житло”
до Сін аєвсь о о М.А. про
відновлення план вання вартири,
я е відб деться в приміщенні с д
за адресою: 01001, м. Київ, в л.
Гайцана, 4, . 405 12.11.2007 р. о
16.30. В разі йо о неяв и на в азане
с дове засідання с д роз лядатиме
справ без йо о часті.

Деснянсь ий районний с д м. Києва (м. Київ,

в л. Мая овсь о о, 5-в) повідомляє Лебедь

Оле сандра Петровича, я ий зареєстрований за

адресою: м. Київ, в л. Бальза а, 77, в. 524, що

19.10.2007 р. о 15.30 б де проводитися роз ляд

цивільної справи за позовом Лебедь К.Г. до Лебедь

О.П., 3-я особа: Сл жба справах неповнолітніх

Печерсь ої районної в м. Києві державної

адміністрації, про позбавлення бать івсь их прав.

У випад неяв и відповідача справа б де

роз лян та за йо о відс тності.

Шевчен івсь ій районний с д м.Києва
за адресою: м. Київ, в л. Смирнова-
Ласточ іна, 10-Б, аб.51 ви ли ає в с дове
засідання Д рдієв (Вол ов ) Оль
Андріївн я відповідача справі за
позовом Телеван Ніни Анатоліївни до
Д рдієвої (Вол ової) Оль и Андріївни про
втрат права власності на 31.10.07р. на
10.30. У разі неяв и відповідача справа
роз лядатиметься за йо о відс тності.

Провотар Ірина В'ячеславівна, Провотар

Ганна Анатоліївна ви ли аються в с дове

засідання по роз ляд цивільної справи за

позовом Провотар А.А. до Провотар І.В.,

Провотар Г.А. про визнання та ими, що

втратили право на орист вання житловим

приміщенням на 06.11.2007 ро на 16.30

в Деснянсь ий районний с д м. Києва

(м. Київ, пр-т Мая овсь о о, 5-В, аб.26).

Дніпровсь ий районний с д м. Києва
повідомляє відповідача Осайо-Камара
Бріма, я ий проживав м. Києві, в л.
Малиш а, 21-Б, в.71, про те, що роз ляд
справи за позовом За ородньої Світлани
Іванівни до Осайо-Камара Бріма про
позбавлення бать івсь их прав призначено
на 24.10.07р. на 10.30 в приміщенні
Дніпровсь о о районно о с д м. Києва за
адресою: м. Київ, в л. Сер ієн а, 3, аб.37.
Яв а в с дове засідання відповідача
обов'яз ова. При собі мати до мент, що
посвідч є особ . У випад неяв и
відповідача с дове засідання відб деться
йо о відс тність.

Святошинсь ий районний с д м. Києва
(в л. Я.Коласа, 27-а) ви ли ає Матвієн а
І оря Васильовича я відповідача в с дове
засідання на 29.10.2007р. на 14.00 зв'яз
з роз лядом цивільної справи за позовом
Кизими Оль и Оле сандрівни до Матвієн а
І оря Васильовича про розірвання шлюб .
У разі неяв и в с дове засідання справа
б де роз лян та відс тності відповідача,
на підставі зібраних до азів.

Втрачений диплом Київсь о о
тор овельно-е ономічно о
інстит т ИВ-І №167487 на ім'я
Яцен а В'ячеслава Ед ардовича
вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво на право
власності на нежилі приміщен-
ня з №1 по №13 ( р пи
приміщень №4), за альною
площею 96,30 в.м., я і розта-
шовані в м. Києві по в л.
Кі відзе, №10 (літера А), серія
ЯЯЯ №376068, видане від
28 вітня 2005 ро на ім'я Поте-
бень о Тамари Оле сандрівни
вважати недійсним.

Посвідчення лі відатора аварії
на Чорнобильсь ій АЕС,
ате орія 2, серія А, №211209
на ім'я П ач Оль и
Костянтинівни вважати
недійсним.
Посвідчення лі відатора аварії
на Чорнобильсь ій АЕС,
ате орія 2, серія А, №508037
на ім'я Бравославсь о о
Василя Михайловича вважати
недійсним.
Посвідчення лі відатора аварії
на Чорнобильсь ій АЕС,
ате орія 2, серія А, №165378
на ім'я Ж равльова Оле -
сандра Васильовича вважати
недійсним.
Посвідчення особи, я а
постраждала внаслідо
чорнобильсь ої атастрофи,
ате орія 1, серія А, №436141
та в лад №084041 на ім'я
Рож овсь о о Людві а Антоно-
вича вважати недійсним.
Посвідчення ромадянина,
я ий ева йований із зони
відч ження 1986 році,
ате орія 2, серія Б, №143319
на ім'я Тісен а Оле сандра
Гри оровича вважати
недійсним.

Про введення в обі ювілейної монети
"Петро Гри орен о"

Прес-сл жба Головно о правління Національно о бан У раїни по
м. Києв і Київсь ій області повідомляє, що Національний бан У раїни,
продовж ючи серію "Видатні особистості У раїни", водить в обі 15
жовтня 2007 ро ювілейн монет номіналом 2 ривні, присвячен
Петр Гри орен (1907—1987) — ромадсь о-політичном діячеві,
війсь овом теорети , відомом правозахисни . Петро Гри орен о—
один із засновни ів У раїнсь ої Громадсь ої Гр пи сприяння ви онанню
Гельсінсь их од, вист пав за повернення римсь их татар на
історичн бать івщин , за право У раїни й інших народів СРСР на
незалежність.

Монет ви отовлено з нейзильбер , я ість арб вання —
"спеціальний анцир лейтед" , маса — 12,8 , діаметр — 31,0 мм,
тираж —35 000 шт . Г рт монети рифлений.

На аверсі монети на дзер альном тлі орі пів олом розміщено
напис НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, під я им — малий Державний
Герб У раїни, номінал — 2 ГРИВНІ/2007, низ зображено символічн
омпозицію — росто пробиває це лян стін . Та ож на монеті
розміщено ло отип Монетно о двор Національно о бан У раїни.

На реверсі монети зображено портрет Петра Гри орен а під час
промови, під я им — ро и життя 1907/1987, лівор ч пів олом
розміщено напис — ПЕТРО ГРИГОРЕНКО.

Х дожни и: Володимир Таран, Оле сандр Хар , Сер ій Хар .
С льптори: Володимир Дем'янен о, Володимир Атаманч .

Ювілейна монета номіналом 2 ривні є дійсним платіжним засобом
У раїни й обов'яз ова до приймання без б дь-я их обмежень за її
номінальною вартістю до всіх видів платежів, а та ож для зарах вання
на розрах н ові рах н и, в лади, а редитиви та для пере азів.

Головне правління льт ри і мистецтв
ви онавчо о ор ан Київради

Київсь ої місь ої державної адміністрації
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

з визначення вітчизняних астролерів, для підтрим и
я их передбачається надання оштів, що надходять від збор
на проведення астрольних заходів до спеціально о фонд

бюджет м.Києва. До часті он рсі доп с аються
вітчизняні астролери, я і подають до менти та інформацію

про астрольний захід з ідно з перелі ом,
затвердженим на азом Міністерства льт ри і т ризм

У раїни від 23.03.2004 №156.
Кон рс б де проведено р дні 2007 ро за пріоритетним

напрям ом - раїнсь і онцертні про рами, театральні астролі.
Заяв и ( двох примірни ах) на часть он рсі приймаються

до 5 р дня 2007 ро за адресою: м.Київ, б л.Т.Шевчен а, 3, . №317.
Телефон для довідо 279-67-58.

Святошинсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідачів
Рож ов -Горев О.Ю., Горево о В.С., останнє місце проживання:
м. Київ, в л. Львівсь а, б. 51, в. 14, м. Київ, в л. Б лаховсь о о, б. 5, в.
16, для часті в цивільній справі за позовом ЗАТ "СК "Автое сімстрах"
до Рож ової-Горевої О.Ю., Горево о B.C., відш од вання ш оди.
С дове засідання відб деться 18.10.2007 р. о 14.00 за адресою:
м. Київ, в л. Жилянсь а, 142, аб. 22. С ддя Ш м Л.М. У разі неяв и
Рож ової-Горевої О.Ю., Горево о B.C. до с д без поважних причин
або разі неповідомлення про причини неяв и справа б де
роз лядатись за їх відс тності.

У провадженні Шевчен івсь о о районно о с д м. Києва
знаходиться цивільна справа за № 2-8001/07 за позовом ТОВ "ВВ
Інвест" до ВАТ "Перестрах вальне товариство "Європоліс", ТОВ КІП
"Пото ", ЗАТ "А ціонерна страхова омпанія "Європоліс", Дов о о
Сер ія Степановича, Зав ородньої Марини Анатоліївни, за часті третіх
осіб - Шевчен івсь ої районної місті Києві державної адміністрації
та Київсь о о місь о о БТІ про визнання недійсними од та
витреб вання майна з ч жо о неза онно о володіння. Шевчен івсь ий
районний с д м. Києва ви ли ає до с д я відповідачів: ВАТ
"Перестрах вальне товариство "Європоліс", ТОВ КІП "Пото ", ЗАТ
"А ціонерна страхова омпанія "Європоліс", Дов о о Сер ія
Степановича, Зав ородню Марин Анатоліївн та третіх осіб -
Шевчен івсь районн місті Києві державн адміністрацію та Київсь е
місь е БТІ. Роз ляд справи призначено на 23 жовтня 2007 ро о 14.10
в приміщенні Шевчен івсь о о районно о с д м. Києва за адресою:
м. Київ, в л. Смирнова-Ласточ іна, 10-Б, аб. 28. С ддя Коваль М.П.
Наслід и неяв и в с дове засідання особи, я а бере часть справі,
передбачені ст. ст. 169, 170 ЦПК У раїни та ст. 185-3 КпАП У раїни.
У разі неяв и відповідачів та третіх осіб в с дове засідання дане
о олошення вважається належним повідомленням і том справ б де
роз лян то по с ті за їх відс тності за наявними в справі матеріалами.
ВАТ "Перестрах вальне товариство "Європоліс", ТОВ КІП "Пото ", ЗАТ
"А ціонерна страхова омпанія "Європоліс", Дов ий Сер ій Степанович,
Зав ородня Марина Анатоліївна, Шевчен івсь а районна місті Києві
державна адміністрація та Київсь е місь е БТІ випад неяв и
зобов'язані повідомити с д про причини неяв и.

С ддя М.П. Коваль

Територіальне правління державної
с дової адміністрації в місті Києві
о олош є он рс на зайняття посади оловно о

спеціаліста відділ адрової роботи, ор анізаційно о
забезпечення діяльності валіфі аційних омісій та ор анів

с ддівсь о о самовряд вання.
Основні вимо и: вища юридична освіта.
Додат ова інформація щодо основних ф н ціональних обов'яз ів,

розмір та мов оплати праці надається за телефоном 279-01-27.
До менти приймаються протя ом 30 алендарних днів від дня

оп блі вання о олошення про проведення он рс .

Голосіївсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідача
Михальч Наталію Володимирівн по цивільній справі за позовом
ЗАТ СК "Енер орезерв" до Михальч Наталії Володимирівни про
відш од вання ш оди, завданої внаслідо ДТП. С дове засідання
призначене на 24 жовтня 2007 ро о 14.00 за адресою: м. Київ, в л.
Потєхіна, 14-а, аб. 19. Просимо забезпечити Ваш яв або Вашо о
представни а, або направити на адрес с д свої письмові пояснення
по с ті позовних вимо . В разі неяв и справа б де роз лядатись
Ваш відс тність з винесенням заочно о рішення по справі.

Святошинсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідач
Фатєєв Світлан Володимирівн , останнє місце проживання: м. Київ,
в л. А. Корольова, 10-в, в. 123, для часті в цивільній справі за позовом
ЗAT "Об'єднана страхова омпанія "ОСК Резерв" до Фатєєвої Світлани
Володимирівни про відш од вання ш оди в поряд ре рес . С дове
засідання відб деться 25 жовтня 2007р. о 14.00 за адресою: м. Київ,
в л. Жилянсь а, 142, аб. 22. С ддя Ш м Л.М. У разі неяв и Фатєєвої
Світлани Володимирівни до с д без поважних причин або разі
неповідомлення про причини неяв и справа б де роз лядатися за їх
відс тності.

Дніпровсь ий районний с д м. Києва повідомляє відповідача Бондаря Дмитра
Валерійовича, я ий зареєстрований в м. Києві, в л. Приозерна, б д. 6-а, в.33,
про те, що роз ляд справи за позовом Бєл іна Оле сандра Ед ардовича до АЕК
“Київенер о” та Бондаря Дмитра Валерійовича про стя нення матеріальної і
моральної ш оди, призначено на 31.10.07р. на 12.00 в приміщенні Дніпровсь о о
районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Сер ієн а, 3, аб. 37. Яв а в
с дове засідання відповідача обов'яз ова. При собі мати до мент, що посвідч є
особ . У випад неяв и відповідача с дове засідання відб деться за йо о
відс тності.

Повідомлення про проведення За альних зборів а ціонерів

ЗAT "Ренесанс Життя"
Правління ЗАТ "Ренесанс Життя" повідомляє

про проведення За альних зборів а ціонерів, я і відб д ться
3 р дня 2007 ро об 11.00 за адресою: Київ, в л.

Пимонен а, 13, орп. 1, оф. 1А/21
Порядо денний

1. Прийняття рішення щодо рез льтатів за рито о (приватно о)
розміщення а цій та звіт про рез льтати за рито о (приватно о)
розміщення а цій.

2. Внесення змін та доповнень до Стат т .
3. Від ли ання та переобрання членів Правління Товариства.

Реєстрація а ціонерів відб деться 3 р дня 2007 ро з 10.00 до
11.00. Для реєстрації представни ам а ціонерів необхідно пред'явити
до мент, що підтвердж є повноваження особи на представництво
за альних зборах а ціонерів (довіреність, до менти про призначення
на посад тощо) та до мент, я ий посвідч є особ представни а
(паспорт).

З інформацією та до ментами, що пов'язані з поряд ом денним
За альних зборів а ціонерів, а ціонери мож ть ознайомитися за
адресою: Київ, в л. Пимонен а, 13, орп. 1, оф.1А/21.

Правління ЗАТ "Ренесанс Життя"

Шановні а ціонери АКБ "ПРАВЕКС-БАНК"

АКБ "ПРАВЕКС-БАНК” повідомляє про доповнення
поряд денно о позачер ових за альних зборів а ціонерів,
я і відб д ться 29 жовтня 2007 ро о 12.00 в онференц-

залі бан за адресою: м. Київ, Кловсь ий звіз, 9/2
наст пними питаннями:

4. Переобрання ревізійної омісії.

5. Зміни в с ладі Спостережної Ради бан .

Телефон для довідо (044) 201-16-61.

Правління АКБ "ПРАВЕКС-БАНК"

За рите А ціонерне Товариство
"Страхова Компанія "Кредо-Класи "
повідомляє про проведення за альних зборів а ціонерів,
я і відб д ться 30 листопада 2007 ро об 11.00 за
адресою: 01034, місто Київ, в л. Рейтарсь а, 37.

Реєстрація часни ів з 10.00 до 10.45 в день і за місцем
проведення зборів.

Порядо денний:
1. Внесення змін до Стат т Товариства.

А ціонери ЗАТ "СК "Кредо-Класи " б ли ознайомлені з до ментами,
пов'язаними з поряд ом денним, відповідно до вимо чинно о
за онодавства та Стат т ЗАТ "СК "Кредо-Класи ".

А ціонери ЗАТ "СК "Кредо-Класи " мож ть запропон вати в лючення
додат ових питань до поряд денно о не пізніше, ніж за 30 днів до
дати проведення за альних зборів шляхом письмово о звернення до
Правління ЗАТ "СК "Кредо-Класи " за адресою: 01034, м. Київ,
в л. Рейтарсь а, 37.

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що
31 жовтня 2007 ро о 15.30 б де роз лядатися справа за
позовом МПП "Промінь" до Савоч іна Ві тора Дмитровича,
3-тя особа А ціонерне товариство холдин ова омпанія
"Київмісь б д" про зобов'язання звільнити земельн ділян .
Савоч ін В.Д., проживає за адресою: м. Київ, в л. Коперни а,
13/15, в. 15, ви ли ається в с дове засідання я відповідач.

В разі йо о неяв и справ б де роз лян то за йо о відс тності
на підставі наявних матеріалів справи.

Адреса с д : м. Київ, в л. Смирнова-Ласточ іна, 10-б, аб. 52.

С ддя Шевчен івсь о о районно о с д м. Києва Шоста О.О.

На ва антн посад
начальни а правління непрофільних доходів

КП "Київсь ий метрополітен"
запрош є на робот фахівця з е ономічною
або юридичною освітою ві ом до 45 ро ів,
з ДР на ерівних посадах від 2-х ро ів.

Основні обов'яз и - ладання осподарсь их до оворів
та онтроль за надходженнями оштів.

Заробітна плата - від 2500 рн.
Тел. 238-44-06, 238-54-55 фа с.

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

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Рез льтати розі раш

«Лото-трій а»
від 14 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 3599
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Оль а ГОПАК,
балетмейстер:
— Вза алі я не роз мію, для чо о це робити. Пам’-

ятни и вже самі собою нес ть традиції, а нав’яз вати
нові я не бач сенс .

Наталя КАЛАТАЙ,
телевед ча:
— Традиції — це д же добре, а особливо, отрі ще

й пов’язані з пам’ятни ами. Мені здається, що треба
розширювати межі дії та их а цій. Кон ретно мені тяж-
о с азати, я і б ще пам’ятни и я внесла в цей пере-
лі .

Оле сандра СТАСЮК,
мистецтвознавець:
— Пам’ятни и я зарахов ю до архіте т рних спор д,
отрі належить ре онстр ювати, а не мити.

ßêèé áè ùå ïàì’ÿòíèê 
âè ïîìèëè?

Ãëÿäà÷³â çàêîäóâàëè
â³ä ïðèñòðàñò³
Öèðê “Êîáçîâ” ïðåñòàâèâ 
ó êîíöåðò-õîë³ Allegro íîâå øîó

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У четвер в онцерт-холі Allegro презент вали нове
шо "Код пристрасті". Яс раве поєднання цир ових
трю ів, оперно о спів та хорео рафічних номерів на
одній сцені можна побачити до 3 листопада щочет-
вер а, щоп'ятниці та щос боти.

11 æîâòíÿ äëÿ øàíóâàëüíèê³â àêðîáàòè÷íîãî ³ òàíöþâàëüíîãî
ìèñòåöòâà â êîíöåðò-õîë³ Allegro â³äêðèâñÿ ñåçîí — â³äáóëàñÿ ïðåì’-
ºðà ìóçè÷íî-öèðêîâîãî ñïåêòàêëþ “Êîä ïðèñòðàñò³”. Òå, ùî çâè-
÷àéí³ öèðêîâ³ íîìåðè íå ïðèâàáëþþòü ãëÿäà÷³â, íà Çàõîä³ çðîçóì³-
ëè âæå äàâíî. Âñåñâ³òíüî â³äîìèé öèðê “Äþ Ñîëåé” óæå ïîíàä 20
ðîê³â ãàñòðîëþº ñâ³òîì — íà îñíîâ³ ö³êàâîãî ñþæåòó ï³ä àêîìïàíå-
ìåíò æèâî¿ ìóçèêè íà ñöåí³ ïåðåïë³òàþòüñÿ öèðêîâ³ òà õîðåîãðà-
ô³÷í³ íîìåðè. Â óêðà¿íñüêîìó íîâîìó øîó “Êîä ïðèñòðàñò³” æèâî¿
ìóçèêè, íà æàëü, íåìàº, ïðîòå º ñïðàâæí³é àêàäåì³÷íèé ñï³â ó âè-
êîíàíí³ áàðèòîíà Þð³ÿ Êîâàëü÷óêà (âèêîíàâåöü ãîëîâíî¿ ðîë³ â
ìþçèêë³ “Åêâàòîð”) òà ñîïðàíî Îëåêñàíäðè Ãåðáåé (âîëîäàðêà Ãðàí-
ïð³ ôåñòèâàëþ “Ïåðëèíè ñåçîíó-99”). ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” õó-
äîæí³é êåð³âíèê ïðîåêòó Ìèêîëà Êîáçîâ, óí³êàëüíèì º òå, ùî â
íàø íåïðîñòèé ÷àñ ïîä³áíèé ñïåêòàêëü òàêè ç’ÿâèâñÿ â Óêðà¿í³. Â
íüîìó ïîºäíàëèñÿ òðè ìîãóòí³õ ìèñòåöòâà: åë³òà öèðêó, îïåðíèé ñï³â
òà ïðîôåñ³îíàëüíà õîðåîãðàô³ÿ. Çà ñëîâàìè Ìèêîëè Êîáçîâà, âè-
ñòàâó ñïåö³àëüíî äëÿ Allegro ãîòóâàëè ï³âðîêó, çàëó÷èâøè äî ðîáî-
òè ïîíàä 70 ôàõ³âö³â.

Íà ñöåí³ ðîç³ãðàëè øîó â ÷îðíî-÷åðâîíî-á³ëèõ êîëüîðàõ ç³ ñâ³ò-
ëîâèìè ñïåöåôåêòàìè. Ñþæåò äîâîë³ ïðîñòèé: ãîëîâíèé ãåðîé ïî-
òðàïëÿº ó ñâ³ò êàðò òà øàõ³â, äå áà÷èòü ³ñòîð³þ êîõàííÿ Øàõîâîãî
êîðîëÿ (Þð³é Êîâàëü÷óê) ³ Êàðòêîâî¿ êîðîëåâè (Îëåêñàíäðà Ãåð-
áåé), ùî çà çàêîíàìè ¿õíüîãî ñâ³òó íå ìîæóòü áóòè ðàçîì.

Ïîïðè ÿê³ñíå âèêîíàííÿ ìóçè÷íèõ ïàðò³é Þð³ºì Êîâàëü÷óêîì,
ãëÿäà÷³ íàáàãàòî êðàùå ñïðèéìàëè âèäîâèùà: ïîâ³òðÿíèì ã³ìíàñ-
òàì òà àðòèñòîâ³ Îëåêñ³þ Ãðèãîðîâó â ðåéñüêîìó êîëåñ³ àïëîäóâà-
ëè íàâ³òü ñòîÿ÷è. Êð³ì ã³ìíàñòè÷íî-åêâ³ë³áðèñòè÷íèõ íîìåð³â, áó-
ëè é òàíö³ æèâîòà, ³ñïàíñüê³ òà ãðóçèíñüê³ õîðåîãðàô³÷í³ ïîñòàíî-
âêè ó âèêîíàíí³ áàëåòó “Âàòàí”.

Ïåðø³ ãëÿäà÷³ ïîä³ëèëèñÿ ç “Õðåùàòèêîì” ñâî¿ìè âðàæåííÿìè â³ä
ïåðåãëÿäó ñïåêòàêëþ. Ã³ìíàñòêà Ë³ë³ÿ Ïîäêîïàºâà çàëèøèëàñÿ çà-
äîâîëåíîþ: äîñâ³ä òàêèõ ïîñòàíîâîê, çà ¿¿ ñëîâàìè, óñï³øíî çàñòî-
ñîâóþòü çà êîðäîíîì, à ïîÿâà âèñòàâè â Óêðà¿í³ çàñâ³ä÷óº äîðîñë³-
øàííÿ òà çðîñòàííÿ öèðêó “Êîáçîâ”. Ñï³âàê Ëåð³ Â³íí ïîì³òèâ ó
øîó íåçíà÷í³ òåõí³÷í³ íåïîëàäêè ç³ çâóêîì, ïðîòå â³äçíà÷èâ ïðîôå-
ñ³éíèé ð³âåíü âèêîíàííÿ òðþê³â. “Öå âæå íå öèðê, à çîâñ³ì ³íøèé
æàíð — ³ç ñþæåòîì òà äðàìàòóðã³ºþ,— ñêàçàâ Ëåð³ Â³íí.— Ïîð³â-
íþâàòè ç áðîäâåéñüêèìè øîó öåé ñïåêòàêëü ùå çàðàíî, àëå òåíäåí-
ö³ÿ º”

Ñòóäåíòè ïî÷èñòèëè
Ñêîâîðîäó
Íà Êîíòðàêòîâ³é ïëîù³ â³äáóëîñÿ òðàäèö³éíå
ìèòòÿ ïàì’ÿòíèêà ô³ëîñîôó

Ìàð³éêà ÁÈÁÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора на Контра товій
площі відб лася а ція
"Чистий С оворода", от-
р влашт вало "Сп дей-
сь е братство Києво-Мо-
илянсь ої а адемії". Вже
дев'ятий рі поспіль ст -
денти в день народження
альма-матер др жно ми-
ють пам'ятни Гри орію
С овороді, встановлений
навпроти а адемії.

Çà ãîäèíó ï³ä êåð³âíèöòâîì ïî-
÷åñíîãî ïðåçèäåíòà àêàäåì³¿
Â’ÿ÷åñëàâà Áðþõîâåöüêîãî ñòó-
äåíòè íå ò³ëüêè âñòèãëè âèìèòè
ô³ëîñîôà, à é ïîòàíöþâàòè íàâ-
êîëî íüîãî. À éøëè äî ïàì’ÿòíè-
êà óðî÷èñòî — ñâÿòêîâèì ïàðà-

äîì óñ³ºþ ìîãèëÿíñüêîþ ãðîìà-
äîþ íà ÷îë³ ç ãîëîâîþ Ñïóäåé-
ñüêîãî áðàòñòâà Áîãäàíîì Ïàö-
êàíüîì, ÿêèé í³ñ ãåðá áðàòñòâà.
Äî ïàì’ÿòíèêà âèïóñêíèêîâ³ Ìî-
ãèëÿíêè ÷åòâåðî ñòóäåíò³â, ïåðå-
âäÿãíåíèõ ïåðñîíàæàìè áàðîêî-
âî¿ äðàìè “Óæàñíàÿ ³çì³íà ñëàñ-
òîëþáèâàãî æèò³ÿ...” ïðÿìóâàëè
íà õîäóëÿõ. Îäíà ç³ ñòóäåíòîê áó-
ëà â îáðàç³ Ãàëøêè Ãóëåâè÷³âíè,
çíàòíî¿ êèÿíêè, êîòðà 15 æîâòíÿ
362 ðîêè òîìó ïîäàðóâàëà êè¿â-
ñüêîìó áðàòñòâó ñâ³é ìàºòîê, çà-
ïî÷àòêóâàâøè òàêèì ÷èíîì àêà-
äåì³þ. Áîãäàí Ïàöêàíü ç â³äðîì
âîäè òà ù³òêîþ â ðóêàõ ïåðøèì
çàë³ç ïî äðàáèí³ íàãîðó ³ ïî÷àâ
ìèòè ãîëîâó Ñêîâîðîä³.

Â’ÿ÷åñëàâ Áðþõîâåöüêèé ðîç-
ïîâ³â “Õðåùàòèêó”: “Ìèòè Ñêî-
âîðîäó — öå îäíà ç òðàäèö³é ñó-
÷àñíî¿ àêàäåì³¿. Ïî÷àëàñÿ âîíà çà
÷àñ³â Êó÷ìè, êîëè â êðà¿í³ áóëà
äîñèòü áðóäíà ïîë³òè÷íà ñèòó-

àö³ÿ. Òîä³ íàø³ ñòóäåíòè âèð³øè-
ëè ñèìâîë³÷íî ïî÷àòè çìèâàòè
áðóä ó êðà¿í³ ç öüîãî ïàì’ÿòíèêà.
Ìåí³ äóæå ïðèºìíî, ùî ñòóäåí-
òè ïðîäîâæóþòü òàêó àêö³þ âæå
äåâ’ÿòèé ð³ê ïîñï³ëü. Ñüîãîäí³ öå
ïåðåòâîðèëîñÿ íà âåñåëå ñâÿòî”.

Ïàí Áðþõîâåöüêèé ïðèãàäàâ òà-
êîæ, ùî êîëèñü ïðàöþâàâ æóðíà-
ë³ñòîì ³ áðàâ ³íòåðâ’þ ó ñêóëüïòî-
ðà, ÿêèé â ñâî¿ 80 ðîê³â âëàñíî-
ðó÷íî âèãîòîâèâ öåé ïàì’ÿòíèê

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Âíî÷³ òà âðàíö³ ³ â ï³âí³÷íèõ îá-

ëàñòÿõ íåâåëèêèé äîù (âíî÷³ ó ñõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè ç ìîê-
ðèì ñí³ãîì), íà ðåøò³ òåðèòîð³¿ áåç îïàä³â. Â³òåð çàõ³äíèé, 5—10
ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +10...+15°Ñ, âíî÷³ 0...+5°Ñ; â Êàðïàòàõ
âäåíü +4...+9°Ñ, âíî÷³ â³ä —3 äî +2°Ñ; ó ñõ³äíèõ îáëàñòÿõ òà íà
ï³âíî÷³ Ë³âîáåðåææÿ ì³ñöÿìè +7...+9°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Âíî÷³ òà âðàíö³ íåâåëèêèé
äîù, âäåíü áåç îïàä³â. Â³òåð çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà
âäåíü +12...+14°Ñ, âíî÷³ +3...+5°Ñ

Найбільше захоплювали в “Коді пристрасті” а робатичні трю и

Ô
îò
î 

Âî
ëî
äè

ì
è
ðà
 Ø

ÅÑ
ÒÀ

Ê
Î
ÂÀ

Гри орій С оворода — раїн-
сь ий поет, омпозитор, філософ.
Освіт здоб в Києво-Мо илян-
сь ій а адемії, де пізніше дея ий
час ви ладав. Через переслід -
вання світсь ими властями та д -
ховенством вів мандрівний спо-
сіб життя. В своїй філософії спо-
від вав ідею “сродної” праці та
самопізнання.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Гри орій С оворода відч в на собі любов і охайність ст дентів
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