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Æóðíàë³ñòè ñï³éìàþòü
Þð³ÿ Ëóöåíêà 
òà  Ëåîí³äà×åðíîâåöüêîãî
íà áðåõí³

Äåòåêòîð áðåõí³, ïðî ÿêèé íå-
ùîäàâíî çãàäàâ ó ñâî¿é çàÿâ³ ìåð
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé, âèÿâèâñÿ
íå ïðèìàðîþ, à ðåàëüíèì òåõí³÷-
íèì âèðîáîì, ùî âèêîðèñòîâóºòü-
ñÿ ó êðà¿íà Çàõîäó, íàïðèêëàä,
ÑØÀ. Ôàõ³âåöü-ïîë³ãðàôîëîã Âî-
ëîäèìèð Ãëºáîâ, ïðåäñòàâëÿþ÷è
öåé âèòâ³ð òåõí³÷íîãî ìèñòåöòâà,
ïîâ³äîìèâ, ùî ñåðåäíÿ òðèâàë³ñòü
îïèòóâàííÿ ìàº òðèâàòè ïðèáëèç-
íî ï³âòîðè ãîäèíè. Â³í çàïåâíèâ,
ùî ï³äãîòîâëåíîãî ôàõ³âöÿ ³ç
çä³éñíåííÿ îïèòóâàííÿ ç âèêîðèñ-
òàííÿì ïîë³ãðàôà îáìàíóòè íå-
ìîæëèâî. Ãîòóþòüñÿ ôàõ³âö³ íà

ô³ðìàõ, ÿê³ çàéìàþòüñÿ âèãîòîâ-
ëåííÿì ö³º¿ òåõí³êè. Ñåðåä ³íøèõ
ìîæëèâèõ ïèòàíü ìåòîäèêà îïè-
òóâàííÿ çà äîïîìîãîþ ïîë³ãðàôà
äîçâîëÿº çä³éñíèòè ïåðåâ³ðêó íà
ïðåäìåò àëêîãîëüíî¿ òà íàðêîòè÷-
íî¿ çàëåæíîñòåé, õàáàðíèöòâà,
çëîâæèâàííÿ âëàäîþ â äàëåêîìó
àáî áëèçüêîìó ìèíóëîìó.

Âîëîäèìèð Ãëºáîâ ïîâ³äîìèâ,
ùî, ÿê ïðàâèëî, äî íüîãî çâåð-
òàþòüñÿ ïðåäñòàâíèêè êîìåðö³é-
íèõ ñòðóêòóð, ùî íàéìàþòü íà ðî-
áîòó ïåðñîíàë, à îò ïîë³òèêè ïî-
êè ùî í³êîëè íå çâåðòàëèñÿ. Àëå
ïîë³òèê³â âèïåðåäèëè æóðíàë³ñ-

òè — êîðåñïîíäåíò êàíàëó ÑÒÁ
Îëüãà Øåíäðèê âèð³øèëà ïåðåâ³-
ðèòè ³íîçåìíó òåõí³êó. Êîëè
æóðíàë³ñòêà ñêàçàëà , ùî âæèâàº
íàðêîòèêè ³ áåðå õàáàð³, òî
ñïîê³éíèé äî òîãî ïîë³ãðàô ïî÷àâ
“õâèëþâàòèñÿ”. Ï³ñëÿ îáñòåæåí-
íÿ íà äåòåêòîð³ áðåõí³ âîíà ñêà-
çàëà “Õðåùàòèêó”: “Ï³ä ÷àñ çä³éñ-
íåííÿ îïèòóâàííÿ ç âèêîðèñòàí-
íÿì ïîë³ãðàôà áóëè íåçâè÷í³ â³ä-
÷óòòÿ”. Ïðîòå æóðíàë³ñòè âèð³øè-
ëè, ùî ö³ íåçâè÷í³ â³ä÷óòòÿ ìàëè
ñïðîáóâàòè íà ñîá³ ïîë³òèêè. “ß
çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ çàõîò³ëà
ñïðîáóâàòè òå, ÷åðåç ùî, ìîæëè-
âî, äîâåäåòüñÿ ïðîéòè óêðà¿í-
ñüêèì ïîë³òèêàì. Ùîá çíàòè, ÿê
âîíè ïî÷óâàòèìóòü ñåáå. Òðîõè
ïîáóòè â ¿õí³é øêóð³, òàê áè ìî-
âèòè”, — ñêàçàëà Îëüãà Øåíäðèê.
Ïðèñóòí³ æóðíàë³ñòè çàïðîïîíó-
âàëè âëàñí³ çàïèòàííÿ ïîë³òèêàì,
ùî áóäóòü çàïðîøåí³ íà òåëåêà-
íàë “Êè¿â” äëÿ çä³éñíåííÿ îïèòó-
âàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì äåòåêòîðà
áðåõí³. Ïðîòå íå âñ³ — æóðíàë³ñò-
êà òåëåêàíàëó “Ñ³ò³” â³äìîâèëàñÿ
ñòàâèòè âëàñíå çàïèòàííÿ ïîë³òè-
êàì, ïîñèëàþ÷èñü íà òå, ùî âîíà
äî öüîãî ùå íå ãîòîâà.

(Запитання політи ам
дивіться на третій сторінці)

ÁÞÒ óíèêàº 
â³äïîâ³äàëüíîñò³
çà ñâî¿ ïåðåäâèáîðí³ îá³öÿíêè

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора спів олова фра ції Бло Леоніда Черновець-
о о в Київраді Алла Шлапа заявила, що дестабілі-
зація сит ації столиці У раїни завжди на р по-
літичним діл ам, саме том Юлія Тимошен о пра не
виправдатися в очах виборців за свою бездіяльність
і поп лізм, а її штабісти не прид мали нічо о ліпшо-
о, ніж роздм х вати с андали з перевиборами.

Ó÷îðà ñï³âãîëîâà ôðàêö³¿ Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî â Êè-
¿âðàä³ Àëëà Øëàïàê çàÿâèëà, ùî ç óñ³õ ñâî¿õ ïåðåäâèáîðíèõ îá³-
öÿíîê Þë³ÿ Òèìîøåíêî ðåàëüíî çàéìàºòüñÿ ò³ëüêè îäí³ºþ —
îá³öÿíêîþ ïðîâåñòè ïåðåâèáîðè â Êèºâ³. “Þë³ÿ Òèìîøåíêî
ïðàãíå âèïðàâäàòèñÿ â î÷àõ âèáîðö³â çà ñâîþ áåçä³ÿëüí³ñòü ³ ïî-
ïóë³çì. À ¿¿ øòàá³ñòè íå ïðèäóìàëè í³÷îãî ë³ïøîãî, í³æ ðîç-
äìóõóâàòè ñêàíäàëè ç ïåðåâèáîðàìè. ¯õ çàò³âàº ÁÞÒ, ùîá â³ä-
âåðíóòè óâàãó â³ä âèêîíàííÿ îá³öÿíîãî. Ïðè÷îìó äî óâàãè íå
áåðå àí³ çàêîí³â Óêðà¿íè, àí³ Êîíñòèòóö³¿”,— çàçíà÷èëà Àëëà
Øëàïàê.

“Çàì³ñòü òîãî, ùîá ðåàë³çîâóâàòè ñâîþ ïåðåäâèáîðíó ïðîãðà-
ìó, ñïðÿìîâóâàòè çóñèëëÿ íà ïîë³ïøåííÿ æèòòÿ ëþäåé, çîñå-
ðåäèòèñÿ íà ðåàëüíèõ ñïðàâàõ, âîíà äåìîíñòðóº ïðàãíåííÿ äî
àáñîëþòíî¿ âëàäè â óñ³õ íàïðÿìêàõ — ÷è òî Âåðõîâíà Ðàäà, ÷è
òî ñòîëèöÿ Óêðà¿íè, ÷è òî ì³ñöåâ³ ðàäè. Íå âèêëþ÷åíî, ùî â
ïëàíàõ ³ ïîñàäà Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè. Àëå ç óñ³õ ñâî¿õ ïåðåäâè-
áîðíèõ îá³öÿíîê ÁÞÒ çàéìàºòüñÿ ò³ëüêè îäíèì — ïåðåâèáî-
ðàìè â ñòîëèö³”,— çàÿâèëà Àëëà Øëàïàê.

Ñï³âãîëîâà ôðàêö³¿ Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî â Êè¿âðàä³
òàêîæ äîäàëà, ùî íåäîáðîñîâ³ñí³ é áåçâ³äïîâ³äàëüí³ ïîë³òèêè
çàâæäè âèêîðèñòîâóâàëè Êè¿â ÿê àðåíó äëÿ ïîë³òè÷íèõ ³íòðèã.
“Äåñòàá³ë³çàö³ÿ ñèòóàö³¿ ó ñòîëèö³ çàâæäè íà ðóêó ä³ëêàì. Ïðè-
÷èíà ïðîñòà — öå ïðèêîâóº óâàãó ðåøòè 45 ì³ëüéîí³â óêðà¿í-
ö³â, ÿê³ íå ìåøêàþòü ó Êèºâ³, äî øòó÷íî ñòâîðåíèõ ïðîáëåì ó
ì³ñò³. Òàêîæ öå â³äâåðòàº óâàãó â³ä êîíòðîëþ çà âèêîíàííÿì ïå-
ðåäâèáîðíèõ îá³öÿíîê òàêèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë, ÿê ÁÞÒ”,— íà-
ãîëîñèëà Àëëà Øëàïàê

Êè¿âðàäà íàäàñòü
êèÿíàì ñîö³àëüíå
æèòëî
À ãðîìàäÿíàì âèä³ëèòü 
Êîëîííó çàëó
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Ó÷îðà íà ïðåçèä³¿ Êè¿âðàäè áóëî çàòâåðäæåíî ïîðÿäîê äåí-
íèé ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ, ÿêå â³äáóäåòüñÿ 1 ëèñòîïàäà 2007
ðîêó. Íà ñåñ³þ âèíåñåíî íèçêó ñîö³àëüíèõ ïèòàíü, çîêðåìà,
ïðî óòâîðåííÿ òà ñêëàä íàãëÿäîâî¿ ðàäè ó ñôåð³ ðîçïîä³ëó ñî-
ö³àëüíîãî æèòëà ïðè Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³. ¯¿ ñåêðåòàð Îëåñü
Äîâãèé òàêîæ çàïåâíèâ æóðíàë³ñò³â, ùî âæå ç íàñòóïíî¿ ñåñ³¿
óñ³ ãðîìàäÿíè, çàïðîøåí³ äëÿ âèñòóï³â ùîäî íàäàííÿ ¿ì çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ìàòèìóòü çìîãó î÷³êóâàòè âèð³øåííÿ ñâî¿õ
ïèòàíü ó Êîëîíí³é çàë³. “ß ïîñòàðàþñÿ ïåðåêîíàòè äåïóòàò-
ñüêèé êîðïóñ, ùîá ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ äåïóòàòñüêèõ çàïèò³â ìè
îäðàçó ïåðåõîäèëè äî ðîçãëÿäó ïèòàíü, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ãðîìà-
äÿí”,— çàóâàæèâ Îëåñü Äîâãèé
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Ж рналіст а анал СТБ зізналася, що вживає нар оти и і бере хабарі
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Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Учора протистояння між Леонідом Черновець им та
Юрієм Л цен ом війшло в нов фаз — на ТРК "Київ"
перед ж рналістами продемонстр вали робот полі ра-
фа, іншими словами — дете тора брехні амери ансь ої
фірми Lafayette. Виявилося, що методи и роз ад вання
ч жої брехні вже давно працюють в У раїні. Випроб ван-
ня ж рналісти робили особисто — в ролі піддослідно о
вист пила ж рналіст а СТБ Оль а Шендри . Після цьо о
ж рналісти запропон вали запитання до політи ів, на я і
лідери політичних сил мають відповісти при під люченні
до полі рафа.
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Åë³òí³ êâàðòèðè 
ïîïîâíèëè áþäæåò

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî çà
äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ ç
ï³äãîòîâêè, îðãàí³çàö³¿ ³ ïðîâåäåííÿ êîíêóð-
ñó ç ïðîäàæó æèòëà ïðîäàíî ïåðø³ 2 êâàð-
òèðè íà àóêö³îí³ çã³äíî ç íîâèì Ïîëîæåí-
íÿì ïðî ïðîäàæ æèòëà íà êîíêóðñíèõ çàñà-
äàõ. Îòðèìàí³ êîøòè ïîïîâíÿòü ì³ñüêèé áþ-
äæåò. Ö³ íàäõîäæåííÿ ñïðÿìóþòü íà çàáåç-
ïå÷åííÿ æèòëîì òèõ, õòî ñòî¿òü ó ï³ëüãîâèõ
êâàðòèðíèõ ÷åðãàõ: áàãàòîä³òí³ ðîäèíè, ³íâà-
ë³äè, ìàëîçàáåçïå÷åí³ òîùî

Ìåð ïðîêîíòðîëþº, 
ÿê ãîäóþòü øêîëÿð³â

Ó÷îðà íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
îñâ³òè ³ íàóêè Ë³ë³ÿ Ãðèíåâè÷ ïîâ³äîìèëà
“Õðåùàòèêó”, ùî íîðìè õàð÷óâàííÿ øêî-
ëÿð³â, çàòâåðäæåí³ ïîñòàíîâîþ Êàáì³íó, â
ñòîëèö³ íå ìîæóòü áóòè ïîðóøåí³ àáî çì³íå-
í³. Öå ïèòàííÿ íà êîíòðîë³ ó Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî îñî-
áèñòî.

Ó÷í³ 1- 4 êëàñ³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â Êèºâà ñòîâ³äñîòêîâî çàáåçïå÷å-
í³ ãàðÿ÷èì õàð÷óâàííÿì â³äïîâ³äíî äî íîðì,
ïåðåäáà÷åíèõ ïîñòàíîâîþ óðÿäó. Çà îðãàí³-
çàö³þ õàð÷óâàííÿ ó÷í³â ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ñòîëèö³ â³äïîâ³äàþòü
ðàéîíí³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿. Îêð³ì ìî-
ëîäøèõ øêîëÿð³â, çà áþäæåòí³ êîøòè òàêîæ
õàð÷óþòüñÿ ä³òè ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é. Ë³ë³ÿ
Ãðèíåâè÷ çàïåâíèëà — óñ³ ðàéîíí³ óïðàâ-
ë³ííÿ îñâ³òè, ÿê³ çä³éñíþþòü îðãàí³çàö³þ
õàð÷óâàííÿ, ìàþòü äîñòàòíº ô³íàíñóâàííÿ,
òîìó çìåíøåííÿ ïîðö³é øê³ëüíèõ îá³ä³â íå
â³äáóäåòüñÿ çà æîäíèõ óìîâ

Â àâòîáóñàõ ç’ÿâëÿòüñÿ 
åëåêòðîíí³ êàðòêè

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äå-
íèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî êè¿â-
ñüêîþ ì³ñüêîþ âëàäîþ “Êè¿âïàñòðàíñó” äî-
ðó÷åíî ïðèñêîðèòè âïðîâàäæåííÿ àâòîìàòè-
çîâàíî¿ ñèñòåìè îïëàòè ïðî¿çäó â ì³ñüêîìó
ïàñàæèðñüêîìó òðàíñïîðò³. Ó çâ’ÿçêó ç öèì,
ïàí Áàññ ïîîá³öÿâ òðàíñïîðòíèêàì íàëåæíå
ìàòåð³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ ç ì³ñüêîãî áþäæå-
òó. Çà ³íôîðìàö³ºþ ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëî-
âè ÊÌÄÀ, îïëàòà çà ïðî¿çä ó ì³ñüêèõ àâòîáó-
ñàõ, òðîëåéáóñàõ ÷è òðàìâàÿõ íåâäîâç³ â³äáó-
âàòèìåòüñÿ çà äîïîìîãîþ áåçêîíòàêòíèõ åëåê-
òðîííèõ êàðòîê. Äëÿ çðó÷íîñò³ ïàñàæèð³â ôà-
õ³âöÿìè ðîçðîáëåíî ñïåö³àëüíó ïðîãðàìó “Ñî-
ö³àëüíî-òðàíñïîðòíà êàðòêà êèÿíèíà”, ÿêà
ñòàíå ïåðøèì åòàïîì “Ñîö³àëüíî¿ êàðòêè”

Ó ñòîëèö³ ñòàðòóâàëà 
“Ñîíÿ÷íà õâèëÿ”

Ó÷îðà ó ïðèì³ùåíí³ êóëüòóðíîãî öåíòðó
Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà ãëóõèõ çà ï³äòðèì-
êè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî â³äêðèâñÿ VI Ì³æíàðîäíèé ³íòåã-
ðàö³éíèé òåàòðàëüíèé ôåñòèâàëü “Ñîíÿ÷íà
õâèëÿ”. Çàõ³ä, ùî â³äáóâàºòüñÿ â ðàìêàõ ì³ñü-
êî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Òóðáîòà”, çáèðàº
íà îäí³é ñöåí³ äèòÿ÷³ òà þíàöüê³ òåàòðàëüí³
êîëåêòèâè, àáè ïðèâåðíóòè ãðîìàäñüêó óâàãó
äî ëþäåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè. Ó ôåñòè-
âàë³ áåðå ó÷àñòü ïðèáëèçíî 350 ó÷àñíèê³â ç
19 òåàòðàëüíèõ êîëåêòèâ³â Ëèòâè, Ðîñ³¿, Ïîëü-
ù³, Á³ëîðóñ³, Øâåö³¿ òà Óêðà¿íè

Íà êèÿí ÷åêàþòü 
äåøåâ³ ïðîäóêòè

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó”, ùî çà
äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî 26 æîâòíÿ â³äáóäåòüñÿ
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèé ÿðìàðîê ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ íà Ïå÷åðñüê³é ïëîù³. Êð³ì
òîãî, ñ³ì ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ÿðìàðê³â
â³äâ³äàþòü êèÿíè ó ñóáîòó 27 æîâòíÿ. Íà ÿð-
ìàðêàõ, âëàøòîâàíèõ çà ñïðèÿííÿ êè¿âñüêî¿
ìåð³¿, ðåàë³çîâóâàòèìóòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè
â³ä áåçïîñåðåäí³õ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ òî-
âàðîâèðîáíèê³â çà ö³íàìè íà 10—15 % íèæ-
÷èìè â³ä ðèíêîâèõ

²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà 
ïîïðîñèëà ïðî äîïîìîãó
ìàëîçàáåçïå÷åíèì ñ³ì’ÿì, ë³òí³ì ëþäÿì òà õâîðèì

Áåçñòðîêîâà àêö³ÿ “Äîïîìîæè êîí-
êðåòí³é ëþäèí³” ñòàðòóâàëà ó êâ³òí³ öüî-
ãî ðîêó. Ïîøòîâõîì ñòàëè ÷èñëåíí³
çâåðíåííÿ êèÿí äî ñòîëè÷íî¿ âëàäè ç
ïðîõàííÿì äîïîìîãòè. Çà ñëîâàìè ²ðå-
íè Ê³ëü÷èöüêî¿, íàé÷àñò³øå ï³äòðèìêè
ïîòðåáóþòü ìàëîçàáåçïå÷åí³ ñ³ì’¿ ç íå-
ïîâíîë³òí³ìè ä³òüìè, ëþäè ç îñîáëèâè-
ìè ïîòðåáàìè, ë³òí³, ùî ïîçáàâëåí³ çà-
ñîá³â ³ñíóâàííÿ, à òàêîæ ò³, êîìó áðàêóº
ãðîøåé íà íåãàéíå ë³êóâàííÿ. Çàÿâêè
â³äáèðàº ñïåö³àëüíèé â³ää³ë Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåí-
íÿ ñòîëè÷íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ³ ïóáë³êóº íà
ñàéò³ ì³ñüêî¿ âëàäè äëÿ ïîøóêó ñïîíñî-
ð³â.

Ëþäè, êîòð³ ìàþòü çìîãó íàäàòè äîïî-
ìîãó, ïåðåäàâàòèìóòü êîøòè é ðå÷³ íå ÷å-
ðåç ÿê³ñü ôîíäè àáî ðàõóíêè, à îñîáèñòî
â ðóêè êîíêðåòí³é ëþäèí³. Çà ñëîâàìè
ïàí³ Ê³ëü÷èöüêî¿, äîáðî÷èíöÿìè ìîæóòü
ñòàòè íå ëèøå çàìîæí³ ëþäè, à é ïåðå-
ñ³÷í³ ãðîìàäÿíè, àäæå ä³àïàçîí ïðîõàíü
øèðîêèé — â³ä ñîòåíü ãðèâåíü äî ñîòåíü

òèñÿ÷ äîëàð³â. “Áàãàòî õòî ïåðåêîíàíèé,
ùî áëàãîä³éí³ñòþ çàéìàþòüñÿ ò³ëüêè
ì³ëüéîíåðè àáî îë³ãàðõè. Òà ó÷àñíèêîì
àêö³¿ ìîæå áóòè é áóäü-ÿêà êè¿âñüêà ñ³ì’ÿ,
íàâ³òü òà, êîòðà çàðîáëÿº ïî 1,5 — 2 òèñ.
ãðí íà ì³ñÿöü. Ãîëîâíå — áàæàííÿ äîïî-
ìàãàòè”,— íàãîëîñèëà çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ.

Êð³ì òîãî, âîíà ðîçïîâ³ëà ïðî íàéáëèæ-
÷³ ñîö³àëüí³ ïëàíè ì³ñòà. Òàê, ó Êèºâ³ ïå-
ðåäáà÷àþòü çàïðîâàäèòè çíà÷íó ìàòåð³-
àëüíó ï³äòðèìêó ñ³ìåé, êîòð³ âñèíîâëþ-
þòü ä³òåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè, ÿê öå
âæå äàâíî çàâåäåíî â óñüîìó ñâ³ò³. Âîä-
íî÷àñ ì³ñüêà âëàäà ìàº íàì³ð çá³ëüøèòè
ê³ëüê³ñòü öåíòð³â ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ —
âîíè ç’ÿâëÿòüñÿ â êîæíîìó ðàéîí³ ñòîëè-
ö³. Íàðàç³ ó Êèºâ³ òàêèõ çàêëàä³â ëèøå
òðè. Òàêîæ çàñíîâóâàòèìóòü ³ íîâ³ õîñï³-
ñè íà áàç³ ³ñíóþ÷èõ ë³êàðåíü. Òàê³ çàêëà-
äè çìîæóòü óæå íàïðèê³íö³ íàñòóïíîãî
ðîêó íàäàòè ï³äòðèìêó ïîíàä ñîòí³ íóæ-
äåííèõ

Ірена Кільчиць а заохоч є иян допома ати одне одном

“Äèíàìî” äàëè ðàçâåðíóòèñÿ
Çåìåëüíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè âèð³øèëà âèä³ëèòè 
ôóòáîëüíîìó êëóáîâ³ òðè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора постійна омісія з питань
земельних відносин Київради
прийняла рішення про надання
земельних діляно ФК "Динамо"
та продаж ще однієї ділян и
ВАТ "Райффайзен Бан Аваль".
Бан іри плять 0,25 а майже
за 9 млн рн. Прис тній на засі-
данні се ретар Київради Олесь
Дов ий зобов'язав членів омісії
й надалі надавати всю вичерпн
інформацію представни ам ЗМІ.

Ó÷îðà çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ìàëè
çìîãó çíîâó áóòè ïðèñóòí³ìè íà çàñ³äàí-
í³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ì³ñüêðàäè ç ïèòàíü

çåìåëüíèõ â³äíîñèí. Ïðèñóòí³é íà çàñ³-
äàíí³ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé
óêîòðå íàãîëîñèâ, ùî æóðíàë³ñòè ìàþòü
â³ëüíèé äîñòóï äî ïîðÿäêó äåííîãî êîæ-
íîãî çàñ³äàííÿ ³, ÿêùî â íèõ º çàïèòàí-
íÿ, ¿ì ìàþòü íàäàâàòè âè÷åðïí³ â³äïîâ³-
ä³. Íå îìèíóâ óâàãîþ ïàí Äîâãèé ³ ïðè-
ñóòí³õ íà çàñ³äàíí³ ïðåäñòàâíèê³â îïîçè-
ö³¿. “Þð³é Äìèòðóê ÿê ôàõ³âåöü ç ïèòàíü
çåìåëüíèõ â³äíîñèí íå äàñòü ñïóñêó ÷ëå-
íàì êîì³ñ³¿ òà êîíòðîëþâàòèìå ðåàë³çà-
ö³þ ïðèéíÿòèõ íåþ ð³øåíü”,— ñêàçàâ
Îëåñü Äîâãèé.

Ï³ä ÷àñ ðîáî÷îãî çàñ³äàííÿ êîì³ñ³ÿ
ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ïðî íàäàííÿ òðüîõ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê ôóòáîëüíîìó êëóáîâ³
“Äèíàìî”. Íàðîäí³ îáðàíö³ âèð³øèëè
ï³äñîëîäèòè ã³ðêîòó ñòîëè÷íèõ ôóòáîë³ñ-
ò³â â³ä íåâäàëèõ âèñòóï³â ³ çàîõîòèëè ¿õ
ã³äíî ç³ãðàòè ïðîòè “Ìàí÷åñòåð Þíàé-
òåä”.

Äåïóòàòè îäíîãîëîñíî ï³äòðèìàëè
ïðîïîçèö³þ ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
ÂÀÒ “Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü” íà 
âóë. Êóòóçîâà, 4-à ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³. Öå ïèòàííÿ ïîäàíî ³ ðîçãëÿíóòî ïî-
âòîðíî ï³ñëÿ çíÿòòÿ âñ³õ çàóâàæåíü â³ä
÷ëåí³â êîì³ñ³¿. Íà ïðèäáàííÿ ä³ëÿíêè
ïëîùåþ 0,25 ãà áàíê³ðè âèòðàòÿòü ìàé-
æå 9 ìëí ãðí.

Êîìåíòóþ÷è ó÷àñòü ó ðîáîò³ îïîçèö³é-
íèõ äåïóòàò³â, ÷ëåí êîì³ñ³¿ Àëëà Øëàïàê
íàãîëîñèëà, ùî æîäíîãî çàóâàæåííÿ ç ¿õ-
íüîãî áîêó íå áóëî ïî÷óòî. “Óñ³, õòî õî-
ò³â ïðàöþâàòè â êîì³ñ³¿, öþ ìîæëèâ³ñòü
ìàâ”,— çàçíà÷èëà ïàí³ Øëàïàê. Çà ¿¿ ñëî-
âàìè, îäíèì ³ç âàæëèâèõ ïèòàíü ïîðÿä-
êó äåííîãî áóëî ñòâîðåííÿ ðîáî÷î¿ ãðó-
ïè ñòîñîâíî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ë³öåþ ¹ 171 “Ë³äåð” íà âóë. Ëåéï-
öèçüê³é, 11-à, äëÿ ï³äòðèìêè òàëàíîâè-
òî¿ ñòîëè÷íî¿ ìîëîä³
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Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Учора заст пни олови КМДА Ірена Кільчиць а презент вала без-
стро ов е с люзивн а цію "Допоможи он ретній людині". Соці-
альна про рама дає змо доброчинцям незалежно від стат с на-
давати матеріальн підтрим саме тим, хто її справді потреб є.
Кошти або речі відтепер можна б де передати не через фонди або
рах н и, а особисто н жденним.



Ïîäàºìî 
çàïðîïîíîâàí³ 
ïèòàííÿ.
Äî Þð³ÿ Ëóöåíêà:

1. ×è ïðàâäà, ùî øòàòí³ êîíôë³êòîëîãè
ï³äêàçóþòü âàì ñëîâà ëàéëèâîãî çì³ñòó ïðî
îïîíåíò³â? (Êîòîâà Îêñàíà, “Íîâèé êà-
íàë”)

2. ×è îá³öÿëè âè ïðåôåðåíö³¿ Äàâèäó
Æâàí³¿ ó ðàç³ âàøîãî ïðèõîäó äî âëàäè?
(Âàñèëü Çèìà, “ÍÒÍ”)

3. ×è áèëè âè æ³íîê? (Àííà Ëîãà÷îâà,
INTV)

4. Âè àëêîãîë³ê? (Îëåñÿ Ïîï, “Ãàçåòà ïî-
óêðà¿íñüêè”)

5. Âè ïðàãíåòå îá³éíÿòè ïîñàäó ìåðà Êè-
ºâà äëÿ âëàñíî¿ êîðèñò³? (Îëåã Ïîíîìà-
ðüîâ, ãàçåòà “Õðåùàòèê”)

6. ×è áðàëè âè õàáàð³ íà ïîñòó ì³í³ñòðà?
(Îëüãà Øåíäðèê, “ÑÒÁ”)

7. ×è çðàäæóºòå âè ñâîþ äðóæèíó? (Îëü-
ãà Øåíäðèê, “ÑÒÁ”)

8. ×è ìàºòå âè ãðîøîâ³ ðàõóíêè çà êîð-
äîíîì? (Îëüãà Øåíäðèê, “ÑÒÁ”)

9. ×è ïðîäàâàëè âè ïîñàäè â ÌÂÄ, êî-
ëè áóëè ì³í³ñòðîì? (Îëüãà Øåíäðèê,
“ÑÒÁ”)

10. ×è ïðè÷åòíèé âàø áðàò äî çëî÷èí-
íèõ óãðóïîâàíü â Ð³âíåíñüê³é îáëàñò³?
(Îëüãà Øåíäðèê, “ÑÒÁ”)

11. Âè ââàæàºòå ñåáå àäåêâàòíîþ ëþäè-
íîþ? (Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî, ãàçåòà “Õðåùà-
òèê”)

12. Âè ãðàºòå â àçàðòí³ ³ãðè? (Ëàðèñà Ñå-
ìàêà, æóðíàë “Àçàðò”)

13. ×è ïðîäàâàëèñü ì³ñöÿ â ñïèñêàõ áëî-
êó “Íàøà Óêðà¿íà — Íàðîäíà ñàìîîáîðî-
íà”? (Îëåã Ïîíîìàðüîâ, ãàçåòà “Õðåùà-
òèê”)

Äî Ëåîí³äà 
×åðíîâåöüêîãî:

1. Âè çâèíóâà÷óºòå ïàíà Ëóöåíêà â íàä-
ì³ðíîìó âæèâàíí³ àëêîãîëþ òîìó, ùî ñè-
ä³ëè ç íèì çà îäíèì ñòîëîì? (Îêñàíà Êî-
òîâà, “Íîâèé êàíàë”)

2. ×è ìàëè âè â³äíîøåííÿ äî àôåðè Åë³-
òà-öåíòðó? (Âàñèëü Çèìà, “ÍÒÍ”)

3. ×è áèëè âè æ³íîê? (Àííà Ëîãà÷îâà,
INTV )

4. Âè âæèâàºòå íàðêîòèêè? (Îëåñÿ Ïîï,
“Ãàçåòà ïî-óêðà¿íñüêè”)

5. Ó âàñ äâîº ä³òåé? (Îëåñÿ Ïîï, “Ãàçå-
òà ïî-óêðà¿íñüêè”)

6. ×è ïðîäàâàëè âè ïîñàäè â Êè¿âñüê³é
ìåð³¿? (Îëüãà Øåíäðèê, “ÑÒÁ”)

7. ×è áðàëè âè ãðîø³ çà ðîçïîä³ë çåìë³?
(Îëüãà Øåíäðèê, “ÑÒÁ”)

8. ×è ìàºòå âè ãðîøîâ³ ðàõóíêè çà êîð-
äîíîì? (Îëüãà Øåíäðèê, “ÑÒÁ”)

9. ×è çáèëà âàøà äðóæèíà ëþäèíó àâòî-
ìîá³ëåì? (Îëüãà Øåíäðèê, “ÑÒÁ”)

10. ×è äîïîìîãàâ âàì Ñàíäåé Àäåëàäæà
ïîäîëàòè øê³äëèâ³ çâè÷êè? (Îëüãà Øåíä-
ðèê, “ÑÒÁ”)

11. Âè ââàæàºòå ñåáå àäåêâàòíîþ ëþäè-
íîþ? (Îëåã Ïîíîìàðüîâ, ãàçåòà “Õðåùà-
òèê”)

12. Âè ãðàºòå â àçàðòí³ ³ãðè? (Ëàðèñà Ñå-
ìàêà, æóðíàë “Àçàðò”)

13. Âè ââàæàºòå ñåáå ÷åñíîþ ëþäèíîþ?
(Îëåã Ïîíîìàðüîâ, ãàçåòà “Õðåùàòèê”)
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Æóðíàë³ñòè
ñï³éìàþòü
Þð³ÿ Ëóöåíêà 
òà Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî
íà áðåõí³

ßê çàÿâèâ ó÷îðà åêñïåðò Àñîö³àö³¿ ïî-
ë³òîëîã³â Óêðà¿íè Ñåðã³é Ôðîëîâ, Â³òàë³é
Êëè÷êî éäå â ïîë³òèêó, ùîá ñõîâàòè òåì-
í³ ïëÿìè ñâîº¿ á³îãðàô³¿ é ðîçðàõóâàòèñÿ
ç³ ñâî¿ìè á³çíåñ-ïàðòíåðàìè êè¿âñüêîþ
çåìëåþ. “Óñ³ çíàþòü, ùî â³í º îäíèì ³ç
íàéêðàùèõ áîêñåð³â ñó÷àñíîñò³, àëå ìàëî
õòî çíàº, ³ç ÷îãî â³í ïî÷èíàâ. À äîì³ãñÿ
â³í óñüîãî çàâäÿêè äîïîìîç³ é îï³ö³ ïî-
ê³éíîãî àâòîðèòåòà Â³êòîðà Ðèáàëêà,
á³ëüø â³äîìîãî ÿê Ðèáêà, âáèòîãî â 2005
ðîö³. Ñàìå â³í äîïîì³ã ìàòåð³àëüíîìó ñòà-

íîâëåííþ òàëàíîâèòèõ áðàò³â íà ïî÷àòêó
1990-õ”,— ïîâ³äîìèâ Ñåðã³é Ôðîëîâ
“Õðåùàòèêó”.

Ôðîëîâ òàêîæ çàÿâèâ, ùî íå âèêëþ÷àº
³ âàð³àíò ñï³âðîá³òíèöòâà áðàò³â Êëè÷ê³â ç
ïðåäñòàâíèêàìè ùå îäíîãî íàéá³ëüøîãî
êðèì³íàëüíîãî àâòîðèòåòó ñâ³òîâîãî ìàñø-
òàáó — Ñºâè Ìîãèëåâè÷à.

Òå, ùî Â³òàë³é Êëè÷êî ³ ïàí Ìîãèëåâè÷
ìîæóòü ìàòè ñï³ëüí³ ³íòåðåñè â Êèºâ³, íå
çàïåðå÷èâ “Õðåùàòèêó” ³ Â³òàë³é Êóëèê,
äèðåêòîð Öåíòðó äîñë³äæåíü ïðîáëåì ãðî-

ìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Íà éîãî äóìêó,
“ïàí Ìîã³ëåâè÷ — á³çíåñìåí ç äóæå ð³ç-
íîìàí³òíèìè ³íòåðåñàìè. Çîêðåìà â³í çà-
ö³êàâëåíèé â ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêòàõ ó áó-
ä³âíèöòâ³. Â òîìó ÷èñë³ ³ â Êèºâ³. ßñíà ð³÷,
ùî Ìîãèëåâè÷, ÿêèé º ãðàâöåì íà ðèíêó
ñòîëè÷íî¿ íåðóõîìîñò³, òàê ÷è ³íàêøå ìó-
ñèâ ïåðåñ³êàòèñÿ ³ç Êëè÷êîì. Àëå ÿ íå äó-
ìàþ, ùî ó íèõ ñòîñóíêè íåð³âíîïðàâí³.
Êëè÷êî íå âèêîíàâåöü ïðîõàíü Ìîã³ëåâè-
÷à, âîíè øâèäøå ïàðòíåðè”.

Ùîäî çâ’ÿçê³â Â³òàë³ÿ Êëè÷êà òà àâòî-
ðèòåòà íà ïð³çâèñüêî Ðèáêà, òî Â³òàë³þ
Êóëèêó íåâ³äîì³ ïîäðîáèö³ ¿õí³õ âçàºìèí,
ïðîòå â³í çíàº, ùî ñâîãî ÷àñó Â³òàë³é
Êëè÷êî òà Â³êòîð Ðèáàëêî ðàçîì “îá³äà-
ëè ÷è ñí³äàëè”.

“Õðåùàòèê” ñïðîáóâàâ ïîö³êàâèòèñÿ ó
ñàìîãî Â³òàë³ÿ Êëè÷êà, ÿê â³í ðîçö³íþº
ïîä³áíó ³íôîðìàö³þ. Ïðåñ-ñåêðåòàð áîê-
ñåðà ïîîá³öÿëà, ùî ïàí Êëè÷êî îáîâ’ÿç-
êîâî â³äïîâ³ñòü, àëå ï³çí³øå. Òîìó öþ òå-
ìó îáîâ’ÿçêîâî ïðîäîâæèìî

Â³òàë³þ Êëè÷êó 
ïðèãàäàëè ìèíóëå
Áîêñåðà íàìàãàëèñü ïîâ’ÿçàòè ç êðèì³íàëüíèìè ñòðóêòóðàìè

Cèä³ð ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора е сперт Асоціації політоло ів У раїни Сер ій Фролов звин ва-
тив деп тата Київради Віталія Клич а в том , що той нама ається
приховати від иян своє мин ле. На д м політоло а, брати Клич-
и пов'язані з римінальними авторитетами не лише иївсь о о, а й
міжнародно о масштаб . "Хрещати " спроб вав з'яс вати, чи є
щось спільне між бандитами і прославленим бо сером.

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Учора Ві тор Ющен о
вист пив за я омо а
с оріше форм вання
оаліції. Президент ви-
знав, що питання
створення оаліції є
непростим. З ним по-
одилися і раїнсь і
політоло и. Причин
тр днощів щодо об’єд-
нання вони бачать
небажанні членів НУ —
НС ви он вати перед-
виборні обіцян и Юлії
Тимошен о.

Â³êòîð Þùåíêî, ïåðåáóâà-
þ÷è â÷îðà íà Õàðê³âùèí³,
íàãîëîñèâ, ùî îô³ö³éíî äî-
ðó÷èâ Þë³¿ Òèìîøåíêî ³
Â’ÿ÷åñëàâó Êèðèëåíêó øâèä-
øå âçÿòè íà ñåáå â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü ³ ñôîðìóâàòè äåìîêðà-
òè÷íó êîàë³ö³þ. Ïðîòå ñîþç-
íèêè ãëàâè äåðæàâè íå ïî-
ñï³øàþòü âèêîíóâàòè äîðó-
÷åííÿ Ïðåçèäåíòà. Ïðè÷è-
íîþ, íà äóìêó ïîë³òîëîã³â,
îïèòàíèõ ó÷îðà Öåíòðîì äî-
ñë³äæåíü ïîë³òè÷íèõ ö³ííîñ-
òåé, º ìîæëèâèé ðîçêîë ó òà-
áîð³ ÍÓ — ÍÑ.

Íàãàäàºìî, íàøîóêðà¿íåöü
Þð³é ªõàíóðîâ çàÿâèâ ó ïî-
íåä³ëîê, ùî ÍÓ — ÍÑ ³ ÁÞÒ
ìàþòü óçãîäèòè ê³ëüêà ïðèí-
öèïîâèõ ïîçèö³¿ ïåðåä òèì,
ÿê ï³äïèñóâàòè óãîäó. ßêùî
æ êåð³âíèöòâî ÍÓ — ÍÑ ï³-
äå â öüîìó ïèòàíí³ íà ïîâî-
ä³ â ë³äåðêè ÁÞÒ, ïàí ªõà-
íóðîâ ïðèãðîçèâ çàëèøèòè
ëàâè ïàðò³¿. Íà äóìêó ïîë³òî-
ëîã³â, íå â³í îäèí ìîæå
ãðþêíóòè äâåðèìà, ïðîâàëèâ-
øè ãîëîñóâàííÿ çà ïðèçíà-
÷åííÿ Þë³¿ Òèìîøåíêî.

Ãîëîâà Öåíòðó äîñë³äæåíü
ïîë³òè÷íèõ ö³ííîñòåé Îëåñü

Äîí³é, ùî íåäàâíî ïîòðàïèâ
ó ïðîõ³äíèé ñïèñîê ÍÓ —
ÍÑ, ïåðåêîíàíèé: äóìêè
Þð³ÿ ªõàíóðîâà âàðòî äîñëó-
õàòèñÿ. “ßêùî êîàë³ö³éíó
óãîäó ìàþòü ï³äïèñàòè íå äâ³
ëþäèíè, à 228 äåïóòàò³â, òî
ïîòð³áíî, ùîá óñ³ 228 ³ ìàëè
çìîãó âèñëîâèòè âëàñíó òî÷-
êó çîðó, âíåñòè ñâî¿ ïðîïîçè-
ö³¿”,— çàçíà÷èâ ïàí Äîí³é.
Ñâîºþ ÷åðãîþ ïîë³òîëîã Â³ê-
òîð Íåáîæåíêî íå ââàæàº,
ùî çàÿâà ïàíà ªõàíóðîâà º
óëüòèìàòóìîì. Àäæå åêñ-
ïðåì’ºð — äîñâ³ä÷åíèé “ïî-
ë³òè÷íèé áîºöü”, ³ â³í ïðåä-

ñòàâëÿº äîâîë³ øèðîêó ãðóïó
ïîë³òèê³â ç “Íàøî¿ Óêðà¿íè”,
ÿê³ “íå çàäîâîëåí³ âëàäîþ
Òèìîøåíêî”. Ïîë³òîëîã íà-
â³òü ñïðîãíîçóâàâ, ùî áëèçü-
êî 22 îñ³á ³ç “Íàøî¿ Óêðà-
¿íè” íå ãîòîâ³ ï³äòðèìàòè
Þë³þ Òèìîøåíêî íà ïîñàäó
ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà. Íà éîãî
äóìêó, ãîëîâà ÍÓ — ÍÑ
Â’ÿ÷åñëàâ Êèðèëåíêî, ÿêèé
â³â ïåðåãîâîðè ç ÁÞÒ, íå ðî-
çóì³º äóæå âàæëèâî¿ ðå÷³:
“Þë³ÿ Òèìîøåíêî çäîáóëà
30 % ãîëîñ³â çà ðàõóíîê êî-
ëîñàëüíèõ îá³öÿíîê. ßêáè ¿õ
ðîáèëà “Íàøà Óêðà¿íà”, òî,

ìîæëèâî, ìàëà á á³ëüøå â³ä-
ñîòê³â. À òåïåð ïàí Êèðèëåí-
êî ïðèºäíóºòüñÿ äî ïðîãðàìè
ÁÞÒ, íå îäåðæàâøè ìàíäà-
òó íàñåëåííÿ”. “Íàø³é Óêðà-
¿í³” äîâåäåòüñÿ áðàòè íà ñå-
áå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèêî-
íàííÿ ïîòóæíèõ ñîö³àëüíèõ
çîáîâ’ÿçàíü. Ðîáèòè öüîãî
áàãàòüîì ïîë³òèêàì ç ÍÓ —
ÍÑ, ÿê³ òâåðåçî ìèñëÿòü, âî-
÷åâèäü, íå õî÷åòüñÿ. Ñõîæå,
Ïðåçèäåíòó ïîêè ùî íå âäàº-
òüñÿ ïåðåêîíàòè ¿õ ïîñòóïè-
òèñÿ ñâî¿ìè ïðèíöèïàìè. À,
ìîæëèâî, Â³êòîð Þùåíêî íå
äóæå é íàìàãàºòüñÿ

ÍÓ — ÍÑ íå õî÷å 
â³äïîâ³äàòè çà ÁÞÒ
Ïîìàðàí÷åâà êîàë³ö³ÿ çíîâó ïî÷èíàº ðîçïàäàòèñÿ

Юлія Тимошен о вважає, що од треба спочат підписати, а потім — читати
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Ìåòðoçàáóäîâíèêè 
âòÿãíóëèñü 
ó äîâãèé ìåòð
Ïåðøèì â³äêðèòòÿì ñòîëè÷íîãî ìåòðîïîë³òåíó íàñòóïíîãî ðîêó ìàº ñòàòè
ñòàíö³ÿ “Äåì³¿âñüêà”

Òðåò³é ð³ê ïîñï³ëü òðèâàº íà-
ïðóæåíà ðîáîòà íà áóä³âíèöòâ³
íîâî¿ ã³ëêè ×åðâîíîàðì³éñüêî-
Êóðåí³âñüêî¿ ë³í³¿ â³ä ñòàíö³¿ ìåò-
ðî “Ëèá³äñüêà” â íàïðÿìêó æèò-
ëîâîãî ìàñèâó Òåðåìêè. “Äåì³¿â-
ñüêà” ïåðøà ñòàíö³ÿ, ÿêó ìàþòü
çäàòè áóä³âåëüíèêè, äî òîãî æ íà
ð³ê ðàí³øå çàïëàíîâàíèõ òåðì³-
í³â. ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ãî-
ëîâà ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ “Êè¿âìåòðî-
áóä” Âîëîäèìèð Ïåòðåíêî, àê-
òèâí³ ðîáîòè íà öüîìó íàïðÿìêó
ðîçïî÷àëè ó ñåðïí³ 2004 ðîêó.
“Äî ñïîðóäæåííÿ ïåðøî¿ ñòàíö³¿
íà öüîìó â³äòèíêó “Äåì³¿âñüêî¿”
áóä³âåëüíèêè ïðèñòóïèëè â ëèñ-
òîïàä³ 2004-ãî,— ðîçïîâ³â â³í.—
Ñïî÷àòêó ïåðåäáà÷àëè ñïîðóäæó-
âàòè ïî îäí³é ñòàíö³¿. À çãîäîì
âèð³øåíî áóëî ðîáèòè öå â êîì-
ïëåêñ³, òîáòî çäàòè â åêñïëóàòà-
ö³þ îäðàçó òðè ñòàíö³¿ — “Äåì³-
¿âñüêó”, “Ãîëîñ³¿âñüêó”, “Âàñèëü-
ê³âñüêó”. Îêð³ì öüîãî, áóëî ñêî-
ðî÷åíî é òåðì³íè áóä³âíèöòâà.
“Çîêðåìà “Äåì³¿âñüêó”, ðîçòàøî-
âàíó íà ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ,
36 ìàºìî çäàòè íàâåñí³ 2008-ãî,
òîáòî íà ð³ê ðàí³øå çàïëàíîâàíî-
ãî,— ðîçïîâ³â Âîëîäèìèð Ïåò-
ðåíêî.— Öå áóäå ñòàíö³ÿ ãëèáî-
êîãî çàëÿãàííÿ (ïîíàä 18 ìåòð³â)
ç ÷îòèðìà âèõîäàìè òà ê³ëüêàð³â-
íåâèìè ï³äçåìíèìè ïåðåõîäàìè.
“¯¿ îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü 150 ìëí
ãðí,— ïîâ³äîìèâ â³í.— Íàðàç³ íà
ñòàíö³¿ òðèâàþòü ðîáîòè ³ç ñïî-
ðóäæåííÿ îñíîâíèõ êîíñòðóêö³é.
Ïàðàëåëüíî áóä³âåëüíèêè çâîäÿòü
âíóòð³øí³ êîíñòðóêö³¿”. Äî ñëî-
âà, áóä³âíèöòâî îäíîãî ê³ëîìåò-
ðà ï³äçåìêè ãëèáîêîãî çàëÿãàííÿ
êîøòóº â³ä $60 ìëí ³ âèùå, â çà-
ëåæíîñò³ â³ä ãëèáèíè, òîä³ ÿê ê³-
ëîìåòð ì³ëêîãî çàëÿãàííÿ — $40
ìëí.

2006-й провальний
Ðàçîì ³ç çäîáóòêàìè, ìåòðîáó-

ä³âö³ çãàäóþòü é íåïðèºìí³ ìî-
ìåíòè, ç ÿêèìè äîâåëîñÿ çóñòð³-
òèñÿ ï³ä ÷àñ ðîáîòè íà ö³é ä³ëÿí-
ö³. Òàê, íàïðèê³íö³ ñ³÷íÿ 2006
ðîêó íà ñïîðóäæóâàí³é ñòàíö³¿
“Äåì³¿âñüêà” ñòàëàñÿ íàäçâè÷àé-
íà ïîä³ÿ. ×åðåç îáâàë ´ðóíòó ³

çðóøåííÿ çàë³çîáåòîííî¿ ñò³íè
âàãîþ 500-òîíí, ñò³íà ìàéáóò-
íüîãî òóíåëþ ðîçëåò³ëàñÿ íà ÷àñ-
òèíè, à â ïð³ðâó, ùî óòâîðèëàñÿ,
âïàâ 80-òîííèé êðàí (âàíòàæî-
ï³äéîìí³ñòþ 20 òîíí) ³ç êðàí³â-
íèêîì. Ëèøå äèâîì í³õòî íå ïî-
ñòðàæäàâ. Ïîä³áíèõ ïîä³é íå áó-
ëî çà âñþ ³ñòîð³þ ñòîëè÷íî¿ ï³ä-
çåìêè. ×åðåç àâàð³þ ðîáîòè äî-
âåëîñÿ ïðèçóïèíèòè íà ê³ëüêà
ì³ñÿö³â. Çàãàëîì 2006-é ñòîëè÷-
í³ ìåòðîáóä³âö³ ââàæàþòü ïðî-
âàëüíèì ó ðîáîò³. Àäæå ï³ñëÿ
àâàð³¿ ïðè÷èíîþ çàòðèìîê ó ðî-
áîò³ ñòàëî íåçàäîâ³ëüíå ô³íàíñó-
âàííÿ ìèíóëîþ âëàäîþ.

Фінансова відли а
“Деміївсь ої”

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ñïðàâó âçÿâ ï³ä
îñîáèñòèé êîíòðîëü Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé, ñïðàâà çðóøèëà ç ìåðò-
âî¿ òî÷êè. Äî òîãî æ, äåïóòàòè
Êè¿âðàäè ïðîãîëîñóâàëè çà âèä³-
ëåííÿ êðåäèòó ìåòðîïîë³òåí³â-
öÿì íà ñóìó ïîíàä 100 ìëí ãðí.
Ïðàêòè÷íî ðîáîòè â³äíîâèëè ëè-
øå íà ïî÷àòêó 2007 ðîêó. Çîêðå-
ìà ìåð Êèºâà äîðó÷èâ ïðîô³ëü-
íèì ñëóæáàì àêòèâ³çóâàòè áóä³â-
íèöòâî ï³äçåìêè â íàïðÿìêó Òå-
ðåìê³â. “Ó 2008 ðîö³ ìè ââåäåìî
â åêñïëóàòàö³þ òðè ñòàíö³¿ ï³ä-
çåìêè â íàïðÿìêó Òåðåìê³â —
“Äåì³¿âñüêó”, “Ãîëîñ³¿âñüêó” òà
“Âàñèëüê³âñüêó”, çàãàëüíà âàð-
ò³ñòü ÿêèõ ñòàíîâèòü 1 ìëðä 600
ìëí ãðí”,— çàçíà÷èâ Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî
ïðîêëàäàííÿ ä³ëüíèö³ â á³ê Íà-
ö³îíàëüíîãî âèñòàâêîâîãî êîì-
ïëåêñó âæå îñâîºíî 232,410 ìëí
ãðí, çîêðåìà íèí³øíüîãî ðîêó
92,77 ìëí ãðí. Çà ñëîâàìè ïåð-
øîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñà Áàññà, íàðàç³ ðîáîòè òðè-
âàþòü äîñèòü ³íòåíñèâíî. “Äëÿ
¿õíüîãî ïðèñêîðåííÿ ÂÀÒ “Ìåò-
ðîáóä” ïëàíóº çàêóïèòè ñïåö³-
àëüíó òåõí³êó,— ïîâ³äîìèâ â³í.—
Îêð³ì öüîãî çãàäàíå òîâàðèñòâî
äîäàòêîâî ïðîêëàäå 194 ì ïîáó-
òîâî¿ êàíàë³çàö³¿, 1040 ì òåïëî-
ìåðåæ, 396 ì ãàçîïðîâîäó ñåðåä-

íüîãî òèñêó, 800 ì âîäîïðîâî-
äó”. Â³í äîäàâ, ùî ïóñê ïåðøî¿
÷åðãè ç â³äêðèòòÿì òðüîõ çóïèí-
êîâèõ êîìïëåêñ³â â³äáóäåòüñÿ
âæå â ãðóäí³ 2008-ãî. Ñïîðóäæåí-
íÿ ñòàíö³é “Äåì³¿âñüêà”, “Ãîëî-
ñ³¿âñüêà” òà “Âàñèëüê³âñüêà” ìà-
òèìóòü ïðîïóñêíó ñïðîìîæí³ñòü
ìàéæå 34 òèñ. îñ³á íà ãîäèíó, ùî
äîçâîëèòü çíà÷íî ðîçâàíòàæèòè
ñòàíö³þ “Ëèá³äñüêà” ³ ïîçáàâè-
òè âåëèêîãî ñêóï÷åííÿ ïàñàæè-
ð³â ó “ãîäèíè ï³ê”.

Дале а іл а
Äðóãó ÷åðãó áóä³âíèöòâà äî Âè-

ñòàâêîâîãî öåíòðó ìåòðîáóä³âö³
ìàþòü çàâåðøèòè äî 2011 ðîêó.
Òàê ÿê ñïðàâà öÿ íå ç äåøåâèõ,
äî ðîçáóäîâè ñòîëè÷íî¿ ï³äçåìêè
òà äîðîæíüî-òðàíñïîðòíî¿ ìåðå-
æ³ ìàêñèìàëüíî çàëó÷àþòüñÿ ³í-
âåñòèö³¿. ßê çàïåâíÿþòü ôàõ³âö³,
ðîáîòè çàâåðøàòü ñâîº÷àñíî, îñ-
ê³ëüêè äî íèõ äîëó÷åíî äîäàòêî-
âèõ ñïåö³àë³ñò³â, òåõí³êó òà âèä³-
ëåíî íàëåæíó ñóìó êîøò³â. Çà òà-
êèõ óìîâ áóä³âíèöòâî ìîæíà áó-

ëî á çàâåðøèòè íàâ³òü ùå ðàí³-
øå, àëå íå äîçâîëÿþòü òåõí³êî-
åêñïëóàòàö³éí³ óìîâè.

Німець ий ріт
ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèê” ó

“Ìåòðîáóä³”, ó æîâòí³ êîìïàí³ÿ
ïðèäáàëà çà 7 ìëí ºâðî ñó÷àñíèé
í³ìåöüêèé òóíåëåïðîõ³äíèöüêèé
êîìïëåêñ Herrenknecht äëÿ ïðî-
äîâæåííÿ áóä³âíèöòâà ìåòðî íà
Êóðåí³âñüêî-×åðâîíîàðì³éñüê³é
ë³í³¿ (â³ä ñòàíö³¿ “Ëèá³äñüêà” â
á³ê Òåðåìê³â). Çà ñëîâàìè ãîëî-
âè ïðàâë³ííÿ ÇÀÒ “Ìåòðîáóä”
Âîëîäèìèðà ªðìîëåíêà, ùå íà
ïî÷àòêó 2007 ðîêó ï³äïèñàëè äî-
ãîâ³ð íà ñïîðóäæåííÿ êîìïëåêñó,
ÿêèé âèãîòîâèëè ïðîòÿãîì 9 ì³-
ñÿö³â. Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì êîì-
ïëåêñ ìàþòü äîïðàâèòè äî Êè-
ºâà. Îêð³ì öüîãî, “Ìåòðîáóä”
ìàº íàì³ð çàëó÷èòè ôàõ³âö³â Her-
renknecht äëÿ ìîíòàæó êîìïëåê-
ñó áåçïîñåðåäíüî íà ì³ñö³ éîãî
ðîáîòè. Ïëàíóþòü çìîíòóâàòè ³
çàïóñòèòè àãðåãàò ó ä³þ âæå â
ãðóäí³ íèí³øíüîãî ðîêó.

На онтролі
“Хрещати а”

Ó÷îðà êîðåñïîíäåíò “Õðåùà-
òèêà” ïîáóâàâ íà áóä³âåëüíîìó
ìàéäàí÷èêó ñòàíö³¿ “Äåì³¿âñüêà”,
ùî ðîçä³ëåíèé íà äâ³ ä³ëüíèö³.
Óñüîãî òàì çàä³ÿíî 355 ïðàö³âíè-
ê³â. Ïåðøèì âïàâ ó â³÷³ êîðåñ-
ïîíäåíòó íà÷àëüíèê ä³ëüíèö³
¹ 7 ÁÌÓ-3 “Êè¿âìåòðîáóäó” Â³-
òàë³é Ãðàäèíñüêèé, ÿêèé â³ä÷è-
òóâàâ ïî òåëåôîíó îäíîãî ç âî-
ä³¿â, ùî ïåðåãîðîäèâ ïðî¿çä ³í-
ø³é òåõí³ö³. Ó âàãîí÷èêó, ÿêèé
íàñïðàâä³ º êàá³íåòîì, ñèìâîë³÷-
íî âèñ³â ïðàïîð Óêðà¿íè ó êóò-
êó òà êðåñëåííÿ ïðîåêòó. “Íà
ð³âí³ ïëàòôîðìè ðîáîòè âæå çà-
ê³í÷óþòü”,— íå âàãàþ÷èñü, ïî÷àâ
ðîçïîâ³äàòè áóä³âåëüíèê, ä³çíàâ-
øèñü, ùî ïåðåä íèì æóðíàë³ñò.
Â³í òàêîæ ïîâ³äîìèâ, ùî ñàìå
íèí³ ðîáîòè íà ð³âí³ ïëàòôîðìè
ïðàêòè÷íî çàê³í÷èëè. Öå ï³çí³øå
ï³äòâåðäèâ íà÷àëüíèê ñóñ³äíüî¿
ä³ëüíèö³ 108/4 Ìèõàéëî Ïåð÷èê:
“Ìè çàê³í÷óºìî áóä³âíèöòâî
ïåðøîãî ð³âíÿ — ñüîãîäí³ çàë-

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ, 
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора "Київметроб д" завершив зведення платформи
на станції метро "Деміївсь а", вартість я ої становити-
ме 150 млн рн. Наст пним етапом стане про ладання
шляхів та б дівництво ще двох рівнів станції, я а стане
єдиною триповерховою столиці. Кореспондент "Хре-
щати а" особисто перевірив хід б дівництва нової
станції. На б дівельном майданчи серед бетонних
онстр цій та спецтехні и нам вдалося поспіл ватися
з ерівни ами обох дільниць б дмайданчи а та дізна-
тися про перебі б дівництва "з перших в ст".

Нов іл метро б д вали інтенсивніше
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ëþòü îñòàíí³é áåòîí, ³ íà íèæ-
í³é ÷àñòèí³ ïî÷íóòü ñòåëèòè
øëÿõè”. Òîáòî òåîðåòè÷íî ï³ñëÿ
òîãî, ÿê ç’ÿâëÿòüñÿ ðåéêè, ìîæ-
íà áóäå ïóñêàòè ïî¿çä, ïîïðè òå,
ùî âåðõíÿ ÷àñòèíà ùå çîâñ³ì íå
ãîòîâà.

Готова платформа
Íèí³ áóä³âåëüíèêè ïåðåéøëè

äî ðîáîòè íàä ìîíòàæåì ³ çáî-
ðîì çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é
áåçïîñåðåäíüî ñòàíö³¿, âåíòèëÿ-
ö³éíîãî âóçëà òà ìîíîë³òíèõ ä³-
ëÿíîê. “Ìè ðîçïî÷àëè ðîáîòó ïî
âñòàíîâëåííþ ïåðåêðèòòÿ íà ð³â-
í³ êàñîâî¿ çàëè, ïëþñ ìîíòóºìî
çîâí³øí³ òà âíóòð³øí³ ìîíîë³òí³
ñò³íè”,— óòî÷íèâ Â³òàë³é Ãðà-
äèíñüêèé. Êð³ì òîãî, ÷åðåç ñòàí-
ö³þ ïðîõîäèòü áóä³âíèöòâî ïåðå-
ãîííèõ òóíåë³â ó á³ê Ãîëîñ³¿âñüêî¿
ïëîù³. “Íà ë³âîìó íàì çàëèøè-
ëîñÿ ïðîéòè 150 ìåòð³â, öå çàâåð-
øèìî äî ê³íöÿ ëèñòîïàäà ³ òîä³
çìîíòóºìî ùèò ó ïðàâîìó òóíå-
ë³, äîâæèíà ÿêîãî ñòàíîâèòèìå
ìàéæå 850 ì”,— ïîâ³äîìèâ ïðî

íàéáëèæ÷³ ïëàíè íà÷àëüíèê ñüî-
ìî¿ ä³ëüíèö³. Äî ñëîâà, ÿê ðàí³-
øå ïîâ³äîìëÿâ “Õðåùàòèê”, ùèò,
ÿêèé íàðàç³ ïðàöþº ó ë³âîìó òó-
íåë³, çíàõîäèòüñÿ ó “îñòàíí³é äî-
ðîç³”. Áóäóþ÷è ïðàâèé òóíåëü,
çàä³þòü íîâèé ùèò, êóïëåíèé
“Êè¿âìåòðîáóäîì” íà ïî÷àòêó
æîâòíÿ â Í³ìå÷÷èí³.

Обличчя
“Деміївсь ої”

Íà÷àëüíèê ä³ëüíèö³ ¹ 7 
ÁÌÓ-3 “Êè¿âìåòðîáóäó” Â³òàë³é
Ãðàäèíñüêèé ïðàöþº íà áóä³âíèö-
òâ³ ìåòðîïîë³òåíó ç 1981 ðîêó.
Áðàâ ó÷àñòü ó áóä³âíèöòâ³ ñòàíö³é
“Çîëîò³ âîðîòà”, “Æèòîìèðñüêà”,
“Áîðèñï³ëüñüêà”, “Ëüâ³âñüêî¿ áðà-
ìè”, äå íèí³ ïðèçóïèíåíî áóä³â-
íèöòâî. Íà éîãî ä³ëüíèö³ ïðàöþº
120 ëþäåé, à ó òóíåëüíîìó çàãîí³
íàä áóä³âíèöòâîì ë³âîãî òóíåëþ
ó ï³âòîðà ðàçè á³ëüøå. Êîæíèé
“ï³äçåìíèê”, ðîá³òíèê òóíåëþ,
ïðîâîäèòü íà ñòàíö³¿ 7 ãîäèí, à
íàçåìí³ ïðàö³âíèêè, ÿê³ áóäóþòü

áåçïîñåðåäíüî ñòàíö³þ,— ïî â³-
ñ³ì ãîäèí íà äîáó.

Íà÷àëüíèê ä³ëüíèö³ 108/4 Ìè-
õàéëî Ïåð÷èê çàéìàºòüñÿ áóä³â-
íèöòâîì “Äåì³¿âñüêî¿” ñòàíö³¿
ï³âðîêó. Äî òîãî ïðàöþâàâ íà ³í-
øîìó îá’ºêò³ ³ áóâ â³äïðàâëåíèé
ñþäè íà äîïîìîãó, êîëè íà ïî-
÷àòêó 2007 ðîêó àêòèâ³çóâàëè áó-
ä³âíèöòâî Êóðåí³âñüêî-×åðâîíî-
àðì³éñüêî¿ ã³ëêè. Íà éîãî ä³ëü-
íèö³ çàä³ÿíî 235 ëþäåé, êðàí
ÐÄÊ, êðàí ÌÀÇ òà ï³äðÿäí³ ìà-
øèíè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü áóä³âåëü-
íèé ìàéäàí÷èê çá³ðíèì çàë³çî-
áåòîíîì ³ çàâîçîì áåòîíó. Òàêîæ
äëÿ áóä³âíèöòâà ñòàíö³¿ çà ö³ºþ
ä³ëüíèöåþ çàêð³ïëåíî àâòîáàçó òà
ìåõàí³÷íó êîëîííó â³ä “Êè¿âìåò-
ðîáóäó”.

Лінія оборони
не стала на заваді

Óñå ïî÷èíàëîñÿ ç òîãî, ùî ï³ä
÷àñ ïåðøèõ ðîá³ò áóä³âåëüíèêè
çíàõîäèëè òóò, íà ì³ñö³ ìàéáóò-
íüîãî âèõîäó ç³ ñòàíö³¿, ñíàðÿäè

÷àñ³â Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿. Ïðî öå
“Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèâ Ñåðã³é
Ðèáîêîíü, ÿêèé íàíîñèâ ïåðø³
êðåñëåííÿ ïðîåêòó: “Ñàìå òóò
ïðîõîäèëà ë³í³ÿ îáîðîíè Êèºâà,
òîìó ïåðøîþ ïðîáëåìîþ, ÿêó
äîâåëîñÿ ðîçâ’ÿçóâàòè ïðè áóä³â-
íèöòâ³, ñòàëî íå çàìóëåííÿ ́ ðóí-
ò³â, à ñàìå â³äãóêè Äðóãî¿ ñâ³òî-
âî¿”. Àëå Â³òàë³é Ãðàäèíñüêèé
çãàäàâ ³íø³ ïåðåøêîäè. “Áóëè
òðóäíîù³ íàñàìïåðåä ³ç ïðîêëà-
äàííÿì òóíåëþ, àäæå òàì áóëà íå
çåìëÿ, à “ìóëÿ”, îí òàêà”,— ïî-
êàçóº íà÷àëüíèê ä³ëüíèö³ âàíòà-
æ³âêó, ùî âèâîçèòü ç òóíåëþ
ïîâíèé êóçîâ ãëèíè. Ï³äçåìí³
âîäè ç ñàìîãî ïî÷àòêó íå îäíî-
ðàçîâî çàòðèìóâàëè áóä³âíèöòâî,
àëå, çà ñëîâàìè Â³òàë³ÿ Ãðàäèí-
ñüêîãî, íèí³ öþ ïåðåøêîäó ïî-
äîëàíî. “Ìè çàáåòîíóâàëè ì³ñöå
ï³ä êîë³ÿìè, òåïåð áóäå ëåãøå áó-
äóâàòè. À ðóõ íà Ìîñêîâñüê³é
ïëîù³ ìåí³ íå çàâàæàº ïðàöþâà-
òè, õ³áà ùî ÷åðåç çàòîðè ³íêîëè
çàòðèìóþòü ÿê³ñü ìàòåð³àëè, àëå
öå òðàïëÿºòüñÿ íå÷àñòî”,— ðîç-
ïîâ³â â³í.

Коле тивний п с
Çã³äíî ç ïëàíîì, äî ê³íöÿ òðàâ-

íÿ ñòàíö³þ “Äåì³¿âñüêó” çáóäó-
þòü. Àëå âîíà º ÷àñòèíîþ ºäè-
íîãî ïóñêîâîãî êîìïëåêñó, òîìó
â³äêðèâàòè ¿¿ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ áó-
ä³âíèöòâà íå ñòàíóòü. Îêð³ì òî-
ãî, òåõí³÷íî öå íåçðó÷íî çä³éñíè-
òè. Àäæå ïîòÿã, ÿêèé ïðèõîäèòü
íà ñòàíö³þ, ìàº ç’¿õàòè íà ³íøèé
øëÿõ. Ïåðåäáà÷åííÿ ç’¿çä³â º îáî-
â’ÿçêîâèì, àáè ïî¿çä ì³ã ðóõàòè-
ñÿ â îáîõ íàïðÿìêàõ. “Ç’¿çä — íå-
äåøåâà äð³áíè÷êà, òîìó ï³ñëÿ
êîæíî¿ ñòàíö³¿ íå ìîæíà éîãî ïî-
áóäóâàòè”,— ââàæàº Â³òàë³é Ãðà-

äèíñüêèé. Òàêèé ç’¿çä ä³º íà
ñòàíö³¿ “Ëèá³äñüêà”, àäæå íèí³
öå ê³íöåâà, ³ ñàìå òàì ðîçâåðòàþ-
òüñÿ ïî¿çäè. Òå ñàìå âñòàíîâëÿòü
³ ÷åðåç òðè ñòàíö³¿ â³ä íå¿ — íà
íîâ³é ê³íöåâ³é çóïèíö³ Êóðåí³â-
ñüêî-×åðâîíîàðì³éñüêî¿ ë³í³¿.
“²ñòîð³ÿ çíàº ïðèêëàäè, êîëè ïî-
¿çä ïðèõîäèòü íà ñòàíö³þ ³ ðóõàº-
òüñÿ íàçàä “÷îâíèêîì”, òîáòî,
òèì ñàìèì øëÿõîì. Àëå öå äóæå
íåçðó÷íî, îñîáëèâî äëÿ ïàñàæè-
ð³â”,— ðîçïîâ³â ä³ëüíè÷íèé êå-
ð³âíèê.

Три виміри
“Деміївсь ої”

Ñòàíö³ÿ “Äåì³¿âñüêà” — ñåðåä-
íüîãî çàêëàäàííÿ, ¿¿ ãëèáèíà ñÿã-
íå íå á³ëüøå 18 ìåòð³â. “Ãëèáî-
êó ñòàíö³þ íà ö³é ä³ëÿíö³ ðîáè-
òè íåìàº ñåíñó”,— ââàæàº Ìè-
õàéëî Ïåð÷èê. Çà éîãî ñëîâàìè,
òóò âèêîðèñòîâóâàòèìóòü íîâ³òí³
ìàòåð³àëè, àëå îñîáëèâ³ñòþ “Äå-
ì³¿âñüêî¿” ñòàíö³¿ ñòàíå íå öå.
“Âîíà ñòàíå òðèïîâåðõîâîþ”,—
ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê ä³ëüíèö³
108/4. Ïåðøèé ð³âåíü çàéìå ñà-
ìà ïëàòôîðìà, äðóãèé — êàñîâèé
çàë, à íà òðåòüîìó ïîêè ùî ïëà-
íóþòü ðîçì³ñòèòè àäì³í³ñòðàòèâ-
í³ òà äîïîì³æí³ ïðèì³ùåííÿ. Ó
Êèºâ³ º äâîïîâåðõîâà ñòàíö³ÿ
“Ïîçíÿêè”, à “Äåì³¿âñüêà” ìàº
ñòàòè ïåðøîþ òðèïîâåðõîâîþ.
Ùå îäíà îñîáëèâ³ñòü: âèõîäè ç³
ñòàíö³¿ áóäóòü íå ó çâè÷íîìó òîð-
ö³ ïëàòôîðìè, à ¿õ ðîçì³ñòÿòü ïî-
ñåðåäèí³ ñòàíö³¿. “Öå áóäå ñõîæå
íà ñòàíö³þ “Âèðëèöÿ”,— çàçíà-
÷èâ Ìèõàéëî Ïåð÷èê. Íà ñòàíö³¿
ïðàöþâàòèìóòü òðè åñêàëàòîðè
äëÿ ï³äéîìó ïàñàæèð³â ç ïëàò-
ôîðìè äî êàñîâîãî çàëó

Державною про рамою б дівництва і розвит мережі метрополітенів
на 2006 —2010 ро и, затвердженою Кабінетом Міністрів 7 березня 2006
ро , передбачено б дівництво 5- ілометрової ділян и від станції “Ли-
бідсь а” до станції “Вистав овий центр”. На ній план ють розмістити 4
станції (“Деміївсь а”, “Голосіївсь а”, “Василь івсь а” і “Вистав овий
центр”). На це б дівництво передбачено витратити понад 576,1 млн рн
(288,05 млн рн з державно о бюджет , 288,05 — з місцево о). З ідно
з про рамою, ділян від станції “Вистав овий центр” до станції “Терем-
и” план ють ввести в робот 2010—2020 ро ах. Вона б де завдовж-
и 2,6 ілометра з двома станціями (“Одесь а площа”, “Терем и”). На
це б дівництво передбачають виділити 30 млн рн — по 15 млн рн з
державно о і місь о о бюджетів. Та ож про рамою передбачено б дів-
ництво 2006 —2007 ро ах майстерень з ремонт ес алаторів. Їхнє б -
дівництво розпочали ще в 1995-м . На це план ють виділити 289,5 млн
рн (144,75 млн рн з держбюджет , 144,75 млн рн з місцево о).

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Та ою “Деміївсь а” станція ви лядатиме наст пном році

Вліт 2006 ро б дівельні роботи розпочали з новою силою
Кореспондент “Хрещати а” перевірив новозб дован платформ станції
“Деміївсь а”
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Â³ä÷óéòå ð³çíèöþ
Ïîð³âíÿííÿ êàíäèäàò³â íà ì³í³ñòåðñüê³ ïîñàäè

"Хрещати " продовж є о ляд потенційних претендентів на владні посади з різних політичних середовищ. Своїми д м ами з читачами азети
поділилися претенденти на посад міністра за ордонних справ Ганна Герман (ПР) та Гри орій Немиря (БЮТ). Політи и не зійшлися в д м ах
щодо інтенсивності діало з НАТО, проте виявили одностайність ритиці СНД.

Ãàííà ÃÅÐÌÀÍ: “Óêðà¿í³ áðàêóº ñì³ëèâèõ,
ïðàãìàòè÷íèõ ³í³ö³àòèâ”

— Íà âàøó äóìêó, ÿê ìîæíà îõàðàêòåðè-
çóâàòè ñó÷àñíó çîâí³øíþ ïîë³òèêó Óêðà¿íè?

— Âîíà íèí³ í³ÿêà. Áóêâàëüíî. ßêùî çà
ïàíà Òàðàñþêà âîíà áóëà àãðåñèâíà, òî
íèí³ í³ÿêà. Íåìà ÿêèõîñü ÷³òêèõ ³í³ö³àòèâ,
íåìàº ö³êàâèõ ³äåé. ² îöå âñå òåïåð êðó-
òèòüñÿ ïðîñòî í³ÿê. Áðàêóº ñì³ëèâèõ, ïðàã-
ìàòè÷íèõ ³í³ö³àòèâ, áðàêóº ³äåé. ß á ñêà-
çàëà, ùî çîâí³øíÿ ïîë³òèêà çóïèíèëàñÿ
íà ÿê³éñü çàâèñîê³é íîò³ ³ íå ìàº ïðîäîâ-
æåííÿ.

Ìåí³ íå ïîäîáàëàñÿ òà àãðåñèâíà ïîë³-
òèêà, ÿêó â³â Áîðèñ Òàðàñþê. Öå áóëî äó-
æå àãðåñèâíî. ªâðîïà íå ëþáèòü òàêî¿ àã-
ðåñèâíîñò³. Öå áóëî òðîõè âèêëè÷íî, íàä-
òî àíãàæîâàíî, àòðàêö³éíî.

À íàðàç³ öÿ ïîë³òèêà ÿêàñü àæ çàíàäòî
ìëÿâà. Ñïîñòåð³ãàºìî ñì³øí³ íàìàãàííÿ
ùîñü êîìóñü äîâåñòè, íàïðèêëàä, êîëè
éäåòüñÿ ïðî Ðîñ³þ. Ç ïðèâîäó ÿêîãîñü ïà-
öàíÿ÷îãî æàðòó ðîçäóâàºìî ö³ë³ ³ñòîð³¿.

Âîíî âñå º íàäòî ñóºòíå, íåçì³ñòîâíå,
ðåàêòèâíå. Íåìà ÿêèõîñü ÷³òêèõ ÿñíèõ ä³é,
à º ÿêåñü ÷è-òî ñîâàííÿ, ÷è-òî ñîï³ííÿ. Íå
çíàþ, ùî º òîìó ïðè÷èíîþ? Ìîæå, òî â³ä
íåäîñâ³ä÷åíîñò³ ïàíà ßöåíþêà. Ìîæëèâî,
ïàíà ßöåíþêà òðîõè çâåðõíüî ñïðèéìàº
äèïëîìàòè÷íå ñåðåäîâèùå â Óêðà¿í³.

Ãàäàþ, º áàãàòî íà öå ïðè÷èí. Ñþäè ïî-
âèíåí ïðèéòè çâàæåíèé ïîë³òèê. Ïðàãìà-

òèê, äîñâ³ä÷åíèé, ñïîê³éíèé — òèïó Àíà-
òîë³ÿ Çëåíêà, êîòðèé äîáðå çíàº, ùî òî
òàêå — ïðèéòè äî êåð³âíèöòâà íàøî¿ çîâ-
í³øíüî¿ ïîë³òèêè. Êîòðèé, íåçâàæàþ÷è íà
íàø³ âíóòð³øí³ òåðòÿ, íå óñêëàäíþâàòèìå
ñòîñóíêè ³ç çàêîðäîííÿì, ùîá ìè íå âè-
ãëÿäàëè ñì³øíî. Öÿ ëþäèíà ïîâèííà ìà-
òè êîëîñàëüíèé äîñâ³ä äèïëîìàòè÷íî¿ ðî-
áîòè.

— Õòî, íà âàøó äóìêó, ïîâèíåí âèçíà÷à-
òè çîâí³øíþ ïîë³òèêó: óðÿä ÷è Ïðåçèäåíò?

— ß äóìàþ, ùî öå ïîâèííà ðîáèòè Âåð-
õîâíà Ðàäà, êîòðà, ÿê çàâæäè, ïîâèííà âè-
ðîáëÿòè îñíîâí³ íàïðÿìêè çîâí³øíüî¿ ïî-
ë³òèêè, ÿê³ Ïðåçèäåíò ³ óðÿä ìàþòü âò³ëþ-
âàòè. Çðåøòîþ, öå íå ïîâèííî äèâóâàòè
òèõ, õòî âò³ëþº öþ ïîë³òèêó. Âåðõîâíà Ðà-
äà çàâæäè çàòâåðäæóâàëà îñíîâí³ íàïðÿì-
êè çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè, ðîçãëÿäàëà ¿õ ó ðå-
æèì³ ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ, óõâàëþâàëà
ÿêóñü êîíöåïö³þ. Áåçïåðå÷íî, âîíà ìàº
´ðóíòóâàòèñÿ íà áà÷åíí³ ö³º¿ çîâí³øíüî¿
ïîë³òèêè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, àëå öå íå
ìîæå áóòè êîíöåïö³ÿ îäí³º¿ ëþäèíè. Öå
ìàº áóòè êîëåã³àëüíà êîíöåïö³ÿ.

— ßê³ ìåõàí³çìè ïîâèíí³ áóòè ó ñòîñóí-
êàõ ç ÍÀÒÎ?

— Ñïîê³éí³ ³ êîíñòðóêòèâí³ ñòîñóíêè

— öå ³ º ãîëîâíèé ìåõàí³çì, ÿêèé ïîâè-
íåí áóòè çàä³ÿíèé ó ñòîñóíêàõ ç ÍÀÒÎ.
², çâ³ñíî, ïðàãìàòè÷íî. Òîáòî, ìè ïîâèí-
í³ áà÷èòè òóò ÿê ñâîþ êîðèñòü, òàê ³ ò³
ì³íóñè, ÿê³ íàì äàº ïåðñïåêòèâà âõî-
äæåííÿ äî ÍÀÒÎ, òîáòî ïðèºäíàííÿ äî
àëüÿíñó.

Ì³ðêóþ, ùî ñâî¿ âèñíîâêè ùîäî íàøèõ
ïîòðåá ó òàêîìó ìåõàí³çì³, ÿê ñòîñóíêè ç
ÍÀÒÎ, ìè ïîâèíí³ ðîáèòè, ´ðóíòóþ÷èñü
íà âèâ÷åíí³ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè. Òðåáà ïî-
ÿñíþâàòè ëþäÿì ³ ïîêàçóâàòè íàî÷íî, ùî
òàêå ÍÀÒÎ.

² êîëè ìè çðîçóì³ºìî, ùî íàñïðàâä³ ñó-
ñï³ëüñòâî ìàº ÷³òêå óÿâëåííÿ ïðî àëüÿíñ,
òîä³ ìè ïîâèíí³ ïðîâåñòè ðåôåðåíäóì.
Ëþäè ïîâèíí³ ñêàçàòè «òàê» àáî «í³». ² òî-
ä³ ìè ïîâèíí³ ïîñòàâèòè êðàïêó íàä «³» ó
ïèòàíí³, ÷è Óêðà¿íà áóäå ïðèºäíóâàòèñÿ äî
ÍÀÒÎ, ÷è âîíà çàëèøèòüñÿ ïîçàáëîêîâîþ
äåðæàâîþ.

Ó áóäü-ÿêîìó ðàç³ áåç ðîç’ÿñíþâàëüíî¿
ðîáîòè ó ñóñï³ëüñòâ³ ³ áåç ðåôåðåíäóìó
êðàïêó ó öüîìó ïèòàíí³ ïîñòàâèòè íåìîæ-
ëèâî.

— ßê³ ïåðñïåêòèâè ó÷àñò³ Óêðà¿íè â ÑÍÄ?
— Ìåí³ çàâæäè ö³ ïåðñïåêòèâè âèäàâà-

ëèñÿ äîñèòü ³ëþçîðíèìè. Òîìó ùî ÑÍÄ
äóæå ðîçìèòèé, öå ùîñü òàêå, ùî º äóæå
íåÿñíå. ß íàáàãàòî ÷³òê³øå óÿâëÿþ äâî-
ñòîðîíí³ ñòîñóíêè êðà¿í ïîñòðàäÿíñüêîãî
ïðîñòîðó. Íàñàìïåðåä ³ç Ðîñ³ºþ, Êàçàõ-
ñòàíîì ³ òàê äàë³.

Ïåðñïåêòèâà ó÷àñò³ â ÑÍÄ çàëåæèòü íà-
ñàìïåðåä â³ä òîãî, ÿêà ïåðñïåêòèâà â ñà-
ìî¿ ñï³âäðóæíîñò³

Ãðèãîð³é ÍÅÌÈÐß: “Äèïëîìàò³ÿ ñòàëà 
æåðòâîþ áîðîòüáè çà ïîâíîâàæåííÿ”

— ßê, íà âàøó äóìêó, ìîæíà îõàðàêòå-
ðèçóâàòè ñó÷àñíó çîâí³øíþ ïîë³òèêó Óêðà-
¿íè?

— Çîâí³øíÿ ïîë³òèêà Óêðà¿íè â³äáèâàº
âåñü áàãàæ 16 ðîê³â íåçàëåæíîñò³, ÿêèé º
äîâîë³ ñóïåðå÷ëèâèì. Àëå ùî â³äð³çíÿº çîâ-
í³øíþ ïîë³òèêè Óêðà¿íè 2007 ðîêó â³ä çîâ-
í³øíüî¿ ïîë³òèêè 2005 ðîêó, öå êîíñåíñóñ
ùîäî ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè äî ªâðîïåéñüêîãî
Ñîþçó ³ â³äñóòí³ñòü êîíñåíñóñó ùîäî ³íòåã-
ðàö³¿ Óêðà¿íè äî Ï³âí³÷íî-Àòëàíòè÷íîãî
àëüÿíñó.

Ñëàáêîþ ëàíêîþ çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè
Óêðà¿íè º ïèòàííÿ êîîðäèíàö³¿. Öå ñòî-
ñóºòüñÿ íå ëèøå óðÿäó, öå ñòîñóºòüñÿ â³ä-
íîñèí ì³æ çàêîíîäàâ÷îþ ã³ëêîþ âëàäè ³
âèêîíàâ÷îþ.

Äðóãå, ùî º ïðîáëåìîþ íà ñüîãîäí³, öå
ðîçóì³ííÿ ïîë³òèêè ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðà-
ö³¿ ÿê ïîë³òèêè, ÿêà âèìàãàº âíóòð³øíüî-
ãî íàïîâíåííÿ. Íàòîì³ñòü íèí³ âñå ùå äî-
ì³íóº òåíäåíö³ÿ, êîëè ïîë³òèêà ºâðîïåé-
ñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ ñïðèéìàºòüñÿ ëèøå ÿê çàâ-
äàííÿ Ì³í³ñòåðñòâà çàêîðäîííèõ ñïðàâ. Öå
ïîòð³áíî çì³íþâàòè.

² òðåòÿ äóæå âàæëèâà ïðîáëåìà — áðàê
êîìïåòåíòíèõ ñâ³æèõ êàäð³â íà äèïëîìà-
òè÷íèõ ïîñàäàõ — ìîëîäèõ, îñâ³÷åíèõ. Öÿ
ïðîáëåìà º ñêð³çü. ² ó âåëèêèõ êðà¿íàõ, ³
ó ìàëåíüêèõ. Ãàäàþ, ùî ìàþòü áóòè ñòè-
ìóëè, ùîá ìîëîä³ îñâ³÷åí³ êàäðè ïðèõî-
äèëè äî ÌÇÑ, à íå éøëè çâ³äñè, ÿê öå º
ñüîãîäí³, äî ïðèâàòíîãî ñåêòîðà. Ïîòð³á-
íî äàòè òàêèì êàäðàì êàð’ºðíó ïåðñïåê-
òèâó íà äèïëîìàòè÷í³é ðîáîò³.

— Õòî, íà Âàøó äóìêó, ïîâèíåí âèçíà÷à-
òè çîâí³øíþ ïîë³òèêó: óðÿä ÷è Ïðåçèäåíò?

— Ó çîâí³øí³é ïîë³òèö³ º ôîðìàëüí³ ³
íåôîðìàëüí³ ðå÷³. Âîíà òèì óñï³øí³øà,
÷èì ì³öí³øèé êîíñåíñóñ ó ñóñï³ëüñòâ³ ùî-
äî îñíîâíèõ íàïðÿìê³â çîâí³øíüî¿ ïîë³-
òèêè. ², âëàñíå, öå º çàâäàííÿì óñ³õ ïîë³-
òèê³â — äîñÿãàòè òàêîãî êîíñåíñóñó. Òà-
êèì ÷èíîì ïåðøà ÷àñòèíà â³äïîâ³ä³ çâó-
÷èòü òàê: çîâí³øíþ ïîë³òèêó ïîâèíí³ âè-
çíà÷àòè óñ³ ïîë³òèêè, ôîðìóþ÷è ïîòð³á-
íèé êîíñåíñóñ.

Äðóãà ÷àñòèíà â³äïîâ³ä³ ñòîñóºòüñÿ ðîç-
ïîä³ëó ïîâíîâàæåíü. Çà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ
çàêð³ïëåíå âèçíà÷åííÿ îñíîâ âíóòð³øíüî¿
³ çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè. Íèí³ º ê³ëüêà çà-
êîí³â, çîêðåìà çàêîí ïðî îñíîâè íàö³î-
íàëüíî¿ áåçïåêè â³ä 2003-ãî ðîêó, â ÿêî-

ìó âèçíà÷åíî îð³ºíòàö³þ íà ºâðîàòëàí-
òè÷íó ³ ºâðîïåéñüêó ³íòåãðàö³þ ÿê ñòðà-
òåã³÷í³ íàïðÿìêè çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè.
Áåçóìîâíî, Ïðåçèäåíò çã³äíî ç íèí³ø-
íüîþ êîíñòèòóö³ºþ î÷îëþº çîâí³øíüîïî-
ë³òè÷íèé ïðîöåñ. Àëå, ÿê ìè áà÷èìî, çà
óìîâ, ùî ñêëàëèñÿ ó 2006—2007 ðîêàõ,
çîâí³øíÿ ïîë³òèêà ³ äèïëîìàò³ÿ áàãàòî ðà-
ç³â ñòàâàëè æåðòâîþ áîðîòüáè çà ïîâíî-
âàæåííÿ ì³æ ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì ³ Ïðåçè-
äåíòîì. Öå ïðèçâåëî ³ äî â³äñòàâêè îäíî-
ãî ç ì³í³ñòð³â çàêîðäîííèõ ñïðàâ. Öå îçíà-
÷àº, ùî ïðîáëåìà º ³ ïîòðåáóº âðåãóëþ-
âàííÿ. Íèí³ óòâîðþþòüñÿ ñïðèÿòëèâ³ø³
óìîâè, îñê³ëüêè â ïàðëàìåíò³ º âñ³ øàí-
ñè äëÿ ôîðìóâàííÿ á³ëüøîñò³ íà îñíîâ³
äâîõ ôðàêö³é. ² â³äïîâ³äíî êîàë³ö³éíèé
óðÿä ñòàíå â³ääçåðêàëåííÿì ïàðëàìåíò-
ñüêî¿ á³ëüøîñò³.

Íîâ³ çì³íè äî êîíñòèòóö³¿, ÿê³ ñòàíóòü
ïðåäìåòîì îáãîâîðåííÿ â 2007-ìó, 2008
ðîêàõ, ìàþòü çàêð³ïèòè ÷³òêèé ðîçïîä³ë
ïîâíîâàæåíü. ² íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÿêó
ìîäåëü êîíñòèòóö³¿ óõâàëÿòü, öå õî÷ ³ â³-
ä³á’ºòüñÿ íà çîâí³øí³é ïîë³òèö³, ïðîòå íå
ïîçíà÷èòüñÿ íà ÷³òêîìó ðîçïîä³ë³ ïîâíî-
âàæåíü.

— ßê³ ìåõàí³çìè ïîâèíí³ áóòè ó ñòîñóí-
êàõ ç ÍÀÒÎ?

— Ìåõàí³çìè íå òðåáà âèãàäóâàòè. Óêðà-
¿íà íàðàç³ ïåðåáóâàº ó ðàìêàõ ³íòåíñèâíî-
ãî ä³àëîãó ç ÍÀÒÎ. Îñíîâíèìè ³íâåñòèö³-
ÿìè â áåçïåêó º çàïðîâàäæåííÿ ñòàíäàð-
ò³â. Íå òèõ ñòàíäàðò³â ùîäî ïåðåîçáðîºí-
íÿ ³ ñóòî â³éñüêîâèõ, ïðî ÿê³ ÷àñòî-ãóñòî
çãàäóþòü, à íàñàìïåðåä ñòàíäàðò³â öèâ³ëü-
íîãî êîíòðîëþ çà â³éñüêîâîþ ñôåðîþ,

ñòàíäàðò³â öèâ³ëüíîãî êîíòðîëþ çà ñôå-
ðîþ áåçïåêè, ÿêà øèðøà, í³æ ñóòî â³éñü-
êîâà ñôåðà. ² òðåòº, ùî â íàñ ìàëî ðîçó-
ì³þòü,— ºâðîàòëàíòè÷íà ³íòåãðàö³ÿ.
Îñòàííÿ âáèðàº â ñåáå ïèòàííÿ åíåðãå-
òè÷íî¿ áåçïåêè, çîêðåìà â êîíòåêñò³
ÍÀÒÎ. Öå çàõèñò ñèñòåì åíåðãåòè÷íî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè. Òàêèì ÷èíîì ïèòàííÿì ºâ-
ðîàòëàíòè÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ çàéìàòèìåòüñÿ íå
ëèøå Ì³íîáîðîíè. Íå ëèøå Ì³í³ñòåðñòâî
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é. À é, íàïðèêëàä,
Ì³í³ñòåðñòâî åêîíîì³êè, ðîçóì³þ÷è, ùî º
ö³ëèé åêîíîì³÷íèé äåïàðòàìåíò ó ÍÀÒÎ.
Êîëè â³äíîñèíè, ÿê³ íèí³ º,— ³íòåíñèâíèé
ä³àëîã ³ ïëàíè ä³é Óêðà¿íà-ÍÀÒÎ — áóäóòü
óñï³øí³, çà óìîâè ôîðìóâàííÿ â³äïîâ³äíî-
ãî êîíñåíñóñó ³ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè â ñó-
ñï³ëüñòâ³, òîä³ ìîæíà áóäå ï³äõîäèòè ³ äî
ïèòàííÿ ìîæëèâîãî ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ â³ä-
íîñèí Óêðà¿íà-ÍÀÒÎ.

— ßê³ ïåðñïåêòèâè ó÷àñò³ Óêðà¿íè â ÑÍÄ?
— ß íå áà÷ó âåëèêèõ ïåðñïåêòèâ, ³ öå çà-

ëåæèòü íå â³ä Óêðà¿íè. Öå çàëåæèòü â³ä
ñàìî¿ ñòðóêòóðè, ¿¿ íèí³øíüîãî ñòàíó. Àõ³ë-
ëåñîâà ï’ÿòà íèí³øíüîãî ÑÍÄ â òîìó, ùî
â³í ïåðåâàíòàæåíèé ³íñòèòóö³ÿìè, óïðàâ-
ë³íñüêèìè ñòðóêòóðàìè ³ ôàêòè÷íî ìàëî íà
ùî âïëèâàº â ïîë³òè÷í³é, åêîíîì³÷í³é ³
âñ³õ ³íøèõ ñôåðàõ. ªäèíîþ ôóíêö³ºþ
ÑÍÄ º êîìóí³êàòèâíà. Â³í º ìàéäàí÷è-
êîì äëÿ ñï³ëêóâàííÿ, çóñòð³÷åé íà âèùî-
ìó ð³âí³ òîùî. Êîðèñò³ äëÿ êðà¿í-÷ëåí³â ÿ
íå áà÷ó. Âñå, ùî ìîãëà á âèð³øóâàòè ÑÍÄ,
óæå óñï³øíî âèð³øóºòüñÿ íà äâîñòîðîí-
íüîìó ð³âí³

Розмовляв Іван РИБАЛКО,
“Хрещати ”
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Ðàéîíè çàðàïîðòóâàëèñÿ
Ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ñâ³äîìî çàâèùóþòü ïîêàçíèêè âèêîíàííÿ çâåðíåíü ãðîìàäÿí
Àëüáåðò ÏÎÒÀÏÎÂ, 
Ìàðèíà ÐÓËÜ
“Õðåùàòèê”

Учора місь ий сall-центр
повідомив "Хрещати "
про хід опрацювання
звернень ромадян щодо
найа т альніших питань
стосовно житлово- ом -
нально о та дорожньо о
осподарства. Найчасті-
ше ияни зверталися з
проблемами щодо опа-
лення, арячо о водопос-
тачання, незадовільно о
обсл ов вання б дин ів і
приб дин ових територій
та робот ліфтово о ос-
подарства. За алом до
сall-центр надійшло по-
над 30 тис. звернень.
Най іршими районами
б ло визнано Деснян-
сь ий, Дніпровсь ий і По-
дільсь ий.

Ó÷îðà “Õðåùàòèê” ïðîàíàë³-
çóâàâ çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí äî
Êè¿âñüêîãî ñall-öåíòðó çà îñòàí-
í³é ì³ñÿöü. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî íàé-
âàæëèâ³øèì ³ àêòóàëüíèì ïèòàí-
íÿì, ùî âèêëèêàº ³íòåðåñ ó æè-
òåë³â ñòîëèö³, ñòàëî ïèòàííÿ ïðî
îïàëþâàííÿ â áóäèíêàõ. Çàãàëü-
íà ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü ùîäî öüî-
ãî íàïðÿìó ñòàíîâèëà ïîíàä òðå-
òèíó â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ çâåð-
íåíü — ïîíàä 10 òèñ. Ïîíàä 5,6
òèñ. çâåðíåíü áóëî ïðèñâÿ÷åíî
ïèòàííþ ùîäî ãàðÿ÷îãî âîäî-
ïîñòà÷àííÿ. Íà íåçàäîâ³ëüíå îá-
ñëóãîâóâàííÿ áóäèíê³â ³ ïðèáó-
äèíêîâèõ òåðèòîð³é ïîñêàðæè-
ëèñÿ òðîõè á³ëüøå 3 òèñ. ãðîìà-
äÿí. Çàìèêàº ë³äèðóþ÷ó ÷åòâ³ð-
êó çâåðíåíü — ðîáîòà ë³ôòîâîãî
ãîñïîäàðñòâà. Öå òóðáóº ìàéæå
2,5 òèñÿ÷³ êèÿí. Âñüîãî æ íà-
ä³éøëî 30,9 òèñ. çâåðíåíü, ç ÿêèõ
âèêîíàíî 9044. Íèí³ íà ðîçãëÿ-
ä³ çíàõîäèòüñÿ 21764 çâåðíåíü
â³ä êèÿí.

Çà ê³ëüê³ñòþ çâåðíåíü ë³äèðóº
Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí, â³ä æè-
òåë³â ÿêîãî íàä³éøëî ïîíàä 5,1
òèñ. çâåðíåíü, ùî ñòàíîâèëî â
ñåðåäíüîìó 16,1 çâåðíåííÿ íà 1
òèñ. íàñåëåííÿ. Ïðîòå çà öèìè
êðèòåð³ÿìè ë³äèðóº Øåâ÷åíê³â-
ñüêèé ðàéîí, äå ê³ëüê³ñòü çâåð-
íåíü ñòàíîâèëà 16,96 íà 1 òèñ.
íàñåëåííÿ. Íå äèâëÿ÷èñü íà òå,
ùî Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí ìàº íàé-
ìåíøó ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ ï³ñ-
ëÿ Ïå÷åðñüêîãî, â³í ïîñ³äàº òðå-
òº ì³ñöå çà ê³ëüê³ñòþ çâåðíåíü
íà 1 òèñ. ÷îëîâ³ê — 15,07. Ñåðåä
ðàéîí³â, ÿê³ â³äðàïîðòóâàëè ïðî
100% âèêîíàííÿ ðîçãëÿä³â ïè-
òàíü ùîäî çâåðíåííÿ æèòåë³â,
íåìàº ëèøå Ïå÷åðñüêîãî (98,2%
âèêîíàííÿ) ³ Äí³ïðîâñüêîãî
(92,8%) ðàéîí³â.

Ïðîòå, íå äèâëÿ÷èñü íà òàêèé
îïòèì³ñòè÷íèé çâ³ò, ñall-öåíòð
çàâæäè çä³éñíþº êîíòðîëüíèé
äçâ³íîê äî ìåøêàíö³â, ÿê³ ïîäà-
âàëè ñêàðãè. Çã³äíî ïðîâåäåí³é
ïåðåâ³ðö³ ðåàëüíå âèêîíàííÿ ðî-
áîòè ùîäî çâåðíåíü ãðîìàäÿí â
ñåðåäíüîìó ïî Êèºâó ñòàíîâèëî
84%. Ðàéîíàìè, ó ÿêèõ âèÿâèâ-
ñÿ íàéíèæ÷èé â³äñîòîê ïðàâäè-
âîãî âèêîíàííÿ, ñòàëè Äåñíÿí-
ñüêèé (78,3%), Äí³ïðîâñüêèé
(74,4%) ³ Ïîä³ëüñüêèé (69,5%).

Ñåðåä ðàéîí³â ðåéòèíã âèêî-
íàâ÷î¿ äèñöèïë³íè ðîçïîä³ëèâñÿ
òàêèì ÷èíîì. Íà ïåðøîìó ì³ñ-

ö³ îïèíèâñÿ Äàðíèöüêèé ðàéîí
ç 91,6% ðåàëüíîãî ³ ÿê³ñíîãî âè-
êîíàííÿ çâåðíåíü. Äðóãå ì³ñöå
ïîñ³äàº Îáîëîíñüêèé, ÿêèé íà-
áðàâ 90,8%. Òð³éêó ðàéîí³â-ë³-
äåð³â çàìèêàº Ïå÷åðñüêèé —
90,2%. Ñåðåä ðåøòè ðàéîí³â ì³ñ-
òà: 4 ì³ñöå ó Øåâ÷åíê³âñüêîãî
(90,0%), ï’ÿòå,— ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ãî (87,9%), íà øîñò³é ïîçèö³¿ —
Ñîëîì’ÿíñüêèé (87,95) ³ íà ñüî-
ìîìó ì³ñö³ — Ñâÿòîøèíñüêèé
(79,9%).

ßê çàçíà÷åíî ðàí³øå, çà îñòàí-
í³é ì³ñÿöü äî ñòîëè÷íîãî ñàll-
öåíòðó çâåðíóëîñÿ ïîíàä 30 òè-
ñÿ÷ îñ³á, ùî ìàéæå âäâ³÷³ á³ëü-
øå, í³æ ó ìèíóëîìó ì³ñÿö³. Òî-
ä³ ó Ñëóæáó çàòåëåôîíóâàëî ïðè-

áëèçíî 18 òèñÿ÷ îñ³á. Íåçâàæà-
þ÷è íà ñóòòºâî á³ëüøó ê³ëüê³ñòü
ñêàðã, ó ïîð³âíÿíí³ ç ìèíóëèì
ì³ñÿöåì, çàãàëüíèé â³äñîòîê âè-
êîíàííÿ çâåðíåíü çá³ëüøèâñÿ.
Ñòàíîì íà ñüîãîäí³ â³í ñòàíî-
âèòü 95,14% ó ïîð³âíÿíí³ ç
92,84% ó âåðåñí³. “Íàðàç³ íàé-
á³ëüøå êèÿí òóðáóº ïðîáëåìà
îïàëåííÿ,— ðîçïîâ³â ãàçåò³
“Õðåùàòèê” çàñòóïíèê íà÷àëü-
íèêà Ñëóæáè äîïîìîãè ìåðà êè-
ÿíàì Îëåã Øìàãàëîâ,— â³ä ïî-
÷àòêó îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó â
ñàll-öåíòð íàäõîäèòü íàéá³ëüøà
ê³ëüê³ñòü ëèñò³â ñàìå ç ö³º¿ ïðîá-
ëåìàòèêè: êîìó íåâ÷àñíî ïîäà-
ëè òåïëî äî ïîìåøêàííÿ, ó êî-
ãî çîâñ³ì íåìàº ãàðÿ÷î¿ âîäè òî-

ùî. ² âñ³ çóñèëëÿ ðàéîííèõ ñàll-
öåíòð³â íàïðàâëåíî ñàìå íà ðîç-
â’ÿçàííÿ ïðîáëåì, ïîâ’ÿçàíèõ ç
ïî÷àòêîì îñ³ííüî-çèìîâîãî ïå-
ð³îäó”.

Ñïåêòð ïèòàíü, ç ÿêèìè êè-
ÿíè çâåðòàþòüñÿ ó Ñëóæáó 051,
äóæå øèðîêèé: â³ä äîñèòü áà-
íàëüíèõ ïðîáëåì ç³ ñì³òòÿì òà
ðåìîíòîì äàõ³â ó ï³ä’¿çäàõ äî îð-
ãàí³çàö³¿ ðîáîòè ñòîëè÷íèõ ãî-
òåë³â òà ìèòòÿ àâòîìîá³ë³â á³ëÿ
áþâåò³â. Çàãàëîì êèÿíè íåçàäî-
âîëåí³ ðîáîòîþ ÆÅÊ³â. Ïðî öå
ñâ³ä÷èòü âåëèêà ê³ëüê³ñòü äçâ³í-
ê³â äî ì³ñüêîãî ñàll-öåíòðó ç³
ñêàðãàìè, ïðåòåíç³ÿìè òà çàóâà-
æåííÿìè äî ïðàö³âíèê³â ÆÅÊ³â.
Íå âëàøòîâóº æèòåë³â ñòîëèö³ é

ñòàí äîð³ã òà ï³øîõ³äíèõ ïåðå-
õîä³â. Êèÿíè ñêàðæàòüñÿ íà âè-
áî¿íè íà ïðî¿æäæ³é ÷àñòèí³, â³ä-
ñóòí³ñòü ïàíäóñ³â òà íà îáñëóãî-
âóâàííÿ ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â.
Êð³ì öüîãî, íå çí³ìàºòüñÿ ç ïî-
ðÿäêó äåííîãî ïèòàííÿ ñàí³òàð-
íîãî ñòàíó òà áëàãîóñòðîþ ñòî-
ëèö³. ßê ïîâ³äîìèâ Îëåã Øìà-
ãàëîâ, ïîíàä 5% äçâ³íê³â äî ñàll-
öåíòðó íàäõîäèòü ç ïèòàíü ñïà-
ëþâàííÿ òà âèâîçó ñì³òòÿ, ðå-
ìîíòó ³ îáñëóãîâóâàííÿ ñì³òòº-
ïðîâîä³â òà ñì³òòºçá³ðíèê³â ó áó-
äèíêàõ, ñòèõ³éíèõ ñì³òòºçâàëèù,
îñâ³òëåííÿ âóëèöü, áåçïðèòóëü-
íèõ òâàðèí òà îñ³á áåç ïîñò³éíî-
ãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ó æèëèõ
áóäèíêàõ
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По Києву

Голосіївський

Дарницький

Деснянський

Дніпровський

Оболонський
Печерський

Подільський

Святошинський

Солом`янський

Шевченківський

Проблеми з опаленням

Проблеми з гарячим
водопостачанням

Незадовільне обслуговування
будинку та прибудинкової території    

Не працює ліфт

Інформація про виконання звернень громадян
щодо роботи житлово-комунального та дорожнього

господарства (найбільш проблемні питання)  
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хрещатик

Про надання дозволу на проектування 
та будівництво

Розпорядження Київської міської державної адміністрації 
№ 1267 від 27 вересня 2007 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про плануван�
ня та забудову територій», рішення Київської міської ради від 16.06.2005 № 433/3009 «Про затверджен�
ня Комплексної схеми транспорту міста Києва на період до 2020 року», в зв’язку з оновленням рухомо�
го складу та необхідністю розширення виробничих площ для забезпечення його утримання та ремонту, з
метою розширення виробничої бази комунального підприємства «Київпастранс» за рахунок інвестицій�
них коштів, враховуючи незначні обсяги інвестицій:

1. Äîçâîëèòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
«Êè¿âïàñòðàíñ» (äàë³ — ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ»):

1.1. Çä³éñíèòè ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèö-
òâî íîâîãî âèðîáíè÷îãî öåõó äëÿ çàáåçïå÷åí-
íÿ ðåìîíòó ðóõîìîãî ñêëàäó íà òåðèòîð³¿ Äàð-
íèöüêîãî òðàìâàéíîãî ðåìîíòíî-åêñïëóàòà-
ö³éíîãî äåïî ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ» íà âóë. Ïàâ-
ëà Óñåíêà, 7/9 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, â³äâåäåí³é â³äïîâ³ä-
íî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
17.11.1952 ð. ¹ 2261 «Ïðî â³äâ³ä òðàìâàéíî-
òðîëåéáóñíîìó óïðàâë³ííþ âèêîíêîìó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïî âóëèö³ ¹¹ 7-9-11 â Ñîö-
ì³ñò³, Äàðíèöüêîãî ð-íó, ï³ä áóä³âíèöòâî
òðàìâàéíîãî äåïî, òÿãîâî¿ ï³äñòàíö³¿ òà áó-
äèíêó äèñòàíö³¿».

1.2. Çä³éñíèòè ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèö-
òâî êîìïëåêñó âèðîáíè÷èõ òà ñêëàäñüêèõ
ïðèì³ùåíü íà òåðèòîð³¿ Àâòîáóñíîãî ïàðêó
¹ 6 ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ» íà âóë. Ïîëÿðí³é,
20 ó Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà íà çå-
ìåëüí³é ä³ëÿíö³, â³äâåäåí³é â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè òðóäÿùèõ â³ä 03.12.1968 ð. ¹ 2025
«Ïðî â³äâ³ä Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó âèðîáíè-
÷îìó óïðàâë³ííþ ïàñàæèðñüêîãî àâòîòðàíñ-
ïîðòó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà àâ-
òîáóñíîãî ïàðêó».

2. Ïîêëàñòè ôóíêö³¿ çàìîâíèêà ïðîåêòó-
âàííÿ òà áóä³âíèöòâà îá’ºêò³â, 5 âèçíà÷åíèõ
ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, (äàë³ — íî-
â³ îá’ºêòè) íà ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ».

3. ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ»:
3.1. Â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ðîçïîðÿäæåí-

íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ â³ä 28.07.2003 ¹ 1374 (ç³ çì³íàìè òà äî-
ïîâíåííÿìè, âíåñåíèìè ðîçïîðÿäæåííÿì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
16.10.2006 ¹ 1516), ïðîâåñòè êîíêóðñ ³ç çà-
ëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â äëÿ ðåàë³çàö³¿ çàçíà÷åíèõ
ó ï.1 ïðîåêò³â ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ Êè¿âðàäîþ
ð³øåííÿ â³äïîâ³äíî äî ï.4 öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ.

3.2. Óêëàñòè ³íâåñòèö³éí³ óãîäè ç ³íâåñòî-
ðàìè íà ô³íàíñóâàííÿ ïðîåêòóâàííÿ òà áó-
ä³âíèöòâà íîâèõ îá’ºêò³â.

3.3. Âèð³øèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïè-
òàííÿ çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

3.4. Îòðèìàòè ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêî-
ãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) àðõ³òåêòóðíî-ïëàíóâàëüíå çàâ-
äàííÿ òà âèêîíàòè éîãî óìîâè.

3.5. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáêó ³ çàòâåðäèòè ó
âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñ-
íó äîêóìåíòàö³¿ íà áóä³âíèöòâî íîâèõ îá’ºê-
ò³â.

3.6. Ï³ñëÿ ðîçðîáêè òà çàòâåðäæåííÿ ïðî-
åêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øèòè
ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 «Ïðî
ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâ-
íèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà» (³ç
çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè, âíåñåíèìè ð³øåí-
íÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12.02.2004
¹ 14/1223, â³ä 28.12.2004 ¹ 1051/2461, â³ä
27.12.2005 ¹ 622/3083, â³ä 31.10.2006
¹ 122/179 òà â³ä 28.12.2006 ¹ 530/587).

3.7. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ï³äïóíêò³â 3.1.- 3.6.
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ îäåðæàòè â óïðàâë³íí³
äåðæàðõáóäêîíòðîëþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà Ãîëîâíîìó óïðàâë³í-
í³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä-
ïîâ³äíî äîçâ³ë òà îðäåð íà âèêîíàííÿ áóä³-
âåëüíèõ ðîá³ò.

4. Ï³äãîòóâàòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íà
ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîïîçèö³¿
ùîäî ïåðåäà÷³ ó âëàñí³ñòü ³íâåñòîðà áóä³âë³
öåõó ðåìîíòó ðóõîìîãî ñêëàäó Äàðíèöüêîãî
òðàìâàéíîãî ðåìîíòíî-åêñïëóàòàö³éíîãî äå-
ïî ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ», ùî ðîçòàøîâàíà íà
âóë. Ïàâëà Óñåíêà, 7/9 ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà, áóä³âë³ ðåìîíòíî¿ ìàéñòåðí³ òà
ñêëàäñüêîãî ïðèì³ùåííÿ Àâòîáóñíîãî ïàðêó
¹ 4 ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ», ùî ðîçòàøîâàí³ íà
âóë. Àêàäåì³êà Áóëàõîâñüêîãî, 5 ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çà óìîâè ñïëàòè ¿õ
âàðòîñò³ òà ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà òà
ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ íîâèõ îá’ºêò³â.

5. ²íâåñòîðó ï³ñëÿ ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ
ïåðåäàòè íîâîçáóäîâàí³ îá’ºêòè, à òàêîæ âñ³
âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç áóä³âíèöòâîì íîâèõ îá’-
ºêò³â, äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà.

6. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîâåñòè îö³íêó áóäèí-
ê³â òà ñïîðóä Äàðíèöüêîãî òðàìâàéíîãî ðå-
ìîíòíî-åêñïëóàòàö³éíîãî äåïî òà Àâòîáóñ-
íîãî ïàðêó ¹ 4 ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ», âèçíà-
÷åíèõ â³äïîâ³äíî äî ï. 4 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ.

7. Âñòàíîâèòè, ùî ó ðàç³ ïåðåâèùåííÿ âàð-
òîñò³ áóä³âë³ öåõó ðåìîíòó ðóõîìîãî ñêëàäó
Äàðíèöüêîãî òðàìâàéíîãî ðåìîíòíî-åêñïëó-
àòàö³éíîãî äåïî ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ», ùî ðîç-
òàøîâàíà íà âóë. Ïàâëà Óñåíêà, 7/9, áóä³âë³
ðåìîíòíî¿ ìàéñòåðí³ òà ñêëàäñüêîãî ïðèì³-
ùåííÿ Àâòîáóñíîãî ïàðêó ¹ 4 ÊÏ «Êè¿âïàñ-
òðàíñ», ùî ðîçòàøîâàí³ íà âóë. Àêàäåì³êà
Áóëàõîâñüêîãî, 5, îö³íåíèõ â³äïîâ³äíî äî 
ï. 6 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, íàä âàðò³ñòþ âè-
òðàò, ïîíåñåíèõ ³íâåñòîðàìè ç áóä³âíèöòâà
íîâèõ îá’ºêò³â, ð³çíèöþ êîøò³â ³íâåñòîð
ñïëà÷óº äî áþäæåòó ì³ñòà. Ó ðàç³ ïåðåâèùåí-
íÿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà íîâèõ îá’ºêò³â íàä
âàðò³ñòþ áóä³âë³ öåõó ðåìîíòíîãî ñêëàäó Äàð-
íèöüêîãî òðàìâàéíîãî ðåìîíòíî-åêñïëóàòà-
ö³éíîãî äåïî ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ», ùî ðîçòà-
øîâàíà íà âóë. Ïàâëà Óñåíêà, 7/9, áóä³âë³
ðåìîíòíî¿ ìàéñòåðí³ òà ñêëàäñüêîãî ïðèì³-
ùåííÿ Àâòîáóñíîãî ïàðêó ¹ 4 ÊÏ «Êè¿âïàñ-
òðàíñ», ùî ðîçòàøîâàí³ íà âóë. Àêàäåì³êà
Áóëàõîâñüêîãî, 5, ð³çíèöÿ êîøò³â çàðàõîâóº-
òüñÿ íà ðîçâèòîê ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.

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

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

Про дозвіл на прокладання електромережі 
та водопроводу до будинку 

на просп. Перемоги, 67 
у Святошинському районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1269 від 27 вересня 2007 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дорожній рух», «Про авто�
мобільні дороги», розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04.07.2006 № 999 «Про ви�
конання робіт на автомагістралях та шляхово�транспортних спорудах міста», з метою забезпечення ста�
лого електропостачання та водопостачання будівлі на проспекті Перемоги, 67 у Святошинському районі
та зважаючи на звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Кармен�Трейдінг» від 13.06.2007
№ 101:

1. Äîçâîëèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ «Êàðìåí-Òðåéä³íã»:

1.1. Ó òåðì³í ç 01.10.2007 äî 15.10.2007 âè-
êîíàòè ðîáîòè ç ïðîêëàäàííÿ åëåêòðîìåðå-
æ³ 10 êÂ â³ä ï³äñòàíö³¿ «Ñâÿòîøèíñüêà», ùî
çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ïåðåìîãè,
59-À, äî áóäèíêó íà ïðîñï. Ïåðåìîãè, 67 ç
ïîðóøåííÿì áëàãîóñòðîþ çåëåíî¿ çîíè.

Ïåðåõ³ä âóë. Äðóæê³âñüêî¿ âèêîíàòè ó òåð-
ì³í ç 22.00 ï’ÿòíèö³ äî 5.30 ñóáîòè çàõâàòêà-
ìè, çàëèøàþ÷è ïðî¿çä äëÿ àâòîòðàíñïîðòó
øèðèíîþ íå ìåíøå 3,5 ì.

1.2. Ó òåðì³í ç 22.00 ï’ÿòíèö³ äî 
05.30 ïîíåä³ëêà (äàòó ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðî-
á³ò äîäàòêîâî ïîãîäèòè ç ÓÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ
Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ) âèêîíàòè ðîáîòè ç âëàø-
òóâàííÿ äâîõ âîäîïðîâ³äíèõ êàìåð íà ïðî¿ç-
í³é ÷àñòèí³ ïðîñï. Ïåðåìîãè ³ç òèì÷àñîâèì
çàéíÿòòÿì íåïàðíî¿ ñòîðîíè ïðî¿çíî¿ ÷àñòè-
íè ïðîñï. Ïåðåìîãè, çàëèøàþ÷è ïðî¿çä øè-
ðèíîþ íå ìåíøå 3,5 ì, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ï. 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ «Êàðìåí-Òðåéä³íã»:

2.1. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè ç ÓÄÀ² ÃÓ
ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõåìó îðãàí³çàö³¿
ðóõó òðàíñïîðòó òà ï³øîõîä³â íà ïåð³îä âè-
êîíàííÿ ðîá³ò.

2.2. Äî ïî÷àòêó ðîá³ò îäåðæàòè â Ãîëîâíî-
ìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñ-
òà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) îðäåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.3. Ðîáîòè âèêîíàòè çã³äíî ç Ïðàâèëàìè

âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïîðóäàõ òà
íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îáëàäíàííþ â 
ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíèìè ð³øåííÿì âèêîí-
êîìó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íàðîäíèõ äåïó-
òàò³â â³ä 04.02.80 ¹ 125.

2.4. Çàáåçïå÷èòè áåçïåêó ðóõó òà áåçïå÷íèé
ïðîõ³ä ï³øîõîä³â øëÿõîì âñòàíîâëåííÿ â³ä-
ïîâ³äíèõ äîðîæí³õ çíàê³â, îãîðîäæåííÿ ì³ñöü
ðîáîòè, îñâ³òëåííÿ, ñèãíàëüíèõ ë³õòàð³â â
ì³ñöÿõ âèêîíàííÿ ðîá³ò, íåîáõ³äíî¿ ê³ëüêî-
ñò³ ï³øîõ³äíèõ ì³ñòê³â.

2.5. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè ïî-
êðèòòÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè âóëèö³ çà òèïîì ³ñ-
íóþ÷îãî ïîêðèòòÿ òðîòóàð³â — ô³ãóðíèìè
åëåìåíòàìè ìîùåííÿ òà ïåðåäàòè çà àêòîì
ÊÏ «Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî
ðåìîíòó òà óòðèìàííþ àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã
òà ñïîðóä íà íèõ Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó»,
çåëåíó çîíó — çà òèïîì ³ñíóþ÷î¿ òà ïåðåäà-
òè ÊÏ ÓÇÃ Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó.

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà áåçàâàð³éíå âèêî-
íàííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà äèðåêòîðà ÒÎÂ
«Êàðìåí-Òðåéä³íã» Ìàðþõ³íà Â. Ì.

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

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

Про реконструкцію скверу 
на вул. Мартиросяна у Солом’янському районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1270 від 27 вересня 2007 року

Відповідно до ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.2 ст. 22 Закону України
«Про столицю України — місто�герой Київ», з метою створення сприятливих умов для відпочинку мешкан�
ців району:

1. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ðåêîíñòðóêö³¿ ñêâå-
ðó íà âóë. Ìàðòèðîñÿíà ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³.

2. Çàìîâíèêîì âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ñêâåðó íà âóë. Ìàðòèðîñÿíà âèçíà-
÷èòè Ñîëîì’ÿíñüêó ðàéîííó ó ì. Êèºâ³ äåð-
æàâíó àäì³í³ñòðàö³þ.

3. Ñîëîì’ÿíñüê³é ðàéîíí³é ó ì. Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ÿê çàìîâíèêó:

3.1. Îôîðìèòè ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ÷èí-
íèì çàêîíîäàâñòâîì.

3.2. Îäåðæàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêî-
ãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) àðõ³òåêòóðíî-ïëàíóâàëüíå çàâ-
äàííÿ òà âèêîíàòè éîãî âèìîãè.

3.3. Ðîçðîáèòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äî-
êóìåíòàö³þ íà ðåêîíñòðóêö³þ ñêâåðó íà 
âóë. Ìàðòèðîñÿíà, äå ïåðåäáà÷èòè ìàë³ àð-
õ³òåêòóðí³ ôîðìè òà îá’ºêòè ³íøîãî ïðèçíà-
÷åííÿ, ïîãîäèòè òà çàòâåðäèòè ¿¿ â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó äî 01.10.2007.

3.4. Âèçíà÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ÷èííèì
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó ãåíåðàëüíó ïðîåêò-
íó òà áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿.

3.5. Ï³ñëÿ ðîçðîáêè òà çàòâåðäæåííÿ â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñ-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ðåêîíñòðóêö³¿ ñêâåðó íà 
âóë. Ìàðòèðîñÿíà ïîäàòè ¿¿ â Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ ïðîâå-
äåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó â³äïîâ³äíî
äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 26.12.2003 ¹ 2442.

3.6. Ïîñò³éíî ä³þ÷³é êîì³ñ³¿, óòâîðåí³é ðîç-
ïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 26.12.2003 ¹ 2442 «Ïðî ïî-
ðÿäîê çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ
áóä³âíèöòâà àáî ðåêîíñòðóêö³é ñòàíö³é ìåò-
ðîïîë³òåíó, ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â, àâòîøëÿ-
õ³â, ïëîù òà ³íøèõ îá’ºêò³â æèòëîâî¿ òà ñî-
ö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà», â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó ïðîâåñòè êîíêóðñ ³ç çàëó÷åí-
íÿ ³íâåñòîð³â áóä³âíèöòâà îá’ºêò³â êîìåðö³é-
íîãî ïðèçíà÷åííÿ.

3.7. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêò³â 3.1-3.6 öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïî÷àòêó ðîá³ò îòðèìà-
òè äîçâ³ë òà îðäåð â³äïîâ³äíî â óïðàâë³íí³
äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîí-
òðîëþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
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òðàö³¿) òà Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì òà çîâí³øí³ì äèçàéíîì ì³ñòà
Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿).

3.8. Ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ³ç ðîçðîáêè ïðî-
åêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ðåêîíñòðóê-
ö³¿ ñêâåðó íà âóë. Ìàðòèðîñÿíà ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ çä³éñíèòè â ìåæàõ òà â³äïî-
â³äíî äî ïîêàçíèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðà-
ìîþ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíî-
ãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê.

3.9. Â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàòè äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòè-
ö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ïðî âèä³ëåííÿ
àñèãíóâàíü íà ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷å-
íèõ â ï.1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ïðè ôîðìó-
âàíí³ ïðîåêòó Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êè-
ºâà íà 2008 ð³ê.

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

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

Про дозвіл на виконання робіт 
із перекладання водопровідних мереж 

по вулиці Дмитрівській для забезпечення 
водопостачання та пожежегасіння 

новозбудованих житлових 
будинків №№ 38(40,56,76 
у Шевченківському районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1271 від 27 вересня 2007 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дорожній рух», «Про авто�
мобільні дороги», розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04.07.06 № 999 «Про ви�
конання робіт на автомагістралях та шляхово�транспортних спорудах міста», враховуючи рішення Київської
міської ради від 24.04.03 № 411/571 «Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права
користування землею” для забезпечення водопостачання та пожежегасіння новозбудованих житлових бу�
динків №№ 38�40,56,76 по вул. Дмитрівській у Шевченківському районі та зважаючи на звернення това�
риства з обмеженою відповідальністю «Гранд» від 15.06.07 № 01/04�126:

1. Äîçâîëèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ «²íæáóäêîìïëåêñ» (äàë³ —
ÒÎÂ «²íæáóäêîìïëåêñ») çà çàìîâëåííÿì òî-
âàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
«Ãðàíä» çã³äíî ç ðîçðîáëåíîþ òà çàòâåðäæå-
íîþ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíîþ äîêóìåíòàö³ºþ âèêîíàòè ðî-
áîòè ³ç ïåðåêëàäàííÿ âîäîïðîâ³äíèõ ìåðåæ
Ä=200 ìì íà Ä=500 ìì, ïî âóë. Äìèòð³âñüê³é
â³ä âóë. Ïàâë³âñüêî¿ äî áóäèíêó ¹ 46 ïî âóë.
Äìèòð³âñüê³é (ÂÊ-5) ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ç ÷àñòêîâèì ïåðåêðèòòÿì ïðî¿çíî¿
÷àñòèíè âóë. Äìèòð³âñüêî¿ (ïàðíà ³ íåïàðíà
ñòîðîíè) ³ç çàáåçïå÷åííÿì áåçïåðåøêîäíîãî
ïðî¿çäó äî æèòëîâèõ áóäèíê³â òà óñòàíîâ,
ðîçòàøîâàíèõ íà âóëèöÿõ Äìèòð³âñüê³é ³
Ïàâë³âñüê³é, çàëèøèâøè ïðî¿çä íå ìåíøå
3,5 ì, ó òåðì³í ç 01.10.07 äî 25.12.07.

2. ÒÎÂ «²íæáóäêîìïëåêñ»:
2.1. Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò îäåðæà-

òè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â Ãîëîâíîìó
óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà
Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) îðäåð íà òèì÷àñîâå ïîðóøåííÿ áëà-
ãîóñòðîþ òà éîãî â³äíîâëåííÿ ó çâ’ÿçêó ³ç ïå-
ðåêëàäàííÿì âîäîïðîâ³äíèõ ìåðåæ.

2.2. Ðîáîòè âèêîíàòè çã³äíî ç Ïðàâèëàìè
âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïîðóäàõ òà
íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îáëàäíàííþ â ì.
Êèºâ³, çàòâåðäæåíèìè ð³øåííÿì âèêîíêîìó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â
â³ä 04.02.80 ¹ 125.

2.3. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè â ÓÄÀ² ÃÓ

ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõåìó îðãàí³çàö³¿
äîðîæíüîãî ðóõó íà ïåð³îä âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.4. Çàáåçïå÷èòè áåçïåêó äîðîæíüîãî ðóõó
òà áåçïå÷íèé ïðîõ³ä ï³øîõîä³â øëÿõîì âñòà-
íîâëåííÿ â³äïîâ³äíèõ äîðîæí³õ çíàê³â, îãî-
ðîäæåííÿ ì³ñöü ðîáîòè, îñâ³òëåííÿ, ñèãíàëü-
íèõ ë³õòàð³â â ì³ñöÿõ âèêîíàííÿ ðîá³ò, íå-
îáõ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ ï³øîõ³äíèõ ì³ñòê³â.

2.5. Ïåðåäáà÷èòè âëàøòóâàííÿ ïîñò³â äëÿ
ìèòòÿ êîë³ñ àâòîìîá³ë³â ïðè âè¿çä³ ç áóä³-
âåëüíèõ ìàéäàí÷èê³â, äëÿ âèêëþ÷åííÿ çà-
áðóäíåííÿ ïðî¿çíèõ ÷àñòèí âóëèöü, ïðèëåã-
ëèõ äî ì³ñöü âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.6. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè ïî-
êðèòòÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè âóëèöü òà òðîòóàð³â
íà âñþ øèðèíó çà òèïîì ³ñíóþ÷èõ òà ïåðå-
äàòè çà àêòàìè øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíîìó
óïðàâë³ííþ (ÊÏ ØÅÓ) Øåâ÷åíê³âñüêîãî
ðàéîíó.

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíå òà áåçàâà-
ð³éíå âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà äèðåê-
òîðà ÒÎÂ «²íæáóäêîìïëåêñ» Ãàé÷åíþ Âàñè-
ëÿ Ãàâðèëîâè÷à.

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

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

Про надання дозволу 
на тимчасове зайняття тротуару 
та проїзної частини біля будинку 

на вул. Десятинній, 12 
у Шевченківському районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1273 від 27 вересня 2007 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про
охорону культурної спадщини», враховуючи п. 15 рішення Київської міської ради від 24.04.2003 № 401/561
«Про погодження місця розташування об’єкта, передачу та продаж земельних ділянок, що підлягають про�
дажу відповідно до плану надходжень до місцевого бюджету» щодо продажу міському музею «Духовні скар�
би України» земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування музею на вул. Десятинній,
12 у Шевченківському районі м. Києва, розпорядження Київської міської державної адміністрації від
07.06.2006 № 937 «Про надання міському музею «Духовні скарби України» дозволу на реконструкцію з на�
дбудовою і прибудовою будинку на вул. Десятинній, 12 у Шевченківському районі» та зважаючи на звер�
нення міського музею «Духовні скарби України» від 12.04.2007 № 47:

1. Äîçâîëèòè ì³ñüêîìó ìóçåþ «Äóõîâí³
ñêàðáè Óêðà¿íè» çä³éñíèòè â³äïîâ³äíî ðîç-
ðîáëåíî¿ òà çàòâåðäæåíî¿ â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó ïðîåêòíî- êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòà-
ö³¿ íà ðåêîíñòðóêö³þ ç íàäáóäîâîþ ³ ïðèáó-
äîâîþ áóäèíêó íà âóë. Äåñÿòèíí³é, 12 ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ òèì÷àñîâå çàéíÿòòÿ ç
01.10.2007 äî 30.12.2007 â ìåæàõ áóäèíêó òðî-
òóàðó òà ÷àñòêîâî ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè âóëèö³
Äåñÿòèííî¿ äëÿ âëàøòóâàííÿ áóä³âåëüíîãî
ìàéäàí÷èêà òà êðèòî¿ ï³øîõ³äíî¿ ãàëåðå¿ øè-
ðèíîþ 1,5 ì, çàëèøèâøè ïðî¿çä äëÿ àâòî-
òðàíñïîðòó øèðèíîþ íå ìåíøå 4,0 ì, çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ï. 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Ì³ñüêîìó ìóçåþ «Äóõîâí³ ñêàðáè Óêðà-
¿íè»:

2.1. Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó âèð³øèòè ïèòàííÿ ïàéîâî¿

ó÷àñò³ çã³äíî ç ð³øåííÿì ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 «Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿
³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà» (³ç çì³íàìè ³ äî-
ïîâíåííÿìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12.02.2004 ¹ 14/1223,
â³ä 28.122004 ¹ 1051/2461, â³ä 27.12.2005
¹ 622/3083, â³ä 31.10.2006 ¹ 122/179 òà â³ä
28.12.2006 ¹ 530/587).

2.2. Îäåðæàòè äîçâîëè öåíòðàëüíîãî îðãà-
íó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ó ñôåð³ îõîðîíè êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè — Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè ³
òóðèçìó Óêðà¿íè, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà ïðîâåäåííÿ
ðîá³ò.

2.3. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ï³äïóíêò³â 2.1 — 2.2
öüîãî ïóíêòó îäåðæàòè â óïðàâë³íí³ äåðæàð-
õáóäêîíòðîëþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò.

2.4. Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò îäåðæà-
òè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëà-
ãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îðäåð íà âñòàíîâ-
ëåííÿ îáìåæóâàëüíî¿ îãîðîæ³ òà âèêîíàííÿ
ðîá³ò.

2.5. Âñòàíîâèòè îãîðîæó, â³äïîâ³äí³ çíàêè,
îñâ³òëåííÿ, çàáåçïå÷èòè áåçïå÷íèé ïðîõ³ä ï³-
øîõîä³â òà ïðî¿çä òðàíñïîðòó íà ïåð³îä âè-
êîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.

2.6. Ðîáîòè âèêîíóâàòè â³äïîâ³äíî äî Ïðà-
âèë âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïîðóäàõ
òà íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îáëàäíàííþ â ì.
Êèºâ³, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì âèêîíêîìó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â
â³ä 04.02.80 ¹ 125 òà çã³äíî ç âèìîãàìè íîðì
³ ïðàâèë òåõí³êè áåçïåêè.

2.7. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè ïî-
êðèòòÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè çà òèïîì ³ñíóþ÷î-
ãî, à òðîòóàð³â — ô³ãóðíèìè åëåìåíòàìè ìî-
ùåííÿ.

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà áåçàâàð³éíå òà ñâîº-
÷àñíå ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà ãîëîâ-
íîãî ³íæåíåðà ì³ñüêîãî ìóçåþ «Äóõîâí³ ñêàð-
áè Óêðà¿íè» Ç³ðíçàêà Â. ².

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

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

Про створення тимчасової міської комісії 
з визначення причин виникнення 
і розкриття тріщин в конструкціях 

жилого будинку на вул. Макіївській, 10 
в Оболонському районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1275 від 27 вересня 2007 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про захист населення і тери�
торій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» та з метою визначення причин по�
шкодження жилого будинку на вул. Макіївській, 10 в Оболонському районі:

1. Ñòâîðèòè òèì÷àñîâó ì³ñüêó êîì³ñ³þ äëÿ
âèçíà÷åííÿ ïðè÷èí âèíèêíåííÿ ³ ðîçêðèò-
òÿ òð³ùèí â êîíñòðóêö³ÿõ æèëîãî áóäèíêó òà
çàòâåðäèòè ¿¿ ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Òèì÷àñîâ³é ì³ñüê³é êîì³ñ³¿, ñòâîðåí³é
çã³äíî ç ï.1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, â äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í íàäàòè Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ âèñíîâêè ùîäî ïðè÷èí
âèíèêíåííÿ ³ ðîçêðèòòÿ òð³ùèí â êîíñòðóê-
ö³ÿõ æèëîãî áóäèíêó òà ïðîïîçèö³¿ ç ïîäàëü-
øîãî éîãî âèêîðèñòàííÿ.

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

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóïíèêà
ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Ãîëóá÷åíêà À. Ê.

Голова Л. Черновець ий

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

№ 1275 від 27 вересня 2007 року

СКЛАД
тимчасової міської комісії з визначення причин виникнення 

і розкриття тріщин в конструкціях 
жилого будинку на вул. Макіївській,10 

в Оболонському районі

ГОЛУБЧЕНКО Анатолій Костянтинович — перший заст пни олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації, олова омісії

ПШЕНИЧНИЙ Віталій Ни ифорович — начальни Головно о правління з питань надзвичайних сит ацій
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації), заст пни олови омісії

АНДРУШЕНКО Боліслав Станіславович — начальни Головно о правління онтролю за бла о строєм м.
Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації)

БЕРЕЗИНЕЦЬ Людмила Василівна — в.о. оловно о Державно о санітарно о лі аря Оболонсь о о
район м. Києва

БОЖКО Ми ола Павлович — дире тор інстит т "Київ ео"

БОЙКО І ор Петрович — завід вач афедрою основ ф ндаментів Київсь о о
національно о ніверситет б дівництва та архіте т ри (за з одою)

БУШОВСЬКИЙ Оле Ми олайович — заст пни начальни а правління Державно о архіте т рно-
б дівельно о онтролю ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

ДЕНИСЕНКО Володимир Ми олайович — перший заст пни начальни а Головно о правління житлово о
забезпечення ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

КАРМІНСЬКИЙ Анатоль Мар ович — начальни спеціалізованої державної ор анізації "Київсь а місь а
сл жба У раїнсь ої державної інвестиційної е спертизи"

КАФІЄВ Костянтин Петрович — заст пни енерально о дире тора ВАТ "Київпрое т"

КОРПУСЕНКО Валерій Леонідович — заст пни начальни а територіально о правління
Держ ірпромна ляд по Київсь ій області та м. Києв (за з одою)

КУЛАКОВСЬКИЙ Юрій Петрович — перший заст пни начальни а Головно о правління земельних
рес рсів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

КУКУРУДЗЯК Сер ій Дмитрович — заст пни начальни а Головно о правління МНС У раїни в м.
Києві (за з одою)

ПРОНІН Анатолій Васильович — заст пни начальни а правління оординації роботи прое тних
і б дівельних ор анізацій ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

ПРИСЯЖНЮК Володимир Тимофійович — олова правління ЗАТ "Київмісь б д-1" (за з одою)

САЗОНОВ Геор ій Анатолійович — перший заст пни олови Оболонсь ої районної м. Києві
державної адміністрації

СТОРОЖЕНКО Володимир Сер ійович — начальни Головно о правління житлово о осподарства
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації)

СЛЮСАРЕНКО Юрій Степанович — заст пни дире тора Державно о НДІ б дівельних онстр цій
(за з одою)

Заст пни олови — ерівни апарат Б. Стичинсь ий
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Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 15.05.2007 № 551
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1276 від 27 вересня 2007 року

Внести зміни до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 15.05.2007 № 551 «Про
надання окремих ритуальних послуг при похованні учасників Великої Вітчизняної війни у 2007 році», ви�
клавши пункт 1 у такій редакції:

«1. Âèä³ëèòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ðèòó-
àëüíèõ ïîñëóã âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) 1000,0 òèñ. ãðí äëÿ áåçêîøòîâ-
íîãî íàäàííÿ îêðåìèõ ðèòóàëüíèõ ïîñëóã
çã³äíî ç äîäàòêîì ïðè ïîõîâàíí³ ó÷àñíèê³â
Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, ðîçì³ð ïåíñ³é

ÿêèõ ç óðàõóâàííÿì íàäáàâîê, ï³äâèùåííÿ ³
äîïëàò â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè
çà îñòàíí³é ì³ñÿöü íå ïåðåâèùóâàâ ç 1 êâ³ò-
íÿ 2007 ðîêó — 525,00 ãðí, ç 1 æîâòíÿ 2007
ðîêó — 532,00 ãðí».

Голова Л. Черновець ий

Про фінансову допомогу у 2007 році 
громадській організації дітей(інвалідів 

Чорнобиля «Квіти полину» та Благодійному
фонду Олени Петрусевич

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1277 від 27 вересня 2007 року

Відповідно до статті 13 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», міської
комплексної програми «Турбота» на 2006—2010 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від
16.12.2005 № 603/3064, та з метою подальшого соціального захисту інвалідів у м. Києві:

1. Âèä³ëèòè óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ æ³íîê,
³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîø-
òè ó ñóì³ 41,9 òèñ. ãðí äëÿ ô³íàíñîâî¿ äîïî-
ìîãè ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ ä³òåé-³íâàë³ä³â
×îðíîáèëÿ “Êâ³òè ïîëèíó” òà Áëàãîä³éíîìó
ôîíäó Îëåíè Ïåòðóñåâè÷.

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ïåðåðàõóâàòè óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ æ³íîê,
³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîø-
òè, çàçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ, çà ðàõóíîê âèäàòê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþ-
äæåò³ 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. çà-
áåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Ê³ëü÷èöüêó ². Ð.

Голова Л. Черновець ий

Про внесення змін та доповнень 
до розпорядження Київської міської державної

адміністрації від 10.12.2004 № 2243
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1286 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дорожній рух», з метою
прискорення термінів забезпечення працівників Державної податкової інспекції у Печерському районі м.
Києва відповідними робочими приміщеннями та зважаючи на звернення Державної податкової інспекції у
Печерському районі м. Києва від 15.05.2007 № 6235/9/01�209:

Âíåñòè çì³íè òà äîïîâíåííÿ äî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ â³ä 10.12.2004 ¹ 2243 «Ïðî íàäàííÿ
äîçâîëó íà òèì÷àñîâå çàéíÿòòÿ òðîòóàðó òà
÷àñòêîâî ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè âóëèö³ á³ëÿ áó-
äèíêó íà âóë. Ëºñêîâà, 4 ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³» (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè, âíå-
ñåíèìè ðîçïîðÿäæåííÿì â³ä 15.12.2005
¹ 2319), à ñàìå:

— ó ïóíêòàõ 1, 2 ðîçïîðÿäæåííÿ ñëîâà
“çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Àåðî-

áóä” çàì³íèòè ñëîâàìè «òîâàðèñòâó ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ðåëå» ó â³äïîâ³äíèõ
â³äì³íêàõ.

— ó ï.1 ðîçïîðÿäæåííÿ öèôðè «25.12.2006»
çàì³íèòè öèôðàìè «30.09.2008».

— ó ï.3 ðîçïîðÿäæåííÿ ñëîâà “ãîëîâó
ïðàâë³ííÿ ÇÀÒ “Àåðîáóä”» Ãîëüäó À. Â.” çà-
ì³íèòè ñëîâàìè “ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
ÒÎÂ “Ðåëå” Øèíêàðåíêî Â. Ì.”.

Голова Л. Черновець ий

Про внесення змін і доповнень 
до складу постійно діючої конкурсної комісії

по підготовці, організації 
і проведенню конкурсу по продажу квартир

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1292 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) від 16.07.2007 № 892 «Про затвердження Тимчасового порядку продажу на конкурсних заса�
дах квартир, одержаних від забудовників в рахунок відрахувань, встановлених при відведенні земельних
ділянок для будівництва житлових будинків у м. Києві» та від 10.08.2007 № 1037 «Про створення постій�
но діючої конкурсної комісії по підготовці, організації і проведенню конкурсу по продажу квартир»:

1. Âíåñòè çì³íè òà äîïîâíåííÿ äî ïåðñî-
íàëüíîãî ñêëàäó ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóðñíî¿
êîì³ñ³¿ ïî ï³äãîòîâö³, îðãàí³çàö³¿ ³ ïðîâåäåí-
íþ êîíêóðñó ïî ïðîäàæó êâàðòèð òà âèêëàñ-
òè éîãî â ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñî-

áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøèõ çàñòóïíèê³â
òà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáî-
â’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 10.08.2007 № 1037 (в редакції розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) № 1292 від 1 жовтня 2007 року)

СКЛАД 
постійно діючої конкурсної комісії по підготовці, 

організації і проведенню конкурсу по продажу квартир

Басс Д.Я. — перший заст пни олови Київсь ої місь ої державної адміністрації,
спів олова омісії

Голиця М.М. — заст пни олови Київсь ої місь ої державної адміністрації — начальни
Головно о правління житлово о забезпечення, спів олова омісії

Андрієн о О.Г. — начальни відділ розвит житлово о осподарства Головно о
правління е ономі и та інвестицій

Батіщева С.М. — заст пни начальни а відділ з питань пайової часті Головно о
правління е ономі и та інвестицій

Бондарєв А.В. — заст пни начальни а Головно о правління житлово о забезпечення

Глад ня Р.М. — начальни правління апітальних в ладень та розвит соціальної
інфрастр т ри міста Головно о правління е ономі и та інвестицій

Дейне а В.П. — олова постійної омісії Київсь ої місь ої ради з питань власності (за
з одою)

Ламонова О.М. — начальни правління з питань пайової часті Головно о правління
е ономі и та інвестицій

Л ашина М.В. — начальни Головно о правління е ономі и та інвестицій

Маміна О.В. — заст пни начальни а правління апітальних в ладень та розвит
соціальної інфрастр т ри міста — начальни відділ з питань
омпле сно о аналіз та про ноз вання апітально о б дівництва
Головно о правління е ономі и та інвестицій

Міщен о Л.А. — заст пни начальни а Головно о правління ом нальної власності
м. Києва

Мороз О.С. — заст пни начальни а Головно о фінансово о правління

Непоп В.І. — дире тор КП з питань б дівництва житлових б дин ів "Житлоінвестб д-
УКБ" (за з одою)

Присяжню В.К. — олова постійної омісії Київсь ої місь ої ради з питань бюджет та
соціально-е ономічно о розвит (за з одою)

Радчен о Н.Т. — заст пни начальни а юридично о правління апарат ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Світличний О.П. — начальни відділ оординації інвестиційної роботи Головно о
правління е ономі и та інвестицій

Сірий М.В. — дире тор Ком нально о омерційно о нітарно о підприємства
"Фінансова омпанія "Житло-інвест" (за з одою)

Ч б А.В. — начальни Головно о правління ом нальної власності м. Києва

Заст пни олови — ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Про реєстрацію Статуту 
релігійної громади парафії 

Воздвиження Чесного 
і Животворящого Хреста Господнього 

Києво(Вишгородської Екзархії Української
Греко(Католицької Церкви 

у Деснянському районі м. Києва

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1300 від 3 жовтня 2007

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та враховуючи за�
яву громадян — засновників релігійної громади парафії Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста
Господнього Києво�Вишгородської Екзархії Української Греко�Католицької Церкви у Деснянському районі
м. Києва від 27.06.2007 № 1 та протокол Установчих загальних зборів релігійної громади щодо реєстра�
ції Статуту вказаної релігійної громади від 21.01.2007 № 1:

1. Çàðåºñòðóâàòè Ñòàòóò ðåë³ã³éíî¿ ãðîìà-
äè ïàðàô³¿ Âîçäâèæåííÿ ×åñíîãî ³ Æèâîòâî-
ðÿùîãî Õðåñòà Ãîñïîäíüîãî Êèºâî-Âèøãî-
ðîäñüêî¿ Åêçàðõ³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ãðåêî-Êàòî-
ëèöüêî¿ Öåðêâè ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà, ùî äîäàºòüñÿ.

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

Голова Л. Черновець ий
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Ó “Âîë³” íå ³ñíóâàòèìå àíàëîãà
Äî ê³íöÿ 2008 ðîêó êîìïàí³ÿ ïëàíóº íàäàâàòè â ñòîëèö³ 
ïîñëóãè ò³ëüêè ó öèôðîâîìó ôîðìàò³

Êîìïàí³ÿ “Âîëÿ”, ÿêà îáñëó-
ãîâóº äî 80% ñòîëè÷íîãî ðèíêó
êàáåëüíîãî òåëåáà÷åííÿ, íàäàâà-

òèìå ïîñëóãè ò³ëüêè â öèôðîâî-
ìó ôîðìàò³ âæå äî ê³íöÿ 2008 ðî-
êó. Â ê³ëüêîõ ðàéîíàõ Êèºâà öå

ñòàíåòüñÿ âæå íàïðèê³íö³ íèí³ø-
íüîãî.

Çà ñëîâàìè ïðåçèäåíòà “Âî-
ë³” Ñåðã³ÿ Áîéêà, âèòðàòè íà
ï³äòðèìàííÿ àíàëîãîâî¿ òåõíî-
ëîã³¿ çðîñòàþòü äëÿ âñ³õ áåç âè-
íÿòêó òåëåêîìóí³êàö³éíèõ êîì-
ïàí³é, ùî ïðèçâîäèòü äî çá³ëü-
øåííÿ âàðòîñò³ ïàêåò³â òåëåïðî-
ãðàì. Ç îäíîãî áîêó, öå ïîÿñíþ-
þòü ïîäîðîæ÷àííÿì òåõí³÷íîãî
îáñëóãîâóâàííÿ àíàëîãîâèõ
ñêëàäîâèõ ìåðåæ³ — îáëàäíàí-
íÿ ñòàð³º, ³ éîãî òðåáà çàì³íþ-
âàòè, à º é òàêå, ùî íàâ³òü óæå
íå âèïóñêàþòü. Ç ³íøîãî áîêó,
çðîñòàº ïåðåì³ííà ÷àñòèíà ñîá³-
âàðòîñò³ ïîñëóã — äîðîæ÷àþòü
åíåðãîíîñ³¿, ï³äí³ìàþòü îðåíä-
í³ òà êîìóíàëüí³ ïëàòåæ³, çá³ëü-

øóºòüñÿ çàðîá³òíà ïëàòà ó â³ä-
ïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ÷èííîãî çà-
êîíîäàâñòâà.

ßê çàïåâíÿº ïàí Áîéêî, êîì-
ïàí³ÿ ðîáèòü óñå ìîæëèâå, àáè
õî÷ ó ïåðø³é ïîëîâèí³ 2008-ãî
çì³íà ö³í íà àíàëîãîâå òåëåáà-
÷åííÿ íå áóëà ð³çêîþ. Îäíàê ç
1 ñ³÷íÿ ïîâíèé àíàëîãîâèé ïà-
êåò ïðîãðàì ïîäîðîæ÷àº ç 22 äî
26,9 ãðèâí³ íà ì³ñÿöü, à íåïîâ-
íèé — ç 18 äî 22-õ. Äî ê³íöÿ æ
íàñòóïíîãî ðîêó àáîíåíòíà ïëà-
òà çà ïîâíèé àíàëîãîâèé ïàêåò
ñÿãíå 32-34 ãðèâåíü, à íåïîâíèé
ñîö³àëüíèé — 29. Äëÿ ïîð³âíÿí-
íÿ: öèôðîâèé ñîö³àëüíèé ïàêåò
“Óêðà¿íà” ³ç òàêîþ æ ê³ëüê³ñòþ
òåëåêàíàë³â, ÿê ó ñîö³àëüíîìó
àíàëîãîâîìó, êîøòóâàòèìå, çà

ðîçðàõóíêàìè, íå á³ëüøå 20 ãðè-
âåíü íà ì³ñÿöü ïðîòÿãîì óñüîãî
2008 ðîêó. Òàêèì ÷èíîì Ñåðã³é
Áîéêî ñïîä³âàºòüñÿ, ùî ïåðåõ³ä
íà “öèôðó” áóäå áåçáîë³ñíèì.

Ùîá ïðèéìàòè öèôðîâå ìîâ-
ëåííÿ, äî àíàëîãîâîãî òåëåïðèé-
ìà÷à òðåáà äîäàòè êàáåëüíèé òå-
ëåâ³ç³éíèé òþíåð. Êîøòóº â³í 299
ãðèâåíü. Âò³ì, “Âîëÿ” îá³öÿº âè-
ã³äí³ àêö³¿, ÿê³, çà ñëîâàìè ïàíà
Áîéêà, íå äàäóòü âòðàòèòè ÷àñòè-
íó àáîíåíò³â êîìïàí³¿ ïðè ¿¿ ïå-
ðåõîä³ íà “öèôðó”. Õî÷à òóò ïàí
Áîéêî äåùî ëóêàâèòü, àäæå á³ëü-
ø³ñòü êèÿí ÿêðàç ó ï³äêëþ÷åíí³
àáî çì³í³ òîãî ÷è ³íøîãî êàáåëü-
íîãî îïåðàòîðà ìàéæå íå ìàþòü
âèáîðó: “Âîë³” íàëåæèòü á³ëüøà
÷àñòèíà öüîãî ðèíêó

Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
“Õðåùàòèê”

Найбільший в У раїні абельний оператор — "Воля" —
остаточно відмовляється від анало ово о мовлення.
Повний перехід на цифрове телебачення відб деться
напри інці наст пно о ро . Та ий ро омпанія пояс-
нює став ою на с часні техноло ії та подорожчанням
"анало а". Та , з 1 січня ціна на повний анало овий
па ет про рам зміниться з 22 до 26,9 ривні на мі-
сяць, а неповний анало овий па ет обійдеться абонен-
т не 18, а в 22 ривні. Натомість цифровий соціаль-
ний па ет "У раїна" ошт ватиме не більше 20-ти
впродовж сьо о 2008 ро .

²ãîð ÊÓÐÓÑ: “Öèôðà” îá³éäåòüñÿ
Óêðà¿í³ ó 5 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü”
Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Íàöðàäè — ïðî ïåðåõ³ä â³ò÷èçíÿíîãî òåëåáà÷åííÿ 
íà öèôðîâèé ôîðìàò ìîâëåííÿ
Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
“Õðåùàòèê”

Мин ло о тижня Націо-
нальна рада з питань те-
лебачення і радіомовлен-
ня внесла доповнення до
План розвит телера-
діоінформаційно о прос-
тор У раїни, з мовлені
переходом раїни на циф-
рове мовлення. Перший
заст пни олови Нацради
І ор К р с розповів "Хре-
щати " про почато пер-
шо о етап впровадження
цифрово о ефірно о теле-
радіомовлення і ви орис-
тання частотно о рес рс ,
надано о У раїні відповід-
но до Женевсь ої оди
2006 ро .

— Çã³äíî ç Ïëàíîì ðîçâèòêó íà-
ö³îíàëüíîãî òåëåðàä³î³íôîðìàö³é-
íîãî ïðîñòîðó Óêðà¿íè ³ âèìîãàìè
ì³æíàðîäíî¿ óãîäè “Æåíåâà-2006”
äî 1 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ìàº â³ä³éòè â
ìèíóëå àíàëîãîâå òåëåáà÷åííÿ.
Çâ³äêè òàêà óâàãà äî öèôðîâîãî
ìîâëåííÿ, àäæå, íàïåâíå, á³ëü-
ø³ñòü ãëÿäà÷³â çàäîâîëüíÿº íèí³ø-
íº òåëåáà÷åííÿ?

— Ð³÷ íå ò³ëüêè â òîìó, ùî áóäå
çíà÷íî ÿê³ñí³øà êàðòèíêà íà òåëå-
åêðàí³. Ïî-ïåðøå, êðà¿íè ªâðîïè
ç³òêíóëèñÿ ç ïðîáëåìîþ áðàêó ÷àñ-
òîòíîãî ðåñóðñó — òåëåêîìïàí³é
á³ëüøàº, à òåëåêàíàë³â íå âèñòà÷àº.
Öèôðîâèé ñòàíäàðò äàº çìîãó íà
îäí³é ÷àñòîò³ òðàíñëþâàòè ï’ÿòü-
ø³ñòü ïðîãðàì. Öå òàêîæ óð³çíî-
ìàí³òíèòü òåëåìåíþ òèõ, õòî æèâå
â ì³ñöåâîñò³, äå º íèí³ ïðèéîì ò³ëü-
êè òðüîõ-÷îòèðüîõ êàíàë³â.

Ïî-äðóãå, àíàëîãîâå òåëåáà÷åí-
íÿ äîðîæ÷àº, ÿê áóäü-ÿêà çàñòà-
ð³ëà òåõíîëîã³ÿ. Äåÿê³ êðà¿íè, ñêà-
æ³ìî, ßïîí³ÿ, âæå íàâ³òü â³äìîâ-
ëÿþòüñÿ â³ä âèïóñêó àíàëîãîâèõ
òåëåâ³çîð³â. Äî òîãî æ íèí³øí³
ïåðåäàâà÷³ ïîòðåáóþòü äóæå áà-
ãàòî åëåêòðîåíåðã³¿, à ç ïåðåõî-
äîì íà “öèôðó” ¿¿ âèòðà÷àòèìåòü-
ñÿ ó òðè-÷îòèðè ðàçè ìåíøå. Òîæ

â óìîâàõ çðîñòàííÿ âàðòîñò³ åíåð-
ãîðåñóðñ³â ìè çàîùàäæóâàòèìåìî
íà òðàíñëÿö³¿ òåëåñèãíàëó.

Ïî-òðåòº, º åêîëîã³÷íà ñêëàäî-
âà — ùî ìåíøå ïðàöþâàòèìå ïå-
ðåäàâà÷³â, òî ìåíøå ëþäè çàçíà-
âàòèìóòü øêîäè â³ä îïðîì³íåííÿ.

— ×èì çàãðîæóº íàì íåâèêîíàí-
íÿ Æåíåâñüêî¿ êîíâåíö³¿?

— Âòðàòîþ íàö³îíàëüíîãî ÷àñ-
òîòíîãî ðåñóðñó. Äîêóìåíò ïåðåä-
áà÷àº, ùî êðà¿íà, ÿêà íå âèêî-
ðèñòîâóº íàäàíó ¿é ÷àñòîòó, çìó-
øåíà áóäå â³ääàòè ¿¿ ñóñ³äàì, ÿê-
ùî ò³ âíåñóòü â³äïîâ³äí³ çàÿâè.
Òàêà ñèòóàö³ÿ âæå áóëà 1991 ðî-
êó. Íàø³ â³éñüêîâ³ íå çàõîò³ëè
â³ääàâàòè ñâî¿ çàéâ³ ÷àñòîòè òåëå-
áà÷åííþ é ðàä³îìîâëåííþ, òîæ
¿õ ïîðîçáèðàëè Ðîñ³ÿ, Ïîëüùà,
Ðóìóí³ÿ, Ñëîâà÷÷èíà, ×åõ³ÿ. Òî-
ìó â ïðèêîðäîííèõ ðàéîíàõ
Óêðà¿íè ìè ìàºìî ñèëüí³ ïåðå-
êîñè â ïîøèðåíí³ ïðîãðàì. Õòî
æèâå íà êîðäîí³ ç Á³ëîðóññþ, òîé
äèâèòüñÿ á³ëüøå á³ëîðóñüêèõ òå-
ëåðàä³îêàíàë³â, í³æ óêðà¿íñüêèõ.

— ×îìó æ òîä³ ó áåðåçí³ 2006-ãî
Íàöðàäà ïðîâåëà êîíêóðñ ³ âèäàëà
ë³öåíç³¿ êè¿âñüêèì êîìïàí³ÿì íà
åêñïåðèìåíòàëüíå öèôðîâå ìîâëåí-
íÿ? ßê âè îö³íþºòå òîé åêñïåðè-
ìåíò — âäàëèé â³í ÷è í³?

— Ùîäî ðåçóëüòàò³â, òî ÿ áóâ
îäíèì ³ç òèõ, õòî íàïåðåä êàçàâ,
ùî åêñïåðèìåíò áóäå íåâäàëèì.

— Íàâ³ùî æ éîãî ïðîâîäèëè?
— Ç äâîõ ïðè÷èí: ò³ëüêè â Êè-

ºâ³ áóëè â³ëüí³ ÷àñòîòè, ³ ìè ìà-
ëè ïîêàçàòè âñ³ì, ÿê íå òðåáà ðî-
áèòè. Çîêðåìà é ñîá³. Ë³ïøå ïðè-
ïóñòèòèñÿ ïîìèëîê íà ì³ñöåâîìó
ð³âí³, í³æ íà çàãàëüíîíàö³îíàëü-
íîìó. Ìè îòðèìàëè áàãàòî ö³ííî¿
³íôîðìàö³¿, ÿêó âèêîðèñòàëè ï³ä
÷àñ ðîçðîáëåííÿ êîíöåïö³¿ âïðî-
âàäæåííÿ “öèôðè”. Òåïåð òî÷íî
çíàºìî, ùî ìîæåìî äàâàòè â îä-
íîìó ìóëüòèïëåêñ³ 5 ïðîãðàì. Ùî
ïîòð³áíî çàä³ÿòè îäðàçó âñ³ ìóëü-
òèïëåêñè, àáè ëþäè äèâèëèñÿ íå
ìåíøå òåëåêàíàë³â, í³æ òåïåð. Ùî
ìîæåìî òèì÷àñîâî ðîçì³ùóâàòè
öèôðîâ³ ÷àñòîòè íà ñóñ³äí³õ ç àíà-
ëîãîâèìè ³ âîíè íå çâàæàòèìóòü

îäíà îäí³é. Ùî çîíà ïîøèðåííÿ
òåëåñèãíàëó ïîâèííà áóòè âèáóäó-
âàíà îäíàêîâà ïî âñ³õ ÷àñòîòíèõ
ïðèñâîºííÿõ, ùîá íå áóëî “ìàò-
ðüîøêè”, ÿê ó Êèºâ³.

— Ñê³ëüêè â Óêðà¿í³ áóäå öèô-
ðîâèõ òåëåêàíàë³â?

— Ìè ñòâîðþâàòèìåìî ó ôîð-
ìàò³ DVB-T òðè ìóëüòèïëåêñè
MPEG2, ³ öå äàñòü 14 — 15 òåëå-
êàíàë³â ó ñîö³àëüíîìó ïàêåò³ ïðî-
ãðàì. Ïëþñ äâà ìóëüòèïëåêñè
MPEG4, òîáòî ùå 24 êàíàëè.
Îäèí ó DVB-Í — öå ìîá³ëüíå
íàçåìíå ìîâëåííÿ ³ äâà â HDTV
(òåëåáà÷åííÿ âèñîêî¿ ÷³òêîñò³).
Àëå ìîæëèâ³ âàð³àö³¿.

— Ó MPEG4 áóäóòü ò³ëüêè ïëàò-
í³ òåëåêàíàëè?

— Ìîæå, îäèí ìóëüòèïëåêñ
áóäå é áåçïëàòíèì. Òðåáà ïîäè-
âèòèñÿ, ÿê ï³äå ðåàë³çàö³ÿ ñåò-
òîï-áîêñ³â, öèôðîâèõ ïåðåòâî-
ðþâà÷³â ñèãíàëó. Ñïî÷àòêó âàæ-
ëèâî çàïóñòèòè áåçïëàòí³ ìóëü-
òèïëåêñè, ùîá øâèäêî é áåçáî-
ë³ñíî ïåðåâåñòè ãëÿäà÷à íà
“öèôðó”.

— ßêà âàðò³ñòü ñåò-òîï³â?
— MPEG2 íà ðàä³îðèíêó êîø-

òóº 300 ãðí, à MPEG4 — óòðè÷³
äîðîæ÷å. Ïëàíóºìî, ùî äåêîäåð
MPEG2 ìàëîçàáåçïå÷åí³ îòðèìà-
þòü áåçïëàòíî.

— Ó ÷îìó ð³çíèöÿ â ï³äõîäàõ âà-
øèõ ³ Ì³íòðàíñçâ’ÿçêó, ÿêîìó òî-
ð³ê óë³òêó óðÿä äîðó÷èâ ñòâîðèòè
ïðîåêò äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè ðîç-
âèòêó öèôðîâîãî ìîâëåííÿ, à Íàö-
ðàäà éîãî íå çàòâåðäèëà?

— Òà êîíöåïö³ÿ äåðæàâíî¿
ïðîãðàìè ïåðåäáà÷àëà ò³ëüêè îä-
íó ñêëàäîâó ïåðåõîäó íà “öèô-
ðó” — ðîçáóäîâó ïåðåäàâàëüíî¿
÷àñòèíè. Àëå òàì í³÷îãî íå ñêà-
çàíî ïðî ñòâîðåííÿ êîíòåíòó,
òîáòî òåëåïðîãðàì, íàâ÷àííÿ ôà-
õ³âö³â, ðåàë³çàö³þ ñåò-òîï-áîêñ³â
íàñåëåííþ. Ìîæíà äîâãî äèñêó-
òóâàòè ïðî ïåðåâàãè MPEG4, íà
ÿêèõ ðîáèòü àêöåíò Ì³íòðàíñ-
çâ’ÿçêó, àëå æ MPEG2 óòðè÷³ äå-
øåâøèé. Íîðâåã³ÿ — áàãàòà ³ ñè-
òà, à ëþäè â³äìîâëÿþòüñÿ êóïó-
âàòè äîðîã³ äåêîäåðè. Ùî âæå
êàçàòè ïðî íàøó êðà¿íó. ß ÷àñòî
íàâîäæó äóæå ïðîñòèé ïðèêëàä:
ñê³ëüêè â Óêðà¿í³ ïðèäáàíî ñó-
ïóòíèêîâèõ òþíåð³â? Ìåíøå í³æ
ì³ëüéîí, õî÷à ïðèñòð³é êîøòóº
ïðèáëèçíî 250 ãðí. À òðåáà íà-
ñèòèòè ðèíîê, äå 11 ìëí äîìî-
ãîñïîäàðñòâ.

— Òîáòî º äâà ï³äõîäè äî âïðî-
âàäæåííÿ “öèôðè”. ×è íå áóäå
òàê, ÿê ó áàéö³ Êðèëîâà ïðî Ëåáå-
äÿ, Ðàêà é Ùóêó?

— Í³, ìè “âîçà” çðóøèìî ç ì³ñ-
öÿ. Íàø³ ï³äõîäè ïîãîäæåí³ ç Íà-
ö³îíàëüíîþ êîì³ñ³ºþ âðåãóëþ-
âàííÿ çâ’ÿçêó, ÿêà çàéìàºòüñÿ ïå-
ðåðàõóíêîì ÷àñòîò. Ç Äåðæêîìòå-
ëåðàä³î, ÿêèé êåðóº êîíöåðíîì
ÐÐÒ. Íàâ³òü ÿêùî íå áóäå äåð-
æàâíî¿ ïðîãðàìè, òî ìè ìîæåìî
çàòâåðäèòè ¿¿ êîíöåïö³þ â óðÿä³
÷è Ðàä³ íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè é
îáîðîíè, à ô³íàíñóâàííÿ çä³é-
ñíþâàòè ÷åðåç ð³çí³ ïëàíîâ³ áþ-
äæåòí³ çàõîäè.

— ßêà âàðò³ñòü ïðîåêòó âïðîâà-
äæåííÿ “öèôðè” â Óêðà¿í³?

— Ì³íòðàíñ íàçèâàº 2,9 ìëðä
ãðí, à ìè — ïðî 5 ìëðä ãðí. Öå ïî
DVB-T, à HDTV é DVB-H ìè ùå
é íå ïðîðàõîâóâàëè. Ç 5 ìëðä ³ç
äåðæàâíîãî áþäæåòó ìàº íàä³éòè
1,5 — 1,6 ìëðä, à âñå ³íøå ñòâî-
ðþâàòèìåòüñÿ çà ðàõóíîê êîìåð-
ö³éíèõ ñòðóêòóð

Ô
îò
î 

Ó
Ê
Ð²
Í
Ô
Î
ÐÌ



1122 ККУУЛЛЬЬТТУУРРАА Хрещатик  24 жовтня 2007

— Ç ÷èì ïîâ’ÿçàíèé ñòàá³ëüíèé íåóñï³õ
âàøèõ ñòð³÷îê, ó òîìó ÷èñë³ “Îëåêñàíäðè”,
íà ôåñòèâàë³ â Êàíí³?

— Çíàºòå, ÿ êîæíîãî ðàçó äèâóþñÿ, êî-
ëè ÷åðãîâèé ì³é ô³ëüì çàïðîøóþòü äî
Êàííó. Âåñü äîñâ³ä ìîº¿ ó÷àñò³ ó Êàíí-
ñüêîìó ôåñòèâàë³ ãîâîðèòü ïðî òå, ùî ìîÿ
òâîð÷³ñòü òàì íåö³êàâà. Íàâ³ùî, äëÿ ÷îãî
Êàííó Ñîêóðîâ? Æîäåí ñêëàä æóð³ íå â³ä-
çíà÷èâ ìîþ ðîáîòó. ² âîíè â ñâî¿é ³ðîí³¿

ìàþòü ðàö³þ, ÿ áóâ ìàéæå âïåâíåíèé, ùî
“Îëåêñàíäðó”, ï’ÿòó ìîþ êàðòèíó â êîí-
êóðñ³ öüîãî ôåñòèâàëþ, çíîâó íå ñïðèé-
ìóòü. Òàê ³ ïîâèííî áóëî áóòè, àäæå öå
àí³òðîõè íå ãó÷íà ñòð³÷êà. Ñêðîìíèé, íà-
â³òü äóæå ñêðîìíèé ô³ëüì äëÿ òàêîãî, ÿ á
ñêàçàâ, òîðæèùà, ÿê Êàíí. Êàìåðíèé, àá-
ñîëþòíî îñîáèñòèé. Íå êîìåðö³éíèé. Íà-
â³òü çîâñ³ì íå ºâðîïåéñüêèé.

— À ïîë³òè÷íå ï³ä´ðóíòÿ ñòð³÷êè õ³áà íå
ïîâèííå áóëî ïîçíà÷èòèñÿ íà ñïðèéíÿòò³ ºâ-
ðîïåéö³â?

— Ö³ ëþäè íå çíàþòü íàøèõ ðîá³ò. Ïî-
ë³òèêà ìåíå íå ö³êàâèòü, öå çàíàäòî ãðóáà
³ äð³áíà, ïðèì³òèâíà ìàòåð³ÿ. Öå ô³ëüì
ïðî òå, ùî â³éíà çàê³í÷èëàñÿ. ² ïðî òå, ùî
ëþäè ìîæóòü ðîçóì³òè îäèí îäíîãî. ² ùî
òðåáà ïðîäîâæóâàòè æèòè.

— Çéîìêè â ×å÷í³ âèÿâèëèñÿ âàæ÷èìè,
í³æ âè óÿâëÿëè ¿õ ñîá³ äî âè¿çäó íà íàòóðó?

— Ïñèõîëîã³÷íî — í³. Í³÷îãî íàäïðè-
ðîäíîãî ÿ â Ãðîçíîìó íå ïîáà÷èâ. Ìåí³
âæå äîâîäèëîñÿ áóòè â ðîçòàøóâàíí³ ÷àñ-
òèí, ÿ áóâ ó ×å÷í³ òîä³, êîëè ëþäè ùå æè-
ëè â îêîïàõ, óáèâàëè îäèí îäíîãî. Íèí³
æèòòÿ â öèõ ì³ñöÿõ ñïðàâëÿº âðàæåííÿ
ìèðíîãî ïðîöåñó: ñïðîáè â³äíîâèòè æèò-
ëî, ñòâîðèòè ðîáî÷³ ì³ñöÿ. Òÿæêî áóëî ô³-
çè÷íî, îñîáëèâî Ãàëèí³ Ïàâë³âí³, ÿê³é äî-
âîäèëîñÿ çí³ìàòèñÿ ïðè òåìïåðàòóð³ 55
ãðàäóñ³â. Àëå ìè âñ³ ðîçóì³ëè, ³ âîíà ðî-
çóì³ëà, çàðàäè ÷îãî ìè öå ðîáèìî. Êð³ì òî-
ãî, ãðóïó ïîñò³éíî îõîðîíÿëè, ùîá í³÷î-
ãî íå òðàïèëîñÿ. Ðåàëüíî¿ çàãðîçè íå ³ñ-
íóâàëî, àëå âñ³ 28 äí³â çéîìîê ìè ïðàê-
òè÷íî çíàõîäèëèñÿ â ðîçòàøóâàíí³ â³éñü-
êîâèõ ÷àñòèí. Áóëè äí³, êîëè Ãàëèíó Ïàâ-
ë³âíó ïðèâîçèëè â áðîíüîâàí³é ìàøèí³ íà

ñ³ì õâèëèí: êàäð óæå ïîñòàâëåíî, àêòðèñà
ç’ÿâëÿºòüñÿ, ðîáèìî ê³ëüêà ïëàí³â, ³ ¿¿ â³-
äâîçÿòü. ² ïðè öüîìó ÿ áóâ âíóòð³øíüî àá-
ñîëþòíî âïåâíåíèé, ùî ç íåþ í³÷îãî íå
òðàïèòüñÿ.

— ßêùî íàâ³òü íà çéîìêàõ òàêà íàïðóãà,
çíà÷èòü, âîðîæ³ñòü äî ðîñ³ÿí â³ä÷óâàºòüñÿ
äóæå ñèëüíî?

— Í³÷îãî ïîä³áíîãî! Àáñîëþòíî í³ÿêî¿
âîðîæîñò³, ³ ô³ëüì íàø ñàìå ïðî öå. Ïî-
äèâ³òüñÿ: Îëåêñàíäðà íà ñâîºìó øëÿõó íå
çóñòð³÷àº æîäíîãî íåãàòèâíîãî ïåðñîíà-
æà. Äî ïî¿çäêè â àðì³þ ¿é çäàâàëîñÿ, ùî
âîíà ïîòðàïèòü òóäè, äå âñå çÿº ñòðàøíè-
ìè ðàíàìè, äå ïàíóþòü íåíàâèñòü, çë³ñòü,
ðîçäðàòóâàííÿ. Àëå öüîãî íåìàº — ïåðåä
íåþ ëþäè, ÿê³ ïîòðåáóþòü ïðîñòî ëàñêè ³
ðîçóì³ííÿ. ² ÿê íåìàº í³ÿêî¿ âíóòð³øíüî¿
äèñòàíö³¿ ì³æ íåþ ³ ñîëäàòàìè, òàê íå ³ñ-
íóº í³ÿêî¿ äèñòàíö³¿ ì³æ ö³ºþ ðîñ³éñüêîþ
æ³íêîþ ³ ÷å÷åíöÿìè. Âîíà, êîòðà, ç îãëÿ-
äó íà â³ê, ñàìà çàñòàëà â³éíó, äîáðå çíàº,
ÿê âàæêî ä³ñòàºòüñÿ ìèð. Âîíà ðîçóì³º,
÷îìó õëîï÷èñüêî-÷å÷åíåöü ìîæå ñóâîðî
íà íå¿ ïîäèâèòèñÿ, ³ ñàìå ¿¿ âíóòð³øíÿ äó-
øåâíà ìóäð³ñòü äîçâîëÿº ¿é äóæå øâèäêî
âñòàíîâèòè êîíòàêò ³ç íåçíàéîìîþ ÷å÷åí-
êîþ-ðîâåñíèöåþ. Çâè÷àéíî, ÿ íå çðîáèâ
áè òàêèé ñöåíàð³é, ÿêáè ñàì áàãàòî íå
ñï³ëêóâàâñÿ ç ÷å÷åíöÿìè. Îñîáëèâî ç æ³í-
êàìè. Í³ÿêî¿ çëîñò³ ùîäî íàñ ó ì³ñöåâîãî
íàñåëåííÿ ÿ íå ñïîñòåð³ãàâ. Ó çíåäîëåíî¿
æ³íî÷î¿ ÷àñòèíè öüîãî íàñåëåííÿ ïðèñóò-
íº àáñîëþòíî óð³âíîâàæåíå, ðîçóìíå â³ä-
÷óòòÿ ïðîùåííÿ ³, áåçóìîâíî, ðîçóìíå áà-
æàííÿ çáåðåãòè æèòòÿ.

— Ç ÷èì ïîâ’ÿçàíî áàæàííÿ âïåðøå ñïðî-
áóâàòè ñåáå ÿê ñöåíàðèñòà?

— Ñàìå ç Ãàëèíîþ Ïàâë³âíîþ ³ ïîâ’ÿçà-
íî. ß áàãàòî ðîê³â ìð³ÿâ çíÿòè ô³ëüì, äå
Âèøíåâñüêà áóëà á ó ãîëîâí³é ðîë³. ßê íà
ìåíå, öå íåïåðåâåðøåíà äðàìàòè÷íà àêò-
ðèñà. ßêáè âîíà íå çìîãëà çí³ìàòèñÿ, ÿ á
íå ïî÷àâ ðîáèòè öþ ñòð³÷êó âçàãàë³. Áî
àíàëîã³â Âèøíåâñüê³é íåìàº. Öå ëþäèíà
ç âåëè÷åçíèì äðàìàòè÷íèì äîñâ³äîì æèò-
òÿ, æ³íêà óí³êàëüíî¿ êðàñè. Âîíà â çìîç³
ñòâîðèòè ñàìå òîé óçàãàëüíþþ÷èé îáðàç,
ÿêèé òóò áóâ ïîòð³áíèé. Íå ñîëîäêèé, áåç
ñóºòè. Âîíà ïðîæèëà ìîëîä³ ðîêè â áëî-
êàäíîìó Ëåí³íãðàä³. ² çíàº í³ê÷åìíó ö³íó
â³éí³ ³ âåëèêó ö³íó ìèðó.

— Íà ÿê³é ñòàä³¿ íèí³ ðîáîòà íàä “Ôàóñ-
òîì”, ÷åòâåðòèì ô³ëüìîì âàøî¿ òåòðàëîã³¿
ïðî âëàäó?

— Ðîáîòà íàä öèì ïðîåêòîì ïîòèõåíü-
êó éøëà ç 2004 ðîêó, ç òîãî ÷àñó, ÿê ÿ çíÿâ
“Ñîíöå”. Âàæêî, ç ïåðåðâàìè, îñê³ëüêè ÿ
áóâ çàéíÿòèé ³ “Îëåêñàíäðîþ”, ³ äîêóìåí-
òàëüíîþ äâîãîäèííîþ ñòð³÷êîþ “Åëåã³ÿ
æèòòÿ” ïðî Ðîñòðîïîâè÷à ³ Âèøíåâñüêó, ³
ïîñòàíîâêîþ îïåðè ó Áîëüøîìó òåàòð³. Öå
áóäå â áóêâàëüíîìó ðîçóì³íí³ ñëîâà Ôà-
óñò, à íå ñïðîáà ÷åðåç Ôàóñòà ïîãëÿíóòè
íà ÿêîãîñü ³ñòîðè÷íîãî ïåðñîíàæà. ß íà-
ìàãàþñÿ äî÷èòàòèñÿ äî ãëèáèííîãî ñåíñó
òâîðó Ãåòå. Öå äóæå âàæêî. Çàäóì ïîêè
ò³ëüêè íà ïî÷àòêó øëÿõó. ß õî÷ó ùå á³ëü-
øå çàíóðèòèñÿ ó âíóòð³øí³é ïðîñò³ð ëþ-
äèíè. Ìîÿ ëþáîâ äî ëþäèíè òàêà âåëèêà,
ìîº ñï³â÷óòòÿ ³ ïå÷àëü íàñò³ëüêè ïðîíè-
çëèâ³, ùî áîþñÿ — ìåí³ ïðîñòî íå äàäóòü
öüîãî çðîáèòè. Òîìó ùî ÿ, ÿê ³ âñ³ ìè,
îòî÷åíèé öèí³çìîì, íåíàâèñòþ, îçëîáëå-
í³ñòþ, êîìïëåêñàìè

Розмовляв
Оле ШЕНДЕРОВ

²ðèíà ÎË²ÉÍÈÊ
“Õðåùàòèê”

Учора в залі "Со ров" і-
но омпле с , розташова-
но о в тор овом центрі
"Комод", відб лася одна з
оловних подій цьо орічної
"Молодості". В рам ах
"Фестивалю фестивалів"
иянам по азали "Оле -
сандр " Оле сандра Сo -
рова — фільм про чечен-
сь війн з Галиною Виш-
невсь ою в оловній ролі.

Âîëüîâà ðîçóìíà áàáóñÿ, ç³ãðà-
òè ÿêó Ñîêóðîâ óìîâèâ Ãàëèíó
Âèøíåâñüêó, ïðè¿æäæàº äî ×å÷í³
ïðîâ³äàòè îíóêà — áîéîâîãî îô³-
öåðà, êîòðîãî íå áà÷èëà ñ³ì ðîê³â.
Ùîïðàâäà, ñàì ô³ëüì íå ïðî ÷å-
÷åíñüêó êàìïàí³þ, à ïðî ïðîòè-
ïðèðîäí³ñòü áðàòîâáèâ÷î¿ â³éíè
çàãàëîì. Íå âèïàäêîâî ³ì’ÿ ãîëîâ-
íî¿ ãåðî¿í³ ìîæå íàëåæàòè é ðîñ³-
ÿíö³, é ôðàíöóæåíö³, é àìåðèêàí-
ö³. À òå, ùî ¿¿ çâàòè, ìàéæå ÿê Ñî-
êóðîâà, Îëåêñàíäðîþ Ìèêîëà¿â-
íîþ, ïåâíî, îçíà÷àº, ùî ïåðåä íà-
ìè ñâîºð³äíå alter ego ñàìîãî ðå-
æèñåðà.

Â³éíà äàâíî í³áè çàê³í÷èëàñÿ, ³
ó ô³ëüì³ íåìàº ïåðåñòð³ëîê, àëå é
ìèðîì òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ, íå íà-
çâåø: â³éñüêîâ³ é ì³ñöåâ³ ìåøêàí-

ö³ ÿâíî â³ä÷óâàþòü ñåáå ïðîòèáîð-
÷èìè ñòîðîíàìè. Ñîêóðîâ õîò³â â³-
ä³éòè â³ä ïðèáëèçíîñò³: öå ïåðøèé
³ãðîâèé ô³ëüì ïðî ×å÷íþ, ÿêèé
çí³ìàëè ñàìå â ×å÷í³, à íå â Ï³â-
í³÷í³é Îñåò³¿ àáî Êàáàðäèíî-Áàë-
êàð³¿. ² òóò, çâ³ñíî, éîãî ñèëà: ñîë-
äàòè — ðåàëüí³, ÷å÷åíö³ — ñïðàâæ-
í³, óáîãèé ïîáóò â³éñüêîâî¿ ÷àñòè-
íè, çðóéíîâàí³ áàãàòîïîâåðõ³âêè â
ñåëèù³, â ÿêèõ ïðîäîâæóþòü æèòè
ëþäè,— àí³òðîõè íå äåêîðàö³ÿ. Áà-
áóñÿ õîäèòü — ïðîñòî ñïîñòåð³ãàº:
ÿê æèâóòü ò³, ÿê ³íø³. Ãàëèíà Âèø-
íåâñüêà ó ñòð³÷ö³ íå âèïàäêîâî ñõî-
æà íà Ìàò³ð-â³ò÷èçíó ç³ çíàìåíè-
òîãî ïëàêàòà Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿.
Ö³é ïîñòàð³ë³é Ìàòåð³-â³ò÷èçí³ âñå
ïîáà÷åíå ÿâíî íå ïîäîáàºòüñÿ. Âî-
íà æàë³º ñîëäàò³â, ï³äãîäîâóº ¿õ,
ïðîòå äèâèòüñÿ íà íèõ ïîãëÿäîì íå
ò³ëüêè ìàòåðèíñüêèì, à é àíàë³òè÷-
íèì. Â³éíó ³ âîºíí³ ³ãðè âîíà, ñõî-
æå, ââàæàº ïëîäîì ÷îëîâ³÷î¿ ³í-
ôàíòèëüíîñò³. Îäíà ç äóìîê ô³ëü-
ìó: æ³íêàì ä³ëèòè íåìàº ÷îãî. Ñòà-
ðà çíàéîìèòüñÿ ç ÷å÷åíñüêèìè æ³í-
êàìè, ³ ¿õí³ ïîãëÿäè íà ñâ³ò äî òî-
ãî çá³ãàþòüñÿ, ùî ó ô³íàë³ ÷å÷åí-
êè ïðîâîäæàþòü ¿¿ íà ïîòÿã.

Ñòèë³ñòèêà êàðòèíè ðîçïàäàºòü-
ñÿ íà äâ³ ÷àñòèíè. Ïåðøà ìàéæå
äîêóìåíòàëüíà — çàô³êñîâàíî ñå-
ðåäîâèùå, â ÿêå ïîòðàïëÿº ãåðî-
¿íÿ: ñîëäàòñüêà áóäåíí³ñòü, õîðî-
ø³, ìàéæå õëîï’ÿ÷³ îáëè÷÷ÿ. Äðó-
ãà ìàéæå ³ãðîâà — àêòîðñüêà ïàðà
Ãàëèíà Âèøíºâñüêà ³ Âàñèëü Øåâ-

öîâ íàìàãàºòüñÿ ³ñíóâàòè â çàïðî-
ïîíîâàíèõ äîêóìåíòàëüíèõ îáñòà-
âèíàõ. Âèøíåâñüê³é ó äðàìàòóðã³¿
Ñîêóðîâà â³äâåäåíî ðîëü ðåçîíå-
ðà, Øåâöîâó — áåç ïðîâèíè âèí-
íîãî îô³öåðà, çìóøåíîãî ÷åñíî
âèêîíóâàòè áðóäíó ñïðàâó óçàêî-
íåíîãî âáèâñòâà.

Îáèäâ³ ö³ ÷àñòèíè õóäîæíüî íå-
ð³âí³. Äîêóìåíò çíÿòî ç³ ùèðèì
ñï³â÷óòòÿì, ³ öå íàéñèëüí³øà ÷àñ-
òèíà êàðòèíè. Çàòå íàïèñàí³ Ñî-
êóðîâèì çàíàäòî ë³òåðàòóðí³ ä³à-
ëîãè ñòàðî¿ æ³íêè òà ¿¿ îíóêà óïî-
ä³áíþþòü ãîëîâíèõ ãåðî¿â ç íàï³â-
çàáóòèìè “ðóïîðàìè ³äåé”, çàðà-
äè ÿêèõ, âëàñíå, ³ çíÿòî öåé ïðèí-
öèïîâî ïàöèô³ñòñüêèé ô³ëüì. Âî-
íè ïîçáàâëåí³ ³íäèâ³äóàëüíèõ àáî
ñîö³àëüíèõ ðèñ: ãåðî¿íÿ Âèøíåâ-
ñüêî¿ ïîñòàº òî îñîáîþ “ç íàðî-
äó”, òî âèòîí÷åíîþ ³íòåë³ãåíòêîþ,
ùî â³ëüíî îïåðóº îáðàçàìè ç Äî-
ñòîºâñüêîãî ³ íàñï³âóº îíóêîâ³ ñà-
ëîííèé ðîìàíñ íà â³ðø³ Ëåðìîí-
òîâà. É çîâñ³ì äèâíî çâó÷àòü ç ¿¿
âóñò ³ â öèõ îáñòàâèíàõ òåêñòè ïðî
“çàïàõ ÷îëîâ³êà”, ÿêèé “çàâæäè
ïðåêðàñíèé”.

À âò³ì, ô³ëüì âäàâñÿ ë³ðè÷íèì
³ ïðîíèêëèâèì — ïðèôðîíòîâà
åëåã³ÿ, ùî âèíèêëà â³ä öüîãî ñó-
ñ³äñòâà äîìàøíüîãî, çàòèøíîãî é
äèòÿ÷îãî, âò³ëåíîãî â ïîíÿòò³ “áà-
áóñÿ”, ç áðÿçêîòîì ³ ãóðêîòîì ìå-
òàëåâî¿ ì’ÿñîðóáêè. Â³éíó ïîêàçà-
íî íå ó âèáóõàõ ³ êðîâ³, à ÷åðåç
â³ä÷óòòÿ — ¿¿ ñïåöèô³÷í³ çàïàõè íà

ìàéæå ï³äñâ³äîìîìó ð³âí³ ïåðåäà-
íî çà äîïîìîãîþ åêðàíà. Ãàëèíà
Âèøíåâñüêà òóò ïîòð³áíà íå ñò³ëü-
êè ÿê àêòðèñà, ñê³ëüêè ÿê ìîãóò-
íÿ, âëàäíà, ð³çêà îñîáà, íîñ³éêà
òâåðäèõ çàñàä, ÿê ³íñïåêòîð öüîãî
ïðîòèïðèðîäíîãî ñâ³òó, ñïîñ³á éî-
ãî áðåõòîâñüêîãî “â³ä÷óæåííÿ”.

Äî ñëîâà, ïî íàøîìó ÒV — ³ ðî-
ñ³éñüêîìó, ³ óêðà¿íñüêîìó — öåé
ô³ëüì âàðòî áóëî á ïîêàçóâàòè ï³ñ-
ëÿ êîæíîãî âèïóñêó íîâèí. ßê ì³-
í³ìóì òîìó, ùî êð³çü êîðîñòó
îñòî÷îðò³ëî¿ â³éíè ³ çðîñòàþ÷î¿
êñåíîôîá³¿ â íüîìó ïðîñòóïàþòü
ëþäñüê³ îáëè÷÷ÿ

Îëåêñàíäð ÑÎÊÓÐÎÂ: “Ìîÿ ëþáîâ äî ëþäèíè
òàêà âåëèêà, ìîº ñï³â÷óòòÿ ³ ïå÷àëü
íàñò³ëüêè ïðîíèçëèâ³...”
Ðåæèñåð “Îëåêñàíäðè” — ïðî ïðîðàõóíêè Êàííà, ÷å÷åíñüêó ìóäð³ñòü 
³ äðàìàòè÷íèé òàëàíò Ãàëèíè Âèøíåâñüêî¿

Галина Вишневсь а фронтовій еле ії про чеченсь війн дивиться на світ
не лише очима баб сі
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Áàáóñÿ-â³ò÷èçíà ïîêëèêàëà
Îëåêñàíäð Ñîêóðîâ ïðèâ³ç äî Êèºâà “Îëåêñàíäðó”
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Âëàäà ËÈÒÎÂ×ÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Â÷èòèñÿ — öå ÷óäîâî. Êàæó öå
íå ç ìåòîþ ïîâ÷àíü äëÿ õèòðèõ
øêîëÿð³â ç ïîçèö³¿ ñóâîðî¿ ìàìè,
õî÷à â ìåíå äâ³ äîíå÷êè-ó÷åíè-
ö³. ß ïàì’ÿòàþ, ÿê 10 ðîê³â ïî-
ñï³ëü ó øêîëÿð³â áóëî äâà
ñïðàâæí³õ ñâÿòà íà ð³ê — 1 âåðåñ-
íÿ òà 25 òðàâíÿ. Îñòàíí³é —
ñïîâíåíèé ïåðåä÷óòòÿì êàí³êóë,
ìîðÿ, ñîíöÿ, â³äïî÷èíêó, à ïåð-
øèé — áàæàííÿ çíîâó ïîáà÷èòè
ñâî¿õ îäíîêëàñíèê³â, â³äì³òèòè,
õòî ÿê çàñìàã çà ë³òî, âèð³ñ, îá-
ì³íÿòèñÿ îñòàíí³ìè íîâèíàìè òà
ãîðäî óñâ³äîìèòè, ùî òè âæå íà
ö³ëèé ð³ê ñòàâ ñòàðøèì. Ùîäî
ñàìîãî íàâ÷àííÿ — ïðî öå ÿêîñü
äóìàëîñÿ â îñòàííþ ÷åðãó. Îñî-
áèñòî ìåíå çàâæäè á³ëüø çà âñå
çàõîïëþâàâ ïðîöåñ ï³äãîòîâêè —
ïðèäáàííÿ íîâî¿ ôîðìè, ïîðòôå-
ëÿ, îë³âö³â, ïåíàëà, çîøèò³â òî-
ùî. Âò³ì, â÷èòèñÿ ìåí³ òàêîæ
çàâæäè áóëî ö³êàâî é ëåãêî, ÿ äè-
âèëàñÿ íà â÷èòåë³â ³ ìð³ÿëà ñòà-
òè êîëèñü òàêîþ, ÿê âîíè.

Ìîÿ ìð³ÿ çáóëàñÿ — ï³ñëÿ çà-
ê³í÷åííÿ êîíñåðâàòîð³¿ ïî êëàñó
ôîðòåï³àíî ÿ äâà ðîêè ïðàöþâà-
ëà â÷èòåëüêîþ ìóçèêè. Ïîò³ì
ìîÿ äîëÿ çðîáèëà ìåí³ ñþðïðèç,
³ ÿ ïîòðàïèëà ó çîâñ³ì ³íøå ñå-
ðåäîâèùå. ² çîâñ³ì íå æàëêóþ,
òîìó ùî âñå æ îòðèìàëà, ùî õî-
ò³ëà.

Îñòàíí³ìè ðîêàìè ìî¿ ñòîñóí-
êè ç íàâ÷àëüíèì ïðîöåñîì áóëè
ïîâ’ÿçàí³ ç íàâ÷àííÿì ìî¿õ äî-
íüîê. ß ïåðåæèâàëà ¿õíº øê³ëü-
íå æèòòÿ, æèëà ¿õí³ìè øê³ëüíè-
ìè, ³íñòèòóòñüêèìè ïðîáëåìàìè.
Òà öüîãî ðîêó âîíè ïåðåæèâàþòü
ðàçîì ç³ ìíîþ, áî íàâ÷àëüíèé
ïðîöåñ íàçäîãíàâ ìåíå çíîâó —
ÿ ñòàëà ñòóäåíòêîþ Äèïëîìàòè÷-
íî¿ àêàäåì³¿ Óêðà¿íè ïðè ÌÇÑ
Óêðà¿íè. Âæå äðóãèé ì³ñÿöü ñóì-
ë³ííî õîäæó íà ëåêö³¿, ãîòóþñÿ
äî ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü, âèêîíóþ
äîìàøí³ âïðàâè... Ìóøó ñêàçàòè,
ùî ïîð³âíÿíî ç ïåðøîþ âèùîþ

îñâ³òîþ äðóãà, ÿêó çäîáóâàºø ç
ïëèíîì ïåâíîãî ÷àñó, äàºòüñÿ óñ-
â³äîìëåí³øå. ßêùî ãîâîðèòè öè-
í³÷íî, ï³ñëÿ ïðîãðàìè-ì³í³ìóì
äëÿ áàòüê³â “äèòñàäîê-øêîëà-³í-
ñòèòóò” öÿ îñâ³òà äëÿ òåáå, çà òâî-
¿ì áàæàííÿì.

Òå, ùî â÷èòèñÿ í³êîëè íå ï³ç-
íî, ï³äòâåðäæóº òå, ùî ïîðó÷ ç³
ìíîþ çà ïàðòàìè ñèäÿòü ïîâàæ-
í³ ÷îëîâ³êè é æ³íêè, áàãàòî ç
ÿêèõ çàéìàþòü âèñîê³ ïîñàäè, ó
ÿêèõ âæå ñêëàëàñÿ êàð’ºðà, áàãà-
òî õòî ç íèõ ìàº âëàñíèé á³çíåñ.
² ÿ ââàæàþ, ùî öå ÷óäîâî, êîëè
â òåáå âæå º âñå,— ïðàãíóòè á³ëü-
øîãî. Ëþäè, ó ÿêèõ ä³òè íàâ÷àþ-
òüñÿ ó âóçàõ, ñàì³ õîäÿòü íà ëåê-
ö³¿, ïèøóòü êîíñïåêòè, ãîòóþòü
äîìàøí³ çàâäàííÿ. Íàâ³òü ñóòî
ïñèõîëîã³÷íî í³ ç ÷èì íå ïîð³â-
íÿíå â³ä÷óòòÿ — çíîâó çàíóðè-
òèñü ó ñòóäåíòñüêå æèòòÿ ³ â³ä-
÷óòè ñåáå ó÷åíèöåþ. ßê ñïðàâæ-
í³ì øêîëÿðàì, íàì ðîáëÿòü çà-
óâàæåííÿ, ñóâîðî âèìàãàþòü ãî-
òóâàòèñÿ äî çàíÿòü, íå çàêðèâà-
þòü î÷³ íà ïðîïóñêè. Äèñöèïë³-
íà ìàº áóòè, ³ í³õòî íå äèâèòü-
ñÿ, ñê³ëüêè òîá³ ðîê³â ³ ÿêó ïî-
ñàäó òè îá³éìàºø. Õî÷åø ó÷èòè-
ñÿ — òè ïðîñòî îäèí ç³ ñòóäåí-
ò³â. ²íàêøå áóòè íå ìîæå, àäæå
öåé íàâ÷àëüíèé çàêëàä º ãîëîâ-
íèì â³äîì÷èì äåðæàâíèì âè-
ùèì ó÷áîâèì çàêëàäîì IV ð³âíÿ
àêðåäèòàö³¿ ³ ãîòóº êåð³âí³ äèï-
ëîìàòè÷í³ êàäðè òà ìàã³ñòð³â
çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè.

Òàêà “äîðîñëà” îñâ³òà äóæå ö³-
êàâà. Íèí³ æîâòåíü ì³ñÿöü, íà-
â÷àííÿ ó ðîçïàë³, ÷àñó íå âèñòà-
÷àº í³ íà ùî, àëå ÿ í³ ñåêóíäè íå
ïîæàëêóâàëà, ùî âñòóïèëà äî
âóçó. Ìîæëèâî, öå ð³øåííÿ çíî-
âó ùîñü êàðäèíàëüíî çì³íèòü ó
ìîºìó æèòò³, àëå ÷îìó á í³? ßê-
áè ìè áîÿëèñÿ çì³í, ðîçâèòîê
ëþäñòâà çàâìåð áè íà äî³ñòîðè÷-
íîìó ïåð³îä³. ß æèâó íàðàç³ ñâî-
¿ì íàâ÷àííÿì ³ âñ³ì ðàäæó ñïðî-
áóâàòè öå â³ä÷óòòÿ äîðîñëîãî ñòó-
äåíòñòâà. Ïîâ³ðòå, âàñ çàõîïèòü
öÿ íîâà, áóðõëèâà õâèëÿ

Òîâàðèøó
íà÷àëüíèê, 
ïðîøó çà ïàðòó

Ìàêñèì ÁÀÕÌÀÒÎÂ: “Ñòðàøíî
äîâ³ðÿòè óêðà¿íñüêèì
ðåæèñåðàì”
Åêñ-ïðîäþñåð Comedy Club UA — ïðî êîìïàí³þ
Ledokol Bahmatov Group òà âèðîáíèöòâî ô³ëüì³â

— ßê ïðîäþñåð óæå óñï³øíîãî
ïðîåêòó, âè ñòâîðþºòå âðàæåííÿ
ëþäèíè, ÿêà ðîçóì³ºòüñÿ ó á³çíåñ³.
Âèâ÷àëè éîãî îñíîâè?

— Òàê, ó ìåíå äâ³ âèù³ îñâ³òè:
ì³æíàðîäíà åêîíîì³êà òà MBA
(Master of business administration).
Îñòàíí³é — âñåñâ³òíüî âèçíàíèé
ñòàíäàðò îñâ³òè äëÿ á³çíåñìåí³â.
Âïåâíåíèé, ùî êëþ÷îâå — öå ðî-
çóì³ííÿ òîãî, ùî òè âì³ºø ðîáè-
òè ùîñü äîáðå. Ùå â òðåòüîìó
êëàñ³ ÿ âèçíà÷èâñÿ, ùî õî÷ó áó-
òè àáî åêîíîì³ñòîì, àáî þðèñ-
òîì.

— ßêèì ÷èíîì ïîòðàïèëè äî
ñôåðè âèðîáíèöòâà ô³ëüì³â?

— Ó ïðîäþñóâàííÿ ï³øîâ ï³ñ-
ëÿ Comedy Club, âæå òîä³ ïàðà-
ëåëüíî äóìàþ÷è ïðî íîâó ä³ÿëü-
í³ñòü, îñê³ëüêè Comedy Club ÿê
ïðîåêò áóâ çàâåðøåíèé, âæå ðîç-
êðó÷åíèé. Îáðàâ ñâ³äîìî — öå
ìåíåäæìåíò ó òâîð÷îñò³, ùî îñî-
áèñòî ìåíå ðàäóº. Íå ïðîñòî êëà-
ñè÷íå óïðàâë³ííÿ, à óïðàâë³ííÿ â
ðå÷àõ, ÿê³ íåìîæëèâî ïîìàöàòè,
âàæêî ïðîðàõóâàòè, àëå ïîòð³áíî
³ âàæëèâî ðîçâèâàòè, äî òîãî æ öå
ìîæå ïðèíåñòè äîõ³ä.

— Çàëèøèâøè ïîñò ãåíåðàëüíî-
ãî ïðîäþñåðà Comedy Club, âè çáè-
ðàëèñÿ âèçíà÷èòè âàðò³ñòü öüîãî
ïðîåêòó. Âäàëîñÿ öå çðîáèòè?

— Áóêâàëüíî íà äíÿõ çàê³í÷è-
ëàñÿ îö³íêà ä³ÿëüíîñò³ ïðîåêòó
Comedy Club UA, çä³éñíåíà ì³æ-
íàðîäíîþ àóäèòîðñüêîþ êîìïà-
í³ºþ Ernst&Young. Ìåíå ö³êàâè-
ëà îö³íêà åôåêòèâíîñò³ ìîº¿ ä³-
ÿëüíîñò³, äóìêà ïðîôåñ³îíàë³â.
Òåïåð ìîæó íåãîëîñë³âíî ñòâåð-
äæóâàòè, ùî ïðè ïåðâ³ñíèõ ³í-
âåñòèö³ÿõ ó $30 òèñ. ïðîåêò íèí³
îö³íþþòü ÿê ì³í³ìóì ó $1,5 ìëí.
Îòæå, ÿ ïðàâèëüíî â³äïðàöþâàâ,

ïðàâèëüíî çàðîáèâ ³ òåïåð ìîæó
ðóõàòèñÿ äàë³.

— Óñå æ òàêè ó âàñ ÿê ïðîäþ-
ñåðà Comedy Club â ïðîåêò³ çàëè-
øèëèñÿ ïåâí³ ô³íàíñîâ³ ³íòåðåñè.
Ñê³ëüêè â³í ïðîíîñèòü âàì íèí³?

— Öåé ïðîåêò ìàº ïðèíåñòè
îñòàòî÷íó ñóìó â ô³íàë³. ß áóäó
âèõîäèòè ç íüîãî ïîâí³ñòþ — êî-
ëè öå ñòàíåòüñÿ, âè ä³çíàºòåñÿ ïî-
äðîáèö³ ô³íàíñîâîãî àñïåêòó.

— Ñê³ëüêè âæå ³ñíóº êîìïàí³ÿ
Ledokol Bahmatov group?

— Ñüîãîäí³ äåíü ñòâîðåííÿ ö³º¿
êîìïàí³¿, ùî çàéìàòèìåòüñÿ ïðî-
äþñóâàííÿì ³ ðîçâèòêîì íåçà-
ëåæíèõ òâîð÷èõ ïðîåêò³â. Öå íå
ëèøå ô³ëüìè, à é êîìï’þòåðí³ ³ã-
ðè, ìóëüòèïë³êàö³ÿ, IT-ðîçðîáêè,
òåëåâ³ç³éí³ ïðîãðàìè.

— ×èì çàéìàòèìåòüñÿ âàøà
êîìïàí³ÿ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì?

— Ïåðøèé ïðîåêò — åêðàí³-
çàö³ÿ “Ëèöàð³â 40 îñòðîâ³â” çà
ðîìàíîì ðîñ³éñüêîãî ôàíòàñòà
Ñåðã³ÿ Ëóê’ÿíåíêà ç áþäæåòîì
ó $ 17 ìëí. Ñöåíàð³é äëÿ íüîãî
íàïèñàëè óêðà¿íñüê³ ïèñüìåí-
íèêè Ìàðèíà òà Ñåðã³é Äÿ÷åí-
êè. Ñï³âïðîäþñåð ç óêðà¿íñüêî¿
ñòîðîíè — ªâãåí³é Êó÷à, ÿêî-
ìó íàëåæàòü ïðàâà íà åêðàí³çà-
ö³þ “Ëèöàð³â 40 îñòðîâ³â”, ç
àìåðèêàíñüêî¿ — Ðóá³ Çàê (êîì-
ïàí³ÿ Run Entertainment). Ñàìå
Ðóá³ Çàê äîïîì³ã çíàéòè ñïåö³à-
ë³ñò³â ³ç ñïåöåôåêò³â ç Ãîëë³âó-
äà, ùî ðàí³øå ïðàöþâàëè íàä
òàêèìè ñòð³÷êàìè, ÿê “300 ñïàð-
òàíö³â”, “Ãàðô³ëä” òà “Êðèâà-
âèé àëìàç”. Ìåòà öüîãî âèñî-
êîáþäæåòíîãî ïðîåêòó — ñòâî-
ðèòè ïåðøèé â³ò÷èçíÿíèé ÿê³ñ-
íèé ôåíòåç³, çðîáèòè éîãî êóëü-
òîâèì íå ëèøå â Óêðà¿í³, à é çà

êîðäîíîì, ³, çâ³ñíî æ, çàðîáè-
òè íà öüîìó ãðîø³.

— Õòî áóäå ðåæèñåðîì ñòð³÷êè,
³ ÷è çáèðàºòåñÿ çàëó÷èòè â³ò÷èçíÿ-
íèõ ïðàö³âíèê³â?

— ×åñíî êàæó÷è, ñòðàøíî äî-
â³ðÿòè ïðîåêò óêðà¿íñüêèì ðåæè-
ñåðàì. Âïåâíåíèé, ùî íàé³ìîâ³ð-
í³øà êàíäèäàòóðà — ðåæèñåð
“Ãàðô³ëäà” Ï³òåð Õüþ¿òò, ÿêèé
óæå ìàº äîñâ³ä ðîáîòè ç ä³òüìè òà
àí³ìàö³ºþ, çà 2 ì³ñÿö³ âèäàñòü ãà-
ðàíòîâàíèé ðåçóëüòàò. Ãîëîâíå,
ùîá íàä ô³ëüìîì ïðàöþâàëè
ïðîôåñ³îíàëè. ßêùî ïîáà÷èìî,
ùî ï³äõîäèòü íàø ãðèìåð ÷è îïå-
ðàòîð — ìè çàëó÷èìî ¿õ äî ðîáî-
òè.

— ×è âèçíà÷åí³ âæå àêòîðè, ³ äå
â³äáóâàòèìóòüñÿ çéîìêè?

— Ãîëîâíèìè ãåðîÿìè ñòð³÷êè
áóäóòü ä³òè, ç ÿêèìè âæå ïðîâî-
äèòüñÿ êàñòèíã. Çà ñöåíàð³ºì, ¿õ
âèêðàäàþòü ç äîì³âîê ³ âîíè ïî-
òðàïëÿþòü ó ³íøèé ñâ³ò. Ùîäåí-
íî ìàþòü áèòèñÿ, ùîá çàõîïèòè
40 îñòðîâ³â,— ³ ëèøå òîä³ çìî-
æóòü ïîâåðíóòèñÿ äîäîìó. ª é
îäíà äîðîñëà ðîëü Ôîòîãðàôà —
öå ÷îëîâ³ê, ÿêèé çíàõîäèòü ä³òåé
³ âèêðàäàº ¿õ. Íà íå¿ ðîçãëÿäàºìî
ê³ëüêà êàíäèäàòóð: âåäóòüñÿ ïåðå-
ãîâîðè ç Ãàð³ Îëäìåíîì, Ó³ëëå-
ìîì Äåôî, Ò³ìîì Ðîòîì. Ç îãëÿ-
äó íà áþäæåò ñòð³÷êè, ö³ àêòîðè
º ö³ëêîì äîñòóïíèìè. Îñîáèñòî
ìåí³ ³ìïîíóº Ãàð³ Îëäìåí. Ïðå-
çåíòàö³ÿ “Ëèöàð³â 40 îñòðîâ³â”
â³äáóäåòüñÿ ó ëèñòîïàä³. Òîä³ ìè
âæå îñòàòî÷íî âèçíà÷èìîñÿ ç
Ôîòîãðàôîì ³ ñïîä³âàºìîñÿ ïðè-
âåçòè éîãî íà ïðåçåíòàö³þ ïðî-
åêòó. Ô³ëüì çí³ìàòèìåìî óêðà¿í-
ñüêèìè ñèëàìè, à äå — çàëåæèòü
â³ä ð³øåííÿ ðåæèñåðà: â Óêðà¿í³,
íà ÿêèõîñü îñòðîâàõ, àáî â ñòó-
ä³¿.

— Âàø äðóãèé ïðîåêò — öå ùå
îäèí ô³ëüì. ßê³ éîãî îñîáëèâîñò³?

— Ñòð³÷êó ï³ä ðîáî÷îþ íàçâîþ
“Àíàá³îç: ñîí ðîçóìó” çí³ìàòè-
ìåìî çà êîìï’þòåðíîþ ãðîþ, ÿêà
íåçàáàðîì âèéäå â ïðîêàò. Â í³é
ä³ÿ â³äáóâàºòüñÿ íà êîðàáë³, ùî
çàãóáèâñÿ ó Ëüîäîâèòîìó îêåàí³,
³ æèâ³ “òåïë³” ëþäè áîðþòüñÿ çà
âèæèâàííÿ ³ç “õîëîäíèìè” ìîíñ-
òðàìè. Çðîáèòè ô³ëüì ìåí³ çà-
ïðîïîíóâàâ âëàñíèê ³ãðîâî¿ êîì-
ïàí³¿ Actoin Forms, ÿêà ³ çàïóñ-
êàº “Àíàá³îç”, ²ãîð Êàðåâ. Çàïëà-
íîâàíèé áþäæåò åêøí-õîðîðó —
$3 ìëí. Äëÿ íüîãî ïîòåíö³éíî
ðîçãëÿäàþòü â³ò÷èçíÿíèõ ðåæè-
ñåð³â ³ àêòîð³â, ìîæëèâà ó÷àñòü ³
çàêîðäîííî¿ ç³ðêè. Öå áóäå ñâîº-
ð³äíå çëèòòÿ ê³íåìàòîãðàôó, òâîð-
÷îñò³ ³ êîìï’þòåðíî¿ ãðè. Ñàìà
ãðà âèéäå â ñ³÷í³, ÷åðåç ï³âðîêó-
ð³ê ç’ÿâèòüñÿ ô³ëüì ³ ïðîäîâæåí-
íÿ ãðè.

— ×è íå õîò³ëè á âè çíÿòèñÿ ó
ô³ëüì³?

— ß äóìàâ ïðî ñâîþ ó÷àñòü ó
ñòð³÷ö³. Òàê, ó ÿêîñò³ ðåçèäåíòà â
Comedy Club ïîòðàïèâ âèïàäêî-
âî, áî íå çíàéøëîñÿ ëþäèíè, ÿêà
ìîãëà íà òîé ÷àñ öå ðîáèòè. ß
çãîäåí ïîòðàïèòè ó êàäð, ÿêùî
ðîëü áóäå íåâåëèêà òà ÿñêðàâà,
ÿê ó Åëüäàðà Ðÿçàíîâà â ë³òàêó (ó
ñòð³÷ö³ “Ìåòà éîãî æèòòÿ”.—
Ðåä.)

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Ма сим Бахматов після недов ої перерви поверн вся
до світ шо -бізнес , засн вавши прода шн- омпанію
Ledokol Bahmatov Group. У свій 29-й день народження
він розповів "Хрещати " про новий творчий етап жит-
тя та робот над двома прое тами — раїнсь ими
бло бастерами.
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Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

На сьо одні промисловій зоні Дарниць-
о о район заплановано зйом и ново о
відео Лами на омпозицію "Світло і тінь".
Містичність ліп не лише в назві, а й
том , що з низ и причин йо о зйом и
довелося переносити іль а разів. У двох
абстра тних імнатах, що особлюють
світло і тінь, Лама поділиться з лядача-
ми своїм світосприйняттям.

24 æîâòíÿ â çîí³ ïðîìèñëîâèõ ïðèì³ùåíü, ùî
ðîçòàøîâàí³ â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³, â³äáóäóòüñÿ
çéîìêè íà êîìïîçèö³þ “Ñâ³òëî ³ ò³íü” ñï³âà÷êè
Ëàìè. ßê ä³çíàâñÿ “Õðåùàòèê”, ¿õ áóëî çàïëàíî-
âàíî ùå íà â÷îðà, ïðîòå ÷åðåç äèâí³ çá³ãè — ïî-
ãàíå ñàìîïî÷óòòÿ ñï³âà÷êè òà çíèêíåííÿ ðå÷åé íà
çí³ìàëüíîìó ìàéäàí÷èêó — ¿õ ïåðåíîñèëè ê³ëüêà
ðàç³â: ñïî÷àòêó íà ï³çí³é âå÷³ð, à ïîò³ì — íà íà-
ñòóïíèé äåíü.

“Ñâ³òëî ³ ò³íü” — äåáþòíèé ñèíãë ³ç äðóãîãî àëü-
áîìó Ëàìè, ùî âèéäå íàâåñí³ íàñòóïíîãî ðîêó.
Ïåðøèé àëüáîì ñï³âà÷êè “Ìåí³ òàê òðåáà” âè-
ÿâèâñÿ âäàëèì ³ ðîç³éøîâñÿ íàêëàäîì 50 òèñÿ÷
ïðèì³ðíèê³â.

Â³äåî Ëàìà çí³ìàº ç óðáàí³ñòè÷íèì ïðèñìàêîì:
ó “Ìåí³ òàê òðåáà” øóêàº Éîãî â ïî¿çä³ òà íà âó-
ëèöÿõ ì³ñòà, â “Ìîºìó ñåðö³” áëóêàº òîðãîâåëü-
íèì öåíòðîì, à â “Ë³òàêó” ç’ÿâëÿºòüñÿ íà äàõó áó-
äèíêó íà òë³ ï³äéîìíîãî êðàíà. Öüîãî ðàçó ä³éñòâî
ðîçãîðíåòüñÿ â ê³ìíàòàõ, ÿê³ óîñîáëþþòü çîâí³ø-
í³é ñâ³ò, à ñàìå äâà éîãî áîêè: ÷èñòèé, ÿê ñâ³òëî,
òà áðóäíèé ³ òåìíèé, íà÷å æàõ. Îäíó ç ãîëîâíèõ
ðîëåé ó êë³ï³ â³ääàþòü ãåîìåòð³¿, çîêðåìà ðå÷àì,
ôîðìà ÿêèõ, çà çàäóìêîþ, íåîäì³ííî âèêëèêàòè-
ìå ïðîöåñ ìèñëåííÿ òà óÿâëåííÿ. Âò³ì, ùî æ öå
çà äèâí³ ðå÷³, ïîêè òðèìàþòü ó òàºìíèö³.

Ðåæèñåðîì íîâîãî â³äåî âèñòóïàº ìîëîäèé êë³ï-
ìåéêåð ªâãåí Òèìîõ³í, â³äîìèé ðîáîòàìè ç ãóð-
òàìè Dazzle Dreams òà “Àâ³àòîð”. Íà Ì³æíàðîä-
íîìó ôåñòèâàë³ â³äåîêë³ï³â EuroVideo Grand-Prix-
2006 éîãî òâîð³ííÿ Le Forze del Destino Îëåíè
Ãðåáåíþê çàéíÿëî ïåðøå ì³ñöå. Îïåðàòîðñüêó ðî-
áîòó íàä êë³ïîì Ëàìè çä³éñíþº Þð³é Áîðñóê,
ÿêèé çíÿâ êë³ï “Âûøå îáëàêîâ” äëÿ Ò³íè 
Êàðîëü
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Íàòàë³ÿ Ç²Í×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора до Києва же втретє при-
б в "Р шни національної єдно-
сті", я ий майже півро виши-
ває вся У раїна. Зі столиці по-
лотно повез ть до Львова, а
звідти — до Польщі, аби раїн-
сь а діаспора та ож змо ла зро-
бити хоча б по одном стіб на
раїнсь ом оберезі.

Ó÷îðà â Êèºâ³ â ïðèì³ùåíí³ àãåíö³¿
“Óêð³íôîðì” ñòîëè÷í³ ìàéñòðèí³ ïðîäîâ-
æèëè âèøèâàòè “Ðóøíèê íàö³îíàëüíî¿ ºä-
íîñò³”. Ïðîöåñ ºäíàííÿ Óêðà¿íè çà éîãî
äîïîìîãîþ íà ÿêèéñü ÷àñ ïåðåðâàëè âè-
áîðè. Ìàéñòðè íàâìèñíî ïðèïèíèëè ðî-
áîòó äî çàâåðøåííÿ ïîë³òè÷íèõ ïåðåãîí³â.
À âò³ì, ÿê ñâ³ä÷èòü ïðàêòèêà, äî àêö³¿ äî-
ëó÷àëèñÿ íåçàëåæíî â³ä â³êó, íàö³îíàëüíî-
ñò³ ÷è ïîë³òè÷íèõ óïîäîáàíü. Íàéìîëîä-
ø³é ó÷àñíèö³ — 7 ðîê³â, íàéñòàðø³é — 84.

Íàãàäàºìî, ³í³ö³àòîðàì âèøèòè îáåð³ã
äëÿ Óêðà¿íè ñòàëà êèÿíêà Òàìàðà Ñòåïà-
íåíêî, ÿêà íèí³ º âèêîíàâ÷èì äèðåêòî-
ðîì àêö³¿. Äî íå¿ ïðèºäíàëèñÿ âñ³ îáëàñ-
í³ öåíòðè é ÷èñëåíí³ ì³ñòà êðà¿íè. Àêö³ÿ

ñòàðòóâàëà â ÷åðâí³ íà îñòðîâ³ Õîðòèöÿ,
ïîò³ì ðóøíèê ïîáóâàâ ó Çàïîð³ææ³, Áåð-
äÿíñüêó, Ìåë³òîïîë³. ² ÿêùî ñïî÷àòêó çà
ðîáîòó ñ³äàëî ïî 6-7 âèøèâàëüíèöü ç ì³ñ-
òà, òî âæå ó ×åðí³âöÿõ òà Ëóöüêó ¿õ áóëî
ïîíàä ñîòí³.

“Íàä ðóøíèêîì óæå ïðàöþâàëè ïîíàä
800 âèøèâàëüíèöü,— ðîçïîâ³äàº ïàí³ Ñòå-
ïàíåíêî.— Âèêîðèñòàíî îðíàìåíòè, ïî÷è-
íàþ÷è â³ä ÷àñ³â òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè é
Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³. Ó öåíòð³ — äðåâî æèòòÿ, à
ùå ë³ðà, áèê ³ òðèçóá”.

Ïîëîòíî çàäîâæêè 9 ì ñàìîòêàíå, éîãî
âèãîòîâèëà ç êîíîïåëü ìàéñòðèíÿ ªëèçà-
âåòà Àíäðîùóê ³ç ñåëà Ìóõàð³â íà Òåðíî-
ï³ëë³. Òêàíèí³ ïîíàä 55 ðîê³â. Ìàëþíîê
ñòâîðèëà õóäîæíèöÿ Îëåêñàíäðà Òåë³æåí-
êî. Íèòêè áàâîâíÿí³ âèðîáíèöòâà ×åðí³-
ã³âñüêî¿ ôàáðèêè, ïîôàðáóâàâ ¿õ ïðèðîä-
íèìè áàðâíèêàìè ó Êðèìó ìàéñòåð Ìà-
ìóò ×óðëó.

Íèí³ öåé âèòâ³ð íàðîäíîãî ìèñòåöòâà âæå
âèêîíàíî íà 95%, ³ âàæèòü â³í ìàéæå äå-
ñÿòü ê³ëîãðàì³â. Ç Êèºâà ðóøíèê ïîâåçóòü
äî Ëüâîâà, à çâ³äòè — â Ïîëüùó, àäæå òàì
÷èñëåííà óêðà¿íñüêà ä³àñïîðà ³ ÷èìàëî çà-
ðîá³ò÷àí, ÿê³ õî÷óòü äîëó÷èòèñÿ äî òâîð÷î-
ãî ïðîöåñó. Äî ñëîâà, â Äîíåöüêó ùå òðè
ðîêè òîìó áóëî âèøèòî ðóøíèê îáëàñò³.
Ïî÷èí ï³äõîïèëè Ïîëòàâà ³ Òåðíîï³ëü.

Îäíà ç³ ñòîëè÷íèõ âèøèâàëüíèöü, ÿêà
áðàëà ó÷àñòü â àêö³¿ “Ðóøíèê íàö³îíàëü-
íî¿ ºäíîñò³”,— ìàéñòåð ðó÷íî¿ âèøèâêè
Òåòÿíà Ïðîò÷åâà. ¯¿ ðîáîòè âæå ïîáóâà-

ëè â áàãàòüîõ êóòî÷êàõ ñâ³òó — ó ÑØÀ,
Âåëèêîáðèòàí³¿, ²çðà¿ë³ òà ßïîí³¿. Íå-
âäîâç³ â³äêðèºòüñÿ ³ êè¿âñüêà âèñòàâêà
ìèñòêèí³

Âèøèâàëüíèö³ óòðóòü âñþ êðà¿íó
Ïîíàä â³ñ³ìñîò ìàéñòðèíü óæå çàëèøèëè ñâî¿ â³çåðóíêè 
íà “Ðóøíèêó íàö³îíàëüíî¿ ºäíîñò³”

Столичні майстрині роз ортають шитво, щоб зростити на полотні иївсь іл “Древа життя”

Ñâ³òëî é ò³íü
êè¿âñüêî¿
ïðîìçîíè
Ðîçïî÷èíàþòüñÿ çéîìêè 
êë³ïó ñï³âà÷êè Ëàìè
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Îêñàíà ÊÐÀÂÖÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора в алереї Fashion Lab,
що розташована на др ом
поверсі ТК "Альта Центр", від-
рилася вистав а історично о
остюма. Кожне вбрання ство-
рювали із с часних т анин,
проте за ле алами, ілюстраці-
ями та навіть равюрами ми-
н лих століть. Представляти
ожний історичний образ за-
просили обличчя столично о
бомонд .

Ïðîåêò “Ãðà ç ÷àñîì”, çà ñëîâàìè îð-
ãàí³çàòîð³â âèñòàâêè — ÒÊ “Àëüòà
Öåíòð” òà æóðíàëó Story, ïîêëèêàíèé
ïðåäñòàâèòè øàíóâàëüíèêàì ìîäè ïî-
ãëèáëåí³ çíàííÿ ìîäíî¿ ³ñòîð³¿. Íà ïîä³-

óì ãàëåðå¿ Fashion Lab âèñòàâèëè êîñòþ-
ìè ð³çíèõ ÷àñ³â, ñòâîðåí³ çà ëåêàëàìè,
³ëþñòðàö³ÿìè òà íàâ³òü ãðàâþðàìè ìèíó-
ëèõ ñòîë³òü.

Àâòîðàìè íåçâè÷íîãî âáðàííÿ ñòàëè
âèêëàäà÷³ òà ñòóäåíòè êàôåäðè õóäîæ-
íüîãî ìîäåëþâàííÿ êîñòþìó Êè¿âñüêî-
ãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó òåõíî-
ëîã³é òà äèçàéíó. Âîíè ââàæàþòü, ùî
íåçâè÷íèé ì³êñ ñòàðîâèíè òà ñó÷àñíî-
ñò³ çìóñèòü â³äâ³äóâà÷³â çì³íèòè ñòåðåî-
òèïí³ ïîãëÿäè íà ìîäó. Àâòîðè çàïåâ-
íÿþòü, ùî âñ³ ìîäåë³ îäÿãó, ïðåäñòàâ-
ëåí³ íà âèñòàâö³, º ðåêîíñòðóêö³ÿìè ðå-
àëüíî ³ñíóþ÷èõ ðå÷åé. Äëÿ ¿õíüîãî âè-
ãîòîâëåííÿ âèêîðèñòîâóâàëè ³ñòîðè÷í³
âèêðîéêè òà ïóáë³êàö³¿ ð³çíèõ ñòîë³òü.

Ïðåäñòàâèòè ñòàðîâèíí³ îáðàçè çà-
ïðîñèëè â³äîìèõ ëþäåé, ÿê³, õî÷à é íå
çàì³íèëè ìàíåêåíè ïîâí³ñòþ, àëå é
ñêëàëè ¿ì âåëèêó êîíêóðåíö³þ, íàäàâ-
øè ñâî¿ ç³ðêîâ³ ò³ëà äëÿ äåìîíñòðàö³¿
îäÿãó. Ñàìå êîíêóðåíö³ÿ ïîëÿãàëà ó

ôîðìàò³ âèñòàâêè: ðàçîì ç ìîäåëëþ îäÿ-
ãó, ùî âèñèòü íà ìàíåêåí³, ïðåäñòàâëå-
í³ ôîòîãðàô³¿ “âåðøê³â ñóñï³ëüñòâà” ó
öüîìó æ âáðàíí³. Ó ïðîåêò³ âçÿëè
ó÷àñòü: òåëåâåäó÷à ²ííà Öèìáàëþê,
ñï³âà÷êè Êàòÿ Chilly, Stereoliza, ñï³âàê
Áîíäàð÷óê, àêòðèñà òà òåëåâåäó÷à Íàñòÿ
Êàñèëîâà, äóåò “ÍåÀíãåëè” òà ãåíåðàëü-
íèé äèðåêòîð êîìïàí³¿ “Òåêñòèëü-êîí-
òàêò” Îëåêñàíäð Ñîêîëîâñüêèé.

Âò³ì, íà â³äêðèòòÿ âèñòàâêè çàâ³òàëè
ëèøå òðè “ï³ääîñë³äí³ êðîëèêè” ìîäíî-
ãî ïðîåêòó — Stereoliza, ²ííà Öèìáàëþê
òà Íàñòÿ Êàñèëîâà. Ì³ñ Óêðà¿íà-Âñåñâ³ò
Öèìáàëþê, ÿê íàéäîñâ³ä÷åí³øà ó ìîä-
í³é “êóõí³”, ðîçïîâ³äàëà ïðî âàæëèâ³ñòü
³ñòîð³¿ ìîäè. Âîíà æ ³ ïîçóâàëà ôîòîãðà-
ôàì ïîðó÷ ç³ ñâî¿ì ³ñòîðè÷íèì âáðàí-
íÿì òà ôîòî. Íàòîì³ñòü, Stereoliza, àáè
ïðèâåðíóòè óâàãó äî ñåáå, ïîçóâàëà íà
êîë³íàõ, ö³ëóþ÷è ðóêàâ “ñâîº¿” ñóêí³.

Âèñòàâêà ïðàöþº êîæíîãî äíÿ ç 10.00
äî 21.00. Âõ³ä â³ëüíèé

Ç³ðêè ïîãðàëèñÿ ç ÷àñîì
²ñòîðè÷í³ êîñòþìè îñó÷àñíèëè ìîäåëÿìè

Stereoliza з пошаною ставиться до історії
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Син Дедала,
злетів до
Сонця
(міф.)

Бестселер
Па ло К ельо Х

Амфітеатр
Флавіїв Римі Р Тропічний степ

Ле ий
сріблястий
метал

Хижий птах
род.

ястр биних

Начер
майб тньої

артини Е
Ш ана
величина
(матем.)

Вид мистецтва

Нім.
письменни ,
“Послання
дощ ”

Ціл овите
задоволення

життям Щ
За лад,

де продають
лі и

Столітни

Овочева
рослина

Самітни

Плавня А Малень ий
К зьма

Молочний
напій на
Кав азі

Тибет. би

Х дожни ,
виріз є

зображення
на дереві,

амені
Т Араб. б бон

Зад м, прое т

Япон. ра

О орожа
з лози

И
Прилад для
зміш вання

Со овита
червона я ода

Каста в Індії
“недотор ан-

ності”

Темрява

Маслина К Остов я ої-
неб дь
спор ди

С міш
спиртних

напоїв, фр тів

Бала ча німфа
(міф.)

Р да ач а

Жіноче начало
( ит.)

На а
про соба

За ли
під час ата и

Вид верблюдів

Надмірне
зб дження

Парний танець
20-х рр. ХХ ст.

Ан .
письменни

Корінний
житель раїни

Леле о-
подібний птах

Плече (заст.)

М з.
інстр мент
тип лютні
(араб.)

Посланець
Бо а
(релі .)

Оль а
(с ор.) Китайсь і

оноплі
Оцінювання,
обчислення

ÑÊÀÍÂÎÐÄ

Діюче підприємство ТОВ "ТіДіСі УКРАЇНА",
що знаходиться в Деснянсь ом районі м.Києва

по в л.Радистів, 73-А, повинно отримати Дозвіл на ви иди
в атмосфер . Підприємство спеціаліз ється по оптовій
і роздрібній тор івлі автомобільними деталями, шинами
та ви он є технічне обсл ов вання і ремонт автомобілів.
З ідно із звітом по інвентаризації ви идів забр днюючих речовин в

атмосфер , ви онаним в 2007 р., на підприємстві 15 стаціонарних
джерел ви идів в атмосфер . За альні ви иди забр днюючих речовин
с ладають: 0,08986 /с, 0,105804 т/рі . Крім то о від отельні та
приладів для обі рівання, я і працюють на азі, ви идаються парни ові
ази та важ і метали: 111,17651175 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 Деснянсь районн державн адміністрацію.

Від рите а ціонерне Товариство
"Страхова омпанія "НОВА”

повідомляє про проведення позачер ових За альних
зборів а ціонерів, я і відб д ться 10 р дня 2007 р.

за адресою: м. Київ, в л. Марини Рас ової, 11
Почато зборів о 10.00. Реєстрація а ціонерів з 9.00 до 9.45.

Порядо денний:
1. Від ли ання члена Правління Товариства.
2. Обрання члена Правління Товариства.
3. Від ли ання членів На лядової ради Товариства.
4. Обрання членів На лядової ради Товариства.
5. Внесення змін до Положення про На лядов рад Товариства.
6. Внесення змін до Положення про Правління Товариства.
7. Затвердження Коде с орпоративно о правління ЗАТ “Страхова

омпанія "НОВА".
8. Про підтвердження вст п до об'єднання "Ядерний страховий п л”.

Довід ово:
- для часті в за альних зборах а ціонерів необхідно мати до мент,

що посвідч є особ ; повноваженим особам та представни ам —
довіреність;

- довід и за телефоном 496-80-70;
- з інформацією по питанням поряд денно о можна ознайомитися

за адресою: м.Київ, в л. Марини Рас ової, 11.

Корольов Владислав Леонідович ви ли ається в с дове засідання по роз ляд
цивільної справи за позовом Корольової К.Г. до Корольова В.Л. про розірвання
шлюб на 14.00 05 листопада 2007 ро в Деснянсь ий районний с д м.Києва
(м.Київ, пр-т. Мая овсь о о, 5-В, аб.29).

Оболонсь ий районний с д м. Києва ви ли ає р. Савчен о О сан
Василівн , я ій необхідно 02.11.2007 ро о 08.00 з'явитись до
Оболонсь о о районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ. в л.
Тимошен а, 2-є, аб. 16 в я ості відповідача для часті роз ляді
ивільної справи за позовом TOВ "ПростоФінанс" до Савчен о О сани
Василівни про стя нення рошових оштів. Наслід и неяв и в с дове
засідання особи, я а бере часть справі, передбаченні ст.ст. 169, 170
ЦПК У раїни, ст.185-3 КпАН У раїни.

Оболонсь ий районний с д м.Києва ви ли ає я відповідача
Щерба ова Сер ія Вадимовича по цивільній справі № 2-4997/07 за
позовом ТОВ "ПростоФінанс" до Щерба ова Сер ія Вадимовича про
стя нення с ми в с дове засідання на 08 листопада 2007 ро на 11.00.
Адреса с д : м. Київ, в л.Тимошен а, 2-є, аб.19, с ддя Поліщ Н.В.
В разі неяв и справ б де роз лян то відс тності нез'явившихся осіб.

Оболонсь ий районний с д м.Києва ви ли ає я відповідача Ф штей
Р слана Васильовича по цивільній справі № 2-5010/07 за позовом
ТОВ "ПростоФінанс" до Ф штей Р слана Васильовича про стя нення
с ми в с дове засідання на 08 листопада 2007 ро на 11.15.
Адреса с д : м. Київ, в л.Тимошен а, 2-є, аб.19, с ддя Поліщ Н.В.
В разі неяв и справ б де роз лян то відс тності нез'явившихся осіб.

Оболонсь ий районний с д м.Києва ви ли ає я відповідача
Лаб нсь о о Дмитра Сер ійовича по цивільній справі № 2-4932/07 за
позовом ТОВ "ПростоФінанс" до Лаб нсь о о Дмитра Сер ійовича про
стя нення с ми в с дове засідання на 08 листопада 2007 ро на 10.40.
Адреса с д : м. Київ, в л.Тимошен а, 2-є, аб.19, с ддя Поліщ Н.В.
В разі неяв и справ б де роз лян то відс тності нез'явившихся осіб.

Оболонсь ий районний с д м.Києва ви ли ає я відповідача С хова
Дмитра Юрійовича по цивільній справі № 2-4984/07 за позовом ТОВ
"ПростоФінанс" до С хова Дмитра Юрійовича про стя нення с ми в
с дове засідання на 08 листопада 2007 ро на 09.45.
Адреса с д : м. Київ, в л.Тимошен а, 2-є, аб.19, с ддя Поліщ Н.В.

В разі неяв и справ б де роз лян то відс тності нез'явившихся осіб.

Оболонсь ий районний с д м.Києва ви ли ає я відповідача
Маланч а Ярослава Тарасовича по цивільній справі № 2-4971/07 за
позовом ТОВ "ПростоФінанс" до Маланч а Ярослава Тарасовича про
стя нення с ми в с дове засідання на 08 листопада 2007 ро на 10.15.
Адреса с д : м. Київ, в л.Тимошен а, 2-є, аб.19, с ддя Поліщ Н.В.
В разі неяв и справ б де роз лян то відс тності нез'явившихся осіб.

Апеляційний с д м. Києва повідомляє про те, що сл хання справи за
апеляційною с ар ою ТОВ "Шато" на рішення Шевчен івсь о о районно о с д
м. Києва від 10 травня 2007 ро по цивільній справі за позовом Са ович Галини
Францівни, Са овича Володимира Йосиповича до Від рито о А ціонерно о
Товариства "Завод У р абель", Виробничо о товариства з обмеженою
відповідальністю "Город", третя особа -Товариство з обмеженою відповідальністю
"Шато" про визнання до овор півлі- продаж част ово недійсним, призначено
на 26 листопада 2007 ро об 11.20 в приміщенні Апеляційно о с д м. Києва
за адресою (м. Київ, в л. Володимирсь а, 15, 2-й поверх).

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача Каімова
Андрія Володимировича в с дове засідання по справі за позовом КП
УЖГ "Печерсь житло" до Каімова А.В. про зобов'язання вчинити певні
дії, я е відб деться в приміщенні с д за адресою: 01001, м. Київ, в л.
Гайцана, 4, . 405, 12.11.2007 р. о 15.00.
В разі йо о неяв и на в азане с дове засідання, с д роз лядатиме
справ без йо о часті.

Втрачен печат №1 ТОВ “ТЕРЕН”,
од ЄДРПОУ 22901181 (місцезнаходження товариства:
м. Київ, в л. Довжен а, 16-а, .94) вважати недійсною

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. 
Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 24 æîâòíÿ
Енер етична динамі а дня надзвичайно висо а і несе р йнівні вібрації. Висо а віро-
ідність травм. Том через аряч овість, імп льсивність ми здатні до нерозважливих
дій і ризи ємо завдати ш оди собі та справам. Коли вас терзає "хоч все і зра-
з " — то прояви інстин тивної природи, отр не айно потрібно прибор ати. Е о-
номте сили, бо в онитві за висо ими рез льтатами вичерпаєте відведений енер о-
ліміт і поч ватиметеся, я вичавлений лимон. Це день підвищеної травматичності.

ОВНИ, онтролюйте себе. Дов ола літає д х беш ет , прово ючи вас до не ідних вчин ів, особливо до-
рожіть сімейним затиш ом, бо саме т т ваша а ресія може вихлюпн тися виб хом.
ТЕЛЬЦІ, ви переб ватимете в полоні самообман , том не встрявайте ні в я і інтри и, ні о о не с діть, не

нама айтеся відстояти свою точ зор . Перетерпіть, аби не ви ли ати роздрат вання з бо оточення та не
нажити таємних воро ів.
БЛИЗНЯТА, тр сіть аманцем дбайливо, діліться сердечними поч ттями. Ви нереально оцінюєте бажання

і можливості. Дійсність ди т є свої вимо и, і я що ненаситна пристрасть візьме ор , опинитеся біля розби-
то о орита.
РАКИ, надмірний ент зіазм може зр йн вати ваш ар’єр . Дійте за правилом: “сім раз відміряй — один

раз відріж”.
ЛЕВИ, не сприймайте за чист монет те, що вам оворитим ть, це ілюзії. Ч жі поради та за важення ли-

ше зіб’ють вас із правильно о життєво о рс .
ДІВИ, не заздріть, не рах йте ч жі роші. Свій хліб є — ось ним і задовольняйтеся. І не вима айте повер-

н ти вам бор и, по и що це марна трата сил.
ТЕРЕЗИ, під ваш сімейний ф ндамент за ладено мін , рвон ти може ожної миті. Тож не сваріться з о-

ханими, бо шлюб та ар’єра нині взаємопов’язані, і р йнація одно о може завадити іншом .
СКОРПІОНІВ мож ть пошити в д рні, ні ом не роз ривайте д ш . Недр и налаштовані на підст пні а-

пості, і сл жбовим справам це може завдати найбільшої ш оди.
СТРІЛЬЦІ, се с альна незадоволеність — ось що може стати причиною всіх бід на шлях поб дови осо-

бисто о щастя. Опанов йте на спіл вання.
КОЗОРОГИ, ваш шлюбний орабель може наштовхн тися на рифи непороз мінь і піти на дно. Не влашто-

в йте с андалів, асіть а ресивність. Краще по аний мир, ніж добра війна.
ВОДОЛІЇ, ваш бла ородн посл жливість ніхто вдячно не оцінить, том не переймайтеся, оли отримаєте

за зроблене добро дір від б бли а.
РИБИ, я що не щастить оханні, не с м йте. Пощастить з ар’єрою, професійний злет розпалі, дос о-

налюйтесь, форт на посміхається всім, хто налаштований стати спеціалістом висо о о лас
Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,

астроло
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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 3709
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Юрій ГОРБУНОВ,
телевед чий:
— Звичайно, я пам’ятаю свою перш і раш . Це б в
мовий пожежни . Хоча я вже давно переїхав від бать-
ів, про люблен і раш не заб в. Нею бавилися на-
віть мої племінни и, оли б ли малими.

Оле сій ЛОГВИНЕНКО,
народний деп тат V с ли ання:
— Звичайно, пам’ятаю. Це б ла вели а механічна

вантажів а, я можна б ло заводити за допомо ою
спеціальної р ч и. Може, не та а й вели а, але мені,
трирічном , здавалося, що машин а 40—50 см — це

надзвичайно вели а і раш а. За алом дитинстві я
любив ратися машин ами і ще більше — їх ламати, а
потім виявляти свої онстр торсь і здібності.

Ілля ЧИЧКАН,
х дожни :
— У дитинстві я найбільше любив ратися з живи-

ми і раш ами. Можливо, це б ло занадто жорсто о.
З др зями ходили до річ и ловили жаб і ящіро . Від-
ривали їм хвости, б ло ці аво дивитися, я хвіст во-
р шиться сам по собі. З хом’яч ів робили параш тис-
тів, а з ошенят — осмонавтів. У мене б ло б рхли-
ве дитинство.

À âè ïàì’ÿòàºòå ñâîþ ïåðøó ³ãðàøêó?

Ëÿëüêè ç îñîáëèâèìè
ïîòðåáàìè
Ó Ìóçå¿ ²âàíà Ãîí÷àðà â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà
ðîá³ò ³íâàë³ä³â

Âèñòàâêà ëÿëüîê ó Ìóçå¿ ²âàíà
Ãîí÷àðà — ïåðøèé åòàï îðãàí³-
çîâàíîãî äëÿ ëþäåé ç îñîáëèâè-
ìè ïîòðåáàìè ôåñòèâàëþ äåêî-
ðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà
òà äèçàéíó “Áàáóñèíà ñêðèíÿ”.
Âëàøòóâàëè éîãî ñòîëè÷í³ îðãà-
í³çàö³¿, ÿê³ îï³êóþòüñÿ ³íâàë³äà-
ìè, àáè äîïîìîãòè ¿ì ã³äíî ïðåä-
ñòàâèòè ñâ³é òâîð÷èé ïîòåíö³àë.

Ëÿëüêó â óêðà¿íñüêîìó âáðàíí³
äëÿ êîíêóðñó îáðàëè íå âèïàäêî-
âî. Àäæå ç äàâí³õ-äàâåí ³ãðàøêó-

ìîòàíêó (³ç ñóõîãî ñ³íà é òêàíè-
íè) ââàæàëè â Óêðà¿í³ îáåðåãîì.
¯¿ êëàëè â êîëèñêó íåìîâëÿò³, äà-
ðóâàëè æ³íêàì, êîòð³ íå ìîãëè
íàðîäèòè ä³òèíó, â³äãàíÿëè íåþ
õâîðîáè òîùî. Òîæ, çà ñëîâàìè
ïðåçèäåíòà Íàðîäíî¿ àêàäåì³¿
òâîð÷îñò³ ³íâàë³ä³â Óêðà¿íè Îëå-
íè Àëåêñàíäðîâî¿, é ö³ ëÿëüêè
ïî-ñâîºìó ë³êóâàëè ñâî¿õ òâîðö³â:
ãëóõèõ, ó ³íâàë³äíèõ â³çêàõ, ðîçó-
ìîâî â³äñòàëèõ. Äî ñëîâà, ñàìå
îñòàíí³ — íàéâèòîí÷åí³ø³ á³ëî-

øâåéêè. Ó êîíêóðñ³ âçÿëè ó÷àñòü
ïîíàä 150 ó÷àñíèê³â â³êîì â³ä 8
äî 80 ðîê³â ç óñ³º¿ Óêðà¿íè. Âîíè
îäÿãàëè ñïåö³àëüíî äëÿ öüîãî çà-
êóïëåíèõ ëÿëüîê ó íàö³îíàëüí³
êîñòþìè ç áóäü-ÿêîãî âïîäîáà-
íîãî ðåã³îíó Óêðà¿íè: Áóêîâèíè,
Ãàëè÷èíè, Âîëèí³, Ïîë³ññÿ, Ïî-
ä³ëëÿ, Êè¿âùèíè, Ïîëòàâùèíè,
Ñëîáîæàíùèíè, Çàïîð³ææÿ, Òàâ-
ð³¿. Ìàíåêåíàì øèëè ñóêí³, ñï³ä-
íèö³, îçäîáëþâàëè ¿õ âèøèâêîþ,
á³ñåðîì, âèãîòîâëÿëè â³íî÷êè.

Íà âèñòàâö³ ïðåäñòàâëåíî 50
íàéêðàùèõ ðîá³ò, ³ êîëåêö³ÿ ùå
ïîïîâíþºòüñÿ. Ìîäåëüºðè îòðè-
ìàëè ãðàìîòè é ö³íí³ ïðèçè. Ç
Ìóçåþ ²âàíà Ãîí÷àðà ëÿëüêîâà
áðàò³ÿ âèðóøèòü äî ³íøèõ ìóçå-
¿â, çîêðåìà ³ãðàøêè, Òàðàñà
Øåâ÷åíêà, òà äî Óêðà¿íñüêîãî
äîìó. Êðàù³ åêñïîíàòè ðîçòèðà-
æóþòü, ³ ¿õ çìîæóòü ïðèäáàòè âñ³
îõî÷³

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. ×àñîì äîù (ó ï³âí³÷í³é ÷àñòèí³

íåâåëèêèé), â Êàðïàòàõ äîù ³ ìîêðèé ñí³ã, ì³ñöÿìè ñèëüíèé. Â³-
òåð ñõ³äíèé, 7—12 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +9...+14°Ñ, âíî÷³
+3...+8°Ñ; ó ï³âäåíí³é ÷àñòèí³ âäåíü +13...+18°Ñ, âíî÷³ +7...+12°Ñ;
íà óçáåðåææ³ ìîð³â äî +16°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. ×àñîì íåâåëèêèé äîù. Â³òåð
ñõ³äíèé, 7—2 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +9...+14°Ñ, âíî÷³
+3...+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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Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора в М зеї Івана Гончара від рилася вистав а ля-
льо в раїнсь ом вбранні. Національні остюми для
них ви отовили люди з особливими потребами: л хі, в
інвалідних віз ах, роз мово відсталі. На 50 ляльо ,
вбраних строї з сіх ре іонів У раїни, можна б де по-
дивитися в іль ох столичних м зеях.

Вбрання з иївсь ими мотивами, я е ви отовила для своєї ляль и Світлана Патра, визнали одним з най ращих
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