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Олесь Дов ий має надію,
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О сана КАРАВАНСЬКА:
“Я — УКРАЇНКА,
ЦЕ МІЙ СТАН ДУШІ
І МОЇ КОРЕНІ”

Ñëóæèòè ðàäèé,
ïðèñëóæóâàòè —
òàêîæ
Ðîìàí Â³êòþê â³äñâÿòêóâàâ 20-ë³òòÿ 
“Ñëóæíèöü” ó Êèºâ³
Ãàííà ÂÅÑÅËÎÂÑÜÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Прем'єрою нової версії
"Сл жниць" за Жаном Же-
не на сцені Міжнародно о
палац льт ри й мис-
тецтв Києві Роман Ві -
тю відсвят вав двадця-
тиріччя однієї з найвідомі-
ших вистав доби переб -
дови. "Сл жниці-2007" від
"Сл жниць-1987" відріз-
няються майже та , я ма-
люно Обрі Бьордслея від
артин и телевізійно о
шо .

ßêáè êîìóñü ñïàëî íà äóìêó
âçÿòèñÿ çà ïðîâåäåííÿ ïåðøîñò³
ì³æ ðåæèñåðàìè, ñåðåä ó÷àñíè-
ê³â â³ä äðóãî¿ ïîëîâèíè ÕÕ ñòî-
ë³òòÿ Ðîìàíîâ³ Â³êòþêó ïðèçîâå
ì³ñöå áóëî á ãàðàíòîâàíå. Åï³òå-
òè “åïàòàæíèé” òà “íàéñêàíäàëü-
í³øèé”, “åñòåòñüêèé” òà “âèøó-
êàíèé”, “ãåäîí³ñòè÷íèé” ³ “÷óò-
òºâèé”, “ðîçêóòèé” ³ “ñâàâ³ëü-
íèé” áóëè âèãîëîøåí³ íà éîãî
àäðåñó â òàê³é ê³ëüêîñò³, ùî ñàì
ðåæèñåð, íà÷å íà ï’ºäåñòàë³, çà-
ñìàã äî êîëüîðó áðîíçè. Çðåø-
òîþ ñâî¿õ àìá³ö³é öåé îäèí ç íå-
÷èñëåííèõ âñåñâ³òíüî â³äîìèõ ðå-
æèñåð³â óêðà¿íñüêîãî ïîõîäæåí-
íÿ í³êîëè é íå ïðèõîâóâàâ. ² òå,
ùî ó Êèºâ³ âæå âêîòðå â³äáóâàþ-
òüñÿ ãàñòðîë³ éîãî òåàòðó ³ äåìîí-
ñòðóºòüñÿ ñòàðà-íîâà ïîñòàíîâêà
“Ñëóæíèöü” çà Æàíîì Æåíå,—
çàéâå ñâ³ä÷åííÿ òîãî, ùî Ðîìàí
Â³êòþê ñòâîðèâ ñâ³é òåàòð äëÿ
â³÷íîñò³. Ùî, óò³ì, çîâñ³ì íå çà-
âàæàº öüîìó òåàòðîâ³ çàëèøàòè-
ñÿ ìàñîâèì.

Êîëèñü, ï³ä ïåðøèìè êðàïëÿìè
ãîðáà÷îâñüêî¿ ïåðåáóäîâè, Ðîìàí
Â³êòþê ïîäàðóâàâ íåîá³çíàí³é ðà-
äÿíñüê³é ïóáë³ö³ öåé ñêàíäàëüíèé
îïóñ ôðàíöóçüêîãî ïèñüìåííèêà
³ç ìèíóëèì çëî÷èíöÿ ÿê âèñòàâó-
ðåáóñ. Ïîñò³éíî áëåôóþ÷è òà çà-
ïëóòóþ÷è ãëÿäà÷à, ÷åòâ³ðêà ñòðóí-
êèõ þíàê³â ãðàº áàíàëüíó êðèì³-
íàëüíó ³ñòîð³þ ïðî æ³íîê-ñëóæ-
íèöü, êîòð³ ïîâñÿê÷àñíî ïðèêè-
äàþòüñÿ, óäàþ÷è ñâîþ ïàí³. Çâ³ñ-
íî, é ñàìà äðàìà Æåíå íàïèñàíà

ÿê ñâîºð³äíà ï’ºñà-øèôðîâêà, îñ-
ê³ëüêè æ³íî÷³ ðîë³ ÷îëîâ³êàì çà-
ïðîïîíóâàâ ñàì àâòîð. Àëå Â³êòþ-
êîâ³ öåé êîä çíàäîáèâñÿ íå äëÿ
ô³ëîñîôñòâóâàíü, à ëèøå ÿê ïðè-
â³ä äëÿ ñòâîðåííÿ âèñòàâè ç âëàñ-
íèì ôîðìàë³çîâàíèì òåàòðàëüíèì
áà÷åííÿì. Òèì ñàìèì, ùî ï³çí³-
øå ïåðåòâîðèëîñÿ íà åñòåòè÷íó
ïëàòôîðìó á³ëüøîñò³ éîãî ñïåê-
òàêë³â.

Ïîâí³ñòþ â³äìîâèâøèñü â³ä òàê
çâàíîãî ïðèíöèïó äîñòîâ³ðíîñò³
íà ñöåí³, ó ðàíí³ 1990-ò³ (à ðàäøå
ó ï³çí³ 1980-ò³, áî “Ñëóæíèö³”

ñïî÷àòêó ³ñíóâàëè íà ñöåí³ òåàòðó
“Ñàòèðèêîí” é ëèøå çãîäîì çàé-
íÿëè ì³ñöå ó àô³ø³ íîâîñòâîðåíî-
ãî ïåðñîíàëüíîãî Òåàòðó Â³êòþ-
êà) ðåæèñåð ï³øîâ øëÿõîì êîëèñü
äîáðå âòîðîâàíèì ñèìâîë³ñòñüêè-
ìè åñêàïàäàìè ïî÷àòêó ÕÕ ñòî-
ë³òòÿ. Ñâîº¿ çàëåæíîñò³ â³ä íèõ ðå-
æèñåð íå ïðèõîâóº: ä³ÿ â³äáóâàº-
òüñÿ íà÷å â ³íòåð’ºð³ ìîäåðíó, íà
òë³ ïðèìõëèâèõ ë³í³é â³òðàæ³â ñå-
öåñ³¿, ÷è¿ î÷èö³ ÷àñ â³ä ÷àñó ñïà-
ëàõóþòü äçåðêàëàìè é ð³çíèìè êî-
ëüîðàìè. 

За інчення на 13-й стор.

Ìåð íàêàçàâ 
ñòåæèòè çà ãàçîì
Ïðîô³ëüí³ ñëóæáè ïîñèëèëè 
êîíòðîëü çà åêñïëóàòàö³ºþ ãàçîâèõ ñèñòåì
Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора в У раїні б в день жалоби по за иблих під час
тра едії в Дніпропетровсь . Свої співч ття висловив
та ож мер Києва Леонід Черновець ий. Він зазна-
чив, що ця тра едія повинна стати ро ом для всіх
представни ів місцево о самовряд вання, ро ом,
я ий жодном разі не повинен повторитися.

Ó÷îðà Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé âèñëî-
âèâ ñï³â÷óòòÿ òèì, õòî ïîñòðàæäàâ ï³ä ÷àñ òðàãåä³¿ â Äí³ïðîïåò-
ðîâñüêó. “Â³ä ³ìåí³ êè¿âñüêî¿ âëàäè ³ âñ³õ êèÿí âèñëîâëþþ ñï³â-
÷óòòÿ â çâ’ÿçêó ç òàêîþ æàõëèâîþ òðàãåä³ºþ. Êèÿíè âñ³ºþ äóøåþ
³ ñåðöåì ç âàìè ³ ãîòîâ³ íàäàòè äîïîìîãó ïîñòðàæäàëèì”,— çàïåâ-
íèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Ìåð íàãîëîñèâ, ùî òðàãåä³ÿ øîêóâàëà
âñ³õ êèÿí, îñê³ëüêè ñïðè÷èíèëà çàãèáåëü ³ äîðîñëèõ, ³ ä³òåé.

Ì³ñüêèé ãîëîâà òàêîæ ïîâ³äîìèâ, ùî òàêà ñèòóàö³ÿ ìîãëà âè-
íèêíóòè ÷åðåç õàëàòí³ñòü ïðîô³ëüíèõ ñëóæá. “Ìè íå ïîâèíí³ äî-
ïóñêàòè ïîâòîðåííÿ. Öå äëÿ âñ³õ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ ïîâèííî ñòàòè óðîêîì, ÿêèé íå ïîâèíåí ïîâòîðèòèñÿ,— äîäàâ
ïàí ×åðíîâåöüêèé.— Êè¿âñüêà âëàäà íå äîïóñòèòü ïîâòîðåííÿ òà-
êî¿ òðàãåä³¿ â ñòîëèö³. ß âæå äîðó÷èâ “Êè¿âãàçó” ïîñèëèòè êîí-
òðîëü çà åêñïëóàòàö³ºþ ãàçîâèõ ñèñòåì ó âñ³õ æèòëîâèõ áóäèíêàõ
Êèºâà. Õî÷à ñòîëè÷í³ ãàçîâèêè é áåç òîãî ïîñò³éíî êîíòðîëþþòü
ðîáîòó ìåðåæ³ òà ðîçïîä³ëüíèõ ïóíêò³â”.

Íà öåé ÷àñ ç ìåòîþ ãàðàíòóâàííÿ áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³ êè-
ÿí òà çàïîá³ãàííÿ àâàð³ÿì ïåðñîíàë ô³ë³é ÂÀÒ “Êè¿âãàç” ïîñèëå-
íî êîíòðîëþº òåõí³÷íèé ñòàí ãàçîïðîâîä³â òà ñïîðóä íà íèõ. Ïå-
ðåäóñ³ì öå ñòîñóºòüñÿ ãàçîïðîâîä³â ç âè÷åðïàíèì àìîðòèçàö³éíèì
òåðì³íîì åêñïëóàòàö³¿.

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ “Êè¿â-
ãàç” ãîëîâíîãî ³íæåíåðà Áîëåñëàâà Áåðíàäñüêîãî, ãàçîïðîâîä³â, ÿê³
çà òåõí³÷íèì ñòàíîì ñòâîðþþòü çàãðîçó æèòòþ íàñåëåííÿ, â Êè-
ºâ³ íåìàº. Àäæå àâàð³éí³ ãàçîïðîâîäè ë³êâ³äóþòü íåãàéíî, à ò³, ùî
åêñïëóàòóþòü ó çîíàõ áóä³âíèöòâà, ïåðåáóâàþòü ï³ä ùîäåííèì
êîíòðîëåì äî çàâåðøåííÿ ðîá³ò ó çàçíà÷åí³é çîí³

Æèòåë³ ñòîëèö³ ñòàëè
áëèæ÷å äî çåìë³
Ïðåäñòàâíèêè ÇÌ² òà ãðîìàäÿíè ì³ñòà 
áðàòèìóòü ó÷àñòü ó ðîáîò³ çåìåëüíî¿ êîì³ñ³¿
Êè¿âðàäè
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора на засіданні постійної омісії Київради з пи-
тань земельних відносин вперше б ли прис тні
представни и ЗМІ та ромадяни, що лопотали з
привод землевідведення. Особисто про онтролю-
вати ви онання дор чення мера про часть рома-
дян роботі омісії завітав заст пни Київсь о о
місь о о олови — се ретар Київради Олесь Дов ий.

Ó÷îðà äî çàñ³äàííÿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëü-
íèõ â³äíîñèí âïåðøå äîëó÷èëèñÿ ïðåäñòàâíèêè ÇÌ² òà ãðîìàäÿ-
íè, ùî êëîïî÷óòü ç ïèòàíü çåìëåâ³äâåäåííÿ. Ïðèñóòí³é íà çàñ³-
äàíí³ çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâ-
ãèé íàãîëîñèâ ïðî âèêîíàííÿ äîðó÷åííÿ ìåðà Êèºâà ùîäî îáî-
â’ÿçêîâîãî äîïóñêó íà çàñ³äàííÿ ïðåäñòàâíèê³â ÇÌ² òà ³íøèõ çà-
ö³êàâëåíèõ ñòîð³í. 

За інчення на 2-й стор.

1
7
4

У новій версії ерої “Сл жниць” на ад ють пихатих е зотичних птахів

Ô
îò
î 

ko
m
ed
ia
.ru



22 ХХРРЕЕЩЩААТТИИКК,,  3366 Хрещатик  17 жовтня 2007

Ìåð³ÿ ïîðàõóº âñþ 
ãàðÿ÷ó âîäó

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî çà
ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî äî ê³íöÿ ðîêó
âåñü æèòëîâèé ôîíä ñòîëèö³ îáëàøòóþòü ë³-
÷èëüíèêàìè ãàðÿ÷î¿ âîäè. “Ñòàíîì íà 1
æîâòíÿ æèòëîâèé ôîíä Êèºâà íà 100 % îñ-
íàùåíèé ë³÷èëüíèêàìè õîëîäíî¿ âîäè òà íà
32 % âîäîì³ðàìè ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àí-
íÿ”,— ðîçïîâ³â Äåíèñ Áàññ. Ë³÷èëüíèêè ðà-
õóâàòèìóòü âèêîðèñòàíó âîäó â êóá³÷íèõ
ìåòðàõ, à íå â ã³ãàêàëîð³ÿõ. Òàêà ñèñòåìà
çíà÷íî âèã³äí³øà ÿê äëÿ êèÿí, òàê ³ äëÿ ïîñ-
òà÷àëüíèê³â âîäè. Çàâäÿêè òàê³é ñèñòåì³ îá-
ë³êó âäàñòüñÿ âèçíà÷èòè, ñê³ëüêè íàñïðàâä³
ñïîæèòî ãàðÿ÷î¿ âîäè â êîíêðåòíîìó áóäèí-
êó, ï³ñëÿ ÷îãî ìîæíà çðîáèòè ï³äðàõóíêè
äëÿ êîæíî¿ êâàðòèðè. Öèìè æ ïîñëóãàìè
çìîæå ñêîðèñòàòèñÿ êîæíà ñ³ì’ÿ ³ ïëàòèòè
â³äïîâ³äíî ò³ëüêè çà ðåàëüíî âèêîðèñòàíó
âîäó

Ì³ñüêà âëàäà â³çüìåòüñÿ 
çà áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí

Ó÷îðà ï³ä ãîëîâóâàííÿì çàñòóïíèêà ãîëî-
âè ÊÌÄÀ ²ðåíè Ê³ëü÷èöüêî¿ ó ñòîëè÷í³é
ìåð³¿ â³äáóëàñÿ íàðàäà ç ó÷àñòþ ïðåäñòàâíè-
ê³â ÆÅÊ³â ³ â³äïîâ³äíèõ ãðîìàäñüêèõ îðãà-
í³çàö³é, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ áóëî ïðåçåíòîâàíî ïðî-
åêò ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ðåãóëþâàííÿ ÷èñåëü-
íîñò³ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí ãóìàííèìè ìå-
òîäàìè.

ßê ïî³íôîðìóâàëà “Õðåùàòèê” äèðåêòîð
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Öåíòð ³äåíòè-
ô³êàö³¿ òâàðèí” Ñâ³òëàíà Áåðç³íà, ñòîëè÷íà
âëàäà ïðîïîíóº ê³ëüêà åôåêòèâíèõ êðîê³â:
ñòåðèë³çàö³ÿ; óäîñêîíàëåííÿ ñëóæáè ïîøó-
êó çàãóáëåíèõ òâàðèí ³ ñèñòåìè ¿õíüî¿ ðåºñ-
òðàö³¿ òà ³äåíòèô³êàö³¿; óïîðÿäêóâàííÿ ñì³ò-
íèê³â, ñòèõ³éíèõ ðèíê³â òà ³íøèõ ì³ñöü, ùî
º ïîòåíö³éíèìè êîðìîâèìè áàçàìè äëÿ ñî-
áàê ³ êîò³â; ïîâåðíåííÿ ñòåðèë³çîâàíèõ òâà-
ðèí ï³ä íàãëÿä âîëîíòåðà. Òàêèì îï³êóíîì
çìîæå ñòàòè áóäü-ÿêà ô³çè÷íà îñîáà ÷è îð-
ãàí³çàö³ÿ

Êè¿â ïîñòàâèòü ïàì’ÿòíèê
²âàíîâ³ Ìàçåï³ çà êîðäîíîì

Äî Êèºâà ï³ñëÿ îô³ö³éíîãî â³çèòó äî ïðè-
äí³ñòðîâñüêîãî ì³ñòà Òèðàñïîëÿ ïîâåðíóâñÿ
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ñåðã³é Ðóäèê. Ãî-
ëîâíîþ ìåòîþ éîãî ïî¿çäêè áóëà ó÷àñòü â
óðî÷èñòîñòÿõ ç íàãîäè 215-¿ ð³÷íèö³ â³ä äíÿ
çàñíóâàííÿ Òèðàñïîëÿ òà ì³æíàðîäí³é êîí-
ôåðåíö³¿ ñòîëèöü ³ âåëèêèõ ì³ñò.

ßê ïîâ³äîìèâ Ñåðã³é Ðóäèê “Õðåùàòèêó”,
ó Ïðèäí³ñòðîâ’¿ æèâóòü ìàéæå 100 òèñÿ÷
óêðà¿íö³â, ïðàöþþòü óêðà¿íñüê³ øêîëè, íà-
ö³îíàëüíî-êóëüòóðí³ òîâàðèñòâà. Ñàìå íà ö³é
çåìë³ ïðîâ³â îñòàíí³ ì³ñÿö³ æèòòÿ ãåòüìàí
Óêðà¿íè ²âàí Ìàçåïà, à ùå îäèí ãåòüìàí —
Ïèëèï Îðëèê — íàïèñàâ ïåðøó óêðà¿íñüêó
êîíñòèòóö³þ. Ï³ñëÿ â³äâ³äèí ìåìîð³àëó íà
ì³ñö³ ïîõîâàííÿ ãåòüìàíà ²âàíà Ìàçåïè ïàí
Ðóäèê ïîîá³öÿâ: êîøòîì äåïóòàò³â Êè¿âðàäè
âñòàíîâëÿòü òàì íà ÷åñòü ²âàíà Ìàçåïè ïàì’-
ÿòíèê, ÿêèé â³äïîâ³äàòèìå âåëè÷³ ö³º¿ ³ñòî-
ðè÷íî¿ ïîñòàò³

Ó ñòîëèö³ ñòàðòóº 
“Øêîëà æàðò³â”

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é
Æóðàâñüêèé ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî çà
ï³äòðèìêè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî âæå âäåñÿòå ó Êèºâ³
ñòàðòóº ì³ñüêèé êîíêóðñ øê³ëüíèõ êîìàíä
Êëóáó âåñåëèõ ³ êì³òëèâèõ “Øêîëà æàðò³â”.
Â³äêðèòòÿ ñåçîíó 2007—2008 â³äáóäåòüñÿ 19
æîâòíÿ â Êè¿âñüêîìó ïàëàö³ ä³òåé òà þíàö-
òâà. Öüîãîð³÷íèé ôåñòèâàëü ñòàíå þâ³ëåé-
íèì — 10-ì. Éîãî ó÷àñíèêîì ìîæå ñòàòè
áóäü-ÿêà êîìàíäà çàãàëüíîîñâ³òíüîãî íà-
â÷àëüíîãî çàêëàäó ì³ñòà, ÿêà â÷àñíî ïîäàëà
çàÿâêó äî îðãêîì³òåòó.

“Ï³äòðèìóþ÷è êîíêóðñ, ìè ïðàãíåìî ñòâî-
ðèòè ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ òâîð÷îãî, ³íòå-
ëåêòóàëüíîãî ³ äóõîâíîãî ðîçâèòêó ñòàðøî-
êëàñíèê³â, îðãàí³çóâàòè çì³ñòîâíå äîçâ³ëëÿ,
ï³äòðèìàòè îáäàðîâàíó ó÷í³âñüêó ìîëîäü òà
ñïðèÿòè ï³äâèùåííþ êóëüòóðè ñï³ëêóâàííÿ
â ìîëîä³æíîìó ñåðåäîâèù³”,— ðîçïîâ³â Â³-
òàë³é Æóðàâñüêèé

Êè¿âðàäà ïîçáóâàºòüñÿ
ðàäÿíñüêîãî ìèíóëîãî
Îëåñü Äîâãèé ìàº íàä³þ, ùî äåïóòàòè çãîäÿòüñÿ 
ïåðåéìåíóâàòè âóëèöþ Ñ³÷íåâîãî ïîâñòàííÿ

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора на президії Київради
роз лян ли питання, що сто-
с ються охорони здоров'я та
проведення земельних а ціо-
нів. А та ож винесено на сесію
питання про переймен вання
в лиці Січнево о повстання.
Се ретар Київради Олесь Дов-
ий за важив онстр тивність
роботи президії.

Íà ó÷îðàøí³é ïðåçèä³¿ Êè¿âðàäè
ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ïðî âêëþ÷åííÿ äî
ïîðÿäêó äåííîãî ñåñ³¿ ïðîåêòó ð³øåííÿ
ñòîñîâíî ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèö³ Ñ³÷-
íåâîãî ïîâñòàííÿ íà ²âàíà Ìàçåïè. (Íà-
ãàäàºìî, ùî íàñòóïíà ñåñ³ÿ Êè¿âðàäè

â³äáóäåòüñÿ 18 æîâòíÿ.) Ùå îäèí ïðî-
åêò ð³øåííÿ, âíåñåíèé äî ïîðÿäêó äåí-
íîãî ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ Êè¿âðàäè, òîðêàâñÿ
çàáåçïå÷åííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè óòðè-
ìàííÿ äîìàøí³õ òâàðèí. Êð³ì òîãî, íà
ïðåçèä³¿ Êè¿âðàäè âíåñåíî äî ïîðÿäêó
äåííîãî ³ ñîö³àëüí³ ³í³ö³àòèâè, çîêðåìà,
ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ïîë³êë³í³êè, äå ìàòèìóòü
çìîãó ë³êóâàòèñÿ ³ ìàëîçàáåçïå÷åí³ êè-
ÿíè.

Íàïðèê³íö³ çàñ³äàííÿ ñåêðåòàð Êè¿â-
ðàäè Îëåñü Äîâãèé ïðèâ³òàâ ë³äåðà
ôðàêö³¿ “Ãðîìàäñüêèé àêòèâ Êèºâà”
Îëåêñàíäðà Ïàáàòà ç íàðîäæåííÿì ñè-
íà. Ïðîòå íàä³éøëà é íåïðèºìíà çâ³ñò-
êà: ìàøèíó ïðåäñòàâíèêà ôðàêö³¿ Ïàð-
ò³¿ ðåã³îí³â ó Êè¿âðàä³ Îëåêñàíäðà Ðè-
áàêà ï³äïàëèëè. Äåòàë³ ³íöèäåíòó íà òîé
ìîìåíò ç’ÿñîâàí³ íå áóëè.

Çà ñëîâàìè Îëåñÿ Äîâãîãî, çàãàëîì
ïðåçèä³ÿ â³äáóëàñÿ äîñèòü êîíñòðóêòèâ-

íî. Ñåêðåòàð Êè¿âðàäè âèñëîâèâ ïîäÿ-
êó îïîçèö³¿ çà òå, ùî áóëî ìåíøå ñïðîá
çàâàäèòè ðîáîò³. “Íàéâàæëèâ³øå ð³øåí-
íÿ — ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèö³ Ñ³÷-
íåâîãî ïîâñòàííÿ íà ²âàíà Ìàçåïè. ß
ìàþ íàä³þ, ùî ìè âèêîíàºìî îá³öÿíå
Ïðåçèäåíòó Óêðà¿íè. Ñïîä³âàþñÿ, äåïó-
òàòñüêà á³ëüø³ñòü ï³äòðèìàº ð³øåííÿ. ß
ââàæàþ, öå áóäå âàæëèâèé êðîê, çðîá-
ëåíèé äëÿ óêðà¿íñòâà”,— çàÿâèâ “Õðå-
ùàòèêó” Îëåñü Äîâãèé.

Êð³ì òîãî, çà éîãî ñëîâàìè, íà ïðå-
çèä³¿ ðîçãëÿíóòî é íèçêó ³íøèõ âàæëè-
âèõ ïèòàíü. Çîêðåìà, ïðîåêòè ð³øåíü,
ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ãàëóç³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òà ïðîâåäåííÿ çåìåëüíèõ àóêö³îí³â. “Ìè
çàïðîøóºìî ïðåäñòàâíèê³â ÇÌ² äî ñå-
ñ³éíî¿ çàëè, àáè âîíè ìîãëè ïîáà÷èòè
íà âëàñí³ î÷³, êîìó â³äâîäÿòü çåìåëüí³
ä³ëÿíêè. À ô³çè÷í³ îñîáè ó ïðèñóòíîñò³
äåïóòàò³â çìîæóòü àðãóìåíòóâàòè ñâîþ
ïîçèö³þ”,— íàãîëîñèâ ïàí Äîâãèé

Æèòåë³ ñòîëèö³ ñòàëè 
áëèæ÷å äî çåìë³

За інчення. Почато на 1-й стор.

“Ó÷àñòü â çàñ³äàíí³ êîì³ñ³¿ îñ³á, ÿê³
êëîïî÷óòü ïðî çåìëåâ³äâåäåííÿ, ³ çàïè-
òàííÿ äî íèõ ç áîêó ÷ëåí³â êîì³ñ³¿ çàáè-
ðàòèìå ÷àñ, ïðîòå òàêà ïðàêòèêà ñïðèÿòè-
ìå äåòàëüíîìó ³ îá’ºêòèâíîìó ðîçãëÿäó
ñïðàâ”,— íàãîëîñèâ â³í.

Ïåðøî÷åðãîâî íà çàñ³äàíí³ êîì³ñ³¿ â³ä-
áóâñÿ ðîçãëÿä ïðîáëåìè çåìëåâ³äâåäåííÿ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, íà ÿê³é òðèâàº áóä³â-
íèöòâî òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè, ìîñòó òà
³íæåíåðíèõ êîìóí³êàö³é ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³. Ï³ä ÷àñ æâàâîãî îáãîâîðåííÿ ÷ëå-
íè êîì³ñ³¿ âèð³øèëè ñòâîðèòè ðîáî÷ó ãðó-
ïó, ùî ìàº ´ðóíòîâíî âèâ÷èòè öþ ïðîá-
ëåìó ³ çðîáèòè â³äïîâ³äí³ âèñíîâêè.

Êîì³ñ³ºþ â³äõèëåíî êëîïîòàííÿ ïðî
íàäàííÿ ìàéæå 1 ãà â Ã³äðîïàðêó êîìåð-

ö³éí³é îðãàí³çàö³¿ äëÿ ¿¿ îáëàøòóâàííÿ ³
ñòâîðåííÿ çîíè â³äïî÷èíêó äëÿ ãðîìà-
äÿí. Ïðåäñòàâíèêè ³íâåñòîðà íå çìîãëè
ïåðåêîíàòè ÷ëåí³â êîì³ñ³¿ ó äîö³ëüíîñò³
ñâîãî ïðîåêòó ³ éîãî ñîö³àëüí³é çíà÷óùî-
ñò³ äëÿ ñòîëèö³.

Îäíèì ³ç íàéãîñòð³øèõ ïèòàíü, ÿê³ ïî-
ðóøóâàëè ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ, áóëî êëîïî-
òàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â îðåíäè
ä³ëÿíêè íà âóë. Ùåðáàêîâà 53ä ³ 57ä äëÿ
áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî êîìïëåêñó. Íà
êëàïòèêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, íà ÿê³é íà-
ðàç³ çíàõîäèòüñÿ íåâåëèêèé ñêâåðèê ç äèò-
ìàéäàí÷èêàìè, ³íâåñòîðè ìàëè ðîçïî÷à-
òè áóä³âíèöòâî ùå 2003 ðîêó. Ñòðîê îðåí-
äè çàê³í÷óºòüñÿ â 2008 ðîö³, ïðîòå áóä³-
âåëüí³ ðîáîòè ùå é äîñ³ íå ðîçïî÷àòî. Òîæ
ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ êîì³ñ³ÿ âðàõóâàëà

äóìêó æèòåë³â Íèâîê ³ óõâàëèëà ð³øåííÿ
ïðî íåïîäîâæåííÿ äîãîâîðó îðåíäè.

Òàêîæ êîì³ñ³ÿ çàäîâîëüíèëà êëîïîòàííÿ
ïðî çåìëåâ³äâåäåííÿ 28 ãà â Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ ï³ä áóä³âíèöòâî õë³-
áîçàâîäó íà âóë. Ðîá³òíè÷³é, äå ïëàíóþòü
çâåñòè ñó÷àñíèé õë³áîêîìá³íàò ³ç çåðíîñõî-
âèùåì, ìëèíîì, êîíäèòåðñüêèì öåõîì, âè-
ðîáíè÷èìè ñïîðóäàìè òà âäàëîþ òðàíñ-
ïîðòíîþ ðîçâ’ÿçêîþ.

Çà ñëîâàìè äåïóòàòà â³ä Áëîêó ×åðíî-
âåöüêîãî Àëëè Øëàïàê, ïîáóäîâà õë³áîçà-
âîäó ìàòèìå âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ ñòîëè-
ö³ ³ ðîçì³ùàòèìåòüñÿ ÿêíàéçðó÷í³øå — çà
ìåæàìè ì³ñòà, ïîáëèçó âäàëî¿ òðàíñïîðò-
íî¿ ðîçâ’ÿçêè

Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,
“Хрещати ”

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Олесь Дов ий запросив ж рналістів сесійн зал , щоб вони самі побачили, я і ом видають земельні ділян и
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Êîàë³ö³ÿ 
ÿê 
îäíîðàçîâèé
àêò
ïîë³òè÷íîãî ï³àðó
Â³êòîð ÍÅÁÎÆÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Íàø³ ïîë³òè-
êè, êîëè áàâ-
ëÿòüñÿ ç ïîë³-
òè÷íèì äèçàé-
íîì ³ ç òèì,
ÿêîþ ïîâèííà
áóòè êðà¿íà,
ëåãêî ìàí³ïó-
ëþþòü òàêèìè
ïîíÿòòÿìè, ÿê
“ïàðëàìåíò-
ñüêà”, “ïðåçè-
äåíòñüêà” ðåñ-
ïóáë³êà. Îñü
ê³ëüêà ðîê³â òî-
ìó ó íàñ âñòà-
íîâèëàñÿ ìîäà íà çì³íó ïðåçèäåíòñüêî¿ íà
ïàðëàìåíòñüêó ôîðìó ïðàâë³ííÿ. Ïðèðîäíî,
êð³ì ï³äíåñåííÿ ðîë³ ïàðëàìåíòó, âèíèêëà é
òàêà äèâíà ³, ÿ á ñêàçàâ, íåâëàñòèâà äëÿ óêðà-
¿íñüêîãî ïîë³òèêóìó òà óêðà¿íñüêèõ ïîë³òè-
ê³â êîíñòðóêö³ÿ àáî ïîíÿòòÿ, ÿê “êîàë³ö³ÿ”.

Á³ëüø³ñòü íàøèõ ïîë³òèê³â âèéøëè ç á³ç-
íåñó, äå òåæ º êîàë³ö³¿. Íàïðèêëàä, êîàë³ö³ÿ
ç äåðèáàíó äåðæáþäæåòó. Àáî ç ðåéäåðñòâà.
Àáî ç êðèì³íàëüíî¿ ïðèâàòèçàö³¿. Ñóòü öèõ
êîàë³ö³é ïîëÿãàº â äâîõ ðå÷àõ: àáî öå òîðã —
õòîñü ó êîãîñü ùîñü êóïóº, àáî ä³ëÿòü ÿêó-
íåáóäü âëàñí³ñòü. Àëå ãîëîâíà ñïåöèô³êà òà-
êèõ á³çíåñ-êîàë³ö³é ïîëÿãàº ó ¿õí³é îäíîðà-
çîâîñò³. ² îñü öÿ îäíîðàçîâ³ñòü ïëþñ êîìåð-
ö³éíèé õàðàêòåð äóæå ëåãêî ïåðåéøëè íà âñ³
âèäè íàøèõ êîàë³ö³é.

Çîêðåìà, íà ïîìàðàí÷åâó, ÿêà ç’ÿâèëàñÿ
ïåðøîþ ³ ÿê³é çîáîâ’ÿçàíèé ñâîºþ ïîÿâîþ òà
³ñíóâàííÿì òåðì³í “êîàë³ö³ÿ”. Ïîò³ì áóëà àí-
òèêðèçîâà êîàë³ö³ÿ, ³ íàðåøò³ íèí³ ìè ìàºìî
ùå îäíó êîàë³ö³þ. Â ÿê³é, íà æàëü, ïîë³òèêè
äóìàþòü ïåðåäóñ³ì ïðî òå, ÿê ðîçïîä³ëèòè
âëàäó, à íå ÿê âèð³øèòè õî÷ ÿêåñü îäíå çàâ-
äàííÿ, ÿêå ÷åêàº íàñåëåííÿ. Öå ïåðøå.

Äðóãå, öÿ êîàë³ö³ÿ ìàº ñêîð³øå ï³àð-ïîòåí-
ö³àë, àí³æ ïîë³òè÷íèé. Òîìó ùî, çà òåîð³ºþ
ïàðëàìåíòàðèçìó, êîàë³ö³ÿ — öå íå áåíêåò
ïåðåìîæö³â. Öå âçÿòòÿ íà ñåáå âàíòàæó â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ çà âèêîíàííÿ ñâî¿õ ïóáë³÷íèõ
îá³öÿíîê. ß íà ñòî â³äñîòê³â óïåâíåíèé, ùî
íàâ³òü ó íàäñåêðåòíîìó äîêóìåíò³ — ïðîòî-
êîë³, ÿêèé íàì ìîæå ïîêàçàòè áóäü-ÿêà êî-
àë³ö³ÿ, òàêèõ ñë³â, ÿê â³äïîâ³äàëüí³ñòü, íàâ³òü
áëèçüêî íåìàº.

² íàðåøò³, ùîäî øòó÷íîãî é íàâ³òü ï³àð-
õàðàêòåðó ñüîãîäí³øí³õ óÿâëåíü íàøèõ ïî-
ë³òèê³â ïðî êîàë³ö³þ. Ïîìàðàí÷åâ³ ïåðø³
ñòâîðèëè êîàë³ö³þ, òîìó ìè âèêîðèñòîâóºìî
îçíà÷åííÿ, ÿê³ âîíè âèêîðèñòîâóâàëè â ïðå-
ñ³ ùîäî ñåáå, ùîäî íàéìîäí³øîãî íàïðÿì-
êó ïåð³îäó ï³ñëÿ âèáîð³â. Ïðîòå ³ñòîòíî òå,
ùî êîàë³ö³ÿ ïîâèííà ÷³òêî ñòàâèòè ïð³îðè-
òåòè ñòîñîâíî ÿêèõîñü çàâäàíü, êîòð³ îá’ºä-
íóþòü öèõ ïîë³òèê³â. Òîáòî òÿæêî çðîçóì³-
òè, ÿê âîëÿ äî âëàäè Òèìîøåíêî ïîºäíóº-
òüñÿ ç ïðàãíåííÿì “Íàøî¿ Óêðà¿íè” ðåãóëÿð-
íî âèêîðèñòîâóâàòè â ñâî¿õ ³íòåðåñàõ Þùåí-
êà? Àáî âîíè îá’ºäíóþòüñÿ, ùîá ïåðåôîð-
ìàòóâàòè Þùåíêà? Àáî âîíè îá’ºäíóþòüñÿ,
ùîá äîñÿãòè àáñòðàêòíèõ âèñîò äåìîêðàò³¿?
Àáî âîíè îá’ºäíóþòüñÿ ïðîòè ñâîãî âîðîãà.
Ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî öèì âîðîãîì º Ïàð-
ò³ÿ ðåã³îí³â òà ¿¿ êîëèøí³ ñîþçíèêè. Àëå æîä-
íîãî íàòÿêó íà â³äïîâ³äü íà ö³ çàïèòàííÿ ìè
ó çàñíîâíèöüêèõ äîêóìåíòàõ — ïðîòîêî-
ëàõ — íå çíàéäåìî.

Òîìó ÿ ç âåëèêîþ îáåðåæí³ñòþ ñòàâëþñÿ
äî ïîâ³äîìëåíü ïðî òå, ùî ñüîãîäí³ âèíèê-
ëà îðàíæåâà êîàë³ö³ÿ. Øâèäøå, öå ëèøå ï³-
àð-äîêóìåíò. Íàâ³òü íå ïëàí ñï³ëüíîãî ãî-
ëîñóâàííÿ. Øâèäøå, öå íàâ³òü íå óçãîäæå-
íà êàíäèäàòóðà ïîñàäè ïðåì’ºðà. Éìîâ³ðí³-
øå, öå òàêà ô³ãóðà î÷³êóâàííÿ, ÿêà çàäîâîëü-
íÿº ïåâíó ÷àñòèíó äåìîêðàòè÷íîãî òàáîðó,
ùîñü íà çðàçîê ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, ùî “ìè
ïåðø³ ïðèéøëè äî óãîäè, òåïåð ñïðîáóéòå
âè”
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Ïîìàðàí÷åâ³ ãîòóþòü 
çàÿâêó íà êð³ñëà
Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â íå ïîñï³øàº â îïîçèö³þ
Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні Бло Юлії Тимошен о і Бло "Наша
У раїна — Народна самооборона" мають намір
оприлюднити оаліційн од , підписан в поне-
діло на східцях Се ретаріат Президента. Учо-
рашній День жалоби майб тні оаліціонери ви о-
ристали для то о, щоб востаннє спроб вати з о-
дити не з оджене. Президент традиційно за ли-
ав до пороз міння, а Партія ре іонів запропон -
вала альтернативний сценарій.

Ó÷îðà óêðà¿íñüê³ ïîë³òèêè íàäàëè ÷åðãîâèé ïðèâ³ä ïîãîâî-
ðèòè íà òåìó êîàë³ö³¿. Â³êòîð Þùåíêî áóâ óæå íå íàñò³ëüêè
êàòåãîðè÷íèì ó â³äñòîþâàíí³ ³äå¿ “îäíîêîë³ðíîãî” îá’ºäíàííÿ
³ çàêëèêàâ ïîë³òè÷í³ ñèëè ïðèáðàòè àãðåñèâí³ñòü òà â³äìîâèòè-
ñÿ â³ä ðàäèêàëüíèõ ðå÷åé. Âèñòóïàþ÷è íà çàñ³äàíí³ Íàö³îíàëü-
íî¿ êîì³ñ³¿ ç ïîñèëåííÿ äåìîêðàò³¿ é âåðõîâåíñòâà ïðàâà, Ïðå-
çèäåíò ï³äêðåñëèâ, ùî â ïðîöåñ³ ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîð³â íå-
ìàº ïåðåìîæö³â ³ ùî ñòîðîíè ïîâèíí³ ï³òè íà ïîñòóïêè îäèí
îäíîìó.

Ïðèìèðëèâèé òîí ãëàâè äåðæàâè âêîòðå íàâ³ÿâ äóìêó, ùî
Â³êòîð Þùåíêî, êîëè á³ëÿ íüîãî íå ñòî¿òü Þë³ÿ Òèìîøåíêî,
ïî÷èíàº ñõèëÿòèñÿ äî øèðîêî¿ êîàë³ö³¿. Òèìè á³ëüøå, ùî ïà-
ðàôóâàííÿ óãîäè ì³æ ÁÞÒ íà ÍÓ-ÍÑ éîãî í³ äî ÷îãî íå çî-
áîâ’ÿçóº, äî ñëîâà, òàê ñàìî, ÿê ³ ï³äïèñàíò³â.

Ó á³ëî-ñèíüîìó òàáîð³ òàêîæ ïåðåêîíóâàëè, ùî íàâ³òü ó ðà-
ç³ ñòâîðåííÿ ïîìàðàí÷åâî¿ êîàë³ö³¿ öå îá’ºäíàííÿ íå ìàòèìå
äîâãî¿ ³ñòîð³¿. Õî÷à á òîìó, ùî öå íåâèã³äíî Þë³¿ Òèìîøåíêî,
ÿê³é éòè íà âèáîðè ïðåçèäåíòà êðàùå ç îïîçèö³¿, àí³æ ³ç âëà-
äè. Ðåã³îíàë Òàðàñ ×îðíîâ³ë íàçâàâ ³ ö³íó, ÿêó éîãî ñèëà çäàò-
íà çàïëàòèòè çà òå, ùîá ïåðåêîíàòè ÍÓ-ÍÑ ó ïîòðåá³ îá’ºäíà-
òèñÿ. Ó ðàç³ ñòâîðåííÿ øèðîêî¿ êîàë³ö³¿ Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â ìîæå
ï³äòðèìàòè êàíäèäàòóðó ïðåì’ºðà â³ä “Íàøî¿ Óêðà¿íè — Íà-
ðîäíî¿ ñàìîîáîðîíè”.

Íà êîðèñòü ïðèïóùåííÿ, ùî âëàäíà åë³òà äîñ³ ðîçãëÿäàº ð³ç-
í³ âàð³àíòè, ìîæå ñâ³ä÷èòè ³ ó÷îðàøíº ïðèçíà÷åííÿ ÷ëåíà Áëî-
êó Ëèòâèíà Îëåêñ³ÿ Ãàðêóø³ êåð³âíèêîì Ìèêîëà¿âñüêî¿ ÎÄÀ.
Çà çàêîíîì ïðî Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â, ñàìå Êàáì³í âíîñèòü Ïðå-
çèäåíòîâ³ ïîäàííÿ íà ïðèçíà÷åííÿ êåð³âíèê³â ì³ñöåâèõ äåðæ-
àäì³í³ñòðàö³é. Òîáòî áåç âçàºìíî¿ çãîäè Â³êòîðà ßíóêîâè÷à ³
Â³êòîðà Þùåíêà ñîðàòíèê Âîëîäèìèðà Ëèòâèíà íå çì³ã áè
ñòàòè î÷³ëüíèêîì îáëàñò³. Âðàõîâóþ÷è, ùî ñàìå ñèëó Ëèòâèíà

íàçèâàþòü ò³ºþ ëàíêîþ, ÿêà ìàº ïîºäíàòè ÏÐ ³ ÍÓ-ÍÑ, ó÷î-
ðàøíº ïðèçíà÷åííÿ º ïåâíèì ñèãíàëîì ïðî ìîæëèâ³ñòü ôîð-
ìóâàííÿ óðÿäó ³ áåç Þë³¿ Òèìîøåíêî

Тарас Чорновіл бачить майб тнє без Юлії Тимошен о

Â³òàë³é Êëè÷êî õî÷å
ïðîäàâèòè êð³ñëî ìåðà
Ñåêðåòàð Êè¿âðàäè çàïåâíèâ, ùî äîñòðîêîâèõ âèáîð³â 
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè íå áóäå

Ó÷îðà ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâ-
ãèé íàçâàâ íàì³ð äåïóòàò³â â³ä Áëîêó Â³-
òàë³ÿ Êëè÷êà îñêàðæèòè â Îêðóæíîìó
àäì³í³ñòðàòèâíîìó ñóä³ ì³ñòà Êèºâà 496
ð³øåíü Êè¿âðàäè â³ä 1 æîâòíÿ “÷åðãîâîþ
ïîë³òè÷íîþ àôåðîþ òèõ ñèë, ÿê³ ïðàã-
íóòü äåñòàá³ë³çóâàòè ñèòóàö³þ â ñòîëèö³”.
Íàòîì³ñòü “êëè÷ê³âö³” àðãóìåíòóþòü ñâ³é
ïîçîâ òèì, ùî íà ìèíóë³é ñåñ³¿ Êè¿âðà-
äè í³áèòî íå áóëî êâîðóìó, à ð³øåííÿ
óõâàëþâàëèñÿ ç ïîðóøåííÿì ðåãëàìåíòó.

Ë³äåð îïîçèö³éíî¿ ñèëè Â³òàë³é Êëè÷-
êî, ñâîºþ ÷åðãîþ, çàÿâèâ ïðî ñâî¿ àìá³ò-
í³ ïëàíè çäîáóòòÿ ïîñàäè Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè. “ß áðàòèìó ó÷àñòü ó íà-
ñòóïíèõ âèáîðàõ ìåðà. ßêùî áóäóòü âè-
áîðè. Âñ³ ò³ ä³¿, ÿê³ ñüîãîäí³ â³äáóâàþòü-

ñÿ â Êè¿âðàä³, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â Êèºâ³,
ùå á³ëüøå ñòâåðäæóþòü ìåíå â äóìö³, ùî
ÿ ïîâèíåí áàëîòóâàòèñÿ íà öþ ïîñàäó”,—
ïåðåêîíàíèé ïàí Êëè÷êî.

“Íà æàëü, äîâîäèòüñÿ êîíñòàòóâàòè, ùî
îñîáèñò³ àìá³ö³¿ äåÿêèõ íàøèõ ïîë³òèê³â
ïî÷èíàþòü óæå âñòóïàòè â êîíôë³êò ç ³í-
òåðåñàìè êèÿí”,— çàçíà÷èâ Îëåñü Äîâãèé
ó â³äïîâ³äü íà çàÿâó îïîçèö³îíåðà. Çà ñëî-
âàìè ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè, 1 æîâòíÿ, îêð³ì
çåìåëüíèõ ð³øåíü, áóëî óõâàëåíî “ö³ëó
íèçêó ñîö³àëüíèõ ð³øåíü — ñòâîðåíî äè-
òÿ÷ó ñòîìàòîëîã³÷íó óñòàíîâó íà Îáîëî-
í³, “Öåíòð îáë³êó áåçïðèòóëüíèõ ãðîìà-
äÿí”, òîìó ïàíà Äîâãîãî äèâóþòü ïîä³á-
í³ âèìîãè. “Âèõîäÿ÷è ç íàì³ð³â Áëîêó
Êëè÷êà, ñóä ïîâèíåí ñêàñóâàòè ö³ ð³øåí-

íÿ? Òîáòî, ÷åðåç ïîë³òèêàíñòâî ïîçèâà÷à
ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò Êèºâà ïðîñòî çó-
ïèíèòüñÿ?”,— çàçíà÷èâ Îëåñü Äîâãèé.

ßê â³äîìî, ïðî ñâî¿ íàì³ðè áàëîòóâà-
òèñÿ íà ïîñàäó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè ðàí³øå çàÿâëÿâ ³ ë³äåð “íóíñ³âåöü”
Þð³é Ëóöåíêî. À ë³äåð ÁÞÒ Þë³ÿ Òè-
ìîøåíêî ââàæàº, ùî íîâîñòâîðåíà ïàð-
ëàìåíòñüêà êîàë³ö³ÿ ìàº “ïåðøî÷åðãîâî
ðîçãëÿäàòè ïèòàííÿ ïðî äîñòðîêîâ³ âèáî-
ðè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ³ Êè¿âðà-
äè”. Íà ïåðåêîíàííÿ ñåêðåòàðÿ Êè¿âðà-
äè, “íèí³ ìè áà÷èìî òàêèé ñîá³ “êàñ-
òèíã” ñåðåä ïîë³òèê³â ð³çíîãî êàë³áðó òà
âàãè, ðåçóëüòàòîì ÿêîãî, íà äóìêó ïåâíèõ
ïîë³òè÷íèõ ñèë, ìàº ñòàòè ó÷àñòü öèõ îñ³á
â îìð³ÿíèõ íèìè ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ ó
ñòîëèö³”. “Ïðèêðî, ùî öåé “êàñòèíã”
ïðîõîäÿòü ³ ëþäè, ÿê³ ïðîñëàâèëè Óêðà-
¿íó â ñïîðò³”,— äîäàâ Îëåñü Äîâãèé.

Âîäíî÷àñ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè çâåðíóâ-
ñÿ äî “òèõ, õòî ðåæèñóº âñ³ ö³ “îãëÿäè-
íè”, çàÿâèâøè, ùî ïîçà÷åðãîâèõ âèáîð³â
í³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, í³ Êè¿â-
ðàäè íå áóäå. “Öÿ òåìà ëèøå ïë³ä ôàí-
òàç³é ïîë³òèê³â, ÿê³ í³ÿê íå ìîæóòü ïîä³-
ëèòè âëàäó òà ïîðòôåë³”,— çàçíà÷èâ ïàí
Äîâãèé

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора представни и опозиційно о Бло Віталія Клич а Київраді
заявили про намір ос аржити с ді рішення сесії Київради від
1 жовтня. А сам Віталій Клич о знов о олосив про свої "мерсь і"
амбіції. Се ретар Київради Олесь Дов ий запевняє, що достро ових
виборів Київсь о о місь о о олови не б де, я би то о не хотіли
о ремі політичні сили.
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Â³ä÷óéòå ð³çíèöþ
Ïîð³âíÿííÿ êàíäèäàò³â íà ì³í³ñòåðñüê³ ïîñàäè

Нещодавно "Хрещати " оприлюднив таблицю претендентів на мініс-
терсь і портфелі оаліції. По и новий ряд не сформовано, пропо-
н ємо читачам самим порівняти відповіді людей, чиї прізвища жваво
об оворюють політичні сили. Найвідвертішими виявилися е ономісти.
Претенденти на посад міністра е ономі и від БЮТ Сер ій Терьохін і

йо о оле а від Партії ре іонів Оле сій Плотни ов дали інтерв'ю, я
аж ть, "з оліс". Ці аво б ло дізнатися, напри лад, що пан Терьохін
вважає он рентною перева ою У раїни дешев робоч сил , а пан
Плотни ов — літа об д вання. Тобто порівняти є що з чим. Та нада-
мо слово " озирним артам" оаліційної ри від е ономі и.

Ñåðã³é ÒÅÐÜÎÕ²Í: “Öåé óðÿä áóäå óðÿäîì
êàì³êàäçå â ïîë³òè÷íîìó ïëàí³”

— ßê³ íàéïðîáëåìí³ø³ çîíè óêðà¿íñüêî¿
åêîíîì³êè?

— Íà æàëü, óñ³. Ïî÷èíàþ÷è â³ä íåñïî-
êîþ â ìàêðîåêîíîì³÷í³é ñôåð³ òà çàê³í÷ó-
þ÷è áðàêîì ðåàëüíèõ ñèñòåì çàõèñòó âëàñ-
íîñò³, ðîçìèò³ñòþ òà áåçàäðåñí³ñòþ ñîö³-
àëüíèõ ïðîãðàì. Ìè íåñòàá³ëüíà êðà¿íà â
áóäü-ÿêîìó ðîçóì³íí³ öüîãî ñëîâà, íà
æàëü. ² òîìó íîâîìó óðÿäó äîâåäåòüñÿ ñòè-
êàòèñÿ ç âåëèêèìè ïðîáëåìàìè, ùîá íå
ñòàòè çàðó÷íèêàìè ñüîãîäí³øíüî¿ ñèòóàö³¿.
Ìîæíà ñêàçàòè, öåé óðÿä áóäå óðÿäîì êà-
ì³êàäçå â ïîë³òè÷íîìó ïëàí³.

— ßê³ êðîêè ïîòð³áíî íåãàéíî çðîáèòè äëÿ
ïîë³ïøåííÿ åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿?

— Ïî-ïåðøå, òðåáà íàâåñòè ëàä â óïðàâ-
ë³íí³ ìàêðîåêîíîì³÷íèìè ïðîöåñàìè.
Éäåòüñÿ ïðî áîðîòüáó ç ³íôëÿö³ºþ ³ çà-
áåçïå÷åííÿ âèïåðåäæóâàëüíîãî ðîñòó ïðè-
áóòê³â ãðîìàäÿí íàä çðîñòàííÿì ö³í, äè-
íàì³êîþ çðîñòàííÿ ö³í. Äëÿ öüîãî òðåáà
êîíòðîëþâàòè ïðîöåñ ³íôëÿö³¿, ïðèíàé-
ìí³ ó ñôåð³ âàëþòíî-ìîíåòàðíîãî ðåãóëþ-
âàííÿ. Öå íå º ïðÿìèì çàâäàííÿì óðÿäó,
àëå ÷åðåç ñâî¿õ ïðåäñòàâíèê³â ó Íàãëÿäîâ³é
ðàä³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè òðåáà
áóäå ùîñü ðîáèòè ç öèì Íàö³îíàëüíèì
áàíêîì. Ïî-äðóãå, íàâåñòè ëàä ó òàðèôàõ
ïðèðîäíèõ ìîíîïîë³é, ÿê³ äàþòü îäíå ç
íàéá³ëüøèõ êîë³í ³íôëÿö³éíîãî çðîñòàí-
íÿ. Ïî-òðåòº, ñë³ä øâèäêî çì³íèòè çàãàëü-
í³ ïðèíöèïè ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ ëþ-
äåé, ââåñòè äðóãèé ð³âåíü ïåíñ³éíî¿ ñèñ-
òåìè, ñêàñóâàòè ïåðñîíàëüí³ ï³ëüãîâ³ ïåí-
ñ³¿. ²íêîðïîðóâàòè â öåé äðóãèé ð³âåíü
ïåíñ³éíî¿ ñèñòåìè ïðèâàòíèé ðèíîê, íà-
ñàìïåðåä ñòðàõîâèõ êîìïàí³é ëàéô³âñüêèõ.

Çàïðîâàäèòè ñèñòåìó îáîâ’ÿçêîâîãî ìå-
äè÷íîãî ñòðàõóâàííÿ ³ çì³íèòè ñèñòåìó ô³-
íàíñóâàííÿ ãàëóç³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Ïå-
ðåéòè â³ä ïðèíöèïó ô³íàíñóâàííÿ óñòàíîâ
äî ïðèíöèïó ô³íàíñóâàííÿ ìåäè÷íèõ ïî-
ñëóã. Íåãàéíî óõâàëèòè çì³íè äî êîðïîðà-
òèâíîãî çàêîíîäàâñòâà. Àáî óõâàëèòè Çà-
êîí “Ïðî àêö³îíåðí³ òîâàðèñòâà” ç íàãî-
ëîñîì íà çàõèñò ïðàâ ì³íîðèòàðíèõ àêö³î-
íåð³â. Àáî çì³íèòè Çàêîí “Ïðî ãîñïîäàð-
ñüê³ òîâàðèñòâà”, âèêèíóâøè çàñòàð³ë³
ôîðìè ãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ, ÿêèõ íå-

ìàº í³äå â ñâ³ò³, ñêàæ³ìî, êîìàíäèòí³. Íà-
âåñòè ëàä ó ñôåð³ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ,
ïðèíàéìí³ çàáîðîíèòè ñòâîðþâàòè çàêðè-
ò³ àêö³îíåðí³ òîâàðèñòâà. Õàé ñòâîðþþòü
òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ, à íå ÇÀÒ. Ïîäàòêîâà ðåôîðìà, çðîçó-
ì³ëî. Ïðîâåäåìî øèðîêó äèñêóñ³þ ³ç ñó-
ñï³ëüñòâîì ùîäî ðåôîðìóâàííÿ ãàëóç³ ñïî-
æèâ÷èõ ïîäàòê³â ³ çàïðîâàäæåííÿ ïîäàò-
êîâèõ ñòèìóë³â äëÿ ðåêàï³òàë³çàö³¿ ïðèáóò-
ê³â. Òîáòî ðîáîòè äóæå áàãàòî. ß êàæó ëè-
øå ïðî ãàëóçü åêîíîì³êè, õî÷à ç ö³ºþ ãà-
ëóççþ ïîâ’ÿçàí³ òàê³ âàæëèâ³ ðå÷³ ÿê ðå-
ôîðìà ñóäîâî¿ ñèñòåìè, çì³íà ïîðÿäêó ðå-
ºñòðàö³¿ ïðàâ âëàñíîñò³ — ÿê ìàòåð³àëüíî¿,
òàê ³ íåìàòåð³àëüíî¿. Çàê³í÷åííÿ ï³äãîòîâ-
êè äî çíÿòòÿ ìîðàòîð³þ íà ïðîäàæ çåìåëü
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ. Òîá-
òî äóæå áàãàòî íàì òðåáà çðîáèòè. Âíåñåí-
íÿ äîêîð³ííèõ çì³í äî Çàêîíó “Ïðî äåð-
æàâíó ï³äòðèìêó ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà”.
Çàïðîâàäæåííÿ íîðìàëüíî¿ ìîäåë³ ö³íî-
âî¿ ñòàá³ë³çàö³¿ íà ðèíêó ñïîæèâ÷èõ òîâà-
ð³â. Íó ³ òàê äàë³. Òîáòî ðîáîò³ êðàþ íå
âèäíî.

— ßê³ êîíêóðåíòí³ ïåðåâàãè óêðà¿íñüêî¿
åêîíîì³êè?

— Ó íàñ äîñèòü íèçüêà âàðò³ñòü ðîáî÷î¿
ñèëè. Ç öèì òðåáà íå ìèðèòèñÿ, à öå ñë³ä
âðàõîâóâàòè. Äóæå âèã³äíå ãåîïîë³òè÷íå òà
ãåîãðàô³÷íå ñòàíîâèùå. Äîâîë³ ì’ÿêèé êë³-
ìàò äëÿ àãðàðíîãî ñåêòîðó ³ ðîäþ÷³ çåìë³.

— ßê ï³äâèùóâàòè âàðò³ñòü ðîáî÷î¿ ñèëè?
— Öå äóæå ö³êàâå ïèòàííÿ. Í³õòî â ñâ³-

ò³ íå âèãàäàâ ë³ïøî¿ ïðîòèîòðóòè, í³æ ́ ëî-
áàë³çàö³ÿ ì³ãðàö³¿. ² äðóãå: öå àêòèâíà ðîëü
ïðîôñï³ëêîâèõ ñòðóêòóð. Áî âè ñàì³ ðîçó-

ì³ºòå, ùî á³çíåñ ïðàãíå çìåíøèòè âèäàò-
êè. Ðîáî÷à ñèëà, íàéìàí³ ïðàö³âíèêè — öå
òàêîæ âèäàòêè. Ùîá ðîáî÷à ñèëà, ëþäè-
íà íå ñòàâàëè òîâàðîì, ÿê ñüîãîäí³, ïîòð³á-
íî ñïðèÿòè ïîäàëüø³é ãëîáàë³çàö³¿ ì³ãðà-
ö³¿ ðîáî÷î¿ ñèëè ³ çì³öíþâàòè ïðîôñï³ë-
êè.

— ßê îö³íþºòå ìîæëèâ³ñòü ïîâåðíåííÿ
âêëàä³â Îùàäáàíêó Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó?

Ïîâåðíåííÿ æèâèìè ãðîøèìà, íà ìîþ
äóìêó, ìàëîéìîâ³ðíå. Ïðîòå âêðàé ïîòð³á-
íî çðîáèòè ïåðøèé êðîê. Ð³÷ ó òîìó, ùî
â³äîìîñòåé Äåðæñòðàõó ïðî âêëàäíèê³â
Îùàäáàíêó íåìàº íà åëåêòðîííèõ íîñ³ÿõ.
Âîíè º íà ïàïåðîâèõ íîñ³ÿõ. Ùîá çíàòè,
ÿêà çàáîðãîâàí³ñòü óðÿäó àáî äåðæàâè ïå-
ðåä âêëàäíèêàìè, òðåáà çíàòè, äå â³äîìî-
ñò³ ïðî öèõ âêëàäíèê³â. Òîìó íàñàìïåðåä
íàëåæèòü çðîáèòè ³íâåíòàðèçàö³þ âêëàä-
íèê³â. Âïåðøå âèïëàòó çàîùàäæåíü áëî-
êóâàëè ó 1990 ðîö³. Îòæå, ìèíóëî 17 ðî-
ê³â. Íàïðèêëàä, ÿê ä³çíàòèñÿ, ÿêèì º ñå-
ðåäí³é îáñÿã çàîùàäæåíü íà îäíîãî âêëàä-
íèêà, êîòðèé ìàº ïðàâî ïðåòåíäóâàòè íà
íüîãî? Àäæå äëÿ öüîãî òðåáà ä³çíàòèñÿ,
ñê³ëüêè º æèâèõ âêëàäíèê³â.

Òîìó ãàäàþ, ùî â ÿêîìóñü áþäæåò³ —
öüîãî òà íàñòóïíîãî ðîêó — òðåáà õî÷ ðàç
ïåðåäáà÷èòè ÷èìàëó ñóìó íà ñåðåäí³é
âêëàä ³ ïîäèâèòèñÿ, ÿê íàñïðàâä³ øâèäêî
âèòðåáóþòü ö³ ñóìè.

— Âàø áëîê îá³öÿâ ïîâåðíóòè âêëàäè ïðî-
òÿãîì äâîõ ðîê³â...

— Âè áà÷èëè ó òèõ îá³öÿíêàõ õî÷ ñëîâî
ïðî ïîâåðíåííÿ ãðîøèìà?

— Í³.
— Îòî âàì ³ â³äïîâ³äü.

— ßê âè îö³íþºòå ñó÷àñíèé ñòàí åêîíî-
ì³êè Óêðà¿íè?

— Äîñèòü ñïîê³éíî. Ñïîñòåð³ãàºòüñÿ
åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ çà 8 ì³ñÿö³â — öå
àáñîëþòíî ïîçèòèâíèé ïîêàçíèê. Çâè÷àé-
íî, º ³íø³ äîñÿãíåííÿ. Ðàçîì ³ç òèì — îöÿ
ðîçâîðóøåíà ³íôëÿö³ÿ, ñïîñòåð³ãàºòüñÿ
ïåâíå çðîñòàííÿ ö³í, ÿêîãî ìîãëî íå áó-
òè. ª ðå÷³, ÿê³ îáòÿæóþòü ñèòóàö³þ, ³ ö³
÷èííèêè ïåðåáóâàþòü ó ñôåð³ çðîñòàííÿ
ö³í íà ñïîæèâ÷³ òîâàðè, à çðåøòîþ çá³ëü-
øóºòüñÿ ïîêàçíèê ³íôëÿö³¿ ïîíàä çàïëà-
íîâàíèé ð³âåíü.

Ïðîòå çàãàëîì ñèòóàö³ÿ íå òàêà âæå é
ñêëàäíà. Ìîæëèâî, íèí³ º ÿê³ñü ³íôëÿö³é-
í³ î÷³êóâàííÿ, ïðèòàìàíí³ âëàñíå ³íôëÿ-
ö³éíèì ïðîöåñàì. Öå ñïðàâä³ íåãàòèâí³
ÿâèùà, àëå âñ³ ³íø³ ôàêòîðè íå º çàãðîç-
ëèâèìè. Òîáòî ÿ äîñèòü ïîçèòèâíî ñòàâ-
ëþñÿ äî ïåðñïåêòèâè åêîíîì³÷íîãî çðîñ-
òàííÿ â Óêðà¿í³.

— Íàçâ³òü, áóäü-ëàñêà, íàéïðîáëåìí³ø³
çîíè óêðà¿íñüêî¿ åêîíîì³êè.

— Íàéïðîáëåìí³ø³ ÿ âæå íàçâàâ. Òîáòî

öå çðîñòàííÿ ö³í, ³íôëÿö³éí³ ïðîöåñè. Àëå
ÿêùî ï³äíÿòèñÿ íà ð³âåíü ìàêðîåêîíîì³-
êè, òîáòî íà ð³âåíü ñòðóêòóðè íàö³îíàëü-
íî¿ åêîíîì³êè, ÿêùî çâàæèòè, ùî íàãàëü-
íîþ º ïîòðåáà çì³íèòè ñòðóêòóðó, â ÿê³é
äîì³íóþòü ãàëóç³, êîòð³ ïðîäóêóþòü ñèðî-
âèíó ³ íåîáðîáëåíó ïðîäóêö³þ, òî òàì çîâ-
ñ³ì ³íø³ çàâäàííÿ. Òðåáà îð³ºíòóâàòèñÿ íà
íîâ³òí³ òåõíîëîã³¿, ³ííîâàö³éíî-³íâåñòè-
ö³éíó ìîäåëü ðîçâèòêó. Ìîæëèâî, ñë³ä ñà-
ìå â öüîìó íàïðÿìêó ñêîíöåíòðóâàòè óâà-
ãó.

— ßê³ êðîêè òðåáà íåãàéíî çðîáèòè äëÿ
ïîë³ïøåííÿ åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿?

— Ïðèðîäíî, ùî íàñàìïåðåä òðåáà ïî-
äîëàòè ³íôëÿö³þ. Ìîæå éòèñÿ ïðî åêî-
íîì³÷í³ òà àäì³í³ñòðàòèâí³ çàñîáè âïëè-
âó. Òîáòî öå ìîæóòü áóòè ïåâí³ òîâàðí³
³íòåðâåíö³¿, à òàêîæ äåÿê³ àäì³í³ñòðàòèâ-
í³ îáìåæåííÿ. Çîêðåìà îáìåæåííÿ íà
òîðãîâåëüí³ íàäáàâêè, ÿê³, íà æàëü, íèí³
í³êèì ³ í³÷èì íå ðåãóëþþòüñÿ. Òàêèìè º
ïåðø³ êðîêè, ñïðÿìîâàí³ íà ïîäîëàííÿ
³íôëÿö³¿.

Çàãàëîì æå íà ìàêðîð³âí³ ïîòð³áíà åêî-
íîì³÷íà ïðîãðàìà íà ñåðåäí³é òåðì³í, òðå-
áà çíàòè, ùî áóäå ÷åðåç 10—15 ðîê³â. Ïð³î-
ðèòåòè íàëåæèòü îêðåñëèòè ÷³òê³øå.

— ßê³ òî÷êè ïðîðèâó òà êîíêóðåíòí³ ïå-
ðåâàãè óêðà¿íñüêî¿ åêîíîì³êè?

— ß á íå õîò³â âèêîðèñòîâóâàòè òàêó
ëåêñèêó. Ïîíÿòòÿ “ïðîðèâ” óæå ïðèâàòè-
çóâàëà îäíà ïîë³òè÷íà ñèëà. À ùî ñòîñóº-
òüñÿ êîíêóðåíòíèõ ïåðåâàã, òî ñïðàâä³ º ãà-
ëóç³: ë³òàêîáóäóâàííÿ, ìàøèíîáóäóâàííÿ,
ïðèëàäîáóäóâàííÿ. Òîáòî º ãàëóç³, ÿê³ º
êîíêóðåíòíèìè. ª ñôåðè, ÿê³ òðåáà ðîç-
âèâàòè, ùîá ï³äâèùèòè ð³âåíü êîíêóðåí-
òîñïðîìîæíîñò³. Öå íîâ³òí³ òåõíîëîã³¿, ³í-
íîâàö³¿, òå, ùî äàñòü çìîãó Óêðà¿íó âèâåñ-
òè äî ð³âíÿ ïåðåäîâèõ êðà¿í. Óìîâíî êà-
æó÷è, öå òå, ùî ïîâ’ÿçàíî ç åêîíîì³êîþ
ìàéáóòíüîãî, òå, ùî ïîâèííî ïðàöþâàòè
íà Óêðà¿íó.

À ïîòî÷íà ñèòóàö³ÿ çóìîâëåíà òèìè ãà-
ëóçÿìè, ÿê³ âæå áóëî íàçâàíî

Розмовляв Анатолій ВЕРЯГІН,
“Хрещати ”

Îëåêñ³é ÏËÎÒÍÈÊÎÂ: “Òðåáà îð³ºíòóâàòèñÿ
íà íîâ³òí³ òåõíîëîã³¿, ³ííîâàö³éíî-
³íâåñòèö³éíó ìîäåëü ðîçâèòêó”
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²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Мин ло о тижня столичні
підприємці зверн лися до
державних ор анів влади
з вимо ою пере лян ти
статтю майб тньом
держбюджеті про оренд
ом нальної та державної
власності. Через за альні
он рси приміщення
втрачають малі та середні
підприємства, за лади
льт ри, а натомість там

"оселяються" офіси по-
т жних омпаній. На ре-
омендації місь ої влади
підходити до питань
оренди виважено в райо-
нах не надто зважають.

Ìèíóëîãî òèæíÿ ñòîëè÷í³ ï³ä-
ïðèºìö³ çâåðíóëèñÿ äî äåðæàâ-
íèõ îðãàí³â âëàäè ç âèìîãîþ äå-
òàë³çóâàòè ó çàêîí³ ïðî áþäæåò
Óêðà¿íè ñòàòòþ ñòîñîâíî îðåíäè
ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ òà äåð-
æàâíî¿ âëàñíîñò³. Ïðî öå ïîâ³äî-
ìèëè “Õðåùàòèêó” â Ãîëîâíîìó
óïðàâë³íí³ ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè
òà ï³äïðèºìíèöòâà.

Â³äïîâ³äíî äî çãàäàíî¿ ñòàòò³,
ïðèì³ùåííÿ âèñòàâëÿþòü íà çà-
ãàëüíèé êîíêóðñ. À â³äòàê çìàãà-
òèñÿ ìóñÿòü õóäîæíèêè òà á³çíåñ-

ñòðóêòóðè, äð³áí³ ï³äïðèºìö³ ç
ìåãà-êîìïàí³ÿìè. “Ìè íå ìîæå-
ìî äîïóñòèòè, ùîá öÿ ñòàòòÿ ïå-
ðåêî÷óâàëà ó çàêîí ïðî áþäæåò
íàñòóïíîãî ðîêó”,— çàçíà÷èëà
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ëþäìè-
ëà Äåíèñþê. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ñë³ä
âðàõîâóâàòè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åí-
íÿ çàêëàäó. ßêùî öå áóâ ìàãàçèí
÷è êóëüòóðíèé çàêëàä, òî â³í ìàº
òàì çàëèøèòèñÿ. “Ñüîãîäí³ ó íàñ
âåëèêèé á³çíåñ ïðîñòî âèêèäàº
ìàëèõ òà ñåðåäí³õ ï³äïðèºìö³â,
íå êàæó÷è âæå ïðî ìèòö³â”,— çà-
óâàæèëà ïàí³ Äåíèñþê.

Ì³ñüêà âëàäà ïîðàäèëà ðàéîí-
íèì àäì³í³ñòðàö³ÿì ðîçðîáèòè
“çîíóâàííÿ” òåðèòîð³¿ ³ ïåðåäáà-
÷èòè, ñê³ëüêè â êîæí³é çîí³ ïî-
òð³áíî ëþäÿì ìàãàçèí³â, çàêëà-
ä³â îáñëóãîâóâàííÿ òîùî, à íå çà-
ïîëîíþâàòè óñå ì³ñòî îô³ñàìè.
Îêðåìà ðåêîìåíäàö³ÿ ñòîñóâàëà-
ñÿ çàêëàä³â êóëüòóðè. Çà ñëîâàìè
çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³ÿ
Æóðàâñüêîãî, ðàéäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³ÿì çàáîðîíåíî âæèâàòè çàõîä³â
ñòîñîâíî ïåðåïðîô³ëþâàííÿ çà-
êëàä³â êóëüòóðè áåç â³äîìà Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè òà
ìèñòåöòâ. À âò³ì, ðåêîìåíäàö³é
íå îñîáëèâî äîòðèìóþòü.

Íå ë³ïøà ñèòóàö³ÿ ³ ç êóëüòóð-
íèìè çàêëàäàìè. ßê ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó” ãîëîâà ãðîìàäñüêîãî
êîì³òåòó êóëüòóðíîãî ñåðåäîâèùà
Êèºâà “Êóëüòóðà ïðîòè âàíäàë³â”
ªâãåí Êàðàñü, íà æàëü, ñèòóàö³ÿ ç
îðåíäîþ êîìóíàëüíèõ ïðèì³ùåíü

ìèñòåöüêèìè ìàéñòåðíÿìè íå çì³-
íèëàñÿ íà êðàùå. “Â Ïîä³ëüñüêî-
ìó ðàéîí³ òàê ³ íå ïðîäîâæèëè õó-
äîæíèêàì äîãîâ³ð ïðî îðåíäó ïðè-
ì³ùåíü. Íàâïàêè, ðàéîííà âëàäà
ïðîäîâæóº çàõîïëþâàòè ìèñòåöü-
ê³ ìàéñòåðí³”,— ñêàçàâ ïàí Êàðàñü.
Æîäíî¿ ðåàëüíî¿ ðåàêö³¿, îêð³ì ïî-
ïóë³çìó, çà éîãî ñëîâàìè, ç áîêó
ðàéîííî¿ âëàäè íå ñïîñòåð³ãàºòüñÿ.
À â ðàéîíàõ âèêîðèñòîâóþòü çëî-

÷èíí³ ìåõàí³çìè, êîëè ïðèì³ùåí-
íÿ îôîðìëÿþòü íà÷åáòî äëÿ ³íâà-
ë³ä³â, íàñïðàâä³ æ â³ääàþòü á³çíåñ-
ñòðóêòóðàì.

Ïðåçèäåíò ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³-
çàö³¿ “Ãàëåðåÿ Ðà” Àíäð³é Òðèë³-
ñüêèé ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî
äîñ³ íå âäàëîñÿ îñòàòî÷íî âëàä-
íàòè ç âëàäîþ Øåâ÷åíê³âñüêîãî
ðàéîíó ïèòàííÿ ïðî îðåíäó ïðè-
ì³ùåííÿ ï³ä ãàëåðåþ. Íàâåñí³ éî-

ãî âèñòàâèëè íà êîíêóðñ, ÿêèé
âèãðàëà ïðèâàòíà ñòðóêòóðà.
Âëàñíå, ï³ñëÿ øèðîêîãî ðîçãîëî-
ñó â ÇÌ² âîíà â³äìîâèëàñÿ â³ä
ïðèì³ùåííÿ. “Â ðàéäåðæàäì³í³ñ-
òðàö³¿ íàì çàïðîïîíóâàëè ïðîäîâ-
æèòè äîãîâ³ð, àëå âæå ó ñòàòóñ³
îô³ñó, òîáòî ç ï³äâèùåííÿì
îðåíäíî¿ ñòàâêè â ê³ëüêà ðàç³â.
Ìè íà öå íå çãîäí³”,— ðîçïîâ³â
êåð³âíèê îðãàí³çàö³¿

Áþäæåòíà êîì³ñ³ÿ
ïðèäóìàëà, êóäè
ïðèëàøòóâàòè ãðîø³
Íåâèêîðèñòàí³ çà öåé ð³ê ãðîø³ ï³äóòü 
íà ô³íàíñóâàííÿ òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Завтра на сесії Київсь ої місь ої ради
роз лян ть прое т внесення змін до бю-
джет Києва на 2007 рі . Попередні про-
позиції затвердили чора члени постійної
омісії Київради з питань бюджет та со-
ціально-е ономічно о розвит . Вони пе-
редбачають додат ове фінанс вання ін-
фрастр т рних рішень міста за рах но
неосвоєних правліннями оштів.

Ó÷îðà áþäæåòíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ï³äãîòóâàëà ïðî-
ïîçèö³¿ çì³í äî ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà
êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó Êèºâà ³ áþäæåòó ì³ñòà íà 2007
ð³ê. Íà æîâòåíü íèí³øíüîãî ðîêó â Êèºâ³ çàô³êñî-
âàíî íåâèêîíàííÿ äîõ³äíî¿ ÷àñòèíè áþäæåòó ì³ñòà íà
232 ìëí ãðí. ×ëåíè êîì³ñ³¿ íà ÷îë³ ç Âîëîäèìèðîì
Ïðèñÿæíþêîì âèð³øèëè ñêîðîòèòè âèäàòêè óïðàâ-
ë³íü, ÿê³ íå âèêîðèñòîâóþòü çàêëàäåí³ êîøòè, íà êî-
ðèñòü òðàíñïîðòíèõ òà åíåðãåòè÷íèõ ï³äïðèºìñòâ.

Âîíè îäíîñòàéíî ï³äòðèìàëè ïåðøîãî çàñòóïíèêà
ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñà Áàññà, ÿêèé çàïðîïîíóâàâ
çá³ëüøèòè ô³íàíñóâàííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ òðàíñ-
ïîðòó çà ðàõóíîê íåîñâîºíèõ ³íøèìè óïðàâë³ííÿìè
êîøò³â. Çîêðåìà, 67 ìëí ãðí çà ðàõóíîê áþäæåòó ðîç-
âèòêó (48 ìëí), ö³ëüîâèõ ôîíä³â (18 ìëí) òà êîøò³â,
íå âèêîðèñòàíèõ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ, ï³äå íà ðîçâèòîê òðîëåéáóñíîãî òðàíñïîðòó, 54
ìëí ãðí — íà áóä³âíèöòâî Ïîä³ëüñüêîãî ìîñòîâîãî
ïåðåõîäó, à ðåøòà — íà îáñëóãîâóâàííÿ òà çàêóï³â-
ëþ êîìóíàëüíî¿ òåõí³êè.

Òàêîæ êîì³ñ³ÿ äîðó÷èëà Äåíèñó Áàññó ïåðåäáà÷è-
òè âèä³ëåííÿ 20 ìëí ãðí íà ô³íàíñóâàííÿ ÊÏ “Êè-

¿âìåòðîïîë³òåí”. Â³í òàêîæ çàïðîïîíóâàâ âèêîðèñ-
òîâóâàòè êîøòè ÃÓ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ íå íà íîâ³ ìå-
äè÷í³ çàêëàäè, à íà êàï³òàëüíèé ðåìîíò ðàéîííèõ ë³-
êàðåíü. “ª 18 ðàéîííèõ ë³êàðåíü, ÿê³ ïîòðåáóþòü êà-
ï³òàëüíîãî ðåìîíòó. Íà öå äîö³ëüíî ñïðÿìóâàòè êîø-
òè, ÿê³ íå ðåàë³çîâóþòüñÿ äëÿ áóä³âíèöòâà ìåäè÷íèõ
öåíòð³â”,— çàçíà÷èâ Äåíèñ Áàññ. Çà éîãî äàíèìè, íà
æîâòåíü ïîòî÷íîãî ðîêó íå âèòðà÷åíî 80 ìëí ãðí íà
áóä³âíèöòâî Öåíòðó êðîâ³ òà 35 ìëí ãðí — Öåíòðó
ë³êóâàííÿ ³íôåêö³éíèõ õâîðîá. Òàêîæ íà êîì³ñ³¿ îä-
íîñòàéíî ï³äòðèìàëè çì³íè, çàïðîïîíîâàí³ íà÷àëü-
íèêîì Ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ Â³êòîðîì
Ïàäàëêîþ. Éîìó æ ³ äîðó÷åíî çíàéòè 50 ìëí ãðí íà
ô³íàíñóâàííÿ ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”

Çàêîí çíèùèâ êóëüòóðó
Íîâ³ óìîâè îðåíäè ïîçáàâèëè ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, ìàëèé òà ñåðåäí³é á³çíåñ
óìîâ äëÿ ³ñíóâàííÿ

“Êè¿âãàç” 
ðîçøèðþºòüñÿ
Ó êîæíîìó ðàéîí³ çáóäóþòü îïîðí³
ïóíêòè êîìïàí³¿
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора на омісії Київради з питань житлово- о-
м нально о осподарства та паливно-енер етич-
но о омпле с райдержадміністраціям дор чили
протя ом місяця знайти ділян и для б дівництва
опорних п н тів "Київ аз ". Нові п н ти реа ван-
ня з'являться за два ро и.

Ïèòàííÿ áóä³âíèöòâà íîâèõ îïîðíèõ ïóíêò³â ïîðóøåíî ùå
íà ïî÷àòêó ðîêó, ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê ÂÀÒ “Êè-
¿âãàç” ªâãåí Øåâ÷óê. “²ç çá³ëüøåííÿì çàòîð³â ó ì³ñò³ ïðè-
áóòè áðèãàä³ íà âèêëèê ñòàº äîâîë³ ïðîáëåìàòè÷íî. Âèíèê-
ëà ïîòðåáà ó çá³ëüøåíí³ ïåðñîíàëó, òåõí³êè ³ ðîçîñåðåäæåí-
íÿ ðåçåðâ³â ïî ì³ñòó”,— ñêàçàâ ïàí Øåâ÷óê. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, îïîðíèé ïóíêò ïîòð³áåí ó êîæíîìó ðàéîí³. Áðèãàäà ðå-
àãóâàííÿ âè¿æäæàº îäðàçó ï³ñëÿ âèêëèêó, ³ õî÷à, çà ïðàâè-
ëàìè, íà ïðèáóòòÿ äî ì³ñöÿ àâàð³¿ â³äâåäåíî 40 õâèëèí, êè-
¿âñüê³ ãàç³âíèêè ïîñòàâèëè äëÿ ñåáå íîðìàòèâ: ìàêñèìóì 20
õâèëèí. “Ìè ïðîñèìî äîïîìîãòè ç âèä³ëåííÿì çåìë³, ³ âæå
÷åðåç äâà ðîêè òàêà ñèñòåìà îïîðíèõ ïóíêò³â ðåàãóâàííÿ ìî-
æå áóòè çáóäîâàíà”,— ñêàçàâ ªâãåí Øåâ÷óê. Ïðîáëåìà âè-
íèêëà ç³ ñòàðèìè îïîðíèìè ïóíêòàìè, àäæå ¿õí³ ïðèì³ùåí-
íÿ âèñòàâëåíî íà êîíêóðñè îðåíäè. Àëå ÿêùî ï³ñëÿ äîâãèõ
ïåðåìîâèí ó âñ³õ ðàéîíàõ âäàëîñÿ äîâåñòè ïîòðåáó â îïî-
ðíèõ ïóíêòàõ, òî â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ãàç³âíèê³â âèð³øèëè
ïðîñòî âèñåëèòè. “Ìè îðåíäóâàëè öå ïðèì³ùåííÿ äåñÿòêè
ðîê³â. Âñå íàëàãîäæåíî äëÿ îïåðàòèâíî¿ ðîáîòè. Àëå äëÿ
Øåâ÷åíê³âñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ âàæëèâ³ø³ ³íø³ àðãóìåíòè”,—
ïîñêàðæèâñÿ ïàí Øåâ÷óê.

Ãîëîâà êîì³ñ³¿ ç æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà
ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó Þð³é Áîíäàð ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó”, ùî ðàéîíàì íàäàëè ì³ñÿöü äëÿ âèð³øåííÿ
ïèòàíü ³ ç ïîøóêîì ä³ëÿíêè ï³ä îïîðí³ ïóíêòè, ³ ç îðåíäîþ
ïðèì³ùåíü. “Òðàãåä³ÿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ìàº ñòàòè óðîêîì
äëÿ òèõ, õòî ñòàâèòü êîìåðö³éí³ ³íòåðåñè âèùå â³ä áåçïåêè
ãðîìàäÿí”,— çàçíà÷èâ ïàí Áîíäàð. Çà éîãî ñëîâàìè, ó á³ëü-
øîñò³ ðàéîí³â óæå çíàéøëè ä³ëÿíêè ïî 30—35 ñîòîê äëÿ
ðîçòàøóâàííÿ áðèãàä ö³ëîäîáîâîãî ÷åðãóâàííÿ. Ðåøòà ðàéî-
í³â ìóñÿòü ï³äòÿãíóòèñÿ, ³íàêøå ùîäî ¿õí³õ êåð³âíèê³â îá³-
öÿþòü âæèòè íàëåæíèõ çàõîä³â

Через мови оренди, я і райдержадміністрація виставила “Галереї Ра”, її вивіс а невдовзі може змінитися на я сь інш
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Головне правління транспорт отримає додат ові ошти
на розвито транспортної інфрастр т ри
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Ñüîãîäí³ âèïîâíþºòüñÿ 71 ð³ê
âèäàòíîìó óêðà¿íñüêîìó ïîåòó,
ïèñüìåííèêó, ïîë³òèêó, 
Ãåðîþ Óêðà¿íè, 
ãîëîâ³ Êîíãðåñó óêðà¿íñüêî¿ 
³íòåë³ãåíö³¿ 
²âàíîâ³ ÄÐÀ×Ó

З днем народження йо о вітає олова Все раїнсь о о об’єднан-
ня “Свобода” Оле ТЯГНИБОК

Я поважаю цю людин — він один із неба атьох, особливо в теперіш-
ніх мовах. Поважаю йо о за чіт позицію, за йо о бачення світ , за йо-
о щирість. Пишаюся тим, що знайомий з та им чолові ом, і ба ато чо-
о, що, с ажімо, я в собі форм вав, брав від ньо о. Я хоч побажати йо-
м мно ії літа. Я хоч побажати йом особливо здоров’я я олишній лі-
ар, щоб він б в здоровий. І щоб йом б ло омфортно в житті. І щоб він
доче ався тієї У раїни, я собі являє. А я пере онаний, що в йо о яві
правильна У раїна.

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

Ñüîãîäí³ âèïîâíþºòüñÿ 
45 ðîê³â óêðà¿íñüêîìó 
ñï³âàêîâ³ 
Ëåð³ Â²ÍÓ
З днем народження йо о вітають часниці
рт “А. Р. М. І. Я”

День народження — це хороше і світле свято, отож
зичити треба тіль и хорошо о і світло о. Колезі по цех хочеться поба-
жати спіхів неле ій праці поп лярно о ви онавця. Хочеться та ож по-
бажати цій людині ба ато рошей, ос іль и роші — це важливо. А ще —
море любові, о еан радощів і ба ато веселощів. Хай промениста сміш-
а не сходить з йо о в ст. Всьо о яс раво о, світло о, при ольно о, і о-
ловне — щоб завжди б в здоровий. Хай ори розст паються перед ним
і все зад мане зб вається. Любові, любові, любові.

Р бри веде Гри орій КАРАВАЄВ

Се ретаріат Київсь ої місь ої ради о олош є он рс на заміщення ва-
антної посади оловно о спеціаліста відділ спеціалізованих інформа-
ційно-технічних систем Київради (V ате орія).
Відповідно до Поряд проведення он рс на заміщення ва антних

посад державних сл жбовців, затверджено о постановою Кабінет Мі-
ністрів У раїни від 15.02.02 № 169 та з ідно з Типовими професійно-
валіфі аційними хара теристи ами посад державних сл жбовців вста-
новлюються основні валіфі аційні вимо и до андидатів: вища освіта
відповідно о професійно о спрям вання, стаж роботи за фахом на дер-
жавній сл жбі не менше 3 ро ів або стаж роботи за фахом в інших сфе-
рах правління не менше 5 ро ів, післядипломна освіта сфері держав-
но о правління.
Особи, я і відповідають основним валіфі аційним вимо ам, подають

до он рсної омісії та і до менти: заяв на часть он рсі, в я ій
зазначається про ознайомлення заявни а із встановленими за онодав-
ством обмеженнями щодо прийняття на сл жб та проходження сл ж-
би в ор анах місцево о самовряд вання; заповнен особов арт (фор-
ма П-2ДС) з відповідними додат ами; опії до ментів про освіт , за-
свідчені встановленом за онодавством поряд ; опію першої та др -
ої сторіно паспорта ромадянина У раїни, засвідчені адровою сл ж-
бою; відомості про доходи та зобов’язання фінансово о хара тер що-
до себе та членів своєї сім’ї за 2006 рі ; дві фото арт и розміром 4x6
см.
Термін подання до ментів — 30 алендарних днів від дня п блі ації

о олошення про он рс. Інформація щодо он ретних ф н ціональних
обов’яз ів та мов оплати праці надається додат ово.
До менти приймаються за адресою: 01044, м. Київ-44, в л. Хреща-

ти , 36, . 907 (на он рс). Телефон для довідо : 254-11-88.

Êèÿíè îòðèìàëè 
ãðóçèíñüê³ “Îðäåíè ×åñò³”  
Ïîñîë Ãðóç³¿ ïðîäîâæóº ïèøàòèñÿ, ùî â Êèºâ³ âñòàíîâëåíî 
ïàì’ÿòíèê Øîòà Ðóñòàâåë³

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Учора Надзвичайний і
Повноважний Посол Рес-
п блі и Гр зія в У раїні
Гри ол Катамадзе вр чив
"Орден Честі" иянам,
отрі брали часть спо-
р дженні в столиці У ра-
їни пам'ятни а видатном
р зинсь ом поетові та
філософові Шота Р ставе-
лі. На адаємо, що раніше
цю висо відзна від
президента Гр зії Михай-
ла Саа ашвілі отримав і
Київсь ий місь ий олова
Леонід Черновець ий.

Ó÷îðà â ïîñîëüñòâ³ Ðåñïóáë³êè
Ãðóç³ÿ â³äáóëèñÿ óðî÷èñòîñò³ íà
÷åñòü êèÿí, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó
ñòâîðåíí³ ïàì’ÿòíèêà Øîòà Ðóñ-

òàâåë³ â óêðà¿íñüê³é ñòîëèö³. Íàä-
çâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë
Ðåñïóáë³êè Ãðóç³ÿ â Óêðà¿í³ Ãðè-
ãîë Êàòàìàäçå îñîáèñòî âðó÷àâ ¿ì
íàéâèù³ äåðæàâí³ íàãîðîäè “Îð-
äåí ×åñò³”. Ñåðåä â³äçíà÷åíèõ: â.
î. çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Åäó-
àðä Ëåùåíêî, äèðåêòîð “Äèïñåð-
â³ñó” Ãàëèíà Ìåíæåðåñ, ãîëîâà
ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè ÇÀÒ “Äåðæàâ-
íèé ã³ðíè÷îäîáóâíèé òà êàì’ÿíî-
ïåðåðîáíèé êîìá³íàò “Á³ëè÷³”
Àíàòîë³é Ïîâçèê, çàñëóæåíèé ä³-
ÿ÷ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè Øîòà Ñ³÷³-
íàâà òà çàñòóïíèê êåð³âíèêà àïà-
ðàòó ÂÐ Óêðà¿íè Âîëîäèìèð ßëî-
âèé. ßê çàçíà÷èâ ãðóçèíñüêèé àì-

áàñàäîð, äðóæí³ òà áðàòåðñüê³ ñòî-
ñóíêè ì³æ Êèºâîì òà Òá³ë³ñ³ çà-
ïåðå÷óâàòè í³õòî íå ñòàíå, ÿñêðà-
âèé ïðèêëàä òîìó — âøàíóâàííÿ
â Óêðà¿í³ ïàì’ÿò³ ãðóçèíñüêîãî
ìèòöÿ.

“ßê êàæóòü â Ãðóç³¿, äâåð³ íà-
øèõ äîì³âîê äëÿ äðóç³â â³ä÷èíåí³
çàâæäè,— íàãîëîñèâ ïàí Ïîñîë.—
Áåç öèõ ëþäåé, ÿêèõ áåç ïåðåá³ëü-
øåííÿ íàçèâàþ áðàòàìè, íå â³ä-
áóëîñÿ á ö³º¿ çíàìåííî¿ ïîä³¿ —
ñòâîðåííÿ ìîíóìåíòà. Ñïîä³âà-
þñÿ, ùî íîâèé ñêâåð êèÿíàì ïðè-
éäåòüñÿ äî âïîäîáè, à äëÿ ãðóçè-
í³â — ñòàíå ìàëåíüêîþ ÷àñòèíîþ
áàòüê³âùèíè ó âàøîìó ì³ñò³”

Пам’ятни видатном р зинсь ом поетові із рельєфним зображен-
ням Шота Р ставелі та спеціальною олоною, на я прое ціюється йо-
о м льтимедійне зображення, цьо о літа встановили центрі Києва на
в лиці Шота Р ставелі. За особист часть і фінансов підтрим про-
е т спеціальним азом Президента Респ блі и Гр зія Михайла Са-
а ашвілі Київсь о о місь о о олов Леоніда Черновець о о та ож б ло
достоєно “Ордена Честі”.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Â ìåð³þ ïðèéøëà
ñîö³àëüíà äîïîìîãà
²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà çóñòð³ëàñÿ ç ïðåäñòàâíèêàìè
áëàãîä³éíèõ îðãàí³çàö³é

Íà â÷îðàøíþ çóñòð³÷ äî ñòî-
ëè÷íî¿ ìåð³¿ çàïðîñèëè ïðåäñòàâ-
íèê³â Ñï³ëêè ×åðâîíîãî Õðåñòà
Óêðà¿íè, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ÊÌÄÀ, êè¿â-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Ñï³ëêè ñàìàðè-
òÿí Óêðà¿íè òà í³ìåöüêî¿ áëàãî-
ä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ “Ðîäèíà — Ðî-
äèí³” íà ÷îë³ ³ç ¿¿ çàñíîâíèêîì

Åë³çàáåò Õüîëüöëü. Ó ìåæàõ çãà-
äàíîãî âèùå ïðîåêòó âæå ïðîòÿ-
ãîì 14 ðîê³â í³ìåöüêà ñòîðîíà ïî-
ñò³éíî ï³äòðèìóº 400 ìàëîçàáåçïå-
÷åíèõ ñòîëè÷íèõ ðîäèí, 40 ç
ÿêèõ — áàãàòîä³òí³, 58 îäèíîêèõ
ìàòåð³â, ìàéæå 100 ä³òåé-ñèð³ò, 90
ñàìîòí³õ ïåíñ³îíåð³â òà ³íâàë³ä³â,
íàäàþ÷è ¿ì ìàòåð³àëüíó äîïîìî-

ãó çàãàëüíîþ ñóìîþ â 60 òèñ. ºâ-
ðî íà ð³ê. Ö³ ðîäèíè ùîì³ñÿöÿ
îòðèìóþòü ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ,
îäÿã, âçóòòÿ, ïîñò³ëüíó á³ëèçíó, à
ó ðàç³ ïîòðåáè — ïñèõîëîã³÷íó òà
ìåäè÷íó äîïîìîãó.

ßê çàçíà÷èëà ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³
ïàí³ Õüîëüöëü, í³ìåöüêà ñòîðîíà
âèñîêî îö³íþº ñï³âïðàöþ ³ç ñòî-
ëè÷íîþ âëàäîþ ç äîáðî÷èííèìè
îðãàí³çàö³ÿìè ì³ñòà, äîñâ³ä Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ùîäî
ñòâîðåííÿ òà íàëåæíîãî óòðèìàí-
íÿ áëàãîä³éíèõ óñòàíîâ.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ñêàçà-
ëà, ùî ô³íàíñîâó äîïîìîãó êè¿â-
ñüêîìó îñåðåäêó ñàìàðèòÿí íàäàº
³ ñòîëè÷íà âëàäà. Öüîãî ðîêó â
ðàìêàõ ïðîãðàìè “Òóðáîòà” ñï³ë-
êà îòðèìàº 550 òèñ. ãðí, ùî äàñòü
çìîãó ÷àñòêîâî ïîãàñèòè âèòðàòè
íà øòàò ïðàö³âíèê³â òà îðåíäó

Ірена Кільчиць а вр чила Елізабет Хьольцль ни про історію раїнсь ої і они
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Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Учора в залі офіційних прийомів столичної мерії відб -
лася з стріч заст пни а олови КМДА Ірени Кільчиць-
ої з представни ами соціальних сл жб, Спіл и Черво-
но о Хреста У раїни та німець ою деле ацією на чолі з
ініціатором міжнародно о манітарно о прое т ад-
ресної допомо и "Родина — Родині" Елізабет Хьо-
льцль. Йшлося про співпрацю столичної влади з доб-
рочинними ор анізаціями міста.
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хрещатик

Про питання діяльності дитячо�юнацької 
спортивно�технічної школи з радіоспорту

Рішення Київської міської ради № 726/1387 від 24 травня 2007 року

Відповідно до пункту 5 статті 57, пункту 2 статті 135, статті 137 Господарського кодексу України, пунк�
ту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою приве�
дення у відповідність до вимог законодавства України статутних документів дитячо�юнацької спортивно�
технічної школи з радіоспорту та згідно з рішенням Київської міської ради від 16.03.06 № 212/3303 “Про
надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва дитячо�юнаць�
ких спортивно�технічних шкіл з автомотоспорту та радіоспорту” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ñòàòóò äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ ñïîð-
òèâíî-òåõí³÷íî¿ øêîëè ç ðàä³îñïîðòó çã³äíî 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 ðàä³îñïîðòó ìàéíî, íåîáõ³äíå
äëÿ çä³éñíåííÿ ¿¿ ñòàòóòíèõ çàâäàíü.

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

ëè ç ðàä³îñïîðòó â ìåæàõ çàãàëüíîãî îáñÿãó
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.

Додаток
до рішення Київської міської ради № 730/1391 від 24 травня 2007 року

Зміни та доповнення до рішення Київради від 16.12.05 № 603/3064
“Про затвердження міської комплексної програми “Турбота” 

на 2006—2010 роки”

Про внесення змін та доповнень до рішення
Київради від 16.12.05 № 603/3064 “Про за�
твердження міської комплексної програми

“Турбота” на 2006—2010 роки” в частині під�
тримки молоді та сімей міста Києва

Рішення Київської міської ради № 730/1391 від 24 травня 2007 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” та з метою реалізації додаткових заходів підтримки молоді та сімей міста Києва Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 16.12.05
¹ 603/3064 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ êîì-
ïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Òóðáîòà” íà 2006—2010
ðîêè” çì³íè òà äîïîâíåííÿ çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ïðè êîðèãó-
âàíí³ áþäæåòó ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê ïåðåäáà-
÷èòè êîøòè íà ðåàë³çàö³þ çàõîä³â, ïåðåäáà÷å-
íèõ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про реорганізацію Київського 
міського пологового будинку № 4 

у Київський міський центр репродуктивної 
та перинатальної медицини

Рішення Київської міської ради № 729/1390 від 24 травня 2007 року

Відповідно до статей 59, 78, 137 Господарського кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою вдосконалення та впровадження допо�
міжних репродуктивних технологій у м. Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ðåîðãàí³çóâàòè Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ïîëî-
ãîâèé áóäèíîê ¹ 4 øëÿõîì ïåðåòâîðåííÿ éî-
ãî â Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ðåïðîäóêòèâíî¿
òà ïåðèíàòàëüíî¿ ìåäèöèíè òà â³äíåñòè äî ñôå-
ðè óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿).

2. Çàêð³ïèòè çà Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì öåíòðîì
ðåïðîäóêòèâíî¿ òà ïåðèíàòàëüíî¿ ìåäèöèíè íà
ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ ìàéíî ðåîðãà-
í³çîâàíîãî Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ïîëîãîâîãî áó-
äèíêó ¹ 4.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿):

3.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõî-

äè ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêò³â 1, 2 öüîãî ð³øåí-
íÿ.

3.2. Çàòâåðäèòè Ñòàòóò Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
öåíòðó ðåïðîäóêòèâíî¿ òà ïåðèíàòàëüíî¿ ìåäè-
öèíè.

3.3. Ïðèâåñòè ó â³äïîâ³äí³ñòü äî öüîãî ð³-
øåííÿ ñâî¿ ðîçïîðÿäæåííÿ ùîäî ä³ÿëüíîñò³
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ïîëîãîâîãî áóäèíêó ¹ 4.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿì
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü âëàñíîñò³ òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про створення Територіальних медичних 
об’єднань м. Києва

Рішення Київської міської ради № 728/1389 від 24 травня 2007 року

Відповідно до пунктів 30, 32 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, на виконання рішення Київради від 19.12.06 № 290/347 “Про оптимізацію системи надання ме�
дичної допомоги мешканцям міста Києва”, з метою оптимізації стаціонарної, амбулаторно�поліклінічної,
спеціалізованої медичної допомоги населенню м. Києва та забезпечення її доступності та якості Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Óòâîðèòè Òåðèòîð³àëüíå ìåäè÷íå îá’ºä-
íàííÿ ì. Êèºâà “Ë³âîáåðåæíå” çã³äíî ç ïåðå-
ë³êîì óñòàíîâ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ì. Êèºâà íà
ïðàâàõ ó÷àñíèê³â â³äïîâ³äíî äî äîäàòêà 1.

2. Óòâîðèòè Òåðèòîð³àëüíå ìåäè÷íå îá’ºä-
íàííÿ ì. Êèºâà “Ëèá³äñüêå” çã³äíî ç ïåðåë³-
êîì óñòàíîâ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ì. Êèºâà íà ïðà-
âàõ ó÷àñíèê³â â³äïîâ³äíî äî äîäàòêà 2.

3. Óòâîðèòè Òåðèòîð³àëüíå ìåäè÷íå îá’ºä-
íàííÿ ì. Êèºâà “Ñòàðîêè¿âñüêå” çã³äíî ç ïå-
ðåë³êîì óñòàíîâ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ì. Êèºâà íà
ïðàâàõ ó÷àñíèê³â â³äïîâ³äíî äî äîäàòêà 3.

4. Çàòâåðäèòè:
4.1. Ñòàòóò Òåðèòîð³àëüíîãî ìåäè÷íîãî îá’-

ºäíàííÿ ì. Êèºâà “Ë³âîáåðåæíå” çã³äíî ç äî-
äàòêîì 4.

4.2. ̂ Ñòàòóò Òåðèòîð³àëüíîãî ìåäè÷íîãî îá’-
ºäíàííÿ ì. Êèºâà “Ëèá³äñüêå” çã³äíî ç äîäàò-
êîì 5.

4.3. Ñòàòóò Òåðèòîð³àëüíîãî ìåäè÷íîãî îá’-
ºäíàííÿ ì. Êèºâà “Ñòàðîêè¿âñüêå” çã³äíî ç äî-
äàòêîì 6.

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

5.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè
ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêò³â 1, 2, 3 öüîãî ð³øåí-
íÿ.

5.2. Çàêð³ïèòè íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çà Òåðèòîð³àëüíèìè ìåäè÷íèìè îá’ºä-
íàííÿìè ì. Êèºâà “Ë³âîáåðåæíå”, “Ëèá³ä-
ñüêå”, “Ñòàðîêè¿âñüêå” ìàéíî, íåîáõ³äíå äëÿ
çä³éñíåííÿ ïîêëàäåíèõ íà íèõ çàâäàíü.

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

6. 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.

Про доповнення до рішення Київради від
16.12.05 № 603/3064 “Про затвердження
міської комплексної програми “Турбота” 

на 2006—2010 роки” в частині надання 
окремих ритуальних послуг при похованні 

малозабезпечених верств населення м. Києва
Рішення Київської міської ради № 731/1392 від 24 травня 2007 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, статті 8 Закону України “Про поховання та похоронну справу”, з метою соціальної підтримки мало�
забезпечених верств населення Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîïîâíèòè ïóíêò 12 ðîçä³ëó 6 “Ñîö³àëü-
íî-ïîáóòîâå òà êóëüòóðíå îáñëóãîâóâàííÿ” äî-
äàòêà äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 16.12.05
¹ 603/3064 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ êîì-

ïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Òóðáîòà” íà 2006—2010
ðîêè” ï³ñëÿ ñë³â “Çàáåçïå÷óâàòè íàäàííÿ îêðå-
ìèõ ðèòóàëüíèõ ïîñëóã ïðè ïîõîâàíí³ ìàëîçà-
áåçïå÷åíèõ ó÷àñíèê³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³é-

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Розділ 4 додатка до рішення Київради від 16.12.05 № 603/3064 
“Про затвердження міської комплексної програми “Турбота” 
на 2006—2010 роки” доповнити пунктом наступного змісту:

¹ ï/ï Çì³ñò çàõîä³â Òåðì³í âèêîíàííÿ Âèêîíàâö³ Â³äïîâ³äàëüíèé 
çà âèêîíàííÿ

4. Ìåäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ òà îçäîðîâëåííÿ

Îðãàí³çóâàòè 2007—2010 Ãîëîâíå Æóðàâñüêèé B. C.
îçäîðîâëåííÿ óïðàâë³ííÿ
ñ³ìåé ï³ëüãîâèõ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿
êàòåãîð³é ç ä³òüìè òà ìîëîä³
äî 6 ðîê³â

Пункт 9 розділу 7 додатка до рішення Київради від 16.12.05 № 603/3064 “Про затвердження
міської комплексної програми “Турбота” на 2006—2010 роки” викласти в такій редакції:

¹ ï/ï Çì³ñò çàõîä³â Òåðì³í âèêîíàííÿ Âèêîíàâö³ Â³äïîâ³äàëüíèé 
çà âèêîíàííÿ

7. ²íôîðìàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ

Âïðîâàäæóâàòè Ïîñò³éíî Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Æóðàâñüêèé B. C.
ñîö³àëüíó ðåêëàìó ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿
ùîäî ïðîïàãàíäè òà ìîëîä³, Êè¿âñüêèé
çäîðîâîãî ñïîñîáó ì³ñüêèé öåíòð
æèòòÿ ìîëîä³ òà ñîö³àëüíèõ ñëóæá 
óòâåðäæåííÿ äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé
ñ³ìåéíèõ ö³ííîñòåé òà ìîëîä³
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íè” ñëîâàìè “òà îñ³á, ùî â³äíîñÿòüñÿ äî êàòå-
ãîð³¿ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ”.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) â òåðì³í äî
01.08.07 ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ
ùîäî ïîðÿäêó íàäàííÿ îêðåìèõ ðèòóàëüíèõ
ïîñëóã ïðè ïîõîâàíí³ îñ³á, ùî â³äíîñÿòüñÿ äî
êàòåãîð³¿ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ.

3. 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 áþäæå-
òó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про затвердження Програми утилізації 
рослинних відходів у м. Києві 

на 2007—2010 роки
Рішення Київської міської ради № 732/1393 від 24 травня 2007 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, пункту 2 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, статті 21 Закону Укра�
їни “Про відходи”, на виконання рішення Київської міської ради від 18.03.04 № 90/1300 “Про затверджен�
ня порядку збирання та транспортування відходів (крім токсичних та особливо небезпечних) у м. Києві”,
враховуючи розпорядження Київської міської державної адміністрації від 07.03.06 № 379 “Про створен�
ня виробничих дільниць з утилізації листя та інших рослинних відходів” та з метою впровадження ком�
плексної системи утилізації та глибокої переробки органічних відходів рослинного походження, створен�
ня сучасного виробництва поновлюваних видів палива та біоорганічних добрив Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè Ïðîãðàìó óòèë³çàö³¿ ðîñëèííèõ
â³äõîä³â ó ì. Êèºâ³ íà 2007—2010 ðîêè çã³äíî
ç äîäàòêîì.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿):

2.1. âæèòè çàõîäè ùîäî âèêîíàííÿ çàõîä³â,
ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ, çàòâåðäæåíîþ ïóíê-
òîì 1 öüîãî ð³øåííÿ;

2.2. ïîäàâàòè Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ çâ³ò ïðî
õ³ä ³ ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè, çàòâåð-
äæåíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ïðè ôîðìóâàíí³ áþäæåòíèõ çàïèò³â äî
ïðîåêò³â áþäæåòó ì. Êèºâà íà 2008 òà íàñòóï-
í³ ðîêè âêëþ÷àòè äî íèõ ïîòðåáó ó âèäàòêàõ
íà âèêîíàííÿ ðîá³ò, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ

óòèë³çàö³¿ ðîñëèííèõ â³äõîä³â ó ì. Êèºâ³ íà
2007—2010 ðîêè, òà íàäàòè äî Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïî-
çèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, ïåðåäáà÷åíèõ
Ïðîãðàìîþ óòèë³çàö³¿ ðîñëèííèõ â³äõîä³â ó ì.
Êèºâ³ íà 2007—2010 ðîêè, äî ïðîåêòó Ïðîãðà-
ìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîç-
âèòêó ì. Êèºâà íà 2008 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

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

Про внесення змін до рішення Київради 
від 08.02.07 № 58/719 “Про тарифи 

на житлово�комунальні послуги”
Рішення Київської міської ради № 733/1394 від 24 травня 2007 року

У зв’язку з тим, що Закон України “Про аудиторську діяльність” передбачає проведення перевірки да�
них бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання і не передбачає на�
дання висновків щодо правильності включення витрат при формуванні цін і тарифів на продукцію та по�
слуги Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 08.02.07

¹ 58/719 “Ïðî òàðèôè íà æèòëîâî-êîìóíàëü-
í³ ïîñëóãè” òàê³ çì³íè:

— ïóíêò 4 âèêëàñòè ó íîâ³é ðåäàêö³¿:
“4. Çîáîâ’ÿçàòè âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³-
í³ñòðàö³þ) òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà
ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó îðãàí³çóâà-
òè ïðîâåäåííÿ äî 01.07.07 íà òåíäåðí³é îñíî-
â³ íåçàëåæíî¿ åêñïåðòèçè åêîíîì³÷íîãî îá-

´ðóíòóâàííÿ âèòðàò, âêëþ÷åíèõ äî òàðèô³â íà
æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè íà ï³äïðèºì-
ñòâàõ: ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”, ÀÅÊ “Êè-
¿âåíåðãî”, ÇÀÒ “Äàðíèöüêà ÒÅÖ”, ðàéîííèõ
ó ì. Êèºâ³ æèòëîâèõ îðãàí³çàö³é òà ïîãîäèòè
òåõí³÷íå çàâäàííÿ íà âèêîíàííÿ ö³º¿ ðîáîòè ç
ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþ-
äæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó. “.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про присвоєння звання “Почесний 
громадянин міста Києва” Пархоменку П. М., 

Понамарчуку І. Т.
Рішення Київської міської ради № 734/1395 від 24 травня 2007 року

Відповідно до рішення Київради від 01.06.00 № 141/862 “Про встановлення звання “Почесний грома�
дянин міста Києва” та заохочувальних відзнак Київського міського голови” (із змінами і доповненнями,
внесеними рішеннями Київради від 08.11.01 № 122/1556 та від 24.02.05 № 122/2698), визнаючи осо�
бисті заслуги у соціально�економічному та культурному розвитку столиці України — міста�героя Києва, ак�
тивну громадську та благодійну діяльність, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Ïðèñâî¿òè çâàííÿ “Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí
ì³ñòà Êèºâà”:

Ïàðõîìåíêó Ïåòðó Ìèêîëàéîâè÷ó, ãîëîâ³
ïðàâë³ííÿ, ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó àêö³îíåð-
íîãî òîâàðèñòâà “Êè¿âõë³á”;

Ïîíàìàð÷óêó ²ãîðþ Òàðàñîâè÷ó, â³äîìîìó
ìåöåíàòó, ãðîìàäñüêîìó òà êóëüòóðíîìó ä³ÿ÷å-

â³, çàñíîâíèêîâ³ òà ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ìóçåþ “Äóõîâí³ ñêàðáè
Óêðà¿íè”.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про внесення змін до рішення Київради 
від 08.02.07 № 62/723 “Про Програму 

приватизації об’єктів права комунальної 
власності територіальної громади міста Києва

на 2007—2010 роки”
Рішення Київської міської ради № 738/1399 від 24 травня 2007 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, частини четвертої статті 3 Закону України “Про приватизацію державного майна” та з метою надхо�
дження коштів до бюджету міста Києва і приведення площ та адрес об’єктів приватизації у відповідність з
технічною документацією, виготовленою комунальним підприємством “Київське міське бюро технічної ін�
вентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 08.02.07
¹ 62/723 “Ïðî Ïðîãðàìó ïðèâàòèçàö³¿ îá’ºê-
ò³â ïðàâà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íà 2007—2010 ðîêè”
òàê³ çì³íè:

— äîïîâíèòè äîäàòîê 4 äî ð³øåííÿ ïåðåë³-
êîì îá’ºêò³â çã³äíî ç äîäàòêîì;

— ïîçèö³þ 19 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà” “Ãðóïà “À”
äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ “Ìàéíîâèé êîìïëåêñ ó

ñêëàä³ áóä³âåëü, ñïîðóä òà ìàéíà ï³îíåðñüêî-
ãî òàáîðó “Ãîëóáèé åêñïðåñ”; Êè¿âñüêà îáë.,
Áîðîäÿíñüêèé ð-í, ñìò Ï³ñê³âêà, âóë. “Ë³ñîâà
ïîëÿíà” ï. ò. áóä. Ç, ë³ò. À, Á, Â, Ã, Ä, Å, Æ,
Ç, Ê, Í, Î, Ï, Ñ, Ò, Ó, Ë; 4; 3223,2” âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Ìàéíîâèé êîìïëåêñ ó
ñêëàä³: áóä³âåëü, ñïîðóä ¹ 1-¹ 10 òà ìàéíà
ï³îíåðñüêîãî òàáîðó Ãîëóáèé åêñïðåñ”; Êè¿â-
ñüêà îáë., Áîðîäÿíñüêèé ð-í, ñìò Ï³ñê³âêà,
âóë. “Ë³ñîâà ïîëÿíà” ï. ò. áóä. Ç, ë³ò. À, Á, Â,
Ã, Ä, Å, Æ, Ç, Ê, Í, Î, Ï, Ñ, Ò, Ó, Ë; 4;
3380,0”;

— ïîçèö³þ 57 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà” “Ãðóïà “À”
äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ “Íåæèë³ áóäèíêè Ïðî-
ìèñëîâî-òåõí³÷íà êîìïàí³ÿ ó âèãëÿä³ ÒÎÂ “Àã-
ðîìàò”; ì. Êè¿â, âóë. Áóëàõîâñüêîãî, 5, ë³ò.
“À”, ë³ò. “Á”, ë³ò. “Â”; 3; 2681,8”âèêëàñòè â
òàê³é ðåäàêö³¿: “Íåæèë³ áóäèíêè Ïðîìèñëîâî-
òåõí³÷íà êîìïàí³ÿ ó âèãëÿä³ ÒÎÂ “Àãðîìàò”;
ì. Êè¿â, âóë. Áóëàõîâñüêîãî, 5, ë³ò. “À”, ë³ò.
“Á”, ë³ò. “Â”; 3; 2765,5”;

— ïîçèö³þ 60 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà”, Ãðóïà “À”
äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ “Íåæèë³ áóä³âë³ áàçè
â³äïî÷èíêó ÒÎÂ “Êðàñ³ÿ”; Êè¿âñüêà îáë.,
Âèøãîðîäñüêèé ð-í, ñ. Ãë³á³âêà; 3; 1141,0” ââà-
æàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü;

— ïîçèö³þ 9 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà”, Ãðóïà “À”
äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ “Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ
ÒÎÂ “Ñîô³ÿ-Íàä³ÿ”; ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâ-
ñüêîãî, 47, ë³ò. “À”; 3; 354,8” âèêëàñòè â òà-

ê³é ðåäàêö³¿: “Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ÒÎÂ “Ñî-
ô³ÿ-Íàä³ÿ”; ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 47,
ë³ò. “À”; 3; 377,2”;

— ïîçèö³þ 2 ðîçä³ëó “Ðåã³îíàëüíå â³ää³ëåí-
íÿ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ïî ì.
Êèºâó” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ “Íå-
æèë³ ïðèì³ùåííÿ Óêðà¿íñüêà àñîö³àö³ÿ ï³ä-
ïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é ïî âèðîáíèöòâó, çàãî-
ò³âëÿõ ³ çáóòó íàñ³ííÿ îâî÷åâèõ, áàøòàííèõ,
êâ³òêîâèõ êóëüòóð, êîðìîâèõ êîðåíåïëîä³â ³
êàðòîïë³ “Óêðñîðòíàñ³ííºîâî÷”; ì. Êè¿â, âóë.
Àðòåìà, 11, ë³ò. “À”; 3; 180,0” âèêëàñòè â òà-
ê³é ðåäàêö³¿: “Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ Àñîö³àö³ÿ
“Óêðñîðòíàñ³ííºîâî÷”; ì. Êè¿â, âóë. Àðòåìà,
11, ë³ò. “À”; 3; 180,0”;

— ïîçèö³þ 22 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà” “Ãðóïà “À”
äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ “Íåæèëå ïðèì³ùåííÿ
ÒÎÂ “ÀÏË-Ãðóï”; ì. Êè¿â, ïðîâ. ßðîñëàâ-
ñüêèé/âóë: ßðîñëàâñüêà, 1/3, ë³ò. Ë; 3; 52,60”
âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Íåæèëå ïðèì³ùåí-
íÿ ÒÎÂ “ÀÏË-Ãðóï”; ì. Êè¿â, ïðîâ. ßðîñëàâ-
ñüêèé/âóë. ßðîñëàâñüêà, 1/3, ë³ò. Ë; 3; 59,3”;

— äîïîâíèòè äîäàòîê 6 äî ð³øåííÿ ïîçè-
ö³ºþ 20 â òàê³é ðåäàêö³¿: “ÒÎÂ “Õîêåéíèé
êëóá “Ñîê³ë-Êè¿â””; 04119, ì. Êè¿â, âóë. Ìåëü-
íèêîâà, 46; 51%; 4”.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

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

Про відступлення частки територіальної 
громади міста Києва в статутному фонді 

товариства з обмеженою відповідальністю
“Футбольний клуб “Арсенал�Київ”

Рішення Київської міської ради № 740/1401 від 24 травня 2007 року

Відповідно до статті 147 Цивільного кодексу України, частини першої статті 88 Господарського кодексу
України, статей 10, 53 Закону України “Про господарські товариства”, пункту ЗО частини першої статті 26,
частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, звернення Головного управ�
ління по фізичній культурі та спорту виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції) від 21 травня 2007 року № 1177 і звернення учасника ТОВ “Футбольний клуб “Арсенал — Київ” та з
метою розвитку професійного спорту у м. Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äñòóïèòè ÷àñòêó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì³ñòà Êèºâà â ñòàòóòíîìó ôîíä³ òîâàðèñòâà
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ôóòáîëüíèé
êëóá “Àðñåíàë-Êè¿â” øëÿõîì ïðîäàæó â ðîç-
ì³ð³ 80 % ñòàòóòíîãî ôîíäó òîâàðèñòâà.

2. Ïðèäáàòè ó ó÷àñíèêà ÒÎÂ “Ôóòáîëüíèé
êëóá “Àðñåíàë-Êè¿â” ÷àñòêó â ðîçì³ð³ 3 % ñòà-
òóòíîãî ôîíäó äàíîãî òîâàðèñòâà çà ðàõóíîê
êîøò³â, îòðèìàíèõ â³ä ïðîäàæó, ùî ïåðåäáà-
÷åíèé ïóíêòîì 1 äàíîãî ð³øåííÿ.

3. Äîðó÷èòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà ðàçîì ³ç Ãîëîâíèì
óïðàâë³ííÿì ïî ô³çè÷í³é êóëüòóð³ òà ñïîðòó
çä³éñíèòè íåîáõ³äí³ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çà-
õîäè ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêò³â 1, 2 öüîãî ð³-
øåííÿ.

4. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü,
ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 13.07.06 ¹ 48/48 “Ïðî

â³äñòóïëåííÿ ÷àñòêè òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà Êèºâà â ñòàòóòíîìó ôîíä³ òîâàðèñòâà ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ôóòáîëüíèé
êëóá “Àðñåíàë-Êè¿â”, â³ä 26.04.07 ¹ 459/1120
“Ïðî ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ òîâàðèñòâà ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ôóòáîëüíèé êëóá
“Àðñåíàë-Êè¿â”.

5. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 08.02.07 ¹ 62/723 “Ïðî Ïðîãðà-
ìó ïðèâàòèçàö³¿ êîìóíàëüíîãî ìàéíà òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íà 2007—2010
ðîêè, à ñàìå: âèêëþ÷èòè ïóíêò 13 äîäàòêà ¹ 6.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про внесення змін до рішення Київської 
міської ради від 14.06.06 № 14/14 

“Про затвердження Регламенту Київської
міської ради”

Рішення Київської міської ради 743/1404 від 14 червня 2007 року

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî Ðåãëàìåíòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä
14.06.06 ¹ 14/14 (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿ-
ìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 31.10.06
¹ 115/172), òàê³ çì³íè:

1.1. Ïóíêò 6.4.2 ÷àñòèíè 6.4 ñòàòò³ 6 Ðåãëà-
ìåíòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âèêëàñòè â òà-
ê³é ðåäàêö³¿:

“6.4.2. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ äåïóòàò-
ñüêèõ ãðóï òà ôðàêö³é Êè¿âðàäè â ñòðóêòóð³
ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè óòâîðþº-
òüñÿ â³ää³ë ïî ðîáîò³ ç äåïóòàòñüêèìè ôðàêö³-
ÿìè òà ãðóïàìè, ïðàö³âíèêè ÿêîãî º ïîñàäî-
âèìè îñîáàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Çàêð³ïëåííÿ ïðàö³âíèê³â â³ää³ëó çà äåïóòàò-
ñüêèìè ãðóïàìè òà ôðàêö³ÿìè çä³éñíþºòüñÿ ³ç
ðîçðàõóíêó: äëÿ äåïóòàòñüêèõ ãðóï òà ôðàêö³é
ç ÷èñåëüí³ñòþ äî 10 äåïóòàò³â — 1 ïðàö³âíèê,
â³ä 10 äî 30 — 2 ïðàö³âíèêè, á³ëüøå 30 äåïó-
òàò³â — 3 ïðàö³âíèêè”.

1.2. Ïóíêò 6.4.3 ÷àñòèíè 6.4 ñòàòò³ 6 Ðåãëà-
ìåíòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ââàæàòè òàêèì,
ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü, ó çâ’ÿçêó ç öèì ïóíêòè
6.4.4, 6.4.5 ââàæàòè â³äïîâ³äíî ïóíêòàìè 6.4.3,
6.4.4.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про вшанування пам’яті Олега Ольжича
Рішення Київської міської ради 745/1406 від 14 червня 2007 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України “Про місцеве са�
моврядування в Україні”, враховуючи Указ Президента України від 10.11.06 № 941/2006 “Про відзначен�
ня 100�річчя від дня народження Олега Ольжича” та протокол засідання комісії з питань найменувань та
пам’ятних знаків виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) від 13.12.06
№ 2, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèñâî¿òè ñåðåäí³é çàãàëüíîîñâ³òí³é øêî-
ë³ ¹ 104 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ì’ÿ
Îëåãà Îëüæè÷à.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîâåñòè îð-

ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî âèêîíàííÿ
ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Öå ð³øåííÿ Êè¿âðàäè îô³ö³éíî îïðèëþä-
íèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Õðåùà-
òèê”.
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4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü êóëüòóðè, ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè òà ïî-
ñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî

ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîä-
íèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про вшанування пам’яті Івана Багряного
Рішення Київської міської ради № 746/1407 від 14 червня 2007 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України “Про місцеве са�
моврядування в Україні”, враховуючи Указ Президента України від 15.09.06 № 755/2006 “Про відзначен�
ня 100�річчя від дня народження Івана Багряного” та протокол засідання комісії з питань найменувань та
пам’ятних знаків виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) від 13.12.06
№ 2, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèñâî¿òè ³ì’ÿ ²âàíà Áàãðÿíîãî á³áë³îòå-
ö³ äëÿ ä³òåé ¹ 11 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³
òà ñïåö³àë³çîâàí³é øêîë³ ¹ 148 ç ïîãëèáëå-
íèì âèâ÷åííÿì óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòó-
ðè ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Íàéìåíóâàòè íîâó âóëèöþ ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ùî ç’ºäíóº Áðîâàðñüêèé
ïðîñïåêò ç ì³êðîðàéîíîì ÄÂÐÇ — “Âóëèöÿ
²âàíà Áàãðÿíîãî”.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîâåñòè îð-
ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî âèêîíàííÿ
ïóíêò³â 1 òà 2 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Öå ð³øåííÿ Êè¿âðàäè îô³ö³éíî îïðèëþä-
íèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Õðåùà-
òèê”.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü êóëüòóðè, ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè òà ïî-
ñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîä-
íèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про дозвіл на створення органу самоорганіза�
ції населення “Будинковий комітет “Вулиця

Миколи Грінченка, 6, 8”
Рішення Київської міської ради № 747/1408 від 14 червня 2007 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, статей 3, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 24 Закону України “Про органи самоорганізації населення”,
рішення Київської міської ради від 26.09.02 № 10/170 “Про органи самоорганізації населення в місті Ки�
єві”, враховуючи заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації населення від 08.09.06
№ 225�032�6188, протоколи зборів жителів за місцем проживання від 01.09.06 та від 13.04.07, список
учасників зборів жителів за місцем проживання та лист Головного управління з питань внутрішньої полі�
тики виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) від 15.02.07 № 051�262, Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîðãàí³çà-
ö³¿ íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íàçâó — “Áó-
äèíêîâèé êîì³òåò “Âóëèöÿ Ìèêîëè Ãð³í÷åí-
êà, 6, 8”.

2. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-
ñåëåííÿ “Áóäèíêîâèé êîì³òåò “Âóëèöÿ Ìèêî-
ëè Ãð³í÷åíêà, 6, 8” â Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà ä³º â ìåæàõ òåðèòîð³¿ áóäèíê³â ¹¹ 6,
8 íà âóëèö³ Ìèêîëè Ãð³í÷åíêà.

Çã³äíî ç ïðîòîêîëîì çáîð³â æèòåë³â çà ì³ñ-
öåì ïðîæèâàííÿ â³ä 01.09.06 íà òåðèòîð³¿, ä³-
ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ
“Áóäèíêîâèé êîì³òåò “Âóëèöÿ Ìèêîëè Ãð³í-
÷åíêà, 6, 8” ìåøêàº íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ (çà-
ðåºñòðîâàíî çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ) 64 æèòå-
ë³, ó òîìó ÷èñë³ 64 æèòåë³, ÿê³ ìàþòü ïðàâî ãî-
ëîñó ñòàíîì íà 01.09.06.

3. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ îðãà-
íó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Áóäèíêîâèé êî-
ì³òåò “Âóëèöÿ Ìèêîëè Ãð³í÷åíêà, 6, 8” â Ñî-
ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà º:

3.1. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ æèòåë³â ó âè-
ð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ ó ìåæàõ
Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè.

3.2. Çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ,
ïîáóòîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá æèòåë³â øëÿõîì
ñïðèÿííÿ ó íàäàíí³ ¿ì â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã.

3.3. Ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî, êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ³íøèõ
ì³ñöåâèõ ïðîãðàì.

4. Íàäàòè îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ
“Áóäèíêîâèé êîì³òåò “Âóëèöÿ Ìèêîëè Ãð³í-
÷åíêà, 6, 8” ó ìåæàõ òåðèòîð³¿ éîãî ä³ÿëüíîñò³
òàê³ âëàñí³ ïîâíîâàæåííÿ:

4.1. Ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç äåïóòàòàìè Êè-
¿âðàäè, Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ ðà-
äè ³íòåðåñè æèòåë³â ó Êè¿âðàä³, Ñîëîì’ÿíñüê³é
ðàéîíí³é ó ì. Êèºâ³ ðàä³, ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âè-
êîíàâ÷î¿ âëàäè.

4.2. Ñïðèÿòè äîäåðæàííþ Êîíñòèòóö³¿ òà çà-
êîí³â Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³¿ àêò³â Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè òà îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³øåíü
Êè¿âðàäè, Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³
ðàäè òà ¿¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó, ðîçïîðÿäæåíü
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, ãîëîâè Ñîëîì’ÿí-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ ðàäè, ð³øåíü, ïðèé-
íÿòèõ ì³ñöåâèìè ðåôåðåíäóìàìè.

4.3. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ
ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî îõîðîíè íàâ-
êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ïðîâå-
äåíí³ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà óò-
ðèìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ïðèáóäèíêîâèõ
òåðèòîð³é, îáëàäíàíí³ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ
ìàéäàí÷èê³â, ê³ìíàò äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, êëóá³â
çà ³íòåðåñàìè òîùî.

4.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ
ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî ðåìîíòó ïðè-
ì³ùåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ³ç äîòðèìàí-
íÿì âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó
ïðîâåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò.

4.5. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íàäàí-
íÿ ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìåøêàþòü ó æèòëîâèõ áó-
äèíêàõ íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîð-
ãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïî-
ñëóã òà çà ÿê³ñòþ ïðîâåäåíèõ ó çàçíà÷åíèõ æèò-
ëîâèõ áóäèíêàõ ðåìîíòíèõ ðîá³ò.

4.6. Îðãàí³çîâóâàòè äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì
ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³äàì, ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ âî-
¿í³â, ïàðòèçàí³â òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ìà-

ëîçàáåçïå÷åíèì òà áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì, à òà-
êîæ ñàìîòí³ì ãðîìàäÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì òà
ä³òÿì, ïîçáàâëåíèì áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàí-
íÿ, âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ ç öèõ ïèòàíü äî Êè-
¿âðàäè òà äî Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êè-
ºâ³ ðàäè.

4.7. Íàäàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó îðãàíàì
ïîæåæíîãî íàãëÿäó â çä³éñíåíí³ íèìè ïðîòè-
ïîæåæíèõ çàõîä³â, îðãàí³çîâóâàòè âèâ÷åííÿ
íàñåëåííÿì ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè, áðàòè
ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà
äîäåðæàííÿì âèìîã ïîæåæíî¿ áåçïåêè.

4.8. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà
ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåçïå÷åíí³ îõî-
ðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó.

4.9. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñòè
ïðèéîì ãðîìàäÿí.

4.10. Âåñòè îáë³ê ãðîìàäÿí çà â³êîì, ì³ñöåì
ðîáîòè ÷è íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìåøêàþòü ó ìåæàõ òå-
ðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-
ñåëåííÿ.

4.11. Ñïðèÿòè äåïóòàòàì Êè¿âðàäè, Ñîëî-
ì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ ðàäè â îðãàí³-
çàö³¿ çóñòð³÷åé ç âèáîðöÿìè, ïðèéîìó ãðîìà-
äÿí ³ ïðîâåäåíí³ ³íøî¿ ðîáîòè ç ìåøêàíöÿìè.

4.12. ²íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëüí³ñòü
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, îðãàí³çîâó-
âàòè îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â éîãî ð³øåíü ç íàé-
âàæëèâ³øèõ ïèòàíü.

5. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Áóäèí-
êîâèé êîì³òåò “Âóëèöÿ Ìèêîëè Ãð³í÷åíêà, 6,
8” íàáóâàº âëàñíèõ ïîâíîâàæåíü ï³ñëÿ éîãî ðå-
ºñòðàö³¿ ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) â ïî-
ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ñòàòòåþ 13 Çàêîíó Óêðà-
¿íè “Ïðî îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ”,
òà ç äíÿ éîãî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ â ïîðÿäêó,
âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî äåð-
æàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ
îñ³á — ï³äïðèºìö³â”.

6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Áó-
äèíêîâèé êîì³òåò “Âóëèöÿ Ìèêîëè Ãð³í÷åí-
êà, 6, 8” â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ï³ñëÿ äåðæàâíî¿
ðåºñòðàö³¿ íàïðàâèòè äî ñåêðåòàð³àòó Êè¿âðà-
äè êîï³¿ òàêèõ ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â: ïî-
ëîæåííÿ ïðî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåí-
íÿ, ñâ³äîöòâà ïðî ðåºñòðàö³þ ó âèêîíàâ÷îìó
îðãàí³ Êè¿âðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é
àäì³í³ñòðàö³¿), ñâ³äîöòâà ïðî äåðæàâíó ðåºñòðà-
ö³þ, äîâ³äêè ïðî ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä (ªÄ-
ÐÏÎÓ), ñïèñêó ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó ÷ëåí³â
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ îð-
ãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Áóäèíêîâèé
êîì³òåò “Âóëèöÿ Ìèêîëè Ãð³í÷åíêà, 6, 8” ó
ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çä³éñíþþòü Êè¿â-
ñüêà ì³ñüêà ðàäà òà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âðà-
äè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ).

8. Öå ð³øåííÿ Êè¿âðàäè îô³ö³éíî îïðèëþä-
íèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Õðåùà-
òèê”.

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ
òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â ³ íà âèêîíàâ÷èé îð-
ãàí Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àä-
ì³í³ñòðàö³þ).

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про дозвіл на створення органу 
самоорганізації населення 

“Квартальний комітет “Зариваха”
Рішення Київської міської ради № 748/1409 від 14 червня 2007 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, статей 3, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 24 Закону України “Про органи самоорганізації населення”,
рішення Київської міської ради від 26.09.02 № 10/170 “Про органи самоорганізації населення в місті Ки�
єві”, враховуючи заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації населення від 13.12.06
№ 225�032�8701, протокол конференції жителів за місцем проживання від 10.12.06 та список учасників
конференції жителів за місцем проживання, Київська міська рада.

ВИРІШИЛА:

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîðãàí³çà-
ö³¿ íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íàçâó —
“Êâàðòàëüíèé êîì³òåò “Çàðèâàõà”.

2. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-
ñåëåííÿ “Êâàðòàëüíèé êîì³òåò “Çàðèâàõà” â
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ä³º â ìåæàõ òå-
ðèòîð³¿ òàêèõ áóäèíê³â:

2.1. Âóëèöÿ ²æåâñüêà, áóäèíêè N¹ 1, 1-à,
2, 2-á, 3, 4, 4-à, 5, 5-à, 6, 6-à, 7, 7/1, 7-6, 8, 
8-à, 9, 10, 10-à, 11, 11-à, 11-á, 12, 15-à, 15-à,
15-á, 16, 16-à, 18, 20, 20-à, 21, 21-à, 22, 22-á,
22/1, 22-â, 23, 23-à, 23-á, 25, 25-à, 26, 26-à, 27,
27,27-à, 28, 28-á.

2.2. Âóëèöÿ Òðóñêàâåöüêà, áóäèíêè ¹¹ 2-à,
2, 4, 5, 6-à, 7, 8, 8-à, 9, 10, 10/1, 10/2, 10-à,
10-á, 11, 12, 12-à, 12-á, 12-ä, 13, 14, 16, 18, 20,
21, 22, 22-á, 28, 28-á, 31, 31-à, 31-á,31-â.

Çã³äíî ç ïðîòîêîëîì êîíôåðåíö³¿ æèòåë³â çà
ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ â³ä 10.12.06 íà òåðèòîð³¿ ä³-
ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ
“Êâàðòàëüíèé êîì³òåò “Çàðèâàõà” ìåøêàº íà
çàêîííèõ ï³äñòàâàõ (çàðåºñòðîâàíî çà ì³ñöåì
ïðîæèâàííÿ) 420 æèòåë³â, ó òîìó ÷èñë³ 384 æè-
òåë³, ÿê³ ìàþòü ïðàâî ãîëîñó ñòàíîì 
íà 10.12.06.

3. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ îðãà-
íó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Êâàðòàëüíèé
êîì³òåò “Çàðèâàõà” â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà º:

3.1. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ æèòåë³â ó âè-
ð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ ó ìåæàõ
Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè.

3.2. Çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ,
ïîáóòîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá æèòåë³â øëÿõîì
ñïðèÿííÿ ó íàäàíí³ ¿ì â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã.

3.3. Ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî, êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ³íøèõ
ì³ñöåâèõ ïðîãðàì.

4. Íàäàòè îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ
“Êâàðòàëüíèé êîì³òåò “Çàðèâàõà” ó ìåæàõ òå-
ðèòîð³¿ éîãî ä³ÿëüíîñò³ òàê³ âëàñí³ ïîâíîâà-
æåííÿ:

4.1. Ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç äåïóòàòàìè Êè-
¿âðàäè, Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ ðàäè
³íòåðåñè æèòåë³â ó Êè¿âðàä³, Äàðíèöüê³é
ðàéîíí³é ó ì. Êèºâ³ ðàä³, ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âè-
êîíàâ÷î¿ âëàäè.

4.2. Ñïðèÿòè äîäåðæàííþ Êîíñòèòóö³¿ òà
çàêîí³â Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³¿ àêò³â Ïðåçèäåí-
òà Óêðà¿íè òà îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³-
øåíü Êè¿âðàäè, Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ ó 
ì. Êèºâ³ ðàäè òà ¿õ âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â, ðîç-
ïîðÿäæåíü Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, ãî-
ëîâè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ ðàäè,
ð³øåíü, ïðèéíÿòèõ ì³ñöåâèìè ðåôåðåíäóìà-
ìè.

4.3. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ
ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî îõîðîíè íàâ-
êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ïðîâå-
äåíí³ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà óò-
ðèìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ïðèáóäèíêîâèõ
òåðèòîð³é, îáëàäíàíí³ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ
ìàéäàí÷èê³â, ê³ìíàò äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, êëóá³â
çà ³íòåðåñàìè òîùî.

4.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ
ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî ðåìîíòó ïðè-
ì³ùåíü çàãàëüíîãî, êîðèñòóâàííÿ ³ç äîòðèìàí-
íÿì âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó
ïðîâåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò.

4.5. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íàäàí-
íÿ ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìåøêàþòü ó æèòëîâèõ áó-
äèíêàõ íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîð-
ãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ; æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïî-

ñëóã òà çà ÿê³ñòþ ïðîâåäåíèõ ó çàçíà÷åíèõ æèò-
ëîâèõ áóäèíêàõ ðåìîíòíèõ ðîá³ò.

4.6. Îðãàí³çîâóâàòè äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì
ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³äàì, ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ âî-
¿í³â, ïàðòèçàí³â òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ìàëî-
çàáåçïå÷åíèì òà áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì, à òàêîæ
ñàìîòí³ì ãðîìàäÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì òà ä³òÿì,
ïîçáàâëåíèì áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, âíîñè-
òè ïðîïîçèö³¿ ç öèõ ïèòàíü äî Êè¿âðàäè òà äî
ðàéîííèõ â ì. Êèºâ³ ðàä.

4.7. Íàäàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó îðãàíàì
ïîæåæíîãî íàãëÿäó â çä³éñíåíí³ íèìè ïðîòè-
ïîæåæíèõ çàõîä³â, îðãàí³çîâóâàòè âèâ÷åííÿ
íàñåëåííÿì ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè, áðàòè
ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà
äîäåðæàííÿì âèìîã ïîæåæíî¿ áåçïåêè.

4.8. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà
ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåçïå÷åíí³ îõî-
ðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó.

4.9. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñòè
ïðèéîì ãðîìàäÿí.

4.10. Âåñòè îáë³ê ãðîìàäÿí çà â³êîì, ì³ñöåì
ðîáîòè ÷è íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìåøêàþòü ó ìåæàõ òå-
ðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-
ñåëåííÿ.

4.11. Ñïðèÿòè äåïóòàòàì Êè¿âðàäè, ðàéîí-
íèõ â ì. Êèºâ³ ðàä â îðãàí³çàö³¿ çóñòð³÷åé ç âè-
áîðöÿìè, ïðèéîìó ãðîìàäÿí ³ ïðîâåäåíí³ ³í-
øî¿ ðîáîòè ç ìåøêàíöÿìè.

4.12. ²íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëüí³ñòü
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, îðãàí³çîâó-
âàòè îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â éîãî ð³øåíü ç íàé-
âàæëèâ³øèõ ïèòàíü.

5. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Êâàð-
òàëüíèé êîì³òåò “Çàðèâàõà” íàáóâàº âëàñíèõ
ïîâíîâàæåíü ï³ñëÿ éîãî ðåºñòðàö³¿ ó âèêîíàâ-
÷îìó îðãàí³ Êè¿âðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíî-
ìó ñòàòòåþ 13 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî îðãàíè ñà-
ìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ”, òà ç äíÿ éîãî äåð-
æàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó
Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ
þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á — ï³äïðè-
ºìö³â”.

6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Êâàð-
òàëüíèé êîì³òåò “Çàðèâàõà” â ì³ñÿ÷íèé òåð-
ì³í ï³ñëÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ íàïðàâèòè äî
ñåêðåòàð³àòó Êè¿âðàäè êîï³¿ òàêèõ ðåºñòðàö³é-
íèõ äîêóìåíò³â: ïîëîæåííÿ ïðî îðãàí ñàìî-
îðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ñâ³äîöòâà ïðî ðåºñòðà-
ö³þ ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âðàäè (Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), ñâ³äîöòâà ïðî
äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ, äîâ³äêè ïðî ³äåíòèô³êà-
ö³éíèé êîä (ªÄÐÏÎÓ), ñïèñêó ïåðñîíàëüíî-
ãî ñêëàäó ÷ëåí³â îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñå-
ëåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ îð-
ãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Êâàðòàëüíèé
êîì³òåò “Çàðèâàõà” ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü
çä³éñíþþòü Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà òà âèêîíàâ-
÷èé îðãàí Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâ-
íà àäì³í³ñòðàö³ÿ).

8. Öå ð³øåííÿ Êè¿âðàäè îô³ö³éíî îïðèëþä-
íèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Õðåùà-
òèê”.

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ
òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â ³ íà âèêîíàâ÷èé îð-
ãàí Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àä-
ì³í³ñòðàö³þ).

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про внесення доповнень 
до Положення 

про громадську приймальню депутата 
Київської міської ради, затвердженого 

рішенням Київради від 22.02.07 № 172/833
Рішення Київської міської ради № 758/1419 від 14 червня 2007 року

Відповідно до пункту 85 рішення Київради від 28.12.06 № 531/588 “Про бюджет міста Києва на 2007
рік” та з метою сприяння депутатам Київської міської ради V скликання у виконанні своїх обов’язків, ство�
рення належних умов діяльності, забезпечення фінансування громадських приймалень Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äî Ïîëîæåííÿ ïðî ãðîìàäñüêó
ïðèéìàëüíþ äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè,
çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 22.02.07
¹ 172/833 (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè, âíå-
ñåíèìè ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 29.03.07
¹ 375/1036) òàê³ äîïîâíåííÿ:

— ï³äïóíêò 2.2 ïóíêòó 2 äîïîâíèòè àáçà-
öîì äåâ’ÿòèì òàêîãî çì³ñòó: “çä³éñíþº âè-
äàòêè íà âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè âèð³øåííÿ
äåïóòàòàìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íèõ ïðîáëåì, ïåðåäâèáîð÷èõ
ïðîãðàì òà äîðó÷åíü âèáîðö³â çà ðàõóíîê

êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì³ñòà Êè-
ºâà.”;

— â àáçàö³ 2 ï³äïóíêòó 6.3 ïóíêòó 6 ï³ñëÿ ñë³â
“çàðîá³òíèõ ïëàò” äîïîâíèòè ñëîâàìè “à òà-
êîæ âèäàòêè íà âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè âèð³-
øåííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðîáëåì, ïå-
ðåäâèáîð÷èõ ïðîãðàì òà äîðó÷åíü âèáîðö³â”.

2. Öå ð³øåííÿ Êè¿âðàäè îô³ö³éíî îïðè-
ëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Õðå-
ùàòèê”.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé
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Îêñàíà ÊÀÐÀÂÀÍÑÜÊÀ: “ß — óêðà¿íêà, 
öå ì³é ñòàí äóø³ ³ ìî¿ êîðåí³”
“Íàéïàòð³îòè÷í³øèé äèçàéíåð” — ïðî ïåðø³ êðîêè òà ïëàíè íà ìàéáóòíº
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

О сана Каравансь а нещодавно
визнана Київсь им медіахолдин-
ом я "Найпатріотичніший ди-
зайнер". Вона розповіла "Хреща-
ти " про нові оле ції та власні
подобання.

— ßêîþ áóëà âàøà ïåðøà êîëåêö³ÿ?
— Ïåðøó ñïðàâæíþ êîëåêö³þ ÿ çðîáè-

ëà, ïðàöþþ÷è ñàìà íà ñåáå. Ï³ñëÿ çàê³í-
÷åííÿ Àêàäåì³¿ ìèñòåöòâ ð³ê çà íàïðàâ-
ëåííÿì ïðàöþâàëà ó Ëüâ³âñüêîìó áóäèí-
êó ìîäè. Êîëè ïî¿õàëà áåç äîçâîëó â Òàë-
ë³íí íà êîíêóðñ íà äâà òèæí³, ìåíå õîò³-
ëè çâ³ëüíèòè çà ïðîãóë. Òà ÿ ñàìà ï³øëà
â³ä íèõ, çðîçóì³âøè, ùî ïðàöþâàòè íà êî-
ãîñü â ñèëó õàðàêòåðó íå çìîæó. Òîä³ ç äðó-
ãîì â³äêðèëà ô³ðìó, ùî íàçèâàëàñÿ äóæå
ñêðîìíî ³ ïðîñòî — “Îêñàíà Êàðàâàí-
ñüêà”. Íà òîé ÷àñ ô³ðì ï³ä âëàñíèì ³ìå-
íåì íå ³ñíóâàëî â ïðèíöèï³, áóëè “Ç³ðî÷-
êà”, “Òåðåìîê”, “²ìïåð³àë”. Ìîþ íàçâó
íàâ³òü íå õîò³ëè ðåºñòðóâàòè, ïðîòå ÿ äî-
âåëà, ùî ñâ³òîâ³ äèçàéíåðè ìàþòü òîðãîâ³
ìàðêè ï³ä âëàñíèìè ³ìåíàìè. Ìîÿ ïåðøà
êîëåêö³ÿ áóëà çðîáëåíà ÿê ñïðàâæíº øîó:
âèíàéíÿëè çàë ñîë³äíî¿ ëüâ³âñüêî¿ äèñêî-
òåêè, çðîáèëè âå÷³ðêó. Â Óêðà¿í³ òîä³ ïî-
íÿòòÿ äåô³ëå íå ³ñíóâàëî. ² ÿ ïîäóìàëà,
ùî ëþäÿì áóäå íóäíî äèâèòèñÿ, ÿê ä³â÷à-
òà õîäÿòü òóäè-ñþäè. Òîæ âëàøòóâàëà ö³-
ëèé òåàòð ìîäè, ç ÿêèì ¿çäèëè â Ïîëüùó,
Þãîñëàâ³þ. Ï³çí³øå ïî÷àëà ðîáèòè âëàñ-
íå àòåëüº ³ çíóùàòèñÿ íàä êë³ºíòàìè, â÷è-
òèñÿ íà ¿õí³õ ô³ãóðàõ, ÿê òðåáà ïðàâèëüíî
ïðàöþâàòè. Ìîÿ ïåðøà ïðîôåñ³éíà ãðà-
ìîòíà êîëåêö³ÿ áóëà ñòâîðåíà â 1996 ðî-
ö³, êîëè ÿ ïî¿õàëà íà êîíêóðñ “Àëüòà-ìî-
äà”, ùî â³äáóâàâñÿ â Ïàëàö³ “Óêðà¿íà”. ß
ïðîéøëà äî ô³íàëó, â ìåíå ³ äîñ³ âèñèòü
äèïëîì ç ï³äïèñîì ãîëîâè æóð³ Ï’ºðà Êàð-
äåíà.

— Äëÿ âàñ äèçàéí — öå â ïåðøó ÷åðãó
ìèñòåöòâî ÷è êîìåðö³ÿ? ×è ìîæëèâî äèçàé-
íåðó çàðîáëÿòè íà âëàñíèõ êîëåêö³ÿõ?

— Äóæå äîáðå, ÿêùî äèçàéíåð ìàº õó-
äîæíþ îñâ³òó, àëå öå íå îáîâ’ÿçêîâî. ª
òàêå ïîíÿòòÿ, ÿê àðò-ìîäà, âèñîêà ìîäà —
ñàìå òàì äèçàéíåð ìîæå ïîêàçàòè ñåáå ÿê
ìèòåöü. Íàïðèêëàä, ÿ ìàþ çà ïëå÷èìà
Àêàäåì³þ ìèñòåöòâ, à îñü Â³êòîð Àí³ñ³ìîâ
çàê³í÷èâ â³éñüêîâå ó÷èëèùå ³ â³éñüêîâèé
³íñòèòóò, à Îëåêñ³é Çàëåâñüêèé — öèðêî-
âå ó÷èëèùå. Òîìó îñâ³òà íå âïëèâàº íà ð³-
âåíü ïðîôåñ³éíîñò³ äèçàéíåðà. Òîæ äè-
çàéí íå º ìèñòåöòâî. Ìîäà ³ âçàãàë³ îäÿã —
öå òå, ùî òðåáà íîñèòè. ßêùî ÿ õî÷ó ïî-
êàçàòè, ÿêà ÿ âåëèêà õóäîæíèöÿ, òî ñòâî-
ðþþ ³íøó êîëåêö³þ, âèòâ³ð ìèñòåöòâà. Â
òàêîìó ðàç³ ïîêàçóþ íå ïðîñòî îäÿã, à ³í-
ñòàëÿö³þ íà ò³ë³. À âëàñíå îäÿã ìàþòü âäÿ-
ãàòè, ³ ìè õî÷åìî, ùîá éîãî êóïóâàëè ³
íîñèëè. Öå º ïðàâèëî ³íäóñòð³¿ ìîäè, íà
öüîìó çàðîáëÿþòü. Âëàñíå, íå áóëî á ó ìå-
íå áóòèêà íà Õðåùàòèêó, ÿêáè äèçàéíåð-
ñüêà ðîáîòà íå ïðèíîñèëà ÿêèéñü çèñê.

— ×è º â Óêðà¿í³ ïîïèò íà åêñêëþçèâí³
äèçàéíåðñüê³ ðå÷³?

— Ïîïèò íà åêñêëþçèâí³ ðå÷³ º çàâæäè.
Âëàñíå, ðå÷³ ç ïîä³óìó íå ïðîäàºìî: äàðó-
ºìî àáî çáåð³ãàºìî äëÿ ñåáå ÿê âç³ðåöü, ÿê
äóõ êîëåêö³¿. Ï³ñëÿ ïîêàç³â ç êîëåêö³¿ â³ä-
áèðàºìî ³ ïðîäàºìî ëèøå òå, ùî ìîæíà
íîñèòè íîðìàëüíî. Åêñêëþçèâíèì º êð³é,
ñòèëü, íàñòð³é îäÿãó. Àëå ñàì îäÿã, ÿêèé
ïðîäàºòüñÿ â áóòèêó, ïðîøèòèé, ÿê ì³í³-
ìóì, â ðîçì³ðí³é ñ³òö³, à ç ïîä³óìó ìîäå-
ë³ ð³äêî ïîòðàïëÿþòü ó ìàãàçèíè.

— Ç ÷èì ïîâ’ÿçàíà ïîÿâà áþäæåòíî¿ ë³í³¿
“ÎÊ”?

— Öå ïðîìèñëîâà êîëåêö³ÿ, äðóãà ë³í³ÿ,
ÿêó ìè çàðåºñòðóâàëè ê³ëüêà ðîê³â òîìó.
Îäÿã ï³ä ìàðêîþ “Îêñàíà Êàðàâàíñüêà” º
äóæå äîðîãèé, àäæå âåëèê³ ãðîø³ âêëàäàþ-

òüñÿ â ðåêëàìó, ðîçêðóòêó, ïîêàçè. Ïðîòå
º áàãàòî ö³íèòåë³â óêðà¿íñüêî¿ ìîäè, ùî
õîò³ëè á íîñèòè ùîñü óêðà¿íñüêå ³ íå ìà-
þòü ô³íàíñîâî¿ ìîæëèâîñò³ êóïëÿòè äîðî-
ã³ ðå÷³. Äëÿ íèõ ìè ³ ñòâîðèëè êîëåêö³þ
“ÎÊ”, ùî º äåøåâøîþ ³ äåìîêðàòè÷í³-
øîþ. Äðóãà ë³í³ÿ º íå íàñò³ëüêè çîáîâ’ÿçó-
þ÷îþ, âîíà êîìåðö³éí³øà, ïåðåäáà÷àº
á³ëüøó ê³ëüê³ñòü îäèíèöü îäÿãó. Òàê, ôóò-
áîëêè ç íàïèñîì “Ëþáè óêðà¿íñüêå. Íî-
ñè Êàðàâàíñüêó” ìè ïîñò³éíî äîøèâàºìî,
¿õ øâèäêî ðîçêóïîâóþòü. Öå º âæå ïåâíèé
ñòèëü, ìåíòàëüí³ñòü ³ ñâ³äîì³ñòü.

— ßêà òåìà íîâî¿ êîëåêö³¿?
— Íàéíîâ³øà êîëåêö³ÿ âæå ïîêàçàíà íà

Óêðà¿íñüêîìó òèæí³ ìîäè. Âîíà º ïåð-
øèì êðîêîì ó íîâîìó ïðîåêò³ Îêñàíè
Êàðàâàíñüêî¿ — âèïóñêó ïåðøèõ óêðà¿í-
ñüêèõ êàðò. ²ñíóº çàêîí â³ä Îêñàíè Êà-
ðàâàíñüêî¿ — ìî¿ êîëåêö³¿ ìàþòü áóòè ³í-
ñï³ðîâàí³ ÷èìîñü âëàñíå óêðà¿íñüêèì.
Òàê, ïåðåäîñòàííÿ òåìà áóëà ïðèñâÿ÷åíà
êíèæö³ Àíäðóõîâè÷à “12 îáðó÷³â”. Êîëè
øóêàëà òåìó äëÿ íîâî¿ êîëåêö³¿, çãàäàëà
ïðî ãðàëüí³ êàðòè ëüâ³âñüêî¿ õóäîæíèö³
Îëåíè Êóëü÷èöüêî¿, ÿê³ áà÷èëà ó ìóçåé-
íîìó ôîíä³. Ç íèìè ñòàëàñÿ ñïðàâæíÿ
ì³ñòèêà. Âèÿâèëîñü, Îëåíà Êóëü÷èöüêà
íàìàëþâàëà ò³ëüêè 6 êàðò ³ íàïèñàëà â

çàïîâ³ò³, ùî êîëèñü çíàéäåòüñÿ ñïîð³äíå-
íà ëþäèíà, ÿêà ¿õ äîìàëþº. À ñâî¿ êàðòè
âîíà ï³äïèñóâàëà “Î. Ê”, õî÷à êàðòèíè
çàçâè÷àé ï³äïèñóâàëà ïîâíèì ³ì’ÿì. Ñïî-
÷àòêó â ìåíå áóëà ³äåÿ ïðîñòî çðîáèòè
êîëåêö³þ çà ìîòèâàìè êàðò. Òà, ç îãëÿäó
íà ö³ ñï³âïàä³ííÿ, âèð³øèëà ¿õ äîìàëþ-
âàòè — òàê âèíèêëà êîëîäà ïåðøèõ óêðà-
¿íñüêèõ êàðò ç³ ñïðàâæí³ìè óêðà¿íñüêèìè
ãåðîÿìè.

— Â êîæí³é âàø³é êîëåêö³¿ ïðèñóòí³ ð³ç-
íîìàí³òí³ ö³êàâ³ ñóìêè. Çâ³äêè âèíèêëî öå
çàõîïëåííÿ?

— Í³êîëè íå ìîãëà çíàéòè ñóìêó, ÿêà
á ³äåàëüíî ï³äõîäèëà äî ñòàíó äóø³ ÷è
ïåâíîãî íàñòðîþ. Âïåâíåíà, ÿêùî ñòèëü-
íî âäÿãàºøñÿ — ìàº áóòè ³ ñòèëüíà ñóì-
êà. Ïî÷àëà ñòâîðþâàòè ñóìêè ñàìà, ³ öå
ñòàëî ìî¿ì õîá³. Ñïî÷àòêó íå ï³äîçðþâà-
ëà, ùî ìîäåëþâàííÿ ñóìîê ìîæå ñòàòè
á³çíåñîì. Íåòðàäèö³éí³ ³ íåïðàâèëüíèõ
ôîðì ñóìêè áóëè äîïîâíåííÿì äî îáðà-
çó, ïðîòå âîíè ìàëè ïîïèò, ³ íàéá³ëüøå
¿õ êóïóâàëè. Âèÿâèëîñÿ, ùî öå ïðàâèëü-
íèé õ³ä ÿê êîìåðö³éíèé, òàê ³ åñòåòè÷-
íèé. Îñîáëèâî âë³òêó, êîëè âäÿãàºø ùîñü
ïðîñòå,— ñàìå ñóìêà äîäàº æ³íö³ ñòèëü-
íîñò³.

— Áåç ÷îãî íåìîæëèâèé âàø ãàðäåðîá?
— Çà îñòàíí³ ðîêè ìîºþ óí³ôîðìîþ ñòà-

ëè äæèíñè. Êîëè ÿ âäÿãàëàñÿ åïàòàæíî,
êë³ºíòêè íå â³ä÷óâàëè êîíòàêòó, íàâ³òü
òðîõè ìåíå áîÿëèñÿ. Âäÿãíóâøè ïðîñòèé
ñâåòðèê ³ äæèíñè, ïîì³òèëà, ùî âîíè ïî-
÷àëè ñòàâèòèñÿ â³äêðèò³øå. Äæèíñè ³ ôóò-
áîëêà — öå ïåâíèì ÷èíîì ë³êàðñüêèé á³-
ëèé õàëàò. Ìî¿ êë³ºíòêè ÿê ïàö³ºíòêè, ÿ
äîïîìàãàþ ¿ì ïîçáàâèòèñÿ â³ä êîìïëåêñ³â
³ âíóòð³øíüîãî äèñêîìôîðòó, äîäàòè âïåâ-
íåíîñò³ ó ñîá³. À îñü ìî¿ óëþáëåí³ ðå÷³ äëÿ
äóø³ — öå âçóòòÿ. Ó ìåíå ïðîñòî ãîðè ð³ç-
íîìàí³òíîãî âçóòòÿ, ÿêå øêîäà âèêèäàòè.
Íà ùàñòÿ, â àòåëüº º îêðåìà ê³ìíàòà, äå ³
òðèìàþ ïîëîâèíó ñâîãî âçóòòÿ.

— Ùî â îäÿç³ äëÿ âàñ º ïîãàíèì ñìàêîì?
— Ïîíÿòòÿ ìîäè º â³äíîñíèì ³ ñóá’ºê-

òèâíèì, òàê ñàìî ÿê ïîãàíîãî ³ äîáðîãî
ñìàêó, ç ÷àñîì âîíè çì³íþþòüñÿ. Òå, ùî
áóëî íåñìàêîì íà ïî÷àòêó Õ²Õ ñòîë³òòÿ,
º âåðõîì êóëüòóðè íèí³. Ãîâîðèòè ïðî
³äåàëüíèé ñìàê ³ íåñìàê — íåðåàëüíî, áî
êîæíà ëþäèíà ìàº âëàñí³ óïîäîáàííÿ.
Òðåáà ëîÿëüí³øå ñòàâèòèñÿ äî òèõ ëþäåé,
ñìàê ÿêèõ ââàæàºø ïîãàíèì. ßê íà ìå-
íå, íàáàãàòî á³ëüøèé íåñìàê — öå áðàê
êóëüòóðè ó ïîâåä³íö³, ìîâ³, à îñîáëèâî —
íåâì³ííÿ ëþäèíè âîëîä³òè ñîáîþ òà ñòðè-
ìóâàòè íåãàòèâí³ åìîö³¿. Êîëè ëþäèíà äå-
ìîíñòðóº ñâ³é ïîãàíèé íàñòð³é íà ëþäÿõ,
áàéäóæå, ÿê âîíà âäÿãíåíà. Áóëà êîì³÷íà
ñèòóàö³ÿ â Ïàðèæ³, êîëè íà ïîêàç³ Øà-
íåëü ìè ïîáà÷èëè áåçäîãàííî âáðàíó æ³í-
êó. Áóëè âïåâíåí³, ùî öå äàìà, ÿê ì³í³-
ìóì, øâåäñüêî¿ ÷è ô³íñüêî¿ áëàêèòíî¿
êðîâ³. Êîëè æ âîíà ïî÷àëà êðè÷àòè ïî
ìîá³ëüíîìó òåëåôîíó, âðàæåííÿ îäðàçó
çì³íèëîñÿ.

— Âè íàðîäèëèñÿ ó Êèºâ³, ïðîòå ìåøêà-
ºòå ó Ëüâîâ³. ßê ïîºäíóºòå æèòòÿ â îáîõ ì³ñ-
òàõ?

— Ïîñò³éíî ë³òàþ ç Êèºâà äî Ëüâîâà ³
íàâïàêè, äåêîëè ïî ÷îòèðè—ï’ÿòü ðàç³â íà
òèæäåíü. Íàðîäèëàñÿ â Êèºâ³ çà çá³ãîì îá-
ñòàâèí, íàñïðàâä³ ÿ — êîð³ííà ëüâ³â’ÿíêà.
Â Êèºâ³ íå æèâó, áî ìåí³ äóæå çàòèøíî ó
Ëüâîâ³. Òàì ìàþ ³ äâà áóòèêè â öåíòð³ ì³ñ-
òà. À â ñòîëèö³ çàòå äîáðå ïðàöþâàòè, àäæå
ìîäíå æèòòÿ Óêðà¿íè âñå æ òàêè çàëèøàº-
òüñÿ çà Êèºâîì.

— ×è çáèðàºòåñÿ ïðîñóâàòè âëàñí³ êîëåê-
ö³¿ çà êîðäîí?

— ß óêðà¿íêà, ³ íå ëèøå â ìîä³. Öå ì³é
ñòàí äóø³ ³ ìî¿ êîðåí³. Êîëè ø³ñòü ðîê³â
òîìó ïî¿õàëà â Ïàðèæ íà òèæí³ ìîäè, ìî¿
êîëåêö³¿ ñïîäîáàëèñÿ ñâ³æèì ïîãëÿäîì ³
ºâðîïåéñüêèì áà÷åííÿì. Ìåí³ çàïðîïîíó-
âàëè ïðàöþâàòè â Ïàðèæ³, ïðîòå ç óìîâîþ,
ùî ÿ ìàþ â Ïàðèæ³ æèòè, ùîá â³ä÷óâàòè
ôðàíöóæåíêó. Òà ÿ ïðàãíó â³ä÷óâàòè óêðà-
¿íêó, ³ áàæàþ ðîáèòè îäÿã, ÿêèé ìåí³ ïî-
äîáàºòüñÿ. ßêùî ì³é óêðà¿íñüêèé îäÿã âè-
ÿâèâñÿ ö³ëêîì ºâðîïåéñüêèì, áî ïîíàä ïî-
ëîâèíó êë³ºíò³â íàøîãî áóòèêà ³íîçåìö³,
÷îìó íå ðîçêðóòèòè ñâîþ òîðãîâó ìàðêó â
Óêðà¿í³ òàê, ùîá íà çàõîä³ íåþ çàö³êàâè-
ëèñÿ. Íåùîäàâíî ïðè¿æäæàëè Áàéºðè,
ÿêèì ñïîäîáàëèñÿ ìî¿ êîëåêö³¿. ² íèí³ ÿê-
ðàç âåäóòüñÿ ðîçìîâè, ùîá ïðåäñòàâëÿòè
íàø îäÿã â øîó-ðóìàõ â Ì³ëàí³ ³ Ïàðèæ³.
Â³äïîâ³äíî òàì áóäóòü ³ ïîêàçè ìî¿õ êîëåê-
ö³é ÿê óêðà¿íñüêîãî äèçàéíåðà.

— Ðîáîòà äèçàéíåðà âèìàãàº ÷èìàëèõ çó-
ñèëü. ßê âè â³äïî÷èâàºòå?

— Íàéêðàùèé â³äïî÷èíîê — êîëè ÿ ö³-
êàâëþñü ÷èìîñü íàñò³ëüêè, ùî â³äêëþ÷à-
þñÿ â³ä ìîäè. Äóæå ëþáëþ ñïîðò, êàòà-
þñÿ íà ëèæàõ. Êîëè ïîòðàïëÿþ â ãîðè,
áà÷ó êðàñó ç ã³ðñüêî¿ âåðøèíè, òî çàáó-
âàþ ïðî âñå ³íøå. Îäèí ³ç ñïîñîá³â ðå-
ëàêñàö³¿ — ïðèéòè äîäîìó, ââ³ìêíóòè òå-
ëåâ³çîð, çàâàëèòèñÿ íà äèâàí ç êíèæ-
êîþ — ³ “âèðóáèòèñÿ”. Ñïðàâæí³é â³äïî-
÷èíîê — öå ñîí, ÿêîãî çàâæäè õðîí³÷íî
íå âèñòà÷àº
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Àíäðå Òàí âèïóñòèâ 
íà ïîä³óì ëàñò³âîê
Ìîäåëüºðè ï³äêð³ïèëè âðàæåííÿ â³ä îäÿãó ÿñêðàâèì øîó
Íàòàëüÿ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÀ, 
äèðåêòîð ÒÌ Angel-studio
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ukrainian Fashion Week
семимильними ро ами
прям ють до світових
традицій Fashion Weeks.
За десять ро ів сво о іс-
н вання У раїнсь ий тиж-
день моди піднявся на
д же висо ий рівень. З
простих дефіле моделей
одязі по ази перетвори-

лися на яс раве шо , що
захоплює від почат до
інця. Сьо одні, о рім
я існих, повноцінних о-
ле цій, раїнсь і дизай-
нери пропон ють цілісні
образи, доповнені низ ою
ант ражних заходів.

ANDRE TAN
Ïîêàç êîëåêö³¿ “Íåáåñí³ ëàñ-

ò³âêè” ðîçïî÷àâ âèñòóï äóåòó ïî-
â³òðÿíèõ àêðîáàò³â, ùî, ìîâ çà-
êîõàí³ ãîëóáêè, êðóæëÿëè íàä ïî-
ä³óìîì. Ó ñâî¿é íîâ³é êîëåêö³¿
äèçàéíåð ïðîäîâæóº ïðàöþâàòè
ó ñòèë³ smart couture òà ðîçâèâàº
³äåþ ³íòåëåêòóàëüíîãî îäÿãó äëÿ
ìåøêàíêè ºâðîïåéñüêîãî ìåãà-
ïîë³ñó. Ëåãê³ òêàíèíè, ëåãê³ êî-
ëüîðè, ëåãê³ ñèëóåòè ç “êðèëàìè”
ó êðî¿ áëóç — ³ ñïðàâëÿº âðàæåí-
íÿ, ùî ìîäåë³ îñü-îñü çëåòÿòü.
Òàêîæ Àíäðå Òàí âèïóñòèâ áëîê
÷îëîâ³÷îãî îäÿãó, íà ÿêèé òàê
äîâãî ÷åêàëè ö³íèòåë³ òâîð÷îñò³
ìîëîäîãî äèçàéíåðà.

Íà ïîêàç³ áóëà ïðèñóòíÿ òîï-
ìîäåëü Ñí³æàíà Îíîïêî, ÿêà â³ä-
çíà÷èëà, ùî õîò³ëà á áàãàòî ÷îãî
âäÿãòè ç êîëåêö³¿. “Âçàãàë³, ÿ ââà-
æàþ, ùî öå íàéêðàùà êîëåêö³ÿ,
ÿêà áóëà ïðåäñòàâëåíà â Óêðà-
¿í³”,— ïîä³ëèëàñÿ âðàæåííÿìè
ïàí³ Îíîïêî.

Svetlana BEVZA
Óæå âäðóãå ìîëîäèé äèçàéíåð

îäÿãó äëÿ æ³íîê Ñâ³òëàíà Áåâçà
äåìîíñòðóº ó ñâî¿é êîëåêö³¿ àðèñ-
òîêðàòè÷íèé ì³í³ìàë³çì, ùî âæå
ñòàâ ô³ðìîâèì ñòèëåì ÒÌ
BEVZA. ¯¿ íîâà êîëåêö³ÿ “×àñ
ñâ³òëà” ñòâîðåíà ó ñòèë³ñòèö³ 
80-õ, îñíîâíîþ ³äåºþ ÿêî¿ ñòàëà
ïðîáëåìà ãëîáàëüíîãî ïîòåïë³í-
íÿ, ÿêå ïðèçâåäå äî òîãî, ùî æ³í-
êè õîäèòèìóòü ó ìàëåíüê³é á³ë³é
ñóêí³, áî ³íøå íåìîæëèâî. Îêð³ì
á³ëîãî, äèçàéíåð âèêîðèñòàëà íå-
áåñíî-áëàêèòíèé, ïîìàðàí÷åâèé,
ïåðñèêîâèé òà áåæåâèé êîëüîðè.
Óñ³ ìîäåë³ çðîáëåí³ ç íàòóðàëüíèõ
òêàíèí, àáè â åðó ãëîáàëüíîãî
ïîòåïë³ííÿ íå áóëî ñïåêîòíî —
øîâê, êðåïäåøèí, òðèêîòàæ, ïî-
ïë³í.

Êîëåêö³ÿ âåñíà — ë³òî-2008 â³ä
BEVZA ñòâîðåíà äëÿ òèõ, õòî éäå
ïîïåðåäó ÷àñó.

Марина М ляр
для “АРТІНЕЛЛІ”

Ñâîþ íîâó êîëåêö³þ äèçàéíåð
Ìàðèíà Ìóëÿð ïðèñâÿòèëà ¿¿ âå-
ëè÷íîñò³ Æ³íö³. Ñòâîðèâøè
âáðàííÿ, ÿêå ³äåàëüíî ïàñóº áóäü-
ÿê³é ô³ãóð³, âîíà ùå ðàç íàãàäà-

ëà, ùî îêð³ì ðîáîòè, ñë³ä ³íîä³
çâåðíóòè óâàãó íà âëàñíó êðàñó,
àäæå êîæíà æ³íêà íåïîâòîðíà,
êîæíà îñë³ïëþº êðàñîþ òà âè-
ïðîì³íþº äîáðî ³ í³æí³ñòü. Ñàìå
òàêîþ ñòàëà ãåðî¿íÿ íàñòóïíîãî
ñåçîíó â³ä “ÀÐÒ²ÍÅËË²”. Êîëåê-
ö³þ íàïîâíþâàëè ð³çíîìàí³òí³
ñóêí³ — îäíîòîíí³ ³ ç ïîºäíàí-
íÿì ê³ëüêîõ òêàíèí, ó ñêëàäêàõ
òà ç ö³êàâèì êðîºì, äîâã³ òà äî
ñåðåäèíè êîë³íà, àëå íåçì³ííî
æ³íî÷í³. Çäåá³ëüøîãî Ìàðèíà
Ìóëÿð ñòâîðèëà ìîäåë³ ç øîâêó
òà øèôîíó. Êîëüîðè êîëåêö³¿ —
áåæåâèé, áëàêèòíèé, ðîæåâèé,
÷îðíèé.

Ксенія Марчен о
для X’U

Ìîëîäèé òàëàíîâèòèé äèçàéíåð
Êñåí³ÿ Ìàð÷åíêî ïðè ñòâîðåíí³
íîâî¿ êîëåêö³¿ øóêàëà íàòõíåííÿ
ó ãëåì-³êîíè Ãðåéñ Äæîíñ òà ó
ìàíäðàõ ²íä³ºþ. ßê ðåçóëüòàò,
ìàºìî îäÿã, íàïîâíåíèé åíåðã³ºþ,
÷èñòèìè êîëüîðàìè òà êóëüòîì ³í-
äèâ³äóàëüíîñò³. Êñåí³ÿ âèêîðèñ-
òîâóâàëà íàòóðàëüíèé êîòîí, â³í-
òàæíèé áàòèñò, äóæå òîíêèé òðè-
êîòàæ, îðãàíçó. Æ³íî÷à ë³í³ÿ îäÿ-
ãó ïðåäñòàâëåíà îá’ºìíèìè áðþ-
êàìè, ïðîçîðèìè ñï³äíèöÿìè, ñî-
ðî÷êàìè ç áàíòîâèìè ñêëàäêàìè,
äóòèìè æèëåòàìè. ×îëîâ³÷ó æ íà-
ïîâíþâàëè ñòðîã³ áðþêè-äóäî÷-
êè, òðèêîòàæí³ îë³ìï³éêè, àæóð-
í³ êàðäèãàíè òà áðèäæ³-ñàôàð³.
ßñêðàâ³ êîëüîðè — áëàêèòíèé,
ðîæåâèé, æîâòèé, êèñëîòíî-çåëå-
íèé íàïîâíþâàëè êîëåêö³þ õà-
ðàêòåðíîþ äëÿ äèçàéíåðà ³ðîí³ºþ.

À ï³ä ÷àñ ÷îëîâ³÷îãî áëîêó óñ³
ï³äñï³âóâàëè Â³êòîðó Öîþ: “Òû
âûãëÿäèøü òàê íåñîâðåìåííî ðÿ-
äîì ñî ìíîé...” — àáñîëþòíèé
ãðàíæ, ùî ñòàíå ô³øêîþ íàñòóï-
íîãî ñåçîíó.

Анна Бабен о
Ñâîº íàòõíåííÿ äëÿ íîâî¿ êî-

ëåêö³¿ ìîäåëüºð Àííà Áàáåíêî
çíàéøëà ó ñàìîìó æèòò³ — íà
ð³âí³ ïî÷óòò³â ³ åìîö³é, íà ç³-
òêíåíí³ íàòóðàëüíîãî òà øòó÷íî-
ãî ³ áóëà ñòâîðåíà êîëåêö³ÿ âåñ-
íà — ë³òî-2008. Ïèøí³, îá’ºìí³
ôîðìè, íåâ³ä÷óòíà áàãàòîøàðî-
â³ñòü, àñèìåòðè÷í³ ñèëóåòè, ùî
ïîðîäæóþòü íîâèé ì³í³ìàë³ñòè÷-
íèé îáðàç. Ñåðåä îäÿãó — ñóêí³-
ïàëüòî, îá’ºìí³ áëóçîíè, òóí³êè,
ëåãê³ êóðòêè. Õ³ò ñåçîíó â³ä äè-
çàéíåðà Áàáåíêî — ñóêí³ ç àêòó-
àëüíîþ äîâæèíîþ âèùå êîë³íà ç
àêöåíòîì íà ðóêàâè. ²íòåëåêòó-
àëüíèé îáðàç çàâåðøóþòü åôåêò-
í³ ³ ïðåêðàñíî âèãîòîâëåí³ äåòà-
ë³. Òêàíèíè — øîâê, â³ñêîçà,
òðèêîòàæ, çì³øàí³ âîëîêíà. Êî-
ëüîðè — ÷åðâîíèé, ÷îðíèé, áà-
ãàòî á³ëîãî òà áåæåâîãî.

Світлана Те ін
(Росія)

Íîâà êîëåêö³ÿ â³ä ðîñ³éñüêîãî
äèçàéíåðà Ñâ³òëàíè Òåã³í âðàçè-
ëà ëàêîí³÷í³ñòþ îáðàç³â, ÷óäîâîþ
ÿê³ñòþ ïîøèâó, ïðîäóìàí³ñòþ
êîæíèõ äåòàëåé. Òåã³í áà÷èòü íà-
ñòóïíèé ñåçîí ó áåæåâîìó, ÷îð-
íîìó, ï³ñî÷íîìó êîëüîðàõ. Áàãà-
òî ñóêîíü àáñîëþòíî ð³çíî¿ äîâ-
æèíè ç ãëèáîêèì äåêîëüòå àáî æ

ç ïîâí³ñòþ çàêðèòèì ãîðëîì. Ìî-
äåë³ êðîêóâàëè ï³ä æèâ³ ä³-äæåé-
ñüê³ ñåòè. ßê çàâæäè, Òåã³í âèêî-
ðèñòàëà íàòóðàëüí³ òêàíèíè —
áàâîâíó, êàøåì³ð, âîâíó, øîâê.

Тетяна ЗЕМСКОВА /
Олена ВОРОЖБИТ

“Î, öÿ ñó÷àñíà æ³íêà! ¯é ïî-
òð³áíî çàÿâëÿòè, ï³äêîðþâàòè,
äèâóâàòè, âïåâíþâàòè, ñÿÿòè,
âñòèãàòè! Àáè çàÿâèòè ïðî ñåáå ÿê
ïðî ìîäíó îñîáèñò³ñòü, ¿é ïîòð³á-
íî îáðàòè êëàñè÷íèé ñèëóåò,
ïðîñòó ñóêíþ àáî ñàðàôàí ³ äî-
äàòè äî öüîãî òðîõè ëàêó”,— òàê
êàæå äèçàéíåðñüêèé äóåò Òåòÿíè
Çåìñêîâî¿ òà Îëåíè Âîðîæáèò. Ó
ñâî¿é íîâ³é êîëåêö³¿ ó ñòèë³ 60-õ
âîíè ïîêàçàëè ïåðø çà âñå æ³-
íî÷í³ñòü, âèðîáèâøè âáðàííÿ
íàéð³çíîìàí³òí³øèõ ôàñîí³â ç
íåçâè÷àéíèõ òêàíèí, ùî âèãî-
òîâëÿëè ñïåö³àëüíî äëÿ äîìó
“Òåòÿíà ÇÅÌÑÊÎÂÀ / Îëåíà
ÂÎÐÎÆÁÈÒ”.

VICTORIA GRES
by GRES

Â³êòîð³ÿ Ãðåñü çàíóðèëà íàñ ó
40-â³ ðîêè ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ.
Äèçàéíåð ïîºäíàëà ÷îðíå òà á³-
ëå, ÷îðíå òà áåæåâå ó ñóêíÿõ òà
ïåíþàðàõ. Çà çàäóìîì Ãðåñü, ñà-
ìå öåé ïðåäìåò ãàðäåðîáó ïî-
âèííà ìàòè êîæíà ìîäíèöÿ ó
íàñòóïíîìó ñåçîí³. Âïàëè â îêî
³ ö³êàâ³ ïðèíòè îãîëåíèõ æ³íîê

ó ñòèë³ñòèö³ òèõ ñàìèõ 40-õ íà
òêàíèíàõ, êîòð³ áóëî çàìîâëåíî
ñïåö³àëüíî äëÿ áóäèíêó VIC-
TORIA GRES â ²òàë³¿. Íåìîæ-
ëèâî îá³éòè óâàãîþ ³ ÷óäîâ³ àê-
ñåñóàðè — âåëèê³ ñóìêè ç â³í-
òàæíèìè ôîòîêàðòêàìè, òóôë³
â³ä Ñí³æàíè Íåõ ç øîâêó òà ã³-
ïþðó. Äëÿ ïðîõîëîäíî¿ ïîãîäè
Ãðåñü ïðîïîíóº ïàëüòî, ùî
“òðèìàº” ñòàí, òà æàêåòè-áîëå-
ðî, ÿê³ ìàþòü äóæå æ³íî÷íèé
âèãëÿä òà çàì³íÿòü çâè÷àéí³ âå-
÷³ðí³ øàë³. ×óäîâî ï³ä³áðàíà ìó-
çèêà äî ïîêàçó ñòâîðþâàëà âðà-
æåííÿ í³áè çàì³ñòü ä³-äæåé-
ñüêîãî ñåòó ãðàº ãðàìîôîí ³ç
çàïèñàìè ò³º¿ åïîõè.

WAWA
ÒÌ WAWA áóëà ñòâîðåíà äâî-

ìà â³äîìèìè îñîáèñòîñòÿìè —
äèçàéíåðîì Â³êòîðîì Àí³ñ³ìî-
âèì òà ôóòáîë³ñòîì Âëàäèñëàâîì
Âàùóêîì. Çàçíà÷èìî, ùî âñ³ êî-
ëåêö³¿ â³ä ç³ðêîâîãî äóåòó òàê ÷è
³íàêøå ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñïîðòîì. Íå
âèíÿòêîì ñòàëà ³ êîëåêö³ÿ âåñíà
— ë³òî-2008 WAWA-Racing, ÿêó
Â³êòîð Àí³ñ³ìîâ ïðèñâÿòèâ âå-
ëèêèì ãîíùèêàì ÕÕ ñòîë³òòÿ —
Ì³õàåëþ Øóìàõåðó, Õàóíà-Ìà-
íóåëþ Ôàíõ³î òà ³í. Ìàéæå âñþ
êîëåêö³þ äèçàéíåð Àí³ñ³ìîâ
ðîçôàðáóâàâ ó ÷îðíå ³ ò³ëüêè äå-
íå-äå äîäàâ òðîõè á³ëîãî, ñèíüî-
ãî, ñ³ðîãî. Ñèëóåòè ïîâí³ñòþ â³ä-
òâîðþâàëè ôîðìó ï³ëîò³â Ôîð-
ìóëè-1 — áàãàòî ëàìïàñ³â, ìåòà-
ëåâèõ “áëèñêàâîê”, íàøèâîê.
Îêðåìó óâàãó Àí³ñ³ìîâ ïðèä³ëèâ

àêñåñóàðàì — øîëîìè, ñåêóíäî-
ì³ðè, ñòàðîâèíí³ îêóëÿðè äëÿ
ðåéñ³íãó òà âçóòòÿ, ï³äîøâà ÿêî-
ãî çðîáëåíà ³ç àâòîìîá³ëüíèõ
øèí.

Natasha Glazkova
Íîâó êîëåêö³þ âåñíà — ë³òî-

2008 Íàòàøà Ãëàçêîâà ïðèñâÿòè-
ëà åïîñ³ ðîñ³éñüêîãî àâàíãàðäó
ïî÷àòêó íîâîãî ñòîë³òòÿ — øå-
äåâðàì Êàçèìèðà Ìàëåâè÷à, Âà-
ñèëÿ Êàíäèíñüêîãî, Ïàâëà Á³ëî-
íîâà, ÿê³ ïåðåíåñëèñÿ íà øîâê.
Òêàíèíè äèçàéíåð çàìîâëÿëà ó
Ìîñêâ³. Äðàìàòè÷íà ñèëà ôàðá,
ÿñêðàâà ë³ïíèíà ôîðì ó òâîð³í-
íÿõ õóäîæíèê³â “Áóáíîâîãî âà-
ëåòà” ï³äøòîâõíóëè äèçàéíåðà íà
ñòâîðåííÿ ñîêîâèòî¿, ÿñêðàâî¿,
äèíàì³÷íî¿ êîëåêö³¿ ïðåò-à-ïîð-
òå de luxe. Äîâåðøåí³ñòü ãåîìåò-
ðè÷íèì ë³í³ÿì òà ôîðìàì íàäà-
þòü íàïðóæåí³ êîëüîðîâ³ êîí-
òðàñòè. Âèøóêàí³ ñóêí³ ïðèêðà-
øàþòü ñòèë³çîâàí³ íàòþðìîðòè ç
á³ñåðó òà ïàºòîê. Îêð³ì ñóêîíü,
Íàòàëÿ Ãëàçêîâà ïðåäñòàâèëà
ìàéêè, øîðòè òà öåëîôàíîâ³ ïëà-
ù³.

Çàâåðøóâàëà ïîêàç ìîëîä³æíà
ë³í³ÿ “NG: Sketches by nastia”, ùî
çóñòð³ëà íàñòóïíå ë³òî ó ðîìàí-
òè÷íîìó íàñòðî¿ — ðþø³, âîëà-
íè, ö³êàâ³ ôîðìè, íåçâè÷í³ ïðî-
ïîðö³¿ òà êóìåäí³ àïë³êàö³¿.

DS FURS
Ìèòö³ õóòðà ÒÌ DS FURS

ñòâîðèëè âåñíÿíó êîëåêö³þ, â îñ-
íîâó ÿêî¿ ëÿãëè áåçðóêàâêè, íà-
êèäêè, æàêåòè, àíîðàêè òà ëåãê³
ïàëüòî ç ð³çíèõ âèä³â õóòðà êëà-
ñè÷íèõ ôîðì òà êîëüîð³â. Ó êî-
ëåêö³¿ äîì³íóþòü ïðîñò³ ñèëóåòè.
Âèðîáè ÒÌ DS FURS — äëÿ ñó-
÷àñíèõ, àêòèâíèõ æ³íîê, ÿê äëÿ
ì³ñüêèõ ä³ëîâèõ çóñòð³÷åé, ïî¿ç-
äîê íà àâòî, áóäåííîñò³ òà ñâÿò,
òàê ³ äëÿ ïðîãóëÿíîê òà â³äïî÷èí-
êó. Ñòâîðþþ÷è êîëåêö³þ, äèçàé-
íåðè åêñïåðèìåíòóâàëè ç êðîºì,
òåõí³êîþ, òèïîì òà êîëüîðîì õóò-
ðà. Çàãàëüíà ãàììà ïðîìàëüîâà-
íà ó ìîíîõðîìíèõ òîíàõ — á³ëî-
ìó, ÷îðíîìó, êîðè÷íåâîìó òà ñ³-
ðîìó.

Êîëåêö³ÿ ç áîáðà, êàðàêóëþ,
íîðêè, ïîí³, ºíîòà äóæå çàòèø-
íà òà êðàñèâà.

VICTORIA GRES
DENIM

Êîëåêö³ÿ “Åì³ãðàíò” íàñòóï-
íîãî ñåçîíó â³ä ÒÌ VICTORIA
GRES DENIM, ÿê çàâæäè, â³ä-
çíà÷èëàñÿ ÷óäîâèì øîó. Ìîäåë³
âèõîäèëè íà ïîä³óì ç â³íòàæíè-
ìè ÷åìîäàíàìè, âò³ëþþ÷è îáðàç
áëîê³âñüêèõ åì³ãðàíòîê. Ïðîäîâ-
æóâàëè öþ òåìó ì³í³-ïàëüòî ç êè-
ëèìê³â ç îëåíÿìè ó ñòèë³ 60-õ.
Áîëåðî, ùî çàì³íþþòü çâè÷í³ íà-
êèäêè, ð³çíîìàí³òí³ æàêåòèêè òà
ñóêí³. Äîâåðøóâàëè îáðàç ðåòðî-
âçóòòÿ â³ä Ñí³æàíè Íåõ. ÒÌ VIC-
TORIA GRES DENIM ïëàíóº çà-
ìîâèòè ïàðò³þ òàêîãî âçóòòÿ â
²òàë³¿ çà âëàñíèìè åñê³çàìè. Îá³-
öÿþòü, ùî ö³íà òàêèõ òóôåëüîê ó
ðîçäð³áíîìó ïðîäàæó áóäå ïðè-
áëèçíî 1500 ãðí. Çàâåðøóâàëè
ïîêàç ñó÷àñí³ø³ ìîäåë³ ç âàð³àö³-
ÿìè äåí³ìó — ñàðàôàíè, äæèíñè,
ñï³äíèö³-òþëüïàíè

DS FURS при рила олих моделей х тряними і раш ами
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Âèáóõ äæàçó
Ãàðÿ÷³ ãîëëàíäñüê³ õëîïö³ 
ï³äêîðèëè êîíñåðâàòîð³þ
Àëÿ Ô²Ë²ÏÏÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У неділю на сцені Оперної
ст дії Національної м зич-
ної а адемії відб вся чер-
овий онцерт рам ах
иївсь о о міжнародно о
джазово о абонемента.
Відомі Європі м зи анти
з ансамблю са софоніста
Бена Германа, отрі спе-
ціально для раїнсь о о
т р об'єдналися з росій-
сь им ви онавцем, спрос-
т вали стале явлення
про північн стриманість.

Óçàãàë³-òî ì³æíàðîäíèé äæàçî-
âèé àáîíåìåíò â³ä ñàìîãî ñâîãî
âèíèêíåííÿ ó 2005-ìó ðîö³ îð³-
ºíòóâàâñÿ íà ïðåçåíòàö³þ íà
óêðà¿íñüê³é ñöåí³ äæàçîâèõ àð-
òèñò³â ç³ Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â —
áàòüê³âùèíè ö³º¿ êóëüòóðè. Áàçó-
âàëàñÿ ñòðàòåã³ÿ íà îñîáèñòèõ
êîíòàêòàõ ïðîìîóòåðà ïðîåêòó
áàñ-ã³òàðèñòà Àðêàä³ÿ Îâðóöüêî-
ãî, êîòðèé äîâãèé ÷àñ â÷èâñÿ é
ïðàöþâàâ ó Íüþ-Éîðêó. Ñïðà-
öþâàëî: çà äâà ðîêè êè¿âñüêà ïóá-
ë³êà é ñïðàâä³ ïî÷óëà ÷èìàëî
ïåðøîðîçðÿäíèõ ìóçèêàíò³â ç³
ÑØÀ, Ðîñ³¿ òà Ïîëüù³. À âò³ì, ç
öüîãî ñåçîíó ãåîãðàô³ÿ àáîíåìåí-
òà, ñõîæå, ðîçøèðþâàòèìåòüñÿ.

²í³ö³àòèâà Àðêàä³ÿ Îâðóöüêîãî
íàáóëà âæå ïåâíîãî ðåçîíàíñó â
ìóçè÷íîìó ñâ³ò³. Ïðÿìå ï³äòâåð-
äæåííÿ öüîìó — ïðè¿çä äî Êèºâà
îäíîãî ç íàéá³ëüø øàíîâàíèõ òà
çàòðåáóâàíèõ äæàçîâèõ âèêîíàâ-
ö³â Ãîëëàíä³¿ Áåíäæàì³íà Ãåðìà-
íà. Â³í óñòèã ïîãðàòè ÷è íå ç ïî-
ëîâèíîþ ïåðøèõ ïåðñîí ñüîãî-
äí³øíüîãî äæàçó, à éîãî êîëåêòèâ
New Cool Collective çà ÷àñ ³ñíóâàí-
íÿ íàáóâ çíà÷íî¿ ïîïóëÿðíîñò³ ó
ªâðîï³. Îäèí ³ç àëüáîì³â Ãåðìà-
íà íàâ³òü îòðèìàâ íå òàê äàâíî
íàãîðîäó Edison Award — ñâîãî
ðîäó ãîëëàíäñüêîãî ¥ðåìì³.

Òîæ íå äèâíî, ùî, êð³ì ïðåä-
ñòàâíèê³â ïîñîëüñòâà Êîðîë³âñòâà
Í³äåðëàíä³â, ó çàë³ êè¿âñüêî¿ êîí-
ñåðâàòîð³¿ ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè
é ³íøèõ çíàíèõ ó ñòîëèö³ îñ³á,
íàñàìïåðåä äèïëîìàò³â. Äî ñëî-
âà, çà ñïîñòåðåæåííÿìè òîãî æ
òàêè Îâðóöüêîãî, äèïëîìàòè÷íå
ñåðåäîâèùå Êèºâà çíà÷íî ïðî-
äâèíóò³øå ó ìóçè÷íîìó ñåíñ³,
í³æ, ïðèì³ðîì, ìîñêîâñüêå. Âå-
÷³ð îá³öÿâ ãîñòÿì ïðèºìíå çíàé-
îìñòâî ç ñó÷àñíîþ ³íòåëåêòóàëü-
íîþ ³ìïðîâ³çàö³éíîþ ìóçèêîþ, à
çîâí³øí³é âèãëÿä àðòèñò³â ö³ ñïî-
ä³âàííÿ ò³ëüêè ï³äêð³ïëþâàâ:
ñòðóíê³ í³äåðëàíäö³ â íåçâè÷íèõ
äëÿ äæàç-êîíöåðòó êëàñè÷íèõ
êîñòþìàõ (ë³äåð íàâ³òü ïðè êðà-
âàòö³) ïîâîäèëèñÿ ïðèâ³òíî, àëå
äîâîë³ ñòðèìàíî. Âèð³çíÿâñÿ, ëè-
áîíü, ò³ëüêè Àðêàä³é Îâðóöüêèé

ó ð³çíîêîëüîðîâîìó âáðàíí³ òà
áàíäàí³.

Óò³ì, ç ïåðøî¿ æ ï’ºñè ìóçè-
êàíòè çàäåìîíñòðóâàëè òàêó
åíåðã³þ òà òåìïåðàìåíò, ùî ìà-
ëî íå çíåñëè ñò³íè àêàäåì³÷íîãî
ïðèì³ùåííÿ. Ïóáë³ö³ áóëî ïðåä’-
ÿâëåíå ì³öíå äèíàì³÷íå çâó÷àí-
íÿ ç äîáðèì ïðèñìàêîì äæàç-ðî-
êó, ïîäåêóäè ìàéæå òàíöþâàëü-
íèìè ðèòìàìè òà êàðêîëîìíèìè
ñîëî Áåíà Ãåðìàíà é Àíòîíà Ãî-
óñì³òà. Öåé ã³òàðèñò óçàãàë³ ïå-
ð³îäè÷íî ïåðåòÿãóâàâ íà ñåáå
óâàãó ñëóõà÷³â, ïðèìóäðÿþ÷èñü
ï³ä ÷àñ ãðè ìàëüîâíè÷î æåñòè-
êóëþâàòè, ï³äñï³âóâàòè òà çä³é-
ìàòè êëóáêè ïèëó â òàíöþâàëü-
íîìó àçàðò³. Ùîïðàâäà, é ³íø³
ó÷àñíèêè êîíöåðòó òåæ íå ïîñòó-
ïàëèñÿ êîëåç³ â àðòèñòèçì³ òà çà-
âçÿòîñò³. Ãåðìàí ÷àñ â³ä ÷àñó ï³ä-
áàäüîðëèâî âèãóêóâàâ ùîñü äî
ïàðòíåð³â òà àóäèòîð³¿, ñï³âàâ, í³-
áè çàáóâøè ïðî ñâ³é ñàêñîôîí,
à óäàðíèê Éîðóí Âðîë³´ óçàãàë³
ì³ã áè äàòè ôîðó áóäü-ÿê³é ç³ðö³
êðóòîãî ðîê-ïåðôîðìàíñó. Ùî
ïðèºìíî: ñïîäîáàëîñÿ íå ëèøå
ñëóõà÷àì, à é âèêîíàâöÿì —
âäÿ÷íà àòìîñôåðà êè¿âñüêîãî çà-
ëó íàäèõíóëà ¿õ íà ö³ëèõ òðè á³-
ñè çàì³ñòü îäíîãî. À ùå àðòèñòè
çàïåâíèëè, ùî ³ç çàäîâîëåííÿì
ïðè¿äóòü ñþäè é íàñòóïíîãî ðà-
çó, ÿêùî ¿õ çàïðîñÿòü. Òîãî âå-
÷îðà ÷îìóñü õîò³ëîñÿ äóìàòè, ùî
öå ö³ëêîì ðåàëüíî

Кар оломні соло Антонові Го сміт даються та само ле о,
я танцювальні па
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Ìåëîìàíàì âëàøòóâàëè áåíêåò
Ñåðã³é Ñòàäëåð ïðèâ³ç äî Êèºâà Ïëàòîíà, Øóáåðòà òà ¥åðøâ³íà
Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

15 жовтня на сцені Націо-
нальної філармонії відб в-
ся один із найбільш очі -
ваних онцертів сезон —
вист п російсь о о с ри-
паля Сер ія Стадлера. Я
і в попередні ро и, м зи-
ант приїхав з онцерт-
мейстером та сестрою
Юлією Стадлер. Попри
стій ий імідж еталон
с рип ової ри, цьо о ра-
з вели ий Стадлер вдав-
ся до своєрідно о м зич-
но о х лі анства, що
зрештою йо о іміджеві
анітрохи не заш одило.

Çà äâ³ ç ïîëîâèíîþ ãîäèíè
êîíöåðòíîãî ÷àñó ðîäèííèé äóåò
Ñòàäëåð³â óñòèã ïîâîäèòè êè¿â-
ñüêó ïóáë³êó ìóçè÷íèìè øëÿõà-
ìè Õ²Õ ³ ÕÕ ñòîë³òü. Ïåðøå â³ä-
ä³ëåííÿ ö³ëêîì áóëî â³ääàíî öüî-
ãîð³÷íîìó þâ³ëÿðîâ³ Ôðàíöó Øó-
áåðòó — ñêðèïàë³ ç³ãðàëè òðè÷àñ-
òèííó ëÿ-ì³íîðíó Ñîíàòó (1824)
³ íàïèñàíó ñ³ìîìà ðîêàìè ðàí³-
øå ÷îòèðè÷àñòèííó ëÿ-ìàæîðíó.
Â äðóã³é ïîëîâèí³ âå÷îðà ðîñ³é-
ñüêèì àðòèñòàì ñïåðøó âäàëîñÿ
çàðàçèòè çàë ïðèñòðàñòþ Allegro
appassionato Ñåìþåëà Áàðáåðà, à
ïîòîìó îäðàçó æ çàñïîêî¿òè ñëó-
õà÷³â Íîêòþðíîì Ààðîíà Êîï-
ëåíäà. Äàë³ çàïðîïîíóâàëè Ñåðå-
íàäó Ëåîíàðäà Áåðíñòàéíà, âèñ-
ï³âàíó àìåðèêàíñüêèì êîìïîçè-
òîðîì ï³ä óÿâíèìè áàëêîíàìè

äàâíüîãðåöüêèõ ë³òåðàòîð³â òà ô³-
ëîñîô³â. Íèçêà ïåðñîíàæ³â ö³º¿
ìóçè÷íî¿ ï’ºñè äîáðå çíàíà çà
“Áåíêåòîì” Ïëàòîíà, ÿêîãî,
âëàñíå, é ³ëþñòðóâàâ Áåðíñòàéí:
Ñîêðàò, Ïàâñàí³é, Åð³êñèìàõ,
Àðèñòîôàí, Ôåäð, Àãàôîí, Àëê³-
â³àä (äî ñëîâà, íàéá³ëüø íåñïî-
ê³éíèì ³ ìåòóøëèâèì ñåðåä óñ³õ,
ÿêùî äîâ³ðÿòè ³íòó¿ö³¿ êîìïîçè-
òîðà, áóâ òàêè Åð³êñèìàõ). À íà-
ñàìê³íåöü ïóáë³ö³ íå çàëèøàëîñÿ
í³÷îãî ³íøîãî, ÿê ïðîñòî ñëóõíÿ-
íî ï³ääàòèñÿ ïî-îñ³ííüîìó äæà-
çîâî-áëþçîâîìó íàñòðîºâ³ ï³ä ìå-
ëîä³¿ “Ïîð´³ ³ Áåññ” Äæîðäæà
¥åðøâ³íà.

Êîëè êðèòèêè ð³ê ó ð³ê çàõîï-
ëåíî ïîâòîðþþòü ò³ ñàì³ åï³òåòè,
ïèøó÷è ïðî Ñòàäëåðà, âîíè àæ
í³ÿê íå ïåðåãèíàþòü ïàëèöþ.
Îñîáëèâî òàì, äå éäåòüñÿ ïðî
òåõí³÷íó äîñêîíàë³ñòü ìóçèêàí-
òà. Ñïðàâä³, ÿê³ ìîæóòü áóòè ïðå-
òåíç³¿, êîëè çà ïëå÷èìà ñêðèïà-
ëÿ øêîëè Îéñòðàõà, Êîãàíà,
Òðåòüÿêîâà, Ãóòíèêîâà òà Âàéìà-
íà. Í³÷îãî äèâíîãî, ùî Ñòàäëåð
ñâîãî ÷àñó ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ðî-
ê³â çàáèðàâ óñ³ ïåðø³ ïðåì³¿ ç
Ãðàí-ïð³ òà çîëîòèìè ìåäàëÿìè
íà äîäà÷ó íà êîíêóðñàõ Ìàðãàðè-
òè Ëîí´ ³ Æàêà Ò³áî â Ïàðèæ³,
“Êîíöåðòèíî Ïðàãà”, êîíêóðñ³
×àéêîâñüêîãî â Ìîñêâ³ òà ùå íà
ê³ëüêîõ ìóçè÷íèõ çìàãàííÿõ. ²
êîëè ëþäè, áóâà, ç ã³ðêîãî äîñâ³-
äó òà ç ÿêèìîñü çåìíèì â³ä÷àºì
ïîâòîðþþòü îòå çàòåðòå “íå ïðàã-
í³òü äîñêîíàëîñò³, áî ¿¿ íåìàº”,
õî÷ ÿê áè ïàôîñíî é áàíàëüíî öå
çâó÷àëî, õî÷åòüñÿ ïîðàäèòè ¿ì ïî-
ñëóõàòè Ñòàäëåðà. Éîãî ìóçè÷íó
â³ðòóîçí³ñòü ìîæíà ïîð³âíÿòè ç
â³ðòóîçí³ñòþ ìåòåëèêà â ïîëüîò³.

Àáî ç ëåãê³ñòþ, êîòðà òàê ÷àðóº
ó íàäâîäíèõ òðþêàõ ìîðñüêèõ
äåëüô³í³â. Ïðèíàéìí³ ó éîãî ãð³
íå â³ä÷óâàºòüñÿ àí³ íàòóãè, àí³
ïðàãíåííÿ ùîñü ïîäîëàòè, àí³
òèì ïà÷å — áîðîòüáè. Óñå ïðè-
ðîäíî òà ëåãêî, ÿê ó ìóçèö³ Ìî-
öàðòà.

×àñîì íà êîíöåðò³ íàâ³òü çà-
êðàäàâñÿ ñòðàõ â³ä òàêî¿, ñêàçàòè
á, íåëþäñüêî¿ òî÷íîñò³ ó âèêî-

íàíí³, êîëè âñå âèðàõóâàíî-âè-
òðèìàíî àæ äî îäí³º¿ âîñüìî¿ ó
òðèâàëîñò³ âîñüìèõ. ßêáè íå
¥åðøâ³í, â ÷è¿õ ïàðòèòóðàõ ìóçè-
êàíòè ïî÷óâàþòüñÿ, ìîâ íà ëüî-
äó — áàëàíñóþòü ì³æ ïëàâí³ñòþ
òà â³ëüí³ñòþ ðóõó, ç îäíîãî áîêó,
òà éîãî ð³âíîì³ðí³ñòþ é ÷³òê³ñ-
òþ, ç ³íøîãî,— Ñåðã³ÿ Ñòàäëåðà
óçàãàë³ ìîæíà áóëî á íàçâàòè ìà-
øèíîþ ³ç ñêðèïêîþ â ðóêàõ. Àëå

ñàìå íà ¥åðøâ³í³ öåé ï³äîçð³ëèé
îáðàç êóäèñü çíèê. Áî ç ñóòî àêà-
äåì³÷íîãî, çàñò³áíóòîãî íà âñ³ ́ ó-
äçèêè âç³ðöÿ ñêðèïêîâî¿ ãðè, â
îñòàíí³ õâèëèíè êîíöåðòó àðòèñò
âðàç ïåðåòâîðèâñÿ ÷è òî íà ðîç-
êóòîãî, áà íàâ³òü ëåäü ïî-õóë³ãàí-
ñüêîìó ãðàéëèâîãî ìóçèêàíòà áî-
ãåìè, ÷è òî íà ñàìîãî ì³ô³÷íîãî
Îðôåÿ, çäàòíîãî êîãî çàâãîäíî
çìóñèòè éîìó ïîâ³ðèòè

Сер ій Стадлер, я завжди, під орив иян ле істю
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Ïàâëî ÊÎÐÍ²ªÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Завтра в раїнсь ий
про ат виходить римі-
нальний трилер "Порочна
пристрасть" Тіма Діс-
нея — артина про при-
оди анти вара, що роз-
ш є зни лі шедеври.
Кримінальні пристрасті
блідн ть на тлі венеціан-
сь их пейзажів — олов-
но о і єдино о, заради
чо о варто дивитися
фільм.

Ïàòð³ê Äîíîâàí (Ñêîò Â³ëü-
ÿìñ), óñåñâ³òíüî âèçíàíèé åêñ-
ïåðò â îáëàñò³ àíòèêâàðíîãî æè-
âîïèñó, ïðèáóâàº äî Âåíåö³¿ çà
çàâäàííÿì ñòðàõîâî¿ êîìïàí³¿,
ùîá ï³äòâåðäèòè äîñòîâ³ðí³ñòü
ê³ëüêîõ êàðòèí, âèñòàâëåíèõ ó
ì³ñüê³é êàðòèíí³é ãàëåðå¿. Îäíà
ç öèõ ðîá³ò — çíàìåíèòà “Áó-
ðÿ” — íàéá³ëüø â³äîìå ç ïîëî-
òåí, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ àíàë³çó.
Â³äðàçó æ ï³ñëÿ ïðèáóòòÿ åêñ-
ïåðòà íà ãàëåðåþ ÷èíèòüñÿ íà-
ë³ò, âíàñë³äîê ÷îãî ò³ ñàì³ êàð-
òèíè, äîñòîâ³ðí³ñòü ÿêèõ íàëå-
æèòü âñòàíîâèòè, çíèêàþòü. Çà
òðè äí³ Ïàòð³ê ïîâèíåí çàáåçïå-
÷èòè ðîçøóê ³ ïîâåðíåííÿ âèò-
âîð³â ìèñòåöòâà äî ìóçåþ, ùîá
íàâ³òü ò³íü ï³äîçðè íå ìîãëà
âïàñòè íà äèðåêòîðà ãàëåðå¿,
ÿêèé ìàëî òîãî, ùî âñå æèòòÿ
ïîêëàâ íà ðîçâèòîê ñõîâèùà îá-
ðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà, òàê ùå
é íàðîäèâ ïðåêðàñíó äî÷êó
Ê’ÿðó, êîòðà â³äðàçó æ âïàëà â
îêî Ïàòð³êó ÿê ïåðñîíàëüíà ìó-
çà. Ïðîòÿãîì öèõ äí³â ñòðàõî-
âèé åêñïåðò ç’ÿñóº ìàñó ïîäðî-
áèöü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç çëî÷èíîì,

ïîñëóæèòü ïðèâîäîì äëÿ ðèòó-
àëüíî¿ ðîçïðàâè íàä ö³ííèìè
ñâ³äêàìè, ïîáóâàº â ï³äï³ëüíî-
ìó öåõó ç ìàñîâîãî âèãîòîâëåí-
íÿ êîï³é ö³ííèõ õóäîæí³õ òâî-
ð³â ³ çðîçóì³º íàðåøò³, ùî ñïå-
ðå÷àòèñÿ ç æ³íêîþ áåçãëóçäî, à
³íîä³ ùå é ñìåðòåëüíî íåáåçïå÷-
íî. 

Ùîïðàâäà, ï³ä ÷àñ ïåðåãëÿäó
“Ïîðî÷íî¿ ïðèñòðàñò³” íàé÷àñ-
ò³øå ëîâèø ñåáå íà òîìó, ùî
íàâ³òü íàïðóæåíèé ñþæåò íå â
ïåðøó ÷åðãó âïëèâàº íà çàäî-
âîëåííÿ â³ä ô³ëüìó. ßêùî çîâ-
ñ³ì ÷åñíî, ñîêîâèò³ñòü ôàðá ó
çîáðàæåíí³ íåáåçïå÷íîãî ì³ñòà,
êîòðå íå âòðàòèëî ñåðåäíüîâ³÷-
íî-õèæî¿ ÷àð³âíîñò³, ìóçè÷íî-
ïñèõîäåë³÷íèé îðíàìåíò, êðàñà
³ íàñè÷åí³ñòü àóðè âñ³õ ìåøêàí-
ö³â ô³ëüìó, íåçàëåæíî â³ä ¿õíüî¿
“ïîçèòèâíîñò³” àáî “íåãàòèâíî-
ñò³”, äëÿ çàíóðåííÿ â àòìîñôå-
ðó ê³íî îçíà÷àþòü çíà÷íî á³ëü-
øå, í³æ ³ñòîð³ÿ çëî÷èííîãî óã-
ðóïîâàííÿ â íàéêðàñèâ³øîìó
ì³ñò³ ïëàíåòè.

Ñàìå Âåíåö³ÿ ³ º òóò ãîëîâ-
íîþ ãåðî¿íåþ êàðòèíè, ò³ºþ ñà-
ìîþ ïîðî÷íîþ ïðèñòðàñòþ, òàê
ùî ï³ñëÿ ô³ëüìó âè, øâèäøå çà
âñå, â³äðàçó ïî÷íåòå çàîùàäæó-
âàòè ãðîø³, ùîá ó ïåðøèé àáî
â ÷åðãîâèé ðàç óòàìóâàòè âëàñ-
íó ïðèñòðàñòü äî öüîãî ì³ñòà.
Òðèëåð, ëþáîâíà ³íòðèãà, ³ñòî-
ðè÷íà êîë³ç³ÿ òóò íå äóæå âàæ-
ëèâ³ — íàéãîëîâí³øå, ùî âñå
ò³ëüêè é ìîæå â³äáóòèñÿ â ì³ñ-
ö³, àòìîñôåðà ÿêîãî íàïîºíà
êðèâàâèìè çâè÷àÿìè ³ ÿçè÷-
íèöüêî-êàòîëèöüêèìè ïåðåêà-
çàìè.

Äî ñëîâà, ìè ç âàìè íå ñàìîò-
í³: ó ô³ëüì³, ïðè÷îìó çîâñ³ì íå
â ãîëîâíèõ ðîëÿõ, çíÿëèñÿ òàê³
êîðèôå¿, ÿê Ðóò´åð Ãàóåð ³
Ìàëüêîëüì Ìàêäàóåëë. ßê³,
éìîâ³ðíî, òàê ñàìî, ÿê ³ ìè, íà-
çàâæäè çàêîõàí³ â öå ì³ñòî, ³ òî-
ìó íå ââàæàþòü íåãîæèì ïðîñ-
òî â³äò³íÿòè ñâîºþ ãðîþ êðèì³-
íàëüíî-åðîòè÷íó ³ñòîð³þ íà òë³
ðåíåñàíñíèõ ïàëàööî ³ ñìàðàã-
äîâèõ ïåéçàæ³â ëàãóíè

Ïàðàä 
ïîòåíö³éíîñòåé

Ìèêèòà ÊÀÄÀÍ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

“Á³ºíàëüíà õâèëÿ” äîêîòèëàñÿ äî íàøî¿ ÷àñòèíè ªâðîïè ïîð³âíÿ-
íî íåäàâíî. À âò³ì, äâ³ îñíîâí³ ñõ³äíîºâðîïåéñüê³ á³ºíàëå — ïðàçü-
êà òà ìîñêîâñüêà — âæå âñòèãëè ï³äõîïèòè óñ³ õâîðîáè “âåëèêî¿ âè-
ñòàâêè”, íà ÿê³ ðîêàìè õâîð³þòü ó Âåíåö³¿, Ë³îí³, Áåðë³í³, Ë³âåðïóë³,
Ñ³äíå¿, Ñàí-Ïàóëî òà ùå áàãàòî äå.

Íà òë³ öèõ âåëåòåíñüêèõ åêñïîçèö³é Ïåðøà á³ºíàëå ìîëîäèõ õóäîæ-
íèê³â ó Òàëë³íí³, êîòðà îñü-îñü ñê³í÷èëàñÿ, âèãëÿäàº äóæå âèãðàø-
íî. Íàñàìïåðåä òîìó, ùî Á³ºíàëå ìîëîäèõ õóäîæíèê³â — öå ìàëåíü-
êà á³ºíàëå.

¯¿ â³äêðèòòþ ïåðåäóâàëà ñåð³ÿ ëåêö³é, ñåì³íàð³â, äèñêóñ³é, ùî ñòà-
ëà îêðåìèì ïðîåêòîì ó ðàìêàõ ôåñòèâàëþ. Êóðàòîðè Ðàåëü Àðòåëü
òà Àíåë³ Ïîð³ îáðàëè ìàêñèìàëüíî íåðåïðåñèâíó ôîðìó îðãàí³çàö³¿ —
â³äáèðàëè õóäîæíèê³â, à íå òâîðè é ñàìå äëÿ õóäîæíèê³â âèáóäîâó-
âàëè äèñêóñ³éíèé ïðîñò³ð. Íåçàäîâãî äî â³äêðèòòÿ á³ºíàëå çì³íèëà ³ì’ÿ:
çàì³ñòü ïëàíîâàíî¿ “Ï’ÿòî¿ âëàäè” ¿¿ íàçâàëè “Íàñë³äêàìè òà Ïðîïî-
çèö³ÿìè”.

“Íàñë³äêè” Àíåë³ Ïîð³ òà “Ïðîïîçèö³¿” Ðàåëü Àðòåëü âèãëÿäàëè ÿê
äâ³ îêðåì³ âèñòàâêè íà ñï³ëüí³é òåðèòîð³¿. Îñü ò³ëüêè “Íàñë³äêè” —
òî íàñàìïåðåä ïðî ñóñï³ëüí³ çì³íè ó Ïðèáàëòèö³, à “Ïðîïîçèö³¿” —
ðàäøå ïðî ïåñèì³ñòè÷í³ òà îïòèì³ñòè÷í³ ñöåíàð³¿ ðîçâèòêó ñó÷àñíî-
ãî ñóñï³ëüñòâà.

Îñîáèñòà òà êîëåêòèâíà ïàì’ÿòü, à òàêîæ ïðîãíîçè áëèçüêîãî ìàé-
áóòíüîãî — ïèòàííÿ îñîáëèâî àêòóàëüí³ ç îãëÿäó íà â³ê ó÷àñíèê³â.
Óñ³ âîíè, òî÷í³øå óñ³ ìè íàðîäæåí³ ì³æ 1972 òà 1985 ðîêàìè. Â³ê àâ-
òîð³â òà ñèëüíà “ïðîãíîñòè÷íà” ë³í³ÿ ïðîåêòó äàëè çìîãó âæå ó âè-
ñòàâêîâèõ çàëàõ îêðåñëèòè òàëë³ííñüêó á³ºíàëå ÿê “ïàðàä ïîòåíö³é-
íîñòåé”.

Â Óêðà¿í³ òà Åñòîí³¿, ó Ô³íëÿíä³¿ òà Ïîëüù³ ìîëîäèõ ëþäåé ç ïåíç-
ëÿìè òà êàìåðàìè ºäíàº ðîçóì³ííÿ åòè÷íîãî ÿê çì³ñòó, à åñòåòè÷íîãî
ÿê çàñîáó. Òàê ñàìî, ÿê ³ ö³êàâ³ñòü äî áóäü-ÿêèõ ñîö³àëüíèõ çíàê³â —
ñèìâîë³â, ïàì’ÿòíèê³â, ÿê³ ïðåäñòàâëÿþòü íàñ ³ ÿê³ ìè íå îáèðàëè. Â
ìóëüòèêó åñòîíñüêî¿ õóäîæíèö³ Êð³ñò³íè Íîðìàí ñóìíîçâ³ñíèé Áðîí-
çîâèé Ñîëäàò ïðèë³òàº äî Åñòîí³¿ ç êîñìîñó, òîáòî “ïðîñòî” ç’ÿâëÿº-
òüñÿ ó æèòò³ ëþäåé, ïîçáàâëÿþ÷è ¿õ ñêëàäíîù³â âèáîðó. Äæîí Ô³ë³ï
Ìàê³íåí ç Ô³íëÿíä³¿ ïîøèâ øê³ðÿíó êóðòêó â êîëüîðîâ³é ãàìì³ åñòîí-
ñüêîãî ïðàïîðó ç îäíîãî áîêó é ðîñ³éñüêîãî — ç ³íøîãî: çà áàæàííÿì
¿¿ ìîæíà íîñèòè ó òîé ÷è òîé ñïîñ³á. Àáñòðàêö³éí³ñòü ïðàïîðó çðîáè-
ëà òåìîþ ñâî¿õ ôîòîãðàô³é ³ Òàíÿ Ìóðàâñüêà ç Òàëë³ííà — ¿¿ îãîëåí³
ìîäåë³ ïðèêðèâàþòü øìàòêàìè ÷îðíî-ñèíüî-á³ëîãî êîëüîðó ïðè÷èíí³
ì³ñöÿ. Áåðë³íêà Íàòàë³ Äþðáåð´ ó ïëàñòèë³íîâ³é àí³ìàö³¿ âèðàçíî ïî-
ð³âíÿëà ôåøí-³íäóñòð³þ ç ðèíêîì ðàá³â. Õóäîæíèöÿ Åë³í Ãàíñäîòò³ð
ç ²ñëàíä³¿ ïîêàçàëà ñåð³þ ð³çíèõ çà ÷àñîì ôîòîãðàô³é ëþäåé íà ïîë³-
òè÷íèõ ì³òèíãàõ. Óñ³ íàïèñè òà ñèìâîëè íà ïëàêàòàõ, òðàíñïàðàíòàõ,
ïðàïîðàõ, êîòð³ òðèìàþòü ö³ ëþäè, ïðèáðàíî øëÿõîì îáðîáêè ôîòî-
ãðàô³é. Êóðàòîð Àíåë³ Ïîð³ ñêàçàëà ïðî öþ ðîáîòó: “Òàêå â³ä÷óòòÿ, ùî
õî÷åø êðè÷àòè, àëå ñëîâà íå ìîæóòü ç òåáå âèéòè”.

Ðîáîòà êè¿âñüêèõ “ðåï³âö³â” ñòàëà ÷åðãîâèì åòàïîì íàøîãî ïðîåê-
òó “Ïàòð³îòèçì”. Âèãëÿäàº ïðîåêò íà êøòàëò ñëîâíèêà ç â³çóàëüíè-
ìè â³äïîâ³äíèêàìè ïîíÿòü òà ñë³â. Òàëë³ííó ä³ñòàâñÿ “ìóçåé” — ùå
é òîìó, ùî á³ºíàëå âëàøòóâàëè ó áóä³âë³, ç ÿêî¿ íå òàê äàâíî âè¿õàâ
Íàö³îíàëüíèé ìóçåé îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà. Òåðèòîð³ÿ “êîëèø-
íüîãî ìóçåþ”, “ïîðîæíüîãî ìóçåþ” ñòàëà ³äåàëüíèì ì³ñöåì äëÿ ðîç-
ìîâè ïðî ôóíêö³¿ ìóçåþ â ñó÷àñíîìó æèòò³. Ó “ðåï³âñüêîìó” ðîçïè-
ñ³ éøëîñÿ ïðî äâà îñíîâíèõ ð³çíîâèäè ñüîãîäí³øíüîãî ìóçåþ. Ïåð-
øèé — ñîö³àëüíî îð³ºíòîâàíèé, òîé, ùî çáèðàº êîëåêö³þ, âåäå äî-
ñë³äíèöüê³ ïðîãðàìè é çàéìàºòüñÿ íåçàëåæíîþ êðèòèêîþ. Äðóãèé —
ìóçåé íåîë³áåðàëüíîãî òèïó, ïîðîäæåíèé ³íäóñòð³ºþ âèäîâèù ³ çî-
ð³ºíòîâàíèé íà âèñòàâêè-áëîêáàñòåðè ç ïîâòîðþâàíèì íàáîðîì ç³ð-
êîâèõ ³ìåí. Ó ìóçå¿ ïåðøîãî òèïó íîâå ìèñòåöòâî, íîâ³ ³äå¿ ïðåäñòàâ-
ëåí³ íà òë³ àðõ³âó êóëüòóðè, äðóãà ìîäåëü íàòîì³ñòü çàçâè÷àé ïðîïî-
íóº ñòàð³ ³äå¿ ùîðàçó â íîâ³é îáãîðòö³.

Ê³ëüêà ñë³â ïðî îô³ö³éíèé ñòàòóñ á³ºíàëå. Âîíà â³äáóëàñÿ çà ï³ä-
òðèìêè Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè Åñòîí³¿, Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ìèñ-
òåöòâ, òàëë³ííñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè, à ºäèíèì êîìåðö³éíèì ïàðòíåðîì
ôåñòèâàëþ ñòàâ ãîòåëü, ó ÿêîìó ðîçì³ñòèëè ó÷àñíèê³â. Êîìåíòàð³, ÿê
ìîâèòüñÿ, çàéâ³

Ñìåðòíèê ó Âåíåö³¿
"Ïîðî÷íà ïðèñòðàñòü" Ò³ìà Ä³ñíåÿ 
íà óêðà¿íñüêèõ åêðàíàõ

Ñëóæèòè ðàäèé,
ïðèñëóæóâàòè —
òàêîæ 
За інчення. Почато на 1-й стор.

Íàâ’ÿçëèâèé ñèìâîë³ñòñüêèé
ïðèñìàê âèíèêàº òàêîæ â³ä íå-
ñê³í÷åííî¿ êàíòèëåíè àêòîð-
ñüêèõ ðóõ³â (÷èì á³ëüøå âîíè
íàãàäóâàòèìóòü ãëÿäà÷åâ³ ïðè-
ìõëèâî ãíó÷ê³ ô³ãóðè Áüîðäñëåÿ
àáî âèòîí÷åí³ ðîñëèííî-çîîëî-
ã³÷í³ îðíàìåíòè Ðåð³õà, òèì
áëèæ÷å ãëÿäà÷ äî Â³êòþêîâîãî
çàäóìó). À êðàïêîþ ÷è òî çíà-
êîì îêëèêó ö³º¿ ñòèë³çîâàíî¿
âòîðèííîñò³ ðàäøå çà âñå º áà-
ëåòí³ ñòàíêè, ùî ïåðåòèíàþòü
ïëàíøåò ñöåíè,— äëÿ òîãî, õòî
äèâèòüñÿ íà íèõ, ³ì’ÿ Ñåðã³ÿ
Äÿã³ëºâà ñàìî ñïëèâàº ó ïàì’ÿ-
ò³.

Óò³ì, ó ÷åðãîâî¿ âåðñ³¿ “Ñëóæ-
íèöü” ç âèñòàâîþ âç³ðöÿ 1987
ðîêó ðîçá³æíîñòåé ÷èìàëî. Í³-
÷îãî äèâíîãî: òðèâàëèé ÷àñ ï³ä-
òðèìóâàòè óâàãó ïóáë³êè äî íà-
ôàíòàçîâàíî¿ øòó÷íî¿ êðàñè
çîâñ³ì íå òàê ëåãêî. Ìàáóòü, ñà-
ìå òîìó íà êàíâó, ïðèäóìàíó
äëÿ çíàâö³â òà åñòåò³â, ó 2007-ìó
Â³êòþê âèð³øèâ íàêëàñòè ôàð-
áè çíà÷íî ãðóá³ø³. À äî òîãî ùå

é âäàòèñÿ äî âåëüìè êîíêðåòíî-
ãî óïîä³áíåííÿ.

Íàéâèðàçí³øå ç ö³ëî¿ íèçêè
óïîä³áíåíü ó íîâ³é âåðñ³¿ âè-
ñòàâè — ïàðàëåëü ì³æ ³íòðè-
ãàíêàìè ³ çëîä³éêàìè Êëåð ³
Ñîëàíæ òà ïèõàòèìè åêçîòè÷-
íèìè ïòàõàìè. Ïðåäñòàâëÿþ÷è
íà ñöåí³ æ³íîê, ÷îëîâ³êè-àêòî-
ðè, íà÷å ïàâè÷³, âèïèíàþòü
ãðóäè, ðóõàþòüñÿ, ïîâîë³ ñòó-
ïàþ÷è, ÿê ôëàì³íãî, àáî ðîç-
êèäàþòü ðóêè-êðèëà, ìîâ ïåë³-
êàíè. Ç ö³ºþ îðí³òîëîã³÷íîþ
ïëàñòèêîþ, êîòðà ÷è íå íàéïå-
ðåêîíëèâ³øå äåìîíñòðóº ïðè-
ðîäó òâàðèííîãî ³ñíóâàííÿ
ñëóæíèöü, ó âèñòàâ³ ìîæå ïî-
ñïåðå÷àòèñÿ ºäèíèé ä³àëîã-ç³-
çíàííÿ ïðî ¿õíþ íåíàâèñòü äî
ñàìèõ ñåáå. Óñ³ ³íø³ ðîçìîâè
íà äèâî ìîíîòîíí³ òà ïóñòîïî-
ðîæí³ é âèãëÿäàþòü çàéâèìè
ïîÿñíåííÿìè äî ñþæåòíèõ õî-
ä³â.

Òîé ôàêò, ùî ïðèõîâàíà íå
òàê ó ñþæåò³, ÿê ó ï³äòåêñò³, ô³-
ëîñîô³÷í³ñòü Æåíå Â³êòþêîâ³
çîâñ³ì íå ïîòð³áíà, îñòàòî÷íî
ç’ÿñóºòüñÿ ó ãðîì³çäêîìó øîó-

ïîä³áíîìó ô³íàë³. Ùîïðàâäà, é
äî öüîãî óñï³õ ä³éñòâà çàëåæàâ
âèíÿòêîâî â³ä ïåðøî¿ ñèãíàëü-
íî¿ ñèñòåìè é òàêòèëüíî¿ ÷óò-
òºâîñò³. Ò³ëà ³ì³òóâàëè, ùî
ñòîãíóòü â³ä ïðèñòðàñò³, ãîëîñè
øåïîò³ëè ó ì³êðîôîíè, â³äòâî-
ðþþ÷è ñóì’ÿòòÿ äóø³, à âñå çà-
ãàëîì íàãàäóâàëî ùîñü øòó÷-
íî-êðàñèâå é ïåðåñîëîäæåíå,
íà÷å ãóñòî-êîðè÷íåâèé ÷àé ó
âàãîí³.

À âò³ì, äîâîë³ òðèâàëèé ÷àñ
êîðèñòóþ÷èñü ãîéäàííÿì ñ³ä-
íèöü ÿê ñóïåðâïëèâîâèì âèðà-
æàëüíèì çàñîáîì, Â³êòþê äëÿ
êîëèøíüîãî åñåðåñåð³âñüêîãî
òåàòðó çðîáèâ òàêè äóæå êîðèñ-
íó ð³÷. Àäæå öå â³í ôàêòè÷íî
çíèùèâ òåàòð ðåàë³ñòè÷íîãî ìó-
òàíòà é ïðèäóìàâ âèøóêàíå ñòè-
ë³çîâàíå âèäîâèùå, äå ïîâèíí³
ãðàòè âèíÿòêîâî äåìîí³÷íî êðà-
ñèâ³ àêòîðè ³ í³æíî-÷óòòºâ³ àêò-
ðèñè. Ò³ëà ÿêèõ, ÿê ó Ãîãåíà,
îâèâàòèìóòü ãàðÿ÷³ òðîï³÷í³ êî-
ëüîðè

Ганна ВЕСЕЛОВСЬКА,
спеціально для “Хрещати а”

ВВ ІІ ДД АА ВВ ТТ ОО РР АА
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Героям “Порочної пристрасті” за охатися одне в одно о важче,
ніж Венецію
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Ãîðîñêîï êèÿíèíà 
íà 17 æîâòíÿ
Сьо одні немає місця емоціям, енер етичні ритми осмос

спрям ють наші лопоти в земне р сло, проб дж ватим ть пра -
тичні риси вдачі, сприятим ть втіленню пра матичних зад мів.
Б дьте осподарем слова, відповідально ставтеся до своїх обо-
в'яз ів, все прорахов йте, нерентабельні справи від ладіть. Ін-
формація, поч та цьо о дня, має доленосне значення. Постав-
теся до своїх ідей, д мо , а та ож під азо та порад з ма си-
мальною серйозністю.

ОВНИ, мати влад над людьми — це не забав а для амбіцій. Ви має-
те взяти на себе відповідальність за ч жі долі. Сл жіть їм не лише за
роші, а й б дьте д шевно ч йними.
ТЕЛЬЦІ, ваш ідеал охано о — владна, раціональна особа, за я ою

відч ватимете себе, мов за ам’яною стіною. Ш айте, і неодмінно
знайдете.
БЛИЗНЯТА, сімейні проблеми, що висять тя арем на д ші, альм -

ючи розвито , слід либо о проаналіз вати, від ин ти непотрібне, і то-
ді від риються перспе тивні оризонти.
РАКИ, нала одж йте ділові стос н и, зміцнюйте шлюбні зи. Зроби-

ти це можна спішно, я що не вдаватися до рити и та психоло ічно-
о садизм .
ЛЕВИ, не заци люйтеся на роботі, вчасно відпочивайте — всіх ро-

шей не заробите, а здоров’я не пите.
ДІВИ, ваша чарівність є переп ст ою на романтичний олімп. Ловіть

шанс, влаштов йте сердечні справи.
ТЕРЕЗИ, вам слід позб тися страхів через непевність завтрашньо-

м дні, порин вши любим робот та дос оналюючись я фахівець.
СКОРПІОНИ, підбирайте люч до сердець оточення, заховавши от-

р йне жало сар азм ... Ніжність, жертовність, милосердя — ось що вас
зробить любленцями оточення.
СТРІЛЬЦІ, в амов ючи матеріальні апетити за рах но ар’єрних дже-

рел приб т та знехт вавши особистим щастям, не п стіть власний жит-
тєвий потя під іс Адже приватне життя для вас лишається провідним
орієнтиром і запор ою майб тньо о.
КОЗОРОГИ, дов ола вас напр жена атмосфера, що б дь-я ої миті

може призвести до онфлі т , одна воювати вам не можна... Ліпше
займіться собою, обновіть ардероб, наведіть марафет, я мовиться,
почистіть пір’яч о.
ВОДОЛІЇ, “міни”, при отовані таємними недр ами, ви блис че знеш-
одите, розчистивши шлях до матеріально о процвітання.
РИБИ, затямте: хто до о о пристає, сам та им стає. Отож, я що вас

д же “навантаж ють” своїми проблемами, постарайтеся расиво хи-
литися, перебравши ініціатив на себе, аби збере ти ядро власної ін-
дивід альності

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

Õ³ì³÷íà àòàêà 
â Ïàëàö³ ñïîðòó
Ó Êèºâ³ âèñòóïëÿòü Chemical Brothers
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Завтра в Палаці спорт
відб деться онцерт поп -
лярних ртів європей-
сь ої танцювальної м зи-
и — Apollo 440 та хед-
лайнерів Chemical Broth-
ers. Розі рівати всесвіт-
ньо відомих м зи антів
б д ть і а т альні раїн-
сь і ви онавці.

18 æîâòíÿ ôåñòèâàëü Djuice
Music Drive çáèðàº â Êèºâ³ ïðè-
õèëüíèê³â åëåêòðîííî¿ òà òàíöþ-
âàëüíî¿ ìóçèêè íà çàâåðøàëüíî-
ìó êîíöåðò³. Äî öüîãî ìóçèêàí-
òè âñòèãëè ïîáóâàòè â Õåðñîí³,
Õàðêîâ³, Ëóãàíñüêó, Ñ³ìôåðîïî-
ë³, ×åðí³âöÿõ òà Îäåñ³. Ìóçè÷íå
ñâÿòî òðèâàòèìå â³ñ³ì ãîäèí, ³ äëÿ
ïî÷àòêó ïðîïîíóº ãëÿäà÷àì íà-
ñîëîäèòèñÿ âèñòóïàìè ìîëîä³æ-
íèõ óêðà¿íñüêèõ âèêîíàâö³â. Ñå-
ðåä íèõ: ÒÍÌÊ, Áóìáîêñ, “Ñ. Ê.
À. É.”, Òàðòàê, Esthetic Educa-
tion, Stereoliza, Lama, Êàòÿ Chilly,
Mad Heads XL ³ Dazzle Dreams.

Çàêîðäîíí³ ãîñò³ ôåñòèâàëþ —
òàíöþâàëüíèé ïðîåêò Apollo 440
ó ñêëàä³ áðàò³â Òðåâîðà Ãðåÿ (êëà-
â³øí³, âîêàë) ³ Õîâàðäà Ãðåÿ
(áåê-âîêàë), à òàêîæ Íîêî (âî-
êàë, ã³òàðà, êëàâ³øí³). Çà 17 ðî-
ê³â áðèòàíñüê³ ìóçèêàíòè âèïóñ-

òèëè 20 ñèíãë³â òà 4 àëüáîìè, à
íàéïîïóëÿðí³øîþ ñòàëà ¿õíÿ
êîìïîçèö³ÿ Ain’t Talking About
Dub. Êð³ì àâòåíòè÷íî¿ òâîð÷îñò³,
ãóðò â³äîìèé âäàëèìè ðåì³êñàìè
òàêèõ âèêîíàâö³â, ÿê Ðîáá³ Â³ëü-
ÿìñ, Ëåíí³ Êðàâ³òö, U2, Offspring
òà INXS.

Õåäëàéíåðàìè êè¿âñüêîãî êîí-
öåðòó çàïðîñèëè áðèòàíñüêèé
åëåêòðîííèé äóåò Chemical
Brothers. Ïî÷èíàþ÷è åêñïåðè-
ìåíòè ç ìóçèêîþ ó ÿêîñò³ ä³-äæå-
¿â, “áðàòè Ìåíäºëººâè”, ÿê ¿õ íà-
çèâàþòü â íàðîä³, çì³øàëè â îä-
í³é ïðîá³ðö³ åëåìåíòè ôàíêó,
õ³ï-õîïó, õàóñó òà áðèò-ïîïó, â³ä-
êðèâøè âëàñíèé ñòèëü — á³ã-á³ò,
ñâîºð³äíó “ìóçèêó ùàñòÿ ³ ðàäî-
ñò³”.

Ó÷àñíèêè ãóðòó — Òîì Ðî-
óëåíäñ òà Åä Ñàéìîíñ — ïðè¿äóòü
äî Óêðà¿íè âïåðøå ³ ïðåçåíòóþòü
ñëóõà÷àì íàéêðàù³ êîìïîçèö³¿
öüîãîð³÷íîãî àëüáîìó We are the
Night, ç ÿêèì ÿêðàç ãàñòðîëþþòü
ñâ³òîì, à òàêîæ ñâî¿ íàéïîïóëÿð-
í³ø³ õ³òè. Ìèíóëîãî ðîêó “Õ³ì³÷-
í³ áðàòè” îòðèìàëè ïðåì³þ
“Ãðåìì³” â íîì³íàö³¿ “Íàéêðà-
ùèé òàíöþâàëüíèé çàïèñ” çà
àëüáîì Push the Button òà êîìïî-
çèö³þ Galvanize. Ïðîòå ìóçèêàí-
òè çàÿâëÿþòü, ùî îñòàíí³é àëü-
áîì, ÿêèé ç³áðàâ õ³òè òàíöïîë³â
Ìàí÷åñòåðà ³ Ì³ííåàïîë³ñà 1980-
õ ðîê³â,— ¿õíÿ íàéêðàùà ðîáîòà,
â ÷îìó ìàþòü ìîæëèâ³ñòü âïåâ-
íèòèñÿ ³ êè¿âñüê³ ñëóõà÷³
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²íô³êîâàíèé äðóã
Íîâå â³äåî ïðèñâÿòèëè åï³äåì³¿ ÑÍ²Äó

Ðåæèñåðîì êë³ïó íà ï³ñíþ
“Best — äðóã” ñòàâ â³äîìèé ñòî-
ëè÷íèé êë³ïìåéêåð Àíäð³é Ðî-
æåí. Öÿ ðîáîòà — éîãî ïåðøèé
ñï³ëüíèé ïðîåêò ç ãóðòîì — çà
õàðàêòåðîì òà âèñâ³òëåíîþ ïðîá-
ëåìîþ ìàº ñòàòè ëîã³÷íèì ïðî-
äîâæåííÿì ïîïåðåäíüîãî â³äåî
õëîïö³â. Ñþæåò êë³ïó, çíÿòîãî íà
ï³ñíþ “ßê ìåíå çâàòè?”, áóâ ïðè-
ñâÿ÷åíèé íàäçâè÷àéíî àêòóàëü-
í³é ïðîáëåì³ ïîøèðåííÿ åï³äåì³¿
ÑÍ²Äó, à òàêîæ æèòòþ Â²Ë-ïî-
çèòèâíèõ ëþäåé.

Ñöåíàð³é íîâîãî â³äåî ðîçãîð-
òàºòüñÿ íàâêîëî ïîä³é, ùî â³äáó-
âàþòüñÿ íà âå÷³ðö³. Ãîëîâíèé ãå-
ðîé ç³çíàºòüñÿ ñâî¿ì äðóçÿì ó òî-
ìó, ùî â³í º Â²Ë-³íô³êîâàíèì,
âèêëèêàþ÷è òèì ñàìèì äîñèòü
íåîäíîçíà÷íó òà ÷àñîì íåàäåê-
âàòíó ðåàêö³þ ç ¿õíüîãî áîêó.

Îñíîâíà ìåòà ï³ñí³ — ïîêàçà-
òè ïîòðåáó ³ñíóâàííÿ ó æèòò³

êîæíî¿ ëþäèíè ñïðàâæíüîãî äðó-
ãà, ùî ðîçä³ëèòü âíóòð³øí³ ïåðå-
æèâàííÿ òà äîïîìîæå ó ïîøóêàõ
âèõîäó, íåçàëåæíî â³ä òîãî, íà-
ñê³ëüêè ñêëàäíîþ º ñèòóàö³ÿ.

Ñóäÿ÷è ç âèáîðó ëîêàö³¿ äëÿ
çéîìîê òà çîâñ³ì íåâåëèêî¿ ê³ëü-
êîñò³ äåêîðàö³é, êë³ï ìàº áóòè
ñâ³òëèì òà çðîçóì³ëèì. Çà ñëîâà-
ìè Àíäð³ÿ Ðîæåíà, ó éîãî ïëàíè
íå âõîäèòü îáòÿæåííÿ â³äåîðÿäó
ñïåöåôåêòàìè. “Âñå áóäå àáñî-
ëþòíî ïðîñòèì, íàñò³ëüêè, ùîá
íå â³äâîë³êàòè ãëÿäà÷³â â³ä ãîëîâ-
íî¿ ³äå¿”,— ðîçïîâ³â êë³ïìåéêåð
Ðîæåí.

Âðàæåííÿìè â³ä ðîáîòè ç õëîï-
öÿìè ïàí Ðîæåí ä³ëèòüñÿ äîâîë³
îõî÷å, àëå íà êîíêðåòí³ çàïèòàí-
íÿ â³äæàðòîâóºòüñÿ ôðàçàìè íà
çðàçîê “ñïîð³äíåíîñò³ ¿õí³õ àñ-
òðàëüíèõ ò³ë”.

“Best — äðóã”, ñòàëà äðóãîþ
åêðàí³çîâàíîþ ï³ñíåþ ç íîâîãî

àëüáîìó ãóðòó, ðîáîòà íàä ÿêèì
çàâåðøèëàñÿ ùå ó òðàâí³. Ïðè÷è-
íó òàêîãî â³äòÿãíåííÿ äàòè ðåë³-
çó “Õðåùàòèêó” ïîÿñíèâ êëàâ³ø-
íèê ãóðòó Þð³é Ìîç³ëü. “Íåñòà-
á³ëüíà ïîë³òè÷íà ñèòóàö³ÿ òà äå-
ÿê³ õâèëþâàííÿ ó ñóñï³ëüñòâ³, ùî
ïî÷àëèñÿ íàâåñí³ ó çâ’ÿçêó ç ïðè-
ãîòóâàííÿìè äî âèáîð³â, ³ çàâà-
äèëè ðàí³øîìó âèõîäó ïëàò³âêè
ó ñâ³ò. Íèí³, êîëè áàãàòî çàãàëü-
íîäåðæàâíèõ ïèòàíü çíàõîäÿòü-
ñÿ íà êîíêðåòíèõ ñòàä³ÿõ âèð³-
øåííÿ, à ïðåäñòàâíèêè ìàñ çíî-
âó ìàþòü çìîãó ïîäóìàòè ïðî
â³÷íå òà ïðèâåðíóòè óâàãó äî
ìèñòåöòâà, ìè é çáèðàºìîñÿ ðî-
áèòè ïðåçåíòàö³þ”,— ðîçïîâ³â
ïàí Ìîç³ëü.

Àíàë³çóþ÷è õàðàêòåð òà ñòèëü
ìàòåð³àëó íîâîãî àëüáîìó, ùî îò-
ðèìàâ íàçâó “Ïëàíåòà Ñ. Ê. À. É”,
âñ³ ó÷àñíèêè ãóðòó ç³éøëèñÿ íà
äóìö³ ïðî òå, ùî â³í º àáñîëþò-
íî ³íøèì òà êàðäèíàëüíî â³äð³ç-
íÿºòüñÿ â³ä ïîïåðåäíüîãî.

“Ìè ïîäîðîñë³øàëè, ñòàëè
ãëèáøèìè òà ñåðéîçí³øèìè. Öå
ïðîñëóõîâóºòüñÿ. Àëå öå íå îçíà-
÷àº, ùî íàø òâîð÷èé ïîøóê çà-
âåðøåíî”,— ñòâåðäæóº âîêàë³ñò
êîìàíäè Îëåã Ñîá÷óê.

Íàðàç³ âæå îñòàòî÷íî â³äîìà ³
äàòà ðåë³çó: öå ìàº â³äáóòèñÿ 31
æîâòíÿ öüîãî ðîêó

Àíäðàí³ê ÁÀÐÁÅÐßÍ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Із вечора 15 до ран 16 жовтня тривали зйом и ново-
о відео раїнсь о о поп-ро рт "С. К. А. Й.". Сю-
жет ліп присвячений проблемам ВІЛ-інфі ованих лю-
дей. Ареною для дійства стало приміщення "SKY- а-
фе", розташовано о на шостом поверсі Pinchuk art
center.

Оле Собч ліпах має ви ляд стильно о мачо
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Святошинсь ий районний с д м. Києва
повідомляє ромадянин Йемена Абд Аль
Азіз Мо бель Самір, 2 липня 1972 ро
народження, я ий проживає на території
У раїни, що до Святошинсь о о районно о
с д м. Києва надійшла позовна заява від
Мо бель Юлії Василівни до Абд Аль Азіз
Мо бель Самір про розірвання шлюб . За
зазначеною вище позовною заявою
07.09.2007 ро від рито провадження по
справі. Вдр е призначено попередній
роз ляд на 30 жовтня 2007 ро на 14.15.
Просимо ромадянина Йемена Абд Аль
Азіз Мо бель Саміра з'явитися до
Святошинсь о о районно о с д м. Києва
за адресою: м. Київ, в л. Я ба Коласа,
27-А для сл хання справи за йо о частю.
З собою мати до мент, я ий посвідч є
особ .

Печерсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає відповідача Кравч Ми ол
Ми олайовича (я ий проживає за адресою:
м. Київ, в л. Січнево о повстання, 11-а,
в. 20) по цивільній справі за позовом
Литвинен о Анни Юріївни до Кравч а
Ми оли Ми олайовича про визнання права
власності на вартир , попередній роз ляд
я о о відб деться 22 жовтня 2007 о 09.00
за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а,
аб. 36, під олов ванням с дді Умнової
О.В. У разі неяв и в с дове засідання
відповідача Кравч М.М. або йо о
представни а з належно оформленим
дор ченням справа б де роз лян та Ваш
відс тність відповідності до ст. 169
ЦПК У раїни.

Солом'янсь ий районний с д м. Києва
повідомляє, що 25.10.2007 ро о 14.30
відб деться роз ляд цивільної справи за
позовом Солом'яно о Андрія Петровича до
Б шнєва Оле сія Юрійовича про стя нення
забор ованості за до овором. Роз ляд
справи відб деться за адресою:
м. Київ, в л. Ш това, 1, . 16, під
олов ванням с дді Ма хи А.А. У с дове
засідання ви ли ається відповідачі:
Б шнєв Оле сій Юрійович, м. Київ, в л.
Л.К мача, б д. 28 А, в. 21. В разі вашої
неяв и справ б де роз лян то без вашої
часті.

Оболонсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає Прийма а І оря Ми олайовича,
27.04.1973 ро народження, я ий проживає:
м. Київ, пр-т Оболонсь ий, 2-А, в. 65 я
відповідача по цивільній справі№ 2-3400/07
за позовом Прийма Оль и Ростиславівни
до Прийма а І оря Ми олайовича про
розірвання шлюб с дове засідання на
25 жовтня 2007 ро на 10.00. Адреса с д :
м. Київ, в л. Тимошен а, 2-є аб 26, с ддя
Махлай Л.Д. Наслід и неяв и в с дове
засідання особи, я е бере часть справі,
передбачені ст.ст. 169, 170 ЦПК У раїни.

Втрачений диплом
ма істра Київсь о о

національно о е ономічно о
ніверситет , серії КВ,
№25829252 на ім'я

Федотової Наталії Оле сандрівни
вважати недійсним.

Свідоцтво про право
власності на вартир №3,

б дино №19 по в л. Т рівсь а,
на ім'я С іц В.І. вважати

недійсним.

Заява про е оло ічні наслід и діяльності
під час е спл атації прое товано о об'є та

Об'є т - прое т "Перша чер а Лівобережної лінії метрополітен
"Троєщина-Осо ор и" в м.Києві від в л. Милославсь ої до ст. “Ліво-
бережна".

Мета прое тованої діяльності - поліпшення транспортно о
обсл ов вання меш анців міста, в основном житлово о масив
"Троєщина" з о ляд на незадовільне транспортне обсл ов вання,
відс тність метрополітен , недоцільність подальшої е спл атації
швид існо о трамваю за рах но : перетворення лінії швид існо о
трамваю Лівобережн лінію метрополітен ; подовження лінії до станції
"Лівобережна", що з'єднає цей район з житловими масивами Осо ор и,
Позня и Лівобережн лінію метрополітен . Очі ється надійний
зв'язо Право - і Лівобережжя, переведення значно о пасажиропото
з наземних видів ромадсь о о транспорт на підземний.

Забр днення атмосферно о повітря - ш ідливий вплив
метрополітен на забр днення повітря в зоні повітрявип с них іос ів
(ПВК) відс тній.

Ш мовий вплив - станційних приміщеннях вестибюлів, ес алаторів,
переходів, радіов зла, ДПС, медично о п н т , п н т зміни машиністів,
прийом їжі і підрах н монет прое том передбачено захист пасажирів
і е спл атаційно о персонал від ш м , я ий створюється р хом поїздів,
роботою ес алаторів і вентиляційних а ре атів.

Вібраційний вплив - онстр ція верхньої б дови олії забезпеч є
безперебійність і безпе р х поїздів, стабільність олії, техноло ічність
її тримання, в я ості нижньої б дови олії на станціях на дільниці, що
прое т ється, передбачено плос залізобетонн плит , на наземних
ділян ах - земляне полотно, на т нельних ділян ах - плос основ із
залізобетон .

Вплив на еоло ічне середовище - інженерно- еоло ічні мови
ділян и при застос ванні для о ремих спор д спеціальних методів
проход и дозволяють здійснити б дівництво прое т ємих спор д.

Вплив на водне середовище - із підземних спор д метрополітен
осподарчо-поб тові (фе альні) стічні води пере ач ються в систем
місь ої аналізаційної мережі, забр днення стічних вод з приміщень
метрополітен після відстою пра тично не відрізняється від
забр днення ґр нтових вод, що надходять до т нелів різь обшив ,
надалі стічні води пере ач ються з відстійни ів в місь дощов
аналізацію і з неї надходять до р. Дніпро.

Вплив на ґр нти - для ви лючення зміни порово о тис та
пор шення апілярної мережі р нтів в прое ті застосовані с часні
віброзахисні заходи, що спішно застосов ються на існ ючих ділян ах
метрополітен , поб дованих протя ом останніх десятиліть.

Вплив на рослинний і тваринний світ - озеленення за відомістю,
збереження площі, що має родючий шар р нт , існ ючий родючий
шар ф нт знімається, с лад ється в б рти і ви ористов ється при
бла о строї та озелененні приле лих територій.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗАМОВНИКА:
- б дівництво та е спл атація об'є тів прое тованої діяльності

відповідності з нормами і правилами охорони НС і вимо е обезпе и;
- дотримання е оло ічних обмежень з ідно ОВНС;
- впровадження захисних заходів з ідно поданом вище перелі ;
- вивіз б дівельно о сміття;
- бла о стрій території.

Замовни -заб довни
Дире ція б дівництва КП "Київсь ий метрополітен"

Генеральний прое т вальни :
Інстит т ДПІ “У рметрот нельпрое т”

Господарсь ий с д м. Києва ви ли ає я відповідача ТОВ
"В леінвест", інд. 03150, м. Київ, в л. Божен а, 86, ВАТ "Трест
Л ансь шахтопроход а", інд. 91033, м. Л ансь , в л. Новосьолова,
2 А, на с дове засідання, що відб деться 19.10.2007 р. о 10.00.
За позовом ВАТ "Трест Л ансь шахтопроход а" до ТОВ "В леінвест"
м. Київ про звернення стя нення забор ованості с мі 44203,88 рн.
Представни ТОВ "В леінвест" м. Києва повинен представити в с дове
засідання відзив на позовн заяв з до ментальним об р нт ванням
своїх заперечень разі їх наявності.
У разі неяв и на с дове засідання, справа б де роз лян та за
відс тності представни а ТОВ "В леінвест" м. Київ за наявними
справі матеріалами.

С ддя О.В.Євдо имов.

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

повідомляє про в лючення до перелі об'є тів,
що підля ають приватизації шляхом ви п орендарями,

об'є ти державної власності р пи А:

- нежитлова б дівля за альною площею 2174,5 в. м по в л. Ві ентія
Хвой и, 15/15/6, літ. 2, що знаходиться на балансі ВАТ "Тома " та
не війшла до йо о стат тно о фонд ;

- приміщення між олонно о простор за альною площею 195,0 в. м
по в л. Хрещати , 24, літ. А.

Шановні а ціонери
ЗАТ "Компанія “Київенер охолдин "!

Правління ЗАТ "Компанія "Київенер охолдин "
(далі - Товариство) повідомляє, що на вимо а ціонера,

я ий с пності володіє більше я 10% а цій, с ли аються
позачер ові за альні збори а ціонерів, я і відб д ться

06 р дня 2007 ро о 16.00 за адресою:
м. Київ, в л. Вели а Василь івсь а, 43. оф. 32

Реєстрація часни ів зборів проводиться
з 15.15 до 15.45 06 р дня 2007 ро .

Для часті зборах необхідно мати: до мент (паспорт),
що посвідч є особ ; повноваженим особам - паспорт та

дор чення, оформлене з ідно з чинним за онодавством У раїни.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт Правління ЗАТ "Компанія "Київенер охолдин " про рез льтати

фінансово - осподарсь ої діяльності товариства за І півріччя 2007 ро .
2. Затвердження ор анізаційної стр т ри Товариства.

ВАТ"КИЇВГАЗ"
повідомляє про проведення позачер ових зборів

а ціонерів, я і відб д ться 3 р дня 2007 ро о 16.00
за адресою: м.Київ, в л. Кі відзе, 4Б, 5-й поверх

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Звіт правління ВАТ "Київ аз" про рез льтати фінансово-

осподарсь ої діяльності товариства за І півріччя 2007 ро .
2. Визначення основних напрям ів діяльності товариства на
2008 рі .

Реєстрація часни ів зборів з 14.30 до 15.45. Для часті
зборах а ціонерам необхідно мати до мент, що посвідч є
особ , представни ам а ціонерів - дор чення, посвідчене
встановленом з ідно з чинним за онодавством поряд , та
до мент, що посвідч є особ .

Довід и за телефоном 284-61-20.

Шановні а ціонери
ВАТ "АК "Київводо анал"!

Правління від рито о а ціонерно о товариства "А ціонерна омпанія
"Київводо анал" повідомляє про проведення позачер ових за альних
зборів а ціонерів ВАТ "АК "Київводо анал", що відб д ться 7 р дня

2007 ро о 15.00 за адресою: м. Київ, в л. Лейпцизь а, 1-А.
Збори с ли аються на вимо а ціонера, що володіє
більше, ніж 10 % а цій ВАТ "АК "Київводо анал"

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт Правління ВАТ "АК "Київводо анал" про рез льтати фінансово-

осподарсь ої діяльності товариства за І півріччя 2007 ро .
2. Визначення основних напрям ів діяльності товариства на 2008 рі .

Реєстрація часни ів позачер ових за альних зборів відб деться за місцем
проведення з 13.00 до 14.45 07.12.2007.

Для реєстрації при собі мати: для а ціонерів - паспорт; для представни ів
а ціонерів - паспорт та довіреність, оформлен належним чином.

Телефон для довідо - 8 (044) 280-27-92

Оболонсь ий районний с д м.Києва ви ли ає Анісімова Віталія
Михайловича я ості відповідача по цивільній справі № 2-3566/07 за
позовом ЗАТ "У раїнсь а страхова р па" до Анісімова Віталія
Михайловича про відш од вання винною особою фа тичних витрат
страхови а, я ий виплатив страхове відш од вання та про
відш од вання майнової ш оди с дове засідання на 23.10.2007 ро
о 14.20. Адреса с д : м. Київ, в л. Тимошен а, 2-Є, аб. 18, с ддя
Шевчен о Л.В. Наслід и неяв и в с дове засідання особи, я а бере
часть справі, предбачені ст. ст. 169, 170 ЦПК У раїни.

Оболонсь ий районний с д м. Києва ви ли ає р. Ш абат Віталія
Ві торовича, я ом необхідно 29.10.2007 ро о 10.00 з'явитись до
Оболонсь о о районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л.
Тимошен а, 2-є, аб. 16 в я ості відповідача для часті роз ляді
цивільної справи за позовом ТОВ "ПростоФінанс" до Ш абат Віталія
Ві торовича про стя нення рошових оштів. Наслід и неяв и в с дове
засідання особи, я а бере часть справі, передбачені ст.ст. 169, 170
ЦПК У раїни, ст. 185-3 КпАП У раїни.

Оболонсь ий районний с д м. Києва ви ли ає р. Костан-
тинівсь о о Оле сандра Сер ійовича, я ом необхідно 29.10.2007 ро
о 09.00 з'явитись до Оболонсь о о районно о с д м. Києва за
адресою: м. Київ, в л, Тимошен а, 2-є, аб. 16 в я ості відповідача для
часті роз ляді цивільної справи за позовом ТОВ "ПростоФінанс" до
Костантинівсь о о Оле сандра Сер ійовича про стя нення рошових
оштів. Наслід и неяв и в с дове засідання особи, я а бере часть
справі, передбачені ст. ст. 169, 170 ЦПК У раїни, ст.185-3 КпАП У раїни.

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

6 3 2

Рез льтати
розі раш

«Лото-трій а»
від 14 жовтня 2007 ро

№№№№ 1111222233331111



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308

хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ïàâëî ÊÀÐÀÉ×ÅÍÖÅÂ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Äåíèñ Æàðêèõ 

Çàâ. â³ää³ëîì «Åêîíîì³êà òà ³íôðàñòðóêòóðà» — Àëüáåðò Ïîòàïîâ
Çàâ. â³ää³ëîì «Ñóñï³ëüñòâî» — Íàòàë³ÿ Ç³í÷åíêî

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ
1999 ðîêó. Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê/ôàêñ: 235-32-60
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  235-61-48, 531-91-05, 234-21-84
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó ïîíåä³ëîê, â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 3660
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Ó ïîíåä³ëîê ââå÷åð³ á³ëÿ ðåñ-
òîðàíó Ìonaco ç³áðàëàñÿ êóïà
ìàøèí òà ëþäåé. Ïðèâîäîì ìà-
ñîâîãî àæ³îòàæó ñòàëà ÷åðãîâà
fashion after-party, íà öåé ðàç
âëàøòîâàíà ÷îëîâ³÷èì æóðíàëîì
Max òà êîñìåòè÷íîþ êîìïàí³ºþ
Swiss Line. Àáè ñïðàâäèòè ïà-
ôîñíó íàçâó “fashion”, íà âå÷³ð-
êó çàïðîñèëè äèçàéíåðà Îëåíó
Ãîëåöü, êîòðà öüîãî æ äíÿ ïî-
êàçóâàëà ñâîþ êîëåêö³þ â ðàì-
êàõ Ukrainian Fashion Week. Ïî-
êàç ò³º¿ æ êîëåêö³¿ âåñíà—ë³òî-
2008 “îáíîâèëè” ñâ³òñüêèìè ëå-
âèöÿìè, ùî âèñòóïèëè ó ÿêîñò³
ìîäåëåé. Îëåíà Ãîëåöü âèïóñòè-
ëà íà ïîä³óì äèðåêòîðà ìîäåëü-
íîãî àãåíòñòâà Linea 12 Ìàøó
Ìàíþê, ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà
æóðíàëó Magazin Ñíºæàíó ×³-
â³ëüäººâó, òåëåâåäó÷ó Ñâ³òëàíó
Âîëüíîâó, ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà
æóðíàëó Zefir ²ðèíó Òóðáàºâ-
ñüêó, á³çíåñ-ëåä³ Àíæåëó Áàð-
ñüêèõ, ñï³âà÷êó Îëüãó Ïîëÿêîâó,
äèðåêòîðà ðåñòîðàíó “Ìàéàì³
áëþç” Ìàðãàðèòó Äþ òà äðóæè-
íó êë³ïìåéêåðà Ñåìåíà Ãîðî-
âà — ßíó Ãîðîâó. Ç³ðêîâ³ äàìî÷-
êè òðèìàëèñü äîñèòü ïðîôåñ³é-

íî. Íàïðèêëàä, Ñâ³òëàíà Âîëü-
íîâà áóêâàëüíî íàïåðåäîäí³ âæå
äåô³ëþâàëà ó ñò³íàõ Êîëîííî¿
çàëè ÊÌÄÀ íà ñâÿòêóâàíí³ 
10-ð³÷÷ÿ UFW.

Ðîçâàæàòè ïóáë³êó ïðè¿õàâ ã³-
òàðèñò-â³ðòóîç Åíâåð ²çìàéëîâ.
Âèíàõ³äíèê òåïï³íãó — îñîáëè-
âîãî ïðèéîìó ãðè íà ã³òàð³ —
ïàí ²çìàéëîâ âèêëèêàâ îñîáëè-
âå çàõîïëåííÿ ïðèìõëèâî¿ ïóá-
ë³êè òà øêâàë àïëîäèñìåíò³â.

Óâåñü â³ëüíèé â³ä ä³éñòâà ÷àñ
ìîäíèé áîìîíä ïèâ âèíî òà
ñï³ëêóâàâñÿ, íàãàäóþ÷è ïðåñ³
ïðî ñåáå òà ðîçâ³äóþ÷è ðîçêëàä
âå÷³ðîê íà íàéáëèæ÷èé òèæäåíü.
Íàïðèêëàä, ñï³âàê Ëåð³ Â³íí,
ÿêèé â³äîìèé íå ñò³ëüêè ñâî¿ìè
ìóçè÷íèìè äîñÿãíåííÿìè,
ñê³ëüêè òóñîâêàìè, ä³çíàâøèñü
ïðî ï’ÿòíè÷íó âå÷³ðêó â ìåð³¿,
ñïî÷àòêó ðîçãóáèâñÿ. “Âå÷³ðêè,
íà ÿêèõ ìåíå íåìà,— ïîâíèé
â³äñò³é!”,— çíàéøîâñÿ ñï³âàê
Â³íí. “Ìîæëèâî, ÿêðàç íàâïà-
êè?” — íàäàâ òåìó äëÿ ðîçäóì³â
“Õðåùàòèê”. Íå çðîçóì³âøè ³ðî-
í³¿, Ëåð³ Â³íí øèðîêî âñì³õíóâ-
ñÿ òà ïðèºäíàâñÿ äî ÷åðãîâîãî
êîëà ïðåäñòàâíèê³â ïðåñèАнтон ШАМОВ,

ре ламіст:
— Ні, я не роз мію від чо о їх потрібно захищати.

Володимир БУЛАТОВ,
а тор:
— На мою д м , захищати треба від чо ось, а за-

рози я не бач . Я що вини не за роза, то обов’яз о-
во вийд .

Ми ола ГАРАНЬ,
політтехноло :
— Звичайно, що та . Я віднош себе до свідомих

ромадян У раїни, отрі пра н ть захистити не лише
свої інтереси, а і оточ юче їх середовище.

Світлана ОМЕЛЬЧЕНКО,
ріелтор:
— Та , із задоволенням. Мене д же сильно чіпляє за

серце, оли я проходж повз пам’ятни и, а вони — зні-
вечені.

Юлія КОМЗАРОВА,
дизайнер:
— Та , обов’яз ово. Мене д же сильно т рб є все,

що стос ється архіте т ри.

×è âèéøëè á âè íà âóëèöþ çàõèùàòè 
ïàì’ÿòíèêè àðõ³òåêòóðè Êèºâà?

Ìonaco 
âèòðèìàâ äâîõ
Æóðíàë Max òà êîìïàí³ÿ Swiss Line
âëàøòóâàëè âå÷³ðêó â îäíîìó ðåñòîðàí³
Îêñàíà ÊÐÀÂÖÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У понеділо в ресторані Мonaco відб лася чер ова
fashion after-party. Світсь ий вечір влашт вали чоло-
вічий ж рнал Max та осметична омпанія Swiss Line.
"Родзин ою" вечір и став по аз нової оле ції від мо-
дельєра Олени Голець, я демонстр вали відомі жі-
ночі обличчя.

Êè¿âñüêà ôîðòåöÿ 
â îñàä³
Ìèõàéëà Ïîïëàâñüêîãî çâèíóâà÷óþòü ó çíèùåíí³
³ñòîðè÷íèõ ïàì’ÿòîê

Ìóçåé “Êè¿âñüêà ôîðòåöÿ” á’º
íà ñïîëîõ. Íà éîãî òåðèòîð³¿ Êè-
¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñè-
òåò êóëüòóðè òà ìèñòåöòâ ïî÷àâ
çâîäèòè æèòëîâèé áóäèíîê. ßê
ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” äèðåêòîð
ìóçåþ Â’ÿ÷åñëàâ Êóëèíè÷, áóä³â-
íèöòâî íà òåðèòîð³¿ Âàñèëüê³â-
ñüêîãî óêð³ïëåííÿ º íåçàêîííèì.
Ö³ ä³¿ êåð³âíèöòâà Êè¿âñüêîãî íà-
ö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó êóëüòó-
ðè òà ìèñòåöòâ ïàí Êóëèíè÷ íà-

çèâàº “ñàìîäóðñòâîì” (íàòÿêà-
þ÷è íà çàõîïëåííÿ ìóçåéíî¿ çåì-
ë³): “Ìèõàéëî Ïîïëàâñüêèé ïðàã-
íå â³äõîïèòè æèðíèé øìàò êîâ-
áàñè”.

Íà çàõèñò ôîðòåö³ ç âèìîãàìè
ïðèïèíèòè áóä³âíèöòâî âèñòóïè-
ëè àêòèâ³ñòè Áëîêó Â³òàë³ÿ Êëè÷-
êà, ÿê³ â÷îðà ïðîâåëè ï³ä óí³âåð-
ñèòåòîì àêö³þ ïðîòåñòó.

À âò³ì, ÿê çàïåâíèëà “Õðåùà-
òèê” ïðîðåêòîð ç ïèòàíü ïåðñïåê-

òèâíîãî ðîçâèòêó Êè¿âñüêîãî íà-
ö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó êóëüòó-
ðè òà ìèñòåöòâ Âàëåíòèíà Ìåä-
âåäºâà, âñ³ äîêóìåíòè íà áóä³â-
íèöòâî â³äïîâ³äàþòü ÷èííîìó çà-
êîíîäàâñòâó: “Ìè äåðæàâíèé íà-
â÷àëüíèé çàêëàä ³ íå ìîæåìî éòè
ïîçà çàêîíîì”. Íà ä³ëÿíö³, ÿêà,
çà ñëîâàìè ïàí³ Ìåäâåäºâî¿, íà-
ëåæèòü óí³âåðñèòåòó é ìåæóº ç òå-
ðèòîð³ºþ ìóçåþ, ïëàíóþòü çâåñ-
òè òðè íàâ÷àëüí³ êîðïóñè òà äâà
ñòóäåíòñüê³ ãóðòîæèòêè. “Âàëè
Âàñèëüê³âñüêîãî óêð³ïëåííÿ çà-
ëèøàòüñÿ íåóøêîäæåíèìè,— ïå-
ðåêîíóº ïðîðåêòîð âóçó.— Ìàëî
òîãî, íåâäîâç³ ¿õ ïî÷íóòü ðåñòàâ-
ðóâàòè. Éìîâ³ðíî, ñèëàìè âóçó,
ÿêùî äî öüîãî íå äîëó÷èòüñÿ
“Óêððåñòàâðàö³ÿ”. Ïðèõèëüíèêàì
Áëîêó Â³òàë³ÿ Êëè÷êà Âàëåíòèíà
Ìåäâåäºâà ïîðàäèëà: ïåðø, í³æ
âñòàíîâëþâàòè íàìåòè, ç’ÿñóâàòè
ðåàëüíèé ñòàí ðå÷åé

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Âíî÷³ òà âðàí-

ö³ ì³ñöÿìè òóìàí. Â³òåð çàõ³äíèé, ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +13...+18°Ñ, âíî÷³ +2...+7°Ñ; íà óçáåðåææ³ ìî-
ð³â +10...+14°Ñ; â Êàðïàòàõ âäåíü +5...+10°Ñ, âíî÷³ áëèçüêî 0°Ñ;
ó ï³âäåíí³é ÷àñòèí³ +17...+22°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Âíî÷³ òà
âðàíö³ ì³ñöÿìè òóìàí. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåì-
ïåðàòóðà âäåíü +13...+18°Ñ, âíî÷³ +2...+7°Ñ

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора Київсь ий національний ніверситет льт ри та
мистецтв пі ет вали а тивісти Бло Віталія Клич а. Го-
ловна вимо а протест вальни ів — припинити б дівниц-
тво ба атоповерхів и, розпочате на території Націо-
нально о м зею "Київсь а фортеця" ерівництвом ні-
верситет . Проре тор в з запевняє, що навчальний
за лад має на це дозвіл.

Світлана Вольнова вільний час надає себе я ості моделі

Київсь ій фортеці є чим відповісти на територіальні претензії ніверситет льт ри
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