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ЕЛІТНІ КВАРТИРИ ПІШЛИ
НА ПРОДАЖ
Вдале проведення он рс
дозволить місь ій владі
придбати соціально житло
для сімей чер ови ів
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ПОЛІТИКИ ЛЯКАЮТЬ
ОДИН ОДНОГО МІЛІЦІЄЮ
В У раїні знов прол нали
за ли и провести люстрацію
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ВІД МОДИ ЗАПАХЛО
СВІЖІСТЮ
У рам ах Ukrainian Fashion Week
відб вся прое т молодих
дизайнерів — Fresh Fashion

Â³êòîð Þùåíêî 
ïðîêëàâ øëÿõ 
äî ñåðöÿ ªâðîïè
Äëÿ ïðèñêîðåííÿ âñòóïó äî ÍÀÒÎ Óêðà¿íà 
ãîòîâà âçÿòè ó÷àñòü â Àôãàíñüê³é êàìïàí³¿

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Учора Президент У раїни
за ли ав Європ поспри-
яти приєднанню У раїни
до План дій членства в
НАТО та пообіцяв, що вне-
со раїни в спільн систе-
м безпе и б де масштаб-
ним і послідовним. Проте
свій шлях до Європи У ра-
їна чом сь вирішила роз-
почати в Аф аністані.

Íà çàñ³äàíí³ Ðàäè ì³í³ñòð³â îáî-
ðîíè êðà¿í Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿ ªâ-
ðîïè, ùî â³äáóëàñÿ ó÷îðà â Êè-
ºâ³, Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè çàêëèêàâ
óñ³õ ºâðîïåéñüêèõ ïàðòíåð³â

“ñïðèÿòè é ï³äòðèìàòè” íàì³ðè
Áàíêîâî¿ ïðèºäíàòèñÿ äî Ïëàíó
ä³é ùîäî ÷ëåíñòâà â Ï³âí³÷íîàò-
ëàíòè÷íîìó áëîö³. Ãëàâà äåðæàâè
íàãîëîñèâ, ùî âíåñîê Óêðà¿íè ó
ñïðàâó ºâðîïåéñüêî¿ ³ ì³æíàðîä-
íî¿ áåçïåêè áóäå àêòèâíèì, ìàñ-
øòàáíèì ³ ïîñë³äîâíèì. Ùîá
ïðîäåìîíñòðóâàòè öå, Óêðà¿íà
â÷îðà ïðèºäíàëàñÿ äî ìèðîòâîð-
÷èõ ñèë Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿ ªâðî-
ïè. Ì³í³ñòð îáîðîíè Àíàòîë³é
Ãðèöåíêî ïîÿñíèâ, ùî âèêîíàí-
íÿ êîíêðåòíèõ ì³ñ³é óêðà¿íñüêè-
ìè õëîïöÿìè óõâàëþâàòèìóòü ðà-
çîì êîìàíäóâàííÿ ìèðîòâîð÷î¿
áðèãàäè ³ Ãåíøòàá Çáðîéíèõ Ñèë
Óêðà¿íè. Â³í òàêîæ íå âèêëþ÷èâ,
ùî ìîæå éòèñÿ ³ ïðî ó÷àñòü ó â³é-
ñüêîâîìó êîíòèíãåíò³ â Àôãàí³ñ-
òàí³. Íà äóìêó ì³í³ñòðà, ìîæëèâ³
ð³çí³ âàð³àíòè óêðà¿íñüêî¿ ïðèñóò-

íîñò³ — â³ä ó÷àñò³ øòàáíèõ îô³-
öåð³â ³ äî íàïðàâëåííÿ ³íæåíåð-
íîãî àáî ìåäè÷íîãî ï³äðîçä³ëó.
Òåïåð ñëîâî çà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ,
ÿêà ìàº àáî ñõâàëèòè, àáî â³äõè-
ëèòè ³äåþ äîïîìîãòè àìåðèêàí-
öÿì áåçóñï³øíî áîðîòèñÿ ç ðóõîì
Òàë³áàí.

Îäí³ºþ ç ïåðåäâèáîðíèõ îá³öÿ-
íîê Â³êòîðà Þùåíêà áóëî âèâå-
äåííÿ â³éñüê ç ²ðàêó. Öå äîïîìîã-
ëî ë³äåðîâ³ “Íàøî¿ Óêðà¿íè” âè-
ãðàòè âèáîðè, àëå âèêëèêàëî íå-
àáèÿêå íåâäîâîëåííÿ ÑØÀ. Âî-
÷åâèäü, ùîá çàäîáðèòè Á³ëèé ä³ì
òà ïåðåêîíàòè ó â³ðíîñò³ ï³âí³÷-
íîàòëàíòè÷íèì ³äåÿì ³ äîâîäèòü-
ñÿ òåïåð ïîñèëàòè íàøèõ õëîïö³â
â Àôãàí³ñòàí. Íàâ³ùî öå ïîòð³á-
íî óêðà¿íñüêîìó íàðîäîâ³, æîäåí
ç âèñîêîïîñàäîâö³â ïîÿñíèòè ó÷î-
ðà òàê ³ íå ñïðîì³ãñÿ

Þð³ÿ Ëóöåíêà 
÷åêàþòü “ó ÿùèêó”
Òåëåêàíàë “Êè¿â” çàïðîñèâ ë³äåðà
“Íàðîäíî¿ ñàìîîáîðîíè” 
äëÿ ïðîõîäæåííÿ ïåðåâ³ðêè 
íà äåòåêòîð³ áðåõí³ ó ïðÿìîìó åô³ð³
Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора мер Києва Леонід Черновець ий заявив, що
все ще че ає від Юрія Л цен а перевір и на дете -
торі брехні і тест на ал о олізм, після чо о отовий
вст пити з ним б дь-я ий діало . Своєю чер ою,
теле анал "Київ" отовий забезпечити процед р
проходження перевір и на дете торі брехні прямо-
м ефірі.

Ó÷îðà Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàÿâèâ
“Õðåùàòèêó”, ùî âñå ùå ÷åêàº â³ä Þð³ÿ Ëóöåíêà ïåðåâ³ðêè íà
äåòåêòîð³ áðåõí³ ³ òåñòó íà àëêîãîë³çì, ï³ñëÿ ÷îãî ãîòîâèé âñòóïè-
òè ç íèì ó áóäü-ÿêèé ä³àëîã, çîêðåìà ñï³ëüíî ïðîéòè òåñò íà íà-
ÿâí³ñòü ó êðîâ³ íàðêîòè÷íèõ ðå÷îâèí. “Çà ïîâ³äîìëåííÿìè æóð-
íàë³ñò³â, ë³äåð “Íàðîäíî¿ ñàìîîáîðîíè” Þð³é Ëóöåíêî áî¿òüñÿ
ïðîéòè ïóáë³÷íó ïåðåâ³ðêó íà äåòåêòîð³ áðåõí³. Àëå ìè âñå ùå ÷å-
êàºìî, êîëè Þð³é Ëóöåíêî ïðîéäå ÷è íå ïðîéäå ¿¿. Ìè, êèÿíè,
âèâåäåìî íà ÷èñòó âîäó âñþ éîãî ïîë³òè÷íó áðåõíþ, à òàêîæ óñå,
ùî â³í õî÷å ïðèõîâàòè”,— â³äçíà÷èâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

“ß ìåð Êèºâà, à íå îäíîïàðò³ºöü Þð³ÿ Ëóöåíêà, ³ ìåí³ íå ìîæ-
íà ãîâîðèòè áåçâ³äïîâ³äàëüí³ ñëîâà. ² ÿêùî Ëóöåíêî ìàº õî÷ êðàï-
ëþ ñîâ³ñò³ ³ â³äïîâ³äàëüíîñò³, òî â³äìîâà â³ä ìîº¿ ïðîïîçèö³¿ ïóá-
ë³÷íî ïðîéòè ïåðåâ³ðêó íà äåòåêòîð³ áðåõí³ º í³÷èì ³íøèì, ÿê áà-
æàííÿì ïðèõîâàòè ïåðåä íàðîäîì äåÿê³ ôàêòè ñâîº¿ ðîáîòè íà ïî-
ñòó ì³í³ñòðà ÌÂÑ”,— çàÿâèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Ñâîºþ ÷åðãîþ, ðàäíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ç ïèòàíü
ñâîáîäè ñëîâà Êàçáåê Áåêòóðñóíîâ ó÷îðà ïîâ³äîìèâ, ùî òåëåêà-
íàë “Êè¿â” ãîòîâèé çàáåçïå÷èòè ïðîöåäóðó ïðîõîäæåííÿ ïåðåâ³ð-
êè íà äåòåêòîð³ áðåõí³ ó ïðÿìîìó åô³ð³ âñ³ì ïîë³òèêàì ³ ïóáë³÷-
íèì ëþäÿì, íåçàëåæíî â³ä ¿õíüî¿ ïîë³òè÷íî¿ ïðèíàëåæíîñò³.

“²í³ö³àòèâà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêî-
ãî ùîäî ñï³ëüíî¿ ïåðåâ³ðêè éîãî ³ ë³äåðà “Íàðîäíî¿ ñàìîîáîðî-
íè” Þð³ÿ Ëóöåíêà íà äåòåêòîð³ áðåõí³ çíàéøëà ï³äòðèìêó ó æóð-
íàë³ñòñüêèõ êîëàõ. Äî ìåíå çâåðòàþòüñÿ æóðíàë³ñòè ïðîâ³äíèõ òå-
ëåêàíàë³â ³ äðóêàðñüêèõ ÇÌ² ç ïðîõàííÿì äîâåñòè öþ ñïðàâó äî
ê³íöÿ. Ìè ãîòîâ³ äàòè ïðàâî ñàìèì æóðíàë³ñòàì îáðàòè ôàõ³âö³â-
ïîë³ãðàô³â, ÿê³ çàáåçïå÷èëè á ìàêñèìàëüíî ïðîçîðå ïðîâåäåííÿ
òàêî¿ åêñïåðòèçè”,— çàÿâèâ Êàçáåê Áåêòóðñóíîâ

Ïàñàæèð³â ïðèâ÷àòü
äî ²íòåðíåòó
Íà Öåíòðàëüíîìó àâòîâîêçàë³ çàïóñòèëè
ñèñòåìó îíëàéí-áðîíþâàííÿ êâèòê³â

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Íà âèõ³äíèõ Öåíòðàëüíèé àâòîâîêçàë ñòîëèö³ âïåðøå çàïóñòèâ
ó ä³þ ñèñòåìó áðîíþâàííÿ àâòîáóñíèõ êâèòê³â ÷åðåç ²íòåðíåò. Öå
íîó-õàó 2 ì³ñÿö³ âèïðîáîâóâàëè â òåñòîâîìó ðåæèì³.

Â³äòåïåð çàìîâèòè êâèòêè íà ïðî¿çä â ì³æì³ñüêèõ àâòîáóñàõ ìîæ-
íà ÷åðåç ²íòåðíåò. Äíÿìè íîâó ñèñòåìó çàïðîâàäèëè íà Öåíòðàëü-
íîìó àâòîâîêçàë³ Êèºâà. ßê ðîçïîâ³ëè “Õðåùàòèêó” â äîâ³äêîâ³é
ñëóæá³ àâòîâîêçàëó, äî ïî÷àòêó åêñïëóàòàö³¿ ñèñòåìó 2 ì³ñÿö³ âè-
ïðîáîâóâàëè â òåñòîâîìó ðåæèì³.

Ôàõ³âö³ ñõâàëüíî â³äãóêíóëèñÿ ïðî íîâîââåäåííÿ, àäæå ïàñàæè-
ðè ìîæóòü çàâ÷àñíî ñïëàíóâàòè ïîäîðîæ, çàìîâèâøè êâèòêè â îáîõ
íàïðÿìêàõ. Çàìîâèòè êâèòêè òåïåð ìîæíà íà ñåðâåð³ bus.com.ua
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Ві тор Ющен о (в центрі) постарався пере онати представни ів бло НАТО (др ий лівор ч), що їхні по ляди
на міжнародн безпе не розбі атим ться
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Ëåîí³ä 
×åðíîâåöüêèé
ïîêëàâ êðàé
ðîçìîâàì 
ïðî
ïåðåâèáîðè

Ó÷îðà ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
ïðîêîìåíòóâàâ “Õðåùàòèêó” òàê çâàíèé
çàêîíîïðîåêò ïðî ïåðåâèáîðè, ùî ç’ÿâèâ-
ñÿ ó ïðåñ³.

“ß íå äîçâîëþ øîó-á³çíåñìåíàì Ëóöåí-
êó ³ Òèìîøåíêî â³äâîë³êàòè íàñ â³ä âèð³-
øåííÿ ðåàëüíèõ ïðîáëåì êèÿí. ×åðãîâ³
çàÿâè öèõ íåäîáðîñîâ³ñíèõ ïîë³òèê³â ïðî
òàê çâàí³ “ïåðåâèáîðè ìåðà Êèºâà ó 2007
ðîö³” º íå á³ëüøå, í³æ ÷åðãîâèì íåðîçóì-
íèì ³ íåâäàëèì æàðòîì. Áóäü-ÿê³é õî÷
òðîõè êì³òëèâ³é ëþäèí³ â³äîìî, ùî í³
Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè, í³ ÷èííå çàêîíî-
äàâñòâî, í³ ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñó-
äó íå äîçâîëÿþòü ó òâåðåçîìó ñòàí³ ãîâî-
ðèòè ïîä³áíå. Ö³ íåâì³ë³ ïîë³òèêè ïîïà-
äàþòüñÿ íà ïðîñòèõ ïðîìàõàõ, êîëè ëåã-
êîâàæíî íàçèâàþòü íàâ³òü ÿê³ñü òåðì³íè
³ ãëèáîêîäóìíî çàÿâëÿþòü, ùî òàê çâàí³
“ïåðåâèáîðè” â³äáóäóòüñÿ “â íåä³ëþ”. Ö³
ëþäè äîñ³ òàê ³ íå ñòàëè íàâ³òü ïðîñòèìè
íàðîäíèìè äåïóòàòàìè, íå âèáðàëè ñï³êå-
ðà, íå ñôîðìóâàëè êîàë³ö³þ ³ êîàë³ö³éíèé
óðÿä, àëå ïðè öüîìó âæå ðîçäàþòü æóðíà-
ë³ñòàì ÿê³ñü ïàï³ðö³, ÿê³ âîíè íàçèâàþòü
“çàêîíîïðîåêòàìè”,— çàÿâèâ ìåð.

Íà äóìêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, ïî-
ë³òèêè, ÿê³ ðîáëÿòü ïîä³áí³ çàÿâè, âîäÿòü
çà í³ñ æóðíàë³ñò³â ³ âèáîðö³â, ïóáë³÷íî
äåìîíñòðóþ÷è ñâîþ íåêîìïåòåíòí³ñòü ³
íåáàæàííÿ ðîáèòè ðåàëüíó ðîáîòó íà áëà-
ãî êèÿí.

“ß ç ïîâíîþ âïåâíåí³ñòþ çàÿâëÿþ, ùî
í³õòî ç öèõ ïîë³òèêàí³â íå çíàº í³ Êîí-
ñòèòóö³¿, í³ çàêîí³â, í³ ïðîöåäóðè óõâà-
ëåííÿ ð³øåíü. Êð³ì òîãî, âîíè æ êîìïðî-
ìåòóþòü Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ïðèêðèâà-
þ÷èñü éîãî ³ì’ÿì”,— çàÿâèâ Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé. Â³í òàêîæ äîäàâ, ùî ëþäè,
ÿê³ ðîáëÿòü ïîä³áí³ çàÿâè, ïðîñòî íàìà-
ãàþòüñÿ çàïîë³òèçóâàòè Êè¿â ³ ïåðåøêîäè-
òè ìåð³¿ ðîçâ’ÿçóâàòè ðåàëüí³ ïðîáëåìè
êèÿí.

“ß íå äîçâîëþ ïàðò³éíèì ä³ëêàì çàì³ñòü
íåñåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïåðåä âèáîðöÿ-
ìè çàéìàòèñÿ ïîë³òè÷íèì øîó-á³çíåñîì.
Ñüîãîäí³ êèÿíàì ïîòð³áí³ ðåàëüí³ ñïðàâè,
à íå áàç³êàííÿ ³ äåìàãîã³ÿ. Æèòåë³ Êèºâà
çàö³êàâëåí³ ó ïîë³ïøåíí³ ÿêîñò³ ñâîãî
æèòòÿ, à íå â ï³äâèùåíí³ ð³âíÿ äîáðîáó-
òó ³ áåç òîãî íå á³äíèõ ïîë³òèêàí³â. Ó öèõ
ïàðò³é äîñòàòíüî âëàäè â ñèñòåì³ óïðàâ-
ë³ííÿ Êèºâîì, ò³ëüêè âîíè æîäíîãî ðàçó
íå ñêîðèñòàëèñÿ íåþ íà áëàãî êèÿí”,—
ñêàçàâ ìåð Êèºâà.

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé òàêîæ íàãîëîñèâ,
ùî ç 13 äåïóòàò³â “Íàøî¿ Óêðà¿íè” â Êè-
¿âðàä³ 5 º çàñòóïíèêàìè ãîë³â ïîñò³éíèõ
êîì³ñ³é ³ ùå äâîº — ãîëîâàìè ïîñò³éíèõ
êîì³ñ³é Êè¿âðàäè, ïðè÷îìó äóæå âàæëè-
âèõ: ç ïèòàíü áþäæåòó ³ ïðàâîïîðÿäêó,
ðåãëàìåíòó ³ äåïóòàòñüêî¿ åòèêè. À ç ðåø-
òè 24 äåïóòàò³â ÁÞÒ ó Êè¿âðàä³ 8 äåïó-
òàò³â º ñåêðåòàðÿìè ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é ³
5 — çàñòóïíèêàìè ãîë³â ïîñò³éíèõ êîì³-
ñ³é. “Äåïóòàòè “Íàøî¿ Óêðà¿íè” ³ ÁÞÒ â
Êè¿âðàä³ ìàþòü âñ³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ðîáî-
òè, àëå, íà æàëü, ïðàöþâàòè âîíè íå õî-
÷óòü. Ó êðàùîìó âèïàäêó îááèâàþòü êà-
á³íåòè ÷èíîâíèê³â ÊÃÃÀ. Í³õòî íå çàâà-
æàâ äåïóòàòàì öèõ ôðàêö³é ïðàöþâàòè
ï³ñëÿ ìîãî îáðàííÿ ìåðîì Êèºâà ïðîòÿ-
ãîì îñòàíí³õ ï³âòîðà ðîêó. Íàâ³òü îñòàí-
íÿ ñåñ³ÿ ïîêàçàëà, ùî ïîðîæí³ çàÿâè ³ â³ä-
ñóòí³ñòü â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïåðåä êèÿíà-
ìè — îñíîâíà çáðîÿ öèõ ôðàêö³é ó äîñÿã-
íåíí³ ñâî¿õ êîðèñëèâèõ ö³ëåé”,— çàÿâèâ
ìåð Êèºâà. “À äîêè Þë³ÿ Òèìîøåíêî ³
Þð³é Ëóöåíêî ÿê ìàéáóòí³ ë³äåðè ïàðëà-
ìåíòñüêèõ ôðàêö³é íå ïî÷íóòü ïðàöþâà-
òè â çàêîíîäàâ÷îìó ðóñë³ ³ íå çìóñÿòü òà-
êîæ ïðàöþâàòè ñâî¿õ ïðåäñòàâíèê³â ó Êè-
¿âðàä³, ¿õí³ ïàï³ðö³ çàëèøàòüñÿ ëèøå ïà-
ï³ðöÿìè”,— ï³äêðåñëèâ Êè¿âñüêèé ì³ñü-
êèé ãîëîâà

Åë³òí³ êâàðòèðè ï³øëè
íà ïðîäàæ
Âäàëå ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó äîçâîëèòü ì³ñüê³é âëàä³ 
ïðèäáàòè ñîö³àëüíå æèòëî äëÿ ñ³ìåé ÷åðãîâèê³â

Ó÷îðà êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âì³ñüê-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ï³äáèâàëà ï³äñóìêè
ïåðøîãî êîíêóðñó ç ïðîäàæó êâàðòèð,
ÿê³ ì³ñòî îòðèìóº ÿê â³äðàõóâàííÿ áóä³-
âåëüíèê³â. Ç øåñòè îá’ºêò³â, âèñòàâëå-
íèõ íà êîíêóðñ, ïðîäàëè âñüîãî äâà, àëå
íàéá³ëüø åë³òíèõ. Âëàñíèê 5-ê³ìíàòíî¿
êâàðòèðè â áóäèíêó íà âóëèö³ Ùåêà-
âèöüê³é, 30/39 ïðèäáàâ ¿¿ çà 2 ìëí 270
òèñ ãðí. Òðèê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïðîñ-
ïåêò³ 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ ïðîäàëè çà 1 ìëí
295 òèñ. ãðí. Ðåøòó ç øåñòè âèñòàâëå-
íèõ íà ïåðøèé êîíêóðñ êâàðòèð ïåðå-
íåñëè íà íàñòóïíèé êîíêóðñ. “Ö³ êâàð-
òèðè äåøåâø³ ³ äîñòóïí³ á³ëüø³é ê³ëü-
êîñò³ ëþäåé. Äî íàñ çâåðíóëîñÿ áàãàòî
êèÿí, ÿê³ ïðîñòî íå âñòèãëè ñïëàòèòè
500 ãðí ³ íå çìîãëè âçÿòè ó÷àñòü ó êîí-
êóðñ³. Òîìó ìè âèð³øèëè äàòè ¿ì òàêó
çìîãó ³ ïåðåíåñòè ö³ îá’ºêòè íà íàñòóï-
íèé êîíêóðñ”,— ïîÿñíèëà “Õðåùàòè-
êó” íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é Ìàðèíà Ëóêà-
øèíà.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äå-
íèñ Áàññ ââàæàº òàêèé ïî÷àòîê ïðàêòè-
êè êîíêóðñó âäàëèì. “Ìè ïðîäàëè äâ³
åë³òí³ êâàðòèðè ³ îòðèìàëè ìàéæå 4 ìëí
ãðí. Çà ö³ ãðîø³ ïðèäáàºìî ñîö³àëüíå
æèòëî ÿê ì³í³ìóì äëÿ 4 ñ³ìåé ÷åðãîâè-
ê³â. ² öå íàéá³ëüøå äîñÿãíåííÿ”,— ñêà-

çàâ ïàí Áàññ. Çà éîãî ñëîâàìè, ïåðøèé
êîíêóðñ ïîêàçàâ, äå ïîòð³áí³ ïåâí³ çì³-
íè â îðãàí³çàö³¿. “Äëÿ íàñòóïíîãî êîíêóð-
ñó íà ïðîõàííÿ êèÿí ìè âèð³øèëè çíè-
çèòè ïî÷àòêîâèé âíåñîê ç 5 äî 1 % â³ä
âàðòîñò³. Êð³ì òîãî, ðåêëàìíó êàìïàí³þ
òåïåð ïðîâîäèòèìåìî é ÷åðåç ïðîô³ëüí³
ÇÌ², äå ëþäè ÿêðàç øóêàþòü ³íôîðìàö³þ
ïðî íåðóõîì³ñòü”,— çàçíà÷èâ çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Òèì ÷àñîì äî 4 êâàðòèð, ïðîäàæ ÿêèõ
ïåðåíåñåíî, íà íàñòóïíîìó êîíêóðñ³ äî-
äàíî ùå 5 íîâèõ êâàðòèð. Öå 3 êâàðòèðè
íà âóëèö³ Êíÿæèé Çàòîí òà 2 êâàðòèðè
íà âóëèö³ Ãîëîñ³¿âñüê³é. Íàéäåøåâøå
êîøòóâàòèìå 1-ê³ìíàòíà êâàðòèðà íà
Êíÿæîìó Çàòîí³ — ñòàðòîâà ö³íà 553 òèñ
ãðí, à íàéäîðîæ÷à 3-ê³ìíàòíà íà âóë. Ãî-
ëîñ³¿âñüê³é ïî÷àòêîâî êîøòóâàòèìå 1 ìëí
642 òèñ. ãðí

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора б ли підбиті підс м и
першо о он рс з продаж
двох елітних вартир Києві —
за алом отримано 3,5 млн рн.
За ці роші місь а влада при-
дбає соціальне житло для чо-
тирьох сімей чер ови ів. Решт
з шести об'є тів перенесли на
наст пний он рс, до то о ж
до них додалося ще п'ять но-
вих вартир новоб довах.

Діставши з онверт списо , Марина Л ашина о олосила імена власни ів елітних вартир

Êè¿âñüêà âëàäà ïîêëàäå
êðàé ô³íàíñîâèì ïîòîêàì
ó ìîðãó

Ñåðåä ê³ëüêîõ äåñÿòê³â ïèòàíü, êîòð³
ìàëè âèð³øèòè íà ó÷îðàøíüîìó çàñ³äàí-
í³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñ-
òó, ÷è íå íàéá³ëüøå ñóïåðå÷îê âèêëèêà-
ëè ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðåôîðìàö³¿ ïàòîëî-
ãîàíàòîì³÷íî¿ ñëóæáè ì³ñòà. Àäæå çà ëî-
ã³êîþ ëþäèíà, ÿêà âñòàíîâëþº ïðè÷èíó
ñìåðò³ õâîðîãî, íå ïîâèííà ï³äïîðÿäêî-
âóâàòèñÿ òîìó, â³ä êîãî çàëåæèòü ìàòåð³-
àëüíî, òîáòî ãîëîâíîìó ë³êàðåâ³. Çà òà-
êîãî ñòàíó ðå÷åé ïàòîëîãîàíàòîìè íå çà-
ö³êàâëåí³ ðîçêðèâàòè ñïðàâæíüî¿ ïðè÷è-
íè ñìåðò³ — çà öå ¿ì ãîòîâ³ çàïëàòèòè ðî-
äè÷³ ïîìåðëîãî. Îòæå, ñòîëèö³ ïîòð³áåí
íåçàëåæíèé ì³ñüêèé ïàòîëîãîàíàòîì³÷-

íèé öåíòð. Äî òîãî æ ò³ëüêè â Êèºâ³ ïðè-
÷èíó ñìåðò³ âñòàíîâëþþòü çà ðåçóëüòàòà-
ìè îäíîãî àíàë³çó, òîä³ ÿê ó ñâ³ò³ ³ñíóº
ïîíàä 1500 ìåòîäèê, ÿê³ ìîæíà âèêîðèñ-
òîâóâàòè äëÿ óòî÷íåííÿ ä³àãíîçó. ßê ïî-
æàðòóâàëà ãîëîâà êîì³ñ³¿ Îëüãà Áîãîìî-
ëåöü-Øåðåìåòüºâà, çàòå ïàòîëîãîàíàòî-
ìè ³ ñòîìàòîëîãè íå ïîòðåáóþòü äîäàò-
êîâî ô³íàíñóâàííÿ, îñê³ëüêè ìàþòü çìî-
ãó çàðîáëÿòè ãðîø³ ñàì³.

Äî ñëîâà, ì³ñüêà ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³-
êë³í³êà, ÿê³é ç 2003-ãî íàäàëè ñòàòóñ êî-
ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà, êîøòè çàðîá-
ëÿòè íàâ÷èëàñÿ. Ë³êàð³ òàì íå á³äóþòü, à
îñü õâîð³ áåç ãðîøåé âèë³êóâàòè çóá àáî
ïîñòàâèòè ïðîòåç íå ìîæóòü. Òîìó ïî-

ñòàëî ïèòàííÿ çíîâó ï³äïîðÿäêóâàòè çà-
êëàä Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ, àáè çàáåçïå÷èòè áþäæåòíå ô³íàí-
ñóâàííÿ äëÿ ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ.

Íà ïåðåïðîô³ëþâàííÿ äèòÿ÷îãî ñàíà-
òîð³þ “ßñíèé” â äèòáóäèíîê äëÿ ñèð³ò,
ùî çàò³ÿëà Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéäåðæàäì³-
í³ñòðàö³ÿ, êîòð³é íà áàëàíñ áóëî ïåðåäà-
íî öåé çàêëàä, àëå ÿêèé ÷îìóñü ³ äîñ³ óò-
ðèìóº ñòîëè÷íà âëàäà, êîì³ñ³ÿ çãîäè íå
äàëà. Ïëàòèòè ç ðàéîííèõ êîøò³â Øåâ-
÷åíê³âñüêà ðàäà íå çàõîò³ëà.

À îñü çà òå, ùîá â³äâåñòè 30 % òåðåíêó-
ð³â ó ïàðêàõ ï³ä âèãóëþâàííÿ ñîáàê, ïðî-
ãîëîñóâàëè îäíîñòàéíî. ² ãðîø³ çíàéøëè.
Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî â ñòîëèö³ º 100 òèñÿ÷ äî-
ìàøí³õ óëþáëåíö³â, ³ ïðèíîñÿòü âîíè äî
áþäæåòó ìàéæå 800 òèñ. ãðí íà ð³ê (âëàñ-
íèêè ñïëà÷óþòü ïîäàòîê çà òâàðèí çàëåæ-
íî â³ä ¿õí³õ ðîçì³ð³â). Áóëî âèð³øåíî âè-
ä³ëèòè äëÿ âèãóëþâàííÿ ñîáàê äîð³æêè,
ïîçíà÷èòè ¿õ ïðàïîðöÿìè ³ âèäàâàòè ãîñ-
ïîäàðÿì ïàêåòèêè, àáè ò³ ïðèáèðàëè çà
ñâî¿ìè ÷îòèðèëàïèìè, ÿê öå ðîáëÿòü óñ³
öèâ³ë³çîâàí³ âëàñíèêè çà êîðäîíîì

Íàòàë³ÿ Ç²Í×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора на Хрещати , 36 відб лося засідання постійної омісії Київ-
ради з питань охорони здоров'я та соціально о захист . На ньом
йшлося про реформ вання ом нальних сл жб, перепрофілювання
станов, надання допомо и за про рамою "Т рбота".

Ïàòîëîãîàíàòîìàì ñòâîðÿòü óñ³ óìîâè, ùîá âîíè íå áðàëè õàáàð³â
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Òàðàñ ×îðíîâ³ë
îãîëîñèâ
ïîëþâàííÿ 
íà ïîìàðàí÷åâèõ
“øê³äíèê³â”

Êàíäèäàò ó íàðîäí³ äåïóòàòè â³ä Ïàðò³¿ ðå-
ã³îí³â Òàðàñ ×îðíîâ³ë íå â³ðèòü ó ñïîê³éíó
ñòàá³ëüíó ðîáîòó “äåìîêðàòè÷íî¿ êîàë³ö³¿”.
Ïðî öå â³í çàÿâèâ ó÷îðà ï³ä ÷àñ ³íòåðíåò-
êîíôåðåíö³¿ ó Êèºâ³. Íà äóìêó ïðåäñòàâíè-
êà Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, ó “ïîìàðàí÷åâèõ” ñèë “çà-
íàäòî áàãàòî âíóòð³øí³õ ñóïåðå÷íîñòåé, ³äåî-
ëîã³÷íî¿ íåñóì³ñíîñò³, ïàðàä³â àìá³ö³é, à òà-
êîæ ð³çíèõ ïëàí³â íà ïðåçèäåíòñüê³ âèáî-
ðè”. Âîäíî÷àñ, íà äóìêó Òàðàñà ×îðíîâîëà,
Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â íå ìàº íèí³ ïðàâà íà “àâàí-
òþðí³ ä³¿ íà çðàçîê íåñêëàäàííÿ ïðèñÿãè,
âíàñë³äîê ÷îãî âèáîð÷èé ïðîöåñ âèÿâèòüñÿ
íåçàâåðøåíèì, ³ Ïðåçèäåíò ä³ñòàíå øàíñ
îãîëîñèòè ùå îäí³ ïîçà÷åðãîâ³ âèáîðè”. Ïàí
×îðíîâ³ë âèñëîâèâ ïðèïóùåííÿ, ùî êîàë³-
ö³ÿ ó Âåðõîâí³é Ðàä³ ìîæå ìàòè 3 âàð³àíòè:
ïîìàðàí÷åâà, øèðîêà àáî ð³ê áåç æîäíî¿ êî-
àë³ö³¿. “ßê ìè ðîçïîðÿäèìîñÿ öèì ðîêîì
ïðè áóäü-ÿêîìó ç 3-õ âàð³àíò³â, òàêèìè é áó-
äóòü íàø³ ðåçóëüòàòè íà íàñòóïíèõ ïðåçè-
äåíòñüêèõ òà ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîðàõ”,— ïå-
ðåêîíàíèé ðåã³îíàë.

Ïîë³òèê íå îìèíóâ ³ ñîö³àëüíèõ ïèòàíü. Çà
éîãî ñëîâàìè, çðîñòàííÿ ö³í, ÿêå íèí³ ñïîñ-
òåð³ãàºòüñÿ â Óêðà¿í³, íå îáóìîâëåíå àí³ åêî-
íîì³÷íî, àí³ ô³íàíñîâî, à ÷àñòêîâî ñïðîâî-
êîâàíå ïîë³òè÷íîþ íåñòàá³ëüí³ñòþ êâ³òíÿ —
òðàâíÿ. Ïàí ×îðíîâ³ë ââàæàº, ùî “ñòðèáîê
ö³í ó ñåðïí³-âåðåñí³ â³äâåðòî ñïðîâîêîâàíèé
âëàñíèêàìè íàäïîòóæíèõ îá’ºäíàíü, ÿê³ êîí-
òðîëþþòü ðèíîê ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ”. Çà
ñëîâàìè ðåã³îíàëà, ñåðåä “øê³äíèê³â” ïðàê-
òè÷íî íåìàº ïðåäñòàâíèê³â á³ëî-áëàêèòíèõ,
à âèíí³ ó âñüîìó îïîíåíòè ³ç ïîìàðàí÷åâî-
ãî òàáîðó, ÿê³ ïðàöþþòü ó õàð÷îâ³é ãàëóç³.
“Áëèçüê³ äî íàñ á³çíåñìåíè çàéìàþòüñÿ ìå-
òàëóðã³ºþ, âóãëåâèäîáóòêîì, âåëèêîþ õ³-
ì³ºþ”,— âèçíàâ Òàðàñ ×îðíîâ³ë. Ïðîòå ïðîã-
íîçóâàòè çíèæåííÿ ö³í íà ìåòàë ³ âóã³ëëÿ
ðåã³îíàë ÷îìóñü íå ñòàâ

Лідія СТРЕЛЬЧЕНКО

Â³êòîð Þùåíêî
ïðîãðàâ ïîëüñüê³
âèáîðè

Ó Ïîëüù³ äîá³ãàº ê³íöÿ ïðîöåñ ï³äðàõóíêó
ãîëîñ³â, ïîäàíèõ íà ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîðàõ,
ùî â³äáóëèñÿ â íåä³ëþ. Çà ïîïåðåäí³ìè äà-
íèìè íà äîñòðîêîâèõ âèáîðàõ â Ñåéì Ïîëü-
ù³ ç âåëèêèì â³äðèâîì ë³äèðóº îïîçèö³éíà
ë³áåðàëüíà “Ãðîìàäÿíñüêà ïëàòôîðìà”, ÿêà
ìàº 41,39%. Ïðàâëÿ÷à êîíñåðâàòèâíà ïàðò³ÿ
“Ïðàâî é ñïðàâåäëèâ³ñòü” ìàº ëèøå 32,16%.
Ðåçóëüòàòè âèáîð³â îçíà÷àþòü, ùî íèí³øí³é
óðÿä áóäå çìóøåíèé ï³òè ó â³äñòàâêó.

Ïåðåìîæöÿ âæå ïðèâ³òàâ ãîëîâà ªâðîêî-
ì³ñ³¿ Æîçå Ìàíóåëü Áàððîçó. Íîâèé óðÿä,
âî÷åâèäü, ïîêðàùèòü â³äíîñèíè Ïîëüù³ ç
ªÑ, ïðîòå ìîæå íå ñïîäîáàòèñÿ àìåðèêàí-
öÿì. Îäðàçó ï³ñëÿ ãîëîñóâàííÿ ïðåäñòàâíè-
êè ïàðò³¿ “Ãðîìàäÿíñüêà ïëàòôîðìà” çàÿâè-
ëè, ùî ìàþòü íàì³ð äîìàãàòèñÿ âèâåäåííÿ
ïîëüñüêèõ â³éñüê ç ²ðàêó äî ê³íöÿ 2008 ðî-
êó é ïåðåãëÿäó óìîâ ðîçì³ùåííÿ â êðà¿í³
êîìïîíåíò³â ÏÐÎ ÑØÀ. Òå, ùî ïîëüñüêèé
óðÿä îáåðåæí³øå ï³äáèðàòèìå ñîá³ äðóç³â,
ñïðîãíîçóâàâ “Õðåùàòèêó” ³ ïîë³òîëîã Âî-
ëîäèìèð Ìàë³íêîâè÷. Ïðè÷îìó, ñåðåä òèõ,
õòî íå â ôàâîð³, ìîæå îïèíèòèñÿ ³ óêðà¿í-
ñüêèé ïðåçèäåíò. “Íîâèé óðÿä Ïîëüù³ íå
áóäå ï³ä³ãðàâàòè Ñààêàøâ³ë³ ³ Þùåíêó ó ôîð-
ìóâàíí³ òîãî êîðèäîðó, ÿêèé ìàº â³äð³çàòè
Ðîñ³þ â³ä ªâðîïè ³ ÿêèé âèêëèêàº êîíôë³êò-
íó ñèòóàö³þ íà êîíòèíåíò³. ß äóìàþ, ïîëü-
ñüêèé óðÿä ñï³âïðàöþâàòèìå ÿê ç Óêðà¿íîþ,
òàê ³ ç ªâðîïîþ òà Ðîñ³ºþ. Â³í íå áóäå çàé-
ìàòè îäíîñòîðîííüî¿ ïîçèö³¿, ÿêó çàéìàëà
Ïîëüùà ïðè Êà÷èíñüêîìó-ïðåì’ºð³”. ×è
îçíà÷àòèìå öå ïîã³ðøåííÿ ïîëüñüêî-óêðà¿í-
ñüêèõ â³äíîñèí, ìè çìîæåìî ïîáà÷èòè âæå
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì

В’ячеслав ЧЕЧИЛО
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ПП АА РР ТТ ИИ ТТ УУ РР ААÂàñèëü Âîëãà âçÿâ ñë³ä
Êîëèøí³é ÷ëåí ÑÏÓ çàÿâèâ ïðî ñòâîðåííÿ 
³äåîëîã³÷íî ïîñë³äîâíî¿ ïàðò³¿
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора олишній член СПУ Ва-
силь Вол а заявив про створен-
ня нової, "ідеоло ічно послідов-
ної" політичної сили. Незважа-
ючи на те, що назви нової
партії ще немає, е с-соціаліст
вірить її спіх. Натомість о-
лишні однопартійці вважають
пана Вол людиною із завище-
ною самооцін ою.

Íåâäîâç³ â Óêðà¿í³ áóäå ñòâîðåíà íîâà
ïàðò³ÿ ñîö³àë³ñòè÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ, àëå
íàçâó ïîë³òè÷íî¿ ñèëè ïîêè íå âèãàäàëè.
Ïðî öå ó÷îðà çàÿâèâ ï³ä ÷àñ ïðåñ-êîíôå-

ðåíö³¿ êîëèøí³é ÷ëåí Ñîöïàðò³¿ Âàñèëü
Âîëãà. Çà ñëîâàìè åêñ-ñîö³àë³ñòà, êîí-
ôë³êò ç ë³äåðîì ÑÏÓ Îëåêñàíäðîì Ìî-
ðîçîì âèçð³âàâ ïîñòóïîâî, àëå äî îñòàí-
íüîãî íå àô³øóâàâñÿ. “Ìî¿ êîíôë³êòè ç
Îëåêñàíäðîì Ìîðîçîì ïî÷àëèñÿ ùå ï³â-
ðîêó òîìó. À òî÷í³øå, ç ìîìåíòó ãîëîñó-
âàííÿ ùîäî ãåíîöèäó ³ ãîëîñóâàííÿ ôðàê-
ö³é ÑÏÓ â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ çà çíà÷íå ï³äâèùåííÿ êîìóíàëü-
íèõ òàðèô³â”,— çàçíà÷èâ Âàñèëü Âîëãà. Çà
ñëîâàìè ïàíà Âîëãè, ñïî÷àòêó â³í íàìà-
ãàâñÿ íå âèíîñèòè ö³ ïðîáëåìè ó ÇÌ²,
àëå äåäàë³ öå áóëî ðîáèòè âñå âàæ÷å.

Âàñèëü Âîëãà ââàæàº, ùî, îá’ºäíó-
þ÷èñü ³ç ñîö³àë³ñòàìè, ÷ëåíè éîãî ïàðò³¿
“Ãðîìàäñüêèé êîíòðîëü” â³ðèëè ó òå, ùî
ñòâîðþþòü ïîòóæíó ë³âîöåíòðèñòñüêó
ïàðò³þ, àëå ïîìèëèëèñÿ. À îò íîâèé ïî-
ë³òè÷íèé ïðîåêò, íà äóìêó éîãî òâîðöÿ,

âèð³çíÿòèìåòüñÿ ñàìå “³äåîëîã³÷íîþ ïî-
ñë³äîâí³ñòþ”. Êð³ì òîãî, ïàðò³ÿ ìàòèìå ³
ìîëîä³æíå êðèëî, òîæ íà ï³äòðèìêó ìî-
ëîä³ ïàí Âîëãà òàêîæ ðîçðàõîâóº. ² ïðè
öüîìó çàçíà÷àº, ùî Îëåêñàíäðà Ìîðîçà
â³í ïëàíóº “ðîçìîðîçèòè”.

Äî íàì³ð³â Âàñèëÿ Âîëãè êîëèøí³ îä-
íîïàðò³éö³ ñòàâëÿòüñÿ äîñèòü ñêåïòè÷íî.
Ïðåäñòàâíèê Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ ²âàí
Áîêèé ïåðåêîíàíèé, ùî ïàí Âîëãà ìàº
çàíàäòî çàâèùåíó ñàìîîö³íêó. “Â³ä ñîö³-
àë³çìó â³í äóæå äàëåêèé. ²íøî¿ ñîö³àë³ñ-
òè÷íî¿ ïàðò³¿ íå ñòâîðèòü, áî âîíà âæå ³ñ-
íóº — ðîçâèâàºòüñÿ, ïðîöâ³òàº. À Âîëãà
ñîá³ äóæå áàãàòî óÿâèâ. ² öå íîðìàëüíî.
Äëÿ òàêî¿ ëþäèíè, ÿê â³í”,— çàçíà÷èâ
“Õðåùàòèêó” ïàí Áîêèé. “Íåíîðìàëüíî
³íøå. ×îìó æóðíàë³ñò³â çàâæäè ö³êàâëÿòü
ëþäè ç ùåðáèíêîþ? Ìåíå îñîáèñòî òàê³
ëþäè íå ö³êàâëÿòü”,— äîäàâ ñîö³àë³ñò

Ïîë³òèêè ëÿêàþòü îäèí
îäíîãî ì³ë³ö³ºþ
Â Óêðà¿í³ çíîâó ïðîëóíàëè çàêëèêè ïðîâåñòè ëþñòðàö³þ

Îëåêñ³é ÑÅÐÃ²ªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора політи и в отре за ли а-
ли провести в У раїні люстра-
цію, тобто заборонити певним
особам займати відповідні поса-
ди. Зо рема, за сепаратизм.
Останнім часом за ли и розпра-
витися з політичним противни-
ом за допомо ою б ви за он
все частіше л нають з в ст по-
літи ів. "Хрещати " допомі по-
літи ам обмінятися "люб'язнос-
тями" та отримав невтішні вис-
нов и.

Ó÷îðà ï³ä ÷àñ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ ãîëîâà
“Ñòóäåíòñüêîãî áðàòñòâà” Îëåã ßöåíêî,
â³äîìèé çàãàëó ïî çàõîïëåííþ êðèìñüêèõ
ìàÿê³â, òà íàðîäíèé äåïóòàò V ñêëèêàí-
íÿ â³ä ÁÞÒ Þð³é Ãíàòêåâè÷ çàêëèêàëè
ìàéáóòíþ Âåðõîâíó Ðàäó “çä³éñíèòè ëþñ-
òðàö³þ ôàëüñèô³êàòîð³â âèáîð³â òà ñåïà-

ðàòèñò³â — óõâàëèòè çàêîí, ÿêèé çàáîðî-
íèòü îá³éìàòè ïîñàäè ó âèáîð÷èõ êîì³ñ³-
ÿõ, íà äåðæàâí³é ñëóæá³, â àäì³í³ñòðàö³-
ÿõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â îñîáàì, âèçíàíèì
ñóäîì ïðè÷åòíèìè äî âèáîð÷èõ ôàëüñè-
ô³êàö³é àáî çàêëèê³â äî ñåïàðàòèçìó”.

Çàðîäêè ñåïàðàòèçìó º â ð³çíèõ ãåîãðà-
ô³÷íèõ øèðîòàõ Óêðà¿íè, ïðîòå â æîäíî-
ìó âèïàäêó äàë³ áàëà÷îê ñïðàâà íå éøëà.
Ïðîòå öå íå çàâàæàº ïîë³òèêàì âèêîðèñ-
òîâóâàòè çâèíóâà÷åííÿ ó ñåïàðàòèçì³ â
ïîë³òè÷í³é áîðîòüá³. Ñâîãî ÷àñó, îäðàçó
ï³ñëÿ ïîìàðàí÷åâî¿ ðåâîëþö³¿, ó ñåïàðà-
òèçì³ çâèíóâà÷óâàëè íèí³ ïîê³éíîãî ªâ-
ãåíà Êóøíàðüîâà. ²ç çì³íîþ ïîë³òè÷íèõ
â³òð³â öèõ çâèíóâà÷åíü óæå íå ñòàëî.

Ïîòåíö³éí³ “ñåïàðàòèñòè” º íå ëèøå
íà Ñõîä³, à é íà êðàéíüîìó Çàõîä³ Óêðà-
¿íè, íà Çàêàðïàòò³. Êîëèøí³é ìåð Óæãî-
ðîäà òà ë³äåð Áëîêó Ëèòâèíà â Çàêàðïàò-
ñüê³é îáëàñò³ Ñåðã³é Ðàòóøíÿê çâèíóâà-
òèâ íèí³øíüîãî ãëàâó Ñåêðåòàð³àòó Ïðå-
çèäåíòà Â³êòîðà Áàëîãó ó ñåïàðàòèçì³
øëÿõîì âèçíàííÿ ðóñèí³â ÿê îêðåìî¿ íà-
ö³îíàëüíî¿ ìåíøèíè Çàêàðïàòñüêîþ îá-
ëàñíîþ ðàäîþ. ßê â³äîìî, îäíèì ³ç î÷³ëü-

íèê³â îáëàñò³ º áðàò ïàíà Áàëîãè — ²âàí.
Ñõîæå, çà áàæàííÿì, ïðîâåñòè ëþñòðàö³þ
ìîæíà ³ ñåðåä ïîìàðàí÷åâèõ.

Çðîáèòè öå, ùîïðàâäà, ç ³íøîãî ïðè-
âîäó, íå ïðîòè ³ êîìóí³ñò Îëåêñàíäð Ãî-
ëóá. Íà éîãî äóìêó, âëàäó ïîòð³áíî î÷èñ-
òèòè â³ä ëþäåé, “ùî êîëèñü áóëè í³áèòî
êîìóí³ñòàìè, à òåïåð ñòàëè íà ³íøèé á³ê.
Àäæå ìè ðîçóì³ºìî, ùî á³ëüø³ñòü öèõ
ëþäåé ñüîãîäí³ çîñåðåäæåí³ â áëîö³ 
ÍÓ—ÍÑ.

Ñõîæå, ³äåÿ áîðîòèñÿ ç ïðîòèâíèêîì
çà äîïîìîãîþ Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó
çäîáóâàº âñå á³ëüøå ïðèõèëüíèê³â. Ïîë³-
òèêè âïåðòî íå áàæàþòü çíàõîäèòè ñï³ëü-
íó ìîâó â êðà¿í³ ç ð³çíèìè êóëüòóðíî-³ñ-
òîðè÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè. Òà é ó âèñëî-
âëþâàííÿõ íà àäðåñó îäèí îäíîãî íå ñî-
ðîìëÿòüñÿ. Áþò³âåöü Þð³é Ãíàòêåâè÷ íà-
çâàâ ë³äåðà ÏÑÏÓ Íàòàë³þ Â³òðåíêî
ïðåäñòàâíèöåþ ï’ÿòî¿ êîëîíè òà àãåíòîì
Ìîñêâè. À âîíà ÷åðåç “Õðåùàòèê” â³ä-
ïîâ³ëà, ùî äóðí³â ó íàñ â êðà¿í³ âèñòà-
÷àº, àëå âîíà ðîáèòèìå ñòàâêó íà ëþäåé
ðîçóìíèõ. Ðîçóìí³, âî÷åâèäü, íå ëÿêàòè-
ìóòü îïîíåíòà ì³ë³ö³îíåðîì

Юрій Гнат евич рах є своїх воро ів
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Â³ä÷óéòå ð³çíèöþ
Ïîð³âíÿííÿ êàíäèäàò³â íà ì³í³ñòåðñüê³ ïîñàäè

"Хрещати " продовж є о ляд потенційних претендентів на міністерсь і портфелі з різних політичних середовищ. Цьо о раз своїми д м ами
з читачами азети поділилися претенденти на посад міністра з питань ре іонально о розвит та б дівництва Оле сандра К жель (ПР) та
Оле сій К черен о (НУ-НС). Політи и несподівано висловили більше спільних д мо , аніж можна б ло очі вати.

Îëåêñ³é ÊÓ×ÅÐÅÍÊÎ: “Öåíòð íàãèíàº ðåã³îíè 
çà ¿õí³ æ ãðîø³”

— ×è äîñòàòíþ óâàãó äåðæàâà
ïðèä³ëÿº ðîçâèòêîâ³ ðåã³îí³â?

— Çàïèòàííÿ ðèòîðè÷íå. Áåç-
óìîâíî, íåäîñòàòíüî óâàãè ïðè-
ä³ëÿº. Ó äåðæàâ³ íåìàº ïîñë³äîâ-
íî¿ ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè. ßê
êîìïëåêñ â³äíîñèí âîíà áóäóºòü-
ñÿ âèíÿòêîâî íà ô³íàíñîâîìó
´ðóíò³. ßê ëþáîâ çà ðîçðàõóíêîì.
Öåíòð çàáèðàº êîøòè â ðåã³îí³â,
à ïîò³ì íàãèíàº ðåã³îíè çà ¿õí³ æ
ãðîø³, ÿê³ íà ì³ñöÿõ óêðàé ïî-
òð³áí³.

ßñêðàâèì ñâ³ä÷åííÿì òîãî º âå-
ëè÷åçíå ³íôðàñòðóêòóðíå íàâàí-
òàæåííÿ íà Êè¿â.

Öå òîìó, ùî ãðîø³ çàðîáëÿþ-
òüñÿ — ³ çà á³ëèìè, ³ çà ò³íüîâè-
ìè ñõåìàìè — â óñ³é Óêðà¿í³, çà-
âîäè ðîçòàøîâàí³ ïî âñ³é êðà¿í³,
à âèòðà÷àºòüñÿ ëåâîâà ÷àñòêà
êîøò³â ó Êèºâ³. É òå, ùî ìè ñüî-
ãîäí³ áà÷èìî, çîêðåìà 300 àâòî-
ìàøèí ùîäîáè ïðîäàºòüñÿ ó Êè-
ºâ³, çàòîðè íà äîðîãàõ, íàâàíòà-
æåííÿ íà ³íôðàñòðóêòóðó ÷åðåç
øàëåí³ òåìïè áóä³âíèöòâà, êîñ-
ì³÷í³ ö³íè íà çåìëþ ³ íåðóõî-
ì³ñòü — öå âñå ñâ³ä÷åííÿ áåçãëóç-
äî¿ ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè. Òîáòî
íàñë³äîê â³äñóòíîñò³ òàêî¿ ïîë³-
òèêè.

— Ùî ïîòð³áíî çðîáèòè, àáè çà-
ïîá³ãòè òðàãåä³ÿì, ïîä³áíèì äî àë-
÷åâñüêî¿ ÷è äí³ïðîïåòðîâñüêî¿?

— Ïî-ïåðøå, íå ïîòð³áíî ïî-
ë³òèçóâàòè ö³ òðàãåä³¿. ßêùî õòîñü
ïðàãíå âèêîðèñòàòè ëèõî, íàïðè-

êëàä, äëÿ ïåðåðîçïîä³ëó âëàñíî-
ñò³, òî ç öèì òðåáà íåãàéíî áî-
ðîòèñÿ. ² íå äîïóñêàòè, ùîá òà-
êå ïîâòîðþâàëîñÿ.

Àëå ÿ ïåðåäóñ³ì ñêàçàâ áè: ïî-
çà ñóìí³âîì, âèííà ñàìå êîìïà-
í³ÿ ³ ïåðñîíàë, ÿêèé òàì ïðàöþº.
Ç ³íøîãî áîêó, äåðæàâà ïîâèí-
íà íà ñåáå âçÿòè ÷àñòêó â³äïîâ³-
äàëüíîñò³. Áî íå ïðàöþº ñèñòå-
ìà êîíòðîëþ çà ä³ÿëüí³ñòþ íà-
øèõ ìîíîïîë³é ³ ó ô³íàíñîâîìó
ïëàí³, ³ â òåõí³÷íîìó. Òîáòî ïî-
òð³áíà ùîäî òàêèõ êîìïàí³é
åôåêòèâíà ðåãóëÿòîðíà ïîë³òè-
êà. Òà, ùî º, íà æàëü, äàëåêà â³ä
äîñêîíàëîñò³.

Íèí³ ìè ñïîñòåð³ãàòèìåìî òà-
êó êàìïàí³éùèíó — òîáòî ³ì³òà-
ö³þ áóðõëèâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ùîäî
áîðîòüáè ç íåäîë³êàìè. Àëå ÿ íå
â³ðþ, ùî ìîæíà ïðîòÿãîì òèæíÿ-
äâîõ ðîçâ’ÿçàòè ñèñòåìíó ïðîá-
ëåìó. Òîáòî òåïåð ð³çí³ êîíòðî-
ëþþ÷³ îðãàí³çàö³¿ äåìîíñòðóâà-
òèìóòü ñâîþ ðîáîòó, àëå íàñïðàâ-
ä³ öå íå òà òåìà, ÿêó ñë³ä ðîçãëÿ-
äàòè ñåðéîçíî.

— ×è âàðòî, íà âàøó äóìêó, îá’-
ºäíóâàòè ïèòàííÿ æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà ðåã³î-
íàëüíîãî ðîçâèòêó ³ áóä³âíèöòâà
ï³ä äàõîì îäíîãî ì³í³ñòåðñòâà?

— Öå äóæå ñåðéîçíå ïèòàííÿ.
Òàê ìîæíà çðîáèòè é âàðòî çðî-
áèòè. Àëå íå ìîæíà ïîñï³øàòè
³ ñòâîðþâàòè òàêå ì³í³ñòåðñòâî
ñüîãîäí³ àáî çàâòðà. Íàïðèêëàä,

ÿêùî íîâèé óðÿä, êîëè çàïðà-
öþº, çðîáèòü öå îäðàçó, òî áó-
äå ïîñï³õ. Íà ìîþ äóìêó, â òà-
êîìó ðàç³ ïðèïóñòÿòüñÿ ïîìèë-
êè.

Ïðè÷èíà ïîëÿãàº â òîìó, ùî
ìè äîñ³ íå çáàãíóëè, ùî òàêå ïè-
òàííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà. Ïî-ñïðàâæíüîìó
öåé ãð³ì äëÿ íàñ ùå íå ïðîãðè-
ì³â, òîæ ìè ³ íå õðåñòèìîñÿ. Ïè-
òàííÿ ÆÊÃ òðåáà ðîçïîä³ëÿòè ïî
äâîõ âåëè÷åçíèõ îêðåìèõ ñåãìåí-
òàõ. Ïåðøèé — öå ³íôðàñòðóêòó-
ðà, ÿêà âêëþ÷àº òåïëîìåðåæ³, âî-
äîìåðåæ³, ãàçîâ³ êîìóí³êàö³¿. Óñå
öå ìîíîïîë³¿, ³ ¿õíþ ðîáîòó ïî-
âèíåí ðåãóëþâàòè àáñîëþòíî
îêðåìèé îðãàí. ª ³ äðóãèé âåëè-
÷åçíèé ñåãìåíò, ÿêèé ÿ ââàæàþ
ãîëîâíèì. Öå äåðæàâíà æèòëîâà
ïîë³òèêà. Ìè ç âàìè ÷è ÿê ñï³â-
âëàñíèêè ÷è ÿê îðåíäàð³, ÷è ÿê
íàéìà÷³ æèòëà ïîâèíí³ ñòàòè â
öåíòð³ îö³º¿ æèòëîâî¿ ðåôîðìè.
Âîíà ìàº ñòàòè ñêëàäîâîþ ïîë³-
òèêè ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó ³ áó-
ä³âíèöòâà.

ß âèâ÷àâ ³íîçåìíèé äîñâ³ä ùî-
äî öüîãî ïèòàííÿ. ² òîìó ìîæó
ñêàçàòè: ðàíî ÷è ï³çíî äîâåäåòü-
ñÿ ñòâîðèòè ïîòóæíå ì³í³ñòåðñòâî
ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó òà æèò-
ëîâî¿ ïîë³òèêè — ðîáî÷à íàçâà.
Ãàäàþ, öå ìîæíà çðîáèòè ïðîòÿ-
ãîì ðîêó. ² ñàìå â òàêèé ñïîñ³á
âñå æ òàêè âèõîäèòè íà ÿê³ñíî
íîâèé, âèùèé ð³âåíü ðåôîðìó-
âàííÿ. Çâ³ñíî, ÿêùî ìè ñïðàâä³

õî÷åìî ùîñü çì³íèòè. À êîëè õî-
÷åìî é äàë³ ãîâîðèòè ïðî ðåôîð-
ìè ³ í³÷îãî íå ðîáèòè, òî òðåáà
çàëèøàòè âñå òàê, ÿê º.

— ×è ìàº Óêðà¿íà çäîáóòêè â
ãàëóç³ ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó òà
áóä³âíèöòâà, ÿêèìè ìîæíà ïèøà-
òèñÿ?

— ß íå ïåâåí, ÷è òåõíîëîã³÷íî
ìè êîãîñü âèïåðåäæàºìî â áóä³â-
íèöòâ³. Íàâïàêè, ïåðåêîíàíèé,
ùî ïàñåìî çàäí³õ. Ãîëîâíå “äî-
ñÿãíåííÿ” ãàëóç³ — ö³íè, ÿê³
ïðîñòî “íå íàëàçÿòü” íà ãîëîâó.
Êîëè êîìóñü ³ç ºâðîïåéö³â ãîâî-
ðèø ïðî íàø³ êè¿âñüê³ ö³íè, âî-
íè íå ìîæóòü çðîçóì³òè, ùî çà
òèì ñòî¿òü, çâ³äêè òàê³ øàëåí³

ãðîø³ ç áîêó ïîïèòó? ²íîçåìö³
ïåðåêîíàí³: éäåòüñÿ ïðî ÿêóñü
ñïåêóëÿö³þ.

Ïðîòå ÿ õîò³â áè, ùîá ìè ðîç-
ð³çíÿëè áóä³âåëüíèê³â ³ ñïåêó-
ëÿíò³â, ÿê³ ñï³â³ñíóþòü íà öüî-
ìó ðèíêó, õî÷à îñòàíí³ì ÷àñîì
âîíè ³ ïðàöþþòü ðàçîì. ß êà-
ïåëþõà çí³ìàþ ïåðåä áóä³âåëü-
íèêàìè, à íå ïåðåä ñïåêóëÿíòà-
ìè.

Ùî ñòîñóºòüñÿ ïîë³òèêè ðåã³î-
íàëüíîãî áóä³âíèöòâà, òî ÿ ìîæó
íàçâàòè ïîçèòèâíèìè çðóøåííÿ-
ìè ëèøå ðåàë³çàö³þ ñóòî ï³ëîò-
íèõ ïðîåêò³â. Òàêèõ, ÿê Ñëàâó-
òè÷, Ìàð³óïîëü, Êàì’ÿíåöü-Ïî-
ä³ëüñüêèé. Àëå íå ãàëóçü çàãà-
ëîì

Îëåêñàíäðà ÊÓÆÅËÜ: “Ìîæåìî íàâ³òü ñòî ãîòåë³â
ïîáóäóâàòè ³ ïëàâàòè ì³æ íèìè â áàãí³”

— ×è äîñòàòíþ óâàãó äåðæàâà
ïðèä³ëÿº ðîçâèòêîâ³ ðåã³îí³â?

— Çà óãîäîþ, ÿêó ï³äïèñàëà íî-
âà êîàë³ö³ÿ, ìîæíà ïîñòàâèòè
êðàïêó íà öüîìó ïèòàíí³. Ç 1994
ðîêó âåëè ìîâó ùîäî ïðîáëåìè
ðåã³îí³â. Óïåðøå áóëî ñòâîðåíî
ì³í³ñòåðñòâî, ÿêå ïîñòàâèëî çà
ìåòó ö³ëêîì íîâó ³äåîëîã³þ. Ïî-
äèâèëèñÿ íà ñòàòèñòèêó. Ç 27 ðå-
ã³îí³â ó íàñ 6 äîíîð³â, à ðåøòà äî-
òàö³éí³. Òîáòî öå äèñáàëàíñ åêî-
íîì³÷íèé. Ïðî ÿêó ìîãóòíþ äåð-
æàâó ìîæå éòèñÿ çà òàêèõ îáñòà-
âèí? ßê ðîáèòè àóäèò ðåã³îí³â,
ïðîãðàìè ðîçâèòêó, çâ³äêè â³çü-
ìåòüñÿ ðîçóì³ííÿ ³íôðàñòðóêòó-
ðè? ßê âîíè ìîæóòü áóòè ñàìî-
îêóïíèìè? Òàêèìè ïèòàííÿìè
íå çàéìàëîñü æîäíå ì³í³ñòåðñòâî.

Ìè â³ñ³ì ì³ñÿö³â ïðàöþâàëè
íàä öèì ïðåäìåòíî. Â íîâîìó êî-
àë³ö³éíîìó óðÿä³ òàêîãî ïðîñòî
íå áóäå. Íàâïàêè, çíîâó éäå äî
îá’ºäíàííÿ Ì³íðåã³îíáóäó ç Ì³-
í³ñòåðñòâîì ÆÊÃ. Íà ñüîãîäí³ öå
íåäîðå÷íî, àëå ³íøîãî ìàéáóòí³é
óðÿä ïðîñòî íå áà÷èòü. À ðîçïî-
ä³ë ôóíêö³é öèõ ñòðóêòóð âêðàé
ïîòð³áåí.

— Ùî ïîòð³áíî çðîáèòè, ùîá
çàïîá³ãòè òðàãåä³ÿì, ïîä³áíèì äî
àë÷åâñüêî¿ ÷è äí³ïðîïåòðîâñüêî¿?

— Âèêîíóâàòè ïðîãðàìó ðîç-

âèòêó ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè ÷å-
ðåç ðåã³îíè, áî ÿêùî íåîêîàë³ö³-
àíòè íèí³, ïîâòîðþþ, ë³êâ³äóþòü
îêðåìå â³äîìñòâî — Ì³í³ñòåðñòâî
ç ïèòàíü ÆÊÃ, ÿêå ³ñíóº íèí³ ÿê
ñâîºð³äíå ì³í³ñòåðñòâî ç íàäçâè-
÷àéíèõ ñèòóàö³é â æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîìó ãîñïîäàðñòâ³, òî...

Ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîê³â ÌÆÊÃ
ïîâèííî çä³éñíèòè çàì³íó ³íôðà-
ñòðóêòóðè êàíàë³çàö³¿, âîäîïîñòà-

÷àííÿ, åíåðãåòèêè. Òàê, äî ªâ-
ðî-2012 ó Êèºâ³ ìîæíà ïîáóäóâà-
òè õî÷ ñòî ãîòåë³â. Àëå òîä³ ìè
ïëàâàòèìåìî â òîìó, ùî ïîâèí-
íî çàëèøàòèñÿ â êàíàë³çàö³¿, ³ äî
òîãî æ ïëàâàòèìåìî áåç ñâ³òëà.

— ×è âàðòî, íà âàøó äóìêó, îá’-
ºäíóâàòè ïèòàííÿ ÆÊÃ òà ðåã³î-
íàëüíîãî ðîçâèòêó ï³ä äàõîì îä-
íîãî ì³í³ñòåðñòâà?

— Íà íèí³øíüîìó åòàï³ ðîç-
âèòêó íàøî¿ äåðæàâè íåìîæëèâî,
áî â íàñ îñòàíí³õ ðîê³â 35 ðîç-
âèòêîì ³íôðàñòðóêòóðè â ðåã³î-
íàõ í³õòî íå çàéìàâñÿ.

Öå ïîòð³áíî âèð³øóâàòè îêðå-
ìî, áî â Ì³í³ñòåðñòâà ðåã³îíàëü-
íîãî ðîçâèòêó ³ áóä³âíèöòâà º
ïðîáëåìè äóæå âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³
àâàð³éíèõ áóäèíê³â, öå ðîçóì³í-
íÿ çîíóâàííÿ çåìåëü, öå ïëàíó-
âàííÿ òåðèòîð³é, öå áåçë³÷ ïè-
òàíü, ÿê³ íà íèí³øíüîìó åòàï³
ðîçâèòêó íàøî¿ äåðæàâè íåìîæ-
ëèâî îá’ºäíóâàòè ç ³íøèìè.

Ðîçáóäîâà ³íôðàñòðóêòóðè
çðåøòîþ º äóæå âàæëèâîþ. Ñâ³-
òîâ³ àâòîðèòåòè êàæóòü, íàðàç³
öèòóþ ïðåçèäåíòà Ñâ³òîâîãî áàí-
êó Äæåéìñà Âóëüôåíñîíà, ùî â
ì³æíàðîäí³é êîíêóðåíö³¿ çì³íþº-
òüñÿ íàãîëîñ ³ç ïîêàçíèêà çðîñ-
òàííÿ ÂÂÏ íà ð³âåíü ðîçâèòêó
³íôðàñòðóêòóðè. ² òîìó âàøå çà-
ïèòàííÿ º äîðå÷íèì, àëå ÿêáè
éîãî âñ³ òàê áà÷èëè.

— ×è ìàº Óêðà¿íà çäîáóòêè â
ãàëóç³ ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó òà
áóä³âíèöòâà, ÿêèìè ìîæíà ïèøà-
òèñÿ?

— Íà ñüîãîäí³, ãàäàþ, º. Ïðî-
òÿãîì 8 ì³ñÿö³â ìè çðîáèëè íîâó
êîíöåïö³þ ðîçâèòêó ì³ñöåâèõ
áþäæåò³â ðàçîì ç àñîö³àö³ºþ ì³ñò.

² ìè ìàºìî çìîãó çì³íèòè ï³äõ³ä
äî ô³íàíñóâàííÿ, ùîá ãðîø³ íå
çàê³í÷óâàëèñÿ íà ðàéîí³, à éøëè
äî êîíêðåòíî¿ ñåëèùíî¿ øêîëè,
íà äîðîãè àáî ãàçîïðîâîäè. À íå
÷åðåç îáëàäì³í³ñòðàö³¿.

Îñü ìè íèí³ ñïîñòåð³ãàºìî, ùî
ãðîø³ ïðîñòî íå âèêîðèñòîâóþòü
òàì, äå âîíè, ÿê êàæóòü, àêòóàëü-
í³. Ïðàêòè÷íî ïîíàä òðè òèñÿ÷³
àâàð³éíèõ áóäèíê³â, ïðîòå í³õòî
íå êîíòðîëþº êîøò³â íà ö³ ïîòðå-
áè.

Öüîãî ðîêó ïîáóäóâàëè íîâó
ñèñòåìó äåðæàâíîãî âåðòèêàëü-
íîãî êîíòðîëþ çà áóä³âíèöòâîì,
³ ç 1 ñ³÷íÿ âîíà ïî÷èíàº ä³ÿòè.
Áóäå âò³ëåíî íîâó ãàëóçåâó ³äåî-
ëîã³þ.

Äåðæàâà íå ïîâèííà ìîâ÷êè
ñïîñòåð³ãàòè, ÿê ðóéíóºòüñÿ ñòà-
ðèé áóäèíîê ïîðÿä ç òèì, ùî
ñïîðóäæóþòü. Íèí³ ðóéíóþòüñÿ
áóäèíêè, ³ í³õòî çà öå íå â³äïî-
â³äàº...

Ãàäàþ, çà 8 ì³ñÿö³â ³ñíóâàííÿ
íîâîãî ì³í³ñòåðñòâà âæå ñòàëà
çðîçóì³ëîþ ìåòîäèêà, íîâ³ ï³ä-
õîäè. Àëå ÷è áóäå íîâà êîìàíäà
â ì³í³ñòåðñòâ³ ¿¿ ðåàë³çîâóâàòè? Ç
òîãî, ùî ÿ ïîáà÷èëà, âèñíîâîê:
âîíè íå ïðèä³ëÿþòü öüîìó íà-
ëåæíî¿ óâàãè

Розмовляв Анатолій ВЕРЯГІН,
“Хрещати ”
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“Óêðà¿íà: ð³çíå ðîçóì³ííÿ
³ñòîð³¿. Øëÿõ äî ðîçêîëó 
÷è äî îá’ºäíàííÿ”

Âîëîäèìèð ÌÀËÈÍÊÎÂÈ×,
ïîë³òîëîã, äèðåêòîð Óêðà¿íñüêî-
ãî â³ää³ëåííÿ Ì³æíàðîäíîãî ³í-
ñòèòóòó ãóìàí³òàðíî-ïîë³òè÷íèõ
äîñë³äæåíü:

— Óêðà¿íà ìàº ñï³ëüí³ ïåð³î-
äè ðàäÿíñüêî¿ ³ñòîð³¿ ç Ðîñ³ºþ.
Àëå ùîäî òðàêòóâàííÿ öèõ ïå-
ð³îä³â ç òî÷êè çîðó Óêðà¿íè, òî,
çâ³ñíî, òóò íå ìîæå âñå ïðèéìà-
òèñÿ ó òîìó æ ïëàí³, ùî ³ â Ðî-
ñ³¿. Íàì íå ïîòð³áíî ðàçîì ç Ðî-
ñ³ºþ ïèñàòè çàãàëüíó ³ñòîð³þ, ÿê
íèí³ äåõòî ïðîïîíóº. ²ñòîð³ÿ
ïîâèííà áóòè óêðà¿íñüêîþ.

Ìè êðà¿íà ç äîñèòü ð³çíîìà-
í³òíèìè ³ñòîðè÷íèìè ôðàãìåí-
òàìè. Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî öåí-
òðîì óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè ïî-
òð³áíî ââàæàòè òåðèòîð³þ Ãåòü-
ìàíùèíè. Òåðèòîð³þ â³ä ×åðêàñ
³ äî Áàòóðèíà, Êîíîòîïà, äå âñå
æ òàêè âèçð³âàëà óêðà¿íñüêà ìî-
âà, ïîëòàâñüêî-êè¿âñüêèé ä³à-
ëåêò. Äå áóëà ñï³ëüíà ³ñòîð³ÿ,
ùî çáåð³ãàëà íåïîâòîðèì³ñòü
òðàäèö³é, â³äì³ííèõ â³ä òðàäè-
ö³é ñõ³äíî¿ Óêðà¿íè. Íà ö³é òå-
ðèòîð³¿ íå áóëî êð³ïîñíîãî ïðà-
âà ìàéæå äî 1785 ð. Íà â³äì³íó
â³ä ïîëüñüêî¿ ³ ðîñ³éñüêî¿ ÷àñ-
òèíè — Ñëîáîæàíùèíè, Äî-
íåöüêîãî êðàþ Óêðà¿íè. Ñàìå
íà ö³ ôàêòîðè ³ âàðòî çâåðíóòè
óâàãó ï³ä ÷àñ íàïèñàííÿ ï³äðó÷-
íèêà ç ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè. Ó öüîìó
ï³äðó÷íèêó ïîâèíí³ ïîäàâàòè
³ñòîð³þ êîæíîãî îêðåìîãî ðå-
ã³îíó ñàìîñò³éíî ³ íàìàãàòèñÿ
ì³í³ìàëüíî âèêîðèñòîâóâàòè
ÿê³ñü ³äåîëîã³÷í³ îö³íêè. Á³ëüøå
ôàêò³â — ìåíøå îö³íîê.

Âîëîäèìèð ÊÎÐÍ²ËÎÂ, äè-
ðåêòîð Óêðà¿íñüêîãî ô³ë³àëó ²í-
ñòèòóòó êðà¿í ÑÍÄ:

— Ñêàæó ê³ëüêà ñë³â ïðî ðà-
äÿíñüêó ³ñòîðè÷íó øêîëó.
Ñïðàâä³, âîíà áóäóâàëàñÿ íà
ïðèíöèïàõ, ÿê³ äîñèòü ÿñêðàâî
â³äòâîðèâ Îðóåë ó 1984 ðîö³. Ìè
áà÷èëè, ÿê ³ñòîð³þ ïåðåïèñóâà-
ëè â³äïîâ³äíî äî ïåâíèõ ïîë³-
òè÷íèõ ïîä³é, ÿê çíèêàëè ö³ë³

ðîçä³ëè â ï³äðó÷íèêàõ ³ñòîð³¿, ÿê
ðàïòîì çíèêàëè â÷îðàøí³ ãåðî¿.
ßê çíèêàëè, íàïðèêëàä, Òðîöü-
êèé, Áëþõåð. Ïðîòå êîëè ³ñòî-
ðè÷íà íàóêà “âñòàëà íà íîãè”,
òàì íàìàãàëèñÿ âèêëàäàòè õî÷à
á ôàêòè. Çâè÷àéíî, ÷àñòèíó ¿õ
çàìîâ÷óâàëè. Àëå ÿê áè òàì íå
áóëî, ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè íàìàãà-
ëèñÿ íå áðåõàòè, íå çàâæäè, ùî-
ïðàâäà, öå âäàâàëîñÿ. Íà æàëü,
íèí³øíÿ óêðà¿íñüêà ³ñòîðè÷íà
òðàäèö³ÿ ñêëàäàºòüñÿ ïî-³íøî-
ìó. Âîíà ïðàöþº íå íà çàìîâ÷ó-
âàíí³, à íà â³äâåðòèõ ôàëüñèô³-
êàö³ÿõ. ² öå íå ìîæå íå âèêëè-
êàòè ñòóðáîâàí³ñòü ó âñ³õ òèõ,
õòî ïðàãíå çáóäóâàòè â Óêðà¿í³
ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî. Çâè-
÷àéíî, ³ñòîð³ÿ áóäü-ÿêî¿ äåðæà-
âè çàâ’ÿçàíà íà ì³ôîòâîðåíí³, òà
íå ìîæíà âñþ ³ñòîð³þ ïåðåòâî-
ðþâàòè íà ì³ô, ÿê öå ïðàêòè-
êóºòüñÿ ñüîãîäí³. Íèí³ ó ï³äðó÷-
íèêàõ â îäíîìó ðîçä³ë³ “Íàö³î-
íàëüíî-âèçâîëüíèé ðóõ” ÎÓÍ-
ÓÏÀ ñòîÿòü ðàçîì ç Êîâïàêîì.
Óÿâëÿþ, ÿê çäèâóâàâñÿ áè Êîâ-
ïàê, ÿêáè ä³çíàâñÿ, ùî â³í â îä-
íîìó ðÿäó ç Áàíäåðîþ ³ Øóõå-
âè÷åì. ² ìè ðîçóì³ºìî, ùî â³ä-
áóäåòüñÿ äàë³: äàë³ çíèêíå Êîâ-
ïàê. ² öå òàêîæ º àêòîì ôàëüñè-
ô³êàö³¿ ³ñòîð³¿. Ó âñ³õ êðà¿íàõ
ñâ³òó º íàö³îíàëüí³ ãåðî¿ ç ì³-
ôàìè íàâêîëî íèõ, àëå ç íèõ íå
ðîáëÿòü ³êîí. Ñòîñîâíî çàãàëü-
íî¿ ³ñòîð³¿ äëÿ ñõîäó ³ çàõîäó. ß
ââàæàþ íàäçâè÷àéíî äåñòðóê-
òèâíèì ìîìåíòîì òå, ùî â ³ñòî-
ð³¿ Óêðà¿íè ñüîãîäí³ â³äñóòíÿ ³ñ-
òîð³ÿ äåÿêèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè. ²
öå âåëèêà ïðîáëåìà äëÿ ö³ë³ñíî-
ñò³ ö³º¿ êðà¿íè. Ó ï³äðó÷íèêàõ
³ñòîð³¿ Óêðà¿íè, íàïðèêëàä,
Äîíáàñ ç’ÿâëÿºòüñÿ íàïðèê³íö³
XIX ñò. Äå ³ñòîð³ÿ ñòàðîäàâí³õ
ì³ñò, òàêèõ ÿê ×åðí³ã³â? Ìè çíà-

ºìî ïðî ³ñòîð³þ Êè¿âùèíè,
Ëüâ³âùèíè, Êðèìó ³ âñå. ßêùî
ìåøêàíåöü, ñêàæ³ìî, Àðòåì³â-
ñüêà ÷èòàº ³ñòîð³þ ³ íå çíàõî-
äèòü òàì ñâîãî ì³ñòà, â³í ï³äñâ³-
äîìî ðîáèòü âèñíîâîê, ùî â ö³é

³ñòîð³¿ éîìó ì³ñöÿ íåìàº, öå íå
éîãî ³ñòîð³ÿ. Ñòîñîâíî íàïèñàí-
íÿ ñï³ëüíèõ ï³äðó÷íèê³â. Íèí³
öå ìîäíî. ß íå áà÷ó ó öüîìó í³-
÷îãî ïîãàíîãî. ß íå ïðîòè òîãî,
ùîá íàïèñàòè õî÷à á äëÿ åêñïå-
ðèìåíòó ñï³ëüíèé ðîñ³éñüêî-
óêðà¿íñüêèé àáî óêðà¿íñüêî-
ïîëüñüêèé ï³äðó÷íèê. Ö³êàâî, ÿê
ïîëÿêè òðàêòóâàòèìóòü ðîëü òî-
ãî æ ÎÓÍ-ÓÏÀ â ³ñòîð³¿.

Âàñèëü ÂÎËÃÀ, íàðîäíèé äå-
ïóòàò V ñêëèêàííÿ:

— ß íå ïîãîäæóþñÿ ç òèì, ùî
³ñòîð³ÿ, ÿêó ïèñàëè â ÷àñè ðà-
äÿíñüêîãî ñîþçó, áóëà ïðàâäè-
â³øîþ, í³æ òà ³ñòîð³ÿ, ùî ïè-
øåòüñÿ íèí³. ß ââàæàþ, ùî ³ñ-
òîð³ÿ — öå áðåõëèâà íàóêà ïðî
áðåõíþ. ²ñòîð³ÿ, îñîáëèâî ó òà-
ê³é ñêëàäí³é êðà¿í³, ÿê Óêðà¿íà,
í³êîëè íå îá’ºäíóâàëà, à íàâïà-
êè, ïðèçâîäèëà äî ïîñò³éíîãî
ïîãëèáëåííÿ ðîçêîëó. Öå íàä-
çâè÷àéíî ñóá’ºêòèâíà íàóêà, ÷å-
ðåç öå âîíà ³ áðåõëèâà. Àäæå ïè-
øóòü ¿¿ ñóá’ºêòè ç âëàñíèìè
³äåîëîã³÷íèìè ïåðåâàãàìè. ß
ââàæàþ, ùî Óêðà¿íà í³êîëè íå
áóëà äåðæàâîþ. Íà æîäíîìó ç
åòàï³â ðîçâèòêó, í³ â ÿê³é ôîð-
ì³. ² òå ñàìå Êîçàöòâî ÿ òàêîæ
íå ðîçãëÿäàþ ÿê îêðåìó êðà¿íó.
Òèì á³ëüøå öüîãî íå ìîæíà
ñêàçàòè, ðîçãëÿäàþ÷è òåðèòîð³-
àëüíèé ôàêòîð. Òåðèòîð³ÿ Óêðà-
¿íè ôîðìóâàëàñÿ çà ðàõóíîê çó-
ñèëü ³íøèõ äåðæàâ, çîêðåìà,
ïîòð³áíî ñêàçàòè âåëè÷åçíå ñïà-
ñèá³ öàðñüê³é Ðîñ³¿ çà Õàðê³â-
ñüêó ãóáåðí³þ, Äîíåöüê, Ëó-
ãàíñüê, Êðèì, Ìèêîëà¿â,
Õåðñîí. Ó òîìó, ùî ö³ îáëàñò³
íèí³ ó ñêëàä³ Óêðà¿íè, íåìàº
íàøî¿ çàñëóãè. Öå Áîæà ìèë³ñòü.
Çàâäÿêè ×åðâîí³é Àðì³¿ Óêðà-
¿íà îòðèìàëà ø³ñòü çàõ³äíèõ îá-
ëàñòåé. Ìè ìîæåìî ãîâîðèòè
ïðî ³ñòîð³þ Óêðà¿íè ò³ëüêè ç
1991 ðîêó. Äî öüîãî Óêðà¿íè íå
áóëî. Ó 1991 ðîö³ 93% íàñåëåí-
íÿ Óêðà¿íè âçÿëè íà ñåáå â³äïî-
â³äàëüí³ñòü çà áóä³âíèöòâî ö³º¿

äåðæàâè. Öå íàø ñâ³äîìèé âè-
á³ð. Êð³ì öüîãî, çàçíà÷ó ùå îä-
íó ðåàë³þ. Íà ñüîãîäí³ ó íàø³é
äåðæàâ³ º òðè ð³çí³ Óêðà¿íè: àá-
ñîëþòíî àâòîíîìíèé Êðèì,
ÿêèé æèâå ñâî¿ì æèòòÿì çà âè-
íÿòêîì äåÿêèõ ïðîöåäóðíèõ ìî-
ìåíò³â, Çàõ³äíà Óêðà¿íà ³ç âëàñ-
íîþ æîðñòêî ñôîðìîâàíîþ çà-
õ³äíî-óêðà¿íñüêîþ ìåíòàëüí³ñ-
òþ, ³ Ñõ³äíà Óêðà¿íà, ìåíòàë³-
òåò ÿêî¿ ïåðåáóâàº íà ñòàä³¿ ôîð-
ìóâàííÿ. Âèõîäÿ÷è ç öüîãî,
Ñõ³ä Óêðà¿íè ââàæàº Êîíîâàëü-
öÿ, Áåíäåðó, Ìåëüíèêà, Øóõå-
âè÷à, Ìàçåïó â³éñüêîâèìè çëî-
÷èíöÿìè ³ çðàäíèêàìè, ó òîé
÷àñ ÿê Çàõ³äíà Óêðà¿íà òèõ ñà-
ìèõ ³ñòîðè÷íèõ ïîñòàòåé ââàæàº
íàðîäíèìè ãåðîÿìè. ² Ïðåçè-
äåíò Þùåíêî öå ÿñêðàâî äå-
ìîíñòðóº. Óæå ï³äïèñàíèé ùå
îäèí óêàç Ïðåçèäåíòà ïðî ñâÿò-
êóâàííÿ 300-ð³÷÷ÿ ñóñï³ëüíî-
ïîë³òè÷íîãî àêòó, â÷èíåíîãî
²âàíîì Ìàçåïîþ. Îñü òàê: íå
“çðàäà”, à “ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷-
íèé àêò”. Òîìó ÿ ââàæàþ, ùî
íàïèñàííÿ ºäèíî¿ ³ñòîð³¿ äëÿ çà-
õîäó ³ ñõîäó — öå íåìîæëèâà çà-
äà÷à. ß áà÷ó ºäèíèé âèõ³ä: â
ïåðøó ÷åðãó ³ñòîðèêè, à â äðó-
ãó — é ïîë³òèêè ïîâèíí³ çðîáè-
òè “ïîäâèã çàáóòòÿ”, òîáòî “çà-
áóòè” ò³ ìîìåíòè, ùî ðîç’ºäíó-
âàëè ñóñï³ëüñòâî.

Âàëåíòèí ÕÀËÅÖÜÊÈÉ, ãîëî-
âà Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè Óêðà¿íè:

— ×îìó ìè ðîçãëÿäàºìî óêðà-
¿íñüêó ³ñòîð³þ ÿê äåðæàâíó ³ñ-
òîð³þ? ×îìó ìè íå ðîçãëÿäàºìî
óêðà¿íñüêó ³ñòîð³þ ÿê ³ñòîð³þ
íàðîäó, ÿê ³ñòîð³þ åòíîñó? Òî-
ä³ óñ³ ö³ í³ñåí³òíèö³, ïîâ’ÿçàí³ ç
ïåâíèìè ôàêòàìè ö³º¿ ³ñòîð³¿,
çíèêàþòü, îñê³ëüêè í³êóäè íå
ä³íåøñÿ, ³ñòîð³ÿ íàðîäó, ÿêèé
ïðîæèâàº íà ö³é çåìë³, — ºäè-
íà. Â³ä öüîãî òðåáà â³äøòîâõó-
âàòèñü. ßêùî âèõîäèòè ç òîãî,
òî ìîæíà çíàéòè ñï³ëüíå êîð³í-
íÿ, ³ íåìàº í³ÿêèõ òðüîõ Óêðà-
¿í. Öå ïîâíà í³ñåí³òíèöÿ. Òîìó
ùî íà ñüîãîäí³ ³ â Êðèìó, ³ íà
çàõîä³ Óêðà¿íè, ³ íà ñõîä³ Óêðà-
¿íè âñ³ ïðàãíóòü îäíîãî — çíàé-
òè îäíó ìåòó íàøîãî ñï³â³ñíó-
âàííÿ. Îöå íàéãîëîâí³øå. ² öÿ
ìåòà ìàº áóòè ñï³ëüíîþ äëÿ
âñ³õ. Òàêà ìåòà, ìåí³ çäàºòüñÿ, º
ñï³ëüíîþ äóìêîþ, ÿêà ìîæå ïî-

ºäíàòè âñ³õ áåç âèíÿòêó óêðà¿í-
ö³â, ðîñ³ÿí, ãðóçèí³â, êàçàõ³â,
ÿê³ ïðîæèâàþòü íà ö³é òåðèòî-
ð³¿. Öå òå, ùî Óêðà¿íà ìàº ñòà-
òè ñâ³òîâèì öåíòðîì ïðîñòèõ ð³-
øåíü ñêëàäíèõ ñâ³òîâèõ ïðîá-
ëåì.

Àíäð³é ØÊ²ËÜ, íàðîäíèé äå-
ïóòàò Óêðà¿íè V ñêëèêàííÿ:

— ß ãëèáîêî ïåðåêîíàíèé, ùî
â àêàäåì³÷íîìó ðîçóì³íí³ öüîãî
ñëîâà ð³çíèö³ íåìàº ì³æ ³ñòîðè-
êîì ³ç Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè ÷è ³ñòî-
ðèêîì ç³ Ñõ³äíî¿ Óêðà¿íè. ²ñòî-
ð³ÿ ìàº áóòè ÷åñíîþ, îñü ³ âñå.
Ôàêòè ³ñòîð³¿ áóëè, âîíè ìàþòü
áóòè âèêëàäåí³, ³íòåðïðåòàö³¿
õàé ëèøàþòüñÿ ³íòåðïðåòàòîðàì.
ß íå â³ðþ â òå, ùî â Óêðà¿í³
øâèäêî ìîæå â³äáóòèñü òå, ùî
â³äáóëîñÿ â ²ñïàí³¿ — ïîºäíàí-
íÿ, àëå ÿ â³ðþ, ùî â äóæå øâèä-
êîìó ïåð³îä³ ³ñòîðè÷íà â³éíà çà-
âåðøèòüñÿ. Öå ÿê çàáîðîíåíèé
ïë³ä, äî òèõ ï³ð, ïîêè â³í ïîêðè-
òèé ìîðîêîì çàáîðîíè, â³í º áà-
æàíèì. ßê ò³ëüêè òå âñå, ùî áó-
ëî íåäåðæàâíî-ñâÿòêîâàíèì, à
ñêàæ³ìî, ï³äï³ëüíî, ÿê ò³ëüêè
âîíî ñòàíå äåðæàâíèì, â³äïàäå
ïåëåíà íåïðèéíÿòòÿ, ëÿêàííÿ ³
òàºìíè÷îñò³, ÿêà çà öèì ñòî¿òü.
Öå íàéïðîñò³øèé ìåõàí³çì, ³ ÿ
âïåâíåíèé, ùî ïåðøèé êðîê
óæå áóëî çðîáëåíî. ² áóäå çðîá-
ëåíî äðóãèé ³ òðåò³é. ß íàçâó,
ÿê³ öå êðîêè. Ïåðøå — íà äåð-
æàâíîìó ð³âí³ â³äáóëîñÿ, äðó-
ãå — ìîÿ îñîáèñòà ïðîïîçèö³ÿ —
âèçíàòè ÓÏÀ ïåðøèìè ó÷àñíè-
êàìè áîéîâèõ ä³é. ² òðåòº — âè-
çíàííÿ òèõ, õòî âîþâàâ çà íåçà-
ëåæí³ñòü Óêðà¿íè. Òðåòÿ òî÷-
êà — öå âèçíàííÿ ç’ºäíàíü, ÿê³
âîþâàëè çà íåçàëåæí³ñòü Óêðà-
¿íè. Âñå ³ êðàïêà. ß íå áà÷ó òóò
òåìè äëÿ äèñêóñ³é. Îö³íêè ³ñòî-
ðè÷í³, áóäü ëàñêà. À êîíñòðóê-
òèâ äóæå ïðîñòèé — ³ñòîðè÷íà
íàóêà ìàº ïðàöþâàòè ÿêîìîãà
õîëîäíîêðîâí³øå, äðóãå — ñó-
ñï³ëüñòâî ìîæå ðåàãóâàòè íà ¿¿
ðîáîòó ÿê çàâãîäíî, öå í³ùî ³
í³êîãî íå ðîç’ºäíóº. Îö³íêè ìî-
æóòü äàâàòè êðà¿íè òðåò³ ÿêèì
çàâãîäíî ÷èíîì. ß, íàïðèêëàä,
â íàéïàëê³øèõ îö³íêàõ ìîæó
îö³íþâàòè áóäü-ÿêó êðà¿íó òà ¿¿
³ñòîð³þ, ïèòàíü íåìàº. Àëå, ïî-
â³ðòå ìåí³, íàéá³ëüøå íà ðîç’-
ºäíàííÿ ïðàöþâàëî ìîâ÷àííÿ

Учора в азеті "Хрещати " відб вся р лий стіл "У раїна: різне роз міння історії.
Шлях до роз ол чи до об'єднання". Я зазначив йо о модератор Денис Жар их:
"Тема є найа т альнішою. Можна розмовляти про те, хто б де президентом, хто
б де прем'єром, але роз міння, що є нація, на я их основах вона стоїть, що та е
національне відч ття, що та е відч ття національної історії, я б д вати національн
історіо рафію, я вихов вати ромадян У раїни, значно важливіше".

Êðóãëèé ñò³ë “Õðåùàòèêà”
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Ì³ñòî 
àìåðèêàíñüêèõ
êîíòðàñò³â
Âàëåíòèíà ÕÀÌÀÉÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Äâà òèæí³ òîìó ÿ ïîâåðíóëàñÿ ³ç Íüþ-
Éîðêà — áóëà òàì ó â³äïóñòö³ ðàçîì ç³ ñâî-
¿ì õëîïöåì. Ïîäîðîæóâàëè ìè 5 äí³â, òà çà
òàêèé êîðîòêèé òåðì³í ÿ ïîâí³ñòþ çì³íèëà
äóìêó ïðî öå ì³ñòî.

Ãàäàëà, ùî ïîáà÷ó òàì áàéäóæèõ äî âëàñ-
íî¿ çîâí³øíîñò³ ãëàäêèõ ìåøêàíö³â, ÿê³ âåñü
÷àñ æóþòü ãàìáóðãåðè. Òà âèÿâèëîñÿ, ùî
òàêèõ — ìåíø³ñòü. Íàâïàêè, íüþéîðêö³ êóëüòèâóþòü çäîðîâèé ñïîñ³á
æèòòÿ é âåëèêó óâàãó ïðèä³ëÿþòü ñïîðòó. Òàêó ê³ëüê³ñòü ëþáèòåë³â ô³ò-
íåñó ÿ ùå íå áà÷èëà í³äå.

Ó ñàì³ñ³íüêîìó öåíòð³ ìåãàïîë³ñó, íà Ïàðê-Ëåéí, çíàõîäèòüñÿ âåëè-
÷åçíèé ñêâåð, äå ìåøêàíö³ á³ãàþòü êðîñ íàòîâïîì. Ïîñåðåä ïàðêó —
÷èñòå îçåðî, âîäó ç íüîãî ï’º âñå ì³ñòî. Ïðî ÷èñòó åêîëîã³þ ì³ñöåâîñò³
ñâ³ä÷èòü íåçë³÷åííà ê³ëüê³ñòü á³ëîê. À ùå â öüîìó ïàðêó ðîçòàøîâàíèé
ö³ëèé êîìïëåêñ, ïðèñâÿ÷åíèé â³äïî÷èíêó òà ñïîðòó.

Äóæå áàãàòî ë³òí³õ íüþéîðêö³â ñòåæàòü çà ñâî¿ì çäîðîâ’ÿì. Äî òîãî æ
âèäíî, ùî òóðáóþòüñÿ ïðî íüîãî íå ðàç íà ì³ñÿöü, à ðåãóëÿðíî. Çâ³ñíî,
º é òàê³ “îðèã³íàëè”, ÿê³ ¿äÿòü íà ñí³äàíîê, îá³ä òà âå÷åðþ îäí³ áóòåð-
áðîäè, íå âì³þòü í³ ïðàöþâàòè, àí³ ñòåæèòè çà ñîáîþ. Òà öå íå îçíà-
÷àº, ùî âîíè — öâ³ò íàö³¿. Àäæå ïðî êðà¿íó òðåáà ñóäèòè, äèâëÿ÷èñü íà
óñï³øíèõ ëþäåé, ÿê³ ÷îãîñü äîñÿãíóëè, ìàþòü ïåâíèé ñòàòîê, áåðåæóòü
ñåáå, à òàê³ ãðîìàäÿíè â æîäíîìó ðàç³ íå äîçâîëÿòü ñîá³ íåçäîðîâå õàð-
÷óâàííÿ òà ïàñèâíå æèòòÿ.

Âçàãàë³ ó Íüþ-Éîðêó êîëîñàëüíà ê³ëüê³ñòü ðîçóìíèõ ëþäåé, íàïåâíå,
òîìó, ùî âåëèêó óâàãó òàì ïðèä³ëÿþòü îñâ³ò³. Òîæ ÿêùî êîìóñü çàêîð-
òèòü ïî¿õàòè òóäè çà çíàííÿìè, íåõàé áóäå ãîòîâèì íàïîëåãëèâî ïðàöþ-
âàòè. Àäæå çà íàâ÷àííÿ ó àá³òóð³ºíò³â éäå ñïðàâæíÿ áîðîòüáà.

Ïðàâäó ãîâîðÿòü, ùî Íüþ-Éîðê — ì³ñòî êîíòðàñò³â. Òàì äèâîâèæ-
íèì ÷èíîì ïîºäíóºòüñÿ ÷àð³âí³ñòü ïðèðîäè (÷îãî ò³ëüêè âàðòèé îêåàí)
òà íàñè÷åíå æèòòÿ ìåãàïîë³ñó. Ïåðøå, ùî ìè çðîáèëè, ïðèëåò³âøè äî
Íüþ-Éîðêà,— ï³øëè âðàíö³ çóñòð³÷àòè ñîíöå íà áåðåã Àòëàíòè÷íîãî îêå-
àíó. Öå ôàíòàñòè÷íå âèäîâèùå. Íà óçáåðåææ³ ë³òàþòü âåëè÷åçí³ àëüáàò-
ðîñè, âèäí³ºòüñÿ ñòàòóÿ Ñâîáîäè. Òà âðàçèëî òå, ùî ðàíî-âðàíö³ á³ëÿ
îêåàíó òèõî òà ñïîê³éíî: ìåøêàíö³ áàãàòîì³ëüéîííèêà ùå íå ïðîêèíó-
ëèñü. Ëèøå íà ëàâêàõ äð³ìàþòü ê³ëüêà áåçïðèòóëüíèõ.

Ö³êàâî, ùî ñîíöå ó Íüþ-Éîðêó ìîæíà áà÷èòè ëèøå äåÿêèé ÷àñ â äåíü,
êîëè âîíî ñòî¿òü ïîì³æ õìàðî÷îñàìè. À ùå òàì äóæå ñïåêîòíî, àäæå
òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ çàâæäè âèñîêà. Çàäóõó ï³äñèëþº é ïîñò³éíèé ñìîã
â³ä àâòîìîá³ë³â òà âèðîáíèöòâ. Àëå, íåçâàæàþ÷è íà ö³ “òîíêîù³” æèò-
òÿ â ìåãàïîë³ñ³, òàì ñïðàâä³ âåëèêó óâàãó ïðèä³ëÿþòü ñïîðòó. Íàïðèêëàä,
ó Íüþ-Éîðêó â³äáóâàºòüñÿ îäèí ³ç íàéñòàð³øèõ ìàðàôîí³â

Êîëèñêà ³ñòîð³¿ 
òà ðåë³ã³¿
Ìåäæèáîæ — ñåðåäíüîâ³÷íà ôîðòåöÿ 
³ áàòüê³âùèíà õàñèä³â

Âîëîäèìèð ØÅÑÒÀÊÎÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Я що приїхати Хмель-
ниць ий — відправн точ-

безлічі захопливих
маршр тів Західною
У раїною — і запитати в
місцевих меш анців, я
дістатися до фортеці,
більшість порадить мар-
шр т и, що прям ють до
Кам'янця-Подільсь о о.
Водночас за соро хви-
лин їзди від Хмельниць-
о о розташована старо-
винна фортеця, не менш
велична й ці ава, ніж
ам'янець і твердині.

Центр паломництва
Ó ñòàðîâèííîìó ñåëèù³ Ìå-

äæèáîæ Ëåòè÷³âñüêîãî ðàéîíó íà
Õìåëüíè÷÷èí³ º çàìîê “Á³ëèé
ëåá³äü” — ïîêàçíà ñïîðóäà, ùî
âåäå ñâîþ ³ñòîð³þ â³ä XII ñòîë³ò-
òÿ. Íèí³ Ìåäæèáîæ — öå íåâå-
ëè÷êå ñåëèùå ç ê³ëüê³ñòþ íàñå-
ëåííÿ òðîõè á³ëüøå, í³æ ï³âòîðè
òèñÿ÷³ îñ³á. Ðîçòàøîâàíå âîíî íà
ë³âîìó áåðåç³ Ï³âäåííîãî Áóãó,
òàì, äå â íüîãî âïàäàº ð³÷êà Áó-
æîê. Òàêà òîïîí³ì³êà é äàëà â
Ñòàðîäàâí³é Ðóñ³ íàçâó íàñåëå-
íîìó ïóíêòó. Ôîðòåöÿ, ÿêó çâå-
ëè ðîñ³éñüê³ êíÿç³ òà ÿêà ïåðåõî-
äèëà ç ðóê ó ðóêè ì³æ äàâíüîðó-
ñüêèìè, ëèòîâñüêèìè ³ ïîëüñüêè-
ìè êíÿçÿìè, ÿê ³ áàãàòî ôîðòåöü
Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè, íå ðàç â³äáèâà-
ëà íàá³ãè òàòàð, íå äàþ÷è ¿ì óâ³-
ðâàòèñÿ íà ïîä³ëüñüê³ çåìë³.

Ó XVI—XVII ñòîë³òòÿõ Ìå-
äæèáîæ áóâ îäíèì ³ç íàéíàñå-
ëåí³øèõ ì³ñò ï³âäåííîãî ñõîäó
Ïîëüù³. Òàì çáåðåãëîñÿ áàãàòî
³ñòîðè÷íèõ ö³ííîñòåé â³ä ð³çíèõ
íàðîä³â. Çíà÷íà ÷àñòèíà äàâí³õ
ïðåäìåò³â, çíàéäåíèõ ó Ìåäæè-
áîæ³, ñòàíîâèòü åêñïîçèö³þ ³ñ-
òîðè÷íîãî ìóçåþ íà òåðèòîð³¿
çàìêó. Íå ìîæíà íå çãàäàòè ïðî
òå, ùî Ìåäæèáîæ º âàæëèâèì
ì³ñöåì ó ñâ³òîâ³é ºâðåéñüê³é
êóëüòóð³, çîêðåìà áàòüê³âùèíîþ
õàñèäñüêîãî ðóõó. Òóò æèâ ³ ïî-
õîâàíèé éîãî çàñíîâíèê — ²ñðà-
åëü Áààëü Øåì Òîâ. Íà éîãî ìî-

ãèëó ùîðîêó ç’¿æäæàþòüñÿ äå-
ñÿòêè òèñÿ÷ õàñèä³â ç óñüîãî ñâ³-
òó, ùî ðîáèòü Ìåäæèáîæ íå
ìåíø ïîïóëÿðíèì, àí³æ ³íøèé
öåíòð õàñèäñüêî¿ êóëüòóðè —
Óìàíü. Ó XVII—XIX ñòîë³òòÿõ ó
Ìåäæèáîæ³ ä³ÿëè ïðàâîñëàâíà
öåðêâà, êàòîëèöüêèé êîñòåë ³
ñèíàãîãà.

Ó 1846 ðîö³ Ìåäæèáîæ â³äâ³-
äàâ Òàðàñ Øåâ÷åíêî, ïðî ùî ïî-
â³äîìëÿº ìåìîð³àëüíà äîøêà íà
çàìêîâ³é ñò³í³, ïîðÿä ³ç âõîäîì.

Çà ðàäÿíñüêî¿ âëàäè, 1959 ðî-
êó, Óñïåíñüêó öåðêâó ðîç³áðàëè,
ç êàìåíÿ ïîáóäóâàëè äîðîãè ³
ãîñïîäàðñüê³ ïðèì³ùåííÿ. Ó
1962 ðîö³ áóëî ï³ä³ðâàíî êàòî-
ëèöüêèé Äîì³í³êàíñüêèé êîñ-
òåë, ðó¿íè ÿêîãî äîñ³ ç í³ìèì äî-
êîðîì âèñî÷³þòü íåïîäàë³ê ôîð-
òåö³. Ïîêð³âåëüí³ ìàòåð³àëè ç íå¿
äåìîíòóâàëè é âèêîðèñòàëè íà
ãîñïîäàðñüê³ ïîòðåáè, ùî ç ÷à-
ñîì çàâäàëî á³ëüøî¿ øêîäè, àí³æ
óñ³ â³éíè, ùî òóò â³äáóâàëèñÿ.

Ö³êàâîþ îñîáëèâ³ñòþ Ìåäæè-
áîçüêîãî çàìêó º òå, ùî òóò íå-
ìàº ï³äéîìíîãî ìîñòó. Âîðîã³â
ñòðèìóâàâ ãàðí³çîí ï’ÿòèãðàííî¿
âåæ³, ðîçòàøîâàíî¿ ïîðó÷ ³ç âî-
ðîòàìè òà ñòàö³îíàðíèì ìîñòîì
íà ï³äõîä³ äî íèõ. Öÿ âåæà, ÿêó
íèí³ íàçèâàþòü Ðèöàðñüêîþ, º
íàéâèùîþ â îáîðîííîìó êîì-
ïëåêñ³ Ìåäæèáîçüêî¿ ôîðòåö³.
Ñó÷àñí³ òóðèñòè, íà â³äì³íó â³ä
ñåðåäíüîâ³÷íèõ “ãîñòåé”, ìîæóòü
ïîòðàïèòè äî çàìêó, çàïëàòèâøè
ëèøå 2 ãðèâí³, à äîäàòêîâî çà 4
ãðèâí³ ïîáóâàòè ³ â ñàì³é Ðèöàð-
ñüê³é âåæ³. ¯¿ ³íòåð’ºð, íåùîäàâ-
íî â³äðåñòàâðîâàíèé òà ç ÷èñëåí-
íèìè ñõîäàìè ³ ïåðåõîäàìè, ïðî-
íèçàíèé ðîìàíòèêîþ Ñåðåäíüî-
â³÷÷ÿ. Ç áàøòè ìîæíà ïîìèëóâà-
òèñÿ êðàºâèäîì, ùî â³äêðèâàºòü-
ñÿ, ôîðòåöåþ, Ìåäæèáîæåì ³ ð³÷-
êîþ Ï³âäåííèé Áóã.

Адреналінові
шляхи

Òå, ùî â Ìåäæèáîçüê³é ôîð-
òåö³ íåìàº çàìêîâîãî ðîâó, êîì-
ïåíñóºòüñÿ ïîòóæí³ñòþ ñò³í — äî
17 ìåòð³â çàââèøêè ³ äî 3,5 ìåò-
ð³â çàâòîâøêè. ×àñòèíîþ ñò³íè º
³ ïàëàöîâèé êîìïëåêñ — íàé-
á³ëüø âðàæàþ÷à òà íàéæèâîïèñ-

í³øà ñïîðóäà çàìêó. Áàãàòîïî-
âåðõîâèé áàñò³îí, ùî ïîºäíóº
õèìåðíó ôîðìó ³ ñòðîãó ãåîìåò-
ð³þ ÷èñëåííèõ â³êîí, ìàº òåðà-
ñó, çâ³äêè â³äêðèâàºòüñÿ ïðèãî-
ëîìøëèâà ïàíîðàìà íà äåñÿòêè
ê³ëîìåòð³â äîâêîëà. Ï³ä òåðàñîþ,
óñåðåäèí³ êàì’ÿíèõ ñò³í, º áåçë³÷
õîä³â ³ êîðèäîð³â, ÷àñòèíà ç ÿêèõ
ïåðåáóâàº íà ðåñòàâðàö³¿, à ÷àñ-
òèíà ëèøå ÷åêàº íà íå¿. Ñâ³òëî,
ùî ïðîáèâàºòüñÿ êð³çü ìàëåíüê³
â³êîíöÿ â ñò³í³, ñòâîðþº íåïî-
âòîðíå âðàæåííÿ — öå ³ çàõîï-
ëåííÿ êðàñîþ, ³ ïðèãí³÷åí³ñòü áà-
ãàòîòîííîþ ìàñîþ êàìåíÿ. ×åðåç
îäíå ³ç çîâí³øí³õ â³êîí ôîðòåö³
ìîæíà ïîòðàïèòè âñåðåäèíó.
Ùîïðàâäà, äîâåäåòüñÿ ïðîéòè ³
ñëèçüêèì ãëèíèñòèì ï³äçåìíèì
ëàçîì, ³ ñóìí³âíî¿ ì³öíîñò³ êàð-
íèçàìè, à â îäíîìó ì³ñö³ çà äî-
ïîìîãîþ äîâãîãî äåðåâ’ÿíîãî
áðóñó çàâòîâøêè ïðèáëèçíî 25
ñàíòèìåòð³â ïîäîëàòè ìàéæå 7-
ìåòðîâó ÿìó. Òàêèé ñïîñ³á ïðî-
íèêíåííÿ ó ôîðòåöþ ïðèäóìàëè
êè¿âñüê³ òóðèñòè (äî ñëîâà, â³äî-
ì³ ñâî¿ìè ïîäîðîæàìè ïî âñüî-
ìó ñâ³òó ç òàáóðåòîì) íåùîäàâíî
çäèâóâàâ íàâ³òü îõîðîíöÿ ôîðòå-
ö³, ÿêèé îá³öÿâ âæèòè çàõîäè,
ò³ëüêè-íî ñàì çíàéäå òîé ïðîõ³ä.

Ó ñàì³é ôîðòåö³ º âæå çãàäà-
íèé ³ñòîðè÷íèé ìóçåé, çàìêîâà
öåðêâà XVI ñòîë³òòÿ, ï³äñîáí³
ïðèì³ùåííÿ òà âèñòàâêà ðàäÿí-
ñüêî¿ òåõí³êè. Ïîïðè òå, ùî
íàéá³ëüøîãî çáèòêó çàìêîâ³ áó-
ëî çàâäàíî ñàìå çà ðàäÿíñüêèõ
÷àñ³â, òóò ÷è-òî çà çá³ãîì îáñòà-
âèí, ÷è-òî íàâìèñíî â îäèí ðÿä
âèñòàâëåíî ñòàðåçíèé ðàäÿí-
ñüêèé òðàêòîð 30-õ ðîê³â, ãàð-
ìàòè ÷àñ³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿
â³éíè ³ ïðàäàâíþ âàíòàæ³âêó.
Âñÿ òåõí³êà, ÿê ³ ñàìà ôîðòåöÿ,
â æàëþã³äíîìó ñòàí³, àëå, ìîæ-
ëèâî, âñå æ òàêè ¿¿ ðåñòàâðóþòü.
Íèí³ íà òåðèòîð³¿ Ìåäæèáîçüêî¿
ôîðòåö³ òðèâàþòü àêòèâí³ ðåñ-
òàâðàö³éí³ ðîáîòè â ðàìêàõ ï³ä-
ãîòîâêè äî ³ñòîðè÷íî-ìóçè÷íî-
ãî ôåñòèâàëþ, ÿêèé â³äáóäåòüñÿ
òóò íà Äåíü Íåçàëåæíîñò³ 2008
ðîêó. Õî÷åòüñÿ â³ðèòè, ùî íà
ôåñòèâàëü, êîëè äî Ìåäæè-
áîçüêî¿ ôîðòåö³ ç’¿äóòüñÿ òóðèñ-
òè ç óñ³º¿ Óêðà¿íè òà ç-çà ¿¿ ìåæ,
ïðàäàâí³é çàìîê áóäå îíîâëåíî
³ â³í çàæèâå íîâèì æèòòÿì

ВВ ІІ ДД АА ВВ ТТ ОО РР АА

Ñüîãîäí³ âèïîâíþºòüñÿ 
67 ðîê³â Ãåðîþ Óêðà¿íè, 
÷ëåíó ïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî
àâ³àáóä³âíîãî êîíöåðíó
“Àâ³àö³ÿ  Óêðà¿íè” 
Àíàòîë³þ Ì’ßËÈÖ²

З днем народження йо о вітає дире тор Інстит т світової е о-
номі и і міжнародних відносин НАН У раїни Юрій ПАХОМОВ

Хотілося б побажати Анатолію Костянтинович М’ялиці сил та натхнен-
ня в неле ій справі розвит раїнсь о о літа об д вання. Бажаю йом
міцно о здоров’я, невичерпної енер ії, вели о о щастя і постійних спіхів
на бла о раїнсь ої авіації.

Р бри веде Гри орій КАРАВАЄВ

Ñüîãîäí³ âèïîâíþºòüñÿ 
36 ðîê³â ïðåçèäåíòîâ³ 
Ãðóïè êîìïàí³é “Óêðà¿íñüêèé
Ìåä³à Õîëäèíã”, 
ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íñüêî¿ 
àñîö³àö³¿ âèäàâö³â ïåð³îäè÷íî¿
ïðåñè Áîðèñîâ³ ËÎÆÊ²ÍÓ

З днем народження йо о вітає телевед ча Кароліна АШІОН:

— Хоч привітати Бориса Лож іна і с азати, що ця людина зробила ба-
ато, щоб вільні ЗМІ мо ли існ вати, аби ж рналісти в У раїні відч вали
себе захищеними. Він не по ладаючи р працює на бла о ромадсь о-
сті, на бла о народ . Це маніст, я ий зви творити, а не р йн вати. Це
просто пре расна людина, щира й тр долюбива.
Я бажаю йом дов их ро ів життя, сил і здоров’я для дося нення своєї

мети. Терпіння вам і радості!

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

Меджибозь а фортеця стане центром істори о-м зично о фестивалю 2008 році
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

Про проведення осіннього місячника 
з благоустрою, озеленення 

та поліпшення санітарного стану міста
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1225 від 19 вересня 2007 року

Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Мі�
ністрів України від 18.07.2003 № 1119 “Про організацію щорічного всеукраїнського конкурсу “Населений
пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку” та з метою поліпшення рівня благоуст�
рою, санітарного та технічного стану об’єктів міської інфраструктури, забезпечення готовності міського
господарства до експлуатації в осінньо�зимовий період 2007—2008 рр., посилення відповідальності ке�
рівників житлово�комунальних служб районів та міста за виконання обсягів робіт згідно з цільовими за�
гальноміськими програмами та враховуючи вимоги розпорядження Київської міської державної адмініс�
трації від 27.01.2004 № 82 “Про щорічний міський конкурс “Район найкращого благоустрою і підтримки
громадського порядку”:

1. Ïðîâåñòè îñ³íí³é ì³ñÿ÷íèê ç áëàãî-
óñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà ïîë³ïøåííÿ ñàí³-
òàðíîãî ñòàíó ì³ñòà ó òåðì³í ç 1 æîâòíÿ
2007 ðîêó äî 1 ëèñòîïàäà 2007 ðîêó.

2. Óòâîðèòè êîì³ñ³þ ç ïðîâåäåííÿ îñ³í-
íüîãî ì³ñÿ÷íèêà ç áëàãîóñòðîþ òà ñàí³òàð-
íî¿ î÷èñòêè ì³ñòà ó ñêëàä³ çã³äíî ç äîäàò-
êîì 1.

3. Âèçíà÷èòè ïîðÿäîê ðîáîòè êîì³ñ³¿ ç
ïðîâåäåííÿ îñ³ííüîãî ì³ñÿ÷íèêà ç áëàãî-
óñòðîþ òà ñàí³òàðíî¿ î÷èñòêè ì³ñòà çã³äíî
ç äîäàòêîì 2.

4. Çàòâåðäèòè:
4.1. Ïëàíîâ³ ïîêàçíèêè ðàéîííèõ ó ì.

Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é íà âèêî-
íàííÿ çàõîä³â îñ³ííüîãî ì³ñÿ÷íèêà ç áëà-
ãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà ïîë³ïøåííÿ ñà-
í³òàðíîãî ñòàíó ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê,
ùî äîäàþòüñÿ.

4.2. Ïëàíîâ³ ïîêàçíèêè ãîëîâíèõ óïðàâ-
ë³íü, ì³ñüêèõ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ,
óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é íà âèêîíàííÿ çàõî-
ä³â îñ³ííüîãî ì³ñÿ÷íèêà ç áëàãîóñòðîþ,
îçåëåíåííÿ òà ïîë³ïøåííÿ ñàí³òàðíîãî
ñòàíó ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê, ùî äîäàþ-
òüñÿ.

5. Ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àä-
ì³í³ñòðàö³ÿì òà êåð³âíèêàì ãîëîâíèõ
óïðàâë³íü, ì³ñüêèõ êîìóíàëüíèõ ñëóæá,
ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é ðîç-
ðîáèòè ïëàíè çàõîä³â ùîäî ïðîâåäåííÿ
îñ³ííüîãî ì³ñÿ÷íèêà ç áëàãîóñòðîþ, îçå-
ëåíåííÿ òà ïîë³ïøåííÿ ñàí³òàðíîãî ñòàíó
ì³ñòà.

6. Ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àä-
ì³í³ñòðàö³ÿì:

6.1. Óòâîðèòè êîì³ñ³¿ ç ïðîâåäåííÿ
îñ³ííüîãî ì³ñÿ÷íèêà ç áëàãîóñòðîþ òà ñà-
í³òàðíî¿ î÷èñòêè ðàéîí³â ³ çàáåçïå÷èòè âè-
êîíàííÿ çàòâåðäæåíèõ ïîêàçíèê³â òà âè-
êîíàííÿ çàõîä³â ç áëàãîóñòðîþ.

6.2. Äî ó÷àñò³ ó âèêîíàíí³ çàïëàíîâà-
íèõ çàõîä³â îñ³ííüîãî ì³ñÿ÷íèêà ç áëàãî-
óñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà ïîë³ïøåííÿ ñàí³-
òàðíîãî ñòàíó ì³ñòà çàëó÷èòè ïðàö³âíèê³â
ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é ðàéî-

íó íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³ òà â³äîì-
÷îãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ, ãðîìàäñüê³ñòü.

7. Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì, óïðàâë³ííÿì,
â³ää³ëàì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ñïðèÿòè êîìóíàëüíèì ï³ä-
ïðèºìñòâàì, îðãàí³çàö³ÿì ³ óñòàíîâàì â
îðãàí³çàö³¿ òà âèêîíàíí³ çàõîä³â îñ³ííüî-
ãî ì³ñÿ÷íèêà ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà
ïîë³ïøåííÿ ñàí³òàðíîãî ñòàíó ì³ñòà.

8. Ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì
àäì³í³ñòðàö³ÿì òà êåð³âíèêàì ì³ñüêèõ æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíèõ ñëóæá, ï³äïðèºìñòâ, óñ-
òàíîâ ³ îðãàí³çàö³é íàäàâàòè â ì³ñüêó êî-
ì³ñ³þ ç ïðîâåäåííÿ îñ³ííüîãî ì³ñÿ÷íèêà ç
áëàãîóñòðîþ òà ñàí³òàðíî¿ î÷èñòêè ì³ñòà
ùîïîíåä³ëêà îïåðàòèâíó ³íôîðìàö³þ òà
äî 7.11.2007 ðîêó ïîäàòè çâåäåíèé çàãàëü-
íèé çâ³ò ïðî âèêîíàííÿ çàïëàíîâàíèõ çà-
õîä³â çã³äíî ç ï. 4.1, 4.2 öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ.

9. Êîì³ñ³¿ ç ïðîâåäåííÿ îñ³ííüîãî
ì³ñÿ÷íèêà ç áëàãîóñòðîþ òà ñàí³òàðíî¿
î÷èñòêè ì³ñòà ðîçãëÿíóòè çâ³òè òà ï³äâåñ-
òè ï³äñóìêè âèêîíàííÿ ïëàíîâèõ ïîêàç-
íèê³â çàõîä³â îñ³ííüîãî ì³ñÿ÷íèêà ç áëà-
ãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà ïîë³ïøåííÿ ñà-
í³òàðíîãî ñòàíó ì³ñòà òà äî 20.11.2007 ðî-
êó ïîäàòè ïðîïîçèö³¿ íà ðîçãëÿä Êîëåã³¿
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿).

10. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Áàññó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âè-
ñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

11. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà â. î. çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Ãîëîâà÷à Â. Â. òà ãîë³â
ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñ-
òðàö³é.

Голова Л. Черновець ий

Додаток 1
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

№ 1225 від 19 вересня 2007 року

СКЛАД КОМІСІЇ 
з проведення осіннього місячника з благоустрою

та санітарної очистки міста

Ãîëîâà÷ Â. Â. — â. î. çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿, ãîëîâà êîì³ñ³¿

Àíäðóøåíêî Á. Ñ. — íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì
ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàñòóïíèê ãîëîâè êîì³ñ³¿

Ëåáåäºâ Â. Ã. — çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëà-

ãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ñåêðåòàð êîì³ñ³¿

Áóëãàêîâ Þ. Ê. — ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ãëåáà Â. Þ.         — çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿)

Ãë³íñüêèé Ò. ß.      — ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð êîìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿ “Êè¿âàâòîäîð”
Äàõíîâ Ñ. Ë.                — ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì.

Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
ªâëàõ Î. Þ.          — ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Êîðîëþê Î. ².    — ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Êîçëîâà ². À.    — ãîëîâíèé äåðæàâíèé ñàí³òàðíèé ë³êàð ì. Êèºâà (çà çãîäîþ)
Íåçíàë Î. Ã.           — ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êè-

ºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Ïàñêàë Î. Ê.    — çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ðåñóðñíîãî çàáåçïå÷åííÿ

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè
â ì. Êèºâ³ (çà çãîäîþ)

Ïðîãí³ìàê Î. Â.    — íà÷àëüíèê Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â ó ì. Êèºâ³ (çà çãîäîþ)

Ïøåíè÷íèé Â. Í.   — íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ðèæåíêî Þ. Ì.    — ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì.
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ðîìàíåíêî À. ².       — çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó äåðæàâíîãî ïîæåæíîãî íà-
ãëÿäó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Ì³í³ñòåðñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òà ó ñïðàâàõ çàõèñòó íàñåëåííÿ â³ä íà-
ñë³äê³â ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè â ì. Êèºâ³ (çà çãîäîþ)

Ñàçîíîâ Ã. À.    — ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ñåë³âàíîâ Â. Ì.    — ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ñìèêóí ². Ã.          — â. î. äèðåêòîðà äåðæàâíîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Ïëå-
ñî”

Ñòîðîæåíêî Â. Ñ.    — íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Òðîêîç Â. À.           — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ôåäîñîâ Þ. Î.        — çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ àâòîìîá³ëüíî¿
³íñïåêö³¿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ
Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ (çà çãîäîþ)

Ö³íèê Ï. Î.             — ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êè-
ºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Øïàðèê Ì. Ì.         — íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Øêóðî Ì. Þ.          — ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì.
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ßâîðîâñüêèé Ï. Ï.   — ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàí-
íÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñ-
òà “Êè¿âçåëåíáóä”

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Додаток 2
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

№ 1225 від 19 вересня 2007 року

ПОРЯДОК

роботи комісії з проведення осіннього місячника 
з благоустрою та санітарної очистки міста

1. Ìåòîþ Ïîðÿäêó ðîáîòè êîì³ñ³¿ ç ïðîâåäåííÿ îñ³ííüîãî ì³ñÿ÷íèêà ç áëàãîóñòðîþ
òà ñàí³òàðíî¿ î÷èñòêè ì³ñòà (äàë³ — êîì³ñ³ÿ) º çàáåçïå÷åííÿ ä³ºâîãî êîíòðîëþ çà âèêî-
íàííÿì çàïëàíîâàíèõ çàõîä³â òà åôåêòèâíîñò³ îðãàí³çàö³¿ ¿¿ ðîáîòè.

2. Ôîðìà ïðîâåäåííÿ: âè¿çíå çàñ³äàííÿ â ïðèì³ùåíí³, ÿêå âèçíà÷àº ðàéîííà ó ì. Êè-
ºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

3. Ãðàô³ê ïðîâåäåííÿ âè¿çíèõ çàñ³äàíü:
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* ïåðøèé ó ãðàô³êó çàáåçïå÷óº òðàíñïîðò äëÿ ïðîâåäåííÿ îãëÿäó çã³äíî ç ïîãîäæå-
íèì ìàðøðóòîì ðóõó, äðóãèé — íàäàº ïðèì³ùåííÿ äëÿ çàñ³äàííÿ.

4. Ãîëîâè ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é çâ³òóþòü ïðî âèêîíàííÿ çà-
ïëàíîâàíèõ çàõîä³â, ïðîòîêîëüíèõ äîðó÷åíü êîì³ñ³¿ òà ³í³ö³àòèâí³ çàõîäè ùîäî ïîë³ï-
øåííÿ áëàãîóñòðîþ â ðàéîí³.

Îñîáëèâà óâàãà ïîâèííà ïðèä³ëÿòèñÿ îá’ºêòàì êîìïëåêñíîãî áëàãîóñòðîþ, âèìîãè
ùîäî ÿêèõ âèçíà÷åí³ ó ñòàòò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî áëàãîóñòð³é íàñåëåíèõ ïóíêò³â”.

5. Íàïåðåäîäí³ ïðîâåäåííÿ âè¿çíîãî çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ (ùîâ³âòîðêà) êåð³âíèêè Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà, êîìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿ “Êè¿âàâòîäîð”, Êè-
¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä” ðàçîì ç êåð³âíèêàìè â³äïîâ³äíèõ ðàéîííèõ êîìóíàëüíèõ
ñëóæá îá’¿æäæàþòü ðàéîíè, ãîòóþòü ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïîë³ïøåííÿ áëàãîóñòðîþ, âèâ÷à-
þòü ³ ðîçïîâñþäæóþòü ïåðåäîâèé äîñâ³ä ðîáîòè ðàéîí³â. Ïðî ðåçóëüòàòè îá’¿çäó òà ñâî¿
çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ³íôîðìóþòü êîì³ñ³þ íà çàñ³äàíí³ (ïèñüìîâèé çâ³ò ïîäàºòüñÿ
ñåêðåòàðþ êîì³ñ³¿ â äåíü çàñ³äàííÿ).

6. Ó äåíü çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ ãîëîâè êîì³ñ³é ç ïðîâåäåííÿ îñ³ííüîãî ì³ñÿ÷íèêà ç áëà-
ãîóñòðîþ òà ñàí³òàðíî¿ î÷èñòêè ðàéîí³â, ùî çâ³òóþòü, ñï³ëüíî ç ïðåäñòàâíèêàìè ðàéîí-
íèõ êîìóíàëüíèõ ñëóæá ï³ä ÷àñ îãëÿäó çíàéîìëÿòü ÷ëåí³â êîì³ñ³¿ ç îñíîâíèìè ðîáîòà-
ìè òà ïðîáëåìàìè â ãàëóç³ áëàãîóñòðîþ ðàéîíó.

7. Êîì³ñ³ÿ çã³äíî ç âèìîãàìè ïóíêò³â 4, 5 ³ 9 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ òà íà ï³äñòàâ³ ïî-
äàíèõ ìàòåð³àë³â, ïåðåâ³ðîê ³ àíàë³çó âèêîíàíèõ ðîá³ò âèçíà÷àº ð³âåíü áëàãîóñòðîþ
ðàéîí³â òà ì³ñüêèõ ñëóæá.

Âèçíà÷åííÿ ì³ñöü, ÿê³ çàéíÿëè ðàéîíè òà îêðåìî ì³ñüê³ ñëóæáè, ïðîâîäèòüñÿ â³äïî-
â³äíî äî âèìîã ï. 2.5 ðîçä³ëó 2 Ïîëîæåííÿ ïðî ùîð³÷íèé ì³ñüêèé êîíêóðñ “Ðàéîí íàé-
êðàùîãî áëàãîóñòðîþ ³ ï³äòðèìêè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó”, çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 27.01.2004 ¹ 82.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Дата Перелі районів, що звіт ють*:

03.10.2007 Святошинсь ий, Солом`янсь ий

10.10.2007 Печерсь ий, Голосіївсь ий

17.10.2007 Дарниць ий, Дніпровсь ий

24.10.2007 Деснянсь ий, Оболонсь ий

31.10.2007 Шевчен івсь ий, Подільсь ий

14.11.2007 Підс м ове засідання

Про фінансову допомогу у 2007 році 
Київському благодійному фонду “Діабетик”

для реалізації соціальних програм, 
спрямованих на реабілітацію хворих 

на цукровий діабет, та проведення міської 
акції до Всесвітнього дня діабету

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1230 від 19 вересня 2007 року

Відповідно до статті 2 Закону України “Про благодійництво та благодійницькі організації””, на виконан�
ня міської комплексної програми “Турбота” на 2006—2010 роки, затвердженої рішенням Київської міської
ради від 16.12.2005 № 603/3064:

1. Âèä³ëèòè óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ æ³-
íîê, ³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) êîøòè ó ñóì³ 70,3 òèñ. ãðí. äëÿ ô³íàí-
ñîâî¿ äîïîìîãè Êè¿âñüêîìó áëàãîä³éíîìó
ôîíäó “Ä³àáåòèê” äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëü-
íèõ ïðîãðàì, ñïðÿìîâàíèõ íà ðåàá³ë³òà-
ö³þ õâîðèõ íà öóêðîâèé ä³àáåò, òà ïðîâå-
äåííÿ ì³ñüêî¿ àêö³¿ äî Âñåñâ³òíüîãî äíÿ
ä³àáåòó çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ïåðåðàõóâàòè óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ
æ³íîê, ³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿) êîøòè, çàçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 1 öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ðàõóíîê âèäàòê³â, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2007
ð³ê íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿
ïðîãðàìè “Òóðáîòà” íà 2006—2010 ðîêè,
çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 16.12.2005 ¹ 603/3064.

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

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Ê³ëü÷èöüêó ². Ð.

Голова Л. Черновець ий

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

№ 1230 від 19 вересня 2007 року

Фінансові розрахунки витрат, пов’язаних із наданням 
фінансової допомоги у 2007 році Київському благодійному фонду 

“Діабетик” для реалізації соціальних програм, спрямованих 
на реабілітацію хворих на цукровий діабет, та проведення міської 

акції до Всесвітнього дня діабету

№ з/п Стаття витрат С ма

1. Забезпечення ф н ціон вання ш іл меди о-соціальної
адаптації хворих на ц ровий діабет (дві ш оли само онтролю
діабет )

12 000,0 рн

2. Фінансова підтрим а реабілітаційних про рам т ристично о
л б для молоді з діабетом "Альрамін"

15 800,0 рн

3. Витрати на ор анізацію та проведення оздоровлення дітей з
діабетом

7 500,0 рн

4. Проведення заходів до Всесвітньо о дня діабет (14 листопада) 35 000,0 рн

Всьо о: 70 300,0 рн

Заст пни олови — ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Про використання у 2007 році 
субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам 
на заходи з енергозбереження, 

у тому числі оснащення 
інженерних вводів 

багатоквартирних житлових будинків 
засобами обліку споживання води 

і теплової енергії, 
ремонт та реконструкцію теплових мереж 

та котелень, будівництво газопроводів 
і газифікацію населених пунктів 

та забезпечення їх співфінансування 
з міського бюджету

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1237 від 19 вересня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік”, постанов Кабінету Мініс�
трів України” від 20.04.2007 № 633 “Про затвердження Порядку надання та використання у 2007 році суб�
венції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащен�
ня інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енер�
гії, ремонт та реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населе�
них пунктів”, від 20.06.2007 № 904 “Про затвердження переліку об’єктів, що фінансуються у 2007 році за
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому чис�
лі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і
теплової енергії, ремонт та реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і гази�
фікацію населених пунктів”, рішення Київської міської ради від 26.04.2007 № 442/1103 “Про внесення змін
до рішення Київради від 28.12.2006 № 530/587 “Про Програму соціально�економічного та культурного роз�
витку м. Києва на 2007 рік” та розпорядження Київської міської державної адміністрації від 18.05.2007
№ 575 “Про внесення змін та доповнень до розпорядження Київської міської державної адміністрації від
28.02.2007 № 193 “Про програму соціально�економічного та культурного розвитку м. Києва на 2007 рік”:

1. Âèçíà÷èòè çàìîâíèêàìè âèêîíàííÿ
ðîá³ò íà îá’ºêòàõ, ùî ô³íàíñóâàòèìóòüñÿ
â 2007 ðîö³ çà ðàõóíîê ñóáâåíö³¿ ç äåðæàâ-
íîãî áþäæåòó ì³ñöåâèì áþäæåòàì íà çà-
õîäè ç åíåðãîçáåðåæåííÿ, ó òîìó ÷èñë³ îñ-
íàùåííÿ íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 04.02.80
¹ 125.

3.3. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè ç ÓÄÀ² ÃÓ
ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõåìó îðãàí³çà-
ö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó òà âñòàíîâëåííÿ äî-
ðîæí³õ çíàê³â íà ÷àñ âèêîíàííÿ ðîá³ò ç
ðåìîíòó òà ðåêîíñòðóêö³¿ òåïëîâèõ ìåðåæ
òà êîòåëåíü ³ áóä³âíèöòâà ãàçîïðîâîä³â ³ ãà-
çèô³êàö³¿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, çàçíà÷åíèõ ó
ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.4. Âñòàíîâèòè â³äïîâ³äí³ äîðîæí³
çíàêè, îãîðîæó, îñâ³òëåííÿ, ñèãíàëüí³ ë³õ-
òàð³ â ì³ñöÿõ âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ðåìîíòó
òà ðåêîíñòðóêö³¿ òåïëîâèõ ìåðåæ òà êîòå-
ëåíü ³ áóä³âíèöòâà ãàçîïðîâîä³â ³ ãàçèô³-
êàö³¿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, çàçíà÷åíèõ ó
ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, òà çàáåç-
ïå÷èòè ïðîõ³ä ï³øîõîä³â ³ ïðî¿çä òðàíñ-
ïîðòíèõ çàñîá³â ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ ïðîòÿãîì óñüîãî ÷àñó âèêîíàííÿ ðîá³ò.

3.5. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò ç ðåìîíòó
òà ðåêîíñòðóêö³¿ òåïëîâèõ ìåðåæ òà êîòå-
ëåíü, áóä³âíèöòâà ãàçîïðîâîä³â ³ ãàçèô³êà-
ö³¿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíê-
ò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ â³äíîâèòè ïî-
êðèòòÿ íà âñþ øèðèíó ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè
òà òðîòóàð³â â ìåæàõ ðîçðèòòÿ òà çàáåçïå-
÷èòè ïåðåäà÷ó êîìóíàëüíèì ï³äïðèºì-
ñòâàì ïî ðåìîíòó òà óòðèìàííþ àâòîìî-
á³ëüíèõ øëÿõ³â òà ñïîðóä íà íèõ â³äïîâ³ä-
íèõ ðàéîí³â.

3.6. Âèêîíàòè ðîáîòè ç â³äíîâëåííÿ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü òà ãàçîí³â ï³ñëÿ çàê³í-
÷åííÿ ðîá³ò ç ðåìîíòó òà ðåêîíñòðóêö³¿
òåïëîâèõ ìåðåæ òà êîòåëåíü ³ áóä³âíèöòâà
ãàçîïðîâîä³â ³ ãàçèô³êàö³¿ íàñåëåíèõ ïóíê-
ò³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ, òà çàáåçïå÷èòè ïåðåäà÷ó çà àêòà-
ìè êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâàì ïî óòðè-
ìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü ðàéîí³â, íà òå-
ðèòîð³¿ ÿêèõ âèêîíóâàëèñü ðîáîòè.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-
÷èòè ó òðèäåííèé òåðì³í âèäà÷ó îðäåð³â
íà òèì÷àñîâå ïîðóøåííÿ áëàãîóñòðîþ òà
éîãî â³äíîâëåííÿ â çâ’ÿçêó ç âèêîíàííÿì
â³äïîâ³äíèõ ðîá³ò.

5. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ñï³âô³íàíñóâàí-
íÿ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ
ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, áóäå çä³é-
ñíþâàòèñü â³äïîâ³äíî äî ïîêàçíèê³â òà â
ìåæàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó
ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê.

6. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ïàëèâà, åíåð-
ãåòèêè òà åíåðãîçáåðåæåííÿ âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-
÷èòè ô³íàíñóâàííÿ âèêîíàíèõ ðîá³ò, çà-
çíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ.

7. ÀÅÊ “Êè¿âåíåðãî”, ÂÀÒ “Êè¿âãàç” òà
âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³
ðàä (ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àä-
ì³í³ñòðàö³ÿì):

7.1. Äî 5 ÷èñëà, ùî íàñòàº çà çâ³òíèì ïå-
ð³îäîì, íàäàâàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
ïàëèâà, åíåðãåòèêè òà åíåðãîçáåðåæåííÿ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) çâ³ò ïðî íàéìåíóâàííÿ òà ô³çè÷í³
îáñÿãè ðîá³ò, âèêîíàíèõ íà îá’ºêòàõ çà
áþäæåòí³ êîøòè â³äïîâ³äíî äî çàïðîïîíî-
âàíî¿ ôîðìè (äîäàòîê 4).

7.2. Íàäàâàòè ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü ïðî
âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â â ïîðÿä-
êó, âèçíà÷åíîìó Äåðæàâíèì êàçíà÷åé-
ñòâîì.

8. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî:
8.1. Âñå ìàéíî (âèòðàòè) ï³ñëÿ çàâåð-

øåííÿ ðîá³ò ç ðåìîíòó òà ðåêîíñòðóêö³¿
òåïëîâèõ ìåðåæ òà êîòåëåíü, áóä³âíèöòâà
ãàçîïðîâîä³â ³ ãàçèô³êàö³¿ íàñåëåíèõ ïóíê-
ò³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ, çàðàõîâóºòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà.

8.2. Ìàéíî (âèòðàòè) ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ
ðîá³ò ç îñíàùåííÿ ³íæåíåðíèõ ââîä³â áà-
ãàòîêâàðòèðíèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â çàñî-
áàìè îáë³êó âîäè ³ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, çàçíà-
÷åíèõ ó ï³äïóíêò³ 1.1 ïóíêòó 1 öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ, çàðàõîâóºòüñÿ äî êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ðàéî-
í³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ç íàñòóïíîþ ïåðåäà÷åþ
íà áàëàíñ áàëàíñîóòðèìóâà÷àì æèëèõ áó-
äèíê³â ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

9. Äîðó÷èòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

9.1. Ñï³ëüíî ç ÀÅÊ “Êè¿âåíåðãî” âèçíà-
÷èòè ïåðåë³ê ìàéíà, ÿêå ï³äëÿãàº çàðàõó-
âàííþ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì Êèºâà ³ äåìîíòàæó ó
çâ’ÿçêó ç ðåêîíñòðóêö³ºþ òåïëîâèõ ìåðåæ
òà êîòåëåíü, çàçíà÷åíèõ ó ï³äïóíêò³ 1.1
ïóíêòó 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

9.2. Çàáåçïå÷èòè ó âñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó ñïèñàííÿ äåìîíòîâàíîãî ìàéíà òà
çàðàõóâàííÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íîâîçáó-
äîâàíèõ îá’ºêò³â (âèòðàò) ï³ñëÿ çàâåðøåí-
íÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³ºþ òåïëîâèõ ìåðåæ
òà êîòåëåíü, áóä³âíèöòâà ãàçîïðîâîä³â ³ ãà-
çèô³êàö³¿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, çàçíà÷åíèõ ó
ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

10. Ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àä-
ì³í³ñòðàö³ÿì çàáåçïå÷èòè ïåðåäà÷ó çàñî-
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á³â îáë³êó ñïîæèâàííÿ âîäè ³ òåïëîâî¿
åíåðã³¿, çàçíà÷åíèõ ó ï³äïóíêò³ ²Ë ïóíêòó
1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, â³äïîâ³äíî äî ï³ä-
ïóíêòó 8.2 ïóíêòó 8 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ.

11. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíå òà áåç-
àâàð³éíå âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà ãî-
ëîâó ïðàâë³ííÿ — ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
ÀÅÊ “Êè¿âåíåðãî” ßùåíêà Á. Â., ãîëîâó
ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ “Êè¿âãàç” Ñëåïêàíÿ Ñ. Ï.,
ãîëîâó Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Çàõàðè÷åâà Þ. Þ. òà

ãîëîâó Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñèäîðîâà ². Ï.

12. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

13. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

Про надання у 2007 році 
фінансової допомоги Благодійному 

товариству допомоги інвалідам 
та особам з інтелектуальною 

недостатністю “Джерела”
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1238 від 19 вересня 2007 року

Відповідно до статті 13 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, рішен�
ня Київської міської ради від 17.11.2005 № 385/2846 “Про проведення в місті Києві експерименту із со�
ціальної адаптації інвалідів з розумовою відсталістю”, на виконання міської комплексної програми “Тур�
бота” на 2006—2010 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 16.12.2005 № 603/3064, зі
змінами, затвердженими рішенням Київської міської ради від 15.03.2007 № 258/919:

1. Âèä³ëèòè óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ æ³-
íîê, ³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) êîøòè â ñóì³ 260,0 òèñ. ãðí. äëÿ ô³-
íàíñîâî¿ äîïîìîãè Áëàãîä³éíîìó òîâàðè-
ñòâó äîïîìîãè ³íâàë³äàì òà îñîáàì ç ³íòå-
ëåêòóàëüíîþ íåäîñòàòí³ñòþ “Äæåðåëà” äëÿ
ïðîäîâæåííÿ ðîá³ò ³ç êàï³òàëüíîãî ðåìîí-
òó äåííîãî öåíòðó äëÿ ³íâàë³ä³â ç ðîçóìî-
âîþ â³äñòàë³ñòþ, éîãî îáëàäíàííÿ, îñíà-
ùåííÿ òà â³äêðèòòÿ.

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ïåðåðàõóâàòè óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ
æ³íîê, ³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿) êîøòè, çàçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 1 öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ðàõóíîê âèäàòê³â, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2007
ð³ê íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿
ïðîãðàìè “Òóðáîòà” íà 2006—2010 ðîêè,
çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 16.12.2005 ¹ 603/3064, ç³ çì³íà-
ìè, çàòâåðäæåíèìè ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15.03.2007 ¹ 258/919.

3. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². Ð.
çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñî-
âî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Ê³ëü÷èöüêó ². Ð.

Голова Л. Черновець ий

Про дозвіл на виконання робіт 
із прокладання газопроводу 

на вул. Сім’ї Сосніних, 7=А 
у Святошинському районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1239 від 19 вересня 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про ав�
томобільні дороги”, “Про благоустрій населених пунктів”, враховуючи рішення виконкому Київської місь�
кої Ради народних депутатів від 21.05.1963 № 733 та звернення Українського науково�дослідного інсти�
туту спеціальних будівельних робіт “УкрНДІспецбуд” від 14.02.2007 № 5:

1. Äîçâîëèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “²ÊÎÌ-ÑÅÐÂ1Ñ” (äà-
ë³ — ÒÎÂ “²ÊÎÌ-ÑÅÐÂ²Ñ”) çà çàìîâëåí-
íÿì Óêðà¿íñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³í-
ñòèòóòó ñïåö³àëüíèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò
“ÓêðÍÄ²ñïåöáóä” ó òåðì³í ç 01.10.2007 äî
22.10.2007 çã³äíî ç ðîçðîáëåíîþ òà çàòâåð-
äæåíîþ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêò-
íî-êîøòîðèñíîþ äîêóìåíòàö³ºþ âèêîíà-
òè ðîáîòè ³ç ïðîêëàäàííÿ ãàçîïðîâîäó ñå-
ðåäíüîãî òèñêó íà âóë. Ñ³ì’¿ Ñîñí³íèõ, 7-
À ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ç ÷àñòêîâèì
ðîçðèòòÿì ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè, òèì÷àñîâèì
îáìåæåííÿì ðóõó òðàíñïîðòó íà âóëèö³
Ñ³ì’¿ Ñîñí³íèõ òà ï³äêëþ÷åííÿ éîãî äî ³ñ-
íóþ÷î¿ ì³ñüêî¿ ãàçîïðîâ³äíî¿ ìåðåæ³.

2. ÒÎÂ “²ÊÎÌ-ÑÅÐÂ²Ñ”:
2.1. Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî ç Ïðàâè-

ëàìè âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïî-
ðóäàõ òà íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îáëàä-
íàííþ â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíèìè ð³øåí-
íÿì âèêîíêîìó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íà-
ðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 04.02.1980 ¹ 125;

2.2. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè ç ÓÄÀ² ÃÓ
ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõåìè îðãàí³çà-
ö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó íà ïåð³îä âèêîíàííÿ
ðîá³ò;

2.3. Çàáåçïå÷èòè áåçïåêó äîðîæíüîãî ðó-
õó òà áåçïå÷íèé ïðîõ³ä ï³øîõîä³â øëÿõîì
âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äíèõ äîðîæí³õ çíà-
ê³â, îãîðîäæåííÿ ì³ñöü ðîáîòè, îñâ³òëåí-
íÿ, ñèãíàëüíèõ ë³õòàð³â â ì³ñöÿõ âèêîíàí-
íÿ ðîá³ò, íåîáõ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ ï³øîõ³äíèõ
ì³ñòê³â;

2.4. Îäåðæàòè äî ïî÷àòêó ðîá³ò ó âñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ
áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàâíî-
ãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) òà îðäåð íà òèì÷àñîâå ïîðóøåííÿ
áëàãîóñòðîþ òà éîãî â³äíîâëåííÿ ó çâ’ÿç-
êó ³ç ïðîêëàäàííÿì ãàçîïðîâîäó ó Ãîëîâ-
íîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðî-
ºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

2.5. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè
ïîêðèòòÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè çà òèïîì ³ñíó-
þ÷îãî íà âñþ øèðèíó ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè òà
äîâæèíó â ìåæàõ ðîçðèòòÿ òà ïåðåäàòè çà
àêòîì ÊÏ ØÅÓ Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó.

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíå òà áåç-
àâàð³éíå âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà ãî-
ëîâíîãî ³íæåíåðà ÒÎÂ “²ÊÎÌ-ÑÅÐÂ²Ñ”
Ïøåï³ðîâñüêîãî Þð³ÿ Äìèòðîâè÷à.

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

Про знесення незавершеної 
будівництвом будівлі 

на вул. Інститутській, 3 
у Печерському районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1241 від 20 вересня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання рішення Київської
міської ради від 22.02.2007 № 178/839 “Про незавершену будівництвом будівлю на вулиці Інститутська,3
у Печерському районі м. Києва”, зважаючи на свідоцтво про право власності від 03.07.2007 № 807�В, дер�
жавний акт на право власності на земельну ділянку від 06.07.2007 № 02�8�00142, а також на звернення
товариства з обмеженою відповідальністю “Історія міста” від 17.07.2007 № 07/07:

1. Äîçâîëèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “²ñòîð³ÿ ì³ñòà” çà ðàõó-
íîê âëàñíèõ êîøò³â çä³éñíèòè çíåñåííÿ
íåçàâåðøåíî¿ áóä³âíèöòâîì áóä³âë³ íà âóë.
²íñòèòóòñüê³é, 3 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³.

2. Îäåðæàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) îðäåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò.

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíå òà áåç-

àâàð³éíå âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà äè-
ðåêòîðà ÒÎÂ “²ñòîð³ÿ ì³ñòà” Æàðêî Î. À.

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

Про недопущення залучення учнів 
та студентів до участі в політичних акціях 

під час навчально=виховного процесу
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1247 від  21 вересня 2007 року

Відповідно до статті 53 Конституції України, статті 8 Закону України “Про освіту”, статті 3 Закону Укра�
їни “Про вищу освіту”, на виконання доручення Президента України від 03.07.2007 № 1�1/1114, з метою
забезпечення конституційного права дітей та молоді на освіту, недопущення залучення учнів та студентів
до участі в політичних акціях під час навчально�виховного процесу:

1. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îñâ³òè ³ íàóêè
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿), Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ
ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ñëóæá³ ó ñïðàâàõ
íåïîâíîë³òí³õ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèì ó ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì çàáåçïå-
÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà ùî-
äî îðãàí³çàö³¿ îáë³êó ä³òåé äîøê³ëüíîãî òà
øê³ëüíîãî â³êó òà íåäîïóùåííÿ âèïàäê³â
çàëó÷åííÿ ¿õ äî ó÷àñò³ â ïîë³òè÷íèõ àêö³-
ÿõ ï³ä ÷àñ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îñâ³òè ³ íàóêè
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ïîêëàñòè ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü íà êåð³âíèê³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â çà
äîïóùåííÿ âèïàäê³â ó÷àñò³ â ïîë³òè÷íèõ
àêö³ÿõ ó÷í³â òà ñòóäåíò³â ï³ä ÷àñ íàâ÷àëü-
íî-âèõîâíîãî ïðîöåñó.

3. Êåð³âíèêàì çàêëàä³â îñâ³òè ïðîâåñòè
ïðîòÿãîì âåðåñíÿ 2007 ðîêó áåñ³äè ç ó÷-
íÿìè, ñòóäåíòàìè òà ¿õ áàòüêàìè ùîäî íå-
äîïóùåííÿ âèïàäê³â ó÷àñò³ ä³òåé òà ñòó-
äåíòñüêî¿ ìîëîä³ äî ó÷àñò³ â ïîë³òè÷íèõ
àêö³ÿõ ï³ä ÷àñ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðî-
öåñó.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Æóðàâñüêîãî Â. Ñ.

Голова Л. Черновець ий

Про реєстрацію змін 
до Статуту релігійної громади 

Української Православної Церкви 
парафії Святої Рівноапостольної 

Марії Магдаліни у Жовтневому районі м. Києва
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1249 від 21 вересня 2007 року

Відповідно до ст.14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи заяву
голови Парафіяльних зборів, голови Парафіяльної ради релігійної громади Української Православної Церк�
ви парафії Святої Рівноапостольної Марії Магдаліни у Жовтневому районі м. Києва від 27.08.2007 та про�
токол № 2 Парафіяльних зборів членів зазначеної релігійної громади від 04.08.2007:

1. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðê-
âè ïàðàô³¿ Ñâÿòî¿ Ð³âíîàïîñòîëüíî¿ Ìàð³¿ Ìàãäàë³íè ó Æîâòíåâîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà,
çàðåºñòðîâàíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 25.06.1999
¹ 1036 “Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðê-
âè ïàðàô³¿ Ñâÿòî¿ Ð³âíîàïîñòîëüíî¿ Ìàð³¿ Ìàãäàë³íè ó Æîâòíåâîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”,
ùî äîäàþòüñÿ.

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

Голова Л. Черновець ий

ЗМІНИ
до Статуту релігійної громади Української Православної Церкви парафії Святої Рівноапос=

тольної Марії Магдаліни у Жовтневому районі м. Києва, зареєстрованого розпорядженням
Київської міської державної адміністрації від 25.06.1999 № 1036 “Про реєстрацію Статуту
релігійної громади Української Православної Церкви парафії Святої Рівноапостольної Марії

Магдаліни у Жовтневому районі м. Києва”

1. Ó íàçâ³ òà ïóíêò³ 1.1 ðîçä³ëó 1 Ñòàòóòó ñëîâà: “ðåë³ã³éíà ãðîìàäà Óêðà¿íñüêî¿ Ïðà-
âîñëàâíî¿ Öåðêâè ïàðàô³¿ Ñâÿòî¿ Ð³âíîàïîñòîëüíî¿ Ìàð³¿ Ìàãäàë³íè ó Æîâòíåâîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà” ó âñ³õ â³äì³íêàõ çàì³íèòè íà ñëîâà: “ðåë³ã³éíà ãðîìàäà Óêðà¿íñüêî¿
Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè ïàðàô³¿ Ñâÿòî¿ Ð³âíîàïîñòîëüíî¿ Ìàð³¿ Ìàãäàë³íè ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà” ó â³äïîâ³äíèõ â³äì³íêàõ.
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Про надання дозволу 
на виконання робіт 

з інженерної підготовки 
земельної ділянки 

на вул. Вишгородській, 45 
у Подільському районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1265 від 26 вересня 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи містобудування”,
“Про охорону культурної спадщини”, статті 96 Земельного кодексу України, враховуючи рішення Київської
міської ради від 28.12.2004 № 1076/2486 “Про передачу відкритому акціонерному товариству “Агрофір�
ма “Троянда” земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового комплексу з
об’єктами соціально�громадського призначення, паркінгами та для благоустрою пам’ятки природи “Кріс�
терова гірка” на вул. Вишгородській, 45 у Подільському районі м. Києва”, договори оренди земельних ді�
лянок від 05.12.2005 № 85�6�00234 та від 06.12.2005 № 85�6�00235, свідоцтво на право власності на май�
новий комплекс від 25.12.2003 серія МК № 010008072, позитивний висновок комплексної державної екс�
пертизи на проект “Інженерна підготовка під забудову житлового комплексу з об’єктами соціально�гро�
мадського призначення, паркінгами та для благоустрою пам’ятки природи “Крістерова гірка” на вул. Виш�
городській, 45 у Подільському районі м. Києва” від 05.07.2007 № 5780 та зважаючи на звернення відкри�
того акціонерного товариства “Агрофірма “Троянда” від 10.07.2007 № 24947:

1. Äîçâîëèòè ÂÀÒ “Àãðîô³ðìà “Òðîÿí-
äà” çã³äíî ç ðîçðîáëåíîþ òà çàòâåðäæåíîþ
ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîø-
òîðèñíîþ äîêóìåíòàö³ºþ âèêîíàòè ðîáî-
òè ç ³íæåíåðíî¿ ï³äãîòîâêè äî çàáóäîâè
òåðèòîð³¿ (âñòàíîâëåííÿ îãîðîäæóþ÷îãî
ïàðêàíó íàâêîëî çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çíå-
ñåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, âèíåñåííÿ ³ñíó-
þ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ïðîêëàäàííÿ
òèì÷àñîâèõ äîð³ã òà ìåðåæ, ðîçáèðàííÿ ³ñ-
íóþ÷èõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä, ã³äðîãåîëîã³÷í³
âèøóêóâàëüí³ ðîáîòè, âëàøòóâàííÿ òèì÷à-
ñîâîãî ïîáóòîâîãî ì³ñòå÷êà ³ ò. ³.) íà âóë.
Âèøãîðîäñüê³é, 45 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéî-
í³ çà óìîâè âèêîíàííÿ ï.2 öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ.

2. ÂÀÒ “Àãðîô³ðìà “Òðîÿíäà”:
2.1. Îäåðæàòè äîçâ³ë Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) íà ïðîâåäåííÿ ðîá³ò.

2.2. Îäåðæàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) îðäåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.3. Ðîáîòè âèêîíóâàëèñü â³äïîâ³äíî äî
Ïðàâèë âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ
ñïîðóäàõ òà íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îá-
ëàäíàííþ â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-
íÿìè âèêîíêîìó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè
íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 04.02.80 ¹ 125.

2.4. Âñòàíîâèòè â³äïîâ³äí³ äîðîæí³ çíà-
êè, îãîðîæó, îñâ³òëåííÿ, ñèãíàëüí³ ë³õòà-
ð³ â ì³ñöÿõ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàáåçïå÷èòè
áåçïå÷íèé ïðîõ³ä ï³øîõîä³â ³ ïðî¿çä àâòî-
òðàíñïîðòó.

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíå òà áåç-
àâàð³éíå âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà äè-
ðåêòîðà ÂÀÒ “Àãðîô³ðìà “Òðîÿíäà” Ìà-
ñàêîâñüêîãî Â. Ä.

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

Про вирішення питань, 
пов’язаних з виконанням постанови Кабінету

Міністрів України від 12.05.2007 № 718
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1266 27.09.2007

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 55 Закону України “Про Дер�
жавний бюджет України на 2007 рік”, постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 718 “Про за�
твердження Програми забезпечення виконання у 2007 році м. Києвом функцій столиці України”, рішення
Київської міської ради від 28.12. 2006 № 531/588 “Про бюджет міста Києва на 2007 рік”:

ö³¿ ïðî âèêîíàííÿ ðîá³ò, ïåðåäáà÷åíèõ â
ï.1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ùîì³ñÿ÷íî íå
ï³çí³øå 3 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, íàñòóïíîãî çà çâ³ò-
íèì, çà ôîðìîþ â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó
3.8 ïóíêòó 3 ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
28.02.2007 ¹ 193.

5. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññà Ä. ß., çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Ïàäàëêó Â. Ì. òà íà÷àëüíèêà Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì.
Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ×óáà À. Â.

Голова Л. Черновець ий

1. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî:
1.1. Äåðæàâíîþ ïîäàòêîâîþ àäì³í³ñòðà-

ö³ºþ Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ êàï³òàëüíèé
ðåìîíò áóä³âåëü ìàéíîâîãî êîìïëåêñó
Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Óêðà-
¿íè íà Ëüâ³âñüê³é ïëîù³,8 ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä
01.03.2004 ¹ 100-ð “Ïðî çàõîäè ùîäî ïî-
ñèëåííÿ êîíòðîëþ çà ïðîåêòóâàííÿì, íî-
âèì áóä³âíèöòâîì, ðåêîíñòðóêö³ºþ, êàï³-
òàëüíèì ðåìîíòîì òà åêñïëóàòàö³ºþ áó-
äèíê³â ³ ñïîðóä” òà íà âèêîíàííÿ íàêàçó
Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Óêðà-
¿íè â³ä 03.08.2004 ¹ 448 “Ïðî ïðîâåäåí-
íÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó áóä³âåëü ìàéíî-
âîãî êîìïëåêñó ÄÏÀ Óêðà¿íè”.

1.2. Ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò çä³éñíþâàòè-
ìåòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ïîêàçíèê³â äîäàòêà
2 äî Ïðîãðàìè çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ó
2007 ðîö³ ì. Êèºâîì ôóíêö³é ñòîëèö³, çà-
òâåðäæåíî¿ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñ-
òð³â Óêðà¿íè â³ä 12.05.2007 ðîêó ¹ 718, òà
Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà
êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà íà 2007
ð³ê ó ìåæàõ êîøò³â, ùî íàäõîäèòèìóòü ç
ö³ºþ ìåòîþ ç Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà-
¿íè.

2. Äåðæàâí³é ïîäàòêîâ³é àäì³í³ñòðàö³¿
Óêðà¿íè:

2.1. Çàâåðøèòè ðîçðîáêó òà çàòâåðäèòè
ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêóìåíòàö³þ â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.2 Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó ï³äðÿäíó îð-
ãàí³çàö³þ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷å-
íèõ ó ï.1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, â³äïîâ³ä-
íî äî ïðîöåäóðè, âñòàíîâëåíî¿ Çàêîíîì
Óêðà¿íè “Ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â, ðîá³ò ³
ïîñëóã çà äåðæàâí³ êîøòè”.

2.3. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ äåðæàâíî¿
³íâåñòèö³éíî¿ åêñïåðòèçè ïðîåêòíî-êîø-

òîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ â³äïîâ³äíî äî ïî-
ðÿäêó, âñòàíîâëåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íå-
òó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 11.04.2003 ¹ 483
“Ïðî Ïîðÿäîê çàòâåðäæåííÿ ³íâåñòèö³é-
íèõ ïðîãðàì ³ ïðîåêò³â áóä³âíèöòâà òà ïðî-
âåäåííÿ ¿õ êîìïëåêñíî¿ äåðæàâíî¿ åêñïåð-
òèçè”.

2.4. Â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âèð³øèòè
ïèòàííÿ çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

3. Ãîëîâíîìó ðîçïîðÿäíèêó êîøò³â —
Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1 Çàáåçïå÷èòè ñêëàäàííÿ êîøòîðèñó â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ñâîº÷àñíå ïîäàííÿ Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³ííþ åêîíîì³êè òà ³íâåñ-
òèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) òà Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó
óïðàâë³ííþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) çâåäåíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî âè-
êîíàííÿ ïîêàçíèê³â Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì.
Êèºâà íà 2007 ð³ê ùîì³ñÿ÷íî íå ï³çí³øå
5 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, íàñòóïíîãî çà çâ³òíèì, çà
ôîðìîþ â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó 3.8 ïóíê-
òó 3 ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 28.02.2007 ¹ 193.

3.3. Ðîçðàõóíêè çà âèêîíàí³ ðîáîòè, çà-
çíà÷åí³ â ï.1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çä³é-
ñíþâàòè â ïîðÿäêó, çàòâåðäæåíîìó ïîñòà-
íîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä
27.12.2001 ¹ 1764 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïî-
ðÿäêó äåðæàâíîãî ô³íàíñóâàííÿ êàï³òàëü-
íîãî áóä³âíèöòâà”.

4. Äåðæàâí³é ïîäàòêîâ³é àäì³í³ñòðàö³¿
Óêðà¿íè çàáåçïå÷èòè ñâîº÷àñíå ïîäàííÿ
ãîëîâíîìó ðîçïîðÿäíèêó êîøò³â ³íôîðìà-

Про дозвіл на виконання робіт 
з виносу траси телефонної каналізації 
з плями забудови на вул. Щорса, 26=А 

у Печерському районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1268 від 27 вересня 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про ав�
томобільні дороги”, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04.07.2006 № 999 “Про
виконання робіт на автомагістралях та шляхово�транспортних спорудах міста”, з метою підготовки земель�
ної ділянки на вул. Щорса, 26�А під забудову та зважаючи на звернення відкритого акціонерного товари�
ства “Свемон�Київ” від 27.03.2007 № 146:

1. Äîçâîëèòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó “Ñâåìîí-Êè¿â” çà çàìîâëåí-
íÿì òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ãàðàíò-Í” çã³äíî ç ðîçðîáëåíîþ
òà çàòâåðäæåíîþ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíîþ äîêóìåíòàö³ºþ
âèêîíàòè, â òåðì³í ç 01.10.07 äî 31.10.07
ðîáîòè ç âèíîñó òðàñè òåëåôîííî¿ êàíàë³-
çàö³¿ (äîâæèíîþ 191 ì) â³ä òåëåôîííîãî
êîëîäÿçÿ ¹ 517 íà âóë. Ùîðñà á³ëÿ áó-
äèíêó ¹ 26-À äî òåëåôîííîãî êîëîäÿçÿ
¹ ÊÊÑ-5 íà âóë. Ùîðñà á³ëÿ áóäèíêó
¹ 26 ç ðîçðèòòÿì ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè òà
÷àñòêîâèì îáìåæåííÿì ðóõó òðàíñïîðòó
íà âóë. Ùîðñà, çàëèøèâøè ïðî¿çä äëÿ
òðàíñïîðòó øèðèíîþ íå ìåíøå 3,5 ì, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ï. 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ.

Ïåðåõîäè ÷åðåç âóë. Ùîðñà òà ïðîâ.
Ùîðñà âèêîíàòè ó í³÷íèé ÷àñ (ç 22.00 ãîä.
äî 05. 30 ãîä.). Äàòè âèêîíàííÿ ðîá³ò äî-
äàòêîâî ïîãîäèòè ç óïðàâë³ííÿì ÄÀ² ÃÓ
ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³.

2. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Ñâåìîí-Êè¿â”:

2.1. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè ç ÓÄÀ² ÃÓ
ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõåìó îðãàí³çà-
ö³¿ ðóõó òðàíñïîðòó òà ï³øîõîä³â íà ïåð³-
îä âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.2. Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò îäåð-
æàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ó Ãîëîâíî-
ìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì
ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) îðäåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.3. Çàáåçïå÷èòè áåçïåêó ðóõó òà áåçïå÷-
íèé ïðîõ³ä ï³øîõîä³â øëÿõîì âñòàíîâëåí-
íÿ â³äïîâ³äíèõ äîðîæí³õ çíàê³â, îãîðî-

äæåííÿ ì³ñöü ðîáîòè, îñâ³òëåííÿ, ñèãíàëü-
íèõ ë³õòàð³â â ì³ñöÿõ âèêîíàííÿ ðîá³ò, íå-
îáõ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ ï³øîõ³äíèõ ì³ñòê³â.

2.4. Ðîáîòè âèêîíàòè â³äïîâ³äíî äî Ïðà-
âèë âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïîðó-
äàõ òà íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îáëàäíàí-
íþ â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì âè-
êîíêîìó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ
äåïóòàò³â â³ä 04.02.80 ¹ 125, òà ïðàâèë
áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 26.09.2002 ¹ 47/207.

2.5. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè
ïîêðèòòÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè âóëèö³ çà òè-
ïîì ³ñíóþ÷îãî, à ïîêðèòòÿ òðîòóàð³â —
ô³ãóðíèìè åëåìåíòàìè ìîùåííÿ òà ïåðå-
äàòè çà àêòîì ÊÏ “Øëÿõîâî-åêñïëóàòà-
ö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî ðåìîíòó òà óòðèìàí-
íþ àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã òà ñïîðóä íà íèõ
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó”, â³äíîâèòè áëàãîóñò-
ð³é çåëåíî¿ çîíè òà ïåðåäàòè çà àêòîì ÊÏ
ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ïå÷åð-
ñüêîãî ðàéîíó.

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíå òà áåç-
àâàð³éíå âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà ãå-
íåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÂÀÒ “Ñâåìîí-Êè-
¿â” Êðàïèâó Þð³ÿ Ìèõàéëîâè÷à.

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий
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Â³ä ìîäè çàïàõëî ñâ³æ³ñòþ
Ó ðàìêàõ Ukrainian Fashion Week â³äáóâñÿ ïðîåêò ìîëîäèõ äèçàéíåð³â — Fresh Fashion
Íàòàë³ÿ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÀ
äèðåêòîð ÒÌ Angel-studio
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

16 жовтня став днем
"свіжої моди" на У раїн-
сь ом тижні моди. Саме
та пере ладається про-
е т Fresh Fashion UFW
для молодих дизайнерів,
що та чи іна ше вже
проявили себе "Нових
іменах", "По ляді май-
б тнє" або ж Trade mark
defile.

Elena Mukovnina/
Elena Klochok

Òâîð÷èé äèçàéíåðñüêèé äóåò
ðîçãëÿäàº îäÿã ÿê ñåðåäîâèùå
³ñíóâàííÿ ëþäèíè, ÿê ñâîºð³ä-
íó àðõ³òåêòóðíó êîíñòðóêö³þ òà
ìåõàí³çì îäíî÷àñíî, ÿêèé
ôóíêö³îíóº ðàçîì ç íàìè òà íå-
çàëåæíî â³ä íàñ.

Ïîøòîâõîì äëÿ ñòâîðåííÿ íî-
âî¿ êîëåêö³¿ âåñíà-ë³òî 2008 ñòà-
ëà â³äîìà îñîáèñò³ñòü — àíãë³é-
ñüêèé àðõ³òåêòîð Çàõ³ Õàä³ä. Öå
ºäèíà â ñâ³ò³ æ³íêà, ÿêà ìàº
Ïð³òöêåðîâñüêó ïðåì³þ çà àðõ³-
òåêòóðó. Îëåíó Ìóêîâí³íó òà
Îëåíó Êëî÷îê íàäèõíóëè ¿¿ åêñ-
ïåðèìåíòè ç ð³çíîìàí³òíèìè
ìàòåð³àëàìè òà êîíñòðóêö³ÿìè.

Êîðîòê³ ñóêí³, ïðîçîð³ ïëàù³,
ìàéêè òà áëóçîíè ð³çíèõ ôàñî-
í³â. Ãîëîâíèìè êîëüîðàìè êî-
ëåêö³¿ ñòàëè á³ëèé, ùî ñèìâîë³-
çóº ñêðîìí³ñòü, ÷îðíèé — êîì-
ôîðò òà çàäîâîëåííÿ òà ñ³ðèé,
ÿêèé íàãàäóº ïðî  ùî çàâãîäíî,
îêð³ì ñ³ðîñò³. Àëå òàêà ãàìà íå
çàâàæàº â³çóàëüíîìó ñïðèéíÿò-
òþ ñêëàäíèõ êîíñòðóêö³é òà ñè-
ëóåò³â. Äëÿ ñòâîðåííÿ êîëåêö³¿
äèçàéíåðè âèêîðèñòîâóâàëè îð-
ãàíçó, ëàêîâàí³ ìàòåð³àëè, áà-
âîâíó, äåêîð ç³ ñêëà, ùî êîì-
ïëåêñíî ñòâîðþº âðàæåííÿ ïðî-
çîðîñò³, ëåãêîñò³ òà òåíä³òíîñò³.

Володимир
Пилипч

Óñå á³ëüøå ñåðåä òàëàíîâèòèõ
ìîëîäèõ äèçàéíåð³â ïðåäñòàâ-
íèê³â ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³. ² öå ö³ë-
êîì çðîçóì³ëî, àäæå ÷îëîâ³êè
áà÷àòü æ³íîê çîâñ³ì ï³ä ³íøèì
êóòîì çîðó. ×îëîâ³êè ç âèñîòè
ñâîº¿ îá³çíàíîñò³ ó ìîä³ ìîæóòü
îö³íèòè îñòàíí³ ìîäí³ òåíäåí-
ö³¿ â æ³íî÷îìó îäÿç³, òà íå çàâ-
æäè ìîäà º êðàñèâîþ. Ñàìå òî-
ìó òàê³ äèçàéíåðè, ÿê Âîëîäè-
ìèð Ïèëèï÷óê, ñòâîðþþòü êîì-
ïë³ìåíòàðí³ ðå÷³ äëÿ Æ³íêè.

Ñâîº íàòõíåííÿ ïàí Ïèëèï÷óê
çíàéøîâ ó í³÷íèõ êëóáàõ Ëîíäî-
íà. Ñàìå â ö³é ºâðîïåéñüê³é ñòî-
ëèö³ äèçàéíåð íàâ÷àâñÿ, òà íå çà-
ëèøèâñÿ òàì, áî ââàæàº, ùî ñâî¿
òàëàíòè òðåáà çáåð³ãàòè äëÿ Óêðà-
¿íè.

Ö³êàâ³ ñèëóåòè, ï³äêðåñëåíà ë³-
í³ÿ òàë³¿, ñóêí³, ùî îãîëþþòü
ïðåêðàñí³ í³æêè, òà âåñåë³ ñóêí³-
äçâîíèêè. Äåÿê³ ñóêí³ áóëè
îçäîáëåí³ ïðèçáîðêàìè òà âîëà-
íàìè. Íåìîæëèâî çàëèøèòè áåç
óâàãè ³ íåçàì³ííèé âåñíÿíî-ë³ò-
í³é àêñåñóàð — á³ëèé ïëàñòèêî-
âèé ïàñîê ó ôîðì³ äóãè. Ìîæëè-
âî, íèì ìîæíà ãðàòè ÿê áóìåðàí-
ãîì?

Олена
Молчанова/
Уляна Чава

Ä³â÷àòà ç³ Ëüâîâà ïîêàçàëè ìîä-
í³ òåíäåíö³¿ êð³çü îìàíëèâèé êó-
òþð. ×îìó îìàíëèâèé? Òîìó, ùî
äèâëÿ÷èñü íà ñóêíþ, äóìàºø:
“Áîæå ì³é, ÿê áàãàòî ðó÷íî¿ ðî-
áîòè, ³ âèøèâêà õðåñòèêîì íà
êóðòî÷êàõ òà æàêåòàõ, ³ ÷èñëåíí³
ñêëàäêè íà ñóêíÿõ!” À âèÿâëÿºòü-
ñÿ, ùî âñå ãåí³àëüíå — ïðîñòî.
Âèøèâêà õðåñòèêîì — öå çîâñ³ì
íåñêëàäíà òåõí³êà âèøèâàííÿ ïà-
ëàñ³â, à ñêëàäêè íà âå÷³ðí³õ òà ïî-
âñÿêäåííèõ ñóêíÿõ äîñÿãíóò³ çà
äîïîìîãîþ çâè÷àéíèõ ðåçèíîê.
Áàãàòî ðå÷åé áóëî ñòâîðåíî çà
ïðèíöèïîì “äâ³ ñòðî÷êè, äâà çà-
ìî÷êè — îñü ³ âèéøëà ñóêîíüêà!”.

Äèçàéíåðñüêèé äóåò íàãîëîøóº
íà òîìó, ùî âîíè çîâñ³ì ïðîòè-
ëåæí³ îñîáèñòîñò³, ³ ñàìå öå äî-
ïîìàãàº ïðè ñòâîðåíí³ íîâèõ êî-
ëåêö³é. Òàê ³ êîëåêö³ÿ âåñíà-ë³-
òî 2008 â³ä Îëåíè Ìîë÷àíîâî¿ òà
Óëÿíè ×àâè íàïîâíåíà êîíòðàñ-
òàìè: âèøóêàíå âå÷³ðíº âáðàííÿ
³ ïàíêîâ³ áðàñëåòè ç çàêë³ïêàìè,
îá’ºìí³ ôîðìè ³ ñóêí³ ç ë³ôàìè,
ùî ³ì³òóþòü ñï³äíþ á³ëèçíó, á³-
ëèé òà ÷îðíèé êîëüîðè, êàðòàò³
òêàíèíè òà øèôîíîâ³ øàëèêè.

Öþ êîëåêö³þ äèçàéíåðè ïðè-
ñâÿ÷óþòü ä³â÷èí³, ÿêà ïåðåáóâàº ó
ïîñò³éíîìó òâîð÷îìó ïîøóêó âè-
ðàæåííÿ ñåáå ÿê íåîðäèíàðíî¿
îñîáèñòîñò³. Ä³â÷èí³, ùî â³äêðèâàº
íîâó ãàðìîí³þ äëÿ ñåáå, êîìá³íó-
þ÷è ðå÷³ ç àâòåíòè÷íèõ òêàíèí òà
àäàïòóþ÷è ¿õ äî ñó÷àñíîñò³.

Elena Burenina

Ìîëîäèé äèçàéíåð ðîçïîâ³ëà
“Õðåùàòèêó”, ùî ïðè ñòâîðåí-

í³ íîâî¿ êîëåêö³¿ âîíà êåðóâàëà-
ñÿ êîíòðàñòàìè ³ øóêàëà ñâîº
íàòõíåííÿ â êðà¿í³, äå ñõîäèòü
ñîíöå — ßïîí³¿. Áëàêèòí³ áðîâè
ìîäåëåé íàãàäóâàëè îáðàçè ÷î-
ëîâ³ê³â ç òåàòðó “Êàáóê³”, à äó-
ãà íà ãîëîâ³ ïåðåäàâàëà ³äåþ òðà-
äèö³éíîãî ñîëîì’ÿíîãî ÿïîí-
ñüêîãî êàïåëþøêà. Îäÿã æå,
íàâïàêè, íàáëèæàâñÿ äî Çàõî-
äó — òðåíäîâ³ ïðîçîð³ êóðòêè òà
àêñåñóàðè, êîìá³íåçîíè, øèôî-
íîâ³ áàãàòîøàðîâ³ ñóêí³, îá’ºì-
í³ ôîðìè. Áàãàòî ë³òí³õ ðå÷åé —
øîðòè, áëóçè-áåçðóêàâêè, ìàé-
êè. Ñïðàâæíüîþ ðîäçèíêîþ êî-
ëåêö³¿ ñòàëè âåëè÷åçíîãî ðîçì³-
ðó ñð³áëÿñò³ ´óäçèêè, ÿê³ ðîçì³ñ-
òèëà ïàí³ Áóðåí³íà íà øîðòàõ òà
íà ñïèíö³ êóðòîê. Äå çíàéøëà
òàêó ïðèêðàñó, íå ç³çíàºòüñÿ, òà
êàæå: “Öå ìîÿ ô³øêà, äå êóïè-
ëà — ñåêðåò!”

Îëåíà Áóðåí³íà ïîºäíàëà ïàñ-
òåëüí³ òà ÿñêðàâ³ êîëüîðè òà äî-
äàëà òðîõè çàáàâíèõ àêöåíò³â,
çðîáèâøè íàñòóïíèé ñåçîí
ÿêèì çàâãîäíî, ëèøå íå íóä-
íèì.

Äèâëÿ÷èñü íà ÷óäîâó êîëåê-
ö³þ âèñîêîãî ð³âíÿ, í³êîëè íå
ñêàæåø, ùî âîíà áóëà ñòâîðåíà
ëèøå çà 14 äí³â, ñàìå çà òàêèé
òåðì³í ñòâîðèëà åñê³çè, ï³ä³áðà-
ëà òêàíèíè òà ïîøèëà. Çâè÷àé-
íî, íå îá³éøëîñÿ ³ áåç ñïàëü-
íèõ ì³øê³â ó ñòóä³¿, àëå áåçñîí-
í³ íî÷³ áóëè âàðò³ ñòâîðåíî¿ êî-
ëåêö³¿!

Alena Oleynik

Îëåíà Îë³éíèê ñòâîðèëà íî-
âó êîëåêö³þ ï³ä íàçâîþ “Ñÿé-
âî”. Ãîëîâíà ãåðî¿íÿ ïîêàçó —
óñï³øíà, ãàðìîí³éíà, ðàä³ñíà
îñîáèñò³ñòü ÿê ðåçóëüòàò âíóò-
ð³øíüî¿ ãàðìîí³¿. Âîíà êðîêóº

ïî æèòòþ ëåãêî òà íå áî¿òüñÿ
áóòè ïîì³÷åíîþ, âîíà íå áà÷èòü
íà ñâî¿é äîðîç³ ïåðåøêîä, ³ âñå,
ùî á âîíà íå ðîáèëà, íàïîâíå-
íå âèøóêàíèì áëèñêîì. Äèçàé-
íåð äîòðèìóâàëàñÿ ñòèë³ñòèêè
30-õ, 60-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòî-
ë³òòÿ. Âîíà ââàæàº, ùî ñàìå â ö³
ðîêè ñèëóåòè áóëè íàéá³ëüø æ³-
íî÷íèìè òà êðàñèâèìè. Êîëüî-
ðîâ³ àêöåíòè äèçàéíåð ðîçñòà-
âèëà íà ïàñòåëüí³é ãàì³ çåëåíî-
ãî, ðîæåâîãî òà êîðàëîâîãî, äî-
äàâøè òðîõè ñð³áëà òà çîëîòà.
Çà çàäóìîì Îëåíè Îë³éíèê, íà-
ñòóïíî¿ âåñíè â ìîäó çíîâó ïî-
âåðíóòüñÿ ãîðîøîê òà ñóìêè-ðè-
äèêþë³.

Ñåðåä êîëåêö³¿ âèã³äíî âèä³-
ëÿþòüñÿ äîâã³ ñèëóåòè, áëóçîíè
ç çàïàõîì íà ñïèí³ òà ñóêí³ ç
åôåêòîì “âäÿãëà çàäîì íà ïå-
ðåä”. Âáðàííÿ ÷óäîâî äîïîâíþ-
âàëè àêñåñóàðè — äîâã³ ðóêàâè÷-
êè, çãàäàí³ ðåòðî-ñóìî÷êè òà
âçóòòÿ, çðîáëåíå íà çàìîâëåííÿ
ç òèõ ñàìèõ òêàíèí, ùî ³ ðå÷³.

Ñåðåä çàïðîøåíèõ ìîæíà áóëî
ïîáà÷èòè ñï³âà÷êó Àóð³êó Ðîòàðó,
ùî âæå äàâíî ñï³âïðàöþº ç Îëå-
íîþ Îë³éíèê òà º ïðèõèëüíèöåþ
¿¿ òâîð÷îñò³.

Лілія Літ овсь а
для ТМ ANNLEE

Îäðàçó ñêàæåìî, ùî ïðîòÿ-
ãîì óñüîãî ïîêàçó íà âåëèêèõ
åêðàíàõ â ÷îðí³é ðàìö³ (ÿê çà-
êëèêè íà ïà÷êàõ öèãàðîê) áóëî
íàïèñàíî ïîïåðåäæåííÿ: “Çëî-
âæèâàííÿ ìîäíèìè òåíäåíö³-
ÿìè ïðèçâîäèòü äî ñòåðåîïîòè-
çàö³¿ îñîáèñòîñò³”. ßê ðîçïîâ³-
ëà ñàìà Ë³ë³ÿ Ë³òêîâñüêà, öå

çîâñ³ì íå îçíà÷àº, ùî íå òðåáà
íîñèòè ìîäí³ òðåíäè ÷è ¿¿ êî-
ëåêö³ÿ íåìîäíà. Ïðîñòî ïîòð³á-
íî çàëèøàòèñÿ ñîáîþ, à íå ãðà-
òè ï³ä ÷èþñü äóäêó, ³ íîñèòè
ïåâí³ ðå÷³ ëèøå òîìó, ùî õòîñü
ñêàçàâ: “Öå — ñóïåð — ìåãà —
ìîäíî!”. Çà äîïîìîãîþ ñâîº¿
íîâî¿ êîëåêö³¿ äèçàéíåð õî÷å
çàñòàâèòè ëþäåé çàìèñëèòèñÿ
ïðî ïðè÷èíè ¿õí³õ ñòðàõ³â òà äî-
ïîìîãòè çäîëàòè ö³ ñòðàõè é ïå-
ðåñòàòè ìèñëèòè ñòåðåîòèïíî.
Îñíîâíå íàòõíåííÿ Ë³ë³ÿ Ë³ò-
êîâñüêà çíàõîäèëà â Ïàðèæ³, äå
â³äâ³äóâàëà ìóçå¿ ìèñòåöòâ òà,
çâè÷àéíî, ó ïîâñÿêäåííèõ åìî-
ö³ÿõ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâî¿ìè
êë³ºíòàìè.

Äîì³íóþ÷³ êîëüîðè êîëåêö³¿
âåñíà-ë³òî 2008 â³ä ÒÌ
ANNLEE — æîâòèé, “âàæêèé”
çåëåíèé, òüìÿíî-ðîæåâèé òà
òðîõè ñòèëüíîãî ÷îðíîãî.

×îëîâ³÷èé áëîê êîëåêö³¿
ïðåäñòàâëåíèé â àòëàñíèõ æîâ-
òèõ êîñòþìàõ êëàñè÷íîãî êðîþ,
øîâêîâèõ ñîðî÷êàõ òà øîðòàõ,
áðèäæàõ, îðãàíçîâèõ ïëàùàõ òà
êîðîòêèõ áðþêàõ.

Æ³íî÷à ÷àñòèíà áóëà ïîêàçà-
íà â àêòóàëüíèõ ì³í³-ñóêíÿõ, ñè-
ëóåòàõ 80-õ òà ìîäíèì åôåêòîì
“íà äâà ðîçì³ðè á³ëüøå”.

Çàâåðøèëè ïîêàç ïàðà íàðå-
÷åíèõ. Ó æîâòîìó — íàðå÷åíà,
âáðàíà ó ñóêíþ, âðó÷íó ðîçøè-
òó ñòåêëÿðóñîì, òà þíàê, âäÿã-
íåíèé ó ñîðî÷êó ç âèêîðèñòàí-
íÿì òàêî¿ æ òåõí³êè âèøèâêè.

Ñåðåä â³äîìèõ ïîñò³éíèõ êë³-
ºíò³â ñòóä³¿ ANNLEE — òåëåâå-
äó÷à Ìàð³ÿ ªôðîñ³í³íà, ñï³âà÷-
êè Ñâ³òëàíà Ëîáîäà, Ò³íà Êà-
ðîëü, Ëàìà, Ñàøêî Ïîëîæèí-
ñüêèé òà ³íø³Лілія Літ овсь а створила оле цію для тих, хто не зловживає модою

Жіночі с ні від Лілії Літ овсь ої створені для подолання модних стереотипів
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Îëåêñàíäð ÔÎÊ²Í: “Âèùà ë³ãà ñâ³òîâîãî 
øîó-á³çíåñó äóæå âïëèâîâà, é ðåïóòàö³ÿ
êîëåêòèâó òàì çàêð³ïëþºòüñÿ íàäîâãî”
Çàñíîâíèê “Ðàä³îáåíäó” — ïðî çàâòðàøí³é êîíöåðò òà ìàéáóòíþ Grammy
Напередодні онцерт
"Зір и латинсь о о джаз
з "Радіобендом Оле сан-
дра Фо іна" оловний ди-
ри ент ор естр поділив-
ся з "Хрещати ом" зір о-
вими планами на завтра
й на наст пний рі .

— Çàâòðàøí³é êîíöåðò — òî, ìà-
áóòü, óæå åêâàòîð ç³ðêîâî¿ ñåð³¿
“Ðàä³îáåíäó”?

— Ùå 2001 ðîêó ó íàñ âèíèê-
ëà ³äåÿ âåëèêîãî ïðîåêòó — çá³ð-
êè ç øåñòè DVD, íà ÿêèõ áóëè á
ïðåäñòàâëåí³ ð³çíîìàí³òí³ çà ñòè-
ëåì ïðîãðàìè ó âèêîíàíí³ íàøî-
ãî îðêåñòðó ³ç çàïðîøåíèìè ñî-
ë³ñòàìè-ç³ðêàìè ñâ³òîâîãî ð³âíÿ.
×èìàëî ìè âæå çàïèñàëè: äæàç,
ïîïóëÿðíó ìóçèêó, íàâ³òü åëåê-
òðîííó. Òåïåð íàñòàëà ÷åðãà ëà-
òèíñüêî¿.

— Ïîÿâà ñàìå öèõ ³ìåí ó ïðîãðà-
ì³ êîíöåðòó — ðàäøå âèïàäêîâ³ñòü
÷è ðåçóëüòàò êîï³òêî¿ ìåíåäæåð-
ñüêî¿ ðîáîòè?

— ²äåàëüíà ïåðñîíà, ç îãëÿäó
íà ïðîãðàìó, íàø³ ñìàêè òà àì-
á³ö³¿ — òî Ôðåä³ Ðàâåëü: ÷óäîâèé
ï³àí³ñò, âîêàë³ñò, êîìïîçèòîð, à
äî òîãî æ ñüîãîäí³øíÿ ñóïåð-ç³ð-
êà â ÑØÀ. Ìóçèêà, ÿêó ìè ãðà-
òèìåìî, ïîòðåáóº é â³äïîâ³äíîãî
áàðàáàíùèêà, áàæàíî ëàòèíñüêî-
ãî. Âàëüôðåäî Ðåºñà (çíàºòå, éî-
ãî ùå íàçèâàþòü Âàëüôðåäî-ïåð-
êóñ³éíå øîó îäí³º¿ ëþäèíè) ÿ
ââàæàþ ñàìå òàêèì ìóçèêàíòîì.
Áàãàòî ðîê³â â³í âèñòóïàâ ç Êàð-
ëîñîì Ñàíòàíîþ, Ãëîð³ºþ Åñòå-
ôàíî, Ð³ê³ Ìàðò³íèì, Ñåðäæî
Ìåíäåñîì. Íó é äî òîãî æ ìè áà-
ãàòî ðîê³â çíàºìî îäèí îäíîãî é
âæå ãðàëè ðàçîì. Ç Ê³ìáåðë³ Ñåí-
äåðñ ìè òàêîæ óæå ìàëè íàãîäó
âèñòóïàòè ðàçîì — íà ñï³ëüíîìó

êîíöåðò³ ç í³ìåöüêèì ãóðòîì. Öå
÷óäîâà âîêàë³ñòêà, êîòðà, ïîïðè
òå, ùî æèâå â ³íø³é êðà¿í³, ïî-
ãîäèëàñÿ ñï³âïðàöþâàòè ç íàìè
ïîñò³éíî ÿê ñåñ³éíà ñï³âà÷êà. Äî
ñëîâà, ñàìå çàâòðà äåíü íàðî-
äæåííÿ â³äðàçó â äâîõ ìóçèêàí-
ò³â öüîãî òð³î — ó Ê³ì Ñåíäåðñ
òà Ôðåä³ Ðàâåëÿ. À âè ïèòàºòå ïðî
âèïàäêîâèé ñêëàä àíñàìáëþ!

— ßêà ïðîãðàìà êîíöåðòó?
— Ïðîãðàìà âåëüìè íàñè÷åíà.

Òðàäèö³éíå ãîäèííå ïåðøå â³ä-
ä³ëåííÿ é äóæå âåëèêå äðóãå.
Îäèí ëèøå Ôðåä³ Ðàâåëü ãðàòè-
ìå îäèíàäöÿòü âëàñíèõ êîìïîçè-
ö³é ç íàøèì îðêåñòðîì ³ îäíó
ï’ºñó ñîëî. Çâ³ñíî, ó äåíü íàðî-
äæåííÿ, òèì á³ëüøå, ÿêùî öå
äåíü íàðîäæåííÿ â êâàäðàò³, íå
ìîæíà áåç ñþðïðèç³â òà ïîäàðóí-
ê³â. Äóæå ñïîä³âàþñÿ, ùî íàøèì

ãîñòÿì ó öåé äåíü áóäå òåïëî ó
íàøîìó ì³ñò³.

— À ÿê âèäàâàòèìåòå òà ðîçïîâ-
ñþäæóâàòèìåòå ìàéáóòíþ çá³ðêó?

— Ìè ïëàíóºìî âèïóñòèòè
ø³ñòü äèñê³â “Çîëîòî¿ ñåð³¿”. ¯õ
ïðîäàâàòèìóòü ³ â ªâðîï³, àëå
çäåá³ëüøîãî áóäóòü îð³ºíòîâàí³
íà àìåðèêàíñüêèé ðèíîê, áî òàì
ãðàþòü õàðèçìàòè÷í³ àìåðèêàí-
ñüê³ âèêîíàâö³. Òèì á³ëüøå, ùî
ìè ïëàíóºìî íîì³íóâàòèñÿ ç ö³ºþ
ñåð³ºþ íà Grammy. ª âñ³ ï³äñòà-
âè äóìàòè, ùî â íîì³íàö³¿ long
music video ìè çìîæåìî ã³äíî
êîíêóðóâàòè ç ³íøèìè ó÷àñíèêà-
ìè, áî ïðåäñòàâëÿòèìåìî ð³çí³
ñòèë³, âèêîíàâö³â ñâ³òîâîãî ð³âíÿ
é äî òîãî æ âñå öå live, íàæèâó.
Çâ³ñíî, ùå é ó äóæå ÿê³ñíîìó âè-
êîíàíí³, ùî óçàãàë³-òî òðàïëÿº-
òüñÿ íå ÷àñòî. Çàïèñóâàòè äèñê

ïëàíóºìî â ñï³âïðàö³ ç Universal:
êîìïàí³ÿ ìàº âàãîìèé àâòîðèòåò
ó ñâ³ò³, à äëÿ æóð³ Grammy öå íå
îñòàíí³é àðãóìåíò. Òàêà ïðåì³ÿ,
ÿê íà ìåíå, áóëà á ñïðàâîþ íå
ëèøå “Ðàä³îáåíäó”, à é ïðåñòè-
æó êðà¿íè â ö³ëîìó.

— À êðà¿íà òî ðîçóì³º?
— Íàð³êàòè íå áóäó. Ìè äåð-

æàâíèé êîëåêòèâ ³ çàâäÿêè öüî-
ìó ìàºìî äîñèòü ïðèñòîéíèé áþ-
äæåò. Ìåí³ âäàëîñÿ âòÿãíóòè â
ñâî¿ ³ãðè ÷èíîâíèê³â, òîæ äåðæà-
âà íàñ ô³íàíñóº îêðåìèì ðÿä-
êîì — ñèòóàö³ÿ óí³êàëüíà äëÿ íà-
øî¿ êðà¿íè. ß òàêîæ âêëàäàþ ñâî¿
ãðîø³, ³íîä³ ñïîíñîðè äîïîìàãà-
þòü. Ïðîòå â öüîìó ïóíêò³ íàìà-
ãàþñÿ áóòè ìàêñèìàëüíî îáåðåæ-
íèì. Äëÿ íàñ âàæëèâ³øèì º âè-
ñîêà ÿê³ñòü òà ñóñï³ëüíèé ðåçî-
íàíñ: ùîá ìè âèãëÿäàëè ã³äíî é
“äîðîãî”. ßêùî òðåáà ïðèíèæó-
âàòè ñåáå ÿê ìóçèêàíòà çàðàäè òî-
ãî, ùîá äîãîäèòè ñïîíñîðîâ³, ìè
íà öå íå éäåìî. Àëå º, íà ùàñòÿ,
ðîáîòà, º áàãàòî çàïèñ³â, êîíöåð-
ò³â, åô³ð³â. Áàãàòî øàíóâàëüíè-
ê³â, é íå ëèøå â Óêðà¿í³ — íàøà
ìóçèêà º â ²íòåðíåò³ íàâ³òü íà êè-
òàéñüêèõ ÷è ÿïîíñüêèõ ñàéòàõ.
Áóâ âèïàäîê, êîëè Ê³ì Ñåíäåðñ
øóêàëà ïîòð³áíó ï³ñíþ é çíàé-
øëà ¿¿ â ²íòåðíåò³ ñàìå ó âèêî-
íàíí³ “Ðàä³îáåíäó”!

— Ùî òàêå “Ðàä³îáåíä” ñüîãî-
äí³?

— Çà ðîêè ³ñíóâàííÿ îðêåñòð
çì³íèâñÿ äîâîë³ ³ñòîòíî. Ñüîãîäí³
öå âæå òðåò³é ñêëàä, ³ ìåí³ äóæå
ïðèºìíî, ùî ñêëàä öåé ïîìîëîä-
øàâ. Îò äèâíà ñèòóàö³ÿ: çàãàëü-
íèé çàíåïàä êóëüòóðè â êðà¿í³,
äæàçîâî¿ êóëüòóðè çîêðåìà — ³
äóæå áàãàòî ìîëîäèõ òàëàíîâè-
òèõ õëîïö³â, êîòð³ õî÷óòü ãðàòè.
Êîëè ïðè¿çäÿòü ç³ðêè ç-çà êîðäî-

íó — íå â³ðÿòü, ùî ìîëîä³ ìîæóòü
òàê çâó÷àòè. Âîíè ñëóõàþòü çàïè-
ñè ³ äóìàþòü, ùî öå ãðàþòü äî-
ñâ³ä÷åí³ ìóçèêàíòè, à ïîò³ì áà-
÷àòü ïàöàí³â ëåäâå çà äâàäöÿòü
ðîê³â é õèòàþòü ãîëîâàìè. Ö³
çíàéîìñòâà äëÿ íàñ äóæå âàæëè-
â³: âèùà ë³ãà ñâ³òîâîãî øîó-á³ç-
íåñó äóæå âïëèâîâà, é ðåïóòàö³ÿ
òîãî ÷è òîãî êîëåêòèâó òàì çà-
êð³ïëþºòüñÿ íàäîâãî. ßêùî ìè
ãðàòèìåìî ç ê³ëüêîìà ïðåäñòàâ-
íèêàìè öüîãî ñïèñêó, âñ³ ³íø³ (à
¿õ íàñïðàâä³ íå òàê áàãàòî, ê³ëü-
êà ñîòåíü, íå á³ëüøå) ïðî íàñ
çíàòèìóòü óæå ÷åðåç ð³ê. ² ÿ äó-
ìàþ, ùî öå áóäå ïîì³òíî ïîçíà-
÷àòèñÿ íà ³ì³äæ³ êðà¿íè.

— Ïðî ÿê³ ìàéáóòí³ ïðîåêòè íè-
í³ âæå ìîæíà ãîâîðèòè?

— Ìè ìàºìî íà ñüîãîäí³ ìàé-
æå ñîòíþ ï’ºñ — ð³çí³ ïðîãðàìè,
ð³çí³ ñòèë³. Â ìàéáóòíüîìó ïëà-
íóºìî ùå ê³ëüêà âåëüìè íåçâè÷-
íèõ ïðîåêò³â. Óæå â ãðóäí³ â³äáó-
äåòüñÿ ÿñêðàâå ôåøí-øîó, äå ìó-
çèêà áóäå ïîºäíàíà ç õîðåîãðà-
ô³ºþ. Ï³ä óñ³ íàø³ êîíöåðòí³ õ³-
òè ïîêàçóâàòèìóòü êîëåêö³þ ÷î-
ëîâ³÷îãî îäÿãó â³ä äóæå â³äîìîãî
ºâðîïåéñüêîãî ìîäåëüºðà. Íå-
âäîâç³ âèéäå é ïîäâ³éíèé àëüáîì,
äå ç³ðêè óêðà¿íñüêî¿, á³ëîðóñüêî¿
òà ðîñ³éñüêî¿ åñòðàäè âèêîíóâà-
òèìóòü ñâ³òîâ³ øëÿãåðè ìîâîþ
îðèã³íàëó. Ãàäàþ, äîñèòü íåçâè÷-
íî áóäå ïî÷óòè, ÿê òîé ñàìèé Â³-
òàë³é Êîçëîâñüêèé ñï³âàº Love
Story — ï³ñíþ 60-õ ðîê³â, äî òî-
ãî æ àíãë³éñüêîþ. Àáî Âîëîäè-
ìèð Ãðèøêî — Let It Be ç ðåïåð-
òóàðó Beatles. Áóäå ö³êàâî é ãî-
ëîâíå äîñòîâ³ðíî. Óçàãàë³ “äîñ-
òîâ³ðí³ñòü” — ìîº óëþáëåíå ñë³â-
öå. ßêùî äîñòîâ³ðíîñò³ íåìàº —
öå ïðîñòî ïîãàíà êîï³ÿ ÷îãîñü
çðîáëåíîãî ³íøèìè, çà ÿêó íå
âàðòî áðàòèñÿ

Розмовляла Аля ФІЛІППОВА

Î÷èùåííÿ êèëèìîì
Îðèñÿ ÑÎÐÎÊÀ
“Õðåùàòèê”

У орп сі східних оле цій М -
зею мистецтв імені Бо дана та
Варвари Ханен ів виставили
азербайджансь і илими XVIII-XX
століть.

Âèòÿãòè ç³ ñõîâèù óí³êàëüíó ÿê íà
óêðà¿íñüê³ ìàñøòàáè êîëåêö³þ ñòàðîâèí-
íèõ àçåðáàéäæàíñüêèõ êèëèì³â ó ìóçå¿
ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â îá³öÿëè ÷èìàëî
ðàç³â. Ùîïðàâäà, é ïðè÷èíó, ÷åðåç ÿêó
â³äêðèòòÿ äîâåëîñÿ ç ì³ñÿöÿ íà ì³ñÿöü
â³äêëàäàòè, íàçèâàëè äîâîë³ ïîâàæíó —
â Óêðà¿í³, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ, ïðîñòî íåìàº
ìàéñòð³â, êîòð³ ìîãëè á ïðîâåñòè áîäàé
êîñìåòè÷íó ðåñòàâðàö³þ êèëèìà ïåðåä
òèì, ÿê â³øàòè éîãî ó ìóçåéí³é çàë³.

Óçàãàë³-òî åêñïîçèö³ÿ çàêàâêàçüêîãî
êèëèìàðñòâà — öå òîé êëàñè÷íèé âèïà-
äîê, êîëè øàíñè çðîçóì³òè âñå é íå çðî-
çóì³òè í³÷îãî ó â³äâ³äóâà÷à ïðèáëèçíî
îäíàêîâ³. Ìîæíà ïîáà÷èòè çâè÷àéí³ áàð-
âèñò³ øìàòêè ìàòåð³¿ ç ðèñêàìè òà öÿ-
òî÷êàìè, à ìîæíà ïðî÷èòàòè ó òèõ öÿ-
òî÷êàõ ³ ðèñêàõ ê³ëüêàòèñÿ÷îë³òíþ ³ñòî-

ð³þ ìèñòåöòâà. Ìîæíà íàðàõóâàòè îäè-
íàäöÿòü ñòåðåîòèïíèõ ãåîìåòðè÷íèõ
êîìá³íàö³é, à ìîæíà — îäèíàäöÿòü àá-
ñîëþòíî íåïîä³áíèõ âàð³àíò³â áîæå-
ñòâåííî¿ ìàïè.

ßêùî óñå æ òàêè çðîáèòè çóñèëëÿ é â³ä-
÷óòè ñåáå àçåðáàéäæàíñüêîþ òêàëåþ 150-
ë³òíüî¿, ñêàæ³ìî, äàâíèíè, òîä³ òðåáà íà-
ñàìïåðåä âèçíà÷èòèñÿ ç òèì, êîãî áóäå-
ìî íàñë³äóâàòè. Çâ³ñíî, â÷èëîñÿ êîæíå
ä³â÷à â ìàòåð³ é ó áàáóñ³ — çàòÿãóâàòè âóç-
ëèêè (â ïðàâèëüíîìó êèëèì³ ¿õ ìàº áóòè
íå ìåíøå 130—150 òèñÿ÷ íà êâàäðàòíèé
ìåòð), âèäîáóâàòè ôàðáè ç óñüîãî, ùî
ðîñòå â ñàäó òà ó ïîë³, é çàïàñàòèñÿ òåð-
ï³ííÿì, êîëè ðîáîòà íàä îäíèì êèëèìîì
ðîçòÿãóâàëàñÿ íà ì³ñÿö³, à òî é ðîêè. Îñü
ò³ëüêè ïîâòîðþº ñïðàâæíÿ ìàéñòðèíÿ íå
ðîáîòó áàáóñ³ ÷è ìàòåð³, à òàêè òâîð÷èé
àêò áîæåñòâà, çíîâó é çíîâó âïîðÿäêîâó-
þ÷è ñâ³ò çà ³äåàëüíîþ ñõåìîþ. Çâ³äñè é
ïðèñòðàñòü äî ãåîìåòðè÷íèõ ôîðì, é îñî-
áëèâà ëþáîâ äî êîëà àáî ðîìáó (“´üî-
ëÿ”) — îçåðåöü, ó ÿêèõ â³ääçåðêàëåí³ íå-
áåñí³ ñâ³òèëà, é çàõèñíà áîðäþðíà ñòð³÷-
êà (ö³ëêîì ìîæëèâî, ùî êèëèìîâ³ öÿ
ñòð³÷êà ä³ñòàëàñÿ â³ä äàâíüî¿ ïðàðîäè÷-
êè — áóää³éñüêî¿ ìàíäàëè). Çâ³äñè é ñò³é-
êå çíà÷åííÿ êîëüîð³â, ïåðåäóñ³ì ÷åðâîíî-

ãî, ÿêèé ìàâ â³äïîâ³äàòè çà ðîäþ÷³ñòü òà
åíåðã³þ, òîæ ïðî òå, ùîá âèéòè çàì³æ àáî
íàðîäèòè áåç ÷åðâîíîãî êèëèìà, ó àçåð-
áàéäæàíñüêîìó ñåëèù³ íåìà ÷îãî áóëî é

äóìàòè. Îäíå ñëîâî, íåçàáóòíº âðàæåííÿ
´àðàíòîâàíî — ÿêùî, çâ³ñíî, òàêè çðîáè-
òè íàä ñîáîþ çóñèëëÿ é ïîáóòè íåäîâãî
àçåðáàéäæàíñüêîþ òêàëåþ

Ñòàðîâèííå ìèñòåöòâî Àçåðáàéäæàíó 
â Ìóçå¿ Õàíåíê³â

Найці авіше на виставці илимів — перевтілитися в азербайджансь т алю
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Ôðàíêôóðò ÿê äçåðêàëî 
àôðèêàíñüêî¿ Óêðà¿íè

Ïåòðî ÌÀÊÖÊÅÂÈ×
êåðóþ÷èé ïàðòíåð àãåíö³¿ 
MSBrand Corporation

Ñòàíäàðòè Ôðàíêôóðòñüêîãî
êíèæêîâîãî ÿðìàðêó äîáðå â³äî-
ì³. Ìàéæå 7500 ó÷àñíèê³â ³ç âëàñ-
íèìè ñòåíäàìè (âèäàâö³, ë³òåðà-
òóðí³ àãåíòè, ïðîäþñåðè òà ³íø³)
ç-ïîíàä 110 êðà¿í ñâ³òó. Ïëþñ 300
òèñÿ÷ â³äâ³äóâà÷³â. Êîðîòêî: ñâ³-
òîâà êíèæêîâà Ìåêêà. ² ÿêùî âè-
äàâåöü ÷è êðà¿íà íå ïðåäñòàâëå-
í³ àáî íå ã³äíî ïðåäñòàâëåí³ ó
Ôðàíêôóðò³ — öå ïåðøèé ñèãíàë
óñ³ì ³íøèì ïîäóìàòè, ÷è âçàãàë³
âàðòî ç öèì âèäàâöåì òà äåðæà-
âîþ ìàòè áóäü-ÿê³ ñïðàâè. Íà-
ñàìïåðåä ³íâåñòèö³éí³, áî çà íå-
ïèñàíèì çàêîíîì ³íâåñòóâàòè â
êðà¿íó, ÿêà íå íàëåæèòü äî
“ôðàíêôóðòñüêî¿ íîìåíêëàòóðè”,
äóæå ðèçèêîâàíî.

Ó ðåàëüíîìó ïðîñòîð³ öå ìàº
òàêèé âèãëÿä. Ñïåö³àëüíèé êîð-
ïóñ — äëÿ êðà¿íè, ùî º ïî÷åñíèì
ãîñòåì, ùå îäèí — äëÿ ê³íåìà-
òîãðàô³ñò³â. Äâà ³íø³, êîæåí ó
äâîõ ð³âíÿõ,— äëÿ “ì³æíàðîäíèõ
âèäàâö³â”. Îá’ºäíàíî òóò ó÷àñíè-
ê³â ó ö³êàâèé ñïîñ³á: Ñõ³äíà òà
Öåíòðàëüíà ªâðîïà ïîðó÷ ç àðàá-
ñüêèì ñâ³òîì, íà íàñòóïíîìó ð³â-
í³ ³òàë³éö³, ³ñïàíö³, ïîðòóãàëüö³
òà ëàòèíîàìåðèêàíö³, ïîò³ì
ÿïîíñüêèé ñòåíä â îòî÷åíí³ âè-
äàâíèöòâ ç³ ñêàíäèíàâñüêèõ êðà-
¿í. Â îêðåì³é áóä³âë³, äàëåêî â³ä
³íøèõ, ïàíóþòü ìîíñòðè âèäàâ-
íè÷îãî ñâ³òó — áðèòàíö³ òà àìå-
ðèêàíö³. Ïîðó÷ ïðèìîñòèëèñÿ
íåâåëèê³ ñòåíäè ²ðëàíä³¿ òà ²çðà-
¿ëþ. Öå ºäèíèé êîðïóñ, äî ÿêî-
ãî âè ïîòðàïèòå ëèøå ïðîéøîâ-
øè äîäàòêîâèé êîíòðîëü, ìàéæå
ÿê â àåðîïîðòó.

Óêðà¿íà íà Ôðàíêôóðò³ ïðîïè-
ñàíà â õîë³ 5.0 êîðïóñó ¹ 5. Òàì,
êóäè õîäÿòü, ùîá ïîáà÷èòè òðà-
äèö³éíî ÷óäîâ³ êîëåêòèâí³ ñòåí-
äè Ïîëüù³, Óãîðùèíè, Ñëîâåí³¿,
Ðóìóí³¿ (!), ×åõ³¿, Ñëîâà÷÷èíè,
Ñåðá³¿. ² îìèíóòè òàê ñàìî òðà-
äèö³éíî í³ÿêó åêñïîçèö³þ êðà¿í,
äå îðãàí³çàö³ºþ âèñòàâêîâî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ â³äàþòü äåðæàâí³ ñëóæ-
áîâö³,— Á³ëîðóñü, Óêðà¿íà, Ñà-
óä³âñüêà Àðàâ³ÿ, Óçáåêèñòàí...

Óò³ì, ñïî÷àòêó íå ïðî íàñ, à
ïðî ãðóçèí³â. Í³êîëè äî öüîãî-
ð³÷íîãî Ôðàíêôóðòà Ãðóç³ÿ íå
ìàëà êîëåêòèâíîãî ñòåíäà. Äå-
áþò — ³ îäðàçó óñï³øíèé! Éäó
ñï³ëêóâàòèñÿ — äàâí³ êîíòàêòè
äàþòü çìîãó äîáóòè ³íôîðìàö³þ
ç ïåðøèõ ðóê. Äîâîë³ øâèäêî
ç’ÿñîâóºòüñÿ, ùî í³ÿêîãî âåëîñè-
ïåäà ãðóçèíè íå âèãàäóâàëè, à ëè-
øå âäàëî çàñòîñóâàëè ïîëüñüêèé

äîñâ³ä. Äåðæàâà “ïðîñòî” âèä³-
ëÿº êîøòè (öüîãî ðîêó $60 òè-
ñÿ÷) íåäåðæàâí³é îðãàí³çàö³¿ —
Àñîö³àö³¿ ãðóçèíñüêèõ âèäàâö³â.
À âæå âîíà êðåâíî çàö³êàâëåíà ó
ÿêîìîãà êðàùîìó ïðåäñòàâëåíí³
ñó÷àñíî¿ ãðóçèíñüêî¿ ë³òåðàòóðè
íà Ôðàíêôóðò³-2007. Âîäíî÷àñ
ñòâîðþºòüñÿ ôóíäàö³ÿ ïðîìîö³¿
ñó÷àñíî¿ íàö³îíàëüíî¿ ë³òåðàòó-
ðè, é óæå öÿ ôóíäàö³ÿ íàäàâàòè-
ìå ́ ðàíòè çàêîðäîííèì âèäàâöÿì
äëÿ ïåðåêëàä³â, âèäàííÿ ³ ïðîìî-
ö³¿ êíèæîê. Êîìó íàäàâàòè ´ðàí-
òè — âèð³øóº òà ñàìà àñîö³àö³ÿ
ïðèâàòíèõ âèäàâö³â. Ó ãðóçèí³â
äåðæàâíèõ âèäàâíèöòâ íåìàº: âî-
íè äàâíî çðîçóì³ëè, ùî òàê³ âè-
äàâíèöòâà é äðóêàðí³ ñòàíîâëÿòü
ñåðéîçíó çàãðîçó íàö³îíàëüíèì
³íòåðåñàì êðà¿íè.

Â Óêðà¿í³ íàéáëèæ÷èìè ðîêà-
ìè ùîñü ïîä³áíå íåìîæëèâî íà-
â³òü óÿâèòè. Íàé³ìîâ³ðí³øèé
ñöåíàð³é ó âèïàäêó, êîëè íàøèì
ìîæíîâëàäöÿì âèïàäêîâî çàìà-
íåòüñÿ “çàêîñèòè” ï³ä öèâ³ë³çî-
âàíó êðà¿íó, òàêèé: îãîëîøóºòü-
ñÿ “òåíäåð”, ï³ä ÿêèé ñòâîðþº-
òüñÿ êèøåíüêîâà êîíòîðà, êîòðà
öåé òåíäåð ³ âèãðàº. Ãðîø³ ïîä³-
ëåíî, à äåðæàâà Óêðà¿íà ó
Ôðàíêôóðò³ çíîâó ïðåäñòàâëå-
íà... ÿê çàâæäè.

Òîáòî ôàêòè÷íî òàê, ÿê öüîãî
ðîêó. Îêðåìèé ñòåíä (50 êâàä-
ðàòíèõ ìåòð³â) ó Äåðæàâíîãî êî-
ì³òåòó òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåí-
íÿ — ç ïðèì³ðíèêàìè, ÿê³ âèäàâ-
ö³ “çâîëèëè” íàäàòè äëÿ ïðåçåí-
òàö³¿ óêðà¿íñüêî¿ êíèæêè. Ö³êà-
âèé ôàêò: ïðî íàÿâí³ñòü öüîãî
ñòåíäà íå çãàäàíî ó æîäíîìó êà-
òàëîç³ ÿðìàðêó. Ùå îäèí ñòåíä
(8 êâàäðàòíèõ ìåòð³â) ïðåäñòàâ-
ëÿº Óêðà¿íñüêó àñîö³àö³þ âèäàâ-
ö³â ³ êíèãîðîçïîâñþäæóâà÷³â, âè-
äàâíèöòâà BHV, “Êëóá ñ³ìåéíî-
ãî äîçâ³ëëÿ”, “Ôîë³î”, “Çíàííÿ”,
“Íàâ÷àëüíà êíèãà-Áîãäàí” òà
äåðæï³äïðèºìñòâî ðîçïîâñþ-
äæåííÿ ïåð³îäè÷íèõ âèäàíü
“Ïðåñà”. Ïëþñ “Êàðòîãðàô³ÿ” ó
ñïåö³àë³çîâàíîìó çàë³ òóðèñòè÷-
íî-êàðòîãðàô³÷íèõ âèäàíü òà
“Êàëüâàð³ÿ” — ºäèíå óêðà¿íñüêå
âèäàâíèöòâî, ùî ìàº îêðåìèé
ñòåíä ó çàëàõ “ì³æíàðîäíèõ âè-
äàâö³â”.

Íàñàìê³íåöü îäèí ôðàíêôóðò-
ñüêèé âèäàâíè÷èé æàðò. Óêðà-
¿íà — íàéá³ëüøà çà òåðèòîð³ºþ
êðà¿íà ªâðîïè, ÿêà ìàº ðîäþ÷³
çåìë³, ïðàöüîâèòèé íàðîä, ÷óäî-
âó êóëüòóðó, ïðîòå, äå öÿ êðà¿íà
ðîçòàøîâàíà — í³õòî íå çíàº.
Òî÷íî â³äîìå ò³ëüêè ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ äåðæàâè Óêðà¿íè: Àôðè-
êà, äåñü á³ëÿ Óãàíäè

×àñ êèòàéö³â 
³ öèãàí
“Ìîëîä³ñòü” ñòàðòóâàëà ç àíåêäîò³â

“Âåñ³ëëÿ Òó¿” — ô³ëüì ïðî
æèòòÿ ïàñòóõ³â Âíóòð³øíüî¿
Ìîíãîë³¿, çâ³äêè ðîäîì ñàì ðå-
æèñåð Âàí ×óàíàíü. Ó êðàñóí³ Òó¿
íà ðóêàõ ÷îëîâ³ê-³íâàë³ä, äâîº ä³-
òåé ³ âåëèêå ãîñïîäàðñòâî. Â³ä-
÷óâøè, ùî âîíà á³ëüøå íå çäàò-
íà òÿãíóòè ëÿìêó, Òóÿ âèð³øóº
çíàéòè íîâîãî ñóïóòíèêà æèòòÿ.
×îëîâ³ê ¿¿ â öüîìó ò³ëüêè ï³äòðè-
ìóº, àëå ñàìà âîíà ñòàâèòü ìàé-
áóòíüîìó îáðàíöåâ³ êàòåãîðè÷íó
óìîâó: óçÿòè íà óòðèìàííÿ íå
ò³ëüêè ¿¿ ç ä³òüìè, à é ¿¿ êîëèø-
íüîãî ÷îëîâ³êà — òàê áè ìîâèòè,
â ïàêåò³.

Öÿ ñèòóàö³ÿ îáåðòàºòüñÿ ó ô³ëü-
ì³ òî ãóìîðèñòè÷íèìè, òî ìåëî-
äðàìàòè÷íèìè ãðàíÿìè, àëå çà-
ãàëüíèé òîí øâèäøå ñóìíèé,
íîñòàëüã³éíèé. Ñåëÿí ³ç ñòåïîâèõ
ïàñîâèù ïåðåñåëÿþòü ó ì³ñòà àáî
íà âåëèê³ ôåðìè, ïåðåä÷óòòÿ çà-
ê³í÷åííÿ ïàòð³àðõàëüíîãî ïîáóòó
ïðèìóøóº ñï³â÷óâàòè ãåðîÿì. Òèì
á³ëüøå, ùî âîíè çîâñ³ì íå ñòðàæ-
äàþòü â³äñòàë³ñòþ, à Òóþ âçàãàë³
ìîæíà ââàæàòè êèòàéñüêîþ àáî
øâèäøå ìîíãîëüñüêîþ ôåì³í³ñò-
êîþ. Ùî íå çàâàæàº ¿é áóòè ïî-
ñåëÿíñüêè ïðàêòè÷íîþ ³ ñåðåä ïî-
òåíö³éíèõ æåíèõ³â â³ääàòè ïåðå-
âàãó òîìó, õòî ïðè¿äå ñâàòàòèñÿ
íå íà êîíÿö³, à íà Mercedes.

Åêçîòèêà, ñîö³àëüí³ñòü, àâòåí-
òè÷í³ñòü, íå ãîâîðÿ÷è âæå ïðî
ñåíòèìåíòàëüí³ñòü ³ ôåì³í³çì —
íà ºâðîïåéñüêèé óñï³õ ô³ëüìó ÿâ-
íî ñïðàöþâàëî âñå. Íå îñòàííþ
ðîëü, íàïåâíî, ç³ãðàëè ³ âï³çíàí³
êîìïîíåíòè êëàñè÷íèõ êèòàé-
ñüêèõ êàðòèí: òîðæåñòâóþ÷à áàð-
âèñò³ñòü êàäðó (ç õàðàêòåðíèìè
àêöåíòàìè ÷åðâîíîãî, ñèíüîãî ³
æîâòîãî êîëüîð³â), ïîñòàâëåíèé â
öåíòð ñþæåòó âèðàçíèé æ³íî÷èé
îáðàç — òàêèõ íåìàëî ïåðåãðàëà
â ìîëîäîñò³ Ãóí Ë³, ç³ðêà êèòàé-
ñüêèõ ðåæèñåð³â òàê çâàíîãî

ï’ÿòîãî ïîêîë³ííÿ, ùî ðîáèëè
íàé÷àñò³øå óìîâíå ïîåòèêî-ñèì-
âîë³÷íå ê³íî. Äëÿ ¿õ íàñòóïíèê³â
õàðàêòåðíèé ïîâîðîò äî ðåàë³çìó
òà ñîö³àëüíî-åêîëîã³÷íî¿ ïðîáëå-
ìàòèêè, àäæå ä³ÿ “Òó¿” â³äáóâàº-
òüñÿ â ìîíãîëüñüêîìó ñòåïó, óñ-
òð³é æèòòÿ ÿêî¿ øâèäêî ðóéíóº-
òüñÿ ï³ä íàòèñêîì ³íäóñòð³àë³çàö³¿.

Íîâèé çì³ñò çàæàäàâ îíîâëåí-
íÿ åñòåòèêè. Êèòàéö³ ïðèãàäàëè
íåîðåàë³çì — ïðàêòè÷íî âñ³ ÷î-
ëîâ³÷³ ðîë³ âèêîíóþòü ñïðàâæí³
ïàñòóõè ³ íà¿çíèêè, âêëþ÷àþ÷è
÷îëîâ³êà ãåðî¿í³ Áàòåðà. Çàòå
Íàíü Þé, êîòðà ãðàº Òóþ, íå
ò³ëüêè ïðîôåñ³éíà àêòðèñà, à é
ëàóðåàòêà âñ³õ ìîæëèâèõ ïðîôå-
ñ³îíàëüíèõ ³ ôåñòèâàëüíèõ ïðå-
ì³é. Í³ êðàñîþ, í³ àêòîðñüêîþ
ìàéñòåðí³ñòþ âîíà íå ïîñòóïà-
ºòüñÿ âåëèê³é Ãóí Ë³, ùî êîëèñü
ç³ãðàëà ñõîæó ðîëü óïåðòî¿ ñåëÿí-
êè ó ô³ëüì³ ×æàíà ²ìîó “Öþ Öçþ
éäå äî ñóäó”. ßê áîíóñ “Âåñ³ëëÿ
Òó¿” ïðîïîíóº ÷óäîâ³ ñòåïîâ³
ïåéçàæ³. ² ùå — ð³äê³ñíèé ó êè-
òàéñüêîìó ôåñòèâàëüíîìó ê³íî
êîìåä³éíèé ìîìåíò, àäæå ôàáó-
ëà ô³ëüìó, ïî ñóò³ ñïðàâè, àíåê-
äîò ïðî âåñ³ëëÿ ç ïðèäàíèì ó âè-
ãëÿä³ êîëèøíüîãî ÷îëîâ³êà.

Çàòå “Çàïîâ³ò” Åì³ðà Êóñòóð³-
öè — öå âæå íå ïðîñòî àíåêäîò,
à àíåêäîò ÿê ì³í³ìóì â 125-ìó
ñòóïåí³. Íå ïðîñòî ́ å´è, ÿêèõ áà-
ãàòî ³ â äâîõ ïîïåðåäí³õ ñòð³÷êàõ
ðåæèñåðà — “×îðíà ê³øêà, á³ëèé
ê³ò” ³ “Æèòòÿ ÷óäîâå”, à öóíàì³
ç ´å´³â. Âîäîâåðòü ç á³éîê, ïëîò-
ñüêèõ óò³õ, ñòð³ëÿíèíè ç âèêîðèñ-
òàííÿì ï³äñòîâáóðíèõ ãðàíàòîìå-
ò³â, ï’ÿíîê ³ ìóçèêè, îäíî÷àñíî
â³ä÷àéäóøíî öèãàíèñòî¿ ³ ïî-ìî-
ëîäå÷îìó ñëîâ’ÿíèñòî¿.

Òóò º ñ³ëüñüêèé ãåí³é-ä³ä, ÷èé
õóò³ð óêð³ïëåíèé íå ã³ðøå çà ë³-
í³þ Ìàæèíî, ³ öå äîçâîëÿº éîìó
òâîðèòè êàïîñò³ àâòîìîá³ëþ êî-

õàíöÿ, ÿêèé íàïîëåãëèâî íàìà-
ãàºòüñÿ ï³äêîòèòè (ó ïðÿìîìó ðî-
çóì³íí³ ñëîâà) äî ä³äîâî¿ ñóñ³ä-
êè — ¿¿ ãðóäè ãëÿäà÷ ç ä³äîì ñïîã-
ëÿäàº, ñê³ëüêè òðåáà, ÷åðåç îêó-
ëÿð ïåðèñêîïà. ª é âíóê, õëî-
ïåöü íå ïðîìàõ, çäàòíèé âèêîíà-
òè çàïîâ³ò ä³äà (ïðîäàòè â ì³ñò³
êîðîâó, êóïèòè ³êîíó Ìèêîëè
×óäîòâîðöÿ é çíàéòè êðàñóíþ
íàðå÷åíó), ³ âçÿòè ó÷àñòü ó áàãà-
òîñòð³ëüíèõ ðîçá³ðêàõ, õî÷à á ³ â
áîðäåë³. Óñå çàâåðøóºòüñÿ äîâ-
ãèì áîºì íà ä³ä³âñüêîìó õóòîð³
ì³æ ìàô³ºþ, ñïåöíàçîì ³ ó÷àñíè-
êàìè äâîõ ïðîöåñ³é — âåñ³ëüíî¿
òà ïîõîðîííî¿. Íàïàäàþ÷³ ñòð³-
ëÿþòü ïî öåðêâ³, à ò³, ùî çàõè-
ùàþòüñÿ, â³äñòð³ëþþòüñÿ ç-çà
êóòê³â. Âñå äóæå âåñåëî. Ä³ä, ÿêèé
òåæ îäðóæóºòüñÿ, âèá³ãàº ç-ï³ä
â³íöÿ, ðîáèòü ðàêåòíèé çàëï — ³
øâèäåíüêî íàçàä, ùîá íà çàïè-
òàííÿ ñâÿùåíèêà âñòèãíóòè â³ä-
ïîâ³ñòè “òàê!”. Íå äèâëÿ÷èñü íà
çëèâó êóëü, í³õòî í³êîãî íå ðà-
íèòü, à îðêåñòð, êîòðèé ñõîâàâ-
ñÿ çà öåðêâîþ, ïðîäîâæóº íàÿðþ-
âàòè ç óñ³õ ì³äíèõ.

Ó ô³ëüìàõ ãîëîâíîãî Åì³ðà ñâ³-
òîâîãî ê³íåìàòîãðàôà, íåõàé íà-
â³òü íàéâåñåë³øèõ, âàæêî íå øó-
êàòè ï³äòåêñò. ªäèíå ñåðéîçíå
òðàêòóâàííÿ “Çàïîâ³òó”, ÿêå
ñïàäàº íà äóìêó, — ðîçãëÿäàòè
éîãî ÿê “Àíäåãðàóíä-2”. Ó “Àí-
äåðãðàóíä³”, ô³ëüì³ îäíî÷àñíî
ñàòèðè÷íîìó ³ òðàã³÷íîìó, Êóñòó-
ð³öà íàìàãàâñÿ ïîÿñíèòè, ùî òà-
êå áàëêàíñüêèé äóõ ³ áàëêàíñüêèé
àíàðõ³çì ³ ÷îìó ëþäè â åêñ-Þãî-
ñëàâ³¿ ïîñò³éíî ñòð³ëÿþòü ó ïî-
â³òðÿ é îäèí ó îäíîãî, äóæå ïðè
öüîìó ðàä³þ÷è æèòòþ. Ó “Çàïî-
â³ò³” ö³ æ ëþäè âèáðàëèñÿ ç ï³ä-
ï³ëëÿ íà ïîâ³òðÿ ðîçáåùåíî âåñå-
ëî¿ êàï³òàë³ñòè÷íî¿ Ñåðá³¿.

Êóñòóð³öà ç òèõ ðåæèñåð³â, ÿê³
âñå æèòòÿ çí³ìàþòü îäèí ³ òîé æå
ô³ëüì. Â³í ³ äàë³ çí³ìàòèìå ïðî
ò³ æ â³òàëüí³ñòü ³ ïîäâ³éí³ñòü
àíàðõ³çìó, îäíî÷àñíî ðóéí³âíîãî
é òâîð÷îãî, àëå, ìîæëèâî, éîãî
ïîòðåáà â òîìó, ùîá ñèòóàö³ÿ —
ó ñâ³ò³, â Ñåðá³¿ — çì³íèëàñÿ ðà-
äèêàëüí³øå. Ùîá â³í çì³ã ñïðàâ-
ä³ ïî-íîâîìó ñïîëó÷èòè ¿¿ ç³ ñâî-
¿ìè óëþáëåíèìè òåìàìè. ² ÷èñ-
ëåíí³ íåñòèêîâêè “Çàïîâ³òó”,
øâèäøå çà âñå, ÿêðàç òîìó, ùî
ô³ëüì âèéøîâ êëàñè÷íèì ïðîì³-
æíèì. Òèïîâèì êðèçîâèì

²ðèíà ÎË²ÉÍÈÊ
“Õðåùàòèê”

У рам ах про рами "Фестиваль фестивалів" XXXVII
Міжнародно о інофестивалю "Молодість" почалися
по ази фільмів-призерів світових інофор мів остан-
ньо о ро . У перші два дні по азали с мний итай-
сь ий ане дот "Весілля Т ї" ("Золотий ведмідь" Берлі-
нале-2007) і хваць бал ансь хохм "Заповіт" ( час-
ни он рсної про рами Канн, фільм від риття цьо о-
річно о мос овсь о о інофестивалю).

Мон ольсь а фемініст а Нань Юй віддає перева женихові на мерседесі
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Ор анізатор — реда ція азети Київсь ої місь ої ради “Хрещати ”
Генеральний спонсор — олова Шевчен івсь ої районної

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

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

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

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

Вед чий — Оле сандр Яремен о

IIІ
ЕТАП

8
ТУР

______________________
____________________ім’я та прізвище

телефон

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

Історична місцевість, се-
лище Веселий майдан
б ло розташовано Ки-
єві на території теперіш-
ньо о район

а Мос овсь о о
б Святошинсь о о
в Дарниць о о
Шевчен івсь о о

Першою на території
У раїни п блічною ар-
тинною алереєю б ла
Феодосійсь а. До її від-
риття на всій неосяжній
території Російсь ої дер-
жави б ли дост пні для

відвід вачів лише два х -
дожні м зеї: Ермітаж
Сан т-Петерб рзі та

а Третья овсь а алерея
б Російсь ий м зей
в Р мянцевсь ий м зей
м зей Образотворчих мис-
тецтв імені О. С. П ш іна
Раніше в Росії для пош -

рибів трюфелів ви о-
ристов вали

а свиней
б дресированих ведмедів
в спеціально тренованих со-
ба
ротів

3

1

2

Відповіді на запитання 7- о т р :
1-в ( азета «Урядовий р’єр».— 2006.— № 130);
2-а ( азета «Хрещати ».— 2007.— № 13.— С. 15);

3-в ( азета «Комерсант. Weekend» — 2007.— № 149.— С. 29)

Ãîðîñêîï êèÿíèíà 
íà 23 æîâòíÿ
Сьо одні варто озирн тися назад, проаналіз вати події мин ло о, ш аючи причи-
ни не араздів вн трішніх проблемах. Енер ети а дня сприяє творчій самореалі-
зації, д шевній від ритості, люди залюб и ділитим ться мріями та фантазіями,
б д ть ч йними, милосердними. Не впадайте в розпач, не хандріть, оли ваші
мрії дале і від реальності, не ативні емоції мож ть надов о затя н ти д ш в свої
тенета... Краще жертовно змиріться з тим станом, в я ом опинилися. Певно, та
заплановано долею. Поезія, живопис, м зи а подар ють незрівнянне задоволен-
ня.

ОВНИ, я що ортить с очити в реч , не дивно — висо а потреба в інтимних тіхах. Одна зробите собі
лихо, ос іль и висо а ймовірність, що вас піймають на арячом .
ТЕЛЬЦІ не змож ть дати собі рад , зба н ти, що хоче «я», а для оточення ви тим паче б дете дива ами,

том важливо пливти за течією. Не розважайтеся за ч жий ошт, нічо о не позичайте.
БЛИЗНЯТА, присвятіть день професійній діяльності, тр діться не з холод ом, а в лючіть творч жил , са-

ме це омпенс є вам бра знань та досвід і зробить он рентоспроможними на ділових теренах.
РАКИ, вам дано піднятися до вищих сфер охання і відродитися на новом рівні. Емоційні переливи дня

вас тоніз ватим ть, заряджаючи пот жним енер опотенціалом, і лише в робочом офісі остері айтеся опи-
нитися під тис ом вольових представниць жіночої статі.
ЛЕВИ, підйом се с альної енер ії може позитивно позначитися на влашт ванні сердечних справ. Втілюй-

те про ресивні техноло ії, модерніз йте свій бізнес, звертайтеся офіційні інстанції за отриманням піль та
с бсидій. Ви иньте з пам’яті те, що завдавало вам ба ато при рощів та болю.
ДІВИ переб ватим ть зб дженом , роздратованом стані, я ий мотивований с б’є тивними відч ттями.

Том аби ні з им не посваритися, нама айтеся спо ійно реа вати на поведін та висловлювання оточен-
ня.
ТЕРЕЗИ, нама айтеся в сл жбовом оле тиві б ти в рсі всіх новин, від вас нічо о не повинно заховати-

ся, саме тоді зможете всім до оджати, підтрим ючи теплий мі ро лімат. І самопоч ття поліпшиться.
СКОРПІОНИ, юнь, підростаюче по оління, охані — ось дов ола о о вертітиметься ваша доля. І досить
спішно, хіба що потрібно розщедритися та потр сити аманцем. Я мовиться: не помажеш — не поїдеш. Зя-
тями та невіст ами теж не і нор йте. З ними вам потрібно розв’язати давні армічні в зли.
СТРІЛЬЦІ, вас зна овий день, ті цілі, що б д ть перед вами поставлені, стан ть доленосним мая ом. На-

віть оли їх реалізація б де від ладена, їх все одно доведеться довести до фініша.
КОЗОРОГИ, не перевтомлюйтеся, е ономно розподіляйте сили, оворіть лише на с ттєві теми. Ви схиль-

ні висловлюватися під впливом навіювань, що може внести с м’яття в стос н и (особливо подр жні), я і д -
же напр жені, а точніше вони — на межі розрив .
ВОДОЛІЇ, ви я ча л ни, можете втілити бажання в життя. Тихо, спо ійно моделюйте плани насамперед

матеріально о спрям вання, а можливості... притя н ться ма нітом.
РИБИ, ви не повинні похитн ти довір оточення свою сил , лідерство, творчий хист, міння самостійно

приймати рішення. На ар’єрном олімпі аряча пора, і саме т т доведеться арт ватися випроб ваннях,
тримаючи мар висо о о професіонала

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

ÑÊÀÍÂÎÐÄ

Мистецтво
танцю

М зей
Петерб рзі

Прилад
для зонд вання

(мед.)

Рі а
В’єтнамі

Ріш чий
наст п

Поч ття
відповідальності
за свою по ан

поведін

Х Р Е Щ А Т И К Розмір
вина ороди

при боніфі ації

Місто- рорт
в У раїні

Священна
ни а

м с льман

К раре

Мар а
автомата

Сорт фран.
червоно о вина

Доч а Зевса
(міф.)

Освітлення
авансцени

Релі ійна
ромада
ченців

Сма и в одязі

Мистецтво
при рашати

( рец.)

Переносне
житло
в Азії,
Сибір

У р. поет,
“Вино з
троянд”

Вісім
ви онавців

Жанр х д.-п бл.
літерат ри

Твір (іронічно)

Нім. фізи

Заняття
дітей

Відродження

Несамовитість
Г ща, ф с

1/100 рони

Рі а на півночі
Росії

Монета Лаос

Ал о ольний
ябл чний
напій

Ле ий
мотоци л

У зброї держа

Звертання
до чолові а

(ан л.)

Афр. вели а
тварина

Чол. шапоч а
з итицею

Пі л вання

Кінець,
за ибель,
р йн вання

Сорт ц еро

Розділовий
зна

Кри тварини

За либлення
на вершині
в л ана

Віра в чиюсь
правот ,
щирість

Амон-...

Вид оріл и

12 місяців

Одиниця
довжини
(ан л.)

Др а ни а
П’яти нижжя

Місце для
молотьби

Планета
Сонячної
системи

Напів-
оштовний
варцовий
амінь

СС ЛЛ УУ ХХ АА ЮЮ ЧЧ ИИ   РР АА ДД ІІ ОО

☺ “Áàãàòî ï³äïðèºìö³â õîò³ëè á ïðàöþâàòè ó âóçüêîìó íàïðÿìêó”.
☺ “Âîíè ìîëîä³, àëå ¿õí³ àìá³ö³¿ ìóäð³ø³ â³ä ñòàðèõ”.
☺ “Ìè â³ëüíî îö³íþâàëè ä³òåé, áî íå çàâàæàëè ãàìàíö³ áàòüê³â”.
☺ “Öÿ ðóáðèêà ãîâîðèòü ñàìà çà ñåáå, à ôàêòè êàæóòü ñàì³ çà ñåáå”.
☺ “Ïðî æèòòÿ â³í ðîçïîâ³äàâ íà ïîðîç³ ñâîãî äåâ’ÿíîñòîð³÷÷ÿ”.
☺ “Êîëè ÿ ïîêàçàâ ñâî¿ çíàííÿ, òî â³í ïîðàäèâ ïðàöþâàòè íàä Øåâ-

÷åíêîì”.
☺ “Öÿ êóëüòóðà íàéäîøêóëüí³øå ïîñòðàæäàëà”.
☺ “Çíàéä³òü â³ñ³ì ì³ëüÿðä³â ³ äàâàéòå çàêðèºìî öèõ ëþäåé”.
☺ “Óêðà¿íñüê³ ëþäè ïëàòÿòü ïîòð³áíó ö³íó ³ çàêðèâàþòü îë³ãàðõ³â”.
☺ “Ö³ äîòàö³¿ ï³øëè íà çäåøåâëåííÿ”.
☺ “Â³í ñîðîê ðîê³â òðèìàâ íà ñâî¿õ ïëå÷àõ óêðà¿íñüêå ñëîâî”.

“Ö³ äîòàö³¿ ï³øëè íà çäåøåâëåííÿ”
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Дніпровсь ий районний с д м. Києва повідомляє Первинн
профспіл ов ор анізацію Київсь ої місцевої професійної спіл и "Захист
праці" Державном підприємстві "Реда ція ж рнал "Охорона праці",
відомі адреси: м. Київ, в л. Поп дрен а, 10/1, м. Київ, в л. Малиш а, 3,
в. 205, Коляд Оль Ми олаївн , що проживає за адресою: м. Київ,
в л. Малиш а, 3, в. 205, Київсь місцев професійн спіл "Захист
праці", відомі адреси: м. Київ, в л. Леніна, 65, м. Київ, в л. При-
во зальна, 10/1, в. 42, м. Київ, в л. Леніна, 61, в. 55, про те, що
1 листопада 2007 ро о 14.00 Дніпровсь им районним с дом м. Києва
за адресою: м. Київ, в л. Кошиця, 5, аб. 112 б де проводитися с довий
роз ляд справи за позовом Зєленсь о о Івана Івановича, Т рчанової
Світлани Ми олаївни, Державно о підприємства "Реда ція ж рнал
"Охорона праці" до Первинної профспіл ової ор анізації Київсь ої
місцевої професійної спіл и "Захист праці" Державном підприємстві
"Реда ція ж рнал "Охорона праці" до Коляди Оль и Ми олаївни, третя
особа: Київсь а місцева професійна спіл а "Захист праці" про
зобов'язання до вчинення дій. Дані особи ви ли ається в я ості
відповідачів та третьої особи. У випад неяв и в с дове засідання
справ б де роз лян то за їх відс тності.

Інспе ція Держенер она ляд м.Києві
повідомляє, що за адресою: м.Київ,

в л.Фр нзе, 62-Б працює онс льтативний
п н т з питань енер она ляд .

Прийом ромадян проводиться з понеділ а по четвер
з 8.00 до 17.00, п'ятниця з 8.00 до 15.45.

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 ,
с довий роз ляд я о о відб деться
1.11.2007 о 09.30 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 за йо о відс тності
відповідності до ст. 169 ЦПК У раїни.

Шановні меш анці Печерсь о о район !
6 листопада 2007 ро відб деться
ромадсь е об оворення б дівництва
житлово о б дин з офісними
приміщеннями і підземним пар ін ом на
в л. Шов овичній/пров. Івана Козлов-
сь о о, 36/7 Печерсь ом районі
м.Києва. Об оворення відб деться о 18.00

приміщенні інотеатр “Др жба” за
адресою: в л. Хрещати , 25. Ініціатор та
ор анізатор зборів — ТОВ “Е об дінвест”,
довід и за тел. 8-050-386-97-50.

Деснянсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає в я ості відповідача Шах К ндан
в с дове засідання, я е призначено на
12.00 09.11.2007 ро , по роз ляд
цивільної справи за позовом Прищепи К. І.
до Шах К ндан, третя особа Сл жба
справах неповнолітніх Деснянсь ої
районної м. Києві державної адміністрації,
про позбавлення бать івсь их прав.
Адреса с д : м. Київ, просп. Мая овсь о о,
5-в, аб. 33.

Оболонсь ий районний с д м.
Києва ви ли ає Ст па Вадима
Сер ійовича с дове засідання на
10.40 2 листопада 2007 ро я
відповідача по цивільній справі №
2-3947/2007 за позовом Ст па Ніни
Ві торівни до Ст па Вадима
Сер ійовича про визнання та им, що
втратив право орист вання жилим
приміщенням. С дове засідання
відб деться за адресою: м. Київ, в л.
Тимошен а, 2-Є, аб. 19.
С ддя: Тищ М.Ф.

Дніпровсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає в с дове засідання я ості
відповідача РУДЕНКО ГАЛИНУ ІВАНІВНУ,
РУДЕНКА МАКСИМА МИХАЙЛОВИЧА,
останнє відоме місце проживання: м. Київ,
в л. Ент зіастів, б д. 7/3, в.124, ТОВ
"ТЕХНІК-УКРАЇНА", фа тичне місце-
знаходження: м. Київ, в л. Ент зіастів, б д.
7/3, в.124, по цивільній справі за позовом
Не оди Оле а Ми олайовича до Р ден о
Галини Іванівни, Р ден а Ма сима
Михайловича, Товариства з обмеженою
відповідальністю "Техні -У раїна", третя
особа Житлово-б дівельний ооператив
"Дніпро" про відш од вання матеріальної
та моральної ш оди, завданої внаслідо
залиття вартири, я е відб деться 30 жовтня
2007 ро о 9.30 за адресою: м. Київ,
в л. Сер ієн а, 3, аб. 43.
У разі неяв и відповідачів Р ден о Г.І.,
Р ден аМ.М., повноважено о представни а
Товариства з обмеженою відповідальністю
"Техні -У раїна” дана цивільна справа б де
роз лян та за відс тності відповідачів.

Оболонсь ий районний с д міста Києва ви ли ає Т алова Сер ія
Анатолійовича в с дове засідання, призначене на 31 жовтня 2007 ро
на 09.30, в зв'яз з роз лядом цивільної справи за позовом "ТОВ
"ПростоФінанс" до Т алова Сер ія Анатолійовича про стя нення
рошових оштів.

В разі неяв и в с дове засідання справа б де роз лян та за відс тності
відповідачів на підставі зібраних по справі до азів.

Адреса с д : м.Київ, в л. Тимошен а, 2-Є , аб. 21, с ддя Яцен о Н.О.

Оболонсь ий районний с д м. Києва ви ли ає я відповідача
Со оловсь о о Оле сія Валентиновича по цивільній справі № 2-4919/07
за позовом ТОВ "ПростоФінанс" до Со оловсь о о Оле сія
Валентиновича про стя нення с ми в с дове засідання на 24 жовтня
2007 ро на 09.30.

Адреса с д : м.Київ, в л.Тимошен а, 2-є, аб.19, с ддя Поліщ Н.В.

В разі неяв и справ б де роз лян то за відс тності осіб, що не
з'явилися.

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

Мо ільни ов Оль Владиславівн по цивільній справі № 2-5023/07 за

позовом ТОВ "ПростоФінанс" до Мо ільни ової Оль и Владиславівни

про стя нення с ми в с дове засідання на 24 жовтня 2007 ро на 10.00.

Адреса с д : м. Київ, в л. Тимошен а, 2-є, аб.19, с ддя Поліщ Н.В.

В разі неяв и справ б де роз лян то за відс тності осіб, що не
з'явилися.

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

Ма симч а Ві тора Леонідовича по цивільній справі № 2-4945/07 за

позовом ТОВ "ПростоФінанс" до Ма симч а Ві тора Леонідовича про

стя нення с ми в с дове засідання на 24 жовтня 2007 ро на 09.00.

Адреса с д : м. Київ, в л. Тимошен а, 2-є, аб.19, с ддя Поліщ Н.В.

В разі неяв и справ б де роз лян то за відс тності осіб, що не
з'явилися.

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

Трохимч а Василя Васильовича по цивільній справі № 2-4958/07 за

позовом ТОВ "ПростоФінанс" до Трохимч а Василя Васильовича про

стя нення с ми в с дове засідання на 24 жовтня 2007 ро на 10.20.

Адреса с д : м.Київ, в л.Тимошен а, 2-є, аб.19, с ддя Поліщ Н.В.

В разі неяв и справ б де роз лян то за відс тності осіб, що не
з'явилися.

Оболонсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Міна ов Ірин
Ві торівн я ості відповідач и по цивільній справі № 2-3805/07 за
позовом Державної ор анізації "Автобаза Державно о правління
справами" до Міна ової Ірини Ві торівни про відш од вання ш оди,
заподіяної ДТП, с дове засідання на 23.10.2007 ро о 10.00.
Адреса с д : м. Київ, в д. Тимощен 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.

Посвідчення лі відатора аварії на
Чорнобильсь ій АЕС, ате орія 2,
серія А, № 133254 на ім'я
Рибальчен а Оле а Оле сійовича
вважати недійсним.

Посвідчення лі відатора аварії на
Чорнобильсь ій АЕС, ате орія 2,
серія А, № 203202 на ім'я Березіна
Оле сандра Оле сандровича
вважати недійсним.

Посвідчення лі відатора аварії на
Чорнобильсь ій АЕС, ате орія 2,
серія А, № 158571 на ім'я
Литвинен а Володимира Петровича
вважати недійсним.

Посвідчення вдови лі відатора
аварії на ЧАЕС, ате орія 1, серія А,
№ 012553 на ім'я Палффі Марії
Тиберіївни вважати недійсним.

Діюче підприємство
ВАТ швейна фабри а "ВОРОНІН",

що знаходиться в Голосіївсь ом районі м.Києва
по в л. Королен івсь а, 3, повинно отримати

Дозвіл на ви иди в атмосфер .

Підприємство спеціаліз ється по пошив верхньо о одя . З ідно із
звітом по інвентаризації ви идів забр днюючих речовин в атмосфер ,
ви онаним в 2007 р., на підприємстві 5 стаціонарних джерел ви идів
в атмосфер та 1 перес вне джерело — автотранспорт. За альні
ви иди забр днюючих речовин с ладають: 0,055933 /с, 0,228802 т/рі .
Крім то о, від отельні ви идаються парни ові ази та важ і метали:
258,1805 т/рі

Підприємство належить до 3 р пи об'є тів.

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

За важення та пропозиції щодо видачі Дозвол просимо надсилати
в Голосіївсь районн державн адміністрацію.

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

Втрачене свідоцтво про право власності на ім'я Жимери Оль и Гри орівни,
від 9.10.2004 р., видане Хотівсь ою сільсь ою Радою, вважати недійсним.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

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 3708
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Анатолій СЕМИНОГА,
народний деп тат V с ли ання:
— Я вза алі-то в молодості д же любив співати під і-

тар , ми часто з др зями збирались і співали. Нині я не
вист паю п блічно, а лише сімейном олі. Моїми люб-
леними піснями, звичайно, є раїнсь і народні пісні.

Оле сандр ГОЛУБ,
народний деп тат V с ли ання:
— Я люблю робити те, що вмію. Зі співом мене не

вдалось, том переважно я не співаю. Але знаю д же
ба ато омсомольсь их і війсь ових пісень, та з задо-
воленням підспів ю, оли хтось їх співає.

Дмитро КОЛЯДЕНКО,
хорео раф:
— Я мож не тіль и заспівати б дь-я і пісні, а ще й

станцювати під них. У мене д же тепле відношення до
та ої творчості, адже зраз при ад ються молоді ро и
з ітарою.

ßê³ ãåðî¿÷í³ ï³ñí³ âè ìîæåòå çàñï³âàòè?

Êóðñàíòè ðîçó÷èëè
ãåðî¿÷í³ ï³ñí³
Îëåã Ñêðèïêà ïðîâ³â óðîê ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ

Ó÷îðà â àêòîâ³é çàë³ Êè¿âñüêî-
ãî â³éñüêîâîãî ë³öåþ ³ì. ²âàíà Áî-
ãóíà Îëåã Ñêðèïêà ðàçîì ³ç ñâî-
¿ìè ìóçèêàíòàìè-îäíîäóìöÿìè
ïðåçåíòóâàâ ìàêñ³-ñèíãë “Óêðà-
¿íñüêà ãåðî¿÷íà ï³ñíÿ”. Ì³ñöå
ïðåçåíòàö³¿ îáðàíî íå âèïàäêîâî.
Ïî-ïåðøå, ë³öåé ïîçèö³îíóºòüñÿ
ÿê ì³ñöå, äå âèõîâóþòü ³ íàâ÷à-
þòü ìàéáóòí³õ çàõèñíèê³â ³, ìîæ-
ëèâî, ãåðî¿â Óêðà¿íè. Ïî-äðóãå,
Ì³í³ñòåðñòâî îáîðîíè âñ³ëÿêî
ï³äòðèìóº ³í³ö³àòèâó ôðîíòìåíà
ãóðòó “Âîïë³ Â³äîïëÿñîâà” ùîäî

ñòâîðåííÿ çá³ðêè ãåðî¿÷íèõ ï³-
ñåíü. Îñü ³ íà ïðåçåíòîâàíîìó
äèñêó, ÿêèé âèïóñòèëî ìóçè÷íå
âèäàâíèöòâî “Êðà¿íà ìð³é”, ñèì-
âîë³÷íî çàçíà÷åíî: “Çðîáëåíî â
Óêðà¿í³ çà ï³äòðèìêè Ì³í³ñòåð-
ñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè”.

Íà êîíöåðò-ïðåçåíòàö³þ ïðèé-
øëè ïåðåâàæíî æóðíàë³ñòè, ìó-
çèêàíòè òà êóðñàíòè ë³öåþ. Âè-
ñòóï òðèâàâ íå äóæå äîâãî, ïî-
ñï³âàòè âñòèãëè ëèøå Ìàð³ÿ Áóð-
ìàêà, Ñåðã³é Ôîìåíêî (Ôîìà,
ãóðò “Ìàíäðè”), àâòåíòè÷íå êîá-

çàðñüêå òð³î “Õîðåÿ Êîçàöüêà” òà
ñàì Îëåã Ñêðèïêà. Âèõîâàíöÿì
ë³öåþ, êîæåí ç ÿêèõ îòðèìàâ ó
ïîäàðóíîê íîâèé äèñê, íàéá³ëü-
øå ñïîäîáàâñÿ âèñòóï ºäèíî¿ íà
öüîìó âå÷îð³ æ³íêè — Ìàð³¿ Áóð-
ìàêè. Âñ³ çãîëîñèëèñÿ íà ¿¿ ïðî-
ïîçèö³þ çàñï³âàòè ãóðòîì, ³ íàâ³òü
Ñàøêî Ïîëîæèíñüêèé (ãóðò
“Òàðòàê”) ïîºäíàâñÿ ó ºäèíîìó
õîð³ ç äèðåêòîðîì â³éñüêîâîãî ë³-
öåþ ãåíåðàë-ìàéîðîì Ëåîí³äîì
Êðàâ÷óêîì. Îêð³ì íèõ, Îëåãà
Ñêðèïêó ïðèéøëè ïðèâ³òàòè Ôà-
ãîò, Ôîçç³ òà ßðèê ç ãóðòó ÒÍÌÊ,
æóðíàë³ñò ³ ìóçè÷íèé êðèòèê ç
Òåðíîï³ëüùèíè Þðêî Çåëåíèé òà
ñï³âà÷êà Ðîñàâà.

Îëåã Ñêðèïêà ðîçïîâ³â “Õðå-
ùàòèêó”, ùî íà Äåíü Óêðà¿íñüêî¿
àðì³¿, 6 ãðóäíÿ, â³äáóäåòüñÿ ùå
îäíà òàêà ïðåçåíòàö³ÿ: “Ïîâíà
çá³ðêà îá’ºäíàº 15 ï³ñåíü, äî öèõ
ï’ÿòè ìè äîäàìî ùå äåñÿòü êîì-
ïîçèö³é. Áóäå ïðåäñòàâëåíî êî-
çàöüê³, êîáçàðñüê³ òà ïîâñòàíñüê³
ï³ñí³ ÕVIII—ÕÕ ñòîë³òü”

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè, ÷àñîì äîù, â Êàðïàòàõ ì³ñ-

öÿìè ñèëüí³ îïàäè. Â³òåð ñõ³äíèé, ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 7—12 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +10...+15°Ñ, âíî÷³ +3...+8°Ñ; ó çàõ³äíèõ îá-
ëàñòÿõ ì³ñöÿìè +7...+9°Ñ, ó ï³âäåíí³é ÷àñòèí³ âäåíü +16...+21°Ñ,
âíî÷³ +8...+13°Ñ; â Êàðïàòàõ ïðîòÿãîì äîáè â³ä —3 äî +2°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Â³òåð ñõ³ä-
íèé, 7—12 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +11...+13°Ñ, âíî÷³ +6...+8°Ñ

хрещатик

Передплатні ціни

на місяць — 2 рн. 99 оп.
на вартал — 8 рн. 62 оп.
на півріччя — 16 рн. 24 оп.
на рі – 31 рн 68 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ

(ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ)

З достав ою азети поштов с ринь
на місяць — 10 рн. 36 оп.
на вартал — 30 рн. 73 оп.
на півріччя — 60 рн. 46 оп.
на рі – 120 рн 12 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÀ 
ÍÀ 2008 Ð²Ê

2209461308
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Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора Оле С рип а презент вав рсантам Київсь о о
війсь ово о ліцею збір ероїчних пісень. Проб дити
патріотичні поч ття молодих вихованців за лад йом
допома али с часні обзарі "Хорея Козаць а" і відоміші
рсантам фронтмени ртів "Тарта " і ТНМК. Вони по-

обіцяли видати ще один " ероїчний дис " на почат
р дня.

За ероїчні засл и оле тив ліцею на ородив Оле а С рип дипломом і подар вав фото рафію навчально о за лад
на пам’ять
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