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ЄВГЕНІЙ ГРИШКОВЕЦЬ:
“КОЛИ П’ЯТСОТ ЧОЛОВІК
СМІЮТЬСЯ, ВИНИКАЄ
ВІДЧУТТЯ, ЩО ВОНИ
НЕ САМОТНІ”

Êè¿â çíîâó 
çàõèñòèëè
Íàïåðåäîäí³ Äíÿ âèçâîëåííÿ ñòîëèö³ áóëè
â³äíîâëåí³ ãåðî¿÷í³ ïîä³¿ 1943 ðîêó

Áèòâó çà Äí³ïðî òà îïåðàö³þ ç
âèçâîëåííÿ Êèºâà ÿê îäíó ç íàé-
âèçíà÷í³øèõ ïîä³é Âåëèêî¿ Â³ò-
÷èçíÿíî¿ â³éíè çãàäóþòü â îäíî-
ìó ðÿäó ³ç áèòâàìè ï³ä Êóðñüêîì,
Ìîñêâîþ òà Ñòàë³íãðàäîì. Óíî-
÷³, êîëè äîëèíó Äí³ïðà çàòÿãíóâ
òóìàí, ðàäÿíñüê³ òàíêè òà àðòè-
ëåð³ÿ ñòàëè ïåðåïðàâëÿòèñÿ ç
Áóêðèíñüêîãî ïëàöäàðìó íà ë³-
âèé áåðåã Äí³ïðà ³, ïðîéøîâøè
200 êì íà ï³âí³÷, ïîâåðíóëèñÿ
÷åðåç ð³÷êó íà Ëþò³çüêèé ïëàö-
äàðì. Âðàíö³ 3 ëèñòîïàäà àðòè-
ëåð³ÿ â³äêðèëà óäàðíèé âîãîíü. Ó

íåñïîä³âàíèé äëÿ âîðîãà ÷àñ ó
íàñòóï ï³øëè àðì³¿ ãåíåðàë³â
×åðíÿõ³âñüêîãî òà Ìîñêàëåíêà.
Ï³õîòèíöÿì äîïîìàãàëè ëüîò÷è-
êè ïîâ³òðÿíî¿ àðì³¿ ãåíåðàëà Êðà-
ñîâñüêîãî. Æîðñòîê³ áî¿ òðèâàëè
äî 6 ëèñòîïàäà: î 4-é ðàíêó îï³ð
ñóïðîòèâíèêà áóëî çëîìëåíî.

Ö³ ïîä³¿ òà àòìîñôåðó íàìàãà-
ëèñÿ â³äòâîðèòè 4 ëèñòîïàäà ÷ëå-
íè âîºííî-ïàòð³îòè÷íèõ êëóá³â
Óêðà¿íè, Ðîñ³¿, Á³ëîðóñ³, Ëèòâè,
Åñòîí³¿ òà Í³ìå÷÷èíè. Ùîá ïî-
ãðîìèòè îäèí îäíîãî, âîíè âè-
êîðèñòîâóþòü íå íîâîä³ëè, à

îëä-ñêóëüíèé ðåêâ³çèò 1940-õ ðî-
ê³â. Âîíè íå ò³ëüêè îäÿãíåí³ ó
îðèã³íàëüíó ôîðìó, à é ìàþòü
ñïðàâæíþ çáðîþ. “Í³ìö³” âèêî-
ðèñòîâóþòü “øìàéñåðè”, êàðàá³-
íè, êóëåìåòè òà ì³íîìåò. Ó “÷åð-
âîíîàðì³éö³â” öüîãî ðàçó áóëè
äèñêîâ³ àâòîìàòè ÏÏØ, êóëåìå-
òè òà òðüîõë³í³éêè. Öüîãî ðîêó
íàâ³òü â³äíîâèëè íà îäíîìó ç
ï³äïðèºìñòâ òàíê Ò-34 ç êîìàí-
äèðñüêèì íîìåðîì. Íàñòóïíîãî
ðîêó âèäîâèùå ìàþòü ïåðåíåñòè
ó ³íøå ì³ñöå, àëå ìóçåé “Áèòâà
çà Êè¿â” çàëèøèòüñÿ ó Íîâèõ
Ïåòð³âöÿõ.

Ó ñòîëèö³ æ ñüîãîäí³ ïîêëàäà-
òèìóòü êâ³òè íà ìåìîð³àë ãåðîÿì-
òàíê³ñòàì, ñòåëó Ïåðåìîãè, 
ïàì’ÿòíèê ãåíåðàëó Âàòóò³íó òà
ìîãèëó Íåâ³äîìîãî ñîëäàòà, à â
Êîëîíí³é çàë³ ÊÌÄÀ î 15.00 â³ä-
áóäåòüñÿ óðî÷èñòèé êîíöåðò. Öüî-
ãî ðîêó íà ñâÿòêóâàííÿ òà âøàíó-
âàííÿ âåòåðàí³â ñòîëè÷íîþ âëà-
äîþ âèä³ëåíî 171,22 òèñ. ãðí

Øàíîâí³ âåòåðàíè, äîðîã³ êèÿíè!

Ïðèéì³òü ìî¿ ñåðäå÷í³ ïîçäîðîâëåííÿ ç 64-ìè
ðîêîâèíàìè çâ³ëüíåííÿ Êèºâà â³ä í³ìåöüêî-ôà-

øèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â. Öåé äåíü íàäîâãî 
çàëèøèòüñÿ â ïàì’ÿò³ êèÿí 

ÿê äåíü ñëàâè íàøèõ áàòüê³â. Çàâäÿêè ñâîºìó ãå-
ðî¿çìó âè çâ³ëüíèëè íàøå ì³ñòî â³ä îêóïàíò³â.
Â³éíà çàáðàëà æèòòÿ ì³ëüéîí³â íàøèõ ñï³ââ³ò÷èç-

íèê³â. Ìè çàâæäè øàíóâàòèìåìî ïàì’ÿòü çàãèáëèõ.
Ìè çàâæäè ïàì’ÿòàòèìåìî âàø³ ïîäâèãè ³ çàâæäè

áóäåìî âäÿ÷í³ âàì. Âè äàëè íàì ìîæëèâ³ñòü æèòè
ó â³ëüí³é êðà¿í³. Ìè âäÿ÷í³ âàì, äîðîã³ âåòåðàíè,

çà íàøå æèòòÿ, çà æèòòÿ íàøèõ ä³òåé ³ âíóê³â!
Êè¿âñüêà âëàäà ïîñò³éíî ï³êëóºòüñÿ ïðî âåòåðà-

í³â ³ ðîáèòü óñå ìîæëèâå, ùîá çàáåçïå÷èòè ã³äí³
óìîâè æèòòÿ òèì, õòî, íå øêîäóþ÷è ñâî¿õ æèòò³â,

ïðèí³ñ íàì ñâîáîäó. Ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ âàì, 
äîìàøíüîãî òåïëà, ëþáîâ³ âàøèõ áëèçüêèõ 

³ äîâãèõ ðîê³â æèòòÿ!

Київсь ий місь ий олова
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

Ó ìåð³¿ îáãîâîðèëè
áîëþ÷å ïèòàííÿ
Êè¿âñüêèé ìåä³àõîëäèíã 
ïðîïàãóâàòèìå çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ
Íàòàë³ÿ Ç²Í×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Ó÷îðà â Êîëîíí³é çàë³ ñòîëè÷íî¿ ìåð³¿ â³äáóëèñÿ ãðîìàäñüê³ ñëó-
õàííÿ. Ìåäèêè îáãîâîðþâàëè, ÿê ïîë³ïøèòè ñèòóàö³þ â ìåäè÷-
íèõ çàêëàäàõ Êèºâà. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî êèÿíè, îñîáëèâî ìîëîäü,
çíåâàæëèâî ñòàâëÿòüñÿ äî ñâîãî çäîðîâ’ÿ, íåõòóþòü ïðîô³ëàêòè-
êîþ õâîðîá. À ¿ì, ÿê â³äîìî, ëåãøå çàïîá³ãòè, í³æ ë³êóâàòè.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà çàêëèêàëà êèÿí âåñ-
òè çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ, à Êè¿âñüêèé ìåä³àõîëäèíã ³í³ö³þâàâ
ñòâîðåííÿ ïðîãðàì íà ðàä³î é òåëåáà÷åíí³, à òàêîæ òåìàòè÷íèõ
ñòîð³íîê “Çäîðîâ’ÿ êèÿí” ó ãàçåòàõ, äå íàäàâàòèìóòü ñëîâî ïðî-
â³äíèì ôàõ³âöÿì ó ãàëóç³ ìåäèöèíè, ðàäèòèìóòü, ÿê óáåðåãòèñÿ â³ä
íåäóã, òà ïðîïàãóâàòèìóòü çäîðîâ’ÿ
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Я і 64 ро и том , червоноармійці прорвали оборон фашистів і визволили Київ від німець их о пантів
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Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні відзначають 64-т річницю визволення Києва
від фашистсь их за арбни ів. У 1943-м на полі біля
с. Нові Петрівці за ин ло приблизно 100 тис. радян-
сь их воїнів. Звідси здійснювали оманд вання опера-
цією з визволення Києва. Нині т т щоро відтворюють
ероїчні події воєнно-патріотичні л би У раїни.
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Ó Êèºâ³ íàâåäóòü ëàä 
³ç ðîçòàøóâàííÿì 
çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî ðîç-
ðîáëåíî ïðîåêò êîíöåïö³¿ ðîçòàøóâàííÿ ðåê-
ëàìíèõ çàñîá³â ó Êèºâ³. Ïîä³ëÿòü Êè¿â íà
÷îòèðè ðåêëàìí³ çîíè â³äïîâ³äíî äî “Ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó Êèºâà äî 2020 ðîêó”.

Íà äóìêó Äåíèñà Áàññà, îñîáëèâî âàæëè-
âî çàáåçïå÷èòè íàä³éí³ñòü òà áåçïå÷í³ñòü ðåê-
ëàìíèõ êîíñòðóêö³é. Çà öå ìàþòü â³äïîâ³äà-
òè ï³äðÿäí³ îðãàí³çàö³¿-ðîçðîáíèêè. Çàìîâ-
íèê â³äïîâ³äàº ëèøå çà çì³ñò ³íôîðìàö³¿, à
óñòàíîâè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ — çà äî-
çâîëè àáî â³äìîâè íà ðîçòàøóâàííÿ ò³º¿ ÷è
ò³º¿ êîíñòðóêö³¿ íà êîíêðåòí³é ä³ëÿíö³

Ñòîëèöÿ óêëàäàº 
êîëåêòèâí³ äîãîâîðè

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà çàéíÿòîñò³
ÊÌÄÀ ïî³íôîðìóâàëî “Õðåùàòèê” ïðî äî-
òðèìàííÿ â Êèºâ³ íîðì Êîíâåíö³¿ Ì³æíà-
ðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðàö³ “Ïðî ñâîáîäó àñî-
ö³àö³¿ òà çàõèñò ïðàâà íà îðãàí³çàö³þ”.

Ç ïî÷àòêó ðîêó ïðîâåäåíî ÷îòèðè çàñ³äàí-
íÿ Êîîðäèíàö³éíîãî êîì³òåòó ñïðèÿííÿ çàé-
íÿòîñò³ íàñåëåííÿ. 26 âåðåñíÿ 2007 ðîêó çà-
ñëóõàíî ³íôîðìàö³þ ÄÏÀ ó ì. Êèºâ³ ïðî âè-
êîíàííÿ îïåðàö³¿ “Ò³íüîâ³ êîøòè”; ðîçãëÿ-
íóòî ïðîåêò Ïðîãðàìè çàéíÿòîñò³ íàñåëåí-
íÿ ì³ñòà íà 2008—2009 ðîêè òîùî. Çà ñòà-
òèñòè÷íèìè äàíèìè, ñòàíîì íà 1.07.2007 ðî-
êó â Êèºâ³ óêëàäåíî 4418 êîëåêòèâíèõ äîãî-
âîð³â, ÿêèìè îõîïëåíî 738,0 òèñ. ïðàö³âíè-
ê³â

Ðåêîíñòðóéîâàíî ñèñòåìó 
îñâ³òëåííÿ íà ñòàíö³¿ ìåòðî
“Øóëÿâñüêà”

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî íà ïëàòôîðì³
ñòàíö³¿ ìåòðîïîë³òåíó “Øóëÿâñüêà” çàâåð-
øåíî ðåêîíñòðóêö³þ ìåðåæ³ îñâ³òëåííÿ, ÿêà
íå îíîâëþâàëàñÿ ç ìîìåíòó ïóñêó òà çäà÷³ â
åêñïëóàòàö³þ ñòàíö³¿.

Íîâå ñó÷àñíå îáëàäíàííÿ äàëî çìîãó ï³ä-
âèùèòè ð³âåíü îñâ³òëåííÿ òà çàáåçïå÷èòè òà-
êèì ÷èíîì áåçïåêó ðóõó ïàñàæèð³â ³ ïî¿çä³â.
Ôàõ³âö³ ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí” âè-
êîðèñòàëè êàáåëüíî-ïðîâ³äíèêîâó ïðîäóê-
ö³þ, ùî íå ïîøèðþº ãîð³ííÿ. Êð³ì âñüîãî,
öå ïîë³ïøèëî é çîâí³øí³é âèãëÿä ñòàíö³¿

Ñåðã³é Êèðèëåíêî î÷îëèâ
Àíòèìîíîïîëüíèé êîì³òåò
ì³ñòà

Ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ñòàëî â³äîìî, ùî Êè-
¿âñüêå ì³ñüêå òåðèòîð³àëüíå â³ää³ëåííÿ Àí-
òèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè î÷îëèâ
Ñåðã³é Êèðèëåíêî. Äî öüîãî â³í ïðàöþâàâ
íà ð³çíèõ ïîñàäàõ ó Äåïàðòàìåíò³ êîíêóðåíò-
íî¿ ïîë³òèêè Êîì³òåòó. Ñåðã³é Êèðèëåíêî
íàðîäèâñÿ â ñòîëèö³, çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé íà-
ö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ-
÷åíêà. Êîìåíòóþ÷è ïðèçíà÷åííÿ, ãîëîâà Àí-
òèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè Îëåêñ³é
Êîñòóñºâ çàçíà÷èâ: “Ìè ïîêëàäàºìî âåëèê³
íàä³¿ íà ïîäàëüøó åôåêòèâíó ä³ÿëüí³ñòü êè-
¿âñüêîãî â³ää³ëåííÿ êîì³òåòó, ïîçàÿê ñòîëè-
öÿ º îáëè÷÷ÿì íàøî¿ äåðæàâè”

Ìåð ä³ñòàâ ïîäÿêó â³ä êèÿí
ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, ìåøêàíö³

ïðèâàòíîãî ñåêòîðó â ì³êðîðàéîí³ “Ëèñà ãî-
ðà” (âóëèö³ Ëèñîã³ðñüêà, Ðàêåòíà òà Ïàíî-
ðàìíà) ïîäÿêóâàëè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãî-
ëîâ³ Ëåîí³äîâ³ ×åðíîâåöüêîìó çà òå, ùî ìî-
æóòü îôîðìèòè ïðèáóäîâè äî áóäèíê³â òà
ãîñïîäàðñüê³ ñïîðóäè.

“Äîâãî âîíè æèëè â ñòîëèö³ Óêðà¿íè, àëå
áóëè í³áèòî â³ä³ðâàí³ â³ä ñâ³òó. Àëå, ñëàâà
Áîãó, âè ïðèéøëè äî âëàäè. Çàâäÿêè âàø³é
äðóæí³é êîìàíä³ ìè îôîðìèëè âñ³ ñâî¿ ñïî-
ðóäè. Âèñëîâëþºìî âàì, Ëåîí³äå Ìèõàéëî-
âè÷ó, ùèðó ïîäÿêó, çàâæäè âàñ ï³äòðèìóºìî,
³ íåõàé âàñ áåðåæå Ãîñïîäü”,— çàçíà÷èëè â
ëèñò³ äî ìåðà ìåøêàíö³ ì³êðîðàéîíó

Ìåð â³äâ³äàâ 
“×åðâîíèé õóò³ð”
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïåðåâ³ðèâ, 
ÿê òðèâàº áóä³âíèöòâî íîâî¿ ñòàíö³¿ ìåòðî
Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора мер Києва Леонід Черно-
вець ий відвідав еле тродепо
"Хар івсь е" і ознайомився з
тим, я триває б дівництво
станції метро "Червоний х тір".
Від риють еле тродепо до Дня
незалежності, створивши тим
самим 1600 нових робочих
місць, а станція з'явиться на-
весні 2008 ро .

Ó÷îðà Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé ç ðîáî÷îþ ïî¿çäêîþ
ïîáóâàâ ó åëåêòðîäåïî “Õàðê³âñüêå” òà
îçíàéîìèâñÿ ç ïåðåá³ãîì áóä³âíèöòâà
ñòàíö³¿ ìåòðî “×åðâîíèé õóò³ð”.

Ïî îá³ä³ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïðèáóâ
íà ñòàíö³þ ìåòðî “Áîðèñï³ëüñüêà” ³ ðà-
çîì ç æóðíàë³ñòàìè ñïóñòèâñÿ íà ïëàò-
ôîðìó, çâ³äêè ñïåö³àëüíèé ïîòÿã â³äâ³ç
óñ³õ ïðèñóòí³õ äî åëåêòðîäåïî. Òàì ì³ñü-
êèé ãîëîâà îãëÿíóâ áóä³âíèöòâî îá’ºêòà.
ßê çàçíà÷èëè ôàõ³âö³, ç óâåäåííÿ éîãî â
ä³þ çá³ëüøèòüñÿ ê³ëüê³ñòü ïî¿çä³â ìåòðî-
ïîë³òåíó, ñêîðîòèòüñÿ ³íòåðâàë î÷³êóâàí-
íÿ ³ ï³äâèùèòüñÿ áåçïå÷í³ñòü ïåðåâåçåíü.
Öåé îá’ºêò çíà÷íî ïðèøâèäøèòü â³ä-
êðèòòÿ íîâèõ ñòàíö³é ìåòðî íà Ïå÷åð-
ñüêî-Ñèðåöüê³é ë³í³¿. “Öå ñêëàäíà ³íæå-
íåðíà ñïîðóäà, ïîä³áíî¿ â Óêðà¿í³ íåìàº.
Çàâäÿêè öüîìó äåïî ìè íà 40 % çá³ëüøó-
ºìî ³íòåíñèâí³ñòü ðóõó. Äëÿ ëþäåé öå äó-
æå âàæëèâî. Ìàòèìåìî ºâðîïåéñüêèé
êîìïëåêñ ç îáñëóãîâóâàííÿ åëåêòðè-
÷îê”,— çàçíà÷èâ ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé.

Â³äêðèþòü åëåêòðîäåïî äî Äíÿ íåçà-
ëåæíîñò³, ñòâîðèâøè òèì ñàìèì 1600 íî-
âèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü. Ùå îäíèì îá’ºêòîì,
äå ïîáóâàâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà,
ñòàëî áóä³âíèöòâî ñòàíö³¿ ìåòðî “×åðâî-

íèé õóò³ð”, ââåäåííÿ ÿêî¿ â åêñïëóàòà-
ö³þ ç ïàñàæèðîïîòîêîì 34 òèñ. îñ³á íà
ãîäèíó ï³ê ïîë³ïøèòü òðàíñïîðòíå îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèòåë³â Õàðê³âñüêîãî ìà-
ñèâó ³ ïðèëåãëèõ ðàéîí³â. Îêð³ì òîãî,
ç’ÿâèòüñÿ ìîæëèâ³ñòü ñòâîðèòè òðàíñ-
ïîðòíèé âóçîë ç ì³æì³ñüêèì àáî ì³æíà-
ðîäíèì àâòîâîêçàëîì, ïàðê³íãîì, àâòî-
ñòîÿíêîþ äëÿ òðàíçèòíèõ ìàøèí, êîì-

ïëåêñîì îá’ºêò³â ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî
ïðèçíà÷åííÿ. Öå áóäå ïðîì³æíèé åòàï
ïðîäîâæåííÿ Ñèðåöüêî-Ïå÷åðñüêî¿ ë³í³¿
äî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó “Äàðíèöÿ”. Íà-
ðàç³ îñâîºíî 146 ìëí 993 òèñ. ãðí, äëÿ
çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà ïîòð³áíî 150
ìëí ãðí.

Â³äêðèòòÿ ñòàíö³¿ “×åðâîíèé õóò³ð” çà-
ïëàíîâàíî íà âåñíó 2008 ðîêó

9.00 — êåð³âíèöòâî ÊÌÄÀ ïîêëàäóòü êâ³-
òè äî ïàì’ÿòíèêà ãåðîÿì-òàíê³ñòàì,
ñòåëè íà ÷åñòü Ïåðåìîãè, ïàì’ÿòíè-
êà ãåíåðàëó àðì³¿ Ìèêîë³ Âàòóò³íó òà
äî ìîãèëè Íåâ³äîìîãî ñîëäàòà.

10.00 — ãîëîâà êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü çåìåëü-
íèõ â³äíîñèí Êè¿âðàäè Îëåêñ³é
ªâëàõ ïðîâåäå ÷åðãîâå çàñ³äàííÿ
êîì³ñ³¿.

10.00 — çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíà-
òîë³é Ãîëóá÷åíêî ïðîâåäå íàðàäó
ç ïèòàíü ðåêîíñòðóêö³¿ Ïîøòîâî¿
ïëîù³.

14.30 — Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé òà çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé
ïðåçåíòóþòü Öåíòð ìîí³òîðèíãó
ñòîëè÷íî¿ îñâ³òè.

ДД ЕЕ НН ЬЬ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Леонід Черновець ий сподівається від рити нов станцію метро вже в 2008 році

Ïðîåêò 11-ãî ì³êðîðàéîíó Îñîêîðê³â
â³äïðàâëåíî íà äîîïðàöþâàííÿ
Â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè

Ó÷îðà íà çàñ³äàíí³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ òà
àðõ³òåêòóðè ïðåäñòàâèëè ïðîåêò êîì-
ïëåêñíî¿ çàáóäîâè 11-ãî ì³êðîðàéîíó
íà Îñîêîðêàõ. Íàñòóïíîãî ðîêó ïëàíó-
þòü çâåñòè ñó÷àñíèé æèòëîâî-àäì³í³ñ-
òðàòèâíèé êîìïëåêñ íà òåðèòîð³¿ ïëî-
ùåþ 170,14 ãà. Äëÿ çâåäåííÿ æèòëîâèõ
áóäèíê³â ïåðåäáà÷åíî â³äâåñòè 40,62 ãà,
äëÿ îá’ºêò³â îáñëóãîâóâàííÿ çàãàëüíî-
ì³ñüêîãî ³ ðàéîííèõ ð³âí³â — 31,6 ãà,

äëÿ ïàðêîâî¿ çîíè ³ç çåëåíèìè íàñà-
äæåííÿìè — 40,2 ãà, äëÿ âóëèöü ³ äî-
ð³ã — 15,36 ãà òà äëÿ àêâàòîð³¿ — 42,36
ãà.

Çà ðîçðàõóíêàìè ïðîô³ëüíèõ óñòàíîâ,
â íîâîáóäîâàõ îñåëÿòüñÿ ìàéæå 20 òèñ.
ãðîìàäÿí. Îêð³ì æèòëîâîãî êîìïëåêñó
³ êàñêàäó àäì³íóñòàíîâ, ïåðåäáà÷åíå áó-
ä³âíèöòâî øê³ë íà 2640 ì³ñöü òà äèòÿ-
÷èõ ñàäî÷ê³â íà 665 ì³ñöü. Òàêîæ çàáó-
äîâíèêè ìàþòü ïîäáàòè ïðî ãîòåëüí³

êîìïëåêñè òà ïàðê³íãè íà 5600 ìàøè-
íî-ì³ñöü. Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü áóä³âíèö-
òâà — ìàéæå 2 ìëðä ãðí.

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè
òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà Âàñè-
ëÿ Ïðèñÿæíþêà, êð³ì çàçíà÷åíèõ îá’-
ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, ïëà-
íîì ïåðåäáà÷åíå çâåäåííÿ ñòàä³îíó
ðàéîííîãî çíà÷åííÿ. “Éîãî áóä³âíèö-
òâî ïåðåäáà÷àëîñÿ ùå ç ïî÷àòêó äåâ’-
ÿíîñòèõ, ó ïîïåðåäí³õ ãåíïëàíàõ çàáó-
äîâè ñòîëèö³, ïðîòå ò³ëüêè íàðàç³ ìîæ-
íà ãîâîðèòè ïðî ïðàêòè÷íå âò³ëåííÿ
öüîãî ïðîåêòó â æèòòÿ”,— çàçíà÷èâ â³í.

Äëÿ óáåçïå÷åííÿ â³ä íåâèêîíàííÿ ³í-
âåñòçîáîâ’ÿçàíü ï³ä ÷àñ çàáóäîâè ìàñè-
âó êîì³ñ³ÿ âèð³øèëà â³äïðàâèòè ïðîåêò
ð³øåííÿ íà äîîïðàöþâàííÿ ³ ïîãîäæåí-
íÿ. Çîêðåìà êàìåíåì ñïîòèêàííÿ ñòà-
ëî áóä³âíèöòâî ñïîðòèâíîãî ìàéäàí÷è-
êà ç³ ñòàä³îíîì, ÿêèé ìîæå òàê ³ íå
ç’ÿâèòèñÿ ÷åðåç çì³íó ïðèâàòíèìè ³í-
âåñòîðàìè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ â³ä-
âåäåíî¿ ï³ä íüîãî ä³ëÿíêè

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора на засіданні омісії з питань містоб д вання та архіте т ри
представили прое т заб дови 11- о мі рорайон на Осо ор ах. Пе-
редбачено зведення житлово о омпле с для 20 тис. иян. Крім
об'є тів соціальної інфрастр т ри, ш іл, дитсад ів, план ють спо-
р дити спортивний майданчи і стадіон. Вартість б дівництва ста-
новитиме майже 2 млрд рн. Проте омісія вирішила перестрах ва-
тися від неви онання зобов'язань приватними інвесторами й від-
правила прое т на з одження та доопрацювання.
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Ñüîãîäí³ ìàº ïî÷àòèñÿ çàñ³äàííÿ Ï³äãî-
òîâ÷î¿ äåïóòàòñüêî¿ ãðóïè, ÿêà ãîòóâàòèìå
ïðîïîçèö³¿ ùîäî îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ
çàñ³äàíü ïåðøî¿ ñåñ³¿ íîâîîáðàíî¿ Âåðõîâíî¿
Ðàäè. Ñàìå ñüîãîäí³ ñïëèâàº äåñÿòèäåííèé
òåðì³í, â ÿêèé, çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì,
ìàº â³äáóòèñÿ çàñ³äàííÿ ãðóïè. Ãîëîâíà ³í-
òðèãà ó÷îðàøíüîãî äíÿ ïîëÿãàëà â òîìó, ÷è
ïðèçíà÷èòü éîãî Îëåêñàíäð Ìîðîç, àáî öå
äîâåäåòüñÿ çðîáèòè ³íøèì. ßêáè äåïóòàò³â
íå ñêëèêàâ ñï³êåð, òî öå ì³ã áè çðîáèòè éî-
ãî ïåðøèé çàñòóïíèê. Ïðîòå â ðàç³ éîãî íå-
çãîâ³ðëèâîñò³ ç³áðàòèñÿ ìîãëè ³ ñàì³ äåïóòà-
òè — íà 11-é äåíü ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ âñòàíîâ-
ëåíîãî òåðì³íó. Â÷îðà çðàíêó, ùå äî ð³øåí-
íÿ ñï³êåðà, íàøîóêðà¿íåöü Ðîìàí Çâàðè÷
íàòÿêíóâ ñàìå íà òàêèé âàð³àíò. Ïîìàðàí-
÷åâ³ ñòàðòóâàòè ãîòîâ³. Íå ïðîòè ïî÷àòè ïðà-
öþâàòè ³ äåïóòàòè â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. ßê
ñêàçàâ “Õðåùàòèêó” ðåã³îíàë Þð³é Ì³ðî-
øíè÷åíêî, Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â áðàòèìå ó÷àñòü
ó ñüîãîäí³øíüîìó çàñ³äàíí³, äëÿ ÷îãî âæå
äåëåãîâàíî 12 îñ³á. Çà éîãî ñëîâàìè, ðîáî-
÷à ãðóïà çàñ³äàòèìå äî ïî÷àòêó ðîáîòè ïåð-
øî¿ ñåñ³¿ íîâîãî ïàðëàìåíòó. Êîëè ñàìå â³ä-
áóäåòüñÿ öå çàñ³äàííÿ, ïàí Ì³ðîøíè÷åíêî
íå ñêàçàâ, ïðîòå çàçíà÷èâ, ùî çà çàêîíîì âî-
íî ìàº â³äáóòèñÿ äî 27 ëèñòîïàäà

Ïðåçèäåíò ïîîá³öÿâ 
ïîñèëèòè ñîö³àëüíó ïîë³òèêó

Ó÷îðà Ïðåçèäåíò Â³êòîð Þùåíêî ïåðå-
êîíóâàâ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â, ùî ñîö³àëüíà ïî-
ë³òèêà äåðæàâè â 2008 ðîö³ ìàº áóòè ä³ºâ³-
øîþ. Ïðî öå ãëàâà äåðæàâè çàÿâèâ íà öå-
ðåìîí³¿ âðó÷åííÿ äåðæàâíèõ íàãîðîä ç íà-
ãîäè Äíÿ ïðàö³âíèê³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè. Çà
éîãî ñëîâàìè, íàñòóïíîãî ðîêó çàïðîâà-
äÿòü ºäèíó òàðèôíó ñ³òêó, à òàêîæ ïðîâå-
äóòü çíà÷í³ çì³íè â ðîçðàõóíêó ïåíñ³é çà-
ëåæíî â³ä òðóäîâîãî ñòàæó. Íå ìàþòü í³-
÷îãî ïðîòè ³ ðåã³îíàëè. Äåïóòàò â³ä Ïàðò³¿
ðåã³îí³â, åêîíîì³ñò Îëåêñ³é Ïëîòíèêîâ ïî-
â³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî ñòàâèòüñÿ ïîçè-
òèâíî äî çàïðîâàäæåííÿ ºäèíî¿ òàðèôíî¿
ñ³òêè ³ â³òàº â÷îðàøíþ çàÿâó Ïðåçèäåíòà.
Âîíà, íà éîãî äóìêó, º ñòàíäàðòíîþ ³ ïî-
â’ÿçàíà ç ïîäàëüøèì ðîçâèòêîì â³ò÷èçíÿ-
íî¿ åêîíîì³êè. Ïîä³áíà ºäí³ñòü ïîë³òèê³â
ç ïðîòèëåæíèõ òàáîð³â äàº íàðåøò³ íåàáè-
ÿêó íàä³þ íà òå, ùî ñïðàâà ïðîñóíåòüñÿ
äàë³ â³ä çàÿâ

Àìåðèêàíñüêèé ïîñîë ÷åêàº
íà Óêðà¿íó â ÑÎÒ

Ó÷îðà ïîñîë ÑØÀ â Óêðà¿í³ Â³ëüÿì Òåé-
ëîð çàÿâèâ, ùî íîâèé ñêëàä Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè ìàº ïðèñêîðèòè óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ïðî
âñòóï Óêðà¿íè äî Ñâ³òîâî¿ îðãàí³çàö³¿ òîð-
ã³âë³. Ïðî öå â³í ñêàçàâ, âèñòóïàþ÷è íà â³ä-
êðèò³é ëåêö³¿ “Óêðà¿íà ÿê ìîëîäà äåìîêðà-
ò³ÿ”. Ïðè öüîìó ïàí Òåéëîð ïîõâàëèâ ä³¿
ìèíóëî¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè, ÿêà ï³äòðèìàëà çà-
êîíè, ïîòð³áí³ äëÿ ³íòåãðàö³¿ êðà¿íè äî ö³º¿
îðãàí³çàö³¿. Íà äóìêó àìåðèêàíñüêîãî ïî-
ñëà, ³íòåãðàö³ÿ Óêðà¿íè â ÑÎÒ ìàòèìå äó-
æå âàæëèâå çíà÷åííÿ, îñê³ëüêè äîçâîëèòü
ðîçïî÷àòè îáãîâîðåííÿ ïðèºäíàííÿ Óêðà-
¿íè äî çîíè â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ç ªÑ. “Öå ïðî-
äåìîíñòðóº ñâ³òó ãîòîâí³ñòü Óêðà¿íè ðóõà-
òèñÿ â ªâðîïó”,— ââàæàº ïîñîë. Ïðîòå íà-
ä³¿ ÑØÀ íà îäíîñòàéí³ñòü óêðà¿íñüêîãî ïàð-
ëàìåíòó íîâîãî ñêëèêàííÿ º äåùî ïåðåá³ëü-
øåíèìè. Êàíäèäàò ó íàðîäí³ äåïóòàòè â³ä
ÊÏÓ Îëåêñàíäð Ãîëóá ó ðîçìîâ³ ç “Õðåùà-
òèêîì” ïîðàäèâ àìåðèêàíñüêîìó ïîñëó íå
ïõàòè íîñà ó ÷óæ³ ñïðàâè òà çàÿâèâ, ùî “äî-
êè íå ïðèéìóòü ïåâí³ çàêîíîäàâ÷³ íîðìè,
ÿê³ ï³äòðèìàþòü â³ò÷èçíÿíîãî òîâàðîâèðîá-
íèêà, âñòóï Óêðà¿íè äî ÑÎÒ ó òàêîìó ïðè-
ñêîðåíîìó òåìï³ ëèøå çàøêîäèòü íàø³é
åêîíîì³ö³”. Êîìóí³ñò çàÿâèâ, ùî éîãî ïàð-
ò³ÿ çà âñòóï äî ÑÎÒ íå ãîëîñóâàëà ³ íå ãî-
ëîñóâàòèìå

Іван РИБАЛКО

Хрещатик  6 листопада 2007 ППООЛЛІІТТИИККАА 33

09.30 — ì³í³ñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ Àð-
ñåí³é ßöåíþê â³çüìå ó÷àñòü ó
êîíôåðåíö³¿ “Äèïëîìàò³ÿ é á³ç-
íåñ: ä³àëîã ïàðòíåð³â”.

10.00 — ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Â³êòîð ßíóêî-
âè÷ ïîêëàäå êâ³òè äî ìîãèëè Íå-
â³äîìîãî ñîëäàòà ç íàãîäè 64-¿
ð³÷íèö³ çâ³ëüíåííÿ Êèºâà â³ä
ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â.

10.30 — ì³í³ñòð ïàëèâà é åíåðãåòèêè
Þð³é Áîéêî â³çüìå ó÷àñòü ó â³ä-
êðèòò³ 11-¿ ì³æíàðîäíî¿ âèñòàâ-
êè “Íàôòà é ãàç 2007”.

15.00 — â³äáóäåòüñÿ çàñ³äàííÿ Ï³äãîòîâ-
÷î¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè, ÿêà ãîòóº ïðî-
ïîçèö³¿ ç îðãàí³çàö³¿ ïëåíàðíèõ
çàñ³äàíü ïåðøî¿ ñåñ³¿ Âåðõîâíî¿
Ðàäè øîñòîãî ñêëèêàííÿ.

ДД ЕЕ НН ЬЬ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

— ×îìó, çã³äíî ç ðåçóëüòàòàìè ñîö³îëî-
ã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ, óñ³ ïîë³òè÷í³ ñèëè ï³ñ-
ëÿ âèáîð³â îòðèìàëè á íèæ÷³ ðåçóëüòàòè,
í³æ íà âèáîðàõ?

— Çíà÷íà ÷àñòèíà åëåêòîðàòó ðîç÷àðî-
âàíà ðåçóëüòàòàìè. Ïîíàä 30% òåïåð àáî
íå ïðîãîëîñóâàëè á, àáî ãîëîñóâàëè á
ïðîòè âñ³õ, àáî íå âèçíà÷èëèñÿ ç âèáî-
ðîì. Ñï³ââ³äíîøåííÿ ðåçóëüòàò³â íå çì³-
íèëîñÿ — õòî áóâ ë³äåðîì, òîé íèì ³ çà-
ëèøèâñÿ, àëå âñ³ ïàðò³¿ ³ áëîêè íàáðàëè
á ïðîïîðö³éíî ìåíøå ãîëîñ³â.

— ×îìó äàí³ ñîö³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü
íå çàâæäè çá³ãàþòüñÿ ç ðåàëüíîþ êàðòè-
íîþ? ßê³ ÷èííèêè íà öå âïëèâàþòü?

— Ñîö³îëîã³ÿ — öå äîâîë³ òî÷íà íàóêà,
ÿêà ìàº ñâîþ ìåòîäîëîã³þ. Àëå º ³ ôåíî-
ìåí, ñêàæ³ìî, ò³º¿ æ Þë³¿ Òèìîøåíêî. ² íà
íèí³øí³õ, ³ íà ïîïåðåäí³õ âèáîðàõ ò³ ñî-
ö³îëîãè, ÿê³ ïðîãíîçóâàëè ðåçóëüòàòè âè-
áîð³â, íå äîäàâàëè ãîëîñ³â ÁÞÒ. Íà ìîþ
äóìêó, íàñàìïåðåä öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî
íàðîä, êîëè éîãî çàïèòóþòü ïðî ïðåäñòàâ-
íèê³â âëàäè, çàçâè÷àé çàâèùóº îö³íêó ïî-
ð³âíÿíî ç ò³ºþ, ÿêà áóëà á íàñïðàâä³. ² íàâ-
ïàêè — çàíèæóº îïîçèö³îíåðàì. Òàê ñàìî
é êîíôîðì³çì: ëþäè áîÿòüñÿ ãîâîðèòè, ùî
âîíè ï³äòðèìóþòü îïîçèö³þ. ª ùå åêçîòè÷-
íà âåðñ³ÿ — äåÿê³ ÷îëîâ³êè ñîðîìëÿòüñÿ ç³-
çíàòèñÿ, ùî ¿ì ïîäîáàºòüñÿ Òèìîøåíêî.

— ×îìó, íà âàøó äóìêó, ëþäè íå ï³äòðè-
ìóþòü øèðîêî¿ êîàë³ö³¿?

— Íàïåâíå, òîìó ùî ÷àñòèíà åëåêòîðà-
òó Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ïðîòè òîãî, àáè âîíà
ïðàöþâàëà ç ÍÓ — ÍÑ. ² íàâïàêè. ²ñíó-
þòü ïåâí³ ñóïåðå÷íîñò³ â ïîãëÿäàõ, ç ÿêè-
ìè íå ìîæóòü ïîãîäèòèñÿ ïðèá³÷íèêè
îáîõ ñòîð³í.

— Íàñê³ëüêè ðåàëüíà ñèòóàö³ÿ, êîëè íå
ñîö³îëîã³ÿ â³äîáðàæàº ïîãëÿäè íàñåëåííÿ,
à îïðèëþäíåí³ ñîö³îëîã³÷í³ äàí³ ïåâíîþ ì³-
ðîþ âïëèâàþòü íà ïîãëÿäè ëþäåé?

— Áåçóìîâíî, ñîö³îëîã³ÿ ñòâîðþº ïðî-
ïàãàíäèñòñüêèé åôåêò. Ëþäè ñõèëüí³ çà-
ðàõîâóâàòè ñåáå äî á³ëüøîñò³. Âîíè, ÿê
ïðàâèëî, íå ãîëîñóþòü çà ïàðò³þ, ÿêà çà-
â³äîìî íå ïðîéäå, òîáòî ãîëîñ ï³äå â í³-
êóäè. Òîìó, êîëè ëþäèíà âàãàºòüñÿ, ³ ¿é
ïîêàçóþòü ðåéòèíãè, ùî öÿ ïàðò³ÿ òî÷íî
äîëàº áàð’ºð, òî áàãàòî õòî íà òå ðåàãóº.

— Äóæå ÷àñòî íàïåðåäîäí³ âèáîð³â
ç’ÿâëÿþòüñÿ ðåçóëüòàòè ïñåâäîñîö³îëîã³¿,
ÿê³ íå ìàþòü í³÷îãî ñï³ëüíîãî ç ðåàëüíè-

ìè äàíèìè. ßê âè ñòàâèòåñÿ äî öüîãî?
— Öÿ ïñåâäîñîö³îëîã³ÿ ÿêðàç ñïðÿìî-

âàíà íà òå, ùîá “çáèòè” ãðîìàäñüêó äóì-
êó â á³ê òèõ ÷è òèõ ïàðò³é. Ìè çíàºìî,
ùî øèðîêîãî ðîçãîëîñó íàáóâ âèïàäîê ³ç
îäíèì ç òàêèõ ñîö³îëîã³â — Âîëîäèìè-
ðîì Áîíäàðåíêîì. Íå ñîö³îëîã, â³í íà
çàïèòàííÿ æóðíàë³ñòà ïðî òå, ÷è ìàº ñî-
ö³îëîã³÷íó îñâ³òó, â³äïîâ³â: “Í³. Çàòå äðó-
æèíà ìàº”. Çà ïåâíó ñóìó ïàí Áîíäàðåí-
êî ïîãîäèâñÿ “ï³äâèùèòè” ðåéòèíã îäí³º¿
ç ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é — çàâ³äîìî íåïðî-
õ³äíî¿. ß âçàãàë³ íå ââàæàþ òàêèõ ëþäåé
ñîö³îëîãàìè. Íà ðèíêó º 5-6 êîìïàí³é,
ÿêèì ìîæíà â³ðèòè. ² “ÔÎÌ — Óêðà¿íà”
ñåðåä íèõ

Îëåêñàíäð ÁÓÕÀËÎÂ: “Çíà÷íà ÷àñòèíà
åëåêòîðàòó ðîç÷àðîâàíà 
ðåçóëüòàòàìè âèáîð³â”
Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð êîìïàí³¿ “ÔÎÌ-Óêðà¿íà” ïîÿñíèâ 
“Õðåùàòèêó”, ÷îìó íå âñ³ ñîö³îëîã³÷í³ ïðîãíîçè ñïðàâäæóþòüñÿ
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Äåïóòàòè çáåðóòüñÿ ³ áåç
Îëåêñàíäðà Ìîðîçà

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора оприлюднили рез льтати
соціоло ічних досліджень, за
я ими сі політичні сили значно
втратили підтрим своїх вибор-
ців. При цьом зросла іль ість
ромадян, я і не симпатиз ють
жодній партії. Е сперти поясню-
ють це новим тотальним розча-
р ванням раїнців політи ах.

Ó÷îðà ñîö³îëîã³÷íà êîìïàí³ÿ “ÔÎÌ-
Óêðà¿íà” îïðèëþäíèëà ðåçóëüòàòè ñî-
ö³îëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ, ÿê³ â³äîáðà-
æàþòü ïîë³òè÷í³ íàñòðî¿ íàñåëåííÿ ï³ñ-
ëÿ ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîð³â 2007 ðîêó.
Ðåçóëüòàòè ùå ðàç ï³äòâåðäèëè: â³ä äî-
ñòðîêîâî¿ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿ íå âèãðàëè
àí³ ïîë³òèêè, àí³ ïðîñò³ óêðà¿íö³. Ïàð-

ëàìåíòñüê³ ïåðåãîíè ³ñòîòíî íå çì³íè-
ëè ñèòóàö³¿. Ïðîòå òåïåð ïîì³òíî ïîõèò-
íóëèñÿ ³ ðåéòèíãè âñ³õ ïîë³òè÷íèõ ñèë.

Çã³äíî ç îïèòóâàííÿì, ÿêáè ïàðëà-
ìåíòñüê³ âèáîðè â³äáóëèñÿ 28 æîâòíÿ,
âñ³ ïîë³òè÷í³ ñèëè âòðàòèëè á ïðèáëèç-
íî ïî 8% ãîëîñ³â ïîð³âíÿíî ç òèì, ñê³ëü-
êè çäîáóëè. Â³äïîâ³äíî, Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â
ìàëà á 26,7% çàì³ñòü íàáðàíèõ 34,3%,
ÁÞÒ — 23,9 çàì³ñòü 30,7 %, à ÍÓ-ÍÑ —
8 % çàì³ñòü 14,1%. Çðåøòîþ ï³ä ñóìí³-
âîì ñòàëî á ïðîõîäæåííÿ äî Âåðõîâíî¿
Ðàäè Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ òà Áëîêó Âî-
ëîäèìèðà Ëèòâèíà. Ïðè öüîìó “ïðîòè
âñ³õ” ãîëîñóâàëè á óæå íå 2,7%, à 3,8%
âèáîðö³â.

Äî áóäü-ÿêî¿ êîàë³ö³¿ ãðîìàäÿíè ñòàâ-
ëÿòüñÿ ç íåäîâ³ðîþ, õî÷à “ïîìàðàí÷å-
âà” — ºäèíà, ÿêà ìàº ïîçèòèâíèé áà-
ëàíñ. Àëå é òóò ïîë³òèêàì îñîáëèâî ïè-
øàòèñÿ íåìàº ÷èì. Ñòâîðåííÿ òàêîãî
îá’ºäíàííÿ ï³äòðèìóþòü ëèøå íà 3%

á³ëüøå ëþäåé, àí³æ íå ï³äòðèìóþòü. Ãå-
íåðàëüíèé äèðåêòîð “ÔÎÌ-Óêðà¿íà”
Îëåêñàíäð Áóõàëîâ òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî,
ïîïðè äîñèòü ïîøèðåí³ ÷óòêè ïðî ñòâî-
ðåííÿ “øèðîêî¿ êîàë³ö³¿” çà ó÷àñò³ ÍÓ-
ÍÑ òà Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, òàêå îá’ºäíàííÿ
ï³äòðèìóþòü 25% îïèòàíèõ, à íå ï³ä-
òðèìóþòü — 55,5%.

Ïðè÷èíó ðîç÷àðóâàííÿ âèáîðö³â ó ïî-
ë³òèêàõ ñïðîáóâàâ ïîÿñíèòè “Õðåùàòè-
êó” çàñòóïíèê äèðåêòîðà Öåíòðó ñîö³-
àëüíèõ äîñë³äæåíü “Ñîô³ÿ” Âîëîäèìèð
Ëóïàö³é. Íà éîãî äóìêó, “òå, ùî ïðî-
öåñ ôîðìóâàííÿ êîàë³ö³¿ çàòÿãóºòüñÿ,
çìåíøóº äîâ³ðó äî ïîë³òèê³â. Êð³ì òî-
ãî, âèáîðö³ áà÷àòü, ùî ïîñàäè ðîçïîä³-
ëÿòèìóòü íåçàëåæíî â³ä òîãî, çà êîãî âî-
íè ãîëîñóâàëè. Åêñïåðò ââàæàº, ùî íè-
í³ â Óêðà¿í³ â³äáóâàþòüñÿ “ï³ñëÿâèáîð-
÷à çìîâà åë³ò” òà ïåðåãëÿä ðåçóëüòàò³â
âèáîð³â, ùî, áåçïåðå÷íî, ïðèçâîäèòü äî
ðîç÷àðóâàííÿ â óñ³õ ïîë³òè÷íèõ ñèëàõ

Ëþäè âïàëè 
ó ï³ñëÿâèáîð÷ó ñïëÿ÷êó
Ñîö³îëîãè êîíñòàòóþòü çíèæåííÿ ðåéòèíã³â óñ³õ ïàðò³é
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Çàáîðãîâàí³ñòü ³ç çàðîá³òíî¿
ïëàòè â Êèºâ³ — íàéíèæ÷à 
â Óêðà¿í³
Ñòîëè÷íà âëàäà ³ äàë³ ðîáèòèìå
âñå ìîæëèâå äëÿ çàõèñòó òèõ,
õòî ïðàöþº

ßê ïîâ³äîìèëè â÷îðà “Õðåùà-
òèêó” â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
ïðàö³ òà çàéíÿòîñò³ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, â³ä ïî-
÷àòêó ðîêó çàáîðãîâàí³ñòü ³ç çà-
ðîá³òíî¿ ïëàòè ïî ì³ñòó çìåíøè-
ëàñÿ íà 0,4 ìëí ãðí, àáî íà 4,8
%. ßêùî æ ïîð³âíþâàòè ç â³äïî-
â³äíèì ïåð³îäîì 2006-ãî, òî áîðã
çìåíøèâñÿ íà 3,3 ìëí ãðí, àáî íà
31,8 %.

Ó ðîçð³ç³ êàòåãîð³é ï³äïðè-
ºìñòâ-áîðæíèê³â íà åêîíîì³÷íî
àêòèâí³ ïðèïàäàº 3,7 ìëí ãðí, íà
ò³, ùîäî ÿêèõ ðåàë³çîâóþòü ïðî-
öåäóðè â³äíîâëåííÿ ïëàòîñïðî-
ìîæíîñò³ áîðæíèêà àáî âèçíàí-
íÿ éîãî áàíêðóòîì,— ìàéæå 0,2
ìëí ãðí, à íà åêîíîì³÷íî íåàê-
òèâí³ — ìàéæå 3,2 ìëí ãðí, ùî
ñòàíîâèòü â³äïîâ³äíî 52,8, 2,2 òà
45 % çàãàëüíî¿ ñóìè áîðãó ïî ì³ñ-
òó.

Çàðîá³òíó ïëàòó íå âèïëà÷åíî
ñâîº÷àñíî çîêðåìà 800 øòàòíèì
ïðàö³âíèêàì åêîíîì³÷íî àêòèâ-
íèõ ï³äïðèºìñòâ. Öå äîð³âíþº
ëèøå 0,1 % çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³
øòàòíèê³â. Äî ñëîâà, öå íàéíèæ-

÷èé ïîêàçíèê ñåðåä ðåã³îí³â, áî
â ñåðåäíüîìó â Óêðà¿í³ â³í ñÿãàº
1,2 %. Òîáòî êè¿âñüêà âëàäà ïðà-
öþº åôåêòèâí³øå â³ä êåð³âíèê³â
³íøèõ ðåã³îí³â ó 12 ðàç³â.

Ñòîëè÷íà âëàäà ïîñò³éíî âæè-
âàº çàõîäè, ÿê³ íå äàþòü çìîãè
äîïóñêàòè çàáîðãîâàí³ñòü ³ç çàðî-
á³òíî¿ ïëàòè íà êîìóíàëüíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâàõ, ùî âõîäÿòü äî ñôå-
ðè óïðàâë³ííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Òàê ñà-
ìî, ÿê ³ â áþäæåòíèõ óñòàíîâàõ
òà îðãàí³çàö³ÿõ, ô³íàíñîâàíèõ ³ç
ì³ñöåâîãî áþäæåòó.

Âîäíî÷àñ äàí³ ìîí³òîðèíãó
ñâ³ä÷àòü: íà á³ëüøîñò³ ï³äïðè-
ºìñòâ-áîðæíèê³â äåðæàâíîãî
ñåêòîðó åêîíîì³êè, ÿê³ ïåðåáóâà-
þòü ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ öåíòðàëü-
íèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè,
ïðîòÿãîì âåðåñíÿ ñòàí âèïëàòè
çàðîá³òíî¿ ïëàòè íàâ³òü ïîã³ðøèâ-
ñÿ. Âî÷åâèäü, ð³âåíü çàãàëüíîäåð-
æàâíîãî ìåíåäæìåíòó çíà÷íî ïî-
ñòóïàºòüñÿ ð³âíþ êîìàíäè, ÿêó
ïðèâ³â ³ç ñîáîþ Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé. Çîêðåìà, çíà÷í³ çàáîð-
ãîâàíîñò³ ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿

ïëàòè ñïîñòåð³ãàþòüñÿ íà Êè¿â-
ñüêîìó ðåìîíòíîìó çàâîä³ “Ðàä³-
àí” (Ì³íîáîðîíè), ÂÀÒ “ÍÄÌÎ
“Ä³àë³ð” (Ì³íîõîðîíçäîðîâ’ÿ), ó
Ïðîìèñëîâ³é àêàäåì³¿ (Ì³íïðîì-
ïîë³òèêè), Êè¿âñüêîìó âîºí³çî-
âàíîìó çàãîí³ îïåðàòèâíîãî ðå-
àãóâàííÿ (ÌÍÑ Óêðà¿íè). Íåçà-
äîâ³ëüí³ òåìïè ïîãàøåííÿ çàáîð-
ãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè ó
âèäàâíèöòâ³ “Âàðòà” (Ì³íîáîðî-
íè), àâ³àêîìïàí³¿ “Íàö³îíàëüí³
àâ³àë³í³¿ Óêðà¿íè” (Ôîíä äåð-
æìàéíà) òîùî.

Íàéá³ëüøèé îáñÿã çàáîðãîâà-
íîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðèïà-
äàº íà ï³äïðèºìñòâà òà óñòàíîâè,
ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ï³äïîðÿäêó-
âàíí³ Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ Óêðà¿íè — 1,6 ìëí ãðí, Ì³-
íîáîðîíè — ïîíàä 0,3 ìëí ãðí,
ÌÍÑ Óêðà¿íè — ïîíàä 0,2 ìëí
ãðí òà Ì³íïðîìïîë³òèêè — 0,1
ìëí ãðí.

ßêùî æ ãîâîðèòè ïðî åêîíî-
ì³÷íî àêòèâí³ ï³äïðèºìñòâà íå-
äåðæàâíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè,
òî ïîð³âíÿíî ç ïî÷àòêîì ðîêó çà-
áîðãîâàí³ñòü ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè

íà íèõ çìåíøèëàñÿ íà 25,2 %,
àáî íà 0,4 ìëí ãðí (ïîð³âíÿíî ç
â³äïîâ³äíèì ïåð³îäîì 2006 ðî-
êó — íà 46 %, àáî 1,1 ìëí ãðí).
Íàéá³ëüøå òóò “â³äçíà÷èëèñÿ”
ÂÀÒ “Ãðàò” — ìàéæå 0,3 ìëí ãðí
áîðãó, ÑÓÅÌÐ ¹ 20 ÀÒÔ “Óêð-
ãàçáóä”, Êè¿âñüêà âèðîáíè÷î-áó-
ä³âåëüíà ô³ðìà “²íòóðèñò” ³ âè-
ðîáíè÷î-òåõí³÷íèé êîìïëåêñ
“Åëìà” — ïî 0,2 ìëí ãðí.

Ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ-âåðåñíÿ 2007
ðîêó ñòîëè÷í³ ñòðóêòóðí³ ï³äðîç-
ä³ëè îõîðîíè ïðàö³ ïðîâåëè 465
îáñòåæåíü ï³äïðèºìñòâ òà îðãàí³-
çàö³é ì³ñòà, ç íèõ 144 â³äâ³äàëè
áåçïîñåðåäíüî ñïåö³àë³ñòè Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà çàéíÿ-
òîñò³. 139 ìàòåð³àë³â óæå ïåðåäà-
íî äî îðãàí³â ïðîêóðàòóðè. Ïî-
ðóøåíî ï’ÿòíàäöÿòü êðèì³íàëü-
íèõ ñïðàâ.

Ùîá ïðèñêîðèòè ïîãàøåííÿ
çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëà-
òè òà âæèòè íàëåæí³ çàõîäè àä-
ì³í³ñòðàòèâíîãî âïëèâó äî êå-
ð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ, Êè¿âñüêà
ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
çâåðíóëàñÿ äî Òåðèòîð³àëüíî¿
äåðæàâíî¿ ³íñïåêö³¿ ïðàö³ ç ïðî-
õàííÿì ï³äâèùèòè åôåêòèâí³ñòü
¿¿ ðîáîòè â ìåæàõ íàäàíèõ ïîâ-
íîâàæåíü. Êð³ì òîãî, ñòîëè÷íà
âëàäà çâåðíóëàñÿ äî Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Êèºâ³ ç
ïðîõàííÿì çàáåçïå÷èòè âèêî-
íàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü ïðî ñòÿã-
íåííÿ áîðã³â ³ç çàðîá³òíî¿ ïëà-
òè.

Íà çàñ³äàííÿõ ðàéîííèõ òèì÷à-
ñîâèõ êîì³ñ³é ç ïèòàíü çàáåçïå-
÷åííÿ ñâîº÷àñíîñò³ ³ ïîâíîòè
ñïëàòè ïîäàòê³â òà ïîãàøåííÿ çà-
áîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè,
ïåíñ³é, ñòèïåíä³é òà ³íøèõ ñîö³-
àëüíèõ âèïëàò àíàë³çóþòü ïðè÷è-
íè çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿
ïëàòè ïî êîæíîìó ï³äïðèºìñòâó,
ïðîâîäÿòü ðîáîòó ç ¿õ êåð³âíèö-
òâîì.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³-
í³ñòðàö³ÿ ïðîòÿãîì 2007 ðîêó ïå-
ðåäàëà ø³ñòíàäöÿòü çâåðíåíü äî
öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿
âëàäè ùîäî ðîç³ðâàííÿ êîíòðàê-
ò³â ç äèðåêòîðàìè äåðæàâíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ, ÿê³ ïðîòÿãîì òðèâàëî-
ãî ÷àñó ïîðóøóþòü çàêîíîäàâñòâî
ïðî ïðàöþ òà îïëàòó ïðàö³, à ñòî-
ñîâíî îêðåìèõ áîðæíèê³â çâåðòà-
ëèñÿ ïî äâ³÷³ (ÂÀÒ “ÍÄÌÎ “Ä³à-
ë³ð”, ÄÏ “Êè¿âñüêèé ðåìîíòíèé
çàâîä “Ðàä³àí”, ÄÏ “Êè¿âñüêèé

âîºí³çîâàíèé ã³ðíè÷îðÿòóâàëü-
íèé çàã³í” Ïðîìèñëîâà àêàäåì³ÿ,
ÓÄÊ “Óêðòðàíñáóä” òà ÓÄÊ
“Óêðçàêîðäîííàôòîãàçáóä”). ßê
íàñë³äîê ø³ñòü ãîðå-äèðåêòîð³â
ïîïðîùàëèñÿ ç³ ñâî¿ìè êàá³íåòà-
ìè.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àä-
ì³í³ñòðàö³ÿ ñêåðóâàëà òàêîæ
îäèíàäöÿòü çâåðíåíü äî ãîë³â
ñïîñòåðåæíèõ ðàä, çàñíîâíèê³â
òà âëàñíèê³â ï³äïðèºìñòâ-áîð-
æíèê³â ì³ñòà. Ó øåñòè âèïàäêàõ
áîðãè ïîãàøåíî ïîâí³ñòþ — íà
çàãàëüíó ñóìó ïîíàä äâà ì³ëü-
éîíè ãðèâåíü, ïî ÷îòèðüîõ ï³ä-
ïðèºìñòâàõ ïîðóøåíî êðèì³-
íàëüí³ ñïðàâè çà îçíàêàìè çëî-
÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ñòàòòåþ
175 ÊÊ Óêðà¿íè. Éäåòüñÿ ïðî
äî÷³ðíº ï³äïðèºìñòâî “Âèðîá-
íè÷î-òåõí³÷íèé êîìïëåêñ “Åë-
ìà”, ÒÎÂ “Êè¿âñüêà âèðîáíè-
÷î-áóä³âåëüíà ô³ðìà “²íòóðèñò”,
âñåóêðà¿íñüêó ãðîìàäñüêó îðãà-
í³çàö³þ “Àñîö³àö³ÿ ïëàòíèê³â
ïîäàòê³â Óêðà¿íè” òà êëóá “Àò-
ìà-ñïîðò”.

Ñïèñêè áîðæíèê³â ùîì³ñÿöÿ
ïåðåäàþòü ÷ëåíàì ì³ñüêî¿ ðîáî-
÷î¿ ãðóïè ç ïèòàíü ë³êâ³äàö³¿ çà-
áîðãîâàíîñò³ òà íàäñèëàþòü äî
Ïåíñ³éíîãî ôîíäó, ïîäàòêîâèõ ³
ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, îðãàí³â
êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ, äåðæàâíî¿ ³íñïåêö³¿ ïðà-
ö³, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî-
ôåñ³éíèõ ñï³ëîê òà Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòîäàâö³â.
Òàêå ³íôîðìóâàííÿ äàº çìîãó,
íàïðèêëàä, îðãàíàì Ïåíñ³éíîãî
ôîíäó òà ïîäàòêîâèì îðãàíàì
³í³ö³þâàòè ïîðóøåííÿ ñïðàâè
ïðî áàíêðóòñòâî ï³äïðèºìñòâ,
óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é ç ìåòîþ
ïðèñêîðåííÿ ïîãàøåííÿ íèìè
áîðã³â ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ñïëà-
òè ñòðàõîâèõ âíåñê³â òà ïëàòåæ³â
äî áþäæåòó, íà ùî Êè¿âñüêà
ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
ïîñò³éíî çâåðòàº óâàãó.

Çàâäÿêè ðîáîò³ ñòîëè÷íî¿ ì³ñü-
êî¿ òà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é ñòà-
íîì íà 25 æîâòíÿ öüîãî ðîêó ³ç
çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ï³äïðèºìñòâ
ì³ñòà, äå íà 1 æîâòíÿ 2007-ãî
ñïîñòåð³ãàëàñÿ çàáîðãîâàí³ñòü ³ç
çàðîá³òíî¿ ïëàòè, â³ñ³ì ï³äïðè-
ºìñòâ ïîãàñèëè áîðã ïîâí³ñòþ,
òîáòî íà çàãàëüíó ñóìó ìàéæå 231
òèñ. ãðí, ùå íà äåâ’ÿòè ï³äïðè-
ºìñòâàõ çàáîðãîâàí³ñòü çìåíøè-
ëàñü íà 236,6 òèñ. ãðí

Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
“Õðåùàòèê”

На 1 жовтня 2007 ро за альна с ма забор ованості
із заробітної плати на підприємствах, в становах та
ор анізаціях Києва становить сім мільйонів ривень,
або 1 % за альної с ми бор в У раїні. Це 0,3 % Фон-
д оплати праці за вересень 2007 ро , що є найниж-
чим по азни ом державі. Адже в У раїні ця цифра
ся ає 4,4 %. До то о ж столична влада постійно вжи-
ває заходи, я і не дають змо и доп с ати забор ова-
ність із заробітної плати на ом нальних підприєм-
ствах, що входять до сфери правління Київсь ої місь-
ої державної адміністрації. Та само, я і в бюджет-
них становах та ор анізаціях, фінансованих з місцево-
о бюджет .
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Проти ерівни ів підприємств, що залишають аманці иян та ом ви ляді, пор ш ють римінальні справи
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Çàáóäîâíèêè øóêàþòü çîëîòî
Íà Êîíòðàêòîâ³é ïëîù³ âñòàíîâëåíî ïàðêàí êîìïàí³¿, 
ÿêà çàéìàºòüñÿ àðõåîëîã³÷íèìè ðîçêîïêàìè
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора власни и демонт -
вали останні іос и на в -
лиці Верхній Вал. Разом
із тим нія их б дівельних
або археоло ічних робіт,
я в азано листі НАН
У раїни, на з аданій тери-
торії ще не починали.
Компанія ж, отра володіє
землею, я з'яс вав "Хре-
щати ", офіційно нічо о
не робить, адже не має ні
офіс , ні штат .

Ó í³÷ ³ç 2 íà 3 ëèñòîïàäà íå-
â³äîì³ âñòàíîâèëè ó Ïîä³ëüñüêî-
ìó ðàéîí³ òðàäèö³éíèé äëÿ ïðî-
âåäåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò çåëå-
íèé ïàðêàí. Ïðîòå îá’ºêò íà ïå-
ðåòèí³ Âåðõíüîãî Âàëó òà Êîñ-
òÿíòèí³âñüêî¿ ïàñïîðòà íå ìàº é
äîñ³. Ïðîäàâöÿì, ÷è¿ ðîáî÷³ ì³ñ-
öÿ ëèøèëèñÿ çà çàãîðîæåþ, çà-
ïðîïîíóâàëè âèáðàòèñÿ çâ³äòè äî
ó÷îðàøíüîãî äíÿ, ùî âîíè é
çðîáèëè.

Âîäíî÷àñ ï³äïðèºìö³, êîòð³
ïðàöþâàëè íà öüîìó ðèíêó,
ñòâåðäæóþòü, ùî âîíè âèãðàëè
ñóä ³ç Êè¿âðàäîþ, é ïîñèëàþòü-
ñÿ íà óõâàëó Ïîä³ëüñüêîãî
ðàéîííîãî ñóäó â³ä 22.06.2006,
ÿêîþ çàáîðîíåíî “âñòàíîâëþâà-
òè áóäü-ÿê³ îãîðîäæåííÿ òà âåñ-

òè áóä³âíèöòâî” çà ö³ºþ àäðå-
ñîþ. À âò³ì, òðåòÿ îñîáà ó ñïðà-
â³ ÒÎÂ “Ïàòåë³ Ë³çèíã” ïîäàëà
12.04.2007 êàñàö³éíó ñêàðãó ó
Âèùèé àäì³í³ñòðàòèâíèé ñóä.
Ïåðøå ñëóõàííÿ, ïðèçíà÷åíå íà
1.11.2007, ïåðåíåñëè. Çà çá³ãîì
îáñòàâèí, 2.11.2007 ÒÎÂ “Ïàòå-
ë³ Ë³çèíã” îòðèìàëî ó Ãîëîâíî-
ìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëà-
ãîóñòðîºì îðäåð íà òèì÷àñîâå
ïîðóøåííÿ áëàãîóñòðîþ ó çâ’ÿç-
êó ³ç âñòàíîâëåííÿì ïàðêàíà äëÿ
ïðîâåäåííÿ àðõåîëîã³÷íèõ ðîá³ò,
óêð³ïëåííÿ ìàéáóòíüîãî êîòëî-
âàíà. Öåé àêò º çàêîííèì, àäæå
âèäàíèé íà ï³äñòàâ³ íàëåæíèõ
äîêóìåíò³â. ²ñíóþòü òàêîæ ëèñò
ç ²íñòèòóòó àðõåîëîã³¿ ÍÀÍ
Óêðà¿íè òà äîçâ³ë íà ïðîâåäåí-
íÿ ðîá³ò Öåíòðîì àðõåîëîã³¿. Äâ³
ïîñòàíîâè Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó
Êèºâà òàêîæ ï³äòâåðäæóþòü
ïðàâîì³ðí³ñòü ä³é “Ïàòåë³ Ë³-
çèíã”.

Çåìëþ äëÿ ñóìí³âíî¿ êîìïàí³¿
â³äâåäåíî ð³øåííÿì Êè¿âðàäè
¹ 843/3418 â³ä 19.07.2005 “Ïðî
ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂ
“Ïàòåë³ Ë³çèíã” äëÿ áóä³âíèöòâà
æèòëîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç
âáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè ãðî-
ìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà ï³äçåì-
íèì ïàðê³íãîì ïî âóë. Íèæí³é
Âàë, 27-29 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà”. Ùîïðàâäà, ñàìå
òàì ïðîõîäèòü ë³í³ÿ ìåòðîïîë³-
òåíó. Òîæ ïàðê³íã ìîæíà çðîáè-
òè õ³áà ùî íà ïëàòôîðì³ ñòàíö³¿

ìåòðî “Êîíòðàêòîâà ïëîùà”.
Âëàñíèêè ê³îñê³â ðîçâîäÿòü ðó-
êàìè òà ëèøå ñêàðæàòüñÿ íà áåç-
ä³ÿëüí³ñòü ì³ë³ö³¿.

Õî÷à îãîðîæó âñòàíîâëåíî çà-
êîííî, àðõåîëîã³÷í³ ðîáîòè òàì
ïîêè ùî íå âåäóòü. Öå º ï³äñòà-
âîþ äëÿ ñêàñóâàííÿ îðäåð³â. Ëþ-
äè, ÿê³ îõîðîíÿþòü ïàðêàí òà òå-

ðèòîð³þ, â³äìîâëÿþòüñÿ ïðåä-
ñòàâëÿòèñÿ òà íå ï³äòâåðäæóþòü
³ íå ñêàñîâóþòü ñâîþ ïðè÷åò-
í³ñòü äî êîìïàí³¿-çàáóäîâíèêà.
Òàêîæ æîäíîãî ç îô³ö³éíèõ
ïðåäñòàâíèê³â êîìïàí³¿ ÒÎÂ
“Ïàòåë³ Ë³çèíã” ó÷îðà êîðåñïîí-
äåíòîâ³ “Õðåùàòèêà” çíàéòè íå
âäàëîñÿ. Çà âêàçàíèì ó äîâ³äö³

òåëåôîíîì ðîçòàøîâàíå ³íøå
ï³äïðèºìñòâî. À çà àäðåñîþ, ÿêà
ô³ãóðóº ó âñ³õ äîêóìåíòàõ, òàêîæ
íåìàº êîíòîðè ÒÎÂ “Ïàòåë³ Ë³-
çèíã”. Ó âñ³õ äîêóìåíòàõ, äå ô³-
ãóðóº öÿ êîìïàí³ÿ, íå íàçâàíî
æîäíî¿ ïîñàäîâî¿ îñîáè. “Õðå-
ùàòèê” ³ äàë³ ñòåæèòèìå çà ðîç-
âèòêîì ñèòóàö³¿
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Äèïëîìàòè ðîçòàøîâóþòüñÿ 
íà ³ñòîðè÷íîìó ì³ñö³ â Êèºâ³
Ãðîìàäñüê³ñòü âèñòóïèëà ïðîòè çâåäåííÿ 
â³äîì÷îãî æèòëîâîãî áóäèíêó íà Ïåéçàæí³é àëå¿
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Понад тисяч иян підпи-
салися під протестом
проти б дівництва ба ато-
поверхів и в історичном
центрі Києва. Семиповер-
ховий б дино з пар ін-
ом та басейном на дах
для своїх працівни ів на
розі Десятинно о пров л-

та Пейзажної алеї пла-
н є звести Міністерство
за ордонних справ.

Êèÿíàì çíîâó äîâîäèòüñÿ âè-
ãð³áàòè íàñë³äêè ä³ÿíü êîëèøíüî¿
ì³ñüêî¿ âëàäè. Öüîãî ðàçó ñâ³äî-
ì³ ìåøêàíö³ ñòîëèö³ âèñòóïàþòü
ïðîòè áóä³âíèöòâà 7-ïîâåðõîâî-
ãî áóäèíêó ç ïàðê³íãîì ó ³ñòî-
ðè÷í³é ÷àñòèí³ ì³ñòà. Íà ïåðåòè-
í³ Äåñÿòèííîãî ïðîâóëêà òà Ïåé-
çàæíî¿ àëå¿ æèòëîâèé áóäèíîê
äëÿ ñâî¿õ ïðàö³âíèê³â óçÿëîñÿ áó-
äóâàòè Ì³í³ñòåðñòâî çàêîðäîííèõ
ñïðàâ. ×îìó äèïëîìàòè ìóñÿòü
æèòè â ³ñòîðè÷í³é ÷àñòèí³ ì³ñòà,
çíàº õ³áà ùî ïàòð³îòè÷íå êåð³â-
íèöòâî ÌÇÑ. ²íàêøå á, ÷îìó âî-
íî ÷åðåç ñóäè òàê áîðîëîñÿ çà ä³-
ëÿíêó?

“Çàêîíí³ñòü âèä³ëåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ÌÇÑ ï³äòâåðäæåíà
íèçêîþ ñóäîâèõ ð³øåíü, ó òîìó
÷èñë³ ³ Âèùîãî àäì³í³ñòðàòèâíî-
ãî ñóäó Óêðà¿íè”,— ðîçïîâ³â

“Õðåùàòèêó” ðå÷íèê ÌÇÑ Àí-
äð³é Äåùèöÿ. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ 0,38 ãà ÌÇÑ îòðèìàëî
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 05.07.04. Ïîïå-
ðåäíÿ âëàäà Êèºâà íàäàëà çåìëþ
â íàéñòàð³ø³é ³ñòîðè÷í³é ÷àñòè-
í³ ì³ñòà âñóïåðå÷ çàêîíîäàâñòâó
ïðî îõîðîíó ³ñòîðè÷íî¿ òà àðõåî-

ëîã³÷íî¿ ñïàäùèíè. “Â³äâåäåííÿ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïîãîäèëè ç óñ³-
ìà äåðæàâíèìè îðãàíàìè, çîêðå-
ìà Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ì³ñòî-
áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà, Ãîëîâ-
íèì óïðàâë³ííÿì îõîðîíè êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè”,— ïîâ³äîìèâ
ïàí Äåùèöÿ. Ì³ñòîáóä³âíà ðàäà

Êèºâà ó âåðåñí³ öüîãî ðîêó óõâà-
ëèëà çàìîâëåíèé ÌÇÑ ïðîåêò çà-
áóäîâè.

“Õðåùàòèê” çâåðíóâñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ÊÌÄÀ, ÷è
ñïðàâä³ áóä³âíèöòâî áàãàòîïîâåð-
õ³âêè í³ÿê íå øêîäèòü ³ñòîðè÷íî-
ìó öåíòðó ñòîëèö³? Òàì ïîîá³öÿ-

ëè íàäàòè íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
ãðóíòîâí³ äàí³ ç âèä³ëåííÿ ö³º¿
ä³ëÿíêè ÌÇÑ ïîïåðåäíüîþ ñòî-
ëè÷íîþ âëàäîþ. Â óïðàâë³íí³ êî-
ðåñïîíäåíòó “Õðåùàòèêà” ïîðà-
äèëè çâåðíóòèñÿ äî çàïîâ³äíèêà
“Äðåâí³é Êè¿â”, íà òåðèòîð³þ
ÿêîãî ³ ïîòðàïëÿº áóä³âíèöòâî,
ìîâëÿâ, ñàìå òàì ³ ãîòóâàëè äî-
êóìåíòàö³þ òà âèñíîâêè ùîäî
ìîæëèâîñò³ çàáóäîâè. Ïðîòå â çà-
ïîâ³äíèêó íàì ñêàçàëè ïðî â³ä-
ñóòí³ñòü êåð³âíèêà òà ïîâ³äîìè-
ëè, ùî íåçàáàðîì ó íüîãî ïðè-
éîìíèé äåíü ó òîìó æ Ãîëîâíî-
ìó óïðàâë³íí³.

Ïðîòè çàáóäîâè âèñòóïèëè êè-
ÿíè. ²í³ö³àòèâíà ãðóïà “Çáåðåæå-
ìî ñòàðèé Êè¿â” ç³áðàëà ïîíàä
òèñÿ÷ó ï³äïèñ³â îáóðåíèõ êèÿí.
Ïðîòåñòóâàëüíèêè êàæóòü, ùî íå
íàäòî ñïîä³âàþòüñÿ íà ñïðàâåä-
ëèâ³ñòü ñóäîâèõ ð³øåíü ³ îá³öÿ-
þòü íå äîçâîëèòè ïëþíäðóâàííÿ
³ñòîðè÷íîãî Êèºâà ñàìîòóæêè.
Âîíè òàêîæ î÷³êóþòü íà ï³äòðèì-
êó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè.

Íàãàäàºìî, ùî ìåð Êèºâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé ÿê íàðîäíèé
äåïóòàò íàäñèëàâ Ïðåçèäåíòó
Óêðà¿íè ïðîõàííÿ äîðó÷èòè ïå-
ðåâ³ðèòè çàêîíí³ñòü âèä³ëåííÿ
çåìë³ ó íàéäàâí³ø³é ÷àñòèí³ Êè-
ºâà. Àëå öå íå âïëèíóëî íà ð³-
øåííÿ ÌÇÑ, òîìó âîíè é äîñ³
áåçêîìïðîì³ñíî ïëàíóþòü ïîñå-
ëèòè “áåçïðèòóëüíèõ äèïëîìà-
ò³â” ñàìå íà Äåñÿòèíí³é.
“Хрещати ” і надалі стежитиме

за сит ацією
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На цьом історичном місці незабаром може початися б дівництво 7-поверхово о б дин

Нові “власни и” земельної ділян и під онвоєм вивозили речі підприємців
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Ó÷îðà âèïîâíèëîñÿ 37 ðîê³â
äåïóòàòîâ³ Êè¿âðàäè, 
ñåêðåòàðþ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ 
ç ïèòàíü ñ³ì’¿, ìîëîä³, ñïîðòó 
òà òóðèçìó Â³êòîðó ÍÀÓÌÊÓ
З днем народження йо о привітав деп тат
Київсь ої місь ої ради, начальни Головно о
правління справах сім’ї та молоді Сер ій
БЕРЕЗЕНКО:

— Ві тор На м о працює в д же важливій омісії, від я ої залежить здо-
ров’я та бла опол ччя иян. Відповідальна робота потреб є ба ато сил,
том хочеться побажати своєм олезі міцно о здоров’я. Та ож зич спі-
хів роботі, пороз міння з оле ами в хваленні важливих рішень для мо-
лодих иян та розвит спорт в місті. Бо тіль и завдя и ініціативі членів
омісії, се ретарем я ої є Ві тор На м о, ми матимемо я існо нов про-
рам , я а допоможе понад мільйон молодих людей, що меш ають Ки-
єві, а та ож молодим сім’ям. Сил та терпіння.

Р бри веде Гри орій КАРАВАЄВ

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
“Õðåùàòèê”

Ôóíäàö³ÿ ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â ì. Êèºâ³
«ªâðîïåéñüêèé Êè¿â» 28 æîâòíÿ 2007
ðîêó ïðîâåëà ÷åðãîâå ãðîìàäñüêå îá-
ãîâîðåííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòà-
ö³¿ ùîäî ðåêîíñòðóêö³¿ íåæèòëîâîãî
áóäèíêó ïî âóëèö³ Ëºñêîâà, 5 ó Ïå-
÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Ó ÷åòâåð 1 ëèñòîïàäà 2007 ðîêó
ñïëèâ ÷àñ ïîäàííÿ ÷ëåíàìè òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà ñâî¿õ ïðîïî-
çèö³é ùîäî âäîñêîíàëåííÿ ì³ñòîáó-
ä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à ñàìå äî ïëàíó ðå-
êîíñòðóêö³¿ íåæèòëîâîãî áóäèíêó ïî
âóëèö³ Ëºñêîâà, 5 ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà. Îðãàí³çàòîðîì ãðî-
ìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ öüîãî ïðîåêòó áóëà ãðî-
ìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ Ôóíäàö³ÿ «ªâðî-
ïåéñüêèé Êè¿â». Ôóíäàö³ÿ äàëà çìî-
ãó ìåøêàíöÿì ì³êðîðàéîíó ³ çàö³êàâ-
ëåíèì îðãàí³çàö³ÿì ï³ñëÿ çáîð³â, ÿê³
â³äáóëèñÿ â íåä³ëþ 28 æîâòíÿ 2007 ðî-
êó, ùå âïðîäîâæ òðüîõ äí³â âèñëî-
âëþâàòè ñâî¿ çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçè-
ö³¿ çàáóäîâíèêó ñòîñîâíî ïëàíó ðå-
êîíñòðóêö³¿ çàçíà÷åíîãî íåæèòëîâîãî
áóäèíêó. Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà íà-
÷àëüíèêà â³ää³ëó áóä³âíèöòâà é àðõ³-
òåêòóðè Ïå÷åðñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñ-
òðàö³¿ Àíàñòàñ³¿ ßêóáîâî¿, ó æèòåë³â
áóëà ìîæëèâ³ñòü âåñòè ä³àëîã ç çàìîâ-
íèêîì ðåêîíñòðóêö³¿ é àðõ³òåêòîðîì.
² öÿ ðîçìîâà âèÿâèëàñÿ êîíñòðóêòèâ-
íîþ.

Íåæèòëîâèé áóäèíîê ïî âóëèö³
Ëºñêîâà, 5 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ Êè-
ºâà ïåðåáóâàº ó âëàñíîñò³ òîâàðèñòâà
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ìî-
íîë³ò³íâåñò». Çà ñëîâàìè éîãî ïðåä-
ñòàâíèêà, Ìèêîëè Ìåëüíèêà, öÿ îð-
ãàí³çàö³ÿ âèêîíóº ð³çíîìàí³òí³ çàìîâ-
ëåííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç áóä³âíèöòâîì. Òîæ

çíàº, íàñê³ëüêè âàæëèâî çíàéòè
ñï³ëüíó ìîâó ç êèÿíàìè, ÷è¿ ³íòåðå-
ñè öå áóä³âíèöòâî ìîæå çà÷åïèòè.
Â³äòàê, òîâàðèñòâî çâåðíóëîñÿ äî äî-
ñâ³ä÷åíèõ ôàõ³âö³â, ÿê³ çìîãëè ïðî-
âåñòè ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ ì³ñòî-
áóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ â³äïîâ³äíî äî
³ñíóþ÷èõ âèìîã çàêîí³â Óêðà¿íè ³ ð³-
øåíü Êè¿âðàäè. Ó Ôóíäàö³¿ «ªâðî-
ïåéñüêèé Êè¿â» çà ïëå÷èìà âæå íå
îäèí äåñÿòîê îðãàí³çîâàíèõ òà ïðîâå-
äåíèõ ãðîìàäñüêèõ îáãîâîðåíü. ² ÿê
çàâøå îçíàéîìëåííÿ æèòåë³â ç ôóíê-
ö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì òà îñíîâ-
íèìè òåõí³êî-åêîíîì³÷íèìè ïîêàç-
íèêàìè îá’ºêòà áóä³âíèöòâà ïðîõî-
äèòü êîíñòðóêòèâíî.

Ãîëîâóþ÷èì íà ãðîìàäñüêîìó îá-
ãîâîðåíí³ ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿
áóâ Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð Ôóíäàö³¿
«ªâðîïåéñüêèé Êè¿â» Ìèõàéëî Ï³í-
÷óê. Â³í íàãàäàâ ïðèñóòí³ì, ùî çã³ä-
íî ç äàíèìè ïàñïîðòíîãî ñòîëó ÆÅÊó
òà ÒÎÂ «Æèòëîñåðâ³ñ-Ëèïêè», ó ñó-
ñ³äí³õ æèòëîâèõ áóäèíêàõ ïî âóëèö³
Ëºñêîâà, 3, 3-à, 6 ³ 8 òà ïî âóëèö³ Ëàñ-
òîâñüêîãî, 3 ³ 3-à ïðîæèâàº 617 êè-
ÿí. Ïîøòîþ âñ³ âîíè îòðèìàëè ³í-
ôîðìàö³éí³ ïàêåòè é çàïðîøåííÿ âçÿ-
òè ó÷àñòü ó ãðîìàäñüêîìó îáãîâîðåí-
í³ ìàéáóòí³õ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. ×àñ-
òèíà ñêîðèñòàëàñÿ ïðàâîì íàä³ñëàòè
äî Ôóíäàö³¿ ñâî¿ çàóâàæåííÿ ³ ïðîïî-
çèö³¿ ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³, à äåõòî
âèð³øèâ ïðèéòè äî Ïàëàöó êóëüòóðè
³ òåõí³êè «Äí³ïðî» é îñîáèñòî ïîñï³ë-
êóâàòèñÿ ³ç çàáóäîâíèêîì òà ãîëîâ-
íèì àðõ³òåêòîðîì ïðîåêòó.

Çíàëè ïðî öåé çàõ³ä òàêîæ Ïå÷åð-
ñüêà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ é äåïóòà-
òè ðàéðàäè. Îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâå-
äåííÿ ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ì³ñ-
òîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ îêðåìîãî îá’-
ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ ïî âóë. Ëºñêîâà,
5 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà áó-
ëî ðîçì³ùåíî â ãàçåò³ «Õðåùàòèê».

Íå íàäòî âåëèêà àêòèâí³ñòü ì³ñöå-
âèõ ìåøêàíö³â ³ ñóñ³äí³õ ç Ëºñêîâà, 5
îðãàí³çàö³é (â³ää³ëåííÿ áàíêó
«Àâàëü», ïîäàòêîâà ³íñïåêö³ÿ), íàïåâ-
íî, ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî âîíè âæå
äîñòàòíüî ïî³íôîðìîâàí³ ñòîñîâíî
ìàéáóòí³õ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ³ çíàþòü,
ùî íå áóäå í³ÿêîãî êîòëîâàíó, âèñî-
òîê íà éîãî ì³ñö³ é óñ³ëÿêîãî ãàðìè-
äåðó. Ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð ïðîåêòó
ªâãåí Êîðîá÷óê ïî³íôîðìóâàâ ìåø-
êàíö³â, ïîêàçàâøè ñõåìè é êðåñëåí-
íÿ, ùî ³ñíóþ÷à òðèïîâåðõ³âêà âèðîñ-
òå ùå íà äâà ïîâåðõè é ìàíñàðäó ³
ìàéæå çð³âíÿºòüñÿ ç ñóñ³äí³ìè ï’ÿòè-
ïîâåðõ³âêàìè, íå çàñòóïàþ÷è í³êîìó
ñâ³òëî. Ó äâîð³ áóäå êðèòà ñòîÿíêà ëè-
øå íà ï’ÿòü àâòîìîá³ë³â. Ïðîåêò ñõâà-
ëåíî íà ì³ñòîáóä³âí³é ðàä³ Ãîëîâàð-
õ³òåêòóðè é â ³íøèõ ³íñòàíö³ÿõ.

Ñò³íà êâàðòèðè ãðîìàäÿíêè Í³íè
Êîãóò, ùî ìåøêàº ó áóäèíêó ïî âó-
ëèö³ Ëºñêîâà, 3, ñòî¿òü âïðèòóë äî ñò³-
íè áóä³âë³ ïî âóëèö³ Ëºñêîâà, 5 (ÿê
ïîæàðòóâàëà ïåíñ³îíåðêà, «ÿ çàâæäè
ñïàëà ïîðó÷ ç ïîñëîì» — êîëèñü ó
ï’ÿòîìó áóäèíêó áóëî ïîñîëüñòâî
Â’ºòíàìó), ³ âîíà ñòðèâîæåíà, ùî íà-
ðîùåííÿ íîâèõ ïîâåðõ³â äåôîðìóº
ñò³íè, ï³äóòü òð³ùèíêè, à ãðîøåé íà
ðåìîíò ó íå¿ íåìà. Ãîëîâóþ÷èé íà
ãðîìàäñüêîìó îáãîâîðåíí³ Ìèõàéëî
Ï³í÷óê çàñïîêî¿â âäîâó, ïîâ³äîìèâøè
¿é ïðî òå, ùî âîíà ìîæå íàïèñàòè
ñâî¿ ïðîïîçèö³¿, ïðåòåíç³¿-ïîáàæàí-
íÿ, à áóä³âåëüíèêè ¿õ ðîçãëÿíóòü ³ ïî
ìîæëèâîñò³ âèêîíàþòü. Ùî îäðàçó æ
ï³äòâåðäèâ ïðåäñòàâíèê çàìîâíèêà
áóä³âíèöòâà — Ìèêîëà Ìåëüíèê, à
ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð ïðîåêòó ªâãåí
Êîðîá÷óê çàóâàæèâ: «Ìè çíàºìî, ùî
ñò³íà ó âàñ ñêëàäíà ³ ìè íà íå¿ í³÷î-
ãî «â³øàòè» íå áóäåìî. Âñåðåäèí³
ïðèì³ùåííÿ ïî âóëèö³ Ëºñêîâà, 5
àêóðàòíî çàãàíÿºìî ï³ä çåìëþ ñâà¿ ³
âæå íà íèõ ïîñòàâèìî äîäàòêîâ³ òðè

ïîâåðõè. Âîíè íå òèñíóòèìóòü í³ íà
âàøó, í³ íà ÿê³ ³íø³ ñò³íè».

²íøà ì³ñöåâà ìåøêàíêà, ãðîìàäÿí-
êà Í³íà Óäîâè÷åíêî, ö³êàâèëàñÿ ́ ðóí-
òîâèìè âîäàìè, ï³ä’¿çäîì äî ñâîãî
äâîðó é ³íøèìè íþàíñàìè. Íà ùî
çàáóäîâíèê é àðõ³òåêòîð â³äïîâ³ëè,
ùî ãîòîâ³ âïîðÿäêóâàòè íå ëèøå ñâîþ
ïðèáóäèíêîâó òåðèòîð³þ, à é ñóñ³äíþ.

Ìèõàéëî Ï³í÷óê íàãàäàâ, ùî ãðî-
ìàäñüêå îáãîâîðåííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ íà öüîìó íå çàâåðøóº-
òüñÿ — ó ãðîìàäÿí º ïðàâî âïðîäîâæ
òðüîõ íàñòóïíèõ äí³â ï³ñëÿ çáîð³â ïî-
ãîâîðèòè ç ³íøèìè ìåøêàíöÿìè, îá-
ãîâîðèòè ç íèìè ñâî¿ ìîæëèâ³ ïðî-
ïîçèö³¿, ïðåòåíç³¿ ÷è ïîáàæàííÿ äî
áóä³âåëüíèê³â, âèñëîâèòè ¿õ íà ïàïå-
ð³ é ïåðåäàòè Ôóíäàö³¿ «ªâðîïåé-
ñüêèé Êè¿â». Ò³ëüêè ï³ñëÿ öüîãî ïðî-
òîêîë ùîäî ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêî-
ãî îáãîâîðåííÿ áóäå çàêðèòî. Íà ãðî-
ìàäñüêîìó îáãîâîðåíí³ âåëàñÿ àóä³î-
³ â³äåîçéîìêà é â³äïîâ³äí³ çàïèñè æè-
òåë³ òàêîæ ìîæóòü îòðèìàòè.

Íà çàïèòàííÿ ãàçåòè “Õðåùàòèê” äî
ïðèñóòíüî¿ â çàë³ çàñòóïíèêà íà÷àëü-
íèêà â³ää³ëó áóä³âíèöòâà é àðõ³òåêòó-
ðè Ïå÷åðñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
Àíàñòàñ³¿ ßêóáîâî¿, ÷è áóëà ìîæëèâ³ñòü
ó êèÿí â ïîâí³é ì³ð³ ñêîðèñòàòèñÿ ñâî-
¿ì ïðàâîì îáãîâîðåííÿ ïðîåêòó áóä³â-
íèöòâà, âîíà â³äïîâ³ëà ñòâåðäíî: «Ëþ-
äè âñå ïî÷óëè, âñå ïîáà÷èëè. Áóëè íà-
ëàøòîâàí³ íå àãðåñèâíî, à äîñèòü êîíñ-
òðóêòèâíî. Õî÷à æèòåë³â ïðèéøëî íå-
áàãàòî». Ïðîòå ïîò³ì äîäàëà, ùî ÿêè-
õîñü ñêàðã ç ïðèâîäó äàíî¿ çàáóäîâè
àäì³í³ñòðàö³ÿ, âëàñíå, é íå îòðèìóâà-
ëà. Ñïîä³âàºòüñÿ, òàê áóäå é íàäàë³.

Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíîãî ãðî-
ìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ì³ñöåâ³ ìåø-
êàíö³ íå çàïåðå÷óþòü ïðîâåäåííþ ðå-
êîíñòðóêö³¿ íåæèòëîâîãî áóäèíêó ïî
âóëèö³ Ëºñêîâà, 5 ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà, àëå ó íèõ º äåÿê³
ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ, ÿê³, ç³ ñë³â
çàìîâíèêà áóä³âíèöòâà, îáîâ’ÿçêîâî
áóäóòü âðàõîâàí³ íèì ïðè âäîñêîíà-
ëåíí³ ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³

Çà öèâ³ë³çîâàíó çàáóäîâó

Голов ючим на ромадсь ом об оворенні містоб дівної до ментації
б в Генеральний дире тор Ф ндації «Європейсь ий Київ» Михайло Пінч
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Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 
22 серпня 2007 р. 

за № 19/754

Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — міс�
то�герой Київ”, “Про рекламу”, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 “Про затвер�
дження Типових правил розміщення зовнішньої реклами”, рішення Київської міської ради від 27.01.2005
№ 11/2587 “Про Правила забудови міста Києва”, рішення Київської міської ради від 28.09.2006 № 7/64
“Про створення Головного управління з питань реклами виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації)” та з метою впорядкування розміщення зовнішньої реклами у місті Києві:

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

1. Çàòâåðäèòè:
1.1. Ïîðÿäîê âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó ïëàòè

çà ïðàâî òèì÷àñîâîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñöÿ-
ìè (äëÿ ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â),
ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, éîãî
ðàéîí³â àáî ïîâíîâàæåííÿ ùîäî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ÿêèìè çä³éñíþþòü îðãàíè ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî äîäàº-
òüñÿ.

2. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü:
— ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 31.05.2005 ¹ 895
“Ïðî çàòâåðäæåííÿ çì³í äî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ â³ä 02.12.2002 ¹ 2159”, çàðåºñòðî-
âàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³íí³
þñòèö³¿ 21.06.2005 çà ¹ 36/678.

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

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

Голова Л. Черновець ий

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
№ 852 від 9 липня 2007 року

ПОРЯДОК

визначення розміру плати за право тимчасового користування місцями
(для розміщення рекламних засобів), які перебувають у комунальній

власності територіальної громади м. Києва, його районів або
повноваження щодо розпорядження якими здійснюють органи

місцевого самоврядування м. Києва

1. Ïëàòà çà ïðàâî òèì÷àñîâîãî êîðèñòó-
âàííÿ ì³ñöÿìè (äëÿ ðîçì³ùåííÿ ðåêëàì-
íèõ çàñîá³â), ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó êîìóíàëü-
í³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì.
Êèºâà, éîãî ðàéîí³â àáî ïîâíîâàæåííÿ
ùîäî ðîçïîðÿäæåííÿ ÿêèìè çä³éñíþþòü
îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ì. Êè-

ºâà (äàë³ — ïëàòà), ñêëàäàºòüñÿ ç áàçîâèõ
òàðèô³â (òàáëèöÿ 1, 2) òà êîåô³ö³ºíò³â äè-
ôåðåíö³àö³¿ ïëàòè â çàëåæíîñò³ â³ä çîíè
ðîçì³ùåííÿ çàñîáó çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè
(äàë³ — êîðèãóþ÷³ êîåô³ö³ºíòè) (òàáëèöÿ
3), íà ÿê³ ïîñë³äîâíî ïåðåìíîæóºòüñÿ áà-
çîâà ïëàòà.

Таблиця 1

№
п/п

Вид засоб зовнішньої ре лами Одиниця вимір Базова
плата

за місяць,
рн.

— до 1 в. м 12,0

від 1 в. м до 3 в. м 23,0

3 в. м і більше 94,0

9. Банер, панно за 1 в. м площі
поверхні ре лами

— на фасаді б дин до 40 в. м 47,0

— ожний наст пний в. м на фасаді б дин
понад 40 в. м

23,0

— на захисній б дівельній сітці до 100 в. м 12,0

— ожний наст пний в. м на захисній
б дівельній сітці понад 100 в. м

6,0

10. Констр ції на дах б дин (б дівлі), спор ди за 1 в. м площі
поверхні ре лами

82,0

11. Кронштейн за 1 в. м площі
поверхні ре лами

— на стіні б дівлі 47,0

— на стовпі, опорі освітлення 41,0

— на іос 47,0

12. Констр ції на еста аді, мості, шляхопроводі за 1 в. м площі
поверхні ре лами

59,0

13. Констр ції підземном переході, т нелі за 1 в. м площі
поверхні ре лами

70,0

14. Т мба, об'ємно-просторова онстр ція, що
стоять о ремо

за 1 в. м площі
поверхні ре лами

41,0

15. Ре ламна вивіс а, напис на б дин (б дівлі),
спор ді

за 1 в. м площі
поверхні ре лами

47,0

16. Еле тронне табло, "рядо , що біжить", світлова
азета, я і розташовані на фасаді

за 1 в. м площі
поверхні ре лам*

59,0

17. Пневмостенд, повітряна ля, я і
ви ористов ються я ре ламоносії, з площею
поверхні:

за одиницю

- до 20 в. м 352,0

- до 30 в. м 470,0

- понад 30 в. м 704,0

18. Тор овельний павільйон, іос , я і
ви ористов ються я ре ламоносії, з площею
поверхні:

за одиницю

— до 50 в. м 117,0

— понад 50 в. м 235,0

19. Телефонна абіна, рна, лава, інші елементи
зовнішньо о бла о строю, я і
ви ористов ються я ре ламоносії

за одиницю
за одиницю

12,0

20. Прапор, прапорець, парасоля, намет, я і
ви ористов ються я ре ламоносії, з площею
поверхні:

— до 5 в. м 12,0

— понад 5 в. м 23,0

21. Х дожньо-просторова омпозиція (зелені
насадження, фіто омпозиції тощо), я і
ви ористов ються я ре ламоносії

за 1 в. м площі
поверхні ре лами

23,0

22. Транспарант-перетяж а над в лицею за 1 в. м площі
поверхні ре лами

30,0

№
п/п

Вид засоб зовнішньої ре лами Одиниця вимір Базова
плата

за місяць,
рн.

1. Щит, що стоїть о ремо за 1 в. м площі
поверхні ре лами

33,0

2. Щит на фасаді б дин за 1 в. м площі
поверхні ре лами

59,0

3. Щит на тимчасовій спор ді, пар ані, на
території б дмайданчи а

за 1 в. м площі
поверхні ре лами

29,0

4. Лайтпостер, що стоїть о ремо за 1 в. м площі
поверхні ре лами

35,0

5. Лайтпостер, що є с ладовою частиною
павільйон , іос

за 1 в. м площі
поверхні ре лами

23,0

6. Графічна (лазерна) прое ційна станов а за одиницю 2935,0

7. Телевізійний е ран за 1 в. м площі
поверхні ре лами

88,0

8. Тимчасова виносна спеціальна онстр ція з
площею поверхні

за одиницю

№
п/п

Вид засоб зовнішньої ре лами Одиниця вимір Базова
плата

за доб ,
рн.

1. Ре ламна онстр ція, я а переміщ ється
фізичною особою

за одиницю 12,0

2. А діоре ламна а ція з ви ористанням місь о о
середовища:

за одиницю

— без переміщення містом 12,0

— з переміщенням містом 18,0

3. Ре ламна а ція з демонстрацією зраз ів
прод ції:

за одиницю

— без переміщення містом 47,0

— з переміщенням містом 59,0

Таблиця 2
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Зона Коефіцієнт Перелі в лиць, проспе тів, площ, б льварів тощо
(в лично-шляхова мережа)

0 3 Площі: Європейсь а, Л. Толсто о, Майдан Незалежності, Бессарабсь а.
В лиці: Хрещати , Червоноармійсь а (від Бессарабсь ої площі до площі
Л. Толсто о).

I 2 Площі: Михайлівсь а, Софіївсь а.
В лиці: Б. Грінчен а, Б. Хмельниць о о (до в л. Володимирсь ої), Мала
Житомирсь а, Костьольна, Михайлівсь а, Софійсь а, Прорізна,
Володимирсь ий проїзд, Новий проїзд.

II 1,75 Площі: Івана Фран а, Контра това, Лесі У раїн и, Львівсь а, Перемо и,
Поштова, Слави, Спортивна, Арсенальна.
Б львари: Тараса Шевчен а, Лесі У раїн и.
Узвози: Андріївсь ий, Володимирсь ий, Кр тий.
В лиці: Артема, Б. Хмельниць о о (від в л. Володимирсь ої), Басейна,
Вели а Житомирсь а, Володимирсь а (до в л. Са са ансь о о),
Горь о о (до в л. Са са ансь о о), Городець о о, Са са ансь о о
(до в л. Горь о о), Гр шевсь о о, Дарвіна, Десятинна, Еспланадна,
Зань овець ої, Івана Фран а, Інстит тсь а (від в л. Бан ової),
Ірининсь а, Кр ло ніверситетсь а, Л. Толсто о
(до в л. Са са ансь о о), Леонтовича, Липсь а, Лисен а, Лютерансь а,
Малопідвальна, Пиро ова, П ш інсь а, Ро нідинсь а, Са айдачно о, П.
С оропадсь о о, Тарасівсь а (до в л. Са са ансь о о), Терещен івсь а,
Трьохсвятительсь а, Червоноармійсь а
(до в л. Са са ансь о о), Шов овична, Шота Р ставелі, Ярославів Вал.
Пров л и: М зейний, Тараса Шевчен а.

III 1,5 Усі мости.
Площі: біля Південно о залізнично о во зал , Во зальна, Героїв Вели ої
Вітчизняної війни, Голосіївсь а, П. Кривоноса, Либідсь а, Солом'янсь а,
Мос овсь а, Л 'янівсь а. Проспе ти: 40-річчя Жовтня, Броварсь ий
(до залізничної олії), Возз'єднання (до залізничної олії), Перемо и
(до ст. метро "Нив и"), Повітрофлотсь ий (до Севастопольсь ої площі),
Червонозоряний.
Б львари: Др жби народів.
Узвози: Дніпровсь ий, Кловсь ий.
В лиці: Верхній Вал, Нижній Вал, Володимирсь а (від в л.
Са са ансь о о), Воровсь о о, Горь о о (від в л. Са са ансь о о),
Дмитрівсь а, Жилянсь а, І. К дрі, Комінтерн , М. Коцюбинсь о о,
К т зова, Мельни ова, Мечни ова, Мос овсь а,
Набережно-Хрещатиць а, О. Гончара, Предславинсь а, Рейтарсь а,
Са са ансь о о (від в л. Горь о о), Січнево о повстання, Солом'янсь а,
Старово зальна, Старонаводниць а, С ворова, Тарасівсь а
(від в л. Са са ансь о о), Тельмана, Толсто о (від в л. Са са ансь о о),
Т р енєвсь а, Уриць о о, Цитадельна, Чапаєва, Червоноармійсь а
(від в л. Са са ансь о о), Чорновола, Щорса, М. Задніпровсь о о,
Набережне шосе, Петрівсь а алея, Пар ова доро а, алея Героїв Кр т.

IV 1,25 Площі: Героїв Бреста, Інтернаціональна, Космонавтів, Ленін радсь а,
Новоросійсь а, Одесь а, Севастопольсь а, Т льсь а, Хар івсь а,
Т. Шевчен а.
Шосе: Бориспільсь е, Наддніпрянсь е, Столичне, Хар івсь е.
Проспе ти: 50-річчя Жовтня, Бажана, Броварсь ий (від залізничної
олії), Ват тіна, Визволителів, А адемі а Гл ш ова (від Одесь ої площі),
Кільцева доро а, Комарова, Мая овсь о о, Мінсь ий, Мос овсь ий,
На и, Нова Кільцева доро а, Оболонсь ий, Перемо и
(від ст. м. "Нив и"), Повітрофлотсь ий (від Севастопольсь ої площі),
Ю. Га аріна, "Правди".
Б львари: Верховної Ради, Давидова, Перова, Чо олівсь ий,
Глибочиць ий проїзд.
В лиці: А адемі а Заболотно о, А адемі а Палладіна, Бальза а,
Бо атирсь а, Борща івсь а, Братиславсь а, Виш ородсь а, Героїв
Сталін рада, Глибочиць а, Довжен а, Драйзера, Еле три ів,
За ревсь о о, Іваш евича, Інд стріальна, Кі відзе, Костянтинівсь а,
Л ова, Маршала Греч а, Місь а, Межи ірсь а, Миропільсь а,
Набережно-Л ова, Ново остянтинівсь а, Раїси О іпної, Олени Телі и,
Полярна, Промислова, Протасів Яр, Марини Рас ової, Саперно-
Слобідсь а, Стецен а, Фр нзе, Червоно вардійсь а
(до в л. Червонот аць ої), Щерба ова, Щ сєва, Дніпровсь а набережна,
пров. Щорса.

V 1 Інші площі, в лиці, проспе ти, б львари тощо.

1. Ïåðåäáà÷åí³ â ö³é òàáëèö³ êîåô³ö³-
ºíòè çàñòîñîâóþòüñÿ â³äíîñíî äî ì³ñöü
ðîçòàøóâàííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â, ÿê³ ïå-
ðåáóâàþòü íà òåðèòîð³¿ çàçíà÷åíî¿ âóëèö³,
óìîâíà ìåæà ÿêî¿ ïðîõîäèòü â 10 ì çà ë³-
í³ºþ ¿¿ çàáóäîâè.

2. Äëÿ âèâ³ñîê ïðî íàéìåíóâàííÿ îñî-
áè íà ôàñàä³ àáî íà äàõó ñïîðóäè, â ÿê³é
öÿ îñîáà çàéìàº ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâà-

íèõ â 0 ³ I çîíàõ, çàñòîñîâóºòüñÿ êîåô³ö³-
ºíò 1,5 ÿê äëÿ III çîíè.

3. Äî íåîñâ³òëåíèõ ðåêëàìíèõ çàñîá³â,
çàçíà÷åíèõ ó ïîçèö³ÿõ 1 — 5, 10, 11, 13, 14,
15 òàáë.1 öüîãî Ïîðÿäêó, çàñòîñîâóºòüñÿ
êîðèãóþ÷èé êîåô³ö³ºíò 2,0 ï³ñëÿ ñïëèâó
øåñòè ì³ñÿö³â ç äàòè îòðèìàííÿ äîçâîëó.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Про заснування премії Київського міського 
голови одиноким молодим батькам 

та одиноким молодим матерям, 
які самі виховують дітей

Розпорядження Київського міського голови № 528 від 18 вересня 2007 року

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 17.09.1999 № 1063�XIV “Про концепцію держав�
ної сімейної політики”, постанови Кабінету Міністрів України від 19,02.2007 № 244 “Про затвердження Дер�
жавної програми підтримки сім’ї на період до 2010 року” та з метою матеріальної підтримки і підвищен�
ня уваги до неповних сімей, де дитину виховує батько (мати):

1. Çàñíóâàòè ïðåì³þ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè äëÿ îäèíîêèõ ìîëîäèõ áàòüê³â
òà îäèíîêèõ ìîëîäèõ ìàòåð³â, ÿê³ ñàì³ âè-
õîâóþòü ä³òåé.

2. Â ñòàíîâèòè ðîçì³ð ïðåì³¿ Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè îäèíîêèì ìîëîäèì
áàòüêàì òà îäèíîêèì ìîëîäèì ìàòåðÿì,
ÿê³ ñàì³ âèõîâóþòü ä³òåé, 2000 (äâ³ òèñÿ-
÷³) ãðí.

3. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî çäîáóòòÿ
ïðåì³¿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè îäèíî-
êèì ìîëîäèì áàòüêàì òà îäèíîêèì ìîëî-
äèì ìàòåðÿì, ÿê³ ñàì³ âèõîâóþòü ä³òåé, ùî
äîäàºòüñÿ.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿
òà ìîëîä³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ïðè ñêëàäàíí³ áþäæåòíîãî
çàïèòó íà 2008 òà ïîäàëüø³ ðîêè ïåðåäáà-
÷àòè âèäàòêè íà çä³éñíåííÿ âèïëàòè ïðå-

ì³é Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè îäèíîêèì
ìîëîäèì áàòüêàì òà îäèíîêèì ìîëîäèì
ìàòåðÿì, ÿê³ ñàì³ âèõîâóþòü ä³òåé.

5. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó 
ì. Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåð-
æàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì) ùîð³÷íî ïîäàâà-
òè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿
òà ìîëîä³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) êàíäèäàò³â íà çäîáóòòÿ ïðå-
ì³¿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè îäèíîêèì
ìîëîäèì áàòüêàì òà îäèíîêèì ìîëîäèì
ìàòåðÿì, ÿê³ ñàì³ âèõîâóþòü ä³òåé.

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

7. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èí-
í³ñòü ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-

ãî ãîëîâè â³ä 11.02.2005 ¹ 40 “Ïðî çàñíó-
âàííÿ ïðåì³¿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè
îäèíîêèì ìîëîäèì òàòóñÿì, ÿê³ ñàì³ âè-
õîâóþòü ä³òåé”, â³ä 22.04.2005 ¹ 112 “Ïðî
âíåñåííÿ çì³í äî Ïîëîæåííÿ ïðî êîíêóðñ
íà çäîáóòòÿ ïðåì³¿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè îäèíîêèì ìîëîäèì òàòóñÿì, ÿê³ ñà-
ì³ âèõîâóþòü ä³òåé”, â³ä 10.11.2005 ¹ 329
“Ïðî çàòâåðäæåííÿ çì³í äî Ïîëîæåííÿ

ïðî êîíêóðñ íà çäîáóòòÿ ïðåì³¿ Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè îäèíîêèì ìîëîäèì òà-
òóñÿì, ÿê³ ñàì³ âèõîâóþòü ä³òåé”.

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

Голова Л. Черновець ий

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Київського міського голови № 528 від 18 вересня 2007 року

ПОЛОЖЕННЯ

про здобуття премії Київського міського голови одиноким молодим
батькам та одиноким молодим матерям, які самі виховують дітей

1. Ïðåì³ÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè
(äàë³ — Ïðåì³ÿ) ïðèçíà÷àºòüñÿ îäèíîêèì
ìîëîäèì áàòüêàì òà îäèíîêèì ìîëîäèì
ìàòåðÿì, ÿê³ ñàì³ âèõîâóþòü ä³òåé.

2. Ùîð³÷íî ïðèñóäæóºòüñÿ 10 Ïðåì³é
îäèíîêèì ìîëîäèì áàòüêàì òà 10 Ïðåì³é
îäèíîêèì ìîëîäèì ìàòåðÿì ó ðîçì³ð³ 2000
(äâ³ òèñÿ÷³) ãðí. êîæíà.

3. Íà çäîáóòòÿ Ïðåì³¿ ïðîïîíóþòüñÿ
êàíäèäàòóðè îäèíîêèõ ìîëîäèõ áàòüê³â òà
îäèíîêèõ ìîëîäèõ ìàòåð³â â³êîì äî 36 ðî-
ê³â, ÿê³ ðîçëó÷åí³, âä³âö³, äðóæèíè àáî ÷î-
ëîâ³êè ÿêèõ ïîçáàâëåí³ áàòüê³âñüêèõ ïðàâ,
àáî âîíè í³êîëè íå ïåðåáóâàëè ó øëþá³ ³
ñàì³ âèõîâóþòü ä³òåé, ìåøêàþòü òà çàðå-
ºñòðîâàí³ â ì. Êèºâ³.

Ïðè öüîìó âðàõîâóþòüñÿ:
— óñï³õè áàòüêà àáî ìàòåð³ ó âèõîâàíí³

äèòèíè (ä³òåé);
— äîñÿãíåííÿ áàòüêà àáî ìàòåð³ â ñó-

ñï³ëüíîìó æèòò³ (òâîð÷³, íàóêîâ³, êóëüòóð-
í³ çäîáóòêè òîùî);

— äîñÿãíåííÿ äèòèíîþ (ä³òüìè) óñï³õ³â
ó íàâ÷àíí³ (òâîð÷³, íàóêîâ³, êóëüòóðí³ çäî-
áóòêè òîùî);

— ìàòåð³àëüíî-ïîáóòîâ³ òà æèòëîâ³ óìî-
âè ðîäèíè (íàâè÷êè ãîñïîäàðþâàííÿ áàòü-
ê³â òà ä³òåé, âì³ííÿ ï³äòðèìóâàòè æèòëî â
íàëåæíîìó ñòàí³ òîùî).

4. Êàíäèäàòóðè íà çäîáóòòÿ Ïðåì³¿ ïðî-
ïîíóþòüñÿ âèêîíàâ÷èìè îðãàíàìè ðàéîí-
íèõ ó ì. Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèìè ó ì. Êè-
ºâ³ äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè).

5. Ì³ñüêà êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ ñòâîðþºòü-
ñÿ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿
òà ìîëîä³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿).

Ñêëàä ì³ñüêî¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ çàòâåð-
äæóºòüñÿ íà÷àëüíèêîì Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Î÷îëþº ì³ñüêó êîíêóðñíó êîì³ñ³þ íà-
÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ
ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

6. Âèêîíàâ÷³ îðãàíè ðàéîííèõ ó ì. Êè-
ºâ³ ðàä (ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³ àä-

ì³í³ñòðàö³¿), ÿê³ ïðîïîíóþòü êàíäèäàò³â íà
çäîáóòòÿ Ïðåì³¿, ïîäàþòü äî ì³ñüêî¿ êîí-
êóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ùîðîêó äî 1 ëþòîãî òàê³
äîêóìåíòè:

— ïîäàííÿ — âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ ðàäè (ðàéîííî¿ ó 
ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà ïðè-
çíà÷åííÿ Ïðåì³¿;

— õàðàêòåðèñòèêà ç ì³ñöÿ ðîáîòè áàòü-
êà àáî ìàòåð³ òà ç ì³ñöÿ íàâ÷àííÿ äèòèíè
(ä³òåé);

— äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü ñòàòóñ
îäèíîêîãî áàòüêà àáî îäèíîêî¿ ìàòåð³ (êî-
ï³ÿ ñâ³äîöòâà ïðî ðîçëó÷åííÿ àáî ïðî
ñìåðòü äðóæèíè (÷îëîâ³êà); ð³øåííÿ îðãà-
íó ïðî ïðèçíà÷åííÿ îï³êè íàä äèòèíîþ
(ä³òüìè) àáî ïðî ïîçáàâëåííÿ áàòüê³âñüêèõ
ïðàâ ìàòåð³ (áàòüêà); êîï³ÿ äîâ³äêè, ùî
ï³äòâåðäæóº ñòàòóñ îäèíîêî¿ ìàòåð³ (îäè-
íîêîãî áàòüêà);

— àêò îáñòåæåííÿ ìàòåð³àëüíî-ïîáóòî-
âèõ òà æèòëîâèõ óìîâ ïðîæèâàííÿ ðîäè-
íè;

— äîâ³äêà ïðî ñêëàä ñ³ì’¿;
— êîï³ÿ ïàñïîðòà áàòüêà àáî ìàòåð³;
— êîï³ÿ ñâ³äîöòâà ïðî íàðîäæåííÿ äè-

òèíè (ä³òåé);
— êîï³ÿ ³äåíòèô³êàö³éíîãî êîäó áàòüêà

àáî ìàòåð³;
— ôîòîãðàô³ÿ áàòüêà àáî ìàòåð³ ðîçì³-

ðîì 3 õ 4 ñì.
7. Ïðåì³àíòè âèçíà÷àþòüñÿ äî 1 áåðåç-

íÿ íà çàñ³äàíí³ ì³ñüêî¿ êîíêóðñíî¿ êîì³-
ñ³¿ ï³ñëÿ îáãîâîðåííÿ ïîäàíèõ ìàòåð³àë³â.

8. Ð³øåííÿ ì³ñüêî¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ º
ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äãîòîâêè ðîçïîðÿäæåííÿ
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ïðî íàãîðîä-
æåííÿ ïðåì³ºþ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âè îäèíîêèõ ìîëîäèõ áàòüê³â òà îäèíîêèõ
ìîëîäèõ ìàòåð³â, ÿê³ ñàì³ âèõîâóþòü ä³-
òåé.

9. Ïðåì³¿ âðó÷àþòüñÿ â óðî÷èñò³é îáñòà-
íîâö³ Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ, çàñòóï-
íèêîì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåê-
ðåòàðåì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè àáî çàñòóï-
íèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íàïåðåäîäí³ â³äçíà÷åííÿ
Ì³æíàðîäíîãî äíÿ ñ³ì’¿.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Про надання одноразової адресної 
матеріальної допомоги окремим категоріям
малозахищених верств населення м. Києва 

з нагоди святкування 
Покрови Пресвятої Богородиці у 2007 році

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1295 від 3 жовтня 2007 року

З метою подальшого соціального захисту окремих категорій пенсіонерів м. Києва відповідно до міської
комплексної програми “Турбота” на 2006�2010 роки, затвердженої рішенням Київради від 16.12.2005
№ 603/3064, та з нагоди святкування Покрови Пресвятої Богородиці:

1. Íàäàòè â³ä Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îä-
íîðàçîâó àäðåñíó ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó
(äàë³ — ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó):

1.1 Îêðåìèì êàòåãîð³ÿì ìàëîçàõèùåíèõ
âåðñòâ íàñåëåííÿ ì. Êèºâà ³ç ÷èñëà íåïðà-
öþþ÷èõ ïåíñ³îíåð³â òà îäåðæóâà÷³â äåð-
æàâíî¿ ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè â³äïîâ³äíî äî
Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî äåðæàâíó ñîö³àëüíó
äîïîìîãó ³íâàë³äàì ç äèòèíñòâà òà ä³òÿì-
³íâàë³äàì” (äàë³ — äîïîìîãè):

— ó ðîçì³ð³ 100 ãðí. êîæí³é îñîá³ ç ÷èñ-
ëà ïåíñ³îíåð³â àáî îäåðæóâà÷³â äîïîìîãè,
ðîçì³ð ïåíñ³éíèõ âèïëàò àáî äîïîìîãè
ÿêèõ íå ïåðåâèùóº ðîçì³ðó ïðîæèòêîâî-
ãî ì³í³ìóìó äëÿ îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè ïðàöå-
çäàòí³ñòü;

— ó ðîçì³ð³ 15 ãðí. êîæí³é îñîá³ ç ÷èñ-
ëà ïåíñ³îíåð³â àáî îäåðæóâà÷³â äîïîìîãè,
ðîçì³ð ïåíñ³éíèõ âèïëàò àáî äîïîìîãè

ÿêèõ ñòàíîâèòü â³ä îäíîãî äî ï³âòîðà ðîç-
ì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ îñ³á, ÿê³
âòðàòèëè ïðàöåçäàòí³ñòü;

— ó ðîçì³ð³ 50 ãðí. êîæí³é îñîá³ ç ÷èñ-
ëà ïåíñ³îíåð³â àáî îäåðæóâà÷³â äîïîìîãè,
ðîçì³ð ïåíñ³éíèõ âèïëàò àáî äîïîìîãè
ÿêèõ ñòàíîâèòü â³ä ï³âòîðà äî äâîõ ðîçì³-
ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ îñ³á, ÿê³
âòðàòèëè ïðàöåçäàòí³ñòü.

1.2 Íåïðàöþþ÷èì îñîáàì, ÿê³ îòðèìó-
þòü äåðæàâíó ñîö³àëüíó äîïîìîãó îñîáàì,
ÿê³ íå ìàþòü ïðàâà íà ïåíñ³þ, òà ³íâàë³-
äàì â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî
äåðæàâíó ñîö³àëüíó äîïîìîãó îñîáàì, ÿê³
íå ìàþòü ïðàâà íà ïåíñ³þ, òà ³íâàë³äàì” —
ó ðîçì³ð³ 50 ãðí. êîæí³é.

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

Таблиця 3
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òðàö³¿) ïåðåðàõóâàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³í-
íþ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) êîøòè ó ñóì³ 28964,4 òèñ. ãðí äëÿ ô³-
íàíñóâàííÿ âèòðàò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ðàõóíîê êîøò³â,
ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2007
ð³ê íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿
ïðîãðàìè “Òóðáîòà” íà 2006—2010 ðîêè,
çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä
16.12.2005 ¹ 603/3064.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè âè-
ïëàòó ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè, çàçíà÷åíî¿ ó
ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ:

— îñîáàì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó â
îðãàíàõ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ òà
Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè ÿê îäåðæóâà÷³
ïåíñ³é òà äîïîìîãè;

— îñîáàì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó â
îðãàíàõ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè (ïðè-
çíà÷åííÿ ³ âèïëàòó ïåíñ³é ÿêèì ïåðåäàíî
çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè â³ä 02.11.2006 ¹ 1522 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó îðãàíàì Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà-
¿íè ôóíêö³é ç ïðèçíà÷åííÿ ³ âèïëàòè ïåí-
ñ³é äåÿêèì êàòåãîð³ÿì ãðîìàäÿí” îðãàíàì
Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè), çã³äíî ç³
ñïèñêàìè, íàäàíèìè Ãîëîâíèì óïðàâë³í-
íÿì Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè â ì. Êè-
ºâ³ çà ôîðìîþ, âñòàíîâëåíîþ â äîäàòêó 2

äî Ïîðÿäêó âèïëàòè ïåíñ³é òà ãðîøîâî¿
äîïîìîãè çà çãîäîþ ïåíñ³îíåð³â òà îäåð-
æóâà÷³â äîïîìîãè ÷åðåç ¿õ ïîòî÷í³ ðàõóí-
êè ó áàíêàõ, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 30 ñåðïíÿ
1999 ð. ¹ 1596.

4. Âçÿòè äî óâàãè, ùî îäíîðàçîâà äîïî-
ìîãà, ÿêà íå áóëà ñâîº÷àñíî âèïëà÷åíà
ãðîìàäÿíèíó ÷åðåç íåçàëåæí³ â³ä íüîãî
ïðè÷èíè, ó ðàç³ ñìåðò³ öèõ ãðîìàäÿí âè-
ïëà÷óºòüñÿ ÷ëåíàì ñ³ì’¿ ïîìåðëîãî ó ïî-
ðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó äëÿ âèïëàòè ïåíñ³é
ó çâ’ÿçêó ç³ ñìåðòþ ïåíñ³îíåðà, à òàêîæ
âðàõóâàòè òå, ùî ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà íå
âèïëà÷óºòüñÿ îñîáàì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà
ïîâíîìó äåðæàâíîìó óòðèìàíí³, à îñîáàì,
ÿê³ îäíî÷àñíî ìàþòü ïðàâî íà âèïëàòó
ïåíñ³¿ òà äîïîìîãè, íàäàºòüñÿ îäíà ìàòå-
ð³àëüíà äîïîìîãà ó á³ëüøîìó ðîçì³ð³. Ïðè
öüîìó ðîçì³ð ïåíñ³éíî¿ âèïëàòè âêëþ÷àº
ðîçì³ð îñíîâíî¿ ïåíñ³¿, ïåíñ³þ çà îñîáëè-
â³ çàñëóãè ïåðåä Óêðà¿íîþ, à òàêîæ ³íø³
íàäáàâêè, äîïëàòè òà ï³äâèùåííÿ çã³äíî ç
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

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

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

Голова Л. Черновець ий

Про прийняття — передачу об’єктів 
комунального призначення жилих будинків

№ 30 на вул. Стальського, № 10 
на вул. Академіка Білецького, № 19, корп. 1 

на вул. О. Пироговського та № 59/67 
на вул. Виборзькій

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1299 від 3 жовтня 2007 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 09.03.2006 № 154/3245 “Про впорядкування прийнят�
тя до комунальної власності відомчого житлового фонду та інженерних мереж”, розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 11.01.2006 № 11 “Про новозбудовані насосні станції підкачки холод�
ної води”, враховуючи рішення Солом’янської районної у місті Києві ради від 04.04.2007 № 134 “Про на�
дання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади Солом’янського району м. Ки�
єва об’єктів комунального призначення”, розпорядження Дніпровської районної у місті Києві державної
адміністрації від 21.06.2007 № 689 “Про прийняття до комунальної власності територіальної громади Дніп�
ровського району теплового пункту на вул. Стальського, ЗО” та беручи до уваги лист комунального під�
приємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення “Спецжитлофонд” від
04.07.2007 № 044/24�4034:

1. Ïðèéíÿòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïå-
ðåäàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-
ð³àëüíèõ ãðîìàä Äí³ïðîâñüêîãî òà Ñîëî-
ì’ÿíñüêîãî ðàéîí³â ì. Êèºâà îá’ºêòè êî-
ìóíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ æèëèõ áóäèíê³â
¹ 30 íà âóë. Ñòàëüñüêîãî, ¹ 10 íà âóë.
Àêàäåì³êà Á³ëåöüêîãî, ¹ 19, êîðï. 1 íà
âóë. Î. Ïèðîãîâñüêîãî òà ¹ 59/67 íà âóë.
Âèáîðçüê³é çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ðàçîì ç êîìóíàëü-
íèì ï³äïðèºìñòâîì ç óòðèìàííÿ òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³àëüíîãî

ïðèçíà÷åííÿ “Ñïåöæèòëîôîíä” çàáåçïå-
÷èòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðèéíÿò-
òÿ — ïåðåäà÷ó îá’ºêò³â êîìóíàëüíîãî ïðè-
çíà÷åííÿ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåíí³.

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

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

Голова Л. Черновець ий

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

№ 1299 від 3 жовтня 2007 року

ПЕРЕЛІК
об’єктів комунального призначення, які приймаються до комунальної

власності територіальної громади міста Києва та передаються 
до комунальної власності територіальних громад Дніпровського 

та Солом’янського районів м. Києва

Заст пни олови — ерівни апарат Б. Стичинсь ий

№ з/п Адреса та назва об`є тів ом нально о
призначення

Рі
поб дови

Первинна балансова
вартість, рн

Дніпровсь ий район

1. В л. Стальсь о о, 30: 2002 21184,00

2. В зол приєднання (вб дований);
Теплообмінни (вб дований).

2002 23822,00

Солом`янсь ий район

1. В л. Виборзь а, 59/67: 2005 48563,00

2. В зол приєднання (вб дований);
Теплообмінни (вб дований).

2005 45137,00

3. В л. О.Пиро овсь о о, 19, орп с 1: 2005 49470,00

4. В зол приєднання (приб дований); 2005 350851,97

5. ІТП (приб дований);
Насосна (приб дована).

2005 134397,00

6. В л. Білець о о, 10:
В зол приєднання (вб дований).

2004 38061,00

Про надання дозволу Відкритому 
акціонерному товариству “Київський завод

металовиробів ім. Письменного 
на проектування і будівництво актового залу
на вул. Горького, 50 у Голосіївському районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1302 від 3 жовтня 2007 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи звернен�
ня Відкритого акціонерного товариства “Київський завод металовиробів ім. Письменного” від 14.08.2007
року № 95:

1. Äîçâîëèòè Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó “Êè¿âñüêèé çàâîä ìåòàëîâèðî-
á³â ³ì. Ïèñüìåííîãî” çä³éñíèòè ïðîåêòó-
âàííÿ ³ áóä³âíèöòâî àêòîâîãî çàëó íà âóë.
Ãîðüêîãî, 50 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ.

Áóä³âíèöòâî çä³éñíèòè íà çåìåëüí³é ä³-
ëÿíö³, ÿêà íàäàíà Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíî-
ìó òîâàðèñòâó “Êè¿âñüêèé çàâîä ìåòàëîâè-
ðîá³â ³ì. Ïèñüìåííîãî” íà ï³äñòàâ³ ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 08.07.1999 ðî-
êó ¹ 348/449 “Ïðî íàäàííÿ òà âèëó÷åííÿ
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê” òà ïðàâî êîðèñòóâàí-
íÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíå äîãîâîðîì íà ïðàâî
òèì÷àñîâîãî äîâãîñòðîêîâîãî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìëåþ â³ä 29.02.2000 ðîêó ¹ 79-5-00053
òà óãîäîþ äî äîãîâîðó íà ïðàâî òèì÷àñî-
âîãî äîâãîñòðîêîâîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ
â³ä 27.11.2003 ðîêó ¹ 79-6-00160.

2. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Êè¿âñüêèé çàâîä ìåòàëîâèðîá³â ³ì. Ïèñü-
ìåííîãî”:

2.1. Îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³ íà ïðîåêòóâàí-
íÿ îá’ºêòà.

2.2. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äî-
êóìåíòàö³þ.

2.3. Îäåðæàòè äîçâîëè öåíòðàëüíîãî îð-
ãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ó ñôåð³ îõîðîíè

êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè — Ì³í³ñòåðñòâà êóëü-
òóðè ³ òóðèçìó Óêðà¿íè, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà ïðîâåäåí-
íÿ çàçíà÷åíèõ ðîá³ò.

2.4. Ï³ñëÿ ðîçðîáêè òà çàòâåðäæåííÿ â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ
ðîá³ò âèð³øèòè ïèòàííÿ ùîäî ïàéîâî¿ ó÷àñ-
ò³ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéî-
âó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â)
ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà” (ç³ çì³-
íàìè ³ äîïîâíåííÿìè).

2.5. Îäåðæàòè â óïðàâë³íí³ äåðæàâíîãî
àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ äîçâ³ë
íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò òà îðäåð â
Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãî-
óñòðîºì òà çîâí³øí³ì äèçàéíîì ì. Êèºâà
ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ òà çàòâåðäæåííÿ ïðîåêò-
íî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó òà âèêîíàííÿ ï³äïóíêò³â 2.3,
2.4 öüîãî ïóíêòó.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

Голова Л. Черновець ий

Про винесення на розгляд сесії Київської 
міської ради документів щодо оголошення 

мораторію на відведення земельних ділянок
немедичним закладам під забудову 

за рахунок територій медичних установ
Розпорядження київської міської державної адміністрації № 1306 від 3 жовтня 2007 року

Керуючись статтею 49 Конституції України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
Законом України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” та з метою забезпечення ефек�
тивного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування, створення належних умов для запро�
вадження соціальних програм щодо надання медичної допомоги малозахищеним верствам населення:

1. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ñï³ëüíî
ç ïîñò³éíèìè êîì³ñ³ÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó òà ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³ä-
íîñèí ï³äãîòóâàòè ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äëÿ âèíåñåííÿ íà ðîç-
ãëÿä íàéáëèæ÷îãî çàñ³äàííÿ ñåñ³¿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïèòàííÿ ùîäî îãîëî-
øåííÿ ìîðàòîð³þ íà â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê ï³ä çàáóäîâó íåìåäè÷íèì çàêëàäàì

çà ðàõóíîê òåðèòîð³é ìåäè÷íèõ óñòàíîâ
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà òà ðàéîí³â â
ì. Êèºâ³.

2. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². Ð.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çà-
ñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.

Голова Л. Черновець ий

Про обмеження руху автомобільного 
транспорту на вулиці 

НабережноBХрещатицькій від вул. Хорива 
до вул. Андріївської в Подільському районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1313 від 5 жовтня 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух” та з метою
виконання розпорядження Київської міської державної адміністрації від 19. 11. 2003 р. № 2165 “Про від�
новлення робіт з будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві для руху мет�
рополітену та автотранспорту”:

1. Ó çâ’ÿçêó ç áóä³âíèöòâîì åñòàêàäè
âçäîâæ âóëèö³ Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêî¿
ó ñêëàä³ áóä³âíèöòâà Ïîä³ëüñüêîãî ìîñòî-
âîãî ïåðåõîäó ÷åðåç ð. Äí³ïðî ó ì. Êèºâ³
äîçâîëèòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
“Äèðåêö³ÿ áóä³âíèöòâà øëÿõîâî-òðàíñ-
ïîðòíèõ ñïîðóä ì. Êèºâà” êîìóíàëüíî¿
êîðïîðàö³¿ “Êè¿âàâòîäîð” â³äïîâ³äíî äî
çàòâåðäæåíî¿ ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿, ðîçðîáëåíèõ ³ ïîãîäæåíèõ ó
âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ñõåì îðãàí³çàö³¿
äîðîæíüîãî ðóõó:

1.1 Îáìåæèòè ðóõ àâòîìîá³ëüíîãî òðàíñ-
ïîðòó íà âóë. Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüê³é
â³ä âóë. Õîðèâà äî âóë. Àíäð³¿âñüêî¿ â òåð-
ì³í ç 5. 10. 2007 äî 30. 04. 2009 ð.

1.2 Îðãàí³çàö³þ äîðîæíüîãî ðóõó íà âóë.
Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüê³é íà ä³ëÿíö³ â³ä
âóë. Õîðèâà äî âóë. Àíäð³¿âñüêî¿ çä³éñíè-
òè â³äïîâ³äíî äî ðîçðîáëåíèõ ³ ïîãîäæå-
íèõ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ñõåì îðãà-
í³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó ïî ÷îòèðüîõ ñìó-

ãàõ ðóõó, ïî äâ³ ñìóãè â êîæíîìó íàïðÿì-
êó.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Äèðåê-
ö³ÿ áóä³âíèöòâà øëÿõîâî-òðàíñïîðòíèõ
ñïîðóä ì. Êèºâà” êîìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿
“Êè¿âàâòîäîð” çàáåçïå÷èòè ðîçðîáêó òà
ïîãîäæåííÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó òèì-
÷àñîâèõ ñõåì îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó,
ïåðåäáà÷èâøè îáìåæåííÿ ðóõó àâòîòðàíñ-
ïîðòó.

3. Ãåíåðàëüí³é ï³äðÿäí³é îðãàí³çàö³¿ ç
áóä³âíèöòâà Ïîä³ëüñüêîãî ìîñòîâîãî ïå-
ðåõîäó ÷åðåç ð. Äí³ïðî Â³äêðèòîìó àêö³î-
íåðíîìó òîâàðèñòâó “Ìîñòîáóä”:

3.1. Ðîáîòè ç áóä³âíèöòâà åñòàêàäè âè-
êîíàòè çã³äíî ç Ïðàâèëàìè âèêîíàííÿ ðî-
á³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïîðóäàõ òà íàäçåìíîìó
³íæåíåðíîìó îáëàäíàííþ ó ì. Êèºâ³, çà-
òâåðäæåíèìè ð³øåííÿì âèêîíàâ÷îãî êî-
ì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ
äåïóòàò³â â³ä 04. 02. 80 ð. ¹ 125.

3.2. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè
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Про відзначення 63Bї річниці визволення 
України та 64Bї річниці визволення м. Києва

від фашистських загарбників
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1416 від 31 жовтня 2007 року

Відповідно до законів України “Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941�1945 років”,
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, Указу Президента України від 26.03.2003
№ 276/2003 “Про відзначення 60�річчя Перемоги та пам’ятних подій Великої Вітчизняної війни 1941�1945
років” і з метою відзначення 63�ї річниці визволення України та 64�ї річниці визволення м. Києва від фа�
шистських загарбників:

1. Ñòâîðèòè Îðãàí³çàö³éíèé êîì³òåò ç
ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ çàãàëüíîì³ñüêèõ
çàõîä³â ³ç â³äçíà÷åííÿ 63-¿ ð³÷íèö³ âèçâî-
ëåííÿ Óêðà¿íè òà 64-¿ ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ
ì. Êèºâà â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â (äà-
ë³ — Îðãàí³çàö³éíèé êîì³òåò) òà çàòâåðäè-
òè éîãî ïåðñîíàëüíèé ñêëàä, ùî äîäàºòü-
ñÿ.

2. Çàòâåðäèòè ïðîãðàìó çàãàëüíîì³ñüêèõ
çàõîä³â ³ç â³äçíà÷åííÿ 63-¿ ð³÷íèö³ âèçâî-
ëåííÿ Óêðà¿íè òà 64-¿ ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ
ì. Êèºâà â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â, ùî
äîäàºòüñÿ.

3. Îðãàí³çàö³éíîìó êîì³òåòó ðàçîì ç
Óïðàâë³ííÿì ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³ä³â, âå-
òåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Óïðàâë³ííÿì îð-
ãàí³çàö³éíî¿ ðîáîòè àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà Óïðàâ-
ë³ííÿì ñïðàâàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ï³äãîòîâ-
êó òà ïðîâåäåííÿ çàãàëüíîì³ñüêèõ çàõîä³â
³ç â³äçíà÷åííÿ 63-¿ ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ
Óêðà¿íè òà 64-¿ ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ ì. Êè-
ºâà â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â, â òîìó
÷èñë³:

— õóäîæíüî-äåêîðàòèâíå îôîðìëåííÿ
âóë. Õðåùàòèê, Ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³;

— ó÷àñòü ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêèõ âå-
òåðàíñüêèõ îðãàí³çàö³é ì. Êèºâà â ïðîâå-
äåíí³ ðèòóàë³â Ïàì’ÿò³, óðî÷èñòèõ çàõîäàõ
íà “Áóêðèíñüêîìó ³ Ëþò³çüêîìó ïëàöäàð-
ìàõ” (ñ. Õîäîð³â ³ ñ. Ëþò³æ), ó Äåðæàâíî-
ìó ìóçå¿-çàïîâ³äíèêó “Áèòâà çà Êè¿â ó 1943
ðîö³” (ñ. Íîâ³ Ïåòð³âö³ ), çóñòð³÷³ ç êåð³â-
íèöòâîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿);

— ðàä³îòðàíñëÿö³þ ìóçè÷íèõ òâîð³â â³é-
ñüêîâî-ïàòð³îòè÷íî¿ òåìàòèêè íà âóë. Õðå-
ùàòèê òà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ 28 æîâò-
íÿ òà 6 ëèñòîïàäà 2007 ðîêó.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

4.1. Çàáåçïå÷èòè ïðîäîâæåííÿ ðåìîíò-
íèõ ðîá³ò ó Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó øïèòàë³
³íâàë³ä³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè çã³äíî
ç ïðîåêòíî-êîøòîðèñíîþ äîêóìåíòàö³ºþ.

4.2. Çàáåçïå÷èòè ïðèâ³òàííÿ âåòåðàí³â Âå-
ëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü
íà ë³êóâàíí³ ó ë³êàðíÿíèõ çàêëàäàõ ì³ñòà,
ç 63-þ ð³÷íèöåþ âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè òà 
64-þ ð³÷íèöåþ âèçâîëåííÿ ì. Êèºâà â³ä
ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â.

4.3. Îðãàí³çóâàòè âðó÷åííÿ ïðîäîâîëü÷èõ
íàáîð³â ³íâàë³äàì â³éíè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà
ë³êóâàíí³ ó Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó øïèòàë³
³íâàë³ä³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, ãîñï³-
òàëüíîìó â³ää³ëåíí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ êë³-
í³÷íî¿ ïñèõîíåâðîëîã³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 1, ãîñ-
ï³òàëüíèõ â³ää³ëåííÿõ Êè¿âñüêèõ ì³ñüêèõ
êë³í³÷íèõ ë³êàðåíü ¹ 10 òà ¹ 11.

4.4. Îðãàí³çóâàòè ìåäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ
ïðîâåäåííÿ çàãàëüíîì³ñüêèõ çàõîä³â ³ç â³ä-
çíà÷åííÿ 63-¿ ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè
òà 64-¿ ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ ì. Êèºâà â³ä ôà-
øèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè íàäàííÿ
îäíîðàçîâî¿ àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìî-
ãè âåòåðàíàì â³éíè ì. Êèºâà.

6. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü ðåê-
ëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ðîçì³ùåííÿ ïðè-
â³òàííÿ âåòåðàí³â â³éíè, ìåøêàíö³â ³ ãîñ-
òåé ñòîëèö³ Óêðà¿íè ç íàãîäè 63-¿ ð³÷íèö³
âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè òà 64-¿ ð³÷íèö³ âèçâî-
ëåííÿ ì. Êèºâà â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíè-
ê³â íà îá’ºêòàõ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè.

7. Íàäàòè ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó íà âèêî-
íàííÿ ñòàòóòíèõ çàâäàíü:

— Ðàä³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ âå-
òåðàí³â Óêðà¿íè íà ïðîâåäåííÿ çâ³òíî-âè-
áîð÷î¿ êîíôåðåíö³¿;

— Êè¿âñüê³é îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â â³éíè
íà ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ³ç â³äçíà÷åííÿ 
50-ð³÷÷ÿ ¿¿ ñòâîðåííÿ;

— Îá’ºäíàííþ âî¿í³â-³íòåðíàö³îíàë³ñ-
ò³â — “êóáèíö³â” íà ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ³ç
â³äçíà÷åííÿ 45-ð³÷÷ÿ “êàðèáñüêî¿ êðèçè”.

8. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ïåðåðàõóâàòè çà ðàõóíîê êîøò³â, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê
íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðà-
ìè “Òóðáîòà” íà 2006-2010 ðîêè, çàòâåð-
äæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 16.12.2005 ¹ 603/3064:

— óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³ä³â,
âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 136,1 òèñ. ãðí.
äëÿ ô³íàíñóâàííÿ âèòðàò, çàçíà÷åíèõ ó äî-
äàòêó 1 òà ó ï. ï. 2-5 äîäàòêà 2;

— Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 40,06
òèñ. ãðí. äëÿ ô³íàíñóâàííÿ âèòðàò, çàçíà-
÷åíèõ ó ï.1 äîäàòêà 2.

9. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ 
ó ì. Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåð-
æàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì ):

9.1. Çàòâåðäèòè ïëàíè çàõîä³â ³ç â³äçíà-
÷åííÿ 63-¿ ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè òà
64-¿ ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ ì. Êèºâà â³ä ôà-
øèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â òà çàáåçïå÷èòè ô³-
íàíñóâàííÿ ¿õ ïðîâåäåííÿ.

9.2. Ðàçîì ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ðè-
òóàëüíèõ ïîñëóã âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâíèì óïðàâë³í-
íÿì îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà
Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ³ ðàéîííèìè ó ì. Êè-
ºâ³ â³éñüêîâèìè êîì³ñàð³àòàìè âæèòè çà-
õîä³â ùîäî ïðèâåäåííÿ äî íàëåæíîãî ñòà-
íó ïàì’ÿòíèê³â, â³éñüêîâèõ ìåìîð³àë³â òà
ìîãèë âî¿í³â, çàãèáëèõ ó áîÿõ ïðîòè ôà-
øèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â.

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

11. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ Ê³ëü÷èöüêó ². Ð.

Голова Л. Черновець ий

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

31.10.2007 № 1416

СКЛАД

Організаційного комітету з підготовки та проведення загальноміських
заходів із відзначення 63Bї річниці визволення України та 64Bї річниці

визволення м. Києва від фашистських загарбників

КІЛЬЧИЦЬКА Ірена Реонольдівна — заст пни олови Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації, олова Ор анізаційно о омітет

ВІКОВАН Іван Петрович — дире тор Державно о м зею-заповідни а “Битва
за Київ 1943 році” (за з одою)

ГОЛУБЄВА Ірина Єв енівна — начальни правління справах жіно , інвалідів, ве-
теранів війни та праці ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції)

ДУБЛЯН Оле сандр Володимирович — війсь овий омісар м. Києва (за з одою)

ЗАЧЕК Любов Ми олаївна — оловний лі ар Київсь о о місь о о шпиталю інвалі-
дів Вели ої Вітчизняної війни

КАЧУРОВА Людмила Ві торівна — начальни Головно о правління охорони здоров’я
та медично о забезпечення ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації)

КОРНЄЄВ Володимир Оле сандрович — олова ради Київсь ої обласної ор анізації ветера-
нів У раїни (за з одою)

КОСТЮРЕНКО Тетяна Ми олаївна — ви он юча обов’яз и начальни а Головно о прав-
ління соціально о захист населення ви онавчо о ор-
ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації)

КРУГЛОВА Ірина Єв еніївна — начальни відділ фінансово о забезпечення соці-
альних про рам Головно о фінансово о правління
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

МАКСИМЕЦЬ Борис Ми олайович — дире тор ом нально о підприємства “Київре ла-
ма”

МАЛЬОВАНИЙ Ві тор Оле сандрович — олова Київсь ої ор анізації ветеранів війни (за
з одою)

МАРТИНОВ Ми ола Є орович — олова ради Київсь ої місь ої ор анізації ветеранів
У раїни ( за з одою )

МАТВІЙЧУК Оле сандр Ми олайович — війсь овий омендант м. Києва (за з одою)

МОРОЗ Ми ола Іванович — ви он ючий обов’яз и начальни а Управління
справами ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

ПАВЛОВСЬКИЙ Анатолій Сер ійович — начальни Управління Державної автомобільної ін-
спе ції ГУ МВС У раїни в м. Києві (за з одою)

СЕЛІВАНОВ Геннадій Михайлович — начальни відділ справах ветеранів війни та пра-
ці правління справах жіно , інвалідів, ветеранів вій-
ни та праці ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

СЕЛЮЦЬКИЙ Мар о Гри орович — дире тор ЗАТ “Київмісь оформлення” (за з одою)

СЕМЕРАК Остап Михайлович — заст пни олови Київсь ої обласної державної ад-
міністрації (за з одою)

УДОВЕНКО Володимир Іванович — олова Київсь ої місь ої ор анізації інвалідів війни
та Збройних Сил (за з одою)

ШЕСТОПАЛОВ Сер ій Вадимович — начальни правління ор анізаційної роботи апара-
т ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації)

Заст пни олови — ерівни апарат Б. Стичинсь ий

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 31.10.2007 № 1416

ПРОГРАМА загальноміських заходів із відзначення 63Bї річниці 
визволення України та 64Bї річниці визволення м. Києва 

від фашистських загарбників

1. Ðèòóàë Ïàì’ÿò³. Ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî
ìîãèëè Íåâ³äîìîãî ñîëäàòà.

29.10.2007, 9.00-10.00.
Ïàðê Â³÷íî¿ Ñëàâè.

2. Â³äâ³äàííÿ Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëî-
âîþ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî øïèòàëþ ³íâàë³-
ä³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè òà Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ïñèõîíåâðîëîã³÷íî¿
ë³êàðí³ ¹ 1. Âèñòóï ìàéñòð³â ìèñòåöòâ,
âðó÷åííÿ ïîäàðóíê³â ³íâàë³äàì â³éíè, ÿê³
ïåðåáóâàþòü íà ë³êóâàíí³.

01.11.2007, 11.00-13.00.
Ïóùà-Âîäèöÿ.

3. Â³äâ³äàííÿ ïðåäñòàâíèêàìè ãðîìàä-
ñüêèõ âåòåðàíñüêèõ îðãàí³çàö³é ì. Êèºâà
“Áóêðèíñüêîãî ³ Ëþò³çüêîãî ïëàöäàðì³â”,
Äåðæàâíîãî ìóçåþ- çàïîâ³äíèêà “Áèòâà çà
Êè¿â ó 1943 ðîö³”. Óðî÷èñò³ ì³òèíãè, ðè-
òóàëè Ïàì’ÿò³ á³ëÿ ìåìîð³àë³â òà áðàòñüêèõ
ìîãèë çàãèáëèõ âî¿í³â-âèçâîëèòåë³â ì. Êè-
ºâà. Ïîìèíàëüí³ îá³äè.

25.10.2007, 9.00-16.00.
ñ. Õîäîð³â.

02.11.2007, 10.00-15.00.
ñ. Íîâ³ Ïåòð³âö³, ñ. Ëþò³æ.

4. Ðèòóàë Ïàì’ÿò³. Ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî

ïàì’ÿòíèêà ãåðîÿì-òàíê³ñòàì, ñòåëè Ïå-
ðåìîãè, ïàì’ÿòíèêà ãåíåðàëó àðì³¿ Ì. Âà-
òóò³íó, ìîãèëè Íåâ³äîìîãî ñîëäàòà.

06.11.2007, 9.00-10.30.
Ïðîñïåêò Ïåðåìîãè, ïëîùà Ïåðåìîãè,
âóë. Ãðóøåâñüêîãî, ïàðê Â³÷íî¿ Ñëàâè.
5. Çóñòð³÷ êåð³âíèöòâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè òà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ( Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ) ç ïðåäñòàâíèêàìè ãðî-
ìàäñüêèõ âåòåðàíñüêèõ îðãàí³çàö³é ì. Êè-
ºâà. Ñâÿòêîâèé êîíöåðò.

06.11.2007, 15.00-17.00.
Êîëîííà çàëà ÊÌÄÀ.

6. Çàõîäè, ïðèñâÿ÷åí³ 63-é ð³÷íèö³ âèç-
âîëåííÿ Óêðà¿íè òà 64-é ð³÷íèö³ âèçâîëåí-
íÿ ì. Êèºâà â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â,
çà ïëàíàìè âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â ðàéîííèõ
ó ì. Êèºâ³ ðàä ( ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåð-
æàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é ) òà ðàéîííèõ âåòå-
ðàíñüêèõ îðãàí³çàö³é.

27.10.-07.11.2007.

Заст пни олови —
ерівни апарат
Б. Стичинсь ий

ïîêðèòòÿ äîð³ã òà òðîòóàð³â çà òèïîì ³ñíó-
þ÷èõ òà ïåðåäàòè çà àêòàìè êîìóíàëüíî-
ìó ï³äïðèºìñòâó “Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³é-
íå óïðàâë³ííÿ ïî ðåìîíòó òà óòðèìàííþ
àâòîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â òà ñïîðóä íà íèõ
Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó”.

3.3. Çàáåçïå÷èòè âñòàíîâëåííÿ îãîðîæ³,
â³äïîâ³äíèõ äîðîæí³õ çíàê³â, îñâ³òëåííÿ,
ñèãíàëüíèõ ë³õòàð³â ç ìåòîþ áåçïå÷íîãî
ïðîõîäæåííÿ ï³øîõîä³â òà ïðî¿çäó àâòî-
òðàíñïîðòó íà ïåð³îä âèêîíàííÿ ðîá³ò.

3.4. Íà ïåð³îä âèêîíàííÿ ðîá³ò çàáåçïå-
÷èòè äîòðèìàííÿ íîðì ³ ïðàâèë òåõí³êè
áåçïåêè â áóä³âíèöòâ³.

4. Ïðîñèòè Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâòî³íñïåê-
ö³¿ ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ çà çàìîâ-

ëåííÿì êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Äè-
ðåêö³ÿ áóä³âíèöòâà øëÿõîâî-òðàíñïîðòíèõ
ñïîðóä ì. Êèºâà”, êîìóíàëüíî¿ êîðïîðà-
ö³¿ “Êè¿âàâòîäîð” çä³éñíþâàòè êîíòðîëü
çà îðãàí³çàö³ºþ ðóõó óñ³õ âèä³â òðàíñïîð-
òó íà ÷àñ âèêîíàííÿ ðîá³ò.

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

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿ öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий
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Ïåðøèé
ºãèïåòñüêèé
äîñâ³ä

²ãîð ÂÎªÂÓÖÜÊÈÉ 
ñîë³ñò ãðóïè “Àâ³àòîð”
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Íàéá³ëüøå ìåí³ çàïàì’ÿòàëàñÿ ïåðøà ïî-
¿çäêà çà êîðäîí. ß òîä³ ñòàâ ïðèçåðîì “Øàí-
ñó” ³ âèãðàâ ïîäîðîæ äî ªãèïòó. Ç³ ìíîþ
ïîëåò³ëè é ³íø³ ô³íàë³ñòè ïðîåêòó.

Äî öüîãî ÿ í³êîëè íå ë³òàâ â ë³òàêó. À ç
çàêîðäîíó âñòèã ïîáóâàòè ëèøå â Ðîñ³¿. Àëå
ïåðøèé ïîë³ò ìåí³ ñïîäîáàâñÿ. Çíàéîì³ ïå-
ðåä ïîäîðîææþ ³íñòðóêòóâàëè ìåíå: “Ãîëîâ-
íå — íîðìàëüíî ïåðåíåñòè çë³ò ³ ïîñàäêó”.
Àëå êðàùó ïîðàäó, íà ìîþ äóìêó, äàâ Êóçü-
ìà Ñêðÿá³í: “Âèïèé ñêàéäæèíó — ³ äîëåòèø,
íåìîâ íà ìàðøðóòö³ äî¿äåø”. ß ïîñëóõàâ éî-
ãî, âèïèâ òðîõè äæèíó ç òîí³êîì ³ ó õîðî-
øîìó íàñòðî¿ ïåðåí³ñ ³ çë³ò, ³ ïîñàäêó.

Êîëè ÿ âèéøîâ ³ç áóä³âë³ àåðîïîðòó, òî
ïîáà÷èâ, ÿê ÿêèéñü íåãð çàáèðàº ó òóðèñò³â
ñóìêè, êèäàº ¿õ ó àâòîáóñ ³ çà öå ïðîñèòü
ãðîø³. Ç ðîñ³éñüêèõ ñë³â â³í çíàâ ò³ëüêè: “×à-
éîâ³!”. Ìè âñ³ äîíåñëè ñóìêè äî àâòîáóñà ñà-
ìîñò³éíî, ëèøå îäèí ³ç ó÷àñíèê³â íàøî¿ ãðó-
ïè â³ääàâ íåãðîâ³ ñâîþ ïîêëàæó ³ äàâ éîìó
íà ÷àé 10 äîëàð³â. Çà ùî õëîïö³ ïîæàðòóâà-
ëè, ùî çà 10 äîëàð³â ùîäíÿ ãîòîâ³ öüîìó
õëîïöþ ðîçñòèëàòè ³ çàñòèëàòè ë³æêî. Àëå
öå çàëèøèëîñÿ ò³ëüêè æàðòîì.

Ó ªãèïò³ ìè ïîºäíóâàëè ïðèºìíå ç êîðèñ-
íèì. Â³äïî÷èâàëè â ï’ÿòèç³ðêîâîìó ãîòåë³ â
Øàðì-ýëü-Øåéõó.

Çáèðàþ÷èñü äî ªãèïòó, ÿ ïîçè÷èâ ó Êóçü-
ìè ìàñêó ³ ïëàâàâ ç íåþ â ×åðâîíîìó ìîð³.
Òàì òàêà áàãàòà ôëîðà ³ ôàóíà, ï³ä âîäîþ ³
ñàì â³ä÷óâàºø ñåáå ðèáîþ. Âñ³ ï³äâîäí³ æè-
òåë³ áóëè òàêèìè êðàñèâèìè ³ ð³çíîìàí³òíè-
ìè! Àëå ðàïòîâî ÿ ïîáà÷èâ âèñêàëåíó çóáàñ-
òó ïàùó â ï’ÿòè ìåòðàõ â³ä ñåáå. ß òóò æå ïî-
ïëèâ íàçàä íà ñóøó. Êîëè ÿ ðîçìîâëÿâ ïðî
öå ç ì³ñöåâèìè æèòåëÿìè, âèÿâèëîñÿ, ùî öå
áóëà ìóðåíà. Öÿ õèæà÷êà ïîëþº ò³ëüêè âíî-
÷³, à âäåíü íå ñòàíîâèòü íåáåçïåêè. Àëå êó-
ïàòèñÿ â ×åðâîíîìó ìîð³ ï³ñëÿ öüîãî ÿ ñòàâ
ç îãëÿäêîþ.

Êàëüÿíè â ªãèïò³ ñêð³çü. Íà ïëÿæ³, íà-
ïðèêëàä, ëåæèòü áàãàòî êèëèì³â, ãîðèòü âîã-
íèùå, íà ÿêîìó ì³ñöåâ³ âàðÿòü ÷àé êàðêàäå.
×àé òåðïêèé, ñìà÷íèé, òàêîãî â Óêðà¿í³ íå
çíàéäåø. À äî ÷àþ — êàëüÿí.

ßêîñü ìè ç ó÷àñíèêàìè “Øàíñó” ç³ãðàëè
ó ôóòáîë ç³ çí³ìàëüíîþ ãðóïîþ òåëåêàíàëó
“²íòåð”. Ìè êóðèëè êàëüÿí, à âîíè í³. Ìè
âèãðàëè.

Êë³ìàò òàì ñóõèé. 35 ãðàäóñ³â íà òåðìîìåò-
ð³, à âèõîäèø íà âóëèöþ — ³ öüîãî íå â³ä-
÷óâàºø. Òîìó ìîæíà øâèäêî îáãîð³òè. ß, íà
ùàñòÿ, âçÿâ ³ç ñîáîþ êðåì. ² ä³â÷àòà ç “Øàíñ
Model. Ua” ìàçàëè ìåí³ ñïèíó. Äóæå ïðè-
ºìí³ ñïîãàäè!

Ì³ñöåâà êóõíÿ ñìà÷íà. Îñîáëèâî ìåí³ ñïî-
äîáàëàñÿ ñèñòåìà “all inclusive”. Ó ïåðøèé æå
äåíü ÿ íàáðàâ íà òàð³ëêó ð³çíèõ áîá³â ³ îâî-
÷³â. À õâèëèí ÷åðåç 10 ïîâåðíóâñÿ äî ñòîëó
çà êàðòîïëåþ ³ êóðêîþ òà íîðìàëüíî ïî¿â. Ç
òàêèì õàð÷óâàííÿì ìîæíà íàáðàòè ïðèñòîé-
íó âàãó

Хрещатик  6 листопада 2007 ТТУУРРИИЗЗММ 1111

Â³ä àôðèêàíñüêî¿ åêçîòèêè
äî óêðà¿íñüêî¿ åòèêè
ßê êóëüòóðíî â³äïî÷èòè â Êè¿âñüê³é îáëàñò³
Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

На відмін від аласливої столи-
ці, затишні містеч а та селища
Київсь ої області є ч довими
для спо ійно о відпочин та т -
ризм . Спе тр найрізноманітні-
ший — від раїнсь о о олори-
т з єврейсь им а центом Пере-
яслава-Хмельниць о о, де роз-
ташов ється один із найбільших
Національних істори о- льт р-
них заповідни ів, до афри ан-
сь ої е зоти и в Ясно ородцях:
т т розташована відома на всю
У раїн стра сина ферма.

Афри ансь а е зоти а
в Ясно ородцях

Ïîðèíóòè â êîëîðèò òåïëèõ êðà¿â âî-
ñåíè ìîæíà, â³äâ³äàâøè ñåëèùå ßñíîãî-
ðîäö³ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, äå ðîçòàøîâàíà
íàéá³ëüøà â Óêðà¿í³ ñòðàóñèíà ôåðìà.
Òóò º ³ ì³í³-çîîïàðê ç³ çâ³ðàìè é ïòàõà-
ìè òà ðåñòîðàí, äå ïðèãîùàþòü åêçîòè÷-
íèìè ñòðàâàìè. À ïðàö³âíèêè ôåðìè çà-
ëþáêè ïðîâîäÿòü åêñêóðñ³¿ òà äåìîíñòðó-
þòü äîïèòëèâîìó òóðèñòîâ³ çàìîðñüêèõ
ïòàõ³â.

Åêçîòè÷í³ ïåðíàò³ ìåøêàþòü â ßñíîãî-
ðîäöÿõ óæå ñüîìèé ð³ê. Òóò äëÿ íèõ ñòâî-
ðèëè âñ³ óìîâè äëÿ êîìôîðòíîãî æèòòÿ:
âåëè÷åçíà òåðèòîð³ÿ (12 ãà + ïîñ³âí³ ïëî-
ù³), âîëüºðè, êâàë³ô³êîâàíèé äîãëÿä.
Ñüîãîäí³ íà ôåðì³ ïîíàä 200 ñòðàóñ³â. ¯õ
äîãëÿäàþòü ôàõ³âö³, ÿê³ îäíî÷àñíî âåäóòü
íàóêîâ³ òà ñåëåêö³éí³ ðîáîòè. Ïîì³òíî,
ùî ïåðíàò³ ÷óäîâî àäàïòóâàëèñÿ äî óêðà-
¿íñüêîãî êë³ìàòó é êîðìó. Íàâ³òü íå â³-
ðèòüñÿ, ùî ñïîê³éíèé ãðàö³îçíèé ïòàõ,
ÿêèé ãîðäî ïîõîäæàº íà õîëîä³, — àôðè-
êàíñüêèé ñòðàóñ.

Ïðàö³âíèêè ôåðìè íàçèâàþòü ïåðíàòèõ
“õóäîáîþ ç êðèëüìè”. Íàéá³ëüø³ ñåðåä
íèõ — ïðåäñòàâíèêè âèäó Struthio
camelus. Ñàìåöü, ñòîÿ÷è íà íîãàõ, ñÿãàº
2,5 ìåòðà òà ìîæå âàæèòè ïîíàä 100 ê³-
ëîãðàì³â. Ó ðàç³ íåáåçïåêè ñòðàóñè øâèä-
êî á³ãàþòü, ðîáëÿ÷è êðîêè â³ä 4 äî 5 ìåò-
ð³â, ³ ðîçâèâàþòü øâèäê³ñòü äî 70 ê³ëî-
ìåòð³â íà ãîäèíó. Ïðîòå ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî
âîíè íå õîâàþòü ãîëîâó â ï³ñîê, ÿê çâèê-
ëè äóìàòè.

Íà òåðèòîð³¿ ôåðìè ðîçòàøóâàâñÿ ìà-
ëåíüêèé çîîïàðê. Òàì ìåøêàþòü ôàçà-
íè, ãóñàêè, êîçè, îâå÷êè ³ íàâ³òü îëåí³.
“Öå çàòèøíå òà ö³êàâå ì³ñöå, ÿêå íàä-
çâè÷àéíî ïîäîáàºòüñÿ ìàëþêàì,— ïîä³-

ëèëàñÿ ç “Õðåùàòèêîì” âðàæåííÿìè â³ä-
â³äóâà÷êà ôåðìè Òåòÿíà Ñìàõò³íà.— Ìîþ
äîíüêó íàéá³ëüøå âðàçèëè ê³çî÷êè. Âî-
íè ðó÷í³ é äóæå ëàñêàâ³”.

Íåïîäàë³ê ì³í³-çîîïàðêó º ä³ëÿíêà äëÿ
ñòðàóñÿò, ÿêèì ùå íå âèïîâíèëîñÿ é ïî
òðè ì³ñÿö³. Çà íèìè ðåòåëüíî äîãëÿäà-
þòü.

Íà ôåðì³ ïðàöþº ðåñòîðàí. Òàì ñìà-
æàòü øàøëèê òà ãîòóþòü ÿº÷íþ ç åêçî-
òè÷íèõ ïðîäóêò³â. Àáè ¿õ ñêóøòóâàòè, ñë³ä
ñïî÷àòêó ïîäçâîíèòè ³ çðîáèòè çàìîâëåí-
íÿ. Òåòÿíà Ñìàõò³íà ðîçïîâ³ëà, ùî ñìà-
êóâàëà ëèøå ÿº÷íåþ, õî÷à âîíà ¿¿ çîâñ³ì
íå âðàçèëà. “Ùîá çâàðèòè ÿéöå ñòðàóñà
êðóòî, ïîòð³áíî 45 õâèëèí. Éîãî âì³ñò
âèäóâàþòü ÷åðåç ä³ðî÷êó. Äëÿ öüîãî ðîá-
ëÿòü äâà îòâîðè, â îäèí ³ç íèõ âñòàâëÿ-
þòü òðóáî÷êó, â ÿêó é äìóòü. Ê³ëüê³ñòü
âì³ñòó ïðîñòî âðàæàº — ìàéæå 1,5 ë. Íà
ñìàê, ÿê çâè÷àéíå êóðÿ÷å ÿéöå, ò³ëüêè
í³æí³øå ³ êîë³ð íå òàêèé æîâòèé”,— ïî-
ä³ëèëàñÿ êóë³íàðíèìè ñïîñòåðåæåííÿìè
ïàí³ Ñìàõò³íà.

Çà ñëîâàìè ïðàö³âíèê³â ðåñòîðàíó, ì’ÿ-
ñî ñòðàóñà äîñèòü ïîïóëÿðíå. Âîíî íàëå-
æèòü äî íàéï³ñí³øèõ (ô³ëå ì³ñòèòü ëèøå
1,2% æèðó), à ùå â íüîìó äóæå ìàëî õî-
ëåñòåðèíó ³ áàãàòî á³ëêà (äî 22%). Ãóð-
ìàíè êàæóòü, ùî òàêèé äåë³êàòåñ íàäçâè-
÷àéíî í³æíèé íà ñìàê.

У раїнсь ий олорит
Переяслава-Хмельниць о о

Áóêâàëüíî çà 80 ê³ëîìåòð³â â³ä ñòîëè-
ö³ ðîçòàøóâàëîñÿ ì³ñòå÷êî Ïåðåÿñëàâ-
Õìåëüíèöüêèé, ùî öüîãîð³÷ â³äçíà÷èâ
1100-ë³òí³é þâ³ëåé. Âîíî áàãàòå íà àðõ³-
òåêòóðí³ ïàì’ÿòêè òà âèçíà÷í³ ì³ñöÿ. Ñâî-
ãî ÷àñó Òàðàñ Øåâ÷åíêî íàçâàâ Ïåðåÿñ-
ëàâ-Õìåëüíèöüêèé îäíèì ³ç öåíòð³â
óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿, à ñó÷àñíèêè — ì³ñòîì
ìóçå¿â: ó â³äíîñíî íåâåëèêîìó íàñåëåíî-
ìó ïóíêò³ ¿õ ïîíàä 20.

Ó Ïåðåÿñëàâ³ íàðîäèëèñÿ êëàñèê ºâ-
ðåéñüêî¿ ë³òåðàòóðè Øîëîì-Àëåéõåì ³
óêðà¿íñüê³ àðõ³òåêòîðè Âîëîäèìèð Çàáî-
ëîòíèé òà Âîëîäèìèð Ãíàòîâè÷, êîòðèé
ïðîåêòóâàâ áóäèíîê Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè. Ñàìå â öüîìó ì³ñò³ Òàðàñ Øåâ-
÷åíêî íàïèñàâ ñâî¿ íàéêðàù³ òâîðè, à
ïèñüìåííèê-ô³ëîñîô Ãðèãîð³é Ñêîâî-
ðîäà — çá³ðêó “Ñàä áîæåñòâåííèõ ï³-
ñåíü” òà çíàìåíèòå “Âñÿêîìó ãîðîäó
íðàâ ³ ïðàâà”. Óêðà¿íñüêî-ðîñ³éñüêèé
ïèñüìåííèê Ìèêîëà Ãîãîëü ãîòóâàâ äî
âèäàííÿ “Â³ÿ”.

Àëå íå ëèøå ³ìåíà âèäàòíèõ ëþäåé
ïðèíåñëè ì³ñòó ãó÷íó ñëàâó: ïåðåäóñ³ì
Ïåðåÿñëàâ-Õìåëüíèöüêèé çíàìåíèòèé
ìóçåÿìè. Îäèí ³ç íàéá³ëüøèõ — Ìóçåé
íàðîäíî¿ àðõ³òåêòóðè òà ïîáóòó Ñåðåäíüî¿
Íàääí³ïðÿíùèíè, ùî íàëåæèòü äî Íà-
ö³îíàëüíîãî ³ñòîðèêî-åòíîãðàô³÷íîãî çà-
ïîâ³äíèêà “Ïåðåÿñëàâ”. Íà îñîáëèâó óâà-
ãó çàñëóãîâóº ìóçåé “Óêðà¿íñüêèé ðóø-
íèê”, â ÿêîìó âèñòàâëåíî ðóøíèêè Ñëî-
áîæàíùèíè Õ²Õ-ÕÕ ñòîë³òü íàéð³çíîìà-
í³òí³øîãî òêàöòâà: áàâîâíà, êîíîïë³,
ëüîí... Ðóøíèêè âèøèò³ ð³çíîþ òåõí³êîþ,
çîêðåìà ïîëòàâñüêîþ ãëàääþ (íåþ âèøè-
âàëè öåðêîâí³ ðèçè òà îäÿã çíàò³). ª ó
Ïåðåÿñëàâ³ é Ìóçåé óêðà¿íñüêèõ îáðÿä³â
³ çâè÷à¿â, åêñïîçèö³ÿ áäæ³ëüíèöòâà, íà-
ðîäíî-ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà òà Ìóçåé
õë³áà.

Òà âñå æ íàéïîïóëÿðí³øèé Íàö³îíàëü-
íèé ³ñòîðèêî-åòíîãðàô³÷íèé çàïîâ³äíèê
“Ïåðåÿñëàâ”. Â³í îäèí ³ç íàéá³ëüøèõ â
Óêðà¿í³ (çàãàëüíà ïëîùà 3050 ãà). Äî éî-
ãî ñêëàäó íàëåæèòü 371 ïàì’ÿòêà ³ñòîð³¿
òà àðõ³òåêòóðè, 25 òåìàòè÷íèõ ìóçå¿â, ó
ôîíäàõ ÿêèõ çáåð³ãàþòüñÿ ìàéæå 166 òèñ.
åêñïîíàò³â. Äåÿê³ êîëåêö³¿ ìàþòü ñâ³òî-
âå çíà÷åííÿ: 11 öåðêîâíèõ ñïîðóä, 16
ìëèí³â, ç³áðàííÿ äàâíüî¿ êàì’ÿíî¿
ñêóëüïòóðè é ñàðêîôàã³â åïîõè ì³ä³ òà
áðîíçè, ñâ³ä÷åííÿ òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòó-
ðè, ñê³ôñüêîãî ÷àñó, à òàêîæ ç³áðàííÿ
ñòàðîäðóê³â òà êîëåêö³¿ êîçàöüêîãî ïå-
ð³îäó

Одна із ба атьох архіте т рних пам’ято Переяслава-Хмельниць о о – цер ва Архан ела Михаїла

Е зотичні пернаті вже зви ли до раїнсь о о лімат
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— Çà îñòàíí³ ðîêè ó âàñ âèéøëî ê³ëüêà
êíèã, íàéîñòàíí³øà — ïîâ³ñòü “Ñë³äè íà
ìåí³” — ò³ëüêè-íî ç’ÿâèëàñÿ ó ïðîäàæó. Íè-
í³ âè ñåáå êèì â³ä÷óâàºòå — ëþäèíîþ òå-
àòðó ÷è ë³òåðàòóðè?

— Íà ñüîãîäí³ ÿ ñêîð³øå ëþäèíà ë³òå-
ðàòóðè. Òðè ðîêè íå âèïóñêàâ íîâèõ ñïåê-
òàêë³â, çàéìàâñÿ ò³ëüêè ïèñàííÿì ³ ïèñàâ
ó âñ³õ ìîæëèâèõ ôîðìàòàõ — îïîâ³äàííÿ,
ðîìàí, ïîâ³ñòü. Çðîçóì³ëî, ùî íèí³ ìåí³
ïðèºìíî â³ä÷óâàòè ñåáå ë³òåðàòîðîì. Ó ñà-
ìîìó ê³íö³ 2005-ãî ìè ç Ñàøêîì Öåêàëîì
çðîáèëè ñïåêòàêëü “Ïî Ïî”. Êîëè ïðà-
öþþ íàä âèñòàâîþ, ãîòóþñÿ äî çóñòð³÷³ ç
ãëÿäà÷åì, ñòàþ òîòàëüíî òåàòðàëüíèì ä³-
ÿ÷åì, êîòðèé íå â³äâåðòàº óâàãè í³ íà ùî
³íøå.

— ² âñå-òàêè ãðàºòå äî ñòà ñïåêòàêë³â â
ð³ê, òîáòî ïðîâîäèòå íà ñöåí³ á³ëüøå ÷àñó,
í³æ çà êîìï’þòåðîì.

— Òàêèé âæå ÿ ïèñüìåííèê...

— Ïèñüìåííèêîâ³ é àêòîðîâ³ Ãðèøêîâöþ
íàéö³êàâ³øå, çäàºòüñÿ, ðîçáèðàòèñÿ ó ôàëü-
ø³, ùî íàãðîìàäèëàñÿ â ëþäñüê³é ìîâ³, ñòå-
ðåîòèïàõ ïîâåä³íêè, ó âçàºìèíàõ ç îòî÷åí-
íÿì. ßêå ç ìèñòåöòâ, ïî-âàøîìó, ìîæå òî÷-
í³øå ñêàçàòè ïðî öþ ôàëüø — ë³òåðàòóðà
÷è òåàòð?

— Òåàòð — ó êîæíîìó ðàç³ òàêèé, ÿêèé
ðîáëþ ÿ. Ó òåàòð³ òåáå äèâëÿòüñÿ â³äðàçó
ì³í³ìóì ï’ÿòñîò ÷îëîâ³ê, à òî é òèñÿ÷à, ³
áóäü-ÿêà ïîäðîáèöÿ, äåòàëü, íàçâàíà â
òàêîìó çàë³, ñïðàâëÿº çîâñ³ì ³íøå âðà-
æåííÿ. Êîëè ï’ÿòñîò ÷îëîâ³ê ñì³þòüñÿ —
íå òîìó, ùî ñì³øíî, à òîìó, ùî âîíè
çíàþòü — âèíèêàº â³ä÷óòòÿ, áóö³ìòî âî-
íè íå ñàìîòí³. À êíèæêó ÷îëîâ³ê ÷èòàº

ñàì íà ñàì. Ëþäèíà, êîòðà ÷èòàº êíèãó,
íàâ³òü ñì³ºòüñÿ âãîëîñ ð³äêî. ² âæå òî÷-
íî âîíà íå ïîêëàäå êíèãó é íå ïî÷íå àï-
ëîäóâàòè ¿é.

— Àëå æ ëþäèíà, êîòðà ÷èòàº, äóìàº...
— Òàê, àëå íà ñàìîò³. ß ïðî öå ðîçïî-

â³äàþ äåòàëüíî â ñïåêòàêëÿõ: íàîäèíö³ äè-
âèòèñÿ â³äåîô³ëüì — íå òå æ ñàìå, ùî äè-
âèòèñÿ éîãî ïî òåëåâ³çîðó, êîëè öåé ô³ëüì
îäíî÷àñíî ç òîáîþ ïåðåãëÿäàþòü ùå ê³ëü-
êà ñîòåíü òèñÿ÷ ëþäåé. Êíèæêó ëþäèíà

ìîæå ÷èòàòè ì³ñÿöü, ìîæå ïðî÷èòàòè ¿¿ çà
ø³ñòü ãîäèí. À ñïåêòàêëü ïî÷èíàºòüñÿ äëÿ
âñ³õ îäðàçó, äëÿ ìåíå çîêðåìà, ³ òàê ñàìî
äëÿ âñ³õ çàê³í÷óºòüñÿ. Öå, äî ñëîâà, ºäè-
íèé âèä ìèñòåöòâà, äå æèâà ëþäèíà —
àâòîð, âèêîíàâåöü ³ íîñ³é õóäîæíüîãî —
ïðîæèâàº ñâîº á³îëîã³÷íå é á³îãðàô³÷íå
æèòòÿ ðàçîì, â îäèí ³ òîé ñàìèé ÷àñ ç
ãëÿäà÷åì. Âñå ³íøå — ô³êñîâàí³ âèäè ìèñ-
òåöòâà.

— Âàì ÿê àêòîðîâ³ íå õî÷åòüñÿ ñïðîáó-

âàòè ñåáå ó âåëèê³é, ñïðàâæí³é ïîñòàíîâö³,
â ïðîôåñ³éíîìó òåàòð³?

— Íàâðÿä ÷è ìåí³ õòî-íåáóäü çàïðîïî-
íóº êîëè-íåáóäü ðîëü ó äðàìàòè÷íîìó òå-
àòð³. Çâè÷àéíî, ÿêáè çàïðîïîíóâàëè Âà-
ñèëüºâ àáî Ôîìåíêî... Ó Ã³íêàñà ãðàòè íå
ïîãîäèâñÿ á í³ çà ùî, áî â éîãî ñïåêòàê-
ëÿõ íåìàº ùàñòÿ, à ÿ á íå õîò³â ðåãóëÿðíî
áðàòè ó÷àñòü ó ÷îìóñü íåðàä³ñíîìó. Òà íå
çàïðîïîíóº í³õòî, òîìó ùî ¿ì ïîòð³áåí àê-
òîð. Àêòîð — àäæå öå òàêà ³ñòîòà, ÿê³é ðå-
æèñåð âåñü ÷àñ ïîâèíåí ùîñü ïîÿñíþâà-
òè íå ò³ëüêè ïðî ñïåêòàêëü, à é ïðî æèò-
òÿ, àëå ìåí³ ïðî æèòòÿ í³êîãî íåö³êàâî
ñëóõàòè. À ïîñòàíîâêè ÿ ðîáèâ ñâî¿: ó òî-
ìó æ ÌÕÀÒ³ ó Òàáàêîâà éäå ñïåêòàêëü
“Îáëîãà” çà ìîºþ ï’ºñîþ. Âëàñíå, ï’ºñè
íå áóëî, ìè ðîáèëè ¿¿ ï³ä ÷àñ ðåïåòèö³é,
îñê³ëüêè ìåí³ ïîòð³áí³ áóëè íå ³íòåðïðå-
òàòîðè òåêñòó, à ùàñëèâ³ é â³ëüí³ ëþäè íà
ñöåí³. Äëÿ ìåíå öå áóâ âàæëèâèé ôàêò —
ïîêàçàòè òåàòðàëüí³é ãðîìàäñüêîñò³ òà êðè-
òèêàì, ùî òîé ìåòîä, â ÿêîìó ÿ ³ñíóþ, ãî-
äèòüñÿ, ùîá ðîáèòè ñïåêòàêë³. ß ïîêàçàâ,
äîâ³â ³ á³ëüøå öèì íå õî÷ó çàéìàòèñÿ.

— Âè — ïðîôåñ³éíèé ë³òåðàòóðîçíàâåöü.
Íå âèíèêàº ñïîêóñà ñåáå ïðîàíàë³çóâàòè?

— Áóâàº, àëå ñòàðàþñÿ öüîãî íå ðîáè-
òè, áî òî íåáåçïå÷íå çàíÿòòÿ. Ìåí³ çíà÷-
íî ö³êàâ³øå çóñòð³òèñÿ ç àíàë³çîì çáîêó.
Àëå êîëè õòîñü ³ç ìîëîäèõ êðèòèê³â àáî
äîñë³äíèê³â íàìàãàºòüñÿ ìåíå ÿêîñü âè-
ïðàâèòè, ÿ ¿ì êàæó, ùî ñâ³é òåêñò äóæå
äîáðå çíàþ. Àäæå ÿ íå ïðîñòî ñó÷èé ñèí,
ÿ ùå â³äïîâ³äàëüíèé ñó÷èé ñèí, ³ êîëè
ïðàöþþ íàä òåêñòîì, ó íüîìó æîäíî¿ áóê-
âî÷êè íåìàº âèïàäêîâî¿

Ðîçìîâëÿâ Îëåã ØÅÍÄÅÐÎÂ

ªâãåí³é ÃÐÈØÊÎÂÅÖÜ: “Êîëè ï’ÿòñîò
÷îëîâ³ê ñì³þòüñÿ, âèíèêàº 
â³ä÷óòòÿ, ùî âîíè íå ñàìîòí³”
Ëþäèíà-òåàòð — ïðî íåðàä³ñí³ ñïåêòàêë³, ïèñüìåííèöüêó ñàìîòí³ñòü ³ àêòîðñüêó ôàëüø

Öüîãî ðàçó óëþáëåíåöü ïóáë³-
êè ïðèáóâ äî Êèºâà ç âèñòàâîþ,
â ÿê³é, ñóäÿ÷è ç àíîíñ³â, íàì³÷à-
ëèñÿ çì³íè ó äàâíî â³äîìîìó òå-
àòðàëüíîìó ôîðìàò³ ï³ä ëåéáëîì
“ªâãåí³é Ãðèøêîâåöü”. Íàéíå-
ñïîä³âàí³øå — âïåðøå çà áàãàòî
ðîê³â ëþäèíà-òåàòð â³äâàæèëàñÿ
ïðî÷èòàòè ç³ ñöåíè íå âëàñíèé
òåêñò, à òå, ùî íàïèñàâ ³íøèé, äî
òîãî æ êëàñèê. Äèâíà íàçâà ³ º
áóêâàëüíîþ ðîçøèôðîâêîþ òîãî,
ÿê ñïåêòàêëü çðîáëåíî,— çà ìî-
òèâàìè íîâåë ³ áàëàä Åäãàðà Ïî.
Ùå îäíå íîâîââåäåííÿ: òåàòð ªâ-
ãåí³ÿ Ãðèøêîâöÿ, ïðèíàéìí³ çîâ-
í³, ïåðåñòàâ áóòè ìîíîëîãîì, é äî
êîì³÷íîãî ïåðñîíàæà íà ñöåí³
ïðèºäíàâñÿ ùå îäèí, íå ìåíø
ñì³õîòâîðíèé — ó ðîë³ Ãðèøêîâ-
öÿ-2 ðèçèêíóâ âèïðîáóâàòè ñèëè
Îëåêñàíäð Öåêàëî. Îäíå ñëîâî,
ïðèâîä³â äëÿ õâèëþâàííÿ ó øà-
íóâàëüíèê³â êàë³í³íãðàäñüêîãî
àêòîðà ³ ïðîçà¿êà áóëî á³ëüøå,
àí³æ òðåáà, ³ ÿêáè ïóáë³êà âèçíà-
ëà, ùî Îëåêñàíäð Öåêàëî ãðàº

õî÷à á òðîõè òàëàíîâèò³øå, à Åä-
ãàð Ïî ïèøå ë³ïøå, Ãðèøêîâöþ
öå íàâðÿä ÷è âèáà÷èëè á.

Óò³ì, îá³éøëîñÿ: ³ àìåðèêàí-
ñüêèé êëàñèê, ³ ðîñ³éñüêèé øîó-
ìåí ³ñíóþòü ó “Ïî Ïî” ëèøå ÿê
äâ³éíèêè ãîëîâíîãî ãåðîÿ. Òîáòî
ñþæåòíà êàíâà ³ñòîð³é, ÿêèìè îá-
ì³íþþòüñÿ ïî õîäó âèñòàâè îáèä-
âà ïåðñîíàæ³, ñïðàâä³ íàëåæèòü
Åäãàðîâ³ Ïî, õî÷à â óñüîìó ³íøî-
ìó öå, çâ³ñíî, Ïî, ïåðåïèñàíèé
ïî-ãðèøêîâåöüêîìó. Ñï³âàâòîðîì
âèñòàâè àìåðèêàíñüêèé ðîìàíòèê
ñòàâ âèíÿòêîâî çàâäÿêè ñâî¿é åêñ-
òðàâàãàíòíîñò³ — ùî äàëüøîþ â³ä
íîðìàëüíîãî æèòòÿ âèãëÿäàº êîæ-
íà íàñòóïíà áàéêà, òî ðåëüºôí³-
øå íà òàêîìó òë³ ñïðèéìàºòüñÿ
ìàíåðà àêòîð³â öþ áàéêó äîíåñ-
òè. Òà é åêñòðàâàãàíòí³ñòü òóò òà-
êîæ äîâîë³ ñïåöèô³÷íà: ç óñüîãî
ìàñèâó òâîð³â Åäãàðà Ïî â³ä³áðà-
íî íå ëèøå íàéîðèã³íàëüí³ø³, à
íàñàìïåðåä ò³, äå éäåòüñÿ ïðî
ñìåðòü, äî òîãî æ òàêó, ùî ñòàëà-
ñÿ ó íàéíåî÷³êóâàí³øèé ñïîñ³á.

Ïðî âñ³õ îòèõ çàæèâî âìóðî-
âàíèõ ó ñò³íó äåãóñòàòîð³â àìîí-
òèëüÿäî, âóéê³â, ùî ¿õ ç ö³êàâî-
ñò³ îòðó¿ëè ìàëîë³òí³ ïëåì³ííè-
êè, òà çàáóòèõ ó ñêëåïàõ êîõà-
íîê ç³ ñöåíè ðîçïîâ³äàºòüñÿ òî-
íîì îêóëüòóðåíîãî çîùåíê³â-
ñüêîãî ïåðñîíàæà. Ìåòàô³çèêà
ñìåðò³ âçàãàë³ é îñîáëèâèé æàõ
ïåðåä íåìîòèâîâàíîþ ñìåðòþ
öüîìó ïåðñîíàæåâ³ íåäîñòóïí³
çà âèçíà÷åííÿì — ó éîãî ïåðå-
êàç³ âñå æàõëèâå ñòàº ïðîñòî
ìèëî-ñì³øíèì ³ òðîõè íåäîëàä-
íèì. Øàíóâàëüíèêè Ãðèøêîâ-
öÿ â òàêèõ âèïàäêàõ êàæóòü, ùî
óñüîìó àáñòðàêòíîìó é êîñì³÷-
íîìó â³í äîäàº ëþäñüêîãî òåï-
ëà, áåç ÿêîãî íàâ³òü ðàçîñòàíí³é
êëàñèê — óñüîãî-íà-âñüîãî ñó-
õîì’ÿòêà. Ùîïðàâäà, ò³ íå÷èñ-
ëåíí³, õòî ö³ºþ ãðîþ ÷îìóñü íå
íàäòî çàõîïëåíèé, ãîòîâ³ ñïåðå-
÷àòèñÿ, ìîâëÿâ, ïåðåòâîðèòè
óâåñü ñâ³ò íà âëàñíå â³ääçåðêà-
ëåííÿ — íå òàêà âæå é çàñëóãà.
² ùî ñàìå öþ ñõèëüí³ñòü ó íå-
äàâí³ ÷àñè âåëüìè ñëóøíî íàçè-
âàëè ì³ùàíñòâîì.

Ó òîìó, ÿê ªâãåí³é Ãðèøêî-
âåöü òà Îëåêñàíäð Öåêàëî, êîò-
ðèé êîï³þº éîãî â óñüîìó, ë³ï-
ëÿòü ñâîãî ïåðñîíàæà-ïðîñòàêà,
ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåäí³ìè âèñòà-
âàìè íåìàº í³÷îãî îñîáëèâîãî.
ßê ³ ðàí³øå, ãîëîâíà ìåòà —
ñòâîðèòè òàêó ïîðîæíþ ô³ãóðó,
ç ÿêîþ ì³ã áè îòîòîæíèòè ñåáå

áóäü-õòî â çàë³. ßê ³ ðàí³øå, ºäè-
íî ìîæëèâà ôîðìà äëÿ òàêî¿ âè-
ñòàâè — ìîíîëîã, òîæ âèâåäè
Ãðèøêîâåöü íàâ³òü äåñÿòåðî
ïåðñîíàæ³â, ä³àëîã ïîì³æ äâ³é-

íèêàìè óñå îäíî á íå ñêëàâñÿ.
², ÿê çàâæäè, éîìó çíîâó âñå âè-
áà÷èëè — ò³, õòî áà÷èòü ñâ³ò íå
ïî-ãðèøêîâåöüêîìó, íà éîãî
ïðåì’ºðè çäàâíà íå ðåàãóþòü

Çà äâîìà âç³ðöÿìè
ªâãåí³é Ãðèøêîâåöü ç³ãðàâ ó Êèºâ³ “Ïî Ïî”

Оле сандра Це ало в ролі Гриш овця-2 иївсь і шан вальни и письменни
вибачили
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Îëåíà ÐÈÁÀÊÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Мин лих вихідних на сцені театр імені Лесі У раїн и з
останньою прем'єрою "По По" перед иянами вист пив
Єв еній Гриш овець. Катало смертей ви онанні а -
тора став для йо о шан вальни ів меншим потрясін-
ням, аніж поява на сцені Оле сандра Це ала в ролі
др о о Єв енія Гриш овця.



Àííà ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

3 та 4 листопада в Центрі теат-
рально о мистецтва імені Леся
К рбаса асоціація с часно о танцю
TanzLaboratorium відзначила 70-т
річницю розстріл режисера пер-
формансом "Ре онстр ція. К р-
бас". Що ре онстр юють — тра іч-
н долю реформатора театр чи
йо о теорію — лядачам та і не
вдалося зроз міти.

Ïðîòÿãîì äâîõ äí³â íà íåâåëèê³é ñöåí³
Öåíòðó Êóðáàñà ðîçñèïàëè êðåéäó ç â³äðà,
ñòâîðþâàëè êîìàõó ç âëàñíèõ ò³ë òà çàíó-
ðþâàëèñÿ â êàðòîííó êîðîáêó ç-ï³ä òåëå-
â³çîðà. Óñå öå ïî ÷åðç³ çä³éñíþâàëè Îëüãà
Êîì³ñàð, Ëàðèñà Âåíåäèêòîâà òà Îëåêñàíäð
Ëåáåäºâ — âîäíî÷àñ àêòîðè ³ ðåæèñåðè
TanzLaboratorium.

Íà ïî÷àòêó íåðâè ãëÿäà÷³â ïåðåâ³ðÿëè çà
äîïîìîãîþ ñõîæèõ íà àçáóêó Ìîðçå çâó-
ê³â — ï³ä öåé ñóïðîâ³ä ëåäü ïîì³òíî òðè-
âàëèé ÷àñ ðîçãîéäóâàëèñÿ òðè á³ë³ ïîñòàò³.
Â³äáóâàëîñÿ âñå í³áè íà î÷àõ ñàìîãî Êóð-
áàñà: ñòîð³íêè ðåæèñåðîâèõ ðîçäóì³â ïðî
çíàêè â ìèñòåöòâ³ ñïðîåêòóâàëè íà á³ëå
ïðîñòèðàäëî, ³ íà òë³ ö³º¿ çàâ³ñè é ðåêîí-
ñòðóþâàëè ÷è òî äîëþ, ÷è òî òåîð³þ ñâîãî
ãåðîÿ.

Ïî÷àëè ç ïåðåâäÿãàííÿ: ó÷àñíèêè ä³é-
ñòâà ñïî÷àòêó ðîçäÿãëèñÿ, ïîò³ì âáðàëèñÿ
â ÷îðí³ òðèêî òà á³ë³ áàëåòí³ ïà÷êè. À âò³ì,
öèì áàëåò ³ îáìåæèâñÿ: ÷óäåñíèõ ìîæëè-
âîñòåé ëþäñüêîãî ò³ëà ãëÿäà÷³ òîãî âå÷îðà
òàê ³ íå ïîáà÷èëè. Ïîøóêàì “ïðàëþäñüêî-
ãî” ó ñâî¿õ ò³ëàõ àêòîðè ÿâíî íàäàëè ïåðå-
âàãó ïåðåä áàíàëüíèìè òàíöþâàëüíèìè
òðþêàìè. Øêîäà ò³ëüêè, “ïðàëþäñüêå” âè-
ÿâèëîñÿ àæ íàäòî ïîä³áíèì äî ö³ëêîì ñó-
÷àñíîãî — êîíâóëüñèâíèõ ðóõ³â íàðêîìà-
íà ï³ä ÷àñ ëîìêè. Äî òîãî æ ³ “á³ëèì ïî-
ðîøêîì” (êðåéäîþ) àâòîðè ä³éñòâà ïîñè-
ïàëè ñåáå òà ñöåíó äîâîë³ ùåäðî. Â³äáóâà-
ëîñÿ âñå öå ï³ä çâóêè òàíöþâàëüíî¿ ìóçè-
êè 1930-õ ðîê³â, àâàíãàðäí³ êîìïîçèö³¿ Òî-
ìà Áð³íêìåíà òà ðàäÿíñüêèé ã³ìí. Ï³ñëÿ
âñ³õ ïåðåâò³ëåíü “ïðèáèðàëüíèêè” çàêèíó-
ëè ó÷àñíèê³â ïåðôîðìàíñó ó âåëèêó êàð-
òîííó êîðîáêó ðàçîì ³ç ñì³òòÿì ç³ ñöåíè.
Ïåâíî, öåé ô³íàëüíèé æåñò ³ ìàâ îñòàòî÷-
íî â³äòâîðèòè òðàã³çì äîë³ Ëåñÿ Êóðáàñà.

Ò³, õòî íèì ïåðåéìàâñÿ, àïëîäóâàëè ñòîÿ-
÷è, ùîïðàâäà, òàêèõ ñåðåä ãëÿäà÷³â çíàéøëî-
ñÿ íå òàê óæå é áàãàòî. Ùå ê³ëüêà çäèâîâà-
íî îçèðàëèñÿ, íå ðîçóì³þ÷è, ÷è ìîæíà âæå
âèõîäèòè ³ç çàëó. À á³ëüø³ñòü, çâ³ñíî, çðîáè-
ëà âèãëÿä, ùî äîñòåìåííî çðîçóì³ëà âñå, ùî
â³äáóâàëîñÿ íà ñöåí³. ² íàâ³òü ñïðîáóâàëà ï³ä-
òâåðäèòè ñâîº ðîçóì³ííÿ ó íåôîðìàëüíîìó
ñï³ëêóâàíí³ ç àêòîðàìè. Ï³ä ÷àñ ÿêî¿ ìîæíà
áóëî äîñõî÷ó íàãîâîðèòèñÿ ïðî àáñòðàêòíå
é íåçáàãíåííå, õî÷à òàê ³ íå âäàëîñÿ ç’ÿñó-
âàòè, ùî ìàëè íà óâàç³ ñàì³ àâòîðè 
ïåðôîðìàíñó
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Ç Ëåñåì
Êóðáàñîì
ïîãðàëè ó
ïåðôîðìàíñ
ç íàãîäè 70-ë³òòÿ
â³ä äíÿ ðîçñòð³ëó

Головний перформанс з Лесем К рбасом чинила
радянсь а влада

Ðîìàí ÃÓÖÓË
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У алереї "Мистець ий арсенал"
від рили нов вистав одесита
Володимира Кож харя. Цьо о
раз , щоб с азати про відс т-
ність реальності, х дожни зна-
добилися т р енівсь і де орації
та порно артин и ХІХ століття.

“Ë³ñ” — óæå äðóãèé öèêë Âîëîäèìèðà
Êîæóõàðÿ, ùî âèñòàâëÿºòüñÿ ö³º¿ îñåí³ â
Êèºâ³. Ïåðøèé — “For sale” — é äî ñüî-
ãîäí³ ìîæíà ïîäèâèòèñÿ â ãàëåðå¿ Kiev.
Fine Art (ïðî â³äêðèòòÿ ö³º¿ åêñïîçèö³¿
“Õðåùàòèê” äîêëàäíî ïèñàâ 28 âåðåñíÿ).
Óò³ì, ïîä³áí³ñòü ì³æ îáîìà ñåð³ÿìè íå íàä-
òî âåëèêà. Ñóä³òü ñàì³: “For sale” — ö³ëêîì
ïðî æèòòÿ ì³ñòà, êîëüîðîâà ãàìà âèòðèìà-
íà íà ïåðåõîäàõ â³ä áðóäíî-ñ³ðîãî äî íóä-
íî-çåëåíêóâàòîãî, ñþæåòè ïî-áóäåííîìó
ïåðåäáà÷óâàí³, à îáëè÷÷ÿ ïåðñîíàæ³â óçà-
ãàë³ íå ðîçãëåä³òè, ÿê òî çàçâè÷àé áóâàº â
íàòîâï³. Ç “Ë³ñîì” óñå íàâïàêè: òóò óòå÷à
ç ìåãàïîë³ñà íà ïðèðîäó, áóÿííÿ êîëüîð³â
³ ëþäñüêà ïðèñòðàñòü äî ïåðåâäÿãàíü òà ðî-
ç³ãðàø³â, òîæ äî ñòðèìàíîãî “For sale” íî-
âèé öèêë ìàº, ñóäÿ÷è ç óñüîãî, â³äíîñèòè-
ñÿ, ÿê ÿñêðàâèé ñîí äî ðåàëüíîñò³.

Ùîïðàâäà, ñàìå ÿñêðàâ³ñòü ³ âèäàº ç ãî-
ëîâîþ Âîëîäèìèðà Êîæóõàðÿ. Òðàâà é êó-
ù³ í³êîëè íå áóâàþòü àæ íàñò³ëüêè çåëå-
íèìè — òóò ïîïðàöþâàëà íå æèâà ïðèðî-
äà, à îòðóéíî-çåëåí³ ëèñòêè êîëüîðîâîãî
ïàïåðó. Íå ìåíøå, í³æ ôàðáè, ïåðåãðàþòü
ñàì³ ïåðñîíàæ³ êàðòèí. Îñü ñì³øíèé ÷î-
ëîâ³÷îê ³ç ã³ïñîâèì ìëèíöåì íà ãîëîâ³ ñòà-
ðàííî âäàº ïðèáóëüöÿ-ãóìàíî¿äà. Ïîðó÷ ç
íèì — äåáåëà ä³âêà ç ³ä³îòè÷íîþ ïîñì³ø-

êîþ óÿâëÿº ñåáå ãåðî¿íåþ ïîðíîêàðòèíêè
ñòîë³òíüî¿ äàâíèíè. Ó ñóñ³äí³é çàë³ íà îä-
í³é ³ç ðîá³ò ñêóï÷åí³ ðîçäÿãíåí³ ³ñòîòè ïðè-
ðå÷åíî äèâëÿòüñÿ íà âîãíèùå — ÷è òî ºâ-
ðîïåéö³ â ãîñòÿõ ó ïëåìåí³ ëþäîæåð³â, ÷è
àâòîðîâ³ éøëîñÿ ïðî åï³çîä ³ç æèòòÿ êîí-
öòàáîðó. ª, íàðåøò³, é áóêâàëüíå çâåðíåí-
íÿ äî òåàòðó: íà ï³äìîñòêàõ ïðîñòî ïîñå-
ðåä ë³ñó ç äåñÿòîê äà÷íèê³â ó êîñòþìàõ Õ²Õ
ñòîë³òòÿ ùîñü ñòàðàííî ðîç³ãðóþòü, íå ³íàê-
øå ñöåíó ç “×àéêè”. ² íàâ³òü àáñîëþòíî
“íîðìàëüí³” äà÷íà ëàâêà òà ïàâ³ëüéîí ó
òóðãåí³âñüêîìó äóñ³ â òàêîìó îòî÷åíí³ ìà-
þòü âèãëÿä áóòàôîð³¿ — òîìó, ùî â êàçêî-
âîìó ë³ñ³ Âîëîäèìèðà Êîæóõàðÿ âæå íå-
ìîæëèâî íå ãðàòè.

Öå ëèøå îçíà÷àº, ùî îäåñüêèé ïåðå-

ñì³øíèê-êîíöåïòóàë³ñò çíîâó âèéøîâ íà
ñâîþ óëþáëåíó òåìó. Çà âåëèêèì ðàõóí-
êîì, Âîëîäèìèð Êîæóõàð óñå æèòòÿ çîá-
ðàæóâàâ â³äñóòí³ñòü ðåàëüíîñò³ — é êîëè
çàïóñêàâ íà ïîëîòíî ä³â÷àò-ò³íåéäæåð³â íà
ðîëèêîâèõ êîâçàíàõ, ³ êîëè íàãðîìàäæó-
âàâ ³ðæàâ³ öèñòåðíè â íàéçíàìåíèò³ø³é ñå-
ð³¿ “Ìîº ÑÐÑÐ”, ³ îñîáëèâî, êîëè âèïè-
ñóâàâ â³ä÷óæåííÿ â³ä âëàñíîãî ò³ëà â “For
sale”. Ë³ñîâèé ìàñêàðàä âèÿâèâñÿ ùå îä-
íèì ñïîñîáîì ñêàçàòè ïðî íåñòà÷ó ðåàëü-
íîñò³ — öüîãî ðàçó íå ëèøå â áóäåííîìó
æèòò³, à é ó ñíàõ. ² ÿêùî äåñü öþ âèñëè-
çàþ÷ó ðåàëüí³ñòü ùå âàðòî øóêàòè, òî õ³-
áà íà ïîëîòí³, ñåðåä àðèñòîêðàòè÷íî âè-
ïèñàíèõ ³ ô³ë³ãðàííî ï³ä³ãíàíèõ îäèí äî
îäíîãî ìàçê³â

Ó ïîøóêàõ 
âòðà÷åíîãî ò³ëà
õóäîæíèê Âîëîäèìèð Êîæóõàð ïîäàâñÿ äî “Ë³ñó”

Володимир Кож хар знає десят і способів, щоб розповісти про відч ження від тіла
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Íà þâ³ëåéíèé êîíöåðò “ÂÂ” ïðèéøëî
ñò³ëüêè øàíóâàëüíèê³â ãðóïè, ùî çàë ñòî-
ëè÷íîãî Öåíòðó êóëüòóðè òà ìèñòåöòâ ÷è
íå çà ï³âãîäèíè äî ïî÷àòêó âæå áóâ çàïîâ-
íåíèé àæ äî îñòàííüîãî ðÿäó ãàëåðêè. Çó-
ñòð³ëè ìóçèêàíò³â, çâ³ñíî, âîïëÿìè, à âò³ì,
óæå ÷åðåç äåñÿòü õâèëèí íà ñöåíó ïîëåò³-

ëè çàïèñêè â³ä çäèâîâàíèõ ñëóõà÷³â. Ãîëîâ-
íå çàïèòàííÿ ñòîñóâàëîñÿ â³äñóòíîñò³ íà
ñöåí³ áàñèñòà Îëåêñàíäðà Ï³ïè, êîòðèé
ïðîâ³â ó ñêëàä³ êîìàíäè óñ³ 20 ðîê³â ³ íà-
â³òü ñòàâ ñâîãî ðîäó àëüòåðíàòèâíèì ë³äå-
ðîì “ÂÂ” ñåðåä øàíóâàëüíèê³â. “Â³í âè-
ð³øèâ ïîâíîö³ííî ãðàòè â ãóðò³ “Áîðù”,—

â³äïîâ³â ç³ ñöåíè ôðîíòìåí “Âîïë³â” Îëåã
Ñêðèïêà. Ïîò³ì ó ïðèâàòí³é ðîçìîâ³ ç êî-
ðåñïîíäåíòîì “Õðåùàòèêà” ìóçèêàíò ç³-
çíàâñÿ, ùî ïðîïîíóâàâ Ï³ï³ âèñòóïèòè íà
þâ³ëåéíîìó êîíöåðò³, àëå òîé â³äìîâèâñÿ.
Êðèêè: “Ïîâåðí³òü Ï³ïó” òà “Ï³ïî, ïîâåð-
íèñÿ õî÷ ñüîãîäí³” äèâà íå çðîáèëè — â³ä-
ïðàöüîâóâàòè çà äâîõ íà êîíöåðò³ äîâåëî-
ñÿ ñàìîìó-òàêè Îëåãîâ³ Ñêðèïö³.

×èñëåííèìè êîìïîçèö³ÿìè (äî â³äîìèõ
“Âåñíè” òà “Äíÿ íàðîäæåííÿ” “ÂÂ” äîäà-
ëè íåùîäàâíî çàê³í÷åíó “×³î-ñàí” ³ íîâó
ë³ðè÷íó áàëàäó ïðî “ëþáîâ ³ íåíüêó”, êîò-
ðà ïîêè ùî íå ìàº íàçâè) é íàâ³òü ñàìî-
ðîáíèìè â³ðøèêàìè íà êøòàëò “îðêåñòð
ãðàº íà åñòðàä³, ó íàñ þâ³ëåé, ìè äóæå ðà-
ä³” âèñòóï íå îáìåæèâñÿ. Îëåã Ñêðèïêà
âñòèãàâ çì³íþâàòè ã³òàðó íà òðóáó, ïîò³ì íà
áàÿí. Õî÷à íîâèé áàñèñò Îëåêñ³é Ìåëü÷åí-
êî çîâñ³ì íåäàâíî âëèâñÿ â êîëåêòèâ, ãðà-
ëè “Âîïë³” äîâîë³ çëàãîäæåíî, õ³áà ùî îä-
íîãî ðàçó ïåðåïëóòàëè åëåêòðè÷íå àðàíæó-
âàííÿ ç àêóñòè÷íîþ âåðñ³ºþ ï³ñí³. Àïîôåî-
çîì âå÷îðà ñòàëè çíàìåíèò³ Ñêðèï÷èí³ òàí-
ö³, ÿê³ â³í âèð³øèâ âèêîíàòè ìàëî íå íà
ñò³ëüöÿõ ó çàë³. Çà ìóçèêàíòîì á³ãàëè ñêà-
æåí³ ôàíàòè, à îäíà ä³â÷èíà íàâ³òü âèäåð-
ëàñÿ íà ñöåíó, ðîçëþòèâøè çàãàëîì äîáðî-
çè÷ëèâó îõîðîíó. Âèñòóï ìóçèêàíòè çàâåð-
øóâàëè “Êðà¿íîþ ìð³é”, ÿêó ïðèêðàñèâ ã³-
òàðíèìè ñîëî ªâãåí Ðîãà÷åâñüêèé. Çàë àï-
ëîäóâàâ ñòîÿ÷è. Ùîïðàâäà, íå âñòèãëè ó÷àñ-
íèêè ãóðòó ñõîâàòèñÿ çà ëàøòóíêàìè, ÿê
÷àñòèíà ãëÿäà÷³â óòåêëà ³ç çàëó. Äî÷åêàëè-
ñÿ á³ñ³â, çâ³ñíî, ëèøå ôàíàòè, é ç³ ñëîâàìè
“âè õî÷ ìåðòâîãî âìîâèòå” ìóçèêàíòè çíî-
âó ç’ÿâèëèñÿ íà ñöåí³. “ÂÂ” çàñï³âàëè ðà-
çîì ³ç ãëÿäà÷àìè íàðîäí³ ï³ñí³ “Ãîð³ëà ñîñ-
íà” òà “Ãàëÿ”, ï³ñëÿ ÷îãî ïîïðÿìóâàëè íà
after-party äî ðåñòîðàíó “Øèíîê” ñâÿòêó-
âàòè âëàñíèé äåíü íàðîäæåííÿ

²ìåíèíí³ “Âîïë³”

Іменний пирі “Воплі Відоплясова” розі рали я по нотах

Ó Êèºâ³ ñòàðòóâàâ “Âñåóêðà¿íñüêèé êâàðòèðíèê” ãóðòó “ÂÂ”
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Першим онцертом "Все раїнсь о о вартирни а" Міжнародном
центрі льт ри і мистецтв відзначав своє двадцятиріччя рт "Воп-
лі Відоплясова". Вист п, я і обіцяли м зи анти, став незвичним,
щоправда, здив вав радше не а стичним форматом, а відс тністю
басиста Оле сандра Піпи.

Ô
îò
î 

Ì
èê
îë
è 

ÒÈ
Ì
×
ÅÍ

Ê
À



1144 ДДООЗЗВВІІЛЛЛЛЯЯ Хрещатик  6 листопада 2007

Ãîðîñêîï êèÿíèíà 
íà 6 ëèñòîïàäà

ОВНИ, ваш деспотизм спрово ований с б’є тивним світобаченням, тож
оли хтось драт є а ресивною поведін ою, це означає, що потрібно ш а-
ти причин в собі, бо саме в тій особі, мов дзер алі, виявляються ваші не-
добрі риси...
ТЕЛЬЦІ, здатність до ло ічно о мислення нині вас ль ає, том , аби

не впасти в рязь лицем перед роботодавцями, при сіть язи а й сидіть ти-
хо.
БЛИЗНЯТА, пот рання власним примхам, бажанням, слаб остям, на

жаль, залишить вас «мін сах». Не онтролюватимете ненаситні потреби—
залишитеся на попелищі перспе тивних надій.
РАКИфонтан ють пот жним енер опотенціалом, спрям вати я ий плід-

не р сло д же с ладно через бра ч йності та омпроміс . Сл хайте ін-
стин т самозбереження, саме він допоможе не опинитися на лам ах.
ЛЕВИ, день сприятиме діловим з стрічам, розширенню ола знайомств.

Одна під тис ом прихованих страхів, підозри (і небезпідставної, бо таєм-
ні воро и ополчилися останнім часом), можете п стити під іс добрі почи-
нання. Не вибов айте ненаро ом сл жбові се рети.
ДІВИ, нині вами ер ватиме пристрасть до раси та насолод. Не д же

піддавайтеся тій спо сі, особливо дотрим йте дієти, бо астрономічні за-
бави мож ть дарити по нир ах... Ліпше потр сіть аманцем і придбайте
річ, що сподобалася,— вона стане талісманом для відновлення сил та збе-
реження д шевної армонії.
ТЕРЕЗИ, нів начальства може несподівано впасти на ваш бідолашн

олов , завдавши ш оди реп тації та піднявши на посміх, я що ви вперто
стоятимете на своєм , нама аючись довести правот .
СКОРПІОНИ, ви надто висо ої д м и про себе, а це є помил ою. Тож

рати за чесними правилами, по азавши своє бла ородство, не вдасться...
Нехай вас «по ризе»с мління, та м а має ч довий очисний ефе т.
СТРІЛЬЦІ, се с альне невдоволення — ось де орінь роздрат вання та

нинішніх не араздів. А втім, не все та тра ічно, це тимчасове фіас о на-
штовхне вас на дос оналення любовно о мистецтва.
КОЗЕРОГИ, нині ви не розбираєтеся в людях і помил ово с дите про

них, том залишайтеся в тіні й менше потрапляйте на очі ерівництв . Кон-
ренти мож ть заплям вати ваш імідж.
ВОДОЛІЇ, ви на межі нервово о стрес . Не дис т йте: до ваших за ва-

жень оточення л хе. А безсилля лише по либить омпле с власної непов-
ноцінності.
РИБИ, охання й творча самореалізація — ось що вас піднесе до вер-

шин блаженства... Хоча не все т т блис че, я хочеться... Баланс йте, то-
ді зможете насолодитися заповітним ендорфіном щастя

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

О раїни
давньої Польщі

(іст.)

Давньоє ип.
дарний м з.
інстр мент

Остання ни а
ново о заповіт

(Біблія) Х Р Е Щ А Т И К
Меч Арт ра
Пендра она

Надзвичайно
ба ата людина

Тибетсь ий би

Ма ічне число

Смиренність

Давня назва
алмаз

Шт чна
водойма в Сер.

Азії

І пацю , і
стриж

За лад, де
подають

страви, напої

Учитель,
наставни
(заст.)

Хім. елемент,
аз Cl

Палич а
(верхова їзда)

Водний поті

Ціляспря-
мовано

сформований
образ

Ковила
волосиста

Захисна
спор да в
порт

Чоловіче ім’я
(старий дід)

Прозора сіт-
часта т анина

Зброя для
метання стріл

Натовп, юрба
(розм.)

Вид застіб и
для одя

Висо ов л а-
нізований

а ч

Земляний оріх

Кит.
імператорсь а

династія

Випроб вання
(ан л.)

Частина
телевізора

Варіант
есперанто

Діапозитив

Країна між
Індією та
Китаєм

О орожа з
лози

Бойове
ши ванн
піхоти

У р. а триса
театра ім.

Фран а 20 ст.

Вид лачно о
бою

Самець ози

Знаряддя для
риболовлі

Авторемонт

Півн. амер.
м зи а

Вершина
що ли (морс.)

Начальни
поліції

(дореволюц.
Росія)

Прісноводна
водна риба

Мати Бо ів
(міф.)

Спорт.
зма ання на
автомобілях

Т анина з
ворсом для

зимових пальт

Правильна
діяльність

Хір р ічне
втр чання

Апостол ...
Первозванний

Гімн до Бо а
Аполлона (ст.

Грец.)

ÑÊÀÍÂÎÐÄ

Ор анізатор — реда ція азети Київсь ої місь ої ради “Хрещати ”
Генеральний спонсор — олова Шевчен івсь ої районної

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

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

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

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

Вед чий — Оле сандр Яремен о

IIІ
ЕТАП

10
ТУР

______________________
____________________ім’я та прізвище

телефон

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

Перший раїнсь ий ар-
хеодром — пристосова-
не для відвід вання т -
ристів місце археоло іч-
них роз опо і ре он-
стр ції первісних посе-
лень — розташований
селі

а Трипіллі на Київщині
б Ле едзином на Чер ащині
в Усатовом на Одещині
Володимирівці на Кірово-
радщині

У вітні-травні 1945 ро
Потсдам зазнав нещад-
но о бомбард вання, піс-
ля я о о б дин ом вва-
жалася спор да,

а де збере лася хоча б одна
стіна

б я ій обвалилося лише
міжповерхове пере риття

в залишилися тіль и стіни
з вибитими ві нами й две-
рима

Здавна б ло відомо сім
«бл аючих зіро », я і
дістали назв планет, і
сім металів, що з ними
асоціювалися. Та , Сон-
це відповідало золот ,
Місяць — срібл , а Вене-
ра —

а свинцю
б рт ті
в заліз
міді

3

1

2

Відповіді на запитання 9- о т р :
1-в ( азета «Обзор».— 2007.— № 150.— С. 3);

2- (С. Килимни . У раїнсь ий рі народних звичаях в
історичном висвітленні. Кни а II.— С. 446);

3-в ( азета « Новое р сс ое слово».— 2007.— № 32.—
С. 24).
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АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
державний вищий навчальний за лад IV рівня а редитації

о олош є он рс на заміщення посад
на ово-педа о ічних працівни ів:

- доцента афедри статисти и та е ономічно о аналіз ;
- завід ючо о афедрою автоматизації омп'ютерно-інте рованих

техноло ій.
Основні вимо и до претендентів:
Завід вач афедри: я правило, повинен мати вчене звання

професора або на овий ст пінь до тора відповідної ал зі на і стаж
на ово-педа о ічної роботи за профілем афедри вищих навчальних
за ладах третьо о або четверто о рівнів а редитації не менше 5 ро ів,
а та ож видані підр чни и, навчально-методичні посібни и, інші на ові
праці.

Доцент: повинен мати вчене звання доцента, старшо о на ово о
співробітни а та/або на овий ст пінь до тора, андидата на
відповідній ал зі на та стаж на ово-педа о ічної роботи не менше
трьох ро ів, на ові та навчально-методичні п блі ації, читати навчальні
рси за профілем афедри.
Для часті он рсі претенденти на посад подають заяв на ім'я

ре тора А адемії, до я ої додають до менти про освіт , на овий
ст пінь, вчене звання, списо на ових праць, винаходів, п блі ацій,
паспорт, а та ож особовий лист облі адрів.

Заяви та до менти претендентів приймаються до 8 р дня 2007 ро
відділі адрової роботи А адемії м ніципально о правління за

адресою: Київ, в л. Івана К дрі, 33, телефон 529-72-14.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ОБОРОНИ УКРАЇНИ
проводить он рс на право ладання до овор

оренди нер хомо о майна

ЗАТ "Компле сне
підприємство

широ опрофільно о
б дівництва - 2”
повідомляє про проведення

За альних зборів а ціонерів,
я і відб д ться 21 р дня

2007 ро о 18.00 за адресою:
м. Київ, в л. Тампере, 13-Б.

Почато реєстрації о 17.00.

Порядо денний:
1. Про затвердження нової реда ції

Стат т ЗАТ.
2. Про змін незалежно о реєстра-

тора по веденню реєстр а ціо-
нерів.

Правління ЗАТ

Рівненсь ий місь ий с д ви ли ає
в с дове засідання 15 листопада
2007 ро на 12.00 Хомя а Василя
Стефановича я відповідача за
позовом Юрч Світлани Ві торівни
по цивільній справі про визнання
йо о та им, що втратив право на
орист вання житловим приміщенням.
У разі неяв и відповідача в с дове
засідання справа б де роз лян та за
йо о відс тності на підставі наявних
ній до азів. С ддя В. А. Доля.

Деснянсь ий районний с д м. Києва
повідомляє Лебедя Оле сандра Петровича,
я ий зареєстрований за адресою: м. Київ, в л.
Бальза а, 77, в. 524, що 09.11.2007 р. о 16.00
Деснянсь им районним с дом м.Києва за
адресою: м. Київ, в л. Мая ов-сь о о, 5-В,
б де проводитися роз ляд цивільної справи за
позовом Лебедь К.Г. до Лебедя О.П., 3-я
особа: Сл жба справах неповнолітніх
Печерсь ої районної в м. Києві державної
адміністрації, про позбавлення бать івсь их
прав. У випад неяв и справ б де
роз лян то за йо о відс тності.

ОГОЛОШЕННЯ про ви ли в с д Ковальч Ганни
Юріївни, я відповідача справі. У провадженні
Шевчен івсь о о районно о с д м. Києва
знаходиться цивільна справа№2-8629/07 за позовом
Демянен о Олени Ми олаївни до Ковальч Ганни
Юріївни, третя особа: Шевчен івсь е РУ ГУ МВС
У раїни в м. Києві (Відділ ромадянства, іммі рації та
реєстрації фізичних осіб) про с нення переш од
орист ванні правом власності, зняття з
реєстраційно о облі . Роз ляд зазначеної справи
призначено на 4.12.2007 р. о 10.00 в Шевчен ів-
сь ом районном с ді м.Києва, аб. 53 (адреса с д :
м.Київ, в л. Смирнова-Ласточ іна, 10-Б). С д ви ли ає
Ковальч Ганн Юріївн в я ості відповідача. Яв а до
с д є обов 'яз овою. У разі неяв и справа б де
роз лядатися за наявними справі до азами.

Солом'янсь ий районний с д м. Киева
повідомляє, що 16 листопада 2007 р. о 12.00
відб деться роз ляд цивільної справи №2-
3207-1/07 за позовом Пань а І оря
Оле сійовича до Л овсь о о Оле сандра
Оле сандровича про стя нення рошових
оштів. Роз ляд справи відб деться за
адресою: м. Київ. в л. Ш това, 1. аб.24, під
олов ванням с дді С рип и І.М. У с дове
засідання ви ли ається відповідач
Л овсь ий Оле сандр Оле сандрович, я ий
проживає: м. Київ, 03065. б л. І. Лепсе, 31,
в. 24.

Оболонсь ий районний с д м.
Києва ви ли ає Михайлець Оле сія
Семеновича, я ий зареєстрований по
в л. Героїв Дніпра, 40-а, в. 92 в м.
Києві, я відповідача справі за
позовом Кри нен о A.M. до
Михайлець О.С., АКБ "У рсиббан " про
визнання недійсним до овор застави,
в с дове засідання, я е відб деться
14.11.2007 ро о 14.30. Адреса с д :
м. Київ, в л. Тимошен а, 2-є, аб. 22,
с ддя Пшон а P.M. В разі неяв и
справа б де роз лян та за відс тності
осіб, що не з'явилися.

До ва и а ціонерів
ЗАТ “КИЇВСЬКИЙ СКЛОТАРНИЙ ЗАВОД"

В зв'яз з прийняттям правлінням ЗАТ "Київсь ий с лотарний
завод" рішення про внесення додат ово о питання до поряд
денно о За альних зборів а ціонерів ЗАТ "Київсь ий с ловарний
завод", проведення я их заплановано на 27 листопада 2007 ро ,

повідомляємо а ціонерів про доповнення поряд денно о питанням:

3. Обрання Голови правління Товариства.

Правління Товариства

ЗАЯВА про е оло ічні наслід и діяльності
ПП "ІНАП і К"

під час е спл атації виробничої бази, офіс та цех
по деревообробці по в л. Ми оли За ревсь о о

Деснянсь ом районі м.Києва.
Приватне підприємство "ІНАП і К" забезпеч є б дівництво об'є та
відповідності з е оло ічними вимо ами, а та ож забезпеч є

безаварійн е спл атацію об'є та відповідності до норм та правил
охорони праці (в лючаючи техні безпе и, промсанітарію та
пожежовиб хо-безпечність) та охорони нав олишньо о середовища.

Для збирання твердих поб тових відходів передбачено майданчи ,
облаштований онтейнерами для сміття. На об'є ті б де впроваджено
систем поводження з відходами, за лючено до овори на тилізацію
відходів.

З ідно з оцін ою е оло о-е ономічної ш оди, заподіяної
нав олишньом середовищ ви идами повітря, збит и с ладають
19,10 рн. Розрах но збит ів ви онано відповідності з базовими
нормативами плати за ви иди забр днюючих речовин стаціонарними
джерелами забр днення, я і визначені прое том “Оцін а вплив на
нав олишнє середовище".

Гр- а Калім лліна Надія Тахирівна, я а проживає: 02140, м. Київ, в л.
Гри орен а, 19-А, в. 72, Вам необхідно 09 листопада 2007 ро о 12.30
з'явитись до Дарниць о о районно о с д м. Києва —м. Київ, в л.
Севастопольсь а, 7/13, аб. 13, для часті в с довом засіданні в
я ості відповідач и по цивільній справі за позовом ВАТ СК "Праве с-
Страх вання" до Калім лліної Н.Т. про омпенсацію страхово о
відш од вання.
Наслід ами неяв и б де роз ляд справи за їх відс тності.
Парі ова Любов Я івна, С рипничен о Денис Ми олайович випад
неяв и зобов'язані повідомити с д про причини неяв и.
С ддя Дарниць о о районно о с д м. Києва Бець О.B.

Відповідно до п н т 2 статті 2 За он У раїни
від 18 березня 2004 ро №1625-IV "Про порядо обрання

на посад та звільнення з посади професійно о с дді
Верховною Радою У раїни"

повідомляємо про під отов матеріалів щодо
обрання андидата на посад с дді Київсь о о
апеляційно о осподарсь о о с д безстро ово

Шип а Володимира Васильовича.

За рите а ціонерне товариство "ЗОВНІШІНФОРМАУДИТ"
повідомляє про проведення чер ових за альних зборів а ціонерів

Товариства, я і відб д ться 21 р дня 2007 ро о 12.00 за адресою:
м.Київ, в л. Фролівсь а, 3/34.
Порядо денний за альних зборів

1. Про змін с лад Засновни ів.
2. Про внесення змін до Стат т товариства та затвердження йо о нової реда ції.
3. Інше.

Реєстрація а ціонерів та їх представни ів здійснюється за місцем проведення
зборів 21 р дня 2007 ро з 11.00 до 11.45.

Для часті зборах а ціонерам неообхідно мати до мент, що посвідч є
особ , представни ам а ціонерів до мент, що посвідч є особ , та оформлен
довіренність відповідно до вимо чинно о за онодавства.

Довід и за телефонами: 228-11-24; 238-66-22; 8-050-608-07-63.
Правління ЗАТ "Зовнішінформа дит”

За рите А ціонерне Товариство
"Страхова Компанія "Кредо-Класи "
повідомляє про зміни в даті проведення та поряд

денном за альних зборів а ціонерів.
За альні збори а ціонерів ЗАТ "СК "Кредо-Класи "
відб д ться 15 листопада 2007 ро об 11.00 за

адресою: місто Київ, в л. Рейтарсь а, 37.
Порядо денний:

1. Від ли ання і призначення члена Правління Товариства.
А ціонери ЗАТ "СК "Кредо-Класи " б ли ознайомлені з

до ментами, пов'язаними з поряд ом денним, відповідно до
вимо чинно о за онодавства та Стат т ЗАТ "СК "Кредо-
Класи ".
Всі попередні о олошення стосовно проведення За альних

зборів а ціонерів ЗАТ "СК "Кредо-Класи ” вважати недійсними.

В Солом'янсь ом районі

по б львар Івана Лепсе, 6, орп с 3, літера У

TOB "Метал р ійний центр"
б де розпочата ре онстр ція

з надб довою нежитлової б дівлі під офіс
за альною площею 20 000 в. м; 3—7 поверхів.

З пропозиціями та за важеннями просимо Вас звертатися
за адресою: в л. Т рівсь а, 15, ТOB "Метал р ійний центр”.

Печерсь ий районний с д міста Киева ви ли ає Цвіля Володимира
Івановича в я ості відповідача в попереднє с дове засідання по
цивільній справі № 2-1519/07 за позовом Мороза Оле сандра
Оле сандровича до Громадсь ої ор анізації "У раїнсь а правда", Цвіля
Володимира про захист честі, ідності та стя нення моральної ш оди.
С дове засідання призначено та відб деться 19 листопада 2007 ро
о 12.00 в приміщенні с д за адресою: 01010, місто Київ, в лиця
Ми оли Гайцана, б дино 4, абінет № 406. Наслід и неяв и в с дове
засідання передбачені ст. 130 ЦПК У раїни.
С ддя Печерсь о о районно о с д м. Києва А. В. Мельни .

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Посвідчення лі відатора аварії на
Чорнобильсь ій АЕС, ате орія 2, серія
А, №354557 на ім'я Левиць о о Ми оли
Семеновича вважати недійсним.

Посвідчення ромадянина, ева йо-
вано о із зони відч ження 1986 році,
ате орія 2, серія Б, №107489 на ім'я
Л жбіни Надії Борисівни вважати
недійсним.

1. Назва, місце
розташ вання ор ан ,
що проводить он рс

Національна а адемія оборони У раїни, проспе т
Повітрофлотсь ий, 28

2. Назва об'є та,
місце йо о
розташ вання

нежиле приміщення, чбовий орп с, в/м 63, б дівлі
інв.№ 1, зб довано в 1915 р., площею 4 в.м.
Адреса об'є та: м. Київ, Повітрофлотсь ий пр-т, 28

З .Кінцевий термін
прийом до ментів
на он рс

Через 20 алендарних днів після дати
п блі ації; перелі до ментів, що
направляються на он рс: заява, пропозиції
щодо оплати 1 в.м, свідоцтво про
підприємниць діяльність, завірене
нотаріально

4. Телефони для
довідо

271-05-57, 271-07-44
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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 3762
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Христина ГУСІНА,
дизайнер:
— Особисто я більше люблю літо. Отже, хотілося

б побажати, щоб сні швидше за інчився. А У раїні
бажаю хорошо о настрою і міцно о здоров’я, щоб зи-
ма мин ла швид о, весело і ці аво.

Андрій КРАВЧУК,
співа :
— Тепла. Коли я сьо одні про ин вся і побачив, що

відб вається за ві ном, то мені стало д же моторо-
шно від однієї д м и про те, що потрібно виходити
на в лицю. Хочеться дись, де д же тепло.

Леся МАТВЄЄВА,
телевед ча:
— Побільше сні . Мені д же хотілося б, щоб цей

Новий рі мин в, на відмін від мин ло о, з вели ою
іль істю сні . Просто не терпиться поїхати дись
із родиною ататися на ірсь их лижах.

Ùî á âè çàãàäàëè 
íà ïåðøèé ñí³ã?

ßê ïåðøèé ñí³ã
íà ãîëîâó
Còîëè÷í³ êîìóíàëüíèêè ïåðåêîíàí³, 
ùî Êèºâó íå ñòðàøí³ çàâ³ðþõè

Ïåðøèé ñí³ã, ÿêèé âèïàâ ó
ì³ñò³ â÷îðà, íå çäèâóâàâ êèÿí: ó
Ìîñêâ³ â³í âèïàâ ùå òðè òèæí³
òîìó, òîæ ç äíÿ íà äåíü éîãî
î÷³êóâàëè é ó íàñ. Ìîêðèé ñí³ã
òðîõè ïðèòðóñèâ äàõè, àñôàëüò,
ãàçîíè, òà ìàéæå â³äðàçó é òà-
íóâ. ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”
çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Óêðà¿í-
ñüêîãî ã³äðîìåòöåíòðó Àíàòîë³é

Ïðîêîïåíêî, ñòîëèöÿ çíàõî-
äèòüñÿ íèí³ ó ïåðèôåð³¿ öèêëî-
íó. É õî÷à òåìïåðàòóðà íàé-
áëèæ÷èìè äíÿìè áóäå äåùî âè-
ùîþ, àí³æ â îáëàñò³ (âäåíü
â³ä —1°Ñ äî 4—6 °Ñ òåïëà, âíî-
÷³ — â³ä —1°Ñ äî —6 °Ñ), ïîêðà-
ùåííÿ ïîãîäíèõ óìîâ íå ïåðåä-
áà÷àºòüñÿ. Ïðîòÿãîì öüîãî òèæ-
íÿ ó ñòîëèö³ éòèìå ìîêðèé ñí³ã.

Êè¿â ãîòîâèé äî çèìîâèõ ïå-
ðèïåò³é. Êîìóíàëüíà êîðïîðà-
ö³ÿ “Êè¿âàâòîäîð” óæå çàêóïè-
ëà íîâó, ñó÷àñíó ñí³ãîïðèáè-
ðàëüíó òåõí³êó íà 47 ìëí ãðí.
Äî ðîáîòè ãîòîâ³ 313 ìàøèí.
Ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé äîäàòêîâî âèä³ëèâ 20
ìëí ãðí, çàâäÿêè ÷îìó ïðèäáà-
íî ùå 16 îäèíèöü äîðîæíüî¿ ³
ñí³ãîïðèáèðàëüíî¿ òåõí³êè, ñå-
ðåä ÿêî¿ é ïåðåñóâíèé ñí³ãîðîç-
òîïëþâà÷. Êð³ì öüîãî, êîìó-
íàëüíèêè çàãîòîâèëè òàêîæ ïî-
íàä 32 òèñ. òîíí òåõí³÷íî¿ ñîë³
(14 àíãàð³â), à “Êè¿âäîðñåðâ³ñ”
âèãîòîâèâ äëÿ âñòàíîâëåííÿ íà
âóëèöÿõ 111 êîìïëåêò³â ïîïåðå-
äæóâàëüíèõ çíàê³â “Ñëèçüêà äî-
ðîãà” ³ “Îæåëåäèöÿ”

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü, áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Íà äîðîãàõ

êðà¿íè ïîäåêóäè îæåëåäèöÿ.
Â³òåð ï³âí³÷íèé, 7—12 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...+2°Ñ, âíî÷³ —2...—5°Ñ; íà ï³âäí³ Êðèìó

+3...+5°Ñ.
Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü, áåç îïàä³â.
Â³òåð ï³âí³÷íèé, 5—10 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...+2°Ñ, âíî÷³ —3...—6°Ñ
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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 столиці випав перший сні . Щоправда, він б в
мо рий і відраз ж тан в. Гідрометцентр повідомляє,
що справжній сні треба очі вати найближчими дня-
ми. Втім, ом нальни и запевняють, що Київ отовий
до б дь-я их по одних апризів.

Від сні опад може постраждати видимість, але не столичні доро и


