
ссттоорр..  22

хрещатик
№189 (3179) середа, 7 листопада 2007 року київська муніципальна газета

СВЯТО ОСТАННІХ
ГЕРОЇВ
Столична влада
поздоровила ветеранів
з 64-ю річницею
визволення Києва

ссттоорр..  55

ПОШТОВУ ПЛОЩУ
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Та им чином дасться
розв’язати проблем
заторів
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Оль а АЛЬОНОВА:
“ФОТОГРАФІЯ МОЖЕ БУТИ
ЧЕСНОЮ ТА ХИТРОЮ
ОДНОЧАСНО”

Ìåð³ÿ ñòåæèòèìå 
çà óñï³øí³ñòþ
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïðåçåíòóâàâ ïåðøèé 
â Óêðà¿í³ Öåíòð ìîí³òîðèíãó ñòîëè÷íî¿ îñâ³òè

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора Київсь ий місь ий
олова Леонід Черновець-
ий разом із своїм заст п-
ни ом Віталієм Ж рав-
сь им презент вали ж р-
налістам перший в У раїні
Центр моніторин столич-
ної освіти. Керівництво
Центр та ож оприлюдни-
ло незалежні рез льтати
моніторин виставлення
оціно , проведено о се-
редніх навчальних за ла-
дах.

Ó÷îðà ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé òà çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé ïðå-
çåíòóâàëè Öåíòð ìîí³òîðèíãó ñòî-
ëè÷íî¿ îñâ³òè, îñíîâíèì íàïðÿì-
êîì ðîáîòè ÿêîãî º ìîí³òîðèíãî-
â³ äîñë³äæåííÿ â ãàëóç³ îñâ³òè. Ðà-

çîì ³ç æóðíàë³ñòàìè ñòîëè÷í³ êå-
ð³âíèêè çìîãëè ïåðåêîíàòèñÿ ó
åôåêòèâíîñò³ ðîáîòè Öåíòðó, à òà-
êîæ îçíàéîìèòèñÿ ç ïåðøèìè ðå-
çóëüòàòàìè éîãî ðîáîòè.

Â³äïîâ³äàþ÷è íà çàïèòàííÿ
æóðíàë³ñò³â, Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé çàçíà÷èâ, ùî Öåíòð ïîêè ùî
çíàõîäèòüñÿ â ñòàí³ çà÷àòêó. “Ìè
âèòðàòèëè çíà÷í³ êîøòè. Óêðà¿í³
ïîòð³áí³ òàëàíòè, ÿê³ ðîçâèâàòè-
ìóòü ó âèùèõ ó÷áîâèõ çàêëàäàõ,
³ ìè ÿê âëàäà ïîâèíí³ áóòè âïåâ-
íåí³, ùî ö³ òàëàíòè ìè íå âòðà-
òèìî”,— çàçíà÷èâ ìåð Êèºâà.
Ìåð ï³äêðåñëèâ, ùî Öåíòð ñòâî-
ðåíî äëÿ òîãî, ùîá ìàòè ïðàâäè-
âó ³íôîðìàö³þ ïðî ðåàëüíèé
ñòàí îñâ³òè â øêîëàõ. Â³äòåïåð
ì³ñüêà âëàäà áóäå îð³ºíòóâàòèñÿ
íå íà çâ³òè ðàéîííèõ óïðàâë³íü
îñâ³òè ³ îêðåìèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â, à íà îá’ºêòèâíó ³íôîð-
ìàö³þ, ÿêó çáèðàòèìå Öåíòð ÷å-
ðåç òåñòóâàííÿ ³ îïèòóâàííÿ, ÿê³
çä³éñíþâàòèìóòü âèñîêîêâàë³ô³-
êîâàí³ ôàõ³âö³. “Êîðóïö³ÿ — ÿê

ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ,
òàê ³ â øêîëàõ — ÿâèùå ãàíåá-
íå, ³ ÿ ìàþ íà ìåò³ ïîçáàâèòèñÿ
êîðóïö³¿ â îñâ³ò³ õî÷à á íà òîìó
ð³âí³, ÿêèé ìåí³ íàðàç³ ï³äêîí-
òðîëüíèé. Òîìó ³ âèíèêëà ³äåÿ
ñòâîðèòè Öåíòð ìîí³òîðèíãó
ñòîëè÷íî¿ îñâ³òè. Öå ðåàëüíå
íîó-õàó äëÿ Óêðà¿íè”,— íàãîëî-
ñèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Ðåçóëüòàòè ñâîº¿ ðîáîòè ïðàö³â-
íèêè Öåíòðó ïðåçåíòóâàëè ìåðó ó
âèãëÿä³ ìîí³òîðèíãó, ïðîâåäåíî-
ãî ÖÌÑÎ ó ñåðåäí³õ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ. Òàì ïîð³âíþâàëè äàí³
Öåíòðó, ð³÷í³ îö³íþâàííÿ, ò³, ùî
ñòàâèòü â÷èòåëü çà ðåçóëüòàòàìè
ð³÷íîãî îö³íþâàííÿ, ³ äåðæàâíà
ï³äñóìêîâà àòåñòàö³ÿ. Çà îïðèëþä-
íåíèìè ðåçóëüòàòàìè ç’ÿñóâàëè,
ùî âèêëàäà÷³ ó øêîëàõ íàïðèê³í-
ö³ ðîêó ñòàâëÿòü ó äâà ðàçè á³ëü-
øå ïîçèòèâíèõ îö³íîê, í³æ íà-
ñïðàâä³ ó÷í³ îòðèìóþòü ¿õ ó ðå-
çóëüòàò³ äåðæàâíî¿ ï³äñóìêîâî¿
àòåñòàö³¿ ÷è çà ðåçóëüòàòàìè ìîí³-
òîðèíãó

Êíèæêîâèé 
ô³çêóëüòïðèâ³ò
Ïèñüìåííèêè ç âèäàâöÿìè 
çíîâó ò³ñíÿòü ñïîðòñìåí³â
Àííà ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Завтра, перед Днем раїнсь ої писемності, в залах
та а диторіях Інстит т фізичної льт ри та спорт
розпочне робот Х Київсь ий міжнародний ниж о-
вий ярмаро . Протя ом чотирьох днів столичним
меш анцям обіцяють по азати все, чим живе с час-
не вітчизняне ни овидання,— від біцепсів Василя
Вірастю а до поезій Ріль е.

Öüîãî ðîêó êè¿âñüêèé êíèæêîâèé ÿðìàðîê îïèíèâñÿ íà ïåðå-
õðåñò³ â³äðàçó òðüîõ äàò. Âèñòàâêîâà êîìïàí³ÿ “Ìåäâ³í” ðàçîì ³ç
Óêðà¿íñüêîþ àñîö³àö³ºþ âèäàâö³â òà êíèãîðîçïîâñþäæóâà÷³â ñâÿò-
êóâàòèìóòü äåñÿòèð³÷÷ÿ íàéá³ëüøî¿ êíèæêîâî¿ âèñòàâêè â ñòîëè-
ö³, óñ³ íåáàéäóæ³ äî óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿ â³äçíà÷àòèìóòü 100-ð³÷÷ÿ
â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ Îëåãà Îëüæè÷à, à 9 ëèñòîïàäà íà äîäà÷ó ó âè-
ñòàâêîâèõ çàëàõ ïðîçâó÷àòü ïðàâèëüí³ ïàòð³îòè÷í³ ïðîìîâè ç íà-
ãîäè Äíÿ óêðà¿íñüêî¿ ïèñåìíîñò³.

Ùîïðàâäà, íà ïðîãðàì³ ÿðìàðêó öåé ôåºðâåðê äàò àæ í³ÿê íå
ïîçíà÷èòüñÿ. Ðîçðàõîâóâàòè íà íîâèõ ó÷àñíèê³â íå âàðòî: çíîâó
âñå òðèìàòèìåòüñÿ íà ïëå÷àõ äîáðå çíàíèõ “Ôàêòà”, “Ôîë³î”,
“Íîðè-äðóêó”, “Ï³ðàì³äè”, ìîëîäîãî é äîâîë³ àêòèâíîãî âèäàâ-
íèöòâà “Ãðàí³-Ò”. À “À-áà-áà-ãà-ëà-ìà-ãà” âèñòàâêó òðàäèö³éíî
ïðî³ãíîðóº — íàäòî ñþððåàë³ñòè÷íèé âèãëÿä, íà äóìêó ²âàíà Ìàë-
êîâè÷à, ìàþòü ïèñüìåííèêè òà á³áë³îô³ëè â êîðèäîðàõ ²íñòèòóòó
ô³çêóëüòóðè.

Íîâèíîê ÿê òàêèõ äî ëèñòîïàäîâîãî ÿðìàðêó òåæ í³õòî íå ãî-
òóº. Õî÷à îðãàí³çàòîðè îá³öÿþòü, ùî íóäüãóâàòè íå äîâåäåòüñÿ —
ïðîòÿãîì ÷îòèðüîõ äí³â ìîæíà áóäå ïîñï³ëêóâàòèñÿ ÷è íå ç ï³â-
ñîòíåþ óêðà¿íñüêèõ ë³òåðàòîð³â. Íàïåâíî, ÷åðãè çà àâòîãðàôàìè
âèøèêóþòüñÿ é äî Ìàð³¿ Ìàò³îñ, öüîãîð³÷íî¿ ëàóðåàòêè “Êîðîíà-
ö³¿ ñëîâà” ç ðîìàíîì “ Ìàéæå í³êîëè íå íàâïàêè”, é äî çàïèñ-
íîãî á³îãðàôà â³ò÷èçíÿíèõ ïîë³òèê³â Àíäð³ÿ Êîêîòþõè. 

За інчення на 12-й стор.

Ì³ë³ö³ÿ çàõèñòèòü
³äåàëè ðåâîëþö³¿
â³ä óëüòðàïðàâèõ

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні, день 90-ї річниці Жовтневої революції,
під час проведення масових а цій охорон ромад-
сь о о поряд в центрі Києві здійснюють до 1 тис.
співробітни ів міліції.

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó” â Öåíòð³ ñóñï³ëüíèõ çâ’ÿçê³â
Óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ â Êèºâ³, äëÿ êîîðäèíàö³¿ ä³é â ñòîëè÷íîìó
ãëàâêó ì³ë³ö³¿ ñòâîðåíèé îïåðàòèâíèé øòàá, ñôîðìîâàí³ ñë³ä-
÷î-îïåðàòèâí³ ãðóïè ³ ãðóïè äîêóìåíòóâàííÿ. Òàêîæ ó ðàç³ ïî-
òðåáè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ïåðåä-
áà÷åíà ðåçåðâíà ê³ëüê³ñòü ñï³âðîá³òíèê³â ÌÂÑ.

Çàÿâêè íà ïðîâåäåííÿ ì³òèíã³â ³ äåìîíñòðàö³é íà ìàéäàí³ Íå-
çàëåæíîñò³ 7 ëèñòîïàäà ç íàãîäè ðîêîâèí Æîâòíåâî¿ ðåâîëþö³¿
ïîäàëè äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Êîìóí³ñ-
òè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè ³ Âñåóêðà¿íñüêå îá’ºäíàííÿ “Ñâîáîäà”
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Леонід Черновець ом по азали, я можна з пинити ор пцію в освіті
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Ìåð îñîáèñòî äîïîìàãàº 
ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèì 
êèÿíàì

Ó÷îðà íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî
óïðàâë³ííÿ ÊÌÄÀ Â³êòîð Ïàäàëêà ïîâ³äî-
ìèâ “Õðåùàòèêó” ïðî ñóìó êîøò³â, ÿê³ íà-
ä³éøëè íà áþäæåòíèé ðàõóíîê ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó Êèºâà ÿê ´ðàíòè íà ïîêðàùåííÿ ð³â-
íÿ æèòòÿ ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ âåðñòâ íà-
ñåëåííÿ â³ä ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á.

Ñòàíîì íà 01.11. 2007 ðîêó äî ì³ñüêîãî
áþäæåòó ñòîëèö³ íàä³éøëè ´ðàíòè íà ñóìó 
1 212 284 ãðí 87 êîï., ç íèõ 128 039 ãðí 87
êîï. ïåðåðàõóâàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè.

Çã³äíî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè, çà ðàõóíîê êîø-
ò³â ´ðàíò³â ïåðåäáà÷åí³ àñèãíóâàííÿ íà ïðè-
äáàííÿ êâàðòèð äëÿ ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ
âåðñòâ íàñåëåííÿ íà ñóìó 700,0 òèñ. ãðí. Ö³
âèäàòêè âæå ïðîô³íàíñîâàíî â ñóì³ 
700,0 òèñ. ãðí, òîáòî â ïîâíîìó îáñÿç³

Ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò
îíîâëÿòü

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî íè-
í³øíüîãî ðîêó íà ïðèäáàííÿ ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó â ì³ñüêîìó áþäæåò³ áóëî ïåðåä-
áà÷åíî ïîíàä 246 ìëí ãðí. Êð³ì òîãî, íà ñó-
ìó 18 ìëí ãðí âèä³ëåíî ñóáâåíö³þ ç áþäæå-
òó äåðæàâíîãî. ßê ïîâ³äîìèâ ïàí Áàññ, çà ö³
êîøòè ïðèäáàíî 78 íîâèõ òðîëåéáóñ³â ³ 24 àâ-
òîáóñè, à äî ê³íöÿ ðîêó çàêóïëÿòü ùå 97 îäè-
íèöü. Ç 2008 äî 2011 ðîêó ïîâí³ñòþ, íà 100%
îíîâëÿòü àâòîáóñíî-òðîëåéáóñíèé ïàðê

Ì³ñòî âøàíóº 75-ò³ ðîêîâèíè
ãîëîäîìîðó

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ñåðã³é Ðó-
äèê ïðîâ³â âè¿çíó íàðàäó, ïðèñâÿ÷åíó ðîç-
â’ÿçàííþ ïðîáëåì, ïîâ’ÿçàíèõ ç âèñàäæåí-
íÿì òðåòüî¿ ÷åðãè ïàðêó “Êàëèíîâèé ãàé”.
Öüîãî ðîêó ñêîðáîòíî â³äçíà÷àòèìóòü 75-òó
ð³÷íèöþ ãîëîäîìîðó.

Ñåðã³é Ðóäèê çàçíà÷èâ, ùî “îñê³ëüêè ïî-
ñò³éíî çä³éñíþþòü ðîáîòè ³ç óêð³ïëåííÿ ñõè-
ë³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ çñóâ³â ´ðóíò³â, âèñàäÿòü
òðîõè ìåíøå äåñÿòè òèñÿ÷ êóù³â êàëèíè, ÿê
ïëàíóâàëè, àëå äîñòàòíüî, ùîá öå áóâ ñàìå ãàé.
ß ñïîä³âàþñÿ, ùî ó÷àñòü ó âèñàäæåíí³ â³çüìóòü
Ïðåçèäåíò òà ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé”

Ó ñòîëèö³ çáóäóþòü 
ïîíàä 30 ãîòåë³â

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî çà
ï³äòðèìêè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî çà 2008 — 2011 ðîêè â
ñòîëèö³ ââåäóòü ó ä³þ ïîíàä 30 îá’ºêò³â ãî-
òåëüíîãî ãîñïîäàðñòâà. Íàðàç³ âîíè çíàõî-
äÿòüñÿ íà ð³çíèõ ñòàä³ÿõ áóä³âíèöòâà, ùî
çä³éñíþþòü çà ðàõóíîê ³íâåñòèö³é ³ êðåäèò-
íèõ êîøò³â.

“Êè¿â àêòèâíî ãîòóºòüñÿ äî ïðîâåäåííÿ
÷åìï³îíàòó ªâðîïè ç ôóòáîëó ó 2012 ðîö³. Äî
2011 ðîêó ìè çàáåçïå÷èìî íàÿâí³ñòü ïîòð³á-
íî¿ ê³ëüêîñò³ îá’ºêò³â ãîòåëüíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà”,— íàãîëîñèâ Äåíèñ Áàññ

Ñòîëèöÿ ãîòóºòüñÿ 
äî ªâðî-2012

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, 8—9 ëèñ-
òîïàäà 2007 ðîêó â Êèºâ³ â³äáóäåòüñÿ ì³æíà-
ðîäíà êîíôåðåíö³ÿ “Ñï³âïðàöÿ á³çíåñó òà
âëàäè â ï³äãîòîâö³ äî ªâðî-2012: ïàðòíåðñòâî
çàðàäè óñï³õó!” â ðàìêàõ Ïîëüñüêî-Óêðà¿í-
ñüêîãî ôîðóìó ì³ñò ªâðî-2012.

Ïëàíóþòü, ùî êîíôåðåíö³ÿ â³äáóäåòüñÿ
ïðîòÿãîì äâîõ äí³â. 8 ëèñòîïàäà â ïðèì³-
ùåíí³ ÊÌÄÀ (âóë. Õðåùàòèê, 36) òà 9 ëèñ-
òîïàäà â Ïîñîëüñòâ³ Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà (âóë.
ßðîñëàâ³â Âàë, 34)

Ñâÿòî îñòàíí³õ ãåðî¿â
Ñòîëè÷íà âëàäà ïîçäîðîâèëà âåòåðàí³â 
ç 64-þ ð³÷íèöåþ âèçâîëåííÿ Êèºâà

Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Учора в Колонній залі столичної
мерії заст пни олови Київсь ої
місь ої державної адміністрації
Ірена Кільчиць а поздоровила
ветеранів з 64-ю річницею виз-
волення Києва від фашистсь их
за арбни ів. Для запрошених
влашт вали застілля та рочис-
тий онцерт, а напри інці свята
ожном зробили малень ий по-
дар но .

Ó÷îðà ñòîëèöÿ â³äçíà÷èëà 64-òó ð³÷íè-
öþ âèçâîëåííÿ Êèºâà â³ä ôàøèñòñüêèõ

çàãàðáíèê³â. Ç ö³º¿ íàãîäè êè¿âñüêà âëà-
äà âëàøòóâàëà âåòåðàíàì ñâÿòî ç çàñò³ë-
ëÿì òà óðî÷èñòèì êîíöåðòîì çà ó÷àñòþ
àíñàìáëþ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè.
Ïîçäîðîâèëà âèçâîëèòåë³â çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà, ÿêà ñïî-
÷àòêó çà÷èòàëà â³òàëüí³ ñëîâà â³ä Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî. Ó ïðèâ³òàíí³ ìåð íàãîëîñèâ,
ùî ç âåëèêîþ ïîâàãîþ ñòàâèòüñÿ äî âå-
òåðàí³â ³ ðîáèòü óñå äëÿ òîãî, àáè ïîë³ï-
øèòè ¿õíº æèòòÿ. Ñâ³ä÷åííÿ öüîãî — íå-
ùîäàâíî â³äêðèòèé ïàëàö äëÿ âåòåðàí³â
ç ìåäè÷íèìè òà êîíñóëüòàö³éíèìè öåí-
òðàìè, êîòð³ çàâæäè ñòàíóòü â íàãîä³ ë³ò-
í³ì ëþäÿì. Ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà ïîäÿêóâàëà
âèçâîëèòåëÿì Êèºâà çà ïîäâèãè é ïîîá³-
öÿëà, ùî ì³ñüêà âëàäà çàâæäè äáàòèìå
ïðî âåòåðàí³â. “Âè ïîäàðóâàëè íàì ìèð,

æèòòÿ, âè ñïðàâæí³ ãåðî¿. Ìè ïèøàºìî-
ñÿ âàìè òà ëþáèìî”,— ñêàçàëà çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Ï³ñëÿ óðî÷èñòèõ ñë³â óñ³ ïðèñóòí³ âøà-
íóâàëè ïàì’ÿòü ïðî çàãèáëèõ íà â³éí³,
òèõ, õòî íå äîæèâ äî ñüîãîäí³, õâèëèíîþ
ìîâ÷àííÿ. À âæå ïîò³ì ðîçïî÷àâñÿ ñâÿò-
êîâèé âå÷³ð, ï³ä ÷àñ ÿêîãî àíñàìáëü ïî-
ðàäóâàâ âåòåðàí³â â³éíè òðàäèö³éíèìè
ï³ñíÿìè òèõ ðîê³â òà çàïàëüíèìè òàíöÿ-
ìè.

Íà ñâÿòî çàâ³òàëè ïîíàä 330 çàïðîøå-
íèõ, ñåðåä íèõ — ïðåäñòàâíèêè ðàéîí-
íèõ îðãàí³çàö³é âåòåðàí³â, ó÷àñíèêè áî-
éîâèõ ä³é òà ñàì³ âèçâîëèòåë³, õî÷à îñòàí-
í³õ, íà æàëü, íèí³ çàëèøèëîñÿ íåáàãàòî.
Âñ³ âîíè íàïðèê³íö³ ñâÿòà îòðèìàëè ñî-
ëîäêèé ñþðïðèç â³ä êè¿âñüêî¿ âëàäè —
ñâÿòêîâ³ íàáîðè öóêåðîê

10.00 — çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òà-
ë³é Æóðàâñüêèé ïðîâåäå êðóãëèé
ñò³ë íà òåìó: “Ì³æãàëóçåâà êîì-
ïëåêñíà ïðîãðàìà “Êè¿â-ñïîðòèâ-
íèé íà 2007—2011 ðîêè”.

14.00 — ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Þð³é
Áîíäàð ïðîâåäå çàñ³äàííÿ ïîñò³é-
íî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî
êîìïëåêñó.

14.00 — çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òà-
ë³é Æóðàâñüêèé óðî÷èñòî â³äêðèº
âèñòàâêó “Â³éñüêîâà ñëàâà Óêðà-
¿íè” ç ïðèâàòíî¿ êîëåêö³¿ ðîäèíè
Øåðåìåòüºâèõ.

16.00 — Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé ïðåçåíòóº ï³-
ëîòíèé ïðîåêò ç îðãàí³çàö³¿ àâòî-
ìàòèçàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó íà Ïàð-
êîâ³é àëå¿.

ДД ЕЕ НН ЬЬ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Ãðîìàäñüê³ñòü óñå á³ëüøå ñï³ëêóºòüñÿ ç ïîñàäîâöÿìè 
Êè¿âì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

За дор ченням Київсь о о місь-
о о олови Леоніда Черновець-
о о ерівництво Київсь ої місь-
ої державної адміністрації про-
водить прийом ромадян з осо-
бистих питань та проводить
прямі " арячі" телефонні лінії.

“Ì³ñüêà âëàäà ñòâîðèëà âñ³ óìîâè äëÿ
ïîâíîö³ííîãî ä³àëîãó ç êèÿíàìè. Òàê,
ñüîãîäí³ àêòèâíî ôóíêö³îíóº Óïðàâë³í-
íÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí òà ñall-
öåíòð, äå êâàë³ô³êîâàí³ ñïåö³àë³ñòè ïðèé-
ìàþòü çàÿâè, ñêàðãè, çâåðíåííÿ òà ïðî-
ïîçèö³¿ ìåøêàíö³â ñòîëèö³. Ðåãóëÿðíî
â³äáóâàþòüñÿ çóñòð³÷³ îáîõ ñòîð³í íà ãðî-

ìàäñüêèõ ñëóõàííÿõ, îáãîâîðþþòü ïðîá-
ëåìè, âèð³øóþòü ïèòàííÿ”,— ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó” ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ.

Çîêðåìà, çà 9 ì³ñÿö³â 2007 ðîêó äî
Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí
íàä³éøëî 39 òèñ. 241 çâåðíåííÿ, ³ç íèõ
ïèñüìîâèõ — 25 òèñ. 605, óñíèõ — 13
òèñ. 636. Öå íà 12 òèñ. 335 çâåðíåíü àáî
íà 31,4% ìåíøå, í³æ çà àíàëîã³÷íèé ïå-
ð³îä ìèíóëîãî ðîêó, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî
åôåêòèâí³ñòü ðîáîòè íîâîñòâîðåíî¿
ñëóæáè äîïîìîãè ìåðà êèÿíàì, ñall-
öåíòð òà âèð³øåííÿ çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ïî-
òî÷íèõ ïðîáëåì ãðîìàäÿí ó îïåðàòèâíî-
ìó ðåæèì³.

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü
çâåðíåíü íàä³éøëà â³ä ìåøêàíö³â Äí³ï-
ðîâñüêîãî ðàéîíó (11,9 %), Ñâÿòîøèí-
ñüêîãî ðàéîíó (10,9 %) â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëü-

êîñò³ çâåðíåíü. Íàéìåíøå çâåðíåíü íà-
ä³éøëî â³ä ìåøêàíö³â Ïîä³ëüñüêîãî
(6,1 %) òà Ïå÷åðñüêîãî ( 6,5 %) ðàéîí³â.

Íàéá³ëüøå â çàçíà÷åíèé ïåð³îä ãðîìà-
äÿí òóðáóâàëè ïèòàííÿ îïëàòè æèòëîâî-
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ðîáîòè æèòëîâî-
åêñïëóàòàö³éíèõ îðãàí³çàö³é, ïèòàííÿ
áëàãîóñòðîþ ïðèëåãëèõ äî áóäèíê³â òåðè-
òîð³é, ïîòî÷íîãî ðåìîíòó áóäèíê³â; â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî áóä³âíèö-
òâà, ñàä³âíèöòâà òà ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç
¿õíüîþ ïðèâàòèçàö³ºþ; íàäàííÿ æèòëà íà
ï³ëüãîâèõ óìîâàõ, íàäàííÿ æèòëà ó ì. Êè-
ºâ³, íàäàííÿ æèòëà çà 50% âàðòîñò³, ïè-
òàííÿ ñëóæáîâîãî æèòëà; íàäàííÿ ìàòå-
ð³àëüíî¿ òà ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè, íà-
äàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè íà ïðèäáàí-
íÿ ë³ê³â, îçäîðîâëåííÿ, ë³êóâàííÿ, ïè-
òàííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó

У застіллі, присвяченом 64-й річниці звільнення Києва, взяли часть ветерани та Ірена Кільчиць а
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Âëàäà ñòâîðèëà ä³àëîã
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Îëåêñàíäð ÄÅÐÃÀ×ÎÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â — íàéóñï³øí³øèé ïîë³òè÷-
íèé ïðîåêò îñòàííüîãî ÷àñó. Öå ñóòî óêðà¿í-
ñüêå ÿâèùå — éîãî ñòâîðèëî ô³íàíñîâî-ïîë³-
òè÷íå óãðóïîâàííÿ äëÿ ðåàë³çàö³¿ âëàñíèõ ïî-
ë³òè÷íèõ ö³ëåé. Ïàðò³þ áóëî çáóäîâàíî çãîðè,
³ç çàñòîñóâàííÿì ïîë³òè÷íèõ òåõíîëîã³é. Âîíà
³ äîñ³ òðèìàºòüñÿ íà äîñòàòíüî áþðîêðàòè÷íèõ
ñòðóêòóðàõ íà ì³ñöÿõ, îñîáëèâî ó ñõ³äíèõ îá-
ëàñòÿõ. Ïðîòå äèâîâèæíî, àëå öåé ïðîåêò ìàº
÷èìàëó ï³äòðèìêó. Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â º ñïðàâä³
åôåêòèâíèì ìåõàí³çìîì ìîá³ë³çàö³¿ ìàñîâî¿
ï³äòðèìêè ïåâíèõ ïîë³òè÷íèõ ë³äåð³â.

Îäíàê ó íå¿ º ùå îäíà õàðàêòåðíà îñîáëèâ³ñòü:
ïîïðè âåëè÷åçíó ï³äòðèìêó, Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â ùå
íå º âåëèêîþ ñó÷àñíîþ ïîë³òè÷íîþ ïàðò³ºþ,
ÿêà á ìîãëà ñïîê³éíî åâîëþö³îíóâàòè, ñïîê³é-
íî ðîçâèâàòèñÿ, ìàòè âëàñíó ëîã³êó âíóòð³øíþ,
âíóòð³øíþ äåìîêðàò³þ, âíóòð³øíþ äèñêóñ³þ ³
òàêèì ÷èíîì æèòè ñâî¿ì æèòòÿì.

ª ïðîòèð³÷÷ÿ ì³æ åêîíîì³÷íîþ ïðîãðàìîþ,
ÿêà º îñó÷àñíåíèì âò³ëåííÿì ïîãëÿä³â “ì³ö-
íèõ ãîñïîäàðíèê³â”, ³ âëàñíå ïîë³òè÷íîþ ïðî-
ãðàìîþ.

Ïðîòå òèñê çíèçó, ç áîêó âëàñíîãî åëåêòî-
ðàòó, íà ïàðò³þ íå ÷èíèòüñÿ. Ñóïåðå÷í³ñòü öÿ
äóæå ïîòåíö³éíî ïë³äíà, áî ïàðò³ÿ ïðîïîíóº
ôàêòè÷íî ë³áåðàëüíèé øëÿõ ðîçâèòêó, à ¿¿ åëåê-
òîðàò — ïðàãíå ñîö³àë³çìó, ïðè÷îìó ùå ðà-
äÿíñüêîãî çðàçêà: äåðæàâíèõ ãàðàíò³é, çàòðàò-
íèõ ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì, ïåðåêëàäàííÿ íà äåð-
æàâó â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà âëàñíèé äîáðîáóò.

Ïîïðè âñ³ ö³ âàäè, Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â çìîãëà íà-
áóòè ñòàíó, çà ÿêîãî âîíà âèÿâèëàñÿ ãîòîâîþ
áðàòè íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñòàí åêîíî-
ì³êè ó äåðæàâ³. Íèí³ æ íà ïîðÿäêó äåííîìó
ïàðò³¿ — íàñòóïíå çàâäàííÿ: áðàòè íà ñåáå â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü çà ñòàí ñóñï³ëüñòâà, ñòàí äåðæà-
âè ¿ ¿¿ ïîçèö³¿. ßê âîíà âïîðàºòüñÿ ³ç öèì çàâ-
äàííÿì, ³ ÷è ìîæëèâî öå âçàãàë³? Àäæå äî ñèñ-
òåìíèõ ðåôîðì ÿâíî íå ãîòîâà íàâ³òü åë³òà, íå
ëèøå âèáîðö³.

Ïðîòå òîé, õòî çðîáèâ íåìîæëèâå îäíîãî
ðàçó, ìàº êðåäèò äîâ³ðè ³ íà íàñòóïíó ñïðîáó.
Ïîì³òíî, ùî ó ïàðò³¿ ñïîñòåð³ãàþòüñÿ ö³ëêîì
íîâ³ ïðîöåñè, çîêðåìà ñàìîêðèòèêè — îçíà-
êè âíóòð³øíüîïàðò³éíî¿ äåìîêðàò³¿.

Àêòóàëüí³ñòü åâîëþö³¿ ÏÐ ïîëÿãàº â òîìó,
ùî ³íø³ ïàðò³¿ òàêîæ íå ãîòîâ³ â³äïîâ³äàòè íà
çàïèòàííÿ ùîäî ô³ëîñîô³¿ áóòòÿ Óêðà¿íè. ²í-
ø³ ïàðò³¿, ÿê íà ìåíå, ïðîïîíóþòü êðàù³ ïðî-
åêòè ìàéáóòíüîãî Óêðà¿íè, ïðèíàéìí³ íå òà-
ê³ âèðîáíè÷³, ïðîòå ³íø³ ïàðò³¿ òàêîæ íå º çà-
ãàëüíîíàö³îíàëüíèìè ïðîåêòàìè.

Ñóòü ñïðàâè â òîìó, ùî ñïðàâä³ ñüîãîäí³ ïî-
òð³áíîãî çàãàëüíîíàö³îíàëüíîãî ïðîåêòó, êîò-
ðèé áè íå ðîçêîëþâàâ Óêðà¿íó, âçàãàë³ íåìàº.
Àëå ÿêùî Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â çàëèøèòüñÿ â óðÿä³,
âîíà, ïðèðîäíî, çìóøåíà áóäå ïåðåáðàòè íà
ñåáå çàãàëüíîíàö³îíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü.

Ìóñèìî áà÷èòè ðåàë³¿: í³õòî íå ïîðàäíèê
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, ÿê ¿é â³äïîâ³ñòè íà âñ³ ö³ âè-
êëèêè. ßê í³õòî íàñïðàâä³ íå çíàâ, ÿê çäîáó-
òè ï³äòðèìêó âèáîðöÿ ïîë³òè÷íîìó ïðîåêòîâ³.
Ñêëàäí³ñòü ñèòóàö³¿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî äî âè-
ð³øåííÿ âñ³õ öèõ ïèòàíü Ïàðò³þ ðåã³îí³â øòîâ-
õàº íå ¿¿ âëàñíèé âèáîðåöü, à ñàìå âèáîðåöü
ïîìàðàí÷åâèé
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12.30 — ïðåçèäåíò ÀÏÍÓ Ìèêîëà Ìè-
õàëü÷åíêî â³çüìå ó÷àñòü ó ïðåñ-
êîíôåðåíö³¿: “Õòî àáî ùî ñòðè-
ìóº êîàë³ö³éíèé deadline”.

13.00 — ÷ëåíè Íàö³îíàëüíî¿ ðàäè ç ïè-
òàíü òåëåáà÷åííÿ é ðàä³îìîâ-
ëåííÿ ïðîâåäóòü áðèô³íã.

14.00 — ïðåäñòàâíèêè ë³âèõ ñèë ïðîâå-
äóòü óðî÷èñòèé ì³òèíã, ïðèñâÿ-
÷åíèé 90-é ð³÷íèö³ Æîâòíåâî¿
ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ðåâîëþö³¿.

15.00 — ðîáî÷à ãðóïà, ùî ãîòóº ïðîïî-
çèö³¿ ùîäî îðãàí³çàö³¿ ïåðøî¿
ñåñ³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè íîâîãî
ñêëèêàííÿ, ïëàíóº ïðîâåñòè
äðóãå çàñ³äàííÿ.

ДД ЕЕ НН ЬЬ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Ïîìàðàí÷åâ³
ÿê ôàêòîð
ðóõó äëÿ 
á³ëî-áëàêèòíèõ

Ó÷îðà íà òåëåìîñò³ ì³æ Óêðà¿íîþ òà
Ðîñ³ºþ åêñïåðòè ç’ÿñîâóâàëè ïðè÷èíè
êðèçè ë³âî¿ ³äåîëîã³¿, ÿêà äàâíî íàçð³ëà
íà ïîñòðàäÿíñüêîìó ïðîñòîð³. Ó äâîõ ñó-
ñ³äí³õ äåðæàâàõ ç³ ñï³ëüíèì ðàäÿíñüêèì
ìèíóëèì ñèòóàö³ÿ âèÿâèëàñÿ ð³çíîþ. Ó
Ðîñ³¿ öÿ êðèçà íå íàñò³ëüêè ïîì³òíà, áî
òàì ïîêè ùî íå çíàéøëîñÿ ñèëè, àëü-
òåðíàòèâíî¿ êîìóí³ñòàì. Àëå é òàì Êîì-
ïàðò³ÿ íà íàñòóïíèõ âèáîðàõ äî Äåðæ-
äóìè îòðèìàº, çà íàéîïòèì³ñòè÷í³øèìè
ïðîãíîçàìè, íå á³ëüøå 15 %. Â Óêðà¿í³
æ “ë³â³” âèÿâèëèñÿ íà ìåæ³ ïîòðàïëÿí-
íÿ äî ïàðëàìåíòó. Ïðè÷îìó ÿêùî êîìó-
í³ñòàì öüîãî ðîêó ïîùàñòèëî, òî ÑÏÓ
äîâåäåòüñÿ ñêëàñòè êîìïàí³þ ÑÄÏÓ(î)

ïîçà ñò³íàìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Íà äóìêó
åêñïåðò³â, ïðè÷èíîþ íåâäà÷ ë³âèõ ñèë
º â³äñóòí³ñòü ÿñêðàâèõ ë³äåð³â ³ â³äò³ê
ãîëîñ³â äî ðåéòèíãîâ³øèõ ïàðò³é, ÿê³ âè-
ã³äí³øå çìîãëè ïîäàòè ñåáå íà ïîë³òè÷-
í³é àðåí³, çàïîçè÷èâøè ïðè öüîìó îñ-
íîâí³ “êîçèð³” êîìóí³ñò³â òà ñîö³àë³ñò³â.
Ðîñ³éñüêèé ïîë³òòåõíîëîã Ìàðàò Ãåëü-
ìàí ïåðåêîíàíèé, ùî â Óêðà¿í³ ó êîìó-
í³ñò³â ç’ÿâèâñÿ “ìîãóòí³é ñïàäêî-
ºìåöü” — Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â, ùî ïåðåòÿ-
ãóº íà ñåáå ëåâîâó ÷àñòêó ãîëîñ³â ³ åôåê-
òèâí³øå âèêîðèñòîâóº ¿õí³ ãàñëà. À íà-
øîóêðà¿íåöü Îëåñü Äîí³é ââàæàº, ùî
äèñêðåäèòîâàíîþ º íå ³äåîëîã³ÿ, à ïàð-
ò³¿, ÿê³ íàçèâàþòü ñåáå ë³âèìè. Ïðè öüî-

ìó, íà éîãî äóìêó, “ë³â³” ãàñëà ñì³ëèâî
áåðóòü íà îçáðîºííÿ éîãî êîëåãè ³ç
ÁÞÒ.

Äåïóòàò Âåðõîâíî¿ Ðàäè 5 ñêëèêàííÿ
â³ä ÊÏÓ Îëåêñàíäð Ãîëóá âèçíàâ, ùî
ï³ñëÿ ðîçïàäó ÑÐÑÐ çà “ë³âèõ” ñïðàâä³
ñïî÷àòêó ãîëîñóâàëè çà ³íåðö³ºþ, ïðîòå
òàê íå ìîãëî òðèâàòè ïîñò³éíî. “Âèñîê³
ðåçóëüòàòè ó ïàðëàìåíò³ áóëè çàñëóãîþ
íå íîâîóòâîðåíî¿ êîìïàðò³¿, à ùå ñòàðî¿
ÊÏÐÑ. Öå ïðèçâåëî äî ïåâíîãî ñàìîçà-
ñïîêîºííÿ êîìóí³ñò³â, âîíè âèð³øèëè,
ùî ìîæíà, íå ðåôîðìóþ÷èñü, ïðîõîäè-
òè ó ïàðëàìåíò ³ íå ïðîïîíóâàòè íîâî¿
ìîäåë³ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà”,— ââàæàº
Îëåêñàíäð Ãîëóá. Ïðîòå â³í çàïåâíèâ,
ùî éîãî ïàðò³ÿ çðîáèòü óðîêè ç ïîìèëîê.

Ïîë³òîëîã, äèðåêòîð öåíòðó ñîö³îëî-
ã³÷íèõ äîñë³äæåíü “Ñîô³ÿ” Àíäð³é ªð-
ìîëàºâ òàêîæ â³ðèòü ó ðåàá³ë³òàö³þ ë³-
âîãî ðóõó â Óêðà¿í³, õî÷à ó ÿêîìó ôîð-
ìàò³ öå â³äáóäåòüñÿ — íàðàç³ âàæêî ïå-
ðåäáà÷èòè. “Ïîêè ùî “ë³â³” â óìîâàõ
ãëîáàëüíîãî êàï³òàë³çìó íå çìîãëè
ñôîðìóâàòè íîâî¿ ñîö³àëüíî¿ óòîï³¿,
àäåêâàòíî¿ íèí³øí³é ñèòóàö³¿”,— ï³äñó-
ìóâàâ ïîë³òîëîã

Â î÷³êóâàíí³ ë³âî¿ óòîï³¿
Åêñïåðòè âèçíà÷èëè ïðè÷èíè çàíåïàäó ë³âî¿ ³äåîëîã³¿
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора політичні е сперти нама алися визначити причини занепад
"лівої" ідеоло ії на пострадянсь ом просторі та зо рема в У раїні.
Головними недолі ами раїнсь их "лівих" назвали відс тність ха-
ризматичних лідерів та невміння адапт вати ідеоло ічні станов и
до потреб сьо одення. Проте ставити хрест на ідеоло ії е сперти
по и що не стали.

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Учорашнє перше засідання під-
отовчої р пи з під отов и й
ор анізації 1- о пленарно о засі-
дання парламент 6- о с ли ан-
ня за інчилося нічим. Помаран-
чеві спроб вали обрати свою
людин оловою під отовчої р -
пи, а опоненти натомість рю -
н ли дверима, звин вативши
оле з БЮТ і НУ-НС неповазі
до парламентаризм . Робота
нової Верховної Ради очі вано
розпочалася зі с андал .

Ïåðåä ïî÷àòêîì çàñ³äàííÿ í³÷îãî íå
îá³öÿëî ñóìíîãî ô³íàëó. Îêð³ì ïðåäñòàâ-
íèê³â ÁÞÒ ³ ÍÓ-ÍÑ, äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè
íà çàïðîøåííÿ Îëåêñàíäðà Ìîðîçà
ïðèéøëè ïðåäñòàâíèêè â³ä ÊÏÓ, Áëîêó
Ëèòâèíà òà íàâ³òü ðåã³îíàë Ðà¿ñà Áîãàòè-
ðüîâà. Ïðîòå ³äèë³ÿ òðèâàëà íåäîâãî. Ðà-
¿ñà Áîãàòèðüîâà òà êîìóí³ñòè âèð³øèëè
ñïî÷àòêó çàðåºñòðóâàòèñÿ ó ÖÂÊ ³ ëèøå
ï³ñëÿ öüîãî áðàòè ó÷àñòü ó ðîáî÷³é ãðó-
ï³. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê âîíè çàëèøèëè çàñ³äàí-
íÿ, éîãî ëåã³òèìí³ñòü çàâèñëà â ïîâ³òð³.
Ïðîòå íåñïîä³âàíèì ðÿò³âíèêîì ïîìà-
ðàí÷åâèõ ñòàâ ïðåäñòàâíèê Áëîêó Ëèòâè-
íà ²ãîð Øàðîâ. Ùî é âèçíàâ “Õðåùàòè-
êó” íàøîóêðà¿íåöü Ðîìàí Çâàðè÷, çà-
ÿâèâøè, ùî “ïàí Øàðîâ ñóìë³ííî íàìà-
ãàâñÿ âèêîíàòè ñâ³é îáîâ’ÿçîê”. Ïðîòå
êîëè Þë³ÿ Òèìîøåíêî â³äêèíóëà ïðîïî-
çèö³¿ Áëîêó Ëèòâèíà ùîäî êàäðîâèõ ïè-
òàíü ó ðîáî÷³é ãðóï³, ï³øîâ ³ â³í. Çà â³ä-
ñóòíîñò³ êâîðóìó æîäíîãî ïðèíöèïîâî-
ãî ïèòàííÿ óõâàëèòè íå âäàëîñÿ, çîêðå-
ìà îáðàòè êåð³âíèöòâî ðîáî÷î¿ ãðóïè.

Íåçâàæàþ÷è íà ïðîâàë, Þë³ÿ Òèìî-

øåíêî âæå çàïåâíèëà, ùî ÁÞÒ ³ ÍÓ-ÍÑ
“ïðîäîâæóâàòèìóòü àêóðàòíî ïðèõîäèòè
íà çàñ³äàííÿ”. Ñõîæå, ðîáèòè ïîìàðàí-
÷åâèì öå äîâåäåòüñÿ ó ãîðä³é ñàìîòíîñò³.
ßê çàÿâèëà “Õðåùàòèêó” ÷ëåí ãðóïè â³ä
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Ãàííà Ãåðìàí, íà ñüîãî-
äí³øíº çàñ³äàííÿ âîíè íå ïðèéäóòü.
Àäæå, íà ¿¿ äóìêó, ðîáèòè öå äî òîãî ÷à-
ñó, äîêè äåïóòàòè â³ä ¿¿ ïîë³òè÷íî¿ ñèëè
íå îòðèìàëè ìàíäàòè, íå ñë³ä. À ðåºñòðó-
âàòèñÿ ðåã³îíàëè íå ïîñï³øàþòü. Â³äòÿ-
ãóþ÷è ÷àñ ïî÷àòêó ðîáîòè íîâî¿ Ðàäè, âî-

íè íå ëèøå äîçâîëÿòü ïîïðàöþâàòè âëàñ-
íîìó óðÿäó, àëå é äàþòü êðà¿í³ ïîñïîñ-
òåð³ãàòè çà òèì, ÿê ñâàðÿòüñÿ îïîíåíòè.
Íå ñåêðåò, ùî ºäí³ñòü ó ëàâàõ ïîìàðàí-
÷åâî¿ êîàë³ö³¿ òàíå ç êîæíèì äíåì. À ÿê-
ùî Þë³¿ Òèìîøåíêî òàê ³ íå âäàñòüñÿ
íàçáèðàòè 226 äåïóòàò³â, òî óðÿä Â³êòîðà
ßíóêîâè÷à ìàòèìå âñ³ øàíñè ïåðåæèòè
Âåðõîâíó Ðàäó 5-ãî ñêëèêàííÿ. Ïðåçè-
äåíò, ñõîæå, íå çàïåðå÷óâàòèìå, áî çáå-
ðåæå â ñåáå âñ³ âàæåë³ âïëèâó íà ïàðëà-
ìåíò

Îïîçèö³¿ äàëè
ïîìàðàí÷åâå ñâ³òëî
Ðåã³îíàëè íå ïîñï³øàþòü ñòàòè äåïóòàòàìè íîâîãî ñêëèêàííÿ

На амері поціл н и ви лядають ч дово, а в л арах йде запе ла боротьба
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Â³ä÷óéòå ð³çíèöþ
Ïîð³âíÿííÿ êàíäèäàò³â íà óðÿäîâ³ ïîñàäè

Триває о ляд потенційних претендентів на владні посади з різних політичних середовищ. Своїми д м ами з "Хрещати ом" поділилися іпоте-
тичні претенденти на посад олови Державно о омітет У раїни справах національностей та релі ій Геннадій Мос аль (НУ—НС) та Іван По-
пес (Партія ре іонів). Обидва політи и запропон вали створити новий державний ор ан влади, проте не один і той самий.

Ãåííàä³é ÌÎÑÊÀËÜ: “Ìè, ìàáóòü, ºäèíà êðà¿íà,
ÿêà íå ìàº ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè”

— ßê âè îö³íþºòå ñó÷àñíèé ñòàí ì³æíàö³îíàëüíèõ ñòî-
ñóíê³â â Óêðà¿í³?

— Ââàæàþ, ùî, ó ïîð³âíÿíí³ ç ³íøèìè êðà¿íàìè, ÿê³
óòâîðèëèñÿ ï³ñëÿ ðîçïàäó êîëèøíüîãî Ðàäÿíñüêîãî Ñî-
þçó, öåé ñòàí º çàäîâ³ëüíèì.

Ñïðàâà â òîìó, ùî çà 17 ð³ê íåçàëåæíîñò³ ó íàñ íà ì³æ-
íàö³îíàëüíîìó ´ðóíò³ íå áóëî æîäíèõ ñåðéîçíèõ êîí-
ôë³êò³â. ßêùî âîíè ³ º äåÿê³, òî ïåðåâàæíî íà ïîáóòîâî-
ìó ´ðóíò³. ß ãàäàþ, ùî íèí³ ç óñ³õ ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿í
Óêðà¿íà ìîæå áóòè âç³ðöåì ì³æíàö³îíàëüíèõ â³äíîñèí.

— ßê âè ñòàâèòåñÿ äî ³äå¿ íàäàííÿ ðîñ³éñüê³é ìîâ³ îô³-
ö³éíîãî ñòàòóñó?

— ß äî ö³º¿ ³äå¿ ñòàâëþñÿ ÿê äî âêðàé íåãàòèâíî¿. ª êîí-
ñòèòóö³éíà íîðìà. Áóäü-ÿêà äåðæàâà ïîâèííà ìàòè ñâîþ
ìîâó. Ñüîãîäí³ º àêòèâ³ñòè ó Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, ÿê³ ãîâîðÿòü
ïðî ïðèêëàä Øâåéöàð³¿, äå, ìîâëÿâ, º ÷îòèðè ÷è ï’ÿòü
äåðæàâíèõ ìîâ. Àëå òðåáà ìàòè íà óâàç³, ùî Øâåéöàð³ÿ
òî º êîíôåäåðàö³ÿ: ð³çí³ ôåäåðàòèâí³ ðåñïóáë³êè îá’ºä-
íàëèñÿ ó êîíôåäåðàö³þ, ³ â îá’ºäíàíí³ âîíè çàëèøèëè çà
ñîáîþ ïðàâî ìàòè ñâîþ äåðæàâíó ìîâó.

Äðóãå. Íîðìà ïðî 4 ÷è 5 äåðæàâíèõ ìîâ ñòàâèòü ïåðåä
÷èíîâíèêàìè âèìîãó ïðî òå, ùîá âîíè çíàëè ö³ 4 ÷è 5
äåðæàâíèõ ìîâ. Ó íàñ, íà æàëü, ÷èíîâíèêè îäíó íå ìî-
æóòü âèâ÷èòè. Îñü ó ÷îìó ïðîáëåìà — ð³âåíü íàøî¿ êóëü-
òóðè çàãàëüíî¿, îñâ³òíüî¿, ïîë³òè÷íî¿ º çîâñ³ì ³íøèì, í³æ
ó Øâåéöàð³¿. Òîìó ïîð³âíÿííÿ ³ç Øâåéöàð³ºþ, ÿê íà ìå-
íå, ïåðåêîíóþòü ó ïðîòèëåæíîìó.

— ×è çàãðîæóº Óêðà¿í³ òå, ùî âîíà ìîæå ñòàòè «â³äñò³é-
íèêîì» íåëåãàëüíèõ ì³ãðàíò³â?

— Öå íå ëèøå çàãðîæóº. Öå âæå º ôàêòîì. Ñïðàâà â
òîìó, ùî ó ãàëóç³ ì³ãðàö³éíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íà ïåðåáó-

âàº ó ÿêîìóñü ïåðâ³ñíîìó ñòàí³. Ìè ïðèáëèçíî ìàºìî
500 òèñÿ÷ îñ³á, ÿê³ íåëåãàëüíî ïðîæèâàþòü â Óêðà¿í³, ³
ïðî ¿õíº ³ñíóâàííÿ í³õòî íå çíàº. Öå ïî-ïåðøå. Äðóãå.
Ìè ï³äïèñàëè ð³çí³ óãîäè. Äî íàñ ìîæóòü ¿õàòè ç êðà¿í-

÷ëåí³â ªâðîïåéñüêîãî ñîþçó, ³íøèõ êðà¿í, õî÷ íàñ í³êó-
äè íå âïóñêàþòü. Ìè ï³äïèñàëè óãîäó ç ªâðîñîþçîì ïðî
òå, ùî ìè ãîòîâ³ óõâàëèòè çàêîí ïðî ðåàäì³ñ³þ (ïîâåð-
íåííÿ). Ìè ìàºìî ïðèéìàòè âñ³õ — ³ òèõ, êîãî òàì Ñàð-
êîç³ íå ïîñàäèâ — óñ³õ ï³äïàëþâà÷³â ìàøèí, ð³çíèõ àôå-
ðèñò³â, ³ ³íøèõ.

Òîìó, ÿê íà ìåíå, äóæå ãîñòðîþ º ïðîáëåìà ñòâîðåííÿ
îêðåìî¿ äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè, ÿêà á âçÿëàñÿ ç
íóëÿ íàâîäèòè ó ö³é öàðèí³ ïîðÿäîê. Ðàí³øå áóâ êîì³òåò
³ç ïèòàíü íàö³îíàëüíîñòåé ³ ì³ãðàö³¿. Íèí³ öå Äåðæàâíèé
êîì³òåò ó ñïðàâàõ íàö³îíàëüíîñòåé òà ðåë³ã³¿.

Íèí³ îô³ö³éíî éäåòüñÿ ëèøå ïðî á³æåíö³â. À êîì³òå-
òó ç ïèòàíü ì³ãðàö³¿ íàðàç³ íåìàº. Ìè, ìàáóòü, ºäèíà êðà-
¿íà, ÿêà íå ìàº ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè. Òîìó öå ïèòàííÿ
ñüîãîäí³ º äóæå àêòóàëüíèì. ß á ñêàçàâ, âîíî º íàâ³òü
ïåðåçð³ëèì. Ðàíî ÷è ï³çíî òàêà ñëóæáà ïîâèííà áóòè
ñòâîðåíà.

— ßêèìè ìàþòü áóòè â³äíîñèíè äåðæàâè ç óêðà¿íñüêîþ
ä³àñïîðîþ çà êîðäîíîì?

— Íó, íå òàê³, ÿê ñüîãîäí³. Áóäü-ÿêà äåðæàâà ìàº ï³ä-
òðèìóâàòè ñâî¿õ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â. Öå º ñâÿòèé îáîâ’ÿçîê.
Äåðæàâà ïîâèííà ìàòè ïðîãðàìó ïîâåðíåííÿ òèõ ëþäåé,
ÿê öå ðîáèòü Ðîñ³ÿ, ÿêà ìàº äåðæàâíó ïðîãðàìó ïîâåð-
íåííÿ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â.

Ïîäèâ³òüñÿ, çà 17 ðîê³â ìè í³êîãî íå ïîâåðíóëè. ² òèõ,
õòî æèëè ó çåìëÿíêàõ ó ×å÷í³ ï³ä ÷àñ â³éñüêîâèõ ä³é, ³ ç
Àáõàç³¿, ³ ç Ï³âäåííî¿ Îñåò³¿, êîòð³ ñïðàâä³ ñâîãî ÷àñó ïî-
òðàïèëè ó ñêëàäí³ îáñòàâèíè.

Çâ³ñíî, ìîæëèâî, íàì ç Êàíàäè í³êîãî íå òðåáà ïîâåð-
òàòè, ÷è ç Ôðàíö³¿, àëå òàêó ïðîãðàìó ìè ïîâèíí³ ìàòè.
Äå á íå áóëè íàø³ ñï³ââ³ò÷èçíèêè, ïðî íèõ äåðæàâà ïî-
âèííà äáàòè

²âàí ÏÎÏÅÑÊÓ: “Ðîñ³éñüêó ìîâó âæå íèí³ 
âèêîðèñòîâóþòü ÿê îô³ö³éíó”

— ßê âè îö³íþºòå ñó÷àñíèé ñòàí ì³æíàö³îíàëüíèõ â³äíî-
ñèí â Óêðà¿í³?

— Íà æàëü, ùå íåìàº ðîçðîáëåíî¿ äåðæàâíî¿ êîíöåï-
ö³¿ åòíîïîë³òèêè â Óêðà¿í³. ßê ò³ëüêè âîíà áóäå ðîçðîá-
ëåíà, ìîæíà áóäå ÿêîñü àðãóìåíòóâàòè óñï³õè ÷è âàäè
ì³æíàö³îíàëüíèõ â³äíîñèí. Ïðîòå, ùîá ðîçïèñàòè êîí-
öåïö³þ ³ óõâàëèòè ¿¿ ó Âåðõîâí³é Ðàä³, òðåáà âçÿòè çà îñ-
íîâó òðè ìîìåíòè.

Ïåðøèé. Ïðåàìáóëó Êîíñòèòóö³¿, äå çàçíà÷åíî, ùî äî
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó íàëåæàòü ãðîìàäÿíè óñ³õ íàö³îíàëü-
íîñòåé.

Äðóãà çàñàäíè÷à òåçà ïîëÿãàº â òîìó, ùî íå ìîæå áó-
òè îáìåæåíü ÷è ïðèâ³ëå¿â çà áóäü-ÿêîþ îçíàêîþ, çîêðå-
ìà çà ìîâíîþ àáî íàö³îíàëüíîþ.

Òðåòº, ùî ïðè óõâàëåíí³ íîâèõ çàêîí³â íå äîïóñêàºòü-
ñÿ îáìåæåííÿ ôîðì ³ îáñÿã³â ³ñíóþ÷èõ ïðàâ ³ ñâîáîä.

ßêùî öå çðîáèòè ³ äîâåñòè äî ê³íöÿ, à çà îñíîâó âçÿ-
òè ªâðîïåéñüêó Õàðò³þ ðåã³îíàëüíèõ ìîâ àáî ìîâ ìåí-
øèí òà Ðàìêîâó êîíâåíö³þ çàõèñòó ïðàâ íàö³îíàëüíèõ
ìåíøèí, òî â Óêðà¿í³ âñ³ ãîñòð³ ïèòàííÿ áóäóòü âèð³øå-
í³ ³ ïåðåä âèáîðàìè íå áóäå ñïåêóëÿö³é ç öüîãî ïðèâîäó.

— ßê âè ñòàâèòåñÿ äî ³äå¿ íàäàííÿ ðîñ³éñüê³é ìîâ³ îô³-
ö³éíîãî ñòàòóñó?

— Ðîñ³éñüêà ìîâà ³ òàê ìàº ñòàòóñ îô³ö³éíî¿. Ïî-ïåð-
øå, çã³äíî ðàòèô³êîâàíî¿ ªâðîïåéñüêî¿ õàðò³¿ ðåã³îíàëü-
íèõ ìîâ àáî ìîâ ðåã³îíàëüíèõ ìåíøèí. Öå ïåðøà îáñòà-
âèíà. Äðóãà îáñòàâèíà. ßêùî â³äêðèòè ïàñïîðò ãðîìàäÿ-
íèíà Óêðà¿íà, òî ìîæíà ïîáà÷èòè, ùî êð³ì óêðà¿íñüêî¿
äåðæàâíî¿ ìîâè, òàì º çàïèñè ùå é ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ.
Òðåòÿ îáñòàâèíà. Âñ³ çàêîíè â Óêðà¿í³ äðóêóþòü ó «Ãîëî-
ñ³ Óêðà¿íè». Òàì º âàð³àíò ðîñ³éñüêîþ ³ º âàð³àíò óêðà-
¿íñüêîþ.

Äàë³. ßêùî âçÿòè ïðî¿çí³ êâèòêè íà ïî¿çäè, òàì òàêîæ
ìîæíà ïîáà÷èòè, ùî íàñïðàâä³ ðîñ³éñüêó ìîâó âèêîðèñ-
òîâóþòü ÿê îô³ö³éíó.

²íøà ñïðàâà, ùî öåé ñòàòóñ íå çàêð³ïëåíèé ùå ó çàêî-
íîäàâ÷èõ àêòàõ.

— ×è çàãðîæóº Óêðà¿í³ òå, ùî âîíà ìîæå ñòàòè «â³äñò³é-
íèêîì» íåëåãàëüíèõ ì³ãðàíò³â?

— Òåîðåòè÷íî òàê. Ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ªâðîïåéñüêèé
ñîþç ïî÷èíàº áóäóâàòè ñâî¿ ñõ³äí³ êîðäîíè ³ çì³öíþâàòè

¿õ, à òàêîæ ó çâ’ÿçêó ç óãîäîþ ïðî ðåàäì³ñ³þ, âñ³õ íåëå-
ãàë³â, ÿê³ ïðîéøëè ÷åðåç Óêðà¿íó, ïîâåðòàòèìóòü â Óêðà-
¿íó. Ç ³íøîãî áîêó, äî Óêðà¿íè ìîæóòü ïðè¿õàòè óñ³, êî-
ìó íå ë³íüêè, áî áàãàòî ëþäåé ìàþòü ìîæëèâîñò³ ïðè¿õà-
òè äî Óêðà¿íè áåç â³çè. Ùîá çàïîá³ãòè ö³é çàãðîç³, ïî-
òð³áíî ïðèéìàòè çì³íè äî çàêîíîäàâñòâà. Ç ö³ºþ ìåòîþ
ìîæíà óõâàëèòè íîâó ðåäàêö³þ çàêîíó «Ïðî á³æåíö³â»,
ùîá ìè ìàëè ÷³òêå âèçíà÷åííÿ, õòî æ º á³æåíö³. Òàêîæ
òðåáà óðåãóëþâàòè ïðîöåäóðó â’¿çäó äî Óêðà¿íè, ïðèíàé-
ìí³ ¿¿ òðåáà ïåðåãëÿíóòè ç òî÷êè çîðó ³íòåðåñ³â Óêðà¿íè.
Òðåò³é ìîìåíò: òðåáà ëåãàë³çóâàòè âñ³õ òèõ, õòî ïðàöþº â
Óêðà¿í³ îô³ö³éíî, ÿê öå ðîáëÿòü, íàïðèêëàä, ó Çàõ³äí³é
ªâðîï³, ñêàæ³ìî, â ²òàë³¿ ÷è ó Ïîðòóãàë³¿, äå ëåãàë³çóþòü
íàâ³òü òèõ, õòî íå ìàº ãðîìàäÿíñòâà.

² òàêèì ÷èíîì íåëåãàë³â áóäå âñå ìåíøå ³ ìåíøå. À ùî-
äî òèõ, ùî íåëåãàëüíî ïîòðàïèëè íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè,
òðåáà çðîáèòè âñå, ùîá âîíè ïîâåðíóëèñÿ äî ñâî¿õ êðà¿í.

— ßêèìè ìàþòü áóòè â³äíîñèíè äåðæàâè ç óêðà¿íñüêîþ
ä³àñïîðîþ çà êîðäîíîì?

— Ó íàø³é Êîíñòèòóö³¿ ÷³òêî çàïèñàíî, ùî Óêðà¿íà çî-
áîâ’ÿçàíà çàáåçïå÷èòè ïîòðåáè óêðà¿íö³â, ÿê³ ïðîæèâàþòü
çà êîðäîíîì. ß âçàãàë³ çàïðîïîíóâàâ áè ñòâîðèòè îêðå-
ìèé äåðæàâíèé êîì³òåò ç öüîãî ïðèâîäó, à íå çàëèøàòè
öåé íàïðÿì ó ñêëàä³ ì³í³ñòåðñòâ ³ ð³çíèõ â³äîìñòâ.

Äî ïðåäñòàâíèê³â ä³àñïîðè ÿ â³äíîøó íå ëèøå åòí³÷-
íèõ óêðà¿íö³â, à âñ³õ, ùî íàðîäèëèñÿ â Óêðà¿í³ ³ áóëè ãðî-
ìàäÿíàìè Óêðà¿íè.

ª ³ ïðîáëåìà ïîäâ³éíîãî ãðîìàäÿíñòâà. Áàãàòî ïðåäñòàâ-
íèê³â ä³àñïîðè áàæàëè á ìàòè óêðà¿íñüêå ãðîìàäÿíñòâî, àëå
ïðè öüîìó ïðàãíóòü íå ïîçáóòèñÿ ãðîìàäÿíñòâà òèõ êðà¿í,
äå âîíè íèí³ ìåøêàþòü. Öå ñêëàäíà ïðîáëåìà, áî ïîòðå-
áóº âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿. Ïðîòå, êîëè á öå áóëî
âèð³øåíî, ãàäàþ, äî Óêðà¿íè ïðèéøëî á ÷èìàëî ³íâåñòè-
ö³é, ÿê ó âèãëÿä³ ô³íàíñ³â, òàê ³ ëþäñüêèì êàï³òàëîì
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Ó÷îðà íà íàðàä³ ó ÊÌÄÀ ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè àäì³í³ñòðà-
ö³¿ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî çðóøèâ ç
ì³ñöÿ ïèòàííÿ áóä³âíèöòâà òðàíñ-
ïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè íà Ïîøòîâ³é
ïëîù³. Äî öüîãî ê³ëüêà ðîê³â ðîç-
ãëÿäàëè ð³çíîìàí³òí³ ïðîåêòè, àëå
äî ä³ëà íå äîõîäèëî. Ì³ñòîáóä³âíà
ðàäà â³äõèëèëà ïîíàä 10 ïðîåêò³â.
“Äèñêóñ³ÿ áóëà äîâêîëà òîãî, áóäå
Ïîøòîâà ïëîùà ìàéäàí÷èêîì äëÿ

³íâåñòèö³éíèõ îá’ºêò³â ÷è öå áóäå
òðàíñïîðòíà ðîçâ’ÿçêà. Ñüîãîäí³ ð³-
øåííÿ îñòàòî÷íå — ì³ñòó ïîòð³áíà
äîðîæíÿ ðîçâ’ÿçêà”,— çàçíà÷èâ
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî.

Ðîçâ’ÿçêà, ïðîåêò ÿêî¿ îáãîâîðè-
ëè íà íàðàä³, ïåðåäáà÷àº áóä³âíèö-
òâî åñòàêàäè, ç äâîìà ë³âèìè ïîâî-
ðîòàìè ï³ä íåþ, à òàêîæ äâîìà ñâ³ò-
ëîôîðàìè. Òàêèé âàð³àíò äîçâî-
ëèòü, ïî-ïåðøå, çàáåçïå÷èòè áåç-

ïåðåðâíèé ðóõ ïî Íàáåðåæíîìó
øîñå, à öå ðîçâàíòàæèòü öåíòð ì³ñ-
òà â³ä àâòîïîòîêó, ïî-äðóãå, ðóõ
òðàíñïîðòó ÷åðåç Ïîøòîâó ïëîùó
ñòàíå âïîðÿäêîâàí³øèì. Ñüîãîäí³
÷åðåç Ïîøòîâó ïëîùó ùîäíÿ ïðî-
õîäèòü ïîíàä 100 òèñ. àâò³âîê, ÿê³
çà â³äñóòíîñò³ ðîçâ’ÿçêè óòâîðþþòü
çíà÷í³ çàòîðè.

Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü ïðîåêòó ïå-
ðåâèùèòü 120 ìëí ãðí. Ó áóä³âíèö-
òâî ðîçâ’ÿçêè çàëó÷àòü ³ êîøòè ³í-
âåñòîð³â. Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà
³íâåñòèö³é Ìàðèíè Ëóêàøèíî¿, íà
Ïîøòîâ³é ïëîù³ ïåðåäáà÷àþòü áó-
ä³âíèöòâî äâîð³âíåâîãî ï³äçåìíîãî
ïàðê³íãó íà 400 ìàøèíîì³ñöü. “Ïî-
ðó÷ ðîçòàøîâàíî òðè ãîòåë³, áàí-
ê³âñüê³ óñòàíîâè, òîìó ïàðê³íã òóò
äóæå äîðå÷íèé”,— çàçíà÷èëà ïàí³
Ëóêàøèíà.

Ïðè ðîçðîáö³ ïðîåêòó òðàíñïîðò-
íî¿ ðîçâ’ÿçêè àíàë³çóâàëè ³ñíóþ÷³
òðàíñïîðòí³ ïîòîêè, à òàêîæ êîì-
ï’þòåðí³ ìîäåë³ ³íòåíñèâíîñò³ ðó-
õó â ìàéáóòíüîìó, ïðî öå “Õðåùà-
òèêó” ðîçïîâ³â äèðåêòîð ²íñòèòóòó
“Êè¿âäîðì³ñòïðîåêò” Âîëîäèìèð
Âîðîáéîâ. Çà éîãî ñëîâàìè, áóä³â-
íèöòâî ðîçâ’ÿçêè ìîæå òðèâàòè äî
òðüîõ ðîê³â.

Ï³äáèâàþ÷è ï³äñóìêè íàðàäè,
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî íàãîëîñèâ,
ùî âàæëèâî ïàì’ÿòàòè ïðî ãðîìàä-
ñüêèé òðàíñïîðò. “Ðîçâ’ÿçêà ìàº çà-
áåçïå÷èòè çðó÷íèé ï³ä’¿çä ãðîìàä-
ñüêîãî òðàíñïîðòó äî ì³ñöü ïðîæè-
âàííÿ êèÿí. Ìè íå ìîæåìî ïðîñ-
òî “ãíàòè” éîãî ïî Íàáåðåæíîìó
øîñå”,— ñêàçàâ â³í

Ïîøòîâó ïëîùó 
ðîçâ’ÿæóòü
Òàêèì ÷èíîì óäàñòüñÿ ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó çàòîð³â
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора на нараді в Київмісь держадміністрації вирішили,
що робити з Поштовою площею. Щодня 100-тисячний
транспортний поті творює вели і затори, відта , ста-
ла очевидною потреба транспортної розв'яз и. Роз ля-
н тий прое т розв'яз и передбачає еста ад , два лівих
повороти та два світлофори. Інвестори зб д ють під-
земний пар ін на 400 машиномісць. Б дівництво роз-
в'яз и триватиме до трьох ро ів.

Щоденні затори на Поштовій площі зни н ть після введення нової розв’яз и

Ùîá îòðèìàòè ï³ëüãîâèé
êðåäèò â áàíêó “Õðåùàòèê”
äëÿ çàêóï³âë³ 5 íîâèõ åâàêóàòî-
ð³â, ÊÏ “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ”
ïðîïîíóº âèêîðèñòàòè ï³ä çà-
ñòàâó ³ñíóþ÷å ìàéíî (òîáòî 23
àâòîåâàêóàòîðè). Äåïóòàòè ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó íà ó÷î-
ðàøíüîìó çàñ³äàíí³ îäíîñòàé-
íî ï³äòðèìàëè íàì³ðè êîìó-
íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà. Çà ñëî-
âàìè äèðåêòîðà “Êè¿âòðàíñ-
ïàðêñåðâ³ñó” Îëåíè Ïîë³ùóê,
íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî îðãàí³-
çàö³ÿ º ïðèáóòêîâîþ, àëå ùå íå
ìàº âëàñíèõ êîøò³â äëÿ ïðè-
äáàííÿ ñïåöòåõí³êè. Äåïóòàò
Ñòåïàí ×åðíîâåöüêèé çàïðî-
ïîíóâàâ ï³ä çàñòàâó ìàéíà âðà-
õóâàòè ³ ìàéáóòíþ òåõí³êó ³
âçÿòè êðåäèò õî÷à á íà 10—15
åâàêóàòîð³â, âðàõîâóþ÷è, ùî
âîíè º äæåðåëîì äëÿ ïîïîâ-
íåííÿ ì³ñüêîãî áþäæåòó. Àëå
ç’ÿñóâàëè, ùî ñóìó êðåäèòó âè-
çíà÷àòèìå áàíê. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê

îáðàíö³ ïîçèòèâíî ïðîãîëîñó-
âàëè çà öå ïèòàííÿ, ãîëîâà ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Âîëîäèìèð
Ïðèñÿæíþê æàðòîìà çàóâàæèâ,
ùîá ïðàö³âíèêè “Êè¿âòðàíñ-
ïàðêñåðâ³ñó” á³ëüøå íå åâàêó-
éîâóâàëè àâòî äåïóòàò³â Êè¿â-
ðàäè. “Áî â äåêîãî ìàøèíè âæå
ê³ëüêà ðàç³â â³äïðàâëÿëè íà
øòðàôìàéäàí÷èê,— çàóâàæèâ
â³í.— Äåïóòàòàì æå çà öå ñî-
ðîìíî ³ íåçðó÷íî ïåðåä ñâî¿ìè
âèáîðöÿìè”.

Îêð³ì öüîãî, ó÷àñíèêè êîì³-
ñ³¿ ï³äòðèìàëè ìåøêàíö³â ç
âóë. Âîëîäèìèðñüêî¿, 4. Çà
ö³ºþ àäðåñîþ ï³ñëÿ êàï³òàëü-
íîãî ðåìîíòó ³ äîáóäîâè ïî-
ìåøêàííÿ, ÿêîìó âæå ïîíàä
130 ðîê³â, æèòåë³ ìàëè ïåðåäà-
òè 10 %, â³äñîòê³â çàãàëüíî¿
ïëîù³ äëÿ ïîòðåá ì³ñòà. Àëå,
ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ, íàñïðàâä³ âîíè
ìîæóòü âíåñòè ïàéîâó äîëþ íà
ñóìó 720 òèñ. ãðí íà ðîçâèòîê
³íôðàñòðóêòóðè òà ïåðåäàòè
ì³ñòó 10 %, àëå â³ä íîâî¿, òîá-
òî äîáóäîâàíî¿ ïëîù³

“Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñó”
íå âèñòà÷àº åâàêóàòîð³â
Äëÿ çàêóï³âë³ íîâèõ 
áþäæåòíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè 
äîçâîëèëà çàêëàñòè ñòàð³

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора на засіданні постійної омісії Київради з пи-
тань бюджет і соціально-е ономічно о розвит де-
п тати надали дозвіл КП "Київтранспар сервіс" на
застав майна для отримання редит на за півлю
нових ева аторів. О рім цьо о, вирішили, що меш-
анці б дин з в л. Володимирсь ої, 4 після ре он-
стр ції відрахов ватим ть 10 % площі міст , але не
за альної, а лише надб дованої.

Çà äàíèìè êîìïàí³¿ Crotex,
îá’ºìè ðèíêó çîâí³øíüî¿ ðåê-
ëàìè çðîñòóòü ó 2008 ðîö³, ïî-
ð³âíÿíî ³ç 2007-ì, íà 22%. Ðà-
çîì ³ç òèì Àñîö³àö³ÿ çîâí³øíüî¿
ðåêëàìè Êèºâà á’º òðèâîãó ùî-
äî ïîðÿäêó ðîçòàøóâàííÿ ðåê-
ëàìè â ñòîëèö³. À âò³ì, íà÷àëü-
íèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïè-
òàíü ðåêëàìè Ñåðã³é ×åðåï
ñòâåðäæóº, ùî ðîçá³æíîñòåé ç
öüîãî ïðèâîäó íà ðèíêó íåìàº.
“ª îäèí âàð³àíò ïîðÿäêó ðîçòà-
øóâàííÿ ðåêëàìè, çà ÿêèì ìè
ïðàöþºìî. Éîãî çàòâåðäæåíî â
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿, à ³íø³ âàð³-
àíòè, ÿêùî âîíè é ³ñíóþòü,—
íåëåã³òèìí³. Êîëè õòîñü êàæå,
ùî òàê³ º — öå ¿õí³ ïðîáëåìè.
Ñüîãîäí³ ïðàöþº òîé âàð³àíò,
ÿêèé ïðåäñòàâèëà òà ðîçïîâñþ-
äèëà ÊÌÄÀ”,— ïîâ³äîìèâ â³í
“Õðåùàòèêó”. “Íèí³ àêòèâíî

îáãîâîðþþòü ³íøèé íå ìåíø
âàæëèâèé äîêóìåíò — êîíöåï-
ö³þ ðîçòàøóâàííÿ çîâí³øíüî¿
ðåêëàìè ó Êèºâ³”,— íàãîëîñèâ
ïàí ×åðåï. (Çà äàíèìè “Õðåùà-
òèêà”, º íå ìåíøå ÷îòèðüîõ éî-
ãî ðåäàêö³é, ñòâîðåíèõ ð³çíèìè
ðîçðîáíèêàìè.) “Òà í³õòî íå ïî-
ñï³øàº éîãî ïðèéìàòè, àäæå
ïåðø í³æ ðîáèòè öå, òðåáà çâà-
æèòè íà âñ³ íþàíñè. ßêùî Àñî-
ö³àö³ÿ ç³áðàëàñÿ ïðåäñòàâèòè âà-
ð³àíò, ÿêèé ðîçðîáèëà õòîçíà
êîëè, öå ùå íå îçíà÷àº, ùî éî-
ãî çàòâåðäæóâàòèìóòü. Íèí³ ÿê-
ðàç Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ðåêëà-
ìè ðîçðîáëÿº êîíöåïö³þ, ³ âî-
íà ïîñò³éíî çì³íþºòüñÿ. Ð³çíè-
öÿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî ìè ïðà-
öþºìî ñï³ëüíî ç ³íøèìè óñòà-
íîâàìè — ïåðåäóñ³ì ³ç Ãîëîâ-
íèì óïðàâë³ííÿì àðõ³òåêòóðè òà
áóä³âíèöòâà é Ãîëîâíèì óïðàâ-

ë³ííÿì ³ç áëàãîóñòðîþ â ì³ñò³
Êèºâ³. Êîíñòðóêö³¿ ìàþòü îðãà-
í³÷íî âïèñóâàòèñÿ ó àðõ³òåêòó-
ðó ì³ñòà”,— çàóâàæèâ Ñåðã³é
×åðåï.

Äèðåêòîð Âñåóêðà¿íñüêî¿ ðåê-
ëàìíî¿ êîàë³ö³¿ Ìàêñèì Ëàçåá-
íèê ñòâåðäæóº, ùî òàê³ êîí-
ôë³êòè ñïîñòåð³ãàþòüñÿ íå ò³ëü-
êè â Êèºâ³. “Òà ñàìà ñèòóàö³ÿ â
Êðèìó, Îäåñ³, Õàðêîâ³. Âçàãàë³
ðåêëàìà ó ïðåñ³ òà çîâí³øíÿ
ðåêëàìà — íàéá³ëüø íåöèâ³ë³çî-
âàí³ ñåãìåíòè ðèíêó, òîìó êîí-
öåïö³þ ïðèéìàþòü ç³ ñêðè-
ïîì”,— ðîçïîâ³â â³í “Õðåùàòè-
êó”. Äèðåêòîð ïî ïðîäóêòàõ
êîìïàí³¿ Cortex Îëåêñ³é Áàêóí
ïåðåêîíàíèé, ùî êîíöåïö³ÿ íå
âïëèíå ïîì³òíî íà ìîæëèâîñò³
ãðàâö³â ðèíêó, à çðîáèòü éîãî
öèâ³ë³çîâàí³øèì. “Ö³íè ó áóäü-
ÿêîìó ðàç³ çðîñòóòü, íåçàëåæíî
â³ä òîãî, ÿêèìè áóäóòü ïðàâèëà.
Çâè÷àéíî, çàñì³÷åííÿ ðåêëàìîþ
í³êîìó íå ïîäîáàºòüñÿ, îñîáëè-
âî â ñòîëèö³. Öå — îáëè÷÷ÿ äåð-
æàâè, ³ çà éîãî âèêîðèñòàííÿ
òðåáà ïëàòèòè. Òîæ ìè ïðîãíî-
çóºìî çðîñòàííÿ ðèíêó çîâí³ø-
íüî¿ ðåêëàìè íà 22%”,— ïîâ³-
äîìèâ åêñïåðò. Â³í òàêîæ ââà-
æàº, ùî ðèíîê çðîáèòü öèâ³ë³-
çîâàí³øèì íå ò³ëüêè êîíöåïö³ÿ,
à é óêðóïíåííÿ ãðàâö³â öüîãî
ñåãìåíòó ðèíêó

Ðåêëàì³ñòè çàïëóòàëèñÿ 
ó ðîçòàøóâàíí³ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè
ª ÷îòèðè ðåäàêö³¿ äîêóìåíòà,
ÿêèé ðåãóëþº öåé ðèíîê
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора омпанія Crotex оприлюднила попередні рез ль-
тати про нозів ре ламно о рин У раїни на наст пний
рі . Компанія передбачає зменшення темпів зростання
рин , я і все-та и залишаться висо ими — на рівні
26%, а рино зовнішньої ре лами — на 22% вищим,
ніж 2007 році. Разом із тим с переч и нав оло роз-
роб и онцепції розташ вання зовнішньої ре лами
Києві досі не вичерпали себе.

Одна з оловних мов розташ вання зовнішньої ре лами — не пс вати
зовнішньо о ви ляд міста
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Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1304 від 3 жовтня 2007 року

Відповідно до п.19 ч.3 ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою фор�
мування у свідомості мешканців м. Києва внутрішньої потреби до доброчинних діянь, пропагування Ідей
благодійництва, створення та підтримки на міському рівні ініціатив Благодійного фонду “Рідний Дім” зі
створення позитивного іміджу благодійної діяльності та залучення до участі в ній всіх верств населення:

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

1. Îãîëîñèòè 2008 ð³ê ó ì³ñò³ Êèºâ³ Ðî-
êîì äîáðî÷èííîñò³.

2. Çàòâåðäèòè ñêëàä îðãàí³çàö³éíîãî êî-
ì³òåòó ç ïðîâåäåííÿ ó 2008 ðîö³ â ì³ñò³
Êèºâ³ Ðîêó äîáðî÷èííîñò³, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Çàòâåðäèòè ïëàí çàõîä³â ç ï³äãîòîâêè
ó 2007 ðîö³ òà ïðîâåäåííÿ ó 2008 ðîö³ â
ì³ñò³ Êèºâ³ Ðîêó äîáðî÷èííîñò³, ùî äîäàº-
òüñÿ.

Îðãàí³çàö³éíîìó êîì³òåòó çàáåçïå÷èòè âè-
êîíàííÿ ïëàíó çàõîä³â ç ïðîâåäåííÿ ó 2008
ðîö³ â ì³ñò³ Êèºâ³ Ðîêó äîáðî÷èííîñò³.

5. Ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíèêàì áþäæåòíèõ
êîøò³â çàáåçïå÷èòè ó 2007 ðîö³ âèêîíàí-
íÿ ïëàíó çàõîä³â ç ï³äãîòîâêè ó 2007 ðîö³
òà ïðîâåäåííÿ ó 2008 ðîö³ â ì³ñò³ Êèºâ³ Ðî-
êó äîáðî÷èííîñò³ â ìåæàõ çàãàëüíèõ àñèã-
íóâàíü, ïåðåäáà÷åíèõ â áþäæåò³ ì. Êèºâà
íà 2007 ð³ê, òà âðàõóâàòè íåîáõ³äí³ âèäàò-
êè ïðè ñêëàäàíí³ áþäæåòíèõ çàïèò³â íà
2008 ð³ê.

6. Êîìóíàëüí³é íàóêîâî-äîñë³äí³é óñòà-
íîâ³ “Íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà” 
(ÍÄ²ÐîÌ) óçàãàëüíèòè ³íôîðìàö³þ ùîäî
ðåàë³çàö³¿ ïëàíó çàõîä³â ç ï³äãîòîâêè ó 2007
ðîö³ òà ïðîâåäåííÿ ó 2008 ðîö³ â ì³ñò³ Êè-
ºâ³ Ðîêó äîáðî÷èííîñò³ òà äî 25 ãðóäíÿ
2008 ðîêó çàáåçïå÷èòè ³íôîðìóâàííÿ ïðî
¿¿ ïðîâåäåííÿ.

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

8. 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

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

№ 1304 від 3 жовтня 2007 року

Склад
організаційного комітету з проведення у 2008 році в місті Києві

Року доброчинності

Кільчиць а Ірена Реонольдівна заст пни олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації, олова ор анізаційно о омітет

Костюрен о Тетяна Ми олаївна ви он ючий обов`яз и начальни а
Головно о правління соціально о захист населення
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації), заст пни олови
ор анізаційно о омітет

Чев ін Оле сандр І орович президент Бла одійно о фонд "Рідний Дім", заст пни
олови ор анізаційно о омітет (за з одою)

Б р аць ий Петро Васильович начальни Головно о правління по фізичній льт рі та
спорт ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Вол Надія Іванівна заст пни начальни а Головно о правління соціально о
захист населення ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Гол бєва Ірина Єв енівна начальни правління справах жіно , інвалідів, ветеранів
війни та праці ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Гриневич Лілія Михайлівна начальни Головно о правління освіти і на и
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

Дехтярен о Юрій Федорович заст пни дире тора Ком нальної на ово-дослідної
станови "На ово-дослідний інстит т соціально-
е ономічно о розвит міста" (НДІРоМ) (за з одою)

Зоріна Світлана Іванівна начальни Головно о правління льт ри і мистецтв
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

Лахно Марина Михайлівна начальни Головно о правління з питань взаємодії з
засобами масової інформації та зв`яз ів з ромадсь істю
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Лебедєва Лариса Ми олаївна олова Координаційної ради чорнобильсь их об`єднань
міста Києва (за з одою)

Лев овсь а Світлана Василівна повноважений ви онавчий дире тор Київсь о о
відділення Спіл и Самаритян У раїни (за з одою)

М зи а Людмила Анатоліївна ви онавчий дире тор Все раїнсь о о бла одійно о
фонд "Стр мо " (за з одою)

Піщи ов Валерій Анатолійович перший заст пни начальни а Головно о правління
охорони здоров`я та медично о забезпечення
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

П ачова Тетяна Борисівна заст пни начальни а Головно о правління справах
сім`ї та молоді, начальни правління молодіжної та
сімейної політи и ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Севастю Аліна Оле сіївна менеджер ДП "Ейвон осметі с Ю рейн" (за з одою)

Співа овсь ий Володимир
Михайлович

президент Міжнародної орпорації "Гранд" (за з одою)

№ п/п Захід Термін
проведення

Учасни и
і відповідальні

1. Створення та підтрим а інтернет-сайт
"Портал доброчинних справ" з метою
інформ вання населення про хід
проведення місті Києві Ро
доброчинності: розміщення інформації
про иян, я і опинилися надзвичайно
с ладних життєвих обставинах і
потреб ють матеріальної допомо и, для
можливості надання допомо и від
меценатів; інформ вання населення про
соціальні допомо и, я і надають иянам
стр т рні підрозділи Київсь ої місь ої
державної адміністрації

Вересень
2007 ро
постійно

Головне правління
справах сім`ї та молоді;
правління інформаційно о
забезпечення

2. Під отов а та проведення прес-
онференції з питань проведення 2008
році в місті Києві Ро доброчинності

Вересень
2007 ро

Головне правління з
питань взаємодії з
засобами масової
інформації та зв`яз ів з
ромадсь істю; правління
інформаційно о
забезпечення

3. Створення місь ої Ради Меценатів із
числа представни ів вели о о бізнес ,
промисловості, ЗМІ, державних і
с спільних ор анізацій, місь ої і районної
влади

Жовтень
2007 ро

Ор анізаційний омітет

4. Проведення засідань Ради Меценатів
для об оворення ор анізаційно-технічних
і фінансових питань забезпечення
ор анізації та проведення заходів в
межах проведення Ро доброчинності в
м.Києві

3 жовтня
2007 ро
(1 раз на
місяць)

Ор анізаційний омітет

5. Проведення р ло о стол з
представни ами середньо о і вели о о
бізнес в м.Києві на тем "Соціальна
відповідальність підприємств"

1 раз в
вартал

Ор анізаційний омітет;
правління інформаційно о
забезпечення

6. Відзначення підприємств та ор анізацій
міста, меценатів, я і надають фінансов
та інш допомо інвалідам,
ба атодітним сім`ям та їх ромадсь им
ор анізаціям

Протя ом
ро

Ор анізаційний омітет;
правління справах жіно ,
інвалідів, ветеранів війни та
праці

7. Ви отовлення інформаційних а діо- і
відеороли ів щодо проведення Ро
доброчинності та розміщення їх в ефірі
теле- і радіостанцій

Жовтень
2007 ро

Управління інформаційно о
забезпечення

8. Ор анізація та проведення он рс
творчих робіт дітей та молоді міста
"Творити добро"

Жовтень
2007 ро

Головне правління освіти
та на и

9. Проведення мистець их заходів для
соціально незахищених верств
населення в рам ах прое т "Мелодії
серця" (для інвалідів, ветеранів Вели ої
Вітчизняної війни та праці)

Вересень
2007 ро

Головне правління
льт ри і мистецтв

10. Проведення роботи із забезпечення
потреб бібліотечній низі осіб з
обмеженими фізичними можливостями,
я і бажають отрим вати бібліотечне
обсл ов вання безпосередньо за
місцем проживання (на дом )~та
надання їм бібліотечних посл

Постійно Головне правління
льт ри і мистецтв

11. Ор анізація та проведення онцертів для
жителів мі рорайонів силами х дожніх
оле тивів районів

2 рази
на рі

Районні м.Києві державні
адміністрації

12. Ор анізація та проведення
телемарафон за частю видатних
політи ів, зіро спорт та мистецтва з
проблем філантропії в У раїні

3 жовтня
2007 ро
постійно

Управління інформаційно о
забезпечення

13. Ор анізація і проведення Гала- онцерт
в Національній Опері У раїни за частю
ласичних ви онавців, дитячих творчих
самодіяльних оле тивів і зіро естради

17
листопада
2007 ро

Бла одійний фонд "Рідний
Дім", Головне правління
льт ри і мистецтв

14. Проведення ромадсь их сл хань на
тем : "Допоможи он ретній людині"

Листопад
2007 ро

Головні правління,
правління та відділи
ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної
адміністрації)

15. Проведення безстро ової а ції
"Допоможи он ретній людині"

Протя ом
ро

Головні правління,
правління та відділи
ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної
адміністрації)

16. Проведення ро ів доброчинності
навчальних за ладах міста "Добре діло
роби сміло"

Протя ом
ро

Головне правління освіти
та на и

План
заходів з підготовки у 2007 році та проведення 

у 2008 році у місті Києві Року доброчинності
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№ з/п Захід Термін
проведення

Учасни и
і відповідальні

17. Ви отовлення вітальних
листіво та привітання людей
похило о ві , дітей-сиріт,
інвалідів до свят

Протя ом
ро

Головне правління освіти та на и

18. Ви отовлення та розміщення
інформаційних пла атів,
присвячених Ро
доброчинності, на носіях тип
"big board", "light box", "city
light", а та ож ромадсь ом
транспорті

Жовтень —
р день
2007 ро

Головне правління з питань
ре лами; Головне правління
транспорт ; правління
інформаційно о забезпечення

19. Ор анізація і проведення
свят вання Дня Свято о
Ми олая для дітей м.Києва.

19 р дня
2007 ро

Управління справах жіно , інвалідів,
ветеранів війни та праці, Головне
правління справах сім`ї та молоді;
Головне правління освіти та на и;
Головне правління льт ри і
мистецтв

20. Проведення он рс
ж рналістсь их творчих робіт з
питань бла одійництва

3 р дня
2007 ро

Головне правління з питань
взаємодії з засобами масової
інформації та зв`яз ів з
ромадсь істю

21. Проведення а ції за частю
бать ів та лідерів чнівсь о о
самовряд вання м.Києва
"Поділись теплом" для дітей-
сиріт та дітей, позбавлених
бать івсь о о пі л вання

Гр день
2007 ро

Головне правління освіти і на и

22. Розміщення інформаційних
матеріалів щодо проведення
Ро доброчинності в місь их
засобах масової інформації та
на телебаченні

3 серпня
2007 ро
по вересень
2008

Головне правління з питань
взаємодії з засобами масової
Інформації та зв`яз ів з
ромадсь істю; правління
інформаційно о забезпечення

23. Проведення соціальної а ції
"Р а милосердя" для дітей-
сиріт, я і поверн лися з
навчальних за ладів та
отримали житло від Київсь ої
місь ої державної адміністрації

Травень
2008 ро

Управління справах жіно , інвалідів,
ветеранів війни та праці, Головне
правління соціально о захист
населення; Головне правління
житлово о забезпечення

24. Проведення ле оатлетично о
бла одійно о пробі "Під
аштанами"

Травень
2008 ро
(на День
Києва)

Головне правління по фізичній
льт рі та спорт

25. Проведення Київсь ої місь ої
спарта іади "Повір себе"
серед спортсменів-інвалідів з
ле ої атлети и

Травень
2008 ро

Головне правління по фізичній
льт рі та спорт ; Київсь ий місь ий

центр фізичної льт ри і спорт
інвалідів "Інваспорт"

26. Здійснення бла очинних а цій
під час проведення
за альномісь их заходів з
на оди відзначення
Міжнародно о дня сім`ї

Травень
2008 ро

Головне правління справах сім`ї та
молоді

27. Проведення місь о о
бла одійно о велопробі за
частю одно о з лідерів
світово о бла одійно о р х
Ленс Армстрон а

Жовтень
2008 ро

Головне правління по фізичній
льт рі та спорт

28. 3 метою поп ляризації та
підтрим и меценатства та
бла одійництва м. Києві
проведення соціальної а ції
"Зоря надії" для відзначення та
на ородження відзна ами
Київсь о о місь о о олови
бла одійни ів ро

Гр день
2008 ро

Управління справах жіно , інвалідів,
ветеранів війни та праці; Головне
правління з питань взаємодії з
засобами масової інформації та
зв`яз ів з ромадсь істю; правління
інформаційно о забезпечення

29. Проведення льт рно-
мистець ої а ції "Бла одійни
ро "

Гр день
2008 ро

Бла одійний фонд "Рідний Дім"
Головне правління льт ри і
мистецтв

30. Ор анізація проведення
бла одійни ами льт рно-
мистець их заходів для
одино их пенсіонерів та
інвалідів, я і переб вають на
облі в територіальних
центрах соціально о
обсл ов вання, та підопічних
інтернатних станов (я
дитячих, та і дорослих) —
походи в театри, інотеатри,
м зеї, цир , зоопар тощо

Протя ом
2008 ро

Головне правління соціально о
захист населення

31. Ор анізація допомо и
бла одійни ів дитячим
б дин ам-інтернатам системи
соціально о захист населення
м.Києва

Протя ом
2008 ро

Головне правління соціально о
захист населення

32. Ор анізація допомо и
бла одійни ів в забезпеченні
інозалів інтернатних станов
с часним стат ванням

Протя ом
2008 ро

Головне правління соціально о
захист населення

33. Забезпечення відвід вання
бла одійних новорічних
онцертно-цир ових вистав
для дітей із малозабезпечених
сімей

Гр день
2008 —
січень 2009
ро ів

Головне правління справах сім`ї та
молоді; Головне правління
соціально о захист населення

34. Під отов а і проведення прес-
онференції за підс м ами
проведення в м.Києві Ро
доброчинності

Гр день
2008 ро

Головне правління з питань
взаємодії з засобами масової
інформації та зв`яз ів з
ромадсь істю; правління
інформаційно о забезпечення

35. Забезпечити надання медичної
допомо и під час проведення
заходів

Постійно Головне правління охорони здоров`я
та медично о забезпечення

Заст пни олови — ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Про винесення на розгляд сесії Київської 
міської ради проекту рішення 
щодо оголошення мораторію 

на приватизацію та перепрофілювання 
закладів охорони здоров’я

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1307 03.10.2007

Керуючись статтею 49 Конституції України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
основами законодавства України про охорону здоров’я та з метою забезпечення ефективного і доступно�
го для всіх громадян медичного обслуговування, створення належних умов для запровадження соціаль�
них 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 âëàñíîñò³ ï³ä-
ãîòóâàòè ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè äëÿ âèíåñåííÿ íà ðîçãëÿä íàé-
áëèæ÷îãî çàñ³äàííÿ ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè ùîäî îãîëîøåííÿ ìîðàòîð³þ íà
ïðèâàòèçàö³þ òà ïåðåïðîô³ëþâàííÿ çàêëà-
ä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³ ì³ñòà Êèºâà.

2. Ðåêîìåíäóâàòè ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³
äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì ï³äãîòóâàòè

ïðîåêòè ð³øåíü ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ ðàä
òà âèíåñòè ¿õ íà ðîçãëÿä íàéáëèæ÷îãî çà-
ñ³äàííÿ ñåñ³¿ â³äïîâ³äíî¿ ðàéîííî¿ â ì. Êè-
ºâ³ ðàäè ùîäî îãîëîøåííÿ ìîðàòîð³þ íà
ïðèâàòèçàö³þ òà ïåðåïðîô³ëþâàííÿ çàêëà-
ä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

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

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

Голова Л. Черновець ий

Про спорудження пам’ятника 
гетьману Пилипу Орлику 

в м. Києві
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1314 від 5 жовтня 2007 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Указу Президента
України від 06.05.2006 № 342/2006 «Про відзначення 10�ї річниці Конституції України», розпорядження
Кабінету Міністрів України від 03.06.2006 № 311�р «Про затвердження плану заходів з підготовки та від�
значення 10�ї річниці Конституції України» та з метою вшанування видатного українського гетьмана Пили�
па Орлика:

1. Ñïîðóäèòè ïðîòÿãîì 2007—2008 ðî-
ê³â ïàì’ÿòíèê ãåòüìàíó Ïèëèïó Îðëèêó
(äàë³ — ïàì’ÿòíèê) íà ðîç³ âóëèöü Ïèëè-
ïà Îðëèêà òà Ëèïñüêî¿ ó ì. Êèºâ³.

2. Çàìîâíèêîì âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà-
÷åíèõ ó ï. 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, âèçíà-
÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Äèðåêö³ÿ
ðåñòàâðàö³éíî-â³äíîâëþâàëüíèõ ðîá³ò».

3. Çàìîâíèêó — êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó «Äèðåêö³ÿ ðåñòàâðàö³éíî-â³äíîâ-
ëþâàëüíèõ ðîá³ò»:

3.1. Îäåðæàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó
ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
àðõ³òåêòóðíî-ïëàíóâàëüíå çàâäàííÿ.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáêó òà çàòâåð-
äæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêò-
íî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ñïîðó-
äæåííÿ ïàì’ÿòíèêà.

3.3. Íà òåíäåðí³é îñíîâ³ âèçíà÷èòè ãå-
íåðàëüíó ïðîåêòíó òà ãåíåðàëüíó ï³äðÿä-
íó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà-
÷åíèõ ó ï. 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.4. Îäåðæàòè äîçâîëè öåíòðàëüíîãî îð-
ãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ó ñôåð³ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè — Ì³í³ñòåðñòâà
êóëüòóðè ³ òóðèçìó Óêðà¿íè, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿) íà âèêîíàííÿ çàçíà÷åíèõ ðîá³ò.
3.5. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ï³äïóíêò³â 3.1—3.4

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ îòðèìàòè â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áó-
ä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàâíîãî
àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) òà îðäåð â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîí-
òðîëþ çà áëàãîóñòðîºì òà çîâí³øí³ì äè-
çàéíîì ì³ñòà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðî-
á³ò, çàçíà÷åíèõ ó ï.1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ, áóäå çä³éñíþâàòèñü â ìåæàõ òà â³äïî-
â³äíî äî ïîêàçíèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðî-
ãðàìîþ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëü-
òóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê òà
íàñòóïí³ ðîêè.

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

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññà Ä. ß.

Голова Л. Черновець ий

Про проведення ремонту 
приміщень жіночої консультації 

на бульв. Лесі Українки, 
36-в у Печерському районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1318 від 5 жовтня 2007 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь�
кої ради від 19.12.2006 № 290/347 «Про оптимізацію системи надання медичної допомоги мешканцям м.
Києва» з метою приведення в належний інженерно�технічний та санітарний стан приміщень, покращення
рівня та якості медичного обслуговування та надання медичної допомоги жіночому населенню Печерсько�
го району, враховуючи клопотання Печерської районної у м. Києві Ради (лист від 05.07.2007 р. № 090�
2194/в�31):

1. Äîçâîëèòè ïðîâåäåííÿ ðåìîíòó
ïðèì³ùåíü æ³íî÷î¿ êîíñóëüòàö³¿ íà
áóëüâ. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 36-â ó Ïå÷åðñüêî-
ìó ðàéîí³.

2. Âèçíà÷èòè Ïå÷åðñüêó ðàéîííó ó ì.
Êèºâ³ äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ çàìîâíè-
êîì ðåìîíòó ïðèì³ùåíü æ³íî÷î¿ êîíñóëü-
òàö³¿ íà áóëüâ. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 36-â ó Ïå-
÷åðñüêîìó ðàéîí³.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ åêîíîì³êè òà
³íâåñòèö³é, Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâ-
ë³ííþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿), Ïå÷åðñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ âèä³ëèòè

áþäæåòí³ êîøòè íà âèêîíàííÿ ïóíêòó 1
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ³ç óðàõóâàííÿ ñï³â-
â³äíîøåííÿ ó ô³íàíñóâàíí³ çà ðàõóíîê
ðàéîííèõ òà ì³ñüêèõ êîøò³â.

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ —
çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий
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Про затвердження змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 21.02.2007 № 171
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1319 від 5 жовтня 2007 року

Враховуючи протокол засідання секції містобудування та архітектури архітектурно�містобудівної ради
при Головному управлінні містобудування, архітектури та дизайну міського середовища від 12.07.2007 та
лист Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.07.2007 № 01�7595:

Çàòâåðäèòè çì³íè äî ïåðåë³êó ³íâåñòèö³é-
íèõ ïðîåêò³â äëÿ ðåàë³çàö³¿ ¿õ íà êîíêóðñ-
íèõ çàñàäàõ, çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ â³ä 21.02.2007 ¹ 171 “Ïðî ïðîâåäåí-
íÿ êîíêóðñ³â ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â äëÿ
ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â”, à ñàìå:

— ïîçèö³þ 4 âèêëàñòè â íàñòóïí³é ðå-
äàêö³¿:

“4. Áóä³âíèöòâî òîðãîâî-îô³ñíîãî òà
ñïîðòèâíî-ðîçâàæàëüíîãî öåíòðó ç
âëàøòóâàííÿì ïðè÷àë³â òà áëàãîóñòðîºì
íàáåðåæíî¿ â çàòîö³ Âîëõîâàòà â Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ íà ä³ëÿíö³ â³ä Ìîñ-
êîâñüêîãî ìîñòó äî Ïåòðîâñüêîãî çàë³ç-
íè÷íîãî ìîñòó”.

Голова Л. Черновець ий

Про реєстрацію змін до Статуту 
релігійної громади Місцевої Церкви 

християн Євангельської віри 
“Слово Благодаті” у Дніпровському районі 

м. Києва
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1328 від 10 жовтня 2007 року

Â³äïîâ³äíî äî ñò.14 Çàêîíó Óêðà¿íè
“Ïðî ñâîáîäó ñîâ³ñò³ òà ðåë³ã³éí³ îðãàí³-
çàö³¿” òà âðàõîâóþ÷è çàÿâó ñòàðøîãî ïðåñ-
â³òåðà ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè Ì³ñöåâî¿ Öåðê-
âè õðèñòèÿí ªâàíãåëüñüêî¿ â³ðè “Ñëîâî
Áëàãîäàò³” ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà â³ä 03.07.2007 òà ïðîòîêîë ¹ 1 çàãàëü-
íèõ çáîð³â ÷ëåí³â çàçíà÷åíî¿ ðåë³ã³éíî¿
ãðîìàäè â³ä 11.12.2006:

1. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³-
ã³éíî¿ ãðîìàäè Ì³ñöåâî¿ Öåðêâè õðèñòè-
ÿí ªâàíãåëüñüêî¿ â³ðè “Ñëîâî Áëàãîäàò³”
ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çàðåºñ-
òðîâàíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî
êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ
äåïóòàò³â â³ä 14.02.1995 ¹ 72-ð “Ïðî ðå-

ºñòðàö³þ Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè Ì³ñ-
öåâî¿ Öåðêâè õðèñòèÿí ºâàíãåëüñüêî¿ â³-
ðè ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”, ç³
çì³íàìè, çàðåºñòðîâàíèìè ðîçïîðÿäæåí-
íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ â³ä 30.08.1996 ¹ 1372 “Ïðî ðåºñòðà-
ö³þ çì³í äî Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè
Ì³ñöåâî¿ Öåðêâè õðèñòèÿí ºâàíãåëüñüêî¿
â³ðè ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”,
ùî äîäàþòüñÿ.

2. 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.

Голова Л. Черновець ий

ЗМІНИ
до Статуту релігійної громади місцевої церкви християн 

Євангельської віри “Слово Благодаті” у Дніпровському районі м. Києва,
зареєстрованого розпорядженням виконавчого комітету Київської

міської Ради народних депутатів від 14.02.1995 № 72-р 
“Про реєстрацію Статуту релігійної громади місцевої церкви християн

Євангельської віри у Дніпровському районі м. Києва” зі змінами, 
зареєстрованими розпорядженням Київської міської державної 

адміністрації від 30.08.1996 № 1372 “Про реєстрацію змін до Статуту
релігійної громади місцевої церкви християн Євангельської віри 

у Дніпровському районі м. Києва”

1. Ó Ïóíêò³ 1.7. ðîçä³ëó 1 Ñòàòóòó ñëîâà:
“Öåðêîâíà ðàäà ì³ñöåâî¿ öåðêâè çíàõîäèòü-
ñÿ çà àäðåñîþ: 253100, ì. Êè¿â, âóë. Áóä³-
âåëüíèê³â, á. 32/2, êâ. 33, òåë.558-54-39”

çàì³íèòè ñëîâàìè: “Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ êå-
ð³âíîãî îðãàíó Ì³ñöåâî¿ öåðêâè (þðèäè÷-
íà àäðåñà): ì. Êè¿â, âóë. Ìàðãàíåöüêà, áóä.
41”.

Про оздоровлення сімей пільгових категорій 
з дітьми до 6 років

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1333 від 10 жовтня 2007 року

На виконання рішення Київської міської ради від 24.05.07 № 730/1391 “Про внесення змін та допов�
нень до рішення Київради від 16.12.05 № 603/3064 “Про затвердження міської комплексної програми “Тур�
бота” на 2006—2010 роки” в частині підтримки молоді та сімей міста Києва”:

1. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿
òà ìîëîä³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) îðãàí³çóâàòè â³äïî÷èíîê òà îçäîðîâ-
ëåííÿ ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é ñ³ìåé ç ä³òüìè
äî 6 ðîê³â â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî
ïîðÿäîê ï³äáîðó òà íàïðàâëåííÿ ñ³ìåé ç
ä³òüìè íà îçäîðîâëåííÿ, çàòâåðäæåíîãî
íàêàçîì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ
ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) â³ä 13.08.07 ¹ 157, çàðåºñòðîâà-
íèì â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ 31.08.07 ¹ 22/757, à ñàìå: áàãà-
òîä³òíèõ ñ³ìåé; ñ³ìåé, ÿêèì ïðèçíà÷åíà
äîïîìîãà â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè
“Ïðî äåðæàâíó ñîö³àëüíó äîïîìîãó ìàëî-
çàáåçïå÷åíèì ñ³ì’ÿì”; íåïîâíèõ ñ³ìåé òà
ñ³ìåé, â ÿêèõ âèõîâóþòüñÿ ä³òè, ùî ïåðå-
áóâàþòü íà äèñïàíñåðíîìó îáë³êó.

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

òðàö³¿) ïðîô³íàíñóâàòè Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³ííþ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
êîøòè â ñóì³ 1 900,00 òèñ. ãðí. äëÿ ïðî-
âåäåííÿ çàõîä³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ðàõóíîê êîøò³â, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2007
ð³ê íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿
ïðîãðàìè “Òóðáîòà” íà 2006—2010 ðîêè,
çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 16.12.2005 ¹ 603/3064.

3. 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 Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Æó-
ðàâñüêîãî Â. Ñ.

Голова Л. Черновець ий

Про дозвіл на прокладання інженерних 
мереж до житлового комплексу 

на вул. Горького, 72 у Голосіївському районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1334 від 10 жовтня 2007 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 6 Закону Укра�
їни “Про дорожній рух”, з метою забезпечення своєчасного введення в експлуатацію житлового комплек�
су на вул. Горького, 72 та зважаючи на звернення Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН Укра�
їни від 25.04.2007 № 190:

1. Äîçâîëèòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó “Òåëåñèñòåìè Óêðà¿íè”, çà-
êðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Áó-
ä³íæåíåðìåðåæà-5”, çàêðèòîìó àêö³îíåð-
íîìó òîâàðèñòâó “Ã³äðî³íæáóä” çà çàìîâ-
ëåííÿì ²íñòèòóòó åëåêòðîçâàðþâàííÿ ³ì.
ª. Î. Ïàòîíà Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íà-
óê Óêðà¿íè çã³äíî ç ðîçðîáëåíîþ ³ çàòâåð-
äæåíîþ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-
åêòíî-êîøòîðèñíîþ äîêóìåíòàö³ºþ âè-
êîíàòè ðîáîòè ç ïðîêëàäàííÿ ³íæåíåð-
íèõ ìåðåæ äî æèòëîâîãî êîìïëåêñó íà
âóë. Ãîðüêîãî, 72 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³, à ñàìå:

1.1. Ðîáîòè ç ïðîêëàäàííÿ çëèâîñòîêó
íà ïðîâ. Ãîðüêîãî â³ä êîëîäÿçÿ ¹ 10 äî
êîëîäÿçÿ ¹ 11 òà ðåêîíñòðóêö³þ êîëîäÿ-
çÿ ¹ 11 íàâïðîòè áóäèíêó ¹ 20 ïî ïðîâ.
Ãîðüêîãî âèêîíàòè ç 22.00 ï’ÿòíèö³ äî
05.30 ïîíåä³ëêà ç òèì÷àñîâèì ÷àñòêîâèì
îáìåæåííÿì ðóõó òðàíñïîðòó. Äàòó ïî÷àò-
êó ðîá³ò ïîãîäèòè ç ÓÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ Óêðà-
¿íè â ì. Êèºâ³ äîäàòêîâî.

1.2. Ïðîêëàäàííÿ êàíàë³çàö³éíî¿ ìåðå-
æ³ Ä-250 ìì íà âóë. Áîæåíêà â³ä êîëîäÿ-
çÿ Ê-14 äî ³ñíóþ÷îãî êîëîäÿçÿ Ê-15 âè-
êîíàòè ç 22.00 ï’ÿòíèö³ äî 05.30 ïîíåä³ë-
êà ç òèì÷àñîâèì ÷àñòêîâèì îáìåæåííÿì
ðóõó òðàíñïîðòó. Äàòó ïî÷àòêó ðîá³ò ïîãî-
äèòè ç ÓÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³
äîäàòêîâî.

1.3. Ðîáîòè ç ïðîêëàäàííÿ òåëåôîííî¿
êàíàë³çàö³¿ â³ä áóäèíêó ¹ 72 íà âóë. Ãîðü-
êîãî äî êîëîäÿçÿ ÊÊÑ-3 íà ïðî¿çí³é ÷àñ-
òèí³ âóë. Ãîðüêîãî âèêîíàòè â³äêðèòèì
ñïîñîáîì ç 22.00 ï’ÿòíèö³ äî 05.30 ïîíå-
ä³ëêà ç òèì÷àñîâèì ÷àñòêîâèì îáìåæåí-
íÿì ðóõó òðàíñïîðòó. Äàòó ïî÷àòêó ðîá³ò
ïîãîäèòè ç ÓÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì.
Êèºâ³ äîäàòêîâî.

1.4. Ñàíàö³þ ³ñíóþ÷î¿ âîäîïðîâ³äíî¿ ìå-
ðåæ³ Ä-600 ìì (äîâæèíà 209,5 ì) ïî âóë.
Ãîðüêîãî, ðåêîíñòðóêö³þ ï’ÿòè âîäîïðî-
â³äíèõ êîëîäÿç³â òà áóä³âíèöòâî íîâîãî
êîëîäÿçÿ äëÿ ï³äêëþ÷åííÿ îá’ºêòà äî ìà-
ã³ñòðàë³ âèêîíàòè ç 11.10.07 äî 20.01.2008
â³äêðèòèì ñïîñîáîì ç ÷àñòêîâèì çàéíÿò-
òÿì ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè âóëèö³ øèðèíîþ 4,5
ì äëÿ âñòàíîâëåííÿ òåõíîëîã³÷íîãî îáëàä-
íàííÿ.

2. ÇÀÒ “Òåëåñèñòåìè Óêðà¿íè”, ÇÀÒ
“Áóä³íæåíåðìåðåæà-5”, ÇÀÒ “Ã³äðî³íæ-
áóä”:

2.1. Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò îäåð-
æàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì ì³ñòà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îðäåðè íà âèêî-
íàííÿ ðîá³ò.

2.2. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè â ÓÄÀ² ÃÓ
ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõåìó îðãàí³çà-
ö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó òà ï³øîõîä³â íà ïåð³-
îä ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ç âñòàíîâëåííÿì äî-
ðîæí³õ çíàê³â òà îãîðîäæåííÿ òðîòóàðó äëÿ
áåçïå÷íîãî ïðîõîäó ï³øîõîä³â ó ì³ñöÿõ âè-
êîíàííÿ ðîá³ò.

2.3. Ïðè âèêîíàíí³ ðîá³ò êåðóâàòèñü
Ïðàâèëàìè âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ
ñïîðóäàõ òà íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îá-
ëàäíàííþ â ì³ñò³ Êèºâ³, çàòâåðäæåíèìè
ð³øåííÿì âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä
04.02.80 ¹ 125.

2.4. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè
ïîêðèòòÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè íà âñþ øèðè-
íó âóëèö³ òà äîâæèíó òðàñè ìåðåæ³ çà òè-
ïîì ³ñíóþ÷îãî, à òðîòóàð³â — ô³ãóðíèìè
åëåìåíòàìè ìîùåííÿ òà ïåðåäàòè ¿õ çà àê-
òîì êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðè-
ìàííþ øëÿõ³â òà ñïîðóä íà íèõ Ãîëîñ³¿â-
ñüêîãî ðàéîíó.

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà áåçàâàð³éíå òà
ñâîº÷àñíå ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà
íà÷àëüíèêà â³ää³ëó êàï³òàëüíîãî áóä³âíèö-
òâà ÇÀÒ “Òåëåñèñòåìè Óêðà¿íè” — Êàð-
ïîâà ª. Î., ãîëîâó ïðàâë³ííÿ ÇÀÒ “Áóä³í-
æåíåðìåðåæà-5” — Áîðèñà À. Ä., ãåíåðàëü-
íîãî äèðåêòîðà ÇÀÒ “Ã³äðî³íæáóä” — Êî-
ïèñòèðó Ñ. Ì.

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

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

Голова Л. Черновець ий

Про відмову в реєстрації 
Статуту релігійної громади Церква 

Єднання Асоціація Святого Духа за Єднання
Світового Християнства 

(у Оболонському районі м. Києва)
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1329 від 10 жовтня 2007 року

Â³äïîâ³äíî äî ñò. 14 Çàêîíó Óêðà¿íè
“Ïðî ñâîáîäó ñîâ³ñò³ òà ðåë³ã³éí³ îðãàí³-
çàö³¿”, ðîçãëÿíóâøè çàÿâó ãðîìàäÿí â³ä
11.07.2007 òà ïðîòîêîë çàãàëüíèõ çáîð³â â³-
ðóþ÷èõ ãðîìàäÿí ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè Öåðê-
âà ªäíàííÿ — Àñîö³àö³ÿ Ñâÿòîãî Äóõà çà
ªäíàííÿ Ñâ³òîâîãî Õðèñòèÿíñòâà (ó Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà) â³ä 07.06.2007
¹ 2 òà êåðóþ÷èñü ñòàòòåþ 15 Çàêîíó Óêðà-
¿íè “Ïðî ñâîáîäó ñîâ³ñò³ òà ðåë³ã³éí³ îð-
ãàí³çàö³¿”:

1. Â³äìîâèòè â ðåºñòðàö³¿ Ñòàòóòó ðåë³-
ã³éíî¿ ãðîìàäè Öåðêâà ªäíàííÿ — Àñîö³-

àö³ÿ Ñâÿòîãî Äóõà çà ªäíàííÿ Ñâ³òîâîãî
Õðèñòèÿíñòâà (ó Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà) ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ä³ÿëüí³ñòü çà-
çíà÷åíî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè íå â³äïîâ³äàº
âèìîãàì ñòàòåé 3, 4 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî
ñâîáîäó ñîâ³ñò³ òà ðåë³ã³éí³ îðãàí³çàö³¿”.

2. 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.

Голова Л. Черновець ий

Про внесення змін до розпорядження Київ-
ської міської державної адміністрації від

26.12.2006 № 1829
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1336 від 10 жовтня 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи державний акт
на право власності на земельну ділянку від 13.06.2007, зареєстрований за № 02�8�00135, та зважаючи
на звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Українська торгівельна лінія” від 04.09.2007
№ 709�1:

Âíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
26.12.2006 ¹ 1829 “Ïðî áóä³âíèöòâî æèò-
ëîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç âáóäîâàíî-
ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàä-

ñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ï³äçåìíèì ïàðê³í-
ãîì íà âóë. Ðèáàëüñüê³é, 24/16 ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³”, à ñàìå:

1. Ó ïóíêòàõ 1 òà 2 ðîçïîðÿäæåííÿ ñëî-
âà “ËÂ-ÕÎËÄÈÍÃ” çàì³íèòè ñëîâàìè
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“Óêðà¿íñüêà òîðã³âåëüíà ë³í³ÿ” ó â³äïîâ³ä-
íèõ â³äì³íêàõ.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-

ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

Голова Л. Черновець ий

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 10.03.2005 № 324
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1337 від 10 жовтня 2007 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою завершення
будівництва житлового комплексу на вул. Горького, 72 у Голосіївському районі та зважаючи на звернення
Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України від 25.04.2007 № 192:

ó ïóíêò³ 1 ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
10.03.2005 ¹ 324 “Ïðî äîçâ³ë íà òèì÷à-
ñîâå çàéíÿòòÿ òðîòóàðó â çâ’ÿçêó ç áóä³â-
íèöòâîì æèòëîâîãî áóäèíêó âóë. Ãîðüêî-

ãî, 72 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³” öèôðè
“25.12.2006” çàì³íèòè öèôðàìè
“30.06.2008”.

Голова Л. Черновець ий

Про надання дозволу на демонтаж будівлі,
розташованої на земельній ділянці 

на вул. Димитрова/Барбюса, 1/2 (літера “А”) 
у Печерському районі, та проектування 
і будівництво житлово-офісного центру 

з об’єктами соціально-культурного центру
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1339 від 10 жовтня 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи містобудування”,
враховуючи свідоцтво про право власності на будівлю на вул. Димитрова/Барбюса, 1/2 (літера “А”) від
07.07.2004 № 873�В, договір оренди земельної ділянки на вул. Димитрова/Барбюса, 1/2 (літера “А”) у
Печерському районі від 18 квітня 2005 № 82�6�00289, висновок бюро експертизи будівель та споруд Го�
ловного управління контролю за благоустроєм та зовнішнім дизайном міста Києва госпрозрахункової ор�
ганізації “Київблагоустрій” “Про визначення технічного стану, можливості та доцільності реконструкції не�
житлового будинку по вул. Димитрова/Барбюса, 1/2 (літера “А”) та зважаючи на звернення товариства з
обмеженою відповідальністю “Перша Будівельна компанія” від 17.08.05 № 24/8/05:

1. Äîçâîëèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ïåðøà Áóä³âåëüíà êîì-
ïàí³ÿ”:

1.1. Çà âëàñí³ êîøòè çíåñòè áóä³âëþ íà
âóë. Äèìèòðîâà/Áàðáþñà, 1/2 (ë³òåðà “À”)
ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³.

1.2. Çä³éñíèòè ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³â-
íèöòâî æèòëîâî-îô³ñíîãî öåíòðó ç îá’ºê-
òàìè ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî öåíòðó íà âóë.
Äèìèòðîâà/Áàðáþñà, 1/2 (ë³òåðà “À”).

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ïåðøà Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ”:

2.1. Îäåðæàòè àðõ³òåêòóðíî-ïëàíóâàëüíå
çàâäàííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ ) òà òåõí³÷í³ óìîâè ³íæåíåð-
íèõ ñëóæá ì³ñòà ³ âèêîíàòè ¿õ âèìîãè.

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
êóëüòóðè ³ òóðèçìó Óêðà¿íè, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) íà âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.4. Âèð³øèòè ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä

27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà” (³ç çì³íàìè
³ äîïîâíåííÿìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12.02.2004
¹ 14/1223, â³ä 28.12.2004 ¹ 1051/2461 òà
â³ä 27.12.05 ¹ 622/3083).

2.5. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 òà ï³ä-
ïóíêò³â 2.1 — 2.3 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ
îäåðæàòè â óïðàâë³íí³ Äåðæàðõáóäêîíòðî-
ëþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ
ðîá³ò.

2.6. Îäåðæàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì òà çîâí³øí³ì
äèçàéíîì ì³ñòà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îðäåð íà âèêîíàííÿ
ðîá³ò.

3. Âèêîíóþ÷îìó îáîâ’ÿçêè çàñòóïíèêà
ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß. çàáåçïå÷èòè 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

Про дозвіл на виконання 
інженерно-геологічних вишукувань 

на Європейській площі та прилеглих вулицях 
у м. Києві

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1341 від 10 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 12.05.2003 № 792 “Про затвер�
дження результатів конкурсу”:

1. Äîçâîëèòè Óêðà¿íñüêîìó ãîëîâíîìó
îðåíäíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî ³íæåíåðíèì
òà åêîëîã³÷íèì ðîçâ³äóâàííÿì äëÿ áóä³â-
íèöòâà “Óêðáóäðîçâ³äóâàííÿ” çà çàìîâ-
ëåííÿì ÊÊ “Êè¿âàâòîäîð” âèêîíàòè â òåð-
ì³í ç 12.10.07 äî 28.12.07 ðîáîòè ³ç ³íæå-
íåðíî-ãåîëîã³÷íèõ âèøóêóâàíü äëÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ªâðîïåéñüêî¿ ïëîù³ ç áóä³âíèö-
òâîì êîìïëåêñó íåæèëèõ ïðèì³ùåíü äëÿ
ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â îáñëóãîâóâàííÿ íà-
ñåëåííÿ, ï³äçåìíîãî ïàðê³íãó, ï³äçåìíèõ
ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â ³ îô³ñíî-ãîòåëüíîãî
êîìïëåêñó “Ñòîëè÷íèé”.

2. Ïðè ³íæåíåðíî-ãåîëîã³÷íèõ âèøóêó-
âàííÿõ â ì³ñöÿõ âèêîíàííÿ ðîá³ò çàêðè-
âàòè òåðèòîð³þ íå á³ëüøå 14 ì âçäîâæ ïðî-

¿çíî¿ ÷àñòèíè àáî òðîòóàð³â òà 4 ì òåðèòî-
ð³¿ ïîïåðåê ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè àáî òðîòó-
àð³â.

3. Òèì÷àñîâî îáìåæèòè ðóõ òðàíñïîðòó
ïî ïðî¿çí³é ÷àñòèí³ âóë. Õðåùàòèê â îáîõ
íàïðÿìêàõ â ì³ñö³ âèêîíàííÿ ðîá³ò â òåð-
ì³í ç 12.10.07 äî 28.12.07 ç 11 ãîä äî 15
ãîä â³äïîâ³äíî äî ðîçðîáëåíî¿ òà çàòâåð-
äæåíî¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ñõåìè îð-
ãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó íà ïåð³îä âèêî-
íàííÿ ðîá³ò ³ç ³íæåíåðíî-ãåîëîã³÷íèõ âè-
øóêóâàíü.

4. Òèì÷àñîâî îáìåæèòè ðóõ ï³øîõîä³â
ïî òðîòóàðó ïàðíî¿ òà íåïàðíî¿ ñòîðîíè
âóë. Õðåùàòèê â îáîõ íàïðÿìêàõ â ì³ñö³
âèêîíàííÿ ðîá³ò â òåðì³í ç 12.10.07 äî

28.12.07 ç 11 ãîä äî 15 ãîä íà ïåð³îä âè-
êîíàííÿ ðîá³ò ³ç ³íæåíåðíî-ãåîëîã³÷íèõ
âèøóêóâàíü.

5. Óêðà¿íñüêîìó ãîëîâíîìó îðåíäíîìó
ï³äïðèºìñòâó ïî ³íæåíåðíèì òà åêîëîã³÷-
íèì ðîçâ³äóâàííÿì äëÿ áóä³âíèöòâà “Óêð-
áóäðîçâ³äóâàííÿ” ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ âèêî-
íàííÿ ðîá³ò â ì³ñöÿõ ³íæåíåðíî-ãåîëîã³÷-
íèõ âèøóêóâàíü â³äíîâèòè ïîêðèòòÿ ïðî-
¿çíî¿ ÷àñòèíè âóëèö³ çà òèïîì ³ñíóþ÷îãî,
à ïîêðèòòÿ òðîòóàð³â-ô³ãóðíèìè åëåìåíòà-
ìè ìîùåííÿ òà ïåðåäàòè çà àêòàìè ÊÏ
“Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî
ðåìîíòó òà óòðèìàííþ àâòîìîá³ëüíèõ äî-
ð³ã òà ñïîðóä íà íèõ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó”
òà ÊÏ “Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâ-
ë³ííÿ ïî ðåìîíòó òà óòðèìàííþ àâòîìî-
á³ëüíèõ äîð³ã òà ñïîðóä íà íèõ Øåâ÷åí-
ê³âñüêîãî ðàéîíó”.

6. ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” çà çàìîâëåííÿì
êîìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿ “Êè¿âàâòîäîð”
ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè ç Óïðàâë³ííÿì
Äåðæàâòî³íñïåêö³¿ ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè 

â ì. Êèºâ³ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ñõå-
ìó îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó íà ïåð³îä
âèêîíàííÿ ðîá³ò.

7. Ïðîñèòè Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâòî³íñ-
ïåêö³¿ ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ çà çà-
ìîâëåííÿì Óêðà¿íñüêîãî ãîëîâíîãî
îðåíäíîãî ï³äïðèºìñòâà ïî ³íæåíåðíèì
òà åêîëîã³÷íèì ðîçâ³äóâàííÿì äëÿ áóä³â-
íèöòâà “Óêðáóäðîçâ³äóâàííÿ” çä³éñíþ-
âàòè êîíòðîëü çà îðãàí³çàö³ºþ ðóõó óñ³õ
âèä³â òðàíñïîðòó íà ÷àñ âèêîíàííÿ ðî-
á³ò.

8. 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.

9. 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

1. Çàðåºñòðóâàòè Ñòàòóò ðåë³ã³éíî¿ ãðî-
ìàäè ïàðàô³¿ Ñâ. ²âàíà Áîãîñëîâà Êèºâî-
Âèøãîðîäñüêî¿ Åêçàðõ³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ãðå-
êî-Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè ó Ñîëîì’ÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ùî äîäàºòüñÿ.

2. 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.

Голова Л. Черновець ий

Про дозвіл на будівництво 
інженерних мереж 

до житлового комплексу 
на вул. Круглоуніверситетській, 3-5 

у Печерському районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1376 від 17 жовтня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про дорожній
рух”, з метою своєчасного введення в експлуатацію житлового комплексу на вул. Круглоуніверситетській,
3�5 та враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Житло�Буд” від 13.08.2007
№ 664/1:

1. Äîçâîëèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Æèòëî-Áóä” çã³äíî ç
ðîçðîáëåíîþ ³ çàòâåðäæåíîþ ó âñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî- êîøòîðèñíîþ
äîêóìåíòàö³ºþ, çà óìîâè âèêîíàííÿ ï. 2
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, âèêîíàòè ðîáîòè
ç áóä³âíèöòâà:

1.1. Åëåòðîìåðåæ³ — â³äêðèòèì ñïîñî-
áîì ïî òðîòóàðó â ìåæàõ áóäèíê³â ¹¹ 3-
7 íà âóë. Êðóãëîóí³âåðñèòåòñüê³é òà áó-
äèíê³â ¹ 5-9/1 íà Áåññàðàáñüê³é ïëîù³
áåç îáìåæåííÿ ðóõó òðàíñïîðòó.

1.2. Òåïëîìåðåæ³ — çàêðèòèì ñïîñî-
áîì (ïðîäàâëþâàííÿì) â³ä êîëåêòîðà íà
òðîòóàð³ âóë. Õðåùàòèê íàâïðîòè áóäèí-
êó ¹ 29/1 äî áóäèíêó íà âóë. Êðóãëîóí³-
âåðñèòåòñüê³é, 3-5 ó òåðì³í ç 17.10.07 äî
01.12.2007.

1.3. Âîäîïðîâîäó ³ êàíàë³çàö³¿ — çàêðè-
òèì ñïîñîáîì, çàõâàòêàìè ç ÷àñòêîâèì
îáìåæåííÿì ðóõó òðàíñïîðòó íà âóë.
Êðóãëîóí³âåðñèòåòñüê³é â ì³ñöÿõ âëàø-
òóâàííÿ òåõíîëîã³÷íèõ ïðèÿìê³â (4,0 ì õ
7,0 ì) òà êîëîäÿç³â (4,0 ì õ 4,0 ì) â òåð-
ì³í ç 17.10.2007 äî 01.12.2007.

Ðîáîòè ç ðåêîíñòðóêö³¿ êîëîäÿç³â íà
ïåðåõðåñò³ âóëèöü Êðóãëîóí³âåðñèòåò-
ñüêî¿ òà Áàñåéíî¿ ³ íà âóë. Êðóãëîóí³âåð-
ñèòåòñüê³é âèêîíóâàòè ó ïåð³îä ç 22.00
ï’ÿòíèö³ äî 5.30 ïîíåä³ëêà çà äîäàòêî-
âèì ïîãîäæåííÿì ç ÓÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ Óêðà-
¿íè â ì. Êèºâ³.

2. ÒÎÂ “Æèòëî-Áóä”:
2.1. Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò îòðè-

ìàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ
çà áëàãîóñòðîºì ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îðäåð íà âèêîíàí-
íÿ ðîá³ò.

2.2. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè â ÓÄÀ² ÃÓ
ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõåìè îðãàí³-
çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó òà ï³øîõîä³â íà
ïåð³îä âèêîíàííÿ ðîá³ò ç âñòàíîâëåííÿì
äîðîæí³õ çíàê³â, îãîðîäæåííÿ, ï³øîõ³ä-
íèõ ì³ñòê³â, îñâ³òëåííÿ äëÿ áåçïå÷íîãî
ïðîõîäó ï³øîõîä³â ó ì³ñöÿõ âèêîíàííÿ
ðîá³ò.

2.3. Ïðè âèêîíàíí³ ðîá³ò êåðóâàòèñü
Ïðàâèëàìè âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåì-
íèõ ñïîðóäàõ òà íàäçåìíîìó ³íæåíåðíî-
ìó îáëàäíàííþ â ì³ñò³ Êèºâ³, çàòâåðäæå-
íèìè ð³øåííÿì âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â â³ä 04.02.80 ¹ 125.

2.4. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè
ïîêðèòòÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè âóëèö³ íà âñþ
øèðèíó çà òèïîì ³ñíóþ÷îãî, à òðîòó-
àð³â — ô³ãóðíèìè åëåìåíòàìè ìîùåííÿ
òà ïåðåäàòè ¿õ çà àêòîì êîìóíàëüíîìó
ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ øëÿõ³â òà
ñïîðóä íà íèõ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó.

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà áåçàâàð³éíå òà
ñâîº÷àñíå âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÒÎÂ “Æèòëî-
Áóä” Çåìëÿêîâà Â. ².

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

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â
ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿç-
ê³â.

Голова Л. Черновець ий

Про реєстрацію Статуту 
релігійної громади парафії 

Св. Івана Богослова 
Києво-Вишгородської Екзархії 

Української Греко-Католицької Церкви 
у Солом’янському районі м. Києва

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1324 від 9 жовтня 2007 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації*” та враховуючи за�
яву громадян засновників релігійної громади парафії Св. Івана Богослова Києво�Вишгородської Екзархії
Української Греко�Католицької Церкви у Солом’янському районі м. Києва від 24.04.2007 та протокол № 1
Установчих загальних зборів релігійної громади щодо реєстрації Статуту вказаної релігійної громади від
18.02.2007:
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ННННаааасссстттт ппппнннниииийййй
ДДДДжжжжееее --ППППоооотттт

11115555 000077775555 000000000000 ррррииииввввеееенннньььь

Рез льтати 686 тираж
«С перЛото»

від 3 листопада 2007 ро

03 05 15 40 46 47

[ 13 ]

№№ 22339999

Рез льтати розі раш

«Кено»
від 4 листопада 2007 ро

2 5 6 8 11

14 16 21 32 41

44 47 49 52 53

58 62 65 68 78

Кольороподіл А2Кольороподіл А2
(формат 660х560 mm)(формат 660х560 mm)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-
а, репроцентр азети “Хрещати ”.

Тел.: 235-82-72, 234-12-55

Internet: repro.kreschatic.kiev.ua
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Âàäèì ÑÊÓÐÀÒ²ÂÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ç ïåâíîãî ÷àñó — äîáðå ïàì’ÿòàºìî â³äêîëè — Æîâòíåâà ðåâîëþ-
ö³ÿ ñòàëà Æîâòíåâèì ïåðåâîðîòîì. ² íàâ³òü ïóò÷åì, çðåæèñîâàíèì
æìåíüêîþ á³ëüøîâèê³â-çìîâíèê³â íåÿñíî¿ íàö³îíàëüíîñò³ — ÷è òî
àãåíòàìè í³ìåöüêîãî ãåíøòàáó, ÷è âñþäèñóùèìè þäîìàñîíàìè.

Îñü ò³ëüêè íå çîâñ³ì çðîçóì³ëî, ÷îìó ïåòðîãðàäñüêèé “æîâòíå-
âèé ïóò÷”-1917 íåâäîâç³ ñïðîáóâàâ ïðîäóáëþâàòè ÷è íå âåñü òî-
ä³øí³é ñâ³ò. Â³ä Ð³î-äå-Æàíåéðî äî ßâè, ç óñ³ìà âèáóõîâèìè îçíà-
êàìè òàêòèêè, à îñîáëèâî ñòðàòåã³¿ òîãî “ïåðåâîðîòó”. Îòîæ ïëà-
íåòàðíèé çåìëåòðóñ ìîæíà ïåðåíàçâàòè; ò³ëüêè â³ä öüîãî êîñì³÷-
íà éîãî íàäñèëà çîâñ³ì íå ïîìåíøàº.

Íà ñõèëêó áåçïðèêëàäíî¿ êðèçè, ùî çàçâè÷àé çâåòüñÿ ïåðøîþ ñâ³-
òîâîþ â³éíîþ, íà ñàìîìó äí³ â³ä÷àþ ò³º¿ êðèçè ïîñòàº òàê ñàìî
â³ä÷àéäóøíî ñïðîáà äî ñòâîðåííÿ ÿêî¿ñü õàé ãàäàíî¿, àëå àáñîëþò-
íî¿ àëüòåðíàòèâè óñ³é ò³é ³ñòîð³¿. Âñ³ì ¿¿ áîëÿì, óñ³ì â³ä÷àÿì. Àæ
íåâèìîâíà æàãà ³íøîãî ñâ³òó, ³íøèõ óìîâ ëþäñüêîãî ³ñíóâàííÿ, ³í-
øî¿ ëþäñüêî¿ äîë³.

Îñü òàê ³ ñòàâñÿ òîé âèáóõ. Ñòàâñÿ òàì, äå ´ðóíò ³ ï³ä´ðóíòÿ ïî-
ñò³éíî àæ õèòàëèñÿ. Ó Ðîñ³¿, ïîòîìëåí³é óñ³ìà ïîïåðåäí³ìè âåðñ³-
ÿìè ³ñòîð³¿ — ÿê àðõà¿÷íèìè, òàê ³ íîâîöèâ³ë³çàö³éíèìè.

Íå òðåáà ÷èòàòè ïðî òîé çåìëåòðóñ ó êîðîòêèõ ÷è íàâ³òü äîâãèõ
êóðñàõ ð³çíèõ òàì “êåïååñåñ”. Í³÷îãî íå çðîçóì³ºìî çâ³äò³ëü. Ïåðå-
÷èòàéìî êðàùå òðè òîìèêè ë³ðèêè Îëåêñàíäðà Áëîêà. Íàñàìê³íåöü
òðåòüîãî — ïîåìà “Äâàíàäöÿòü”. Ãåí³àëüíà àêóñòè÷íà ñòåíîãðàìà ÷å-
êàííÿ çàãèáåë³ ñòàðîãî (“ñòðàøíîãî”) ñâ³òó é ïðèøåñòÿ íîâîãî. Òà
ïîåìà âàðòà âñ³õ ñïåö³àëüíèõ äîñë³äæåíü íàâêîëî æîâòíåâèõ — ÷è
òàì ðåâîëþö³¿, ÷è ïåðåâîðîòó. Îñü-îñü, ÿê ó äàâí³õ ì³ôàõ, ìàº ç’ÿâè-
òèñÿ íîâå íåáî, íîâà çåìëÿ, íîâà ëþäèíà. Íå ç’ÿâèëèñÿ.

×åðåç ð³ê-äðóãèé ï³ñëÿ ò³º¿ ïîåìè Áëîê íàïèñàâ ó ùîäåííèêó:
“ðàáîâëàñíèêà Ëåí³íà” îñü-îñü çàì³íèòü “ðàáîâëàñíèê Ì³ëþêîâ”.
² ùå ðàç òèì çàïèñîì ï³äòâåðäèâ, ùî â³í ñïðàâä³ íàéá³ëüøèé ïî-
åò ðîñ³éñüêî¿ ðåâîëþö³¿. ¯¿ íåìèñëèìèõ çàìàõ³â, ïðîåêò³â, àìá³ö³é.
² òàê ñàìî àáñîëþòíî¿ ¿¿ êàòàñòðîôè. Ïîâíî¿ ïîðàçêè ï³ñëÿ ïåðå-
òâîðåííÿ íà ïîë³ö³éíîãî ìîíñòðà.

Òî ùî æ òðàïèëîñÿ ç ò³ºþ íàäàëüòåðíàòèâîþ “ñòðàøíîìó ñâ³òî-
â³”, àëüòåðíàòèâîþ, ÿêà ñê³í÷èëàñÿ, çðåøòîþ, ãðàíä³îçíèì, íà ï³â-
ñâ³òó, ºâðàç³éñüêèì êëàäîâèùåì? Êàòàñòðîôà, ïîâíà êàòàñòðîôà ïëà-
íåòàðíèõ íàì³ð³â ðåâîëþö³¿, ÿêà ó ïåðø³ ñâî¿ ñåçîíè íàìàãàëàñÿ ïå-
ðåì³ñòèòè ñàìó ðå÷îâèíó ñâ³òîâîãî ³ñíóâàííÿ. Ó ÷îìó ïðè÷èíà?

Ó ñâî¿é ãðàíè÷í³é çíåâàç³ äî “ñòàðîãî ñâ³òó”. Æîâòåíü-1917 ï³ä-
âåðñòàâ ð³øó÷å âñå. Âêëþ÷íî ç ëþäñüêîþ ñâîáîäîþ, ùî ¿¿ ç òàêè-
ìè çóñèëëÿìè é ìóêàìè ïî êðàïë³ íàêîïè÷óâàëà ³ñòîð³ÿ. Â³ä àí-
òè÷íî¿ äåìîêðàò³¿ é äàë³, ÷åðåç õðèñòèÿíñòâî, â³ä Ðåíåñàíñó äî çà-
ãàëüíîâèçíàíèõ ïîë³òè÷íèõ ñâîáîä Õ²Õ ñòîë³òòÿ. Âñå òå áóëî âî-
ñåíè 1917-ãî îãîëîøåíî âåëèêèì îáìàíîì ïîïåðåäíüî¿ öèâ³ë³çà-
ö³¿. Ôàëüøèâîþ “áóðæóàçíîþ äåìîêðàò³ºþ”. Îãîëîøåíî áóëî òà-
êîæ, ùî âñë³ä çà òèì÷àñîâèì çñóíåííÿì öèõ ïñåâäîñâîáîä íàñòà-
íå ñïðàâæíÿ ñâîáîäà. Âæå íåï³äðîáíà ³ íàâ³÷íà. Áåçêðàÿ...

Ñüîãîäí³, ç òðàã³÷íèõ âèñîò íèí³øíüîãî äîñâ³äó, íàëåæèòü íà-
ðåøò³ ñêàçàòè: òî áóëà íå ïðîñòî “ïîìèëêà” Æîâòíÿ. Òî áóâ éîãî
ñòðàøíèé çëî÷èí. Ïîìèëêà, ÿêà íàñïðàâä³ äîð³âíþºòüñÿ çëî÷èíó.

Ñâîáîäà, àáñîëþòíî óñóíóòà Æîâòíåì ³ç ïîë³òè÷íîãî âæèòêó, òàê
í³êîëè é íå ïîâåðíóëàñÿ â éîãî ñóñï³ëüíå ïîëå. Âíàñë³äîê ÷îãî
âîíî é ïåðåòâîðèëîñÿ íà êîëîñàëüíå êëàäîâèùå. Íà íàéá³ëüøèé
ðîçñòð³ëüíèé ïîë³ãîí â ³ñòîð³¿. Ïëàíåòàðíà æîâòíåâà íàä³ÿ — àëå
³ ïëàíåòàðíèé æîâòíåâèé óðîê ëþäñòâó. Àáè í³êîëè íå çàáóâàëî
áîäàé íà ì³ë³ìåòð ñâîáîäó.

Ë³ðèêà — ñåðåä ³íøîãî òî ùå é ñòèõ³ÿ ïîâíî¿, í³÷èì íå îáìå-
æåíî¿ ëþäñüêî¿ ñâîáîäè. Ñàìå òîìó íàéá³ëüøèé ë³ðèê Îëåêñàíäð
Áëîê ³ óâ³éøîâ ó ðåâîëþö³þ. Áëàãîñëîâèâ ¿¿, à ïîò³ì ïðîêëÿâ, êî-
ëè ¿¿ îñòàòî÷íî çàëèøèëà ñâîáîäà.

Çãàäóþ÷è ðîêîâèíè ðåâîëþö³¿, íàëåæèòü çãàäàòè êîíêðåòíèé êà-
ëåíäàð ¿¿ ïðîùàííÿ ç³ ñâîáîäîþ, ÿêå ðîçïî÷àëîñÿ ÷è íå íà íàñòóï-
íèé äåíü ï³ñëÿ ëèñòîïàäà 1917-ãî. Ïðèíàéìí³ ÷åðåç ì³ñÿöü-äðóãèé...

Óæå âîñüìîãî ëèñòîïàäà ñòàëîñÿ òå, ùî ó íàø³é êðà¿í³ é äîíè-
í³ áóéíî êâ³òíå. “Ðàáñòâî” ñïî÷àòêó “Ëåí³íà”, à òåïåð îñü ³ “Ì³-
ëþêîâà”. ¯õí³õ ì³ëüéîííèõ ñïàäêîºìö³â...

Êîìïîçèòîðè çàçâè÷àé äðóæàòü
“çà íàïðÿìêàìè”, àëå íà àâòîð-
ñüêîìó âå÷îð³ Âàëåíòèíà Ñèëüâåñ-
òðîâà â Ðàõìàí³íîâñüêîìó çàë³
êîíñåðâàòîð³¿ ñåðåä ïóáë³êè ìîæ-
íà áóëî ïîáà÷èòè ðàçîì àäåïòà
ñêëàäíîù³â Âîëîäèìèðà Òàðíî-
ïîëüñüêîãî ³ ïðèõèëüíèêà ïðîñ-
òîòè Ïàâëà Êàðìàíîâà, åêñïðåñ³î-
í³ñòà Îëåêñàíäðà Âóñò³íà ³ êîí-
öåïòóàë³ñòà Âîëîäèìèðà Ìàðòè-
íîâà. Ñèëüâåñòðîâ íå îäíîâèì³ð-

íèé: êîæåí áà÷èòü ó íüîìó ñâîº.
ßê ³ áàãàòî õòî, â 1960-ò³ ðîêè

â³í ïî÷èíàâ ç àâàíãàðäó ³, ÿê äå-
ÿê³, â 1970-ò³ ïîðóøèâ éîãî çàïî-
â³òè, äåêëàðàòèâíî çàêëèêàâ “ðîç-
çáðîþâàòèñÿ”. Àëå íà â³äì³íó â³ä
á³ëüøîñò³ Ñèëüâåñòðîâ íå âèñòà-
âèâ äëÿ ñåáå íîâ³ ìåæ³. Â³í ñòâî-
ðèâ ñòèëü, ÿêèé ñàì íå ïîáîÿâñÿ
íàçâàòè ñëàáêèì. Ï³âòîðà ñòîë³ò-
òÿ òîìó â³í áóâ áè Øóáåðòîì,
ÿêèé ïðèéøîâ ó ñâ³ò êëàñèöèçìó

³ íå çáèðàâñÿ â íüîìó í³÷îãî çì³-
íþâàòè, àëå äàð ³íòó¿ö³¿ ðîçïîðÿ-
äèâñÿ ïðî âñå ñàì. Òàê, ó Ñèëü-
âåñòðîâà êàíîíè êëàñèêè ³ ñóâîð³
ìåòîäè àâàíãàðäó ïðèñóòí³ ó âè-
ãëÿä³ ðó¿í ³ êîëîí, ùî ïîêîñèëè-
ñÿ, âêðèòèõ ìîõîì, ³ öåé æèâîðîñ-
ëèé ìîõ ³ º íàéãîëîâí³øå.

Íà þâ³ëåéí³é ðåòðîñïåêòèâ³
Îëåêñ³é Ëþáèìîâ, Ñâ³òëàíà Ñà-
âåíêî, Îëåêñàíäð Ðóä³í ³ áàãàòî
ìîëîäèõ ìóçèêàíò³â ç³ãðàëè é çà-
ñï³âàëè ìóçèêó ð³çíèõ òå÷³é — â³ä
õèòðîìóäðî ñïëàíîâàíî¿ êàìåðíî¿
Äðóãî¿ ñèìôîí³¿ 1960-õ äî ïðîñ-
òèõ, ÿê ïàðàäîêñ, ôîðòåï³àííèõ
áàãàëåò³â 2000-õ. Àëå õî÷ ÿê áè â³ä-
ð³çíÿëèñÿ îïóñè, â íèõ ï³çíàâàâ-
ñÿ îäèí àâòîð — òâîðåöü íåñê³í-
÷åííî¿ ãàëþöèíàö³¿, â ÿê³é çì³-
øóþòüñÿ ãîëîñè åïîõ ³ íå çàìîâ-
êàþòü òèõ³ ï³ñí³

Àâàíãàðäíèé 
êëàñèê
Ìîñêâà ïðèâ³òàëà Âàëåíòèíà Ñèëüâåñòðîâà ç þâ³ëåºì

ВВ ІІ ДД   АА ВВ ТТ ОО РР АА

Æîâòíåâ³ òåçè

Ïåòðî ÏÎÑÏªËÎÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У Рахманіновсь ом залі Мос овсь ої онсерваторії
відзначили 70-річчя одно о з найвідоміших світі с -
часних омпозиторів иянина Валентина Сильвестрова.
Творів, написаних від почат 1960-х ро ів до середи-
ни 2000-х, виявилося достатньо, щоб ожне з трьох
відділень онцерт не на ад вало інші.

За інчення.
Почато на 1-й стор.

Â òîìó, ùî ñüîãîäí³øíÿ â³ò-
÷èçíÿíà ë³òåðàòóðà º ñïðàâîþ
ðàäøå æ³íî÷îþ, ìîæíà áóäå
çíîâó ïåðåêîíàòèñÿ, ñëóõàþ÷è
ªâãåí³þ Êîíîíåíêî, Ëàðèñó Äå-
íèñåíêî, Ñâ³òëàíó Ïîâàëÿºâó,
²ðåí Ðîçäîáóäüêî, Òàíþ Ìàëÿð-
÷óê, Ìàð³þ Øòåëüìàõ. Ðåàá³ë³-
òóâàòè ñèëüíó ñòàòü â î÷àõ â³ä-
â³äóâà÷³â ñïðîáóþòü Þðêî Ïî-
êàëü÷óê, Îëåêñàíäð Àôîí³í
(ïðåçèäåíò Àñîö³àö³¿ âèäàâö³â òà
êíèãîðîçïîâñþäæóâà÷³â ïðåä-
ñòàâëÿòèìå íà ÿðìàðêó âëàñíó

êíèæêó “Äçåðêàëî äóø³”), ïî-
åòè ²ëëÿ Ñòðîíãîâñüêèé òà Áîã-
äàí-Îëåã Ãîðîá÷èê, à òàêîæ
Ðàéíåð Ìàð³ÿ Ð³ëüêå — êíèãó
íîâèõ ïåðåêëàä³â ë³ðèêè ïîåòà
ïðåäñòàâëÿòèìå âèäàâíèöòâî
“Íàâ÷àëüíà êíèãà — Áîãäàí”.

Ó ñóáîòó òà íåä³ëþ íà ÿðìàðîê
ë³ïøå çàâ³òàòè ç ä³òüìè. Íà ä³â-
÷àòîê ÷åêàþòü ñïåö³àëüí³ çàíÿò-
òÿ ç îð³´àì³, à ó õëîïö³â º âñ³
øàíñè ïîìàöàòè á³öåïñè íàé-
ñèëüí³øî¿ ëþäèíè ñâ³òó Âàñèëÿ
Â³ðàñòþêà — äëÿ öüîãî òðåáà ëè-
øå äîëó÷èòèñÿ äî àâòîãðàô-ñå-
ñ³¿ Îëåêñàíäðà Ãàâðèøà, àâòîðà

ïðèãîäíèöüêî¿ êíèãè ïðî ²âàíà
Ñèëó. Òèì, õòî âëàñíó ì³öü óæå
â³ä÷óâàº, îðãàí³çàòîðè ïðîïîíó-
þòü ñòâîðèòè ñåð³þ êàðèêàòóð
íà øê³ëüíó òåìàòèêó â ðàìêàõ
êîíêóðñó “Ìîº íàâ÷àííÿ”. À
ÿêùî îõî÷³ ãîâîðèòè ïðî íà-
â÷àííÿ ñåðéîçíî òàêè çíàéäóòü-
ñÿ, òî é âîíè íå çàëèøàòü ÿðìà-
ðîê ç ïîðîæí³ìè ðóêàìè — ÷è
íå íàéøèðøèì öüîãî ðîêó ìàº
ñòàòè ñàìå àñîðòèìåíò ï³äðó÷-
íèê³â òà äîïîì³æíî¿ ë³òåðàòóðè
äëÿ øêîëÿð³â

Анна БОГДАНОВА,
“Хрещати ”

Êíèæêîâèé 
ô³çêóëüòïðèâ³ò

Îðèñÿ ÑÎÐÎÊÀ
“Õðåùàòèê”

Ó÷îðà â ãàëåðå¿ RA àêòèâíî
çãàäóâàëè ïîâ³é. Â ñò³íàõ ãàëåðå¿
çà ï³äòðèìêè ñòîëè÷íî¿ âëàäè
â³äêðèëàñÿ ôîòîâèñòàâêà, ïðè-
ñâÿ÷åíà îäí³é ³ç íàéáîëþ÷³øèõ
ïðîáëåì ì³ñüêîãî æèòòÿ.

Ãîòóâàëè âèñòàâêó â äîâîë³ íå-
çâè÷íîìó ðåæèì³. Ïðîòÿãîì ê³ëü-
êîõ âå÷îð³â ôîòîãðàô Äìèòðî
Ñòîéêîâ âèðóøàâ ó ðåéäè Ê³ëüöå-
âîþ äîðîãîþ ðàçîì ³ç ì³ë³ö³îíå-
ðàìè òà ïðàö³âíèêàìè ñîö³àëüíèõ
ñëóæá. Óò³ì, í³ÿêî¿ ñïåöèô³÷íî
ì³ë³öåéñüêî¿ æîðñòîêîñò³ íà çí³ì-
êàõ íåìàº. Ç àáñîëþòíîþ áåç-

ñòðàñí³ñòþ êàìåðà ô³êñóº áóäåí-
í³ ñöåíêè ç æèòòÿ ìåøêàíîê Ê³ëü-
öåâî¿: ïåðøà çóñòð³÷ ç êë³ºíòîì,
áðóäíà âàííà, êèò÷åâ³ ³íòåð’ºðè
äåøåâèõ ãîòåë³â, çàÿëîæåí³ êóïþ-
ðè, êàá³íåò ñë³ä÷îãî, ãîð³ëêà ñóì-
í³âíî¿ ÿêîñò³ ïîðó÷ ³ç á³æóòåð³ºþ
òà ³êîíêîþ íà í³÷íîìó ñòîëèêó.
Æîäíî¿ íåêîðåêòíî¿ äåòàë³, í³ÿêî-
ãî íàâìèñíîãî ïåäàëþâàííÿ åìî-
ö³é — ÿê³ñíà ðåïîðòåðñüêà ðîáî-
òà, ñàìîþ íåéòðàëüí³ñòþ òîíó
çäàòíà ñêàçàòè ïðî ëþäñüêå ïðè-
íèæåííÿ á³ëüøå, àí³æ äåñÿòêè
ëèñò³âîê òà çàêëèê³â.

Äåùî îïîøëþº öþ ³íòîíàö³þ õ³-
áà ùî ñåð³ÿ ç ãîëèìè Áàðá³, êîòðà
íàëåæèòü Îëåêñàíäðîâ³ Êàäíèêî-
âó. Çàìèñëþâàëîñÿ òóò, ïåâíî,
ùîñü äóæå êîíöåïòóàëüíå é ç ðå-
âåðàíñîì ó á³ê ñó÷àñíîãî ìèñòåö-
òâà, à âèéøëà äîâîë³ áàíàëüíà ðîç-
ïîâ³äü ïðî òå, ùî ôîòîãðàôîâ³
Êàäíèêîâó í³õòî, êð³ì íüîãî ñà-
ìîãî, çà âåëèêèì ðàõóíêîì, íåö³-
êàâèé. Äî ñëîâà, ïðèíàéìí³ çàðà-
äè öüîãî êîíòðàñòó âàðòî çàçèðíó-
òè â ãàëåðåþ

Ïðîñòèòóö³ÿ 
â îá’ºêòèâ³
Ôîòîïðîåêò “Ëÿëüêè” â ãàëåðå¿ RA

Керівни оловно о правління в справах сім’ї та молоді КМДА
Сер ій Березен о оцінив вистав першим
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Ñüîãîäí³ â “Ìèñòåöüêîìó àð-
ñåíàë³” òà ãàëåðå¿ Kiev Fine Art
ïðåäñòàâëÿòü ôîòîåêñïîçèö³þ
â³ä Ìîñêîâñüêîãî ì³æíàðîäíîãî
ôåñòèâàëþ “Ìîäà ³ ñòèëü ó ôî-
òîãðàô³¿”. Ôåñòèâàëü ó ðîñ³é-
ñüê³é ñòîëèö³ â³äáóâàºòüñÿ âæå
ï’ÿòü ðîê³â ïîñï³ëü, à öüîãî ðî-

êó íàéÿñêðàâ³ø³ çí³ìêè ïåðåêî-
÷óâàëè ³ äî Êèºâà. “²äåÿ âèñòàâ-
êè — îçíàéîìèòè óêðà¿íñüêèõ
ãëÿäà÷³â ç³ ñâ³òîì ïðåêðàñíî-
ãî”,— ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó”
îðãàí³çàòîð Îëüãà Àëüîíîâà. 111
ôîòîãðàô³é âåëèêîãî ôîðìàòó â
äâîõ âèñòàâêîâèõ çàëàõ îá’ºäíóº

ñï³ëüíà òåìà — ñåëåáðåò³ñ, àáî æ
ç³ðêè. Ñåðåä ïðåäñòàâëåíèõ ðî-
á³ò — ôîòîøåäåâðè â³ä Âëàäà
Ëîêòºâà, Ôðàíñóàçè Þã’º, Æåðà-
ðà Þôåðà òà ïðîåêòè ìîäíèõ
æóðíàë³â — Elle, Marie Clair,
Harper’s, Bazaar, Beauty, Esquire,
XXL. Òàêå ïîºäíàííÿ íå º âè-
ïàäêîâèì, àäæå áàãàòî âñåñâ³ò-
íüî â³äîìèõ ôîòîãðàô³â òà àðò-
äèðåêòîð³â ïî÷èíàëè ñàìå ç
ãëÿíöó.

Ãëàìóðí³ âèäàííÿ ç ïëèíîì
÷àñó ïåðåòâîðèëè ôîòîãðàô³þ
ìîäè íà ìîäíó ôîòîãðàô³þ,
ñôîðìóâàâøè íîâèé íàïðÿìîê ó
ôîòîìèñòåöòâ³, ç âëàñíèì áà÷åí-
íÿì ñó÷àñíîãî ñâ³òó ìîäè. Ôðàí-
ñóàçà Þã’º â³äîìà ñâî¿ì ñïåöè-
ô³÷íèì ðàêóðñîì çíèçó ââåðõ òà

îðèã³íàëüí³ñòþ ñïðèéíÿòòÿ
ôåøí-³íäóñòð³¿. Íà ôîòîãðàô³ÿõ
ç ¿¿ ïåðñîíàëüíî¿ âèñòàâêè “Çà-
áóâàþ÷è ïðî ìîäó”, ïðåäñòàâëå-
íèõ ó Êèºâ³, íå ïîáà÷èø çâè-
÷àéíèõ çí³ìê³â ìîäåëåé ç äåô³-
ëå. Ôðàíñóàçà Þã’º ïðîíèêàº çà
ëàøòóíêè ìîäè òà â³äëîâëþº ìî-
ìåíòè áóäåííîãî ôåøí-æèòòÿ.
Âèõîïëåííÿ äåòàë³, ðîçð³çàííÿ
ô³ãóð òà ïîâåðíåííÿ êàäðó íà
ñâ³òëèíàõ ìàäàì Þã’º îæèâëÿº
îáðàçè òà ñòâîðþº íàñòð³é: ïî-
ñì³øêà, ùî ïðîñâ³÷óºòüñÿ êð³çü
âóàëü, ðóêà êîñòþìåðà, ùî ïî-
ïðàâëÿº êîðñåò ïåðåä âèõîäîì
ìîäåë³ íà ïîä³óì.

Ç³ðêà ôðàíöóçüêî¿ ôîòîãðàô³¿
Æåðàð Þôåðà îòðèìàâ ñâ³òîâó
ñëàâó çàâäÿêè çí³ìêàì íàéá³ëü-

øèõ îïåðíèõ òåàòð³â ñâ³òó. Â íî-
âîìó àìïëóà ôåøí-ôîòîãðàôà
ìèòåöü ïîêàçóº ñâ³ò ìîäè ó ÷îð-
íî-á³ëèõ êîëüîðàõ, íàïîâíþþ÷è
éîãî ë³ðè÷í³ñòþ òà âèòîí÷åí³ñ-
òþ. Äî Êèºâà ïðè¿äå îäèí ³ç íàé-
êðàùèõ éîãî ïðîåêò³â — “Ìàòå-
ð³ÿ ìð³é”. Áåç óñï³øíîãî ðîñ³é-
ñüêîãî ôîòîãðàôà Âëàäà Ëîêòº-
âà òà éîãî ïðèãîëîìøëèâèõ ôî-
òî³ñòîð³é âàæêî óÿâèòè ñó÷àñí³
ãëÿíöåâ³ ðîñ³éñüê³ æóðíàëè. Ó
äèíàì³ö³ òà ÿñêðàâîñò³ îáðàç³â
ôîòîãðàô ïîñò³éíî øóêàº òà âò³-
ëþº íîâ³ ³äå¿. Ïðîåêò “Êîëåêö³ÿ
¹ 3”, ÿêèé äåìîíñòðóþòü ó ðàì-
êàõ âèñòàâêè “Ìîäà ³ ñòèëü ó
ôîòîãðàô³¿”, ç³áðàâ íàéêðàù³
ôîòîðîáîòè Âëàäà Ëîêòºâà çà
îñòàíí³ ðîêè â îáëàñò³ ãëÿíöó

Ïîãëÿä çà ëàøòóíêè ìîäè
Ç Ìîñêîâñüêîãî áóäèíêó ìîäè ïðèâåçëè ôîòîâèñòàâêó

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Київсь а алерист а Оль а
Альонова вперше привез-
ла до столиці фотови-
став Мос овсь о о б -
дин фото рафії "Мода і
стиль фото рафії". Про
особливості цьо о прое т
та с часні можливості фо-
то рафії вона розповіла
"Хрещати ".

— ßê âèíèêëà ³äåÿ îðãàí³çóâàòè
âèñòàâêó “Ìîäà ³ ñòèëü ó ôîòîãðà-
ô³¿”?

— ²äåÿ âèñòàâêè íàëåæèòü ãàëå-
ðå¿ Kiev Fine Art. Êîëè ìè áóëè
íà “Àðò Ìîñêâ³” — íàéá³ëüøî-
ìó àðò-ÿðìàðêó â ÑÍÄ, ä³çíàëè-
ñÿ, ùî öþ âèñòàâêó ìîæíà ïðè-
âåçòè äî Êèºâà. Íàä ïðîåêòîì
ïðàöþâàëè ç ëèïíÿ ³ ââàæàºìî,
ùî ì³í³ àðò-ôåñòèâàëü “Ìîäà ³
ñòèëü ó ôîòîãðàô³¿” áóäå ö³êàâèé
óêðà¿íñüê³é ïóáë³ö³. Äî òîãî æ,
öüîãî ðîêó òåìà âèñòàâêè — “Ñå-
ëåáðåò³ñ”, ç³ðêè, ùî çàâæäè ïðè-
âàáëþþòü óâàãó.

— Âèñòàâêà â³äáóâàòèìåòüñÿ â
äâîõ ì³ñöÿõ — “Ìèñòåöüêîìó àð-
ñåíàë³” òà ãàëåðå¿ Kiev Fine Art.
×èì çóìîâëåíèé âèá³ð ì³ñöÿ ïðî-
âåäåííÿ?

— Ìàéäàí÷èê “Ìèñòåöüêîãî
àðñåíàëó” º ïåðåäîâñ³ì ³ñòîðè÷-
íèì ì³ñöåì, ìàº îñîáëèâó àóðó.
Â³ä ïî÷àòêó ìè ïðàãíóëè ðîçì³ñ-
òèòè âèñòàâêó â ö³êàâîìó òà âå-
ëèêîìó ïðîñòîð³, òàêîìó ÿê
“Ìèñòåöüêèé àðñåíàë”. Íà æàëü,
â íüîìó äîñèòü ð³äêî â³äáóâàþòü-
ñÿ âèñòàâêè òà åêñïîçèö³¿. Äî
ñëîâà, ïðîåêò “Ìîäà ³ ñòèëü ó
ôîòîãðàô³¿” íå º êîìåðö³éíèì,
êóïèòè ôîòîãðàô³¿ íå ìîæíà,
àäæå åêñïîçèö³ÿ º âëàñí³ñòþ
Ìîñêîâñüêîãî áóäèíêó ôîòîãðà-
ô³¿. Öÿ âèñòàâêà º óí³êàëüíîþ ùå
é òîìó, ùî êîæíîãî ðîêó çì³íþº-
òüñÿ òåìàòèêà ôåñòèâàëþ.

— ×è íå çáèðàºòåñÿ çàïî÷àòêó-
âàòè ïîä³áíèé ôîòîôåñòèâàëü ó
íàñ?

— Ïëàíóºìî ðîçïî÷àòè òàêèé
ïðîåêò ç íàñòóïíîãî ðîêó ³ ó Êè-
ºâ³. Öå áóäå äóæå àìá³ö³éíèé çà-
õ³ä, ïðî ÿêèé ìè äåòàëüí³øå ðîç-
êàæåìî íà â³äêðèòò³ âèñòàâêè.

— ×è ìîæóòü ôîòîãðàô³¿ ðåàë³ñ-
òè÷íî ðîçïîâ³äàòè ïðî ìîäó?

— Ôîòîãðàô³ÿ ÿê â³äîáðàæàº
ìîäó, òàê ³ äèêòóº ¿¿. Öå âçàºìî-
ïîâ’ÿçàíèé ïðîöåñ. Ëþäèí³ âåñü
÷àñ ïîòð³áí³ íîâ³ âðàæåííÿ, ÿê³
âîíà ÷åðïàº ç ãëÿíöåâèõ æóðíà-
ë³â. Îòæå, ìîäí³ âèäàííÿ íå ëè-
øå ô³êñóþòü, à é ñòâîðþþòü íî-
âó ðåàëüí³ñòü, çðàçêè äëÿ íàñë³-
äóâàííÿ, çîêðåìà é ó ìîä³.

— Âè ðàí³øå ïðàöþâàëè ç ôî-
òîãðàô³ÿìè?

— Òàê, ó íàø³é ãàëåðå¿ âæå âè-
ñòàâëÿëèñÿ ê³ëüêà åêñïîçèö³é.
Îäíà ç íèõ — ãëàìóðíî-ãëÿíöå-
âà âèñòàâêà í³ìåöüêîãî ôîòîãðà-
ôà Ôðåíêà Âàðòåíáåðãà, ÿêèé
æèâå ³ ïðàöþº â Íüþ-Éîðêó, à
éîãî ðîáîòè ïðåäñòàâëåí³ íà ñòî-
ð³íêàõ áàãàòüîõ ïðåñòèæíèõ æóð-
íàë³â. Âë³òêó âèñòàâëÿëèñÿ ðîáî-
òè ñòîëè÷íî¿ õóäîæíèö³ Â³òè Ê³í
“My beautiful friends”. Íà ïî÷àò-

êó ãðóäíÿ ïëàíóºìî çðîáèòè íà-
ñòóïíó ôîòîâèñòàâêó.

— ßê³ ïåðñïåêòèâè ìàþòü ôîòî-
åêñïîçèö³¿ â Óêðà¿í³? ×è âèã³äíî ¿õ
îðãàí³çîâóâàòè ç òî÷êè çîðó êîìåð-
ö³¿?

— Ïîì³òèëà, ùî âèñòàâêè ôî-
òîãðàô³é ó ãàëåðå¿ êîðèñòóþòüñÿ
ïîïóëÿðí³ñòþ. Çâ³ñíî, æèâî-
ïèñ — òîíøå òà åë³òàðí³øå ìèñ-
òåöòâî, ïðîòå ôîòîãðàô³ÿ ìàº
ñâî¿ ïåðåâàãè: âîíà ðåàë³ñòè÷íà ³
çðîçóì³ëà, â³äîáðàæàº æèòòÿ ÿê
âîíî º. Íèí³, êîëè ó êîæíîãî â
ìîá³ëüíîìó òåëåôîí³ º ôîòîêà-
ìåðà, áóäü-ÿêà ëþäèíà â³ä÷óâàº
ñåáå òâîðöåì òà ³ç çàäîâîëåííÿì
ïåðåãëÿäàº ö³êàâ³ ³ ÿñêðàâ³ çí³ì-
êè. Æèâîïèñ óæå äàâíî âèçíà-
íèé êóëüòóðíîþ ö³íí³ñòþ, à îñü
ôîòîãðàô³ÿ ëèøå â ìèíóëîìó
ñòîë³òò³ íàáóëà ñòàòóñ âèñîêîãî
ìèñòåöòâà. Òîìó, â êîìåðö³éíî-
ìó àñïåêò³, ö³íà íàâ³òü íà íàéäî-

ðîæ÷³ çí³ìêè ïîñòóïàºòüñÿ êàðòè-
íàì. Ââàæàºòüñÿ, ùî ó ôîòîãðà-
ô³¿ ìåíøèé â³ê æèòòÿ, ïðîòå öå
íå òàê. ßêùî ïðàâèëüíî çáåð³ãà-
òè òà äðóêóâàòè, íàïðèêëàä, íà
àëþì³í³ºâèõ ïëàñòèíàõ, ñâ³òëèíè
ñëóæàòü â³êàìè.

— ßêèìè ïîâèíí³ áóòè ôîòîãðà-
ô³¿?

— Íà ìîþ äóìêó, ôîòîãðàô³ÿ
ìîæå áóòè ÷åñíîþ òà õèòðîþ îä-
íî÷àñíî. Ç âèêîðèñòàííÿì íîâèõ
òåõíîëîã³é çéîìêè òà îáðîáêè º
ìîæëèâ³ñòü âèä³ëèòè âñ³ ò³ íþàí-
ñè òà äåòàë³, ÿê³ õî÷å ïîáà÷èòè
àâòîð. Ñåðåä óêðà¿íñüêèõ ôîòî-
ãðàô³â ÿ âèä³ëÿþ Ñåðã³ÿ Áðàòêî-
âà, Îëåãà Êóëèêà, ²ëëþ ×³÷êàíà,
Àðñåíà Ñàâàäîâà. Ñàìå ¿ì âäàº-
òüñÿ ïåðåäàòè ñóòü ñþæåòó òàêèì
÷èíîì, í³áèòî âñå áóëî âèñòàâëå-
íî òà â³äðåæèñîâàíî çàçäàëåã³äü.

— ßê äàâíî çàõîïëþºòåñÿ ôî-

òîãðàô³ºþ? Ìàºòå óëþáëåíèõ ôî-
òîãðàô³â?

— Ôîòîãðàô³ÿ ïðèâàáëþâàëà
ìåíå âæå äàâíî. Ùå ê³ëüêà ðîê³â
òîìó ðîçïî÷èíàëà ³íòåðàêòèâíèé
ïðîåêò Sunny gallery. Òîä³ âåëè
ïåðåãîâîðè ùîäî çàëó÷åííÿ ó
íüîãî âèçíà÷íîãî ôîòîìèòöÿ ñó-
÷àñíîñò³ Ãåëüìóòà Íüþòîíà. Òà
ôîòîãðàô ÷åðåç ï³âðîêó çàãèíóâ
ó àâòîêàòàñòðîô³. Ñåðåä ìî¿õ
óëþáëåíèõ ìàéñòð³â: Ãåëüìóò
Íüþòîí, Åëåí ôîí Óíâåðò, Ìà-
ð³êî Ìîð³.

— Ãàëåðèñò — öå âàø á³çíåñ, õî-
á³ ÷è äàíü ìîä³?

— Ùîá ïðèâåçòè äî Êèºâà ÿñ-
êðàâèé òà ö³êàâèé êóëüòóðíèé
ïðîåêò, âèòðà÷àþ áåçë³÷ ñèë òà
åíåðã³¿. Òîìó íàçâàòè öå õîá³ âæå
íå ìîæíà. Çâ³ñíî, çàíÿòòÿ ãàëå-
ðåºþ Kiev Fine Art, ÿêà ³ñíóº ïî-
íàä ð³ê, óæå ñòàëî á³çíåñîì òà
÷àñòèíîþ ìîãî æèòòÿ

Îëüãà ÀËÜÎÍÎÂÀ: “Ôîòîãðàô³ÿ ìîæå áóòè
÷åñíîþ òà õèòðîþ îäíî÷àñíî”

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні вперше в Києві від рилася вистав а Мос ов-
сь о о міжнародно о фестивалю "Мода і стиль фото-
рафії", енеральним медіаспонсором я ої вист пає
Київсь ий медіахолдин . Свіжий по ляд на мод по а-
з ють роботи визнаних fashion-фото рафів, а та ож
прое ти провідних лянцевих ж рналів, об'єднані
спільною темою Celebrities.

Âëàñíèöÿ ãàëåðå¿ Kiev Fine Art — ïðî ïåðñïåêòèâè ôîòîìèñòåöòâà òà íîâèé ïðîåêò
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Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 7 ëèñòîïàäà
ОВНИ, ви иньте білий прапор і здайтеся в полон оханим, це найліп-

ший спосіб владнати стос н и. Б дьте певні, це не пораз а, а перемо а,
аджешлюбні та ділові партнери є носіями небесної м дрості для вас в цьо-
м році.
ТЕЛЬЦІ, одіть сім, присл ж йтеся, то не принизить ідність — орона

з вас не спаде, і роботодавці не сприйм ть це за хол йство, а розщед-
ряться на арн оплат .
БЛИЗНЯТА, розправте ам рні рила і пориньте вир охання, нині це

ваша стихія.
РАКИ, робіть став на родин , саме ла ейство тащире до ідництво рід-

них зробить щасливими. Разом ви непоборна сила, а тивіз ється д х ро-
ві, проб дяться енетичні таланти, спад овані від пред ів. А оли ви од-
но о оріння, то не сваріться, а живіть д ша в д ш .
ЛЕВИ, сяйніть мором, не жалійте похвали, омпліментів. Нині ви вір-

т оз слова, я е несе наснажлив енер ети , тоніз є до творчих звершень,
зцілює від психоло ічних омпле сів.
ДІВИ, мотивація ваших дій бла ородна. Я що хочеться піднести ом сь

приємний сюрприз, зробіть це, тоді вдячність людей повернеться вам сто-
рицею.
ТЕРЕЗИ, б дьте в передніх лавах соці м , заявляйте про себе с різь,

демонстр йте інтеле т альні здібності, то дар Божий, завдя и я ом (са-
ме цьом році) ви б дете вінчані лаврами людсь их симпатій і поп ляр-
ності.
СКОРПІОНИ, роль бла одійни а вам найбільше імпон є. Подавайте ми-

лостиню, займайтеся доброчинністю, робіть посл и — а за це в небесній
б х алтерії вам “спиш ть” ріховні бор и.
СТРІЛЬЦІ, запросіть остей, влашт йте товарись вечір , саме там ви

поч ватиметеся по- оролівсь и, станете д шею омпанії... і з стрінете свою
пасію.
КОЗОРОГИ, мрії реаліз ватися за фаховим по ли анням можна втілити в

життя... Щиро прохайте Творця, і ваша ар’єра набере динамічних обертів.
ВОДОЛІЇ, правда із ваших в ст литиметься бальзамом на людсь і д ші,

зцілюючи їх, просвітляючи, очищаючи від на опичено о не атив . Не л -
авте!
РИБИ, вас очі ється спішний переломний момент на ар’єрних те-

ренах. На ач йте фахові “м с ли”, абишвидше зійти на посадовийОлімп.
А по ровителів Всевишній пошле неодмінно

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

У р. основопо-
ложни еохі-
мії, радіо еоло-

ії, а адемі

Пісня на честь
Аполлона

У р. письмен-
ни , політи ,
“Соняшна ма-

шина”

Тит л
аристо рата

(ан .)

Ма

Гора в Т рції
До мент, що
засвідч є
особ

Бо охання
(міф.)

Шевчен о,
ініціали

Порода схід.
оней

“Три товари-
ші”— автор

Державна
с арбниця
Ст. Римі

Розділовий
зна

Гібрид оня та
осла

Ароматична
смола (цер .)

Рі а в Є ипті

Предмети для
запря ання

оней

Вісни Бо а

Дворянсь ий
тит л

Воїн ле ої
авалерії зі
списом

У р.
письменни ,
“Наливай о”

Молитовний
вірш для спів

Мазь для б

Кассі с Клей

Тр ба
Свято в Азії,

Сибір
Виб хова
спол а

Зв м зичної
ами

Коле тив
співа ів

Пе ло
(Ст. Грец.)

Священний ж

Емблема
держави

Кінців а
морсь их
тварин

Невели а олл.
шлюп а

Частина
обличчя

Місцеве
відділення
станови

Видатний р.
омпозитор,
“Героїчні
вертюри”

Представни
афри . народ

Сьома нота

“При оди ба-
рона Мюнх а -
зена” — автор

Інд. робоча
х доба

Бо п стелі,
війни, зла
(Ст. Є ип.)

“Колишній”

Жанр літ-ри

Льотчи -
винищ вач

Символ
невичерпно о
ба атства

На а про
соба

Однорічна
ородня
рослина

Чоловіче ім`я
(во ненний) Х Р Е Щ А Т И К

Ñ Ê À Í Â Î Ð Ä

Äåíèñ Ñ²ÌÀ×ÎÂ: “ß íå õîò³â áè òîðêàòèñÿ 
îñîáèñòîñò³ Ðîìàíà Àáðàìîâè÷à, áî íàäòî
áàãàòî ðîçìîâ âåäåòüñÿ íà öþ òåìó”

— Âè ïî÷àëè ãðàòè ä³äæåéñüê³ ñå-
òè. Íå ïëàíóºòå ïåðåêâàë³ô³êóâàòè-
ñÿ â ä³äæåÿ?

— ß íå ñòàâ íèì ïîêè ùî ³, ñïî-
ä³âàþñÿ, íå ñòàíó. Âñå îäíî öå çà-
ëèøèòüñÿ õîá³, ÿê ìîæëèâ³ñòü â³ä-
â³äóâàòè ³íø³ ì³ñòà, äèâèòèñÿ íà
ëþäåé, çíàéîìèòèñÿ, ñï³ëêóâàòèñÿ,
â³äêðèâàòè íîâ³ ìàãàçèíè, áàðè é
òàêå ³íøå. ×èì ÿ é çàéìàþñÿ.

— ß çíàþ, ùî âè íå áåðåòå ó÷àñ-
ò³ â òèæí³ ìîäè. Ç ÿêèõ ïðè÷èí?

— Ïðè÷èíè ñóòî êîìåðö³éí³.
Äëÿ ìåíå ³ íàøî¿ êîìïàí³¿ öå íå
âèã³äíî. Âèòðàòè òàê³ æ ñàì³, ÿê ³
â Ì³ëàí³, à âèãîäè íå íàäòî áàãà-
òî.

— Ó ÿêèõ ì³ñòàõ áåðåòå ó÷àñòü ó
òèæíÿõ ìîäè?

— Ó Ì³ëàí³ òà Ïàðèæ³.

— Äå ìîæíà êóïèòè âàø îäÿã?
— Ó âñüîìó ñâ³ò³.

— Êîëè â³äêðèºòüñÿ áóòèê ó Êè-
ºâ³?

— Âëàñíå, çàäëÿ öüîãî ìè é ïðè-
¿õàëè äî Êèºâà ï³ä âèãëÿäîì ä³-
äæå¿â. Ðîçìîâëÿòèìåìî ç íàøèìè
ïàðòíåðàìè ïðî òå, ùî, êîëè é äå
â³äêðèòè — ìàãàçèí, áàð.

— Öå áóäå ìîíîáðåíäîâèé áóòèê?
— Òàê, êîï³ÿ òîãî, ùî ìè â³ä-

êðèëè â Ìîñêâ³. Òîáòî âíèçó áàð,
âãîð³ ìàãàçèí, çàãàëüíèé êëóá,
êîíöåïò ëàéôñòàéëó.

— Òå, ùî âè ðîáèòå,— äëÿ âàñ
òâîð÷³ñòü ÷è á³çíåñ? Âè ðîáèòå êî-
ëåêö³þ, çíàþ÷è, ùî âîíà îêóïèòü-
ñÿ?

— Ïî÷èíàºòüñÿ ÿê òâîð÷³ñòü, íó,
òàêà ñì³øíà òâîð÷³ñòü. Âñå ïî÷è-
íàºòüñÿ ç ãóìîðó, à çàê³í÷óºòüñÿ
á³çíåñîì, äå ìè ÷³òêî ïðîðàõîâó-
ºìî ðå÷³ é çíàºìî, ñê³ëüêè ³ äå ¿õ
ïðîäàâàòèìåìî. À ³íàêøå í³÷îãî á
íå âèõîäèëî.

— Âàøà ñï³âïðàöÿ ç Ðîìàíîì Àá-
ðàìîâè÷åì ïîðîäèëà áàãàòî ÷óòîê.
Íå ìîãëè á ðîçêðèòè öþ òàºìíèöþ?

— ß íå õîò³â áè çà÷³ïàòè îñîáó
Ðîìàíà Àáðàìîâè÷à, îñê³ëüêè íàä-
òî áàãàòî ðîçìîâ íà öþ òåìó.

— Õòî ÷è ùî º äëÿ âàñ çðàçêîì
ñòèëþ?

— ß ñàì, íàïåâíî.

— Ó âàñ º óëþáëåí³ äèçàéíåðè?
— Ìîæó ñêàçàòè òå ñàìå: ÿ ñàì.

— Òîáòî âè ââàæàºòå, ùî íå ìàº-
òå êîíêóðåíò³â ñåðåä, ñêàæ³ìî, ðî-

ñ³éñüêèõ äèçàéíåð³â?
— Êîíêóðåíò³â áàãàòî, âñ³, õòî

çàéìàºòüñÿ òàêèì á³çíåñîì, ìî¿
êîíêóðåíòè.

— ßê³ ç³ ñòâîðåíèõ âàìè ðå÷åé ïî-
äîáàþòüñÿ âàì?

— Ãåòü óñ³. ß áåçïåðåñòàíêó ì³-
íÿþ ðå÷³, ùîá íà ñîá³ âñå âèïðî-
áóâàòè, â³ä÷óòè, çðîçóì³òè, ùî
çðîáëåíî òàê, à ùî — íå òàê, ùî
ïîòð³áíî çì³íèòè. Çàïèòóþ ó ìî-
äåëåé, äðóç³â, êë³ºíò³â, õòî êóïóº
ìî¿ ðå÷³. Âåñü ÷àñ íàä öèì ïðà-
öþþ. ² ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ àáñîëþò-
íî âñå!

— Äëÿ ñòâîðåííÿ îäÿãó âèêîðèñ-
òîâóºòå íå òðàäèö³éí³ ìàòåð³àëè, à
ôàêòóðè í³áè êóëåíåïðîáèâíî¿ òêà-
íèíè. ×îìó?

— Òîìó ùî ìåí³ ö³êàâî ñòàâè-
òèñÿ ç ãóìîðîì äî îäÿãó. ²íòåðåñ
õîâàºòüñÿ íå â êðî¿, à ñàìå â òåõ-
íîëîã³÷íîñò³ òêàíèíè, òå, ùî íàñ

÷åêàº ïîïåðåäó — ó íàøîìó íå-
äàëåêîìó ìàéáóòíüîìó. Êð³é ÿê
òàêèé íà÷åáòî çàëèøèòüñÿ óí³ô³-
êîâàíèì. Íåìîâ ÿêàñü óí³ôîðìà,
ò³ëüêè ï³ä ð³çí³ òêàíèíè, ï³ä ð³ç-
í³ âèäè ïîãîäíèõ óìîâ òà åñòå-
òè÷íèõ ³ ìîðàëüíèõ çàñàä. Òå, ùî
â³äáóâàºòüñÿ â êîñìîñ³ ç ðîçðîá-
êîþ ³ ïîøèòòÿì îäÿãó êîñìîíà-
âòàì, ñêîðî ïåðåòå÷å íà íàøó
çåìëþ, ³ ìè öèì êîðèñòóâàòèìå-
ìîñÿ. ß íàìàãàþñÿ öå âñå øâèä-
øå âèñìèêíóòè. Òå, ùî ìè â
NASA çàìîâëÿëè òêàíèíó, ÿêà
âèòðèìóº ïåâíó òåìïåðàòóðó,
— àáî +, â³äáèâàº ñâ³òëî, êóëå-
íåïðîáèâíó,— ñâ³ä÷èòü ïðî òå,
ùî ìè âåñü ÷àñ òðèìàºìî ðóêó
“íà ïóëüñ³”.

— Õòî âàø³ êë³ºíòè?
— Öå ñêëàäíå çàïèòàííÿ. Íàø³

êë³ºíòè — ÿê ìîëîäü â³ä 16 ðîê³â,
òàê ³ ëþäè â³êîì äî 70 ðîê³â. 70 ðî-
ê³â — öå òîé ï³ê, çà ÿêèé ìè ùå
íå ïåðåñòóïèëè. Âñ³ ö³ ëþäè çíà-
õîäÿòü ùîñü ñâîº â ìîºìó îäÿç³,
êàæóòü, ùî öå ñàìå ¿õíÿ ð³÷, ùî
çðîáëåíà ñàìå äëÿ íèõ. Òîìó êë³-
ºíòóðà ð³çíîìàñíà: ñòóäåíòè, îë³-
ãàðõè, äîìîãîñïîäàðêè îõî÷å êî-
ðèñòóþòüñÿ öèì îäÿãîì ³ ìîæóòü
éîãî ñîá³ äîçâîëèòè.

— Âè ðîçðîáëÿºòå ôîðìó äëÿ õî-
êåéíîãî êëóáó ÖÑÊ. ×èì öå ö³êà-
âî?

— Ö³êàâà ñàìà êîìàíäà, ÿ ¿õ äó-
æå äîáðå çíàþ. Çíàþ äóæå äîáðå
¿õí³õ ãîñïîäàð³â. Ìè ç íèìè äðó-
æèìî, òîìó í³áè ç’ºäíàëèñÿ â äó-
æå ñåðéîçíèé ³ ìîãóòí³é áðåíä
ÖÑÊ. Çà íàìè çàëèøàºòüñÿ ïðàâî
ñòåæèòè çà ñòèëåì êîìàíäè, ³ íå
ò³ëüêè çà îäÿãîì. Öå é ñàéò, ³ ðîç-
ïèñ àâòîáóñ³â — âñå, ùî ñòîñóºòü-
ñÿ â³çóàë³çàö³¿.

— Ó Ìîñêâ³ º “Äåíèñ Ñèìà÷åâ
ïàá”. Çâ³äêè âèíèêëà ³äåÿ éîãî ñòâî-
ðåííÿ?

— Ìè âèð³øèëè íå ò³ëüêè “ðîç-
âàíòàæóâàòè” êë³ºíò³â íà ãðîø³,
êîëè âîíè ïðèõîäÿòü êóïóâàòè
ôóòáîëêè, à é äàòè ¿ì çìîãó ðîç-
ñëàáèòèñÿ. Òîìó â³äêðèëè â ìàãà-
çèí³ áàð, ÿêèé ïðàöþº 24 ãîäèíè
íà äîáó, ³ êë³ºíòè çâ³äòè ïðîñòî íå
âèëàçÿòü. Âñå öå ïåðåòâîðèëîñÿ íà
ÿêèéñü êëóá, äå ëþäèíà ìîæå êó-
ïèòè îäÿã, ñìà÷íî ïî¿ñòè, ïîòàí-
öþâàòè, âèïèòè, ïîçíàéîìèòèñÿ ç
êèìîñü. Ìè ïðèâîçèìî áàãàòî ä³-
äæå¿â, íàïðèêëàä, ç ßïîí³¿.

— ßê³ ùå ïëàíè íà ìàéáóòíº,
îêð³ì áóòèê³â ó Êèºâ³ é çàïóñêó ë³-
í³¿ äæèíñ³â? Ùîñü ãëîáàëüíå?

— ß ñüîãîäí³ ïîäèâèâñÿ ô³ëüì
ïðî ×èíã³ñõàíà “Ìîíãîë”. Îñü ó
íüîãî áóëè ãëîáàëüí³ ïëàíè À ó
ìåíå âîíè íå òàê³ ñåðéîçí³, ùîá ¿õ
îáãîâîðþâàòè. Ó ìî¿ ïëàíè âõî-
äèòü â³äêðèòòÿ ìàãàçèí³â ó ì³ñ-
òàõ — âîíè âæå ãîòîâ³ — Êèºâ³,
Îäåñ³, Êàòåðèíáóðç³, Êàë³í³íãðàä³,
Òþìåí³.

— Ìàºòå ë³í³þ àêñåñóàð³â, äóõ³â?
— Òàê, ë³í³ÿ àêñåñóàð³â º, à äó-

õè çáèðàºìîñÿ çàïóñêàòè. Íåâäîâ-
ç³ ç’ÿâëÿòüñÿ, õî÷à êîëè — ïîêè
ùî ñåêðåò.

— Íå çáèðàºòåñÿ âèãîòîâëÿòè çà-
ïàëüíè÷êè, áðåëîêè “Äåíèñ Ñèìà-
÷åâ”. Ó ªâðîï³ é ñâ³ò³ öå ðîçâèíå-
íî, à â Ðîñ³¿ é Óêðà¿í³ íåìàº.

— Ïîêè ùî íåìàº. Ìè äî öüî-
ãî ùå íå ä³éøëè.

— Êîëè â³äêðèºòüñÿ áóòèê ó Êè-
ºâ³?

— ßêùî âñå âäàñòüñÿ ç ïåðåãî-
âîðàìè, òî, ãàäàþ, äåñü ÷åðåç ð³ê

Äàð’ÿ ØÀÏÎÂÀËÎÂÀ 
âåäó÷à ïðîãðàìè “Òèæäåíü ìîäè ç Äàð’ºþ Øàïîâàëîâîþ”
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Денис Сімачов став відомим завдя и ф тбол ам з
онцепт альними написами, ви ористов ванню не-
звичних матеріалів для пошиття одя , прос ванню і-
пертрофовано о російсь о о стилю та співпраці з олі-
архом Романом Абрамовичем. Він відвідав столицю
У раїни вперше, проте одраз в справах — вести пе-
ремовини щодо від риття б ти ів Denis Simachov
Києві та Одесі.
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Інформація
Фонд приватизації ом нально о

майна Печерсь о о район м. Києва
Про о олошення он рс з відбор с б'є тів
оціночної діяльності, я і б д ть зал чені для

проведення незалежної оцін и об'є тів, що належать
до ом нальної власності територіальної ромади

Печерсь о о район м. Києва з метою приватизації
шляхом ви п орендарями.
Нежилі приміщення за адресами:

1. в л. Щорса, 29, літ. "А", площею 184,7 в. м, цо оль;
2. в л. Мос овсь а, 41/8, літ. "А", площею 38,0 в. м, І поверх;
3. в л. Кі відзе, 1/2, літ. "А", площею 185,9 в. м, підвал;
4. в л. Німансь а, 6, літ. "А", площею 41,7 в. м, підвал;
5. в л. Звіринець а, 63, літ. "А", площею 114,0 в. м, підвал;
6. в л. Мечні ова, 7, літ. "А", площею 31,0 в. м, цо оль;
7. в л. Са са ансь о о, 12, літ. "Б", площею 194,5 в. м, цо оль;
8. в л. Кі відзе,9/12, літ. "А", площею 106,6 в. м, підвал;
9. в л. І.К дрі, 20, літ. "А", площею 112,6 в. м, підвал;
10. в л. Кі відзе,20, літ. "А", площею 161,0 в. м, підвал;
11. в л. Басейна, 13, літ. "Б", площею 108,9 в. м, підвал;
12. в л. Кі відзе, 12, літ. "А", площею 54,0 в. м, підвал;
13. в л. Лютерансь а, 26/17, літ. "А", площею 32,6 в. м,

н/підвал;
14. в л. П. Л м мби, 10, орп. 1, літ. "А", площею 100,4 в. м,

підвал;
15. в л. Ліхачова, 8-б, літ. "А", площею 269,6 в. м, підвал;
16. в л. Еспланадна, 32, літ. "А", площею 166,4 в. м, цо оль,

І поверх;
17. Бессарабсь а пл. 5, літ. "А", площею 35,4 в. м, підвал, І

поверх;
18. в л. Липсь а, 19/7, літ. "А", площею 115,7 в. м, підвал;
19. б льв. Лесі У раїн и, 28, літ. "А", площею 247,3 в. м, підвал;
20. в л. Л. Первомайсь о о, 5, літ. "А", площею 67,6 в. м,

цо оль;
21. в л. Хрещати , 21, літ. "А", площею 38,3 в. м, підвал.

Кон рсний відбір с б'є тів оціночної діяльності б де
здійснюватися відповідно до Положення про он рсний
відбір с б'є тів оціночної діяльності, затверджено о на азом
Фонд державно о майна У раїни 25.11.2003р. №2100 і
зареєстровано о Міністерстві юстиції У раїни 19.12.2003р.
за №1194/8515.
До часті в он рсі мож ть б ти доп щені с б'є ти

оціночної діяльності, я і діють на підставі сертифі атів с б'є тів
оціночної діяльності, виданих відповідно до За он У раїни
"Про оцін майна, майнових прав та професійн оціночн
діяльність в У раїні".
Учасни ам он рс потрібно подати до Фонд

приватизації ом нально о майна Печерсь о о район
м. Києва он рсн до ментацію, я а с ладається з он рсної
пропозиції та підтвердних до ментів.
До підтвердних до ментів належать:

- заява на часть он рсі за встановленою формою;
- опія становчо о до мента претендента;
- опії валіфі аційних до ментів оцінювачів, я і працюють
штатном с ладі та я их б де зал чено до проведення оцін и
та підписання звіт про оцін майна ;

- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено
претендентом до проведення робіт з оцін и майна та
підписання звіт про оцін майна, завірені їхніми осо-
бистими підписами;

- опія сертифі ата с б'є та оціночної діяльності, видано о
претендент Фондом державно о майна У раїни;

- інформація про претендента (до мент, я ий містить
відомості про претендента щодо йо о досвід роботи,
валіфі ації та особисто о досвід роботи оцінювачів, я і
працюють йо о штатном с ладі та додат ово зал чаються
ним, з незалежної оцін и майна, том числі подібно о майна
тощо).
Кон рсна пропозиція претендента подається

запечатаном онверті і має містити:
- пропозицію щодо вартості ви онання робіт;
- аль ляції витрат, пов'язаних з ви онанням робіт;
- термін ви онання робіт.

На онверті необхідно зробити відміт : "На он рс з відбор
с б'є тів оціночної діяльності".
Пропозиції щодо мов термін ви онання робіт необхідно

зазначити в єдиній одиниці вимір — алендарних днях.
Фонд приватизації ом нально о майна Печерсь о о район

м. Києва б де роз лядати лише та і пропозиції часни ів
он рс , в я их термін ви онання робіт — не більше 7
алендарних днів.
Кон рсн до ментацію слід подавати до Фонд

приватизації ом нально о майна Печерсь о о район м. Києва
(в л. С ворова, 15, імн. 400) до 18.00 20.11.2007р.
Кон рс відб деться Фонді приватизації ом нально о

майна Печерсь о о район м. Києва 26.11.2007р. о 10.00.
Телефон для довідо 280-57-90

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

повідомляє про в лючення
до перелі об'є тів, що

підля ають приватизації шляхом
ви п орендарями об'є ти
ом нальної власності р пи А:

- нежилі приміщення площею 64,90 в. м
за адресою: м.Київ, в л. Л 'янівсь а, 1,
літ.А;

- нежилі приміщення площею 47,90 в.
м за адресою: м.Київ, в л. Зодчих, 50,
літ.А;

- нежилі приміщення площею 106,60 в.
м за адресою: м.Київ, в л. Зодчих, 50,
літ.А;

- нежилий б дино площею 117,30 в. м
за адресою: м.Київ, просп. Свободи,
26, літ.Г;

- нежилий б дино площею 262,00 в. м
за адресою: м.Київ, в л. Червоно-
армійсь а, 141/1;

- нежилі приміщення площею 483,40 в. м
за адресою: м.Київ, в л. Артема, 55,
літ.В;

- нежилі приміщення площею128,80 в. м
за адресою: м.Київ, в л. Сім'ї Хох-
лових, 1;

- нежилі приміщення площею125,20 в. м
за адресою:м.Київ, в л.Сім'ї Хохлових, 1;

- нежилі приміщення площею 288,10 в. м
заадресою:м.Київ, в л.Сім'ї Хохлових, 1;

- нежилі приміщення площею 62,40 в. м
за адресою: м. Київ, в л. Сєченова, 5.

Ре іональне
відділення Фонд
державно о майна
У раїни по м.Києв
повідомляє про підс м и

приватизації шляхом

ви п об'є тів ом нальної

власності р пи А:

-нежилі приміщення за альною

площею 211,90 в. м за

адресою: 01033, м.Київ, в л.

Са са ансь о о, 106/11, літ. А.

Приватизовано юридичною

особою за 1 328 307,60 рн., в

том числіПДВ —221384,60 рн.

-нежилі приміщення за альною

площею 266,50 в.м за

адресою: 01001, м.Київ,

в л.Хрещати , 10, літ. А.

Приватизовано юридичною

особою за 2 181 187,20 рн., в

том числіПДВ—363531,20 рн.

Святошинсь ий районний
с д м. Києва ви ли ає
відповідача Сєдих Юрія
Сер ійовича, останнє місце
проживання: м. Київ, просп.
50-річчя Жовтня, 12 Б, в. 157
для часті в цивільній справі за
позовом ВАТ "Євроцемент р п
У раїна" до Сєдих Юрія
Сер ійовича про відш од вання
ш оди. С дове засідання
відб деться 22.11.2007 ро о
14.30 за адресою: м. Київ, в л.
Жилянсь а, 142, аб. 22. С ддя
Ш м Л.M. У разі неяв и Сєдих
Ю.С. до с д без поважних
причин або разі
неповідомлення про причини
неяв и справа б де
роз лядатись за їх відс тності.

Святошинсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає вІдповідача Фастовець Любов
Федорівн , останнє місце проживання: м.
Київ, в л. С.Сосніних, 2-В, в. 85 для часті
в цивільній справі за позовом Колесні ової
І.О. до Фастовець Л.Ф., про відш од вання
ш оди. С дове засідання відб деться
12.11.2007 ро об 11.00 за адресою: м.
Київ, в л. Жилянсь а, 142, аб. 22. С ддя
Ш м Л.М. У разі неяв и Фастовець Л.Ф.
до с д без поважних причин або разі
неповідомлення про причини неяв и
справа б де роз лядатись за їх відс тності.

Втрачено печат СПД—
фізичної особи Левчен а

В'ячеслава Оле сандровича
(ідентифі аційний номер

2438702197)
вважати недійсною.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Правління АБ "Синтез"
повідомляє, що 24 р дня 2007 ро о 10.00
за адресою: Київ, в л. Хрещати , 32-а
відб д ться За альні збори а ціонерів.

Реєстрація часни ів зборів проводиться з 9.00 до 9.50
за місцем проведення зборів.

Порядо денний:
1. Збільшення розмір стат тно о апітал АБ "Синтез".
2. Прийняття рішення про від рите розміщення додат ово о вип с а цій.

Збільшення стат тно о апітал АБ "Синтез" дасть можливість забезпечити
надання широ о о спе тр бан івсь их посл , збільшити обся а тивних операцій
бан .

Збільшення стат тно о апітал АБ "Синтез" на 102 200 000, 00 (сто два
мільйони двісті тисяч) ривень шляхом від рито о розміщення 10 220 000 (десять
мільйонів двісті двадцять тисяч) простих іменних а цій номінальною вартістю
10,00 (десять) ривень за рах но додат ових внес ів.

Всі а ціонери АБ "Синтез" мають рівне переважне право на придбання а цій,
що розміщ ються додат ово, в іль ості, пропорційній їх частці стат тном
апіталі, а та ож всі права, я і надаються власни ам а цій з ідно чинно о
за онодавства У раїни.

У зв'яз зі збільшенням стат тно о апітал а ціонери АБ "Синтез'' збит ів
не нес ть. Перший етап підпис и — від 11 люто о до 26 люто о 2006 ро -
приймаються заяв и на придбання а цій від а ціонерів пропорційно їх част ам
в стат тном апіталі. Др ий етап підпис и — від 27 люто о до 29 люто о —
приймаються заяв и від бажаючих придбати а ції без б дь-я их обмежень.

Прое т змін до Стат т АБ "Синтез” - п.5.2 ви ласти в наст пній реда ції :
5.2. Стат тний апітал Бан становить 175 000 000,00 (сто сімдесят п'ять

мільйонів) ривень і поділений на 17 500 000 (сімнадцять мільйонів п'ятсот тисяч)
простих іменних а цій номінальною вартістю 10,00 (десять) ривень. А ції Бан
вип с аються в до ментарній формі. На за альн іль ість а цій, що знаходяться
власності ожно о а ціонера. Бан ом видається відповідний сертифі ат.
Для реєстрації часни ів зборів представни ам а ціонерів необхідно мати

при собі довіреності від а ціонерів та посвідчення особи.

Телефони для довідо : (044) 461-79-29, 461-79-30.

Правління АБ "Синтез"

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Кольороподіл А2Кольороподіл А2
((формат 660х560 mm)формат 660х560 mm)

01034, Київ,
в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети “Хрещати ”.

Тел.: 235-82-72,

234-12-55

Internet:
repro.kreschatic.kiev.ua
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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 3805
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Оль а БОДНАР,
народний деп тат V с ли ання:
— На жаль, в У раїні можна пити все. Я що в на-

шій державі продаються політи и, то ж рналісти не ви-
нято . Єдине, що мене рад є, та це те, що продаж-
них ж рналістів значно менше, ніж порядних. Д же
ш ода, що я не мож та о о с азати про політи ів.

Оле сандр ЄФРЕМОВ,
народний деп тат V с ли ання:
— Ж рналісти а перед сім — робота. Ба ато ЗМІ,
отрі належать певним людям, першочер ово дотри-
м ють певної точ и зор . Відповідно, оли людина оби-
рає роботодавця, свідомлює потенційний напрямо
своєї робити. Безперечно, є й незалежні видання, от-
рих, на жаль, неба ато. В та ій ж рналістиці (незалеж-

ній) працюють люди від Бо а, отрі справді люблять
свою робот і дбають про її я ість. Вини старанно до-
носять правдив інформацію до людей. Та існ є й по-
няття “жовта преса”, оли просто ма симально на ро-
мадж ються брехня і на леп, за я і ж рналістам пла-
тять.

Оле сандр ГОЛУБ,
народний деп тат V с ли ання:
— Без мовно, що та . Часто ле ше знайти продажно-

о, ніж чесно о. Адже д же часто наші ЗМІ, а та ож і
ж рналісти, просто поставлені в та і сит ації, бо нале-
жать певном ол власни ів. На жаль, в У раїні немає
за онодавчої бази, отра б змо ла ре ламент вати
ж рналісти . Люди зм шені працювати на та зван
замаз х .

×è ìîæíà â Óêðà¿í³ êóïèòè æóðíàë³ñòà?

Ñâèí³ àòàêóâàëè
öåíòð ì³ñòà
28 ïîðîñÿò çàñåëèëèñÿ â Àðåí³

Ó÷îðà òîðãîâ³ òà ðîçâàæàëüí³
ìàéäàí÷èêè ñòîëèö³ îêóïóâàëè
ã³ïñîâ³ ñâèí³. Ì³ñÿöü òîìó ¿õ
ðîçêóïèëè äëÿ âò³ëåííÿ âëàñíèõ
àðò-³äåé ñîë³äí³ êîìïàí³¿: ðåñòî-
ðàíè, âèäàâíèöòâà, ìàãàçèíè òà
ãàëåðå¿, à òàêîæ òâîð÷³ îñîáèñ-
òîñò³. Òåïåð âèòâîðè óÿâè ìîæ-
íà ïîáà÷èòè íà òðüîõ ïîâåðõàõ
“Àðåíè Ñ³ò³” òà â áàðàõ “Àðåíà
Entertainment”.

Ïåâíî, îäí³ºþ ³ç íàéäîðîæ÷èõ
º ñâèíêà â³ä ãîëîâè áëàãîä³éíî-
ãî ôîíäó “Ìèñòåöüêà ñêàðáíè-
öÿ” Òåòÿíè Ëîãóø òà äèçàéíåðà
ìàñîê Ìàðèíè Ëàïè. Òâàðèíêà
³ç î÷èìà òà ï’ÿòà÷êîì â êàì³í-
íÿõ â³ä Svarovski óîñîáëþº çåì-
íó êóëþ. Íà ¿¿ ñïèí³ ðîçì³ñòè-
ëèñÿ ëÿëüêè ð³çíèõ êóëüòóð â
åêñêëþçèâíîìó âáðàíí³, à ïîñå-
ðåäèí³ — ìîëîäÿòà. “Â íàø³é
ñâèíö³ º áëèñê, ðîçê³ø òà êîõàí-
íÿ,— ðîçïîâ³ëè “Õðåùàòèêó”
àâòîðè Òåòÿíà Ëîïóø òà Ìàðè-
íà Ëàïà.— Öå êàðíàâàë, ùî ïî-
ºäíóº ð³çí³ íàðîäè ó ñâÿòêîâîìó
êàëåéäîñêîï³”. Ïîðó÷ ðîçòàøó-
âàëîñÿ ïîðîñÿ ñï³âà÷êè Ë³ëó ï³ä
çàãàäêîâîþ íàçâîþ “Ñõîâèùå
ñêàðá³â íàö³¿”. “Ìåí³ ³ìïîíóº
ôóíêö³îíàëüí³ñòü, òîìó ³ ìîº
çâ³ðÿòêî — öå ñêàðáíè÷êà,— ïî-
ä³ëèëàñÿ âèêîíàâèöÿ Ë³ëó. Ñâè-
íÿ ìàº âèãëÿä íàî÷íîãî ïîñ³áíè-

êà — ãåîãðàô³÷íî¿ êàðòè, êèäà-
òè æ êîøòè ïîòð³áíî â ä³ðêó íà
çîáðàæåíí³ Øâåéöàð³¿. Á³ëü-
ø³ñòü ñâèíåé ðîçìàëüîâóâàëè
ïðîôåñ³îíàëüí³ õóäîæíèêè. À
ä³â÷àòà ç ãóðòó “ÑÌÑ” ï³ä³éøëè
äî ñïðàâè ñåðéîçíî: ñîë³ñòêà
Ìàðèíà Ìîäèíà âëàñíîðó÷ ðîç-
ïèñóâàëà ïîðîñÿ çíàêàìè êîõàí-
íÿ — Âåíåðîþ òà Ìàðñîì — íà
ìóçè÷í³é áàç³ ãóðòó. “Ìè õîò³ëè
çðîáèòè ñâèíþ, ÿêà ï³äí³ìàëà á
íàñòð³é,— ðîçïîâ³ëè ä³â÷àòà ç
ãóðòó “ÑÌÑ”.— ² âîíà âèéøëà
âåñåëà ³ ãëàìóðíà”. Âò³ì, ùå íå
âñ³ ñâèí³ äî¿õàëè äî “Àðåíè”.
Àíòèðàñèñòñüêå ïîðîñÿ æóðíàëó
“Ïàïàðàööè” ³ç îáëè÷÷ÿì àê-
òîðêè Àíäæåë³íè Äæîë³ íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì ðîçìàëüîâóâà-
òèìóòü ç³ðêè øîó-á³çíåñó, ñåðåä
ÿêèõ — õîðåîãðàô Äìèòðî Êî-
ëÿäåíêî òà òåëåâåäó÷à ²ííà
Öèìáàëþê.

Òðè òèæí³ ñâèí³ äåìîíñòðóâà-
òèìóòü ñâî¿ ïðèíàäè ãëÿäà÷àì.
Êîæåí ìîæå â³ääàòè ñâ³é ãîëîñ
çà íàéñèìïàòè÷í³øó òâàðèíêó
â îí-ëàéí³. Óëþáëåíåöü ïóáë³-
êè àâòîìàòè÷íî ïîòðàïèòü íà
àóêö³îí, ÿêèé â³äáóäåòüñÿ 27
ëèñòîïàäà. Ðåøòó æ ô³íàë³ñò³â
îáèðàòèìå àâòîðèòåòíå æóð³ íà
÷îë³ ç ìèòöåì ªâãåí³ºþ Ãàï-
÷èíñüêîþ

Æóðíàë³ñòè
â³äìîâèëèñÿ 
â³ä ðîçïðîäàæó
Ó ñòîëèö³ â³äáóëàñÿ àêö³ÿ ïðîòè çàìîâíèõ ìàòåð³àë³â

Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Учора в пар Шевчен а
раїнсь і тележ рналісти

розпочали ампанію про-
ти замовних матеріалів за
назвою "Не продаємося".
За словами медійни ів,
поштовхом до неї стали
останні вибори, я і при-
звели до небачено о
роз віт "джинси".

Ó÷îðà óêðà¿íñüê³ òåëåâ³ç³éíè-
êè ïðîâåëè â ïàðêó Øåâ÷åíêà
àêö³þ ïðîòè çàìîâíèõ ìàòåð³àë³â
“Íå ïðîäàºìîñÿ”. Òàê³ ï³ñëÿâè-
áîð÷³ “êàÿòòÿ” ñòàëè âæå äîâîë³

òðàäèö³éíèìè äëÿ óêðà¿íñüêîãî
ìåä³à-ðèíêó. Öüîãî ðàçó âèñëî-
âèòè ïðîòåñò “äæèíñ³” ïðèéøëè
âåäó÷èé “Ñâîáîäè ñëîâà” íà
ICTV Àíäð³é Êóëèêîâ, âåäó÷³ “5
êàíàëó” Äàíèëî ßíåâñüêèé òà
ªãîð Ñîáîëºâ, îáëè÷÷ÿ “1+1”
Àíàòîë³é Áîðñþê òà Ìàð³÷êà Ïà-
äàëêà. Çà ñëîâàìè òåëåâ³ç³éíè-
ê³â, ñàì³ âîíè õàáàð³â íå áåðóòü,
à áîéêîòóâàòè çàìîâí³ ìàòåð³àëè
¿õ çìóñèëè íåùîäàâí³ ïàðëà-
ìåíòñüê³ âèáîðè, íà ÿêèõ “äæèí-
ñà” ñòàëà ñïðàâæíüîþ ³íäóñ-
òð³ºþ.

Ïîïðè âç³ðöåâó ÷åñí³ñòü, îðãà-
í³çàòîðè àêö³¿ âèÿâèëèñÿ äîáðå
îá³çíàíèìè ç ðîçö³íêàìè íà çà-
ìîâí³ ìàòåð³àëè. Óñ³ ïðèñóòí³
ìîãëè ä³çíàòèñÿ, ùî òåëåâ³ç³éíè-
êè ìàþòü çà çàìîâí³ ³íôîðìàö³é-

í³ ñþæåòè â³ä 10 òèñ. äî 3 ìëí äî-
ëàð³â. Òàê, ïîêàçàíèé ó prime time
ìàòåð³àë îá³éäåòüñÿ çàìîâíèêîâ³
â 40 òèñ. óìîâíèõ îäèíèöü, òðîø-
êè ìåíøå ãðîøåé äîâåäåòüñÿ â³ä-
äàòè çà ðàíêîâèé àáî âå÷³ðí³é
ñþæåò.

Æóðíàë³ñòàì, ÿê³ çàâ³òàëè íà
øîó, îðãàí³çàòîðè ïðîïîíóâàëè
ïîñòàâèòè âëàñíèé ï³äïèñ ï³ä çà-
ÿâîþ ïðî â³äìîâó â³ä “äæèíñè”.
×åðãè îõî÷èõ çðåêòèñÿ ìîæëèâî-
ãî çàðîá³òêó “Õðåùàòèê” íå ïî-
ì³òèâ.

²í³ö³àòîðè àêö³¿ çàïåâíèëè, ùî
ñïåö³àëüíà ãðóïà ðîçïî÷èíàº ìî-
í³òîðèíã íîâèí äåñÿòè íàö³î-
íàëüíèõ êàíàë³â. Íàïðèê³íö³ ì³-
ñÿöÿ äàí³ ïðî ê³ëüê³ñòü “äæèíñè”
îïðèëþäíÿòü, íàçâàâøè íàâ³òü
çàìîâíèê³â

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ äîù òà

ìîêðèé ñí³ã, íà äîðîãàõ îæåëåäèöÿ. Íà ðåøò³ òåðèòîð³¿ ïåðåâàæ-
íî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 7—12 ì/ñ.

Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...+2°Ñ, âíî÷³ —4...—9°Ñ; ó ñõ³äíèõ îáëàñ-
òÿõ òà Ë³âîáåðåææ³ âíî÷³ äî —11°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè, ÷àñîì äîù òà ìîêðèé ñí³ã.
Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 7—12 ì/ñ.

Òåìïåðàòóðà âäåíü —2...+3°Ñ, âíî÷³ —4...—9°Ñ

Еротичн свин дівчата з рт СМС одя ли стрін и

Продажні ж рналісти пропон ють розмістити за 1 ривню замовний сюжет б дь- ом з охочих
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Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора в холах та барах розважально о центр "Арена
Entertainment" та тор овельно о омпле с "Арена Сі-
ті" з'явилася весела омпанія розмальованих свиней.
На від ритті свинячої вистав и своїх любленців
представили автори, серед я их співач а Ліл , р па
СМС та дизайнер-масочни Марина Лапа. В інці мі-
сяця най ращі, на д м ж рі, свин и під ть з бла о-
дійно о а ціон .
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