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ТАНЦ-КЛАС
Дніпропетровсь по азав Києв
німець ий балет

Ö³íè íà æèòëî
çíèæóâàòèìóòüñÿ
ßêùî ïîêóïö³ ïåðåìîæóòü ïðîäàâö³â

Ó÷îðà ì³í³ñòð ðåã³îíàëüíîãî
ðîçâèòêó ³ áóä³âíèöòâà Âîëîäèìèð
ßöóáà ñêàçàâ æóðíàë³ñòàì, ùî
âàðò³ñòü êâàäðàòíîãî ìåòðà æèòëà
â Óêðà¿í³ ñÿãíóëà âåðõíüî¿ ìåæ³.
“Âñ³, õòî õîò³â âêëàñòè ãðîø³ â íå-

ðóõîì³ñòü, âæå çðîáèëè öå”,— çà-
óâàæèâ ïàí ßöóáà. Â³í òàêîæ íà-
çâàâ íåîá´ðóíòîâàíèìè ïðîãíîçè
äåÿêèõ åêñïåðò³â ùîäî ï³äâèùåí-
íÿ âàðòîñò³ æèòëà íà âòîðèííîìó
ðèíêó Óêðà¿íè. Ì³í³ñòð ïåðåêî-

íàíèé, ùî íà ñüîãîäí³ âèã³äí³øå
êóïóâàòè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, à íå
æèòëî.

Ùîá ä³çíàòèñÿ, íàñê³ëüêè ïðî-
íîçè óðÿäîâöÿ ìàþòü ï³ä ñîáîþ
ðåàëüíèé ´ðóíò, “Õðåùàòèê” âè-
ð³øèâ îïèòàòè åêñïåðò³â. Ç’ÿñóâà-
ëîñÿ, ùî íàâ³òü âîíè íå ìàþòü
ñï³ëüíî¿ äóìêè. Àíàë³òèê àãåíò-
ñòâà íåðóõîìîñò³ “Ïëàíåòà Îáî-
ëîíü” Âîëîäèìèð Êîëîìåéêî íå
âïåâíåíèé, ùî éäåòüñÿ ïðî âåðõ-
íþ ìåæó. “Íåìàº òàêî¿ òåíäåíö³¿.
Ïîòèõåíüêó ö³íè ðîñòóòü. Íåäîâ³-
ðà äî äîëàðà ï³äøòîâõóº ö³íè, îñî-
áëèâî â ñòîëèö³. Íå çàáóâàéìî, âñ³
¿äóòü äî Êèºâà”,— çàçíà÷èâ â³í.

За інчення на 6-й стор.

Êàçáåê ÁÅÊÒÓÐÑÓÍÎÂ:

“Ìè âèãðàºìî
áóäü-ÿê³ âèáîðè 
â Êèºâ³, íàâ³òü
ÿêùî ¿õ áóäå
ïðèçíà÷åíî
íåçàêîííî”

“Ç³çíàííÿ Îëåêñàíäðà
Îìåëü÷åíêà â òîìó, ùî â³í íå
ï³äå íà âèáîðè, “ÿê öå òåïåð
ìîäíî”, à òàêîæ, ùî ³íø³ êàí-
äèäàòè çàëèøàòüñÿ áåç éîãî ï³ä-
òðèìêè, º, ìàáóòü, ïåðøîþ ÷åñ-
íîþ çàÿâîþ íà öþ òåìó. Áåçíà-
ä³éíà ãðà â êàíäèäàòè, â ÿê³é
âçÿëè ó÷àñòü îñòàíí³ì ÷àñîì ïà-
íè Îìåëü÷åíêî, Êëè÷êî, Ëó-
öåíêî ³ íàâ³òü Ïîæèâàíîâ, º íå
÷èì ³íøèì, ÿê òîðãóâàííÿì çà
ïîñàäè â çàòÿæíîìó ïîë³òè÷íî-
ìó ïåðåãîâîðíîìó ïðîöåñ³. Í³-
õòî ç íèõ íå ìàº áóäü-ÿêîãî ÷³ò-
êîãî ³ ïîñë³äîâíîãî ïëàíó ä³é
ùîäî ðåàëüíî¿ ðîáîòè äëÿ äîá-
ðîáóòó Êèºâà ³ êèÿí.

Íåáàãàòèé ³íñòðóìåíòàð³é
öèõ êàíäèäàò³â òàêèé:

1. Çàìîâí³ ñîö³îëîã³÷í³ äîñë³-
äæåííÿ, ÿê³ ïðîâîäÿòü íå³ñíó-
þ÷³ íà ðèíêó ñòðóêòóðè. Âàð-
ò³ñòü — â³ä $20 000.

2. Áåçï³äñòàâí³ çàÿâè ç íàäó-
ìàíèõ ïðèâîä³â ³ ïîðîæí³ îá³-
öÿíêè. Ðîáîòà “øòàá³â” ç 20 —
30 ÷îëîâ³ê — â³ä $50 000 íà ì³-
ñÿöü.

3. Òàê çâàíèé ÷îðíèé ï³àð íà
àäðåñó êè¿âñüêî¿ âëàäè ³ ïåðñî-
íàëüíî Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî.
Âàðò³ñòü êîæíî¿ ïóáë³êàö³¿ —
â³ä $3000.

4. Íåñê³í÷åííèé ï³äï³ëüíèé
ïåðåãîâîðíèé ïðîöåñ ³ç çàãàëü-
íîíàö³îíàëüíèìè ïîë³òè÷íèìè
ïàðò³ÿìè â ïîøóêàõ ñïîíñîð-
ñòâà ¿õí³õ ïîë³òè÷íèõ ³ãðèù.
Âàðò³ñòü îá³ä³â, ñàóí, ïîäàðóí-
ê³â ³ ï³äíîøåíü.

5. Ãàçåòí³ êà÷êè. Âàðò³ñòü —
ïðîñòîäóøí³ñòü ³ íåï³äãîòîâà-
í³ñòü æóðíàë³ñò³â, ÿê³ ïèøóòü
ïðî Êè¿â.

ªäèíèì ðåçóëüòàòîì öèõ ìà-
í³ïóëÿö³é ñòàº ââåäåííÿ â îìà-
íó ÇÌ², à ÷åðåç íèõ ³ âñüîãî

ñï³âòîâàðèñòâà ùîäî ðåàëüíîãî
ñòàíó ñïðàâ ó Êèºâ³. Â³äâåðòî
êàæó÷è, Êè¿â áåç ïîë³òèêè —
òåìà çíà÷íî ñåðéîçí³øà ³ âèìà-
ãàº ñòðàòåã³÷íîãî ìèñëåííÿ, êî-
ï³òêî¿ ðîáîòè, òåðï³ííÿ, ïðè-
ñóòíîñò³ äóõó é óïðàâë³íñüêî¿
ìàéñòåðíîñò³. Ñàìå òàêîþ ðî-
áîòîþ ³ çàéíÿòà êîìàíäà ìåðà
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, ÿêà
çá³ëüøóº ëàâè ñâî¿ òà ñâî¿õ ïðè-
á³÷íèê³â. Ðîçñóäëèâèì êèÿíàì
ïëîäè ö³º¿ ðîáîòè ñòàþòü äåäà-
ë³ î÷åâèäí³ø³, ïðî ùî ³ ñâ³ä-
÷àòü ðåçóëüòàòè ñïðàâæí³õ ñî-
ö³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü, ÿê³
ïðîâîäèòü íà ðåãóëÿðí³é îñíî-
â³ ºäèíà ïðèñòîéíà ì³æíàðîä-
íà êîìïàí³ÿ TNS-ÑÎÖÈÑ. Ðå-
çóëüòàòè îñòàííüîãî äîñë³äæåí-
íÿ áóäå îïðèëþäíåíî öüîãî
òèæíÿ. Âàðòî çàóâàæèòè, ùî
äðóêîâàí³ ÇÌ², âèçíà÷àþ÷è
ê³ëüê³ñí³ ³ ÿê³ñí³ ïîêàçíèêè
ñâî¿õ àóäèòîð³é, äîâ³ðÿþòü âè-
íÿòêîâî ö³é êîìïàí³¿. ² òà ëåã-
êîâàæí³ñòü, ç ÿêîþ âîíè æ òè-
ðàæóþòü çàìîâí³ õëºñòàêîâñüê³
ðåéòèíãè ïîïóëÿðíîñò³ êè¿â-
ñüêèõ ïîë³òèê³â, ñâ³ä÷èòü ò³ëü-
êè ïðî ïåâíó áàéäóæ³ñòü äî ðå-
àëüíîãî ñòàíó ñïðàâ ó Êèºâ³”.

Ðàäíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè ç ïèòàíü ñâîáîäè ñëîâà
çàêëèêàâ ÇÌ² óâàæí³øå ñòàâè-
òèñÿ äî îïðèëþäíåííÿ äàíèõ
ð³çíèõ îïèòóâàíü, îñê³ëüêè
ïðèïóñêàº, ùî ïîâàæí³ é ïîïó-
ëÿðí³ âèäàííÿ ìîæóòü ïîòðàïè-
òè íà ãà÷îê ÿêîãîñü ïîë³òèêà ³
îïóáë³êóâàòè çàçäàëåã³äü çàìîâ-
ëåí³ ðåçóëüòàòè.

“Ùîäî òàê çâàíèõ ïåðåâèáî-
ð³â ìåðà, òî ñüîãîäí³ î÷åâèäíî,
ùî êîìàíäà Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî âèãðàº áóäü-ÿê³ âèáî-
ðè. Íàâ³òü íåçàêîííî ïðèçíà-
÷åí³. Òåìó çàêðèòî”
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Питання “Б д вати чи не б д вати?” б дівельни и виріш ють позитивно
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Комент ючи зізнання Оле сандра Омельчен а і чис-
ленні спе ляції пресі, радни мера Києва з пи-
тань оординації ЗМІ та свободи слова Казбе Бе -
т рс нов заявляє, що і ри в та звані перевибори
столично о мера просто не відповідають очі ван-
ням иян і вводять їх в оман .

Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора міністр ре іонально о розвит і б дівництва Во-
лодимир Яц ба заявив, що ціни на житло в У раїні вже
ся н ли сво о ма сим м . Ба ато опитаних "Хрещати-
ом" е спертів не поділяють цієї д м и. Проте останні
рин ові тенденції та и дають надію на те, що житло
дійсно може стати дост пнішим.
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Ìàëîçàáåçïå÷åí³ êèÿíè 
îòðèìàþòü 
àäðåñíó äîïîìîãó

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó”, ùî
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî íà-
äàííÿ îäíîðàçîâî¿ àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äî-
ïîìîãè ç íàãîäè ñâÿòêóâàííÿ Ââåäåííÿ â
õðàì Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³. Â³äïîâ³äíî äî
öüîãî äîêóìåíòà, äîïîìîãó îòðèìàþòü 380
òèñ. ìàëîçàáåçïå÷åíèõ êèÿí. Êîæåí îòðè-
ìàº ïî 50, 75 àáî 100 ãðí çàëåæíî â³ä êàòå-
ãîð³¿, äî ÿêî¿ íàëåæèòü

Äåïóòàòè Êè¿âðàäè 
õî÷óòü çàõèñòèòè 
äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè

Ó÷îðà ïðåçèä³ÿ Êè¿âðàäè îáãîâîðèëà ïè-
òàííÿ, ÿê³ ïëàíóºòüñÿ âèíåñòè íà ïîðÿäîê
äåííèé ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ, ùî â³äáó-
äåòüñÿ 29 ëèñòîïàäà. Çîêðåìà, äåïóòàòè çà-
ïðîïîíóâàëè ïåðåâåñòè ìóçåé “Ñòàðà ôîð-
òåöÿ”, ùî ðàí³øå áóâ ó êîìóíàëüí³é âëàñ-
íîñò³, íà äåðæàâíå ô³íàíñóâàííÿ, à òàêîæ
ñòâîðèòè íà éîãî áàç³ íàö³îíàëüíèé ³ñòî-
ðè÷íèé çàïîâ³äíèê. Äî ñëîâà, ðàí³øå íàâ-
êîëî “Ñòàðî¿ ôîðòåö³” óâåñü ÷àñ òî÷èëèñÿ
ñóïåðå÷êè, àäæå íà ö³é òåðèòîð³¿ ïëàíóâà-
ëè çâîäèòè êîìåðö³éíó íåðóõîì³ñòü, æèò-
ëîâ³ áóäèíêè òîùî. Â³äòåïåð, ÿêùî Êè¿â-
ðàäà çàòâåðäèòü â³äïîâ³äíó ïîñòàíîâó, òàê³
ä³¿ áóäóòü íåìîæëèâèìè. Òàêîæ îäíèì ³ç
íàéàêòóàëüí³øèõ ð³øåíü ïðåçèä³¿ ñòàëî
âêëþ÷åííÿ äî ïîðÿäêó äåííîãî ïðîãðàìè
ñïîðóäæåíÿ äèòÿ÷èõ òà ñïîðòèâíèõ ìàé-
äàí÷èê³â ó ñòîëèö³. Ñåêðåòàð Êè¿âðàäè
Îëåñü Äîâãèé çàóâàæèâ, ùî îñòàíí³ 5 ðî-
ê³â áóä³âíèöòâî ìàéäàí÷èê³â áëîêóâàëè, òà
â³í ñïîä³âàºòüñÿ, ùî ñèòóàö³þ âäàñòüñÿ ïî-
ë³ïøèòè

Íà âóëèö³ Àëìà-Àòèíñüê³é
ïîáóäóþòü øêîëó 
òà äèòÿ÷èé ñàäîê

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî çà
äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî íà âóëèö³ Àëìà-
Àòèíñüê³é çâåäóòü øêîëó òà äèòÿ÷èé ñà-
äîê. “Íèí³ ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ñòîëè-
ö³ ðîçáóäîâóþòü íîâèé æèòëîâèé ì³êðî-
ðàéîí. Ìè îäðàçó ïðîåêòóºìî é îá’ºêòè
³íôðàñòðóêòóðè”,— äîäàâ ïàí Áàññ. Ñïî-
ðóäæåííÿ äèòÿ÷îãî ñàäî÷êà òà øêîëè ìî-
æóòü ðîçïî÷àòè íàïðèê³íö³ 2008 ðîêó

Ïåðøîòðàâíåâèé ïàðê 
â³äíîâëÿòü, 
à ñòîëè÷í³ çàïðàâêè 
ïîë³÷àòü

Ó÷îðà ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè ïîðóøèëà ïè-
òàííÿ çàáóäîâè ïàðêó “Ïåðøîòðàâíåâèé”
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³. Çàäëÿ
çáåðåæåííÿ åêîëîã³¿ ìàñèâó âèð³øèëè çâåð-
íóòèñÿ äî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî ç ïðîõàííÿì ñêàñóâàòè ð³øåííÿ
ïðî çåìëåâ³äâåäåííÿ ó ïàðêó, ïðèéíÿò³ äå-
ïóòàòàìè Êè¿âðàäè ïîïåðåäíüîãî ñêëèêàí-
íÿ. Íà áëàãîóñòð³é ö³º¿ çåëåíî¿ çîíè ïåðåä-
áà÷àòü êîøòè â áþäæåò³. Òàêîæ ³øëîñÿ ïðî
äîö³ëüíå ðîçòàøóâàííÿ àâòîçàïðàâîê ó ì³ñ-
ò³, ÷àñòèíà ÿêèõ ïðàöþº íåçàêîííî. Â³äíè-
í³ óñ³ ÀÇÑ â ì³ñò³ ïîë³÷àòü ³ ïåðåâ³ðÿòü

Ó êè¿âñüêèõ øêîëàõ 
âøàíóâàëè æåðòâ 
Ãîëîäîìîðó

Ó÷îðà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ÃÓ îñâ³òè ³
íàóêè ÊÌÄÀ Âàñèëü Ãåðàñèìåíêî ïîâ³äîìèâ
“Õðåùàòèêó”, ùî íàïåðåäîäí³ 75-õ ðîêîâèí
òðàãåä³¿ Ãîëîäîìîðó 1932—1933 ðîê³â ó âñ³õ
ñòîëè÷íèõ øêîëàõ ïðîâåäåíî â³äêðèò³ óðî-
êè. Ó÷íÿì ðîçäàíî 240 òèñ. áóêëåò³â, çàêëà-
äè îòðèìàëè êàñåòè òà â³äåîô³ëüìè ç àðõ³â-
íèìè ìàòåð³àëàìè. Ä³òè ïîñëóõàëè ñâ³ä÷åí-
íÿ î÷åâèäö³â. “Õî÷åòüñÿ, ùîá òàê³ çàõîäè
ñòàëè ùîð³÷íèìè”,— çàçíà÷èâ ïàí Ãåðàñè-
ìåíêî

Îðäåðîíîñö³
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé òà ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà âðó÷èëè 
÷åðãîâèêàì äîêóìåíòè íà êâàðòèðè

Ó÷îðà â ïðèì³ùåíí³ ìåð³¿ Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé òà
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöü-
êà óðî÷èñòî âðó÷èëè êâàðòèðí³ îðäåðè
ïîñòðàæäàëèì â³ä àâàð³¿ íà ×îðíîáèëü-
ñüê³é ÀÅÑ, âåòåðàíàì Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿ-

íî¿ â³éíè, ³íâàë³äàì, ìàòåðÿì-îäèíî÷êàì
òà îñîáàì, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà êâàðòèðí³é
÷åðç³ ç 1980 äî 1990 ðîêó. Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé çàçíà÷èâ, ùî çãîäîì êâàðòèð äà-
âàòèìóòü á³ëüøå, òà çàïåâíèâ, ùî äî
áóäü-ÿêîãî ïðîõàííÿ ïðî äîïîìîãó â

æîäíîìó ðàç³ ñòîëè÷íà âëàäà íå çàëè-
øèòüñÿ áàéäóæîþ. Ïåðø³ ï’ÿòü îðäåð³â
ñòîëè÷íèé ãîëîâà âðó÷èâ ñàì, çâåðíóâ-
øèñü äî ïðèñóòí³õ ó çàë³: “Ì³ñüêà âëàäà
ïðîöåäóðó ðîçïîä³ëó ñîö³àëüíîãî æèòëà
ðîáèòü â³äêðèòîþ òà ïðîçîðîþ, àáè âñ³
êèÿíè ïåðåñâ³ä÷èëèñÿ, ùî íàøà êîìàí-
äà ñâî¿ îá³öÿíêè âèêîíóº. Ìè é íàäàë³
çàõèùàòèìåìî òèõ, õòî ñåáå çàõèñòèòè íå
ìîæå. ßêùî ñüîãîäí³ ââå÷åð³ âè ï³äí³ìå-
òå êåëèõè çà íîâ³ îñåë³, ÿ õîò³â áè, ùîá
îäèí ³ç òîñò³â àäðåñóâàëè ñòîëè÷í³é âëà-
ä³. Íåõàé ùàñòèòü”,— ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé. Ïîäÿêóâàâøè ùàñëèâèì
âëàñíèêàì ïîìåøêàíü çà ¿õíþ â³ðó òà
äîâãîòåðï³ííÿ, ìåð ïåðåäàâ åñòàôåòó ²ðå-
í³ Ê³ëü÷èöüê³é, ÿêà é ïðîäîâæèëà âðó÷à-
òè îðäåðè

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Учора в Колонній залі КМДА Київсь ий місь ий олова Леонід Чер-
новець ий та заст пни мера Ірена Кільчиць а вр чили ордери на
отримання соціально о житла. Нові помеш ання від столичної вла-
ди б ло надано понад 100 особам, серед я их інваліди, ветерани
ВВВ, постраждалі від аварії на Чорнобильсь ій АЕС, матері-одиноч-
и, ба атодітні сім'ї та особи, я і переб вали на вартирном облі
в районних держадміністраціях.

Після Леоніда Черновець о о ордери чер ови ам, інвалідам і ветеранам ВВВ стала вр чати Ірена Кільчиць а
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Ñèëîâèêè ïðàöþâàòèìóòü
íà êîì³ñ³ÿõ
Îëåñü Äîâãèé çàïðîñèâ ¿õ âçÿòè ó÷àñòü ó ðîáîò³ Êè¿âðàäè
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора під час наради заст пни-
а се ретаря Ради національної
безпе и та оборони Юрія Про-
дана і се ретаря Київради Оле-
ся Дов о о з представни ами
про рат ри, Сл жби безпе и
У раїни та Міністерства вн тріш-
ніх справ вирішили зал чити до
роботи дея их омісій місь ради
представни ів силових відомств.

Ó÷îðà çàñòóïíèê ñåêðåòàðÿ Ðàäè íàö³î-
íàëüíî¿ áåçïåêè òà îáîðîíè Þð³é Ïðî-
äàí çóñòð³âñÿ ³ç ñåêðåòàðåì Êè¿âðàäè Îëå-
ñåì Äîâãèì, àáè îáãîâîðèòè íèçêó ïðîá-

ëåì, ÿê³ ³ñíóþòü ó çåìåëüíîìó çàêîíî-
äàâñòâ³. Çîêðåìà ò³, ÿê³ íå ìîæå ñàìî-
ñò³éíî ðîçâ’ÿçàòè Êè¿âðàäà.

Îäíèì ³ç íàéãîëîâí³øèõ ïèòàíü áóëî
ðîçìåæóâàííÿ òåðèòîð³é Êèºâà òà Êè¿â-
ñüêî¿ îáëàñò³. ßê çàçíà÷èâ Îëåñü Äîâãèé,
ìåæ³ ñòîëèö³ âèçíà÷åíî ùå â 1959 ðîö³ ³
çàêð³ïëåíî â³äïîâ³äíèìè ïðîòîêîëàìè
îáëàñò³ òà ì³ñòà. “Ìè íå õî÷åìî “çàéâî¿”
òåðèòîð³¿. Ìè ëèøå ïðàãíåìî ëåã³òèì³çó-
âàòè çàòâåðäæåí³ ùå â ò³ ÷àñè êîðäîíè.
Àëå ºäèíèì äåðæàâíèì îðãàíîì, ÿêèé
ìîæå ïîñòàâèòè êðàïêó â öüîìó ïèòàí-
í³, º Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè”,— çàçíà÷èâ
ñåêðåòàð Êè¿âðàäè.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ, íà÷àëüíèê
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ â³äíî-
ñèí ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ìóõîâèêîâ ïåðåäàâ
Þð³þ Ïðîäàíó íèçêó ïðîïîçèö³é ùîäî
âäîñêîíàëåííÿ çä³éñíåííÿ çåìåëüíèõ

îïåðàö³é ó Êèºâ³. Çîêðåìà ñòîñîâíî ðîç-
ìåæóâàííÿ Êèºâà òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³,
â³äâåäåííÿ ä³ëÿíîê ï³ä íîâ³ êëàäîâèùà
òà ïîë³ãîíè äëÿ ñì³òòÿ ³ ðîçìåæóâàííÿ
äåðæàâíî¿ é êîìóíàëüíî¿ çåìë³ íà òåðè-
òîð³¿ Êèºâà.

Çàäëÿ çàáåçïå÷åííÿ çëàãîäæåíî¿ òà ïðî-
çîðî¿ ðîáîòè â³äïîâ³äíèõ êîì³ñ³é òà Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Îëåñü Äîâãèé çàïðî-
ïîíóâàâ ïðåäñòàâíèêàì Ñëóæáè áåçïåêè
Óêðà¿íè, ïðîêóðàòóðè òà Ì³í³ñòåðñòâà
âíóòð³øí³õ ñïðàâ áðàòè ó÷àñòü ó ðîáîò³ çå-
ìåëüíî¿ êîì³ñ³¿ é êîì³ñ³¿ ì³ñòîáóäóâàííÿ
òà àðõ³òåêòóðè. Îêð³ì òîãî, çà ñëîâàìè
Îëåñÿ Äîâãîãî, íà çàâòðàøí³é ñåñ³¿ Êè-
¿âðàäè ðîçãëÿäàòèìóòü ïèòàííÿ ïðî ñòâî-
ðåííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ç âèâ÷åííÿ çâåðíåíü
ãðîìàäÿí, äî ñêëàäó ÿêî¿ ââ³éäóòü ïðåä-
ñòàâíèêè äåðæàâíî¿ çåìåëüíî¿ ³íñïåêö³¿
òà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â
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Ôàáðèêà
îáðàæåíèõ

Àíäð³é ªÐÌÎËÀªÂ
äèðåêòîð Öåíòðó 
ñîö³àëüíèõ äîñë³äæåíü “Ñîô³ÿ”,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

ÍÓ—ÍÑ íà âèáîðàõ 2007 ðîêó áóâ îäíèì
³ç íàéçàãàäêîâ³øèõ áëîê³â. Íà÷å á âñå áóëî
â³äîìî — ³ íàçâà, ³ íàâ³òü ïîë³òèêè, ÿê³ âè-
ñòóïàëè â³ä ³ìåí³ ÍÓ—ÍÑ, ïðîòå ùîñü â³ä-
ð³çíÿëî öåé áëîê â³ä áëîêó 2006-ãî ðîêó. Ùî
ñàìå?

Äóìàþ, â ïåðøó ÷åðãó, ñë³ä çâåðíóòè óâàãó
íà òå, ùî ÍÓ—ÍÑ 2007-ãî ðîêó çáåð³ã â³ä
áëîêó-ïîïåðåäíèêà ëèøå íàçâó ³ ê³ëüêà çíà-
êîâèõ ô³ãóð, àëå ñóòòºâî çì³íèâñÿ âíóòð³øíüî
³ ç ôîðìàëüíî¿, ³ ç³ çì³ñòîâíî¿ òî÷êè çîðó.
Áëîê “Íàøà Óêðà¿íà” 2006-ãî ðîêó — öå áëîê
ïðîïðåçèäåíòñüêèé, áëîê, ÿêèé ââàæàº ñåáå
ñïàäêîºìöåì ïîìàðàí÷åâî¿ ðåâîëþö³¿, áëîê,
ÿêèé î÷îëèâ îäèí ³ç ôóíäàòîð³â “Íàøî¿ Óêðà-
¿íè”, ÷èííèé ïîìàðàí÷åâèé ïðåì’ºð Þð³é
ªõàíóðîâ. Áëîê, ÿêèé íàìàãàâñÿ çðåàë³çóâà-
òè ïðàãìàòè÷íó ïðîãðàìó ðåôîðì ³ íàìàãàâ-
ñÿ ãîâîðèòè ïðî öå íà âèáîðàõ 2006-ãî ðîêó.

Ó 2007-ìó ðîö³ çì³íèâñÿ ñêëàä çàñíîâíè-
ê³â. Çì³íèëàñÿ íàâ³òü ïîâíà íàçâà áëîêó. ²ç
“Íàøî¿ Óêðà¿íè” â³í ïåðåòâîðèâñÿ ó “Íàøó
Óêðà¿íó — Íàðîäíó ñàìîîáîðîíó”. Ó áëîö³
ç’ÿâèëàñÿ ïðàâèöÿ, ÿêó ïðåçåíòóº Íàðîäíèé
ðóõ. Òà ãîëîâíå, ùî ó êîëèøíüîìó áëîö³
“Íàøà Óêðà¿íà” çì³íèâñÿ ï³äõ³ä äî ïîë³òè-
êè: ÿêùî ó 2006 ðîö³ ïåðåâàæàâ çì³ñò, òî ó
2007-ìó ïåðåâàæàëè ï³àð ³ ïðîïàãàíäà.

Âïåðøå, ìàáóòü, ïðàãìàòèêè, ÿê³ ïîñò³é-
íî ãîâîðèëè ïðî ðåôîðìè, ïðî çì³ñò ïîçè-
ö³¿, çðîáèëè âèá³ð íà êîðèñòü ñóòî òåõíîëî-
ã³÷íî¿ ïåðøî¿ äåñÿòêè, ÿêà ìàëà ïðåçåíòóâà-
òè òàêó ñîá³ ³äåþ ìîëîäîãî ðåôîðìàòîðñüêî-
ãî óðÿäó, äå ïîçèö³ áóëè ðîçïîä³ëåí³ ì³æ ìî-
ëîäèìè àìá³òíèìè ïîë³òèêàìè, ÿê³, ñêàæ³ìî
òàê, øâèäøå ñèìâîë³çóâàëè ùîñü, í³æ îçíà-
÷àëè. À ç òî÷êè çîðó ïðîãðàìîâèõ ï³äõîä³â,
ÿê ïîò³ì ï³äòâåðäèëè ñàì³ ïîìàðàí÷åâ³ ïî-
ë³òèêè, ïåðåâàæàëè íå ïðîãðàìè, à îá³öÿí-
êè. Íà â³äì³íó â³ä 2006 ðîêó, ó 2007-ìó
ÍÓ—ÍÑ ³øîâ ç ãàñëàìè ³ ï³àðíèìè ôîðìó-
ëþâàííÿìè: ïðî äåïóòàòñüêó íåäîòîðêàí-
í³ñòü, ïðî íîâèé ñîö³àëüíèé ïàêåò, ïîë³òè÷-
íó ðåôîðìó ³ òàê äàë³. Ó ï³äñóìêó ïðîïðåçè-
äåíòñüêèé áëîê çì³íèâñÿ ³ ôîðìàëüíî, ³ çì³ñ-
òîâíî. Â³í ïåðåòâîðèâñÿ íà òàêó ñîá³ ïîñò³é-
íî ä³þ÷ó ðåêëàìíó àãåíö³þ, äå êîæåí ³ç ó÷àñ-
íèê³â îòðèìóº óí³êàëüíèé øàíñ, ÿê ó ëîòå-
ðå¿,— íà ïëå÷àõ ñâî¿õ ñîðàòíèê³â çðîáèòè
êàðêîëîìíó êàð’ºðó.

Òîìó ó öåíòð³ óâàãè ï³ñëÿ âèáîð³â îïèíèëè-
ñÿ ïèòàííÿ, õòî êèì áóäå, õòî ñòàíå ñï³êåðîì,
õòî ñòàíå â³öå-ïðåì’ºðîì, õòî ñòàíå ìåðîì Êè-
ºâà ³ òàê äàë³. Càìå öå ñïðè÷èíèëî ïåâíó ïà-
óçó, ÿêà áóëà, ÿê õîëîäíèé äóø, äëÿ âèáîðö³â
“Íàøî¿ Óêðà¿íè”. Àäæå âîíè çâèêëè íåõàé äî
ðèòîðèêè, àëå äî ðèòîðèêè ïðî ðåôîðìè, ïðî
çì³íè òà ïðî ³ííîâàö³éí³ ïðîïîçèö³¿.

Ïåðåâàãà ï³àðó íàä çì³ñòîì ³ ïåðåâàãà
êàð’ºðíèõ ìð³é íàä ïîë³òè÷íîþ áîðîòüáîþ
ïðèçâåëà äî òîãî, ùî ÍÓ—ÍÑ îäðàçó ï³ñëÿ
âèáîð³â ïîãðóç ó âíóòð³øí³õ ÷âàðàõ. Àäæå
êàð’ºðè õî÷åòüñÿ âñ³ì. Ìàëî òîãî, êîæåí ³ç
ó÷àñíèê³â íå ëèøå ïåðøî¿ òåõíîëîã³÷íî¿ äå-
ñÿòêè, àëå é ïåðøî¿ ï³âñîòí³ áà÷èòü ñåáå â
ìàéáóòíüîìó ÿêíàéìåíøå ñï³êåðîì, ïðåì’-
ºðîì. Òàêîþ º êàð’ºðíà ìàøèíà ï³ä íàçâîþ
ïðîïðåçèäåíòñüêèé áëîê ÍÓ—ÍÑ. ² öå, ïåâ-
íî, íàéá³ëüøå óòðóäíþâàòèìå êîàë³ö³éí³ ïå-
ðåãîâîðè, êîòð³ ïî-ñïðàâæíüîìó ðîçïî÷íóòü
23 ëèñòîïàäà
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Óêðà¿íà íå âèòðèìàëà 
âèïðîáóâàííÿ êîðóïö³ºþ
Transparency International ïîì³ñòèëà êðà¿íó íà 139-òå ì³ñöå ç³ 178
ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора міжнародна анти ор пцій-
на ор анізація Transparency In-
ternational о олосила, що У ра-
їна є однією з най ор мповані-
ших держав світ . На д м
е спертів, замість справжньої
боротьби з ор пцією з Києва
л нають лише поп лістсь і ас-
ла. Зр шити це питання з мерт-
вої точ и і політи ам, і ромадя-
нам заважає перманентна полі-
тична риза.

Ó÷îðà ðåã³îíàëüíèé äèðåêòîð Trans-
parency International ïî ªâðîï³ òà Öåí-
òðàëüí³é Àç³¿ Ì³êëîø Ìàðøàëë çâåðíóâ-
ñÿ äî íîâîãî ñêëàäó ïàðëàìåíòó òà ìàé-
áóòíüîãî óðÿäó ³ç çàêëèêîì “ïåðåòâîðè-
òè ñëîâà íà ä³¿”. Àäæå çã³äíî ç îãîëîøå-

íèì íèì ðåéòèíãîì áîðîòüáè ç êîðóï-
ö³ºþ, Óêðà¿íà íàáðàëà 2,7 áàëó òà ïîñ³ëà
139-òå ì³ñöå ñåðåä 178 êðà¿í. Ã³ðø³ ïî-
êàçíèêè ñåðåä äåðæàâ ÑÍÄ ìàþòü ëèøå
Á³ëîðóñü òà Ðîñ³ÿ. ßñêðàâèìè ïðèêëàäà-
ìè êîðóïö³¿ â Óêðà¿í³ ì³æíàðîäí³ åêñ-
ïåðòè ââàæàþòü íåïðîçîð³ äåðæàâí³ çàêó-
ï³âë³, ïðîäàæí³ñòü ñóä³â, õàáàðíèöòâî ó
âèù³é øêîë³. Òàêèé ñòàí ïîðîäæóþòü
ñêëàäíà ïîäàòêîâà ñèñòåìà êðà¿íè, â³ä-
ñóòí³ñòü ïîêàðàíü çà íåïðàâäèâ³ ô³íàí-
ñîâ³ äåêëàðàö³¿ ³ ãîëîâíå — áðàê ïîë³òè÷-
íî¿ âîë³ íà ïîäîëàííÿ öüîãî íåãàòèâíî-
ãî ÿâèùà.

Ïðåäñòàâíèêè ì³æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿
ãîëîâíó ïðîâèíó çà öåé ñòàí ðå÷åé ïî-
êëàëè íà ïîìàðàí÷åâèõ ïîë³òèê³â, ùî òàê
³ íå âèïðàâäàëè ñïîä³âàíü ì³æíàðîäíî¿
ñï³ëüíîòè çà ðîêè ïåðåáóâàííÿ ïðè âëà-
ä³. “Íà ì³æíàðîäí³é àðåí³ Óêðà¿íà âòðà-
òèëà òîé êðåäèò äîâ³ðè, ÿêèé ä³ñòàëà ï³ñ-
ëÿ ïîìàðàí÷åâî¿ ðåâîëþö³¿, ³ öþ âòðàòó
âæå íåìîæëèâî â³äíîâèòè. Áóäü-ÿê³ ïî-
çèòèâí³ çðóøåííÿ â³äáóäóòüñÿ ëèøå òîä³,

êîëè ä³¿ ïîë³òèê³â íå îáìåæóâàòèìóòüñÿ
ñàìèìè ïîë³òè÷íèìè ñëîãàíàìè òà ïîïó-
ë³ñòñüêèìè ãàñëàìè”,— çàóâàæèëà “Õðå-
ùàòèêó” Ãàííà Øàë³ìîâà, ÷ëåí Íàö³î-
íàëüíî¿ êîíòàêòíî¿ ãðóïè Transparency
International.

Íàéá³ëüøå äðàòóº åêñïåðò³â òîé ôàêò,
ùî óêðà¿íñüê³ ÷èíîâíèêè íåõòóþòü ì³æ-
íàðîäíèìè çîáîâ’ÿçàííÿìè. “Óêðà¿íñüê³
÷èíîâíèêè çãàäóþòü ïðî âèêîíàííÿ ðå-
êîìåíäàö³é ò³ëüêè òîä³, êîëè äîâîäèòüñÿ
çâ³òóâàòè”,— çàÿâèëà “Õðåùàòèêó” Îëü-
ãà Ìàøòàëåð, êîîðäèíàòîð ïðîãðàì ÃÎ
“Àíòèêîðóïö³éíèé êîì³òåò”.

Ïðîòå îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ ïðè÷èí áåç-
ä³ÿëüíîñò³ óêðà¿íñüêî¿ âëàäè â áîðîòü-
á³ ç êîðóïö³ºþ åêñïåðòè íàçâàëè òðè-
âàëó ïîë³òè÷íó êðèçó â êðà¿í³. Âîíà ïî-
ðîäæóº öèí³çì ó âèùèõ åøåëîíàõ âëà-
äè òà áàéäóæ³ñòü íàñåëåííÿ äî ïîðîæ-
í³õ ïîïóë³ñòñüêèõ àíòèêîðóïö³éíèõ îá³-
öÿíîê. Îòæå, î÷³êóâàòè ïîë³ïøåííÿ ñè-
òóàö³¿ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì íàâðÿä ÷è äî-
âåäåòüñÿ

Ó Ðàä³ ñòàðòóâàëà ñï³êåð³àäà
Ïðîòå ö³íó òîðã³â ùå íå âèçíà÷åíî

Ó÷îðà ðîáî÷à ãðóïà ç ï³äãîòîâêè ïåð-
øîãî çàñ³äàííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ïðîäîâ-
æèëà óçãîäæóâàòè ïèòàííÿ, ïîòð³áí³ äëÿ
ñòàðòó ðîáîòè íîâîãî ïàðëàìåíòó. Çîê-
ðåìà, áóëî âèð³øåíî, ùî íà óðî÷èñòå â³ä-
êðèòòÿ ïåðøîãî çàñ³äàííÿ çàïðîñÿòü êî-
ëèøí³õ ïðåçèäåíò³â òà ñï³êåð³â ìèíóëèõ
ñêëèêàíü. Çà ñëîâàìè ó÷àñíèê³â çáîð³â,
êîíñåíñóñ çíàéäåíî ïðàêòè÷íî ç óñ³õ ïè-
òàíü, ³ òàêèì ÷èíîì ðîáîòà ãðóïè íàáëè-
æàºòüñÿ äî çàâåðøåííÿ. ßêùî ÷ëåíè ðî-
áî÷î¿ ãðóïè íàðåøò³ ïî÷àëè á³ëüøå ïðà-
öþâàòè, àí³æ ç’ÿñîâóâàòè ñòîñóíêè, òî
ïîçà íåþ òî÷èòüñÿ çàïåêëà ïîë³òè÷íà áî-
ðîòüáà. Îñíîâíîþ ³íòðèãîþ ñòàëà êàíäè-
äàòóðà íà ïîñàäó ñï³êåðà.

Ó Ïàðò³¿ ðåã³îí³â çàÿâèëè ïðî ìîæëè-
âó ï³äòðèìêó áàãàòüìà äåïóòàòàìè êàíäè-

äàòóðè ²âàíà Ïëþùà. Ïðîòå íå âèêëþ÷è-
ëè é ³íø³ âàð³àíòè. À çàãàëîì, ïðåäñòàâ-
íèöÿ “á³ëî-áëàêèòíèõ” Ðà¿ñà Áîãàòèðüî-
âà äàëà çðîçóì³òè, ùî öå ïèòàííÿ íå º íè-
í³ íàãàëüíèì äëÿ ïîë³òè÷íî¿ ñèëè, ³ Ïàð-
ò³ÿ ðåã³îí³â âèçíà÷àòèìåòüñÿ “äåùî ï³ç-
í³øå”. ªäèíå, ç ÷èì ÷³òêî âèçíà÷èëèñÿ
ðåã³îíàëè, öå âèìîãà, ùîá ãîëîñóâàííÿ çà
ñï³êåðà ïðîõîäèëî ï³ä ïèëüíèì íàãëÿ-
äîì ÇÌ² òà ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é.

¯¿ êîëåãè ç ÁÞÒ äî êàíäèäàòóðè ïàíà
Ïëþùà ñòàâëÿòüñÿ îáåðåæí³øå. Îëåê-
ñàíäð Òóð÷èíîâ çàïåâíèâ, ùî âîíè ãîòî-
â³, çã³äíî ç ïîïåðåäí³ìè äîìîâëåíîñòÿìè,
ï³äòðèìàòè áóäü-ÿêó âíåñåíó ÍÓ—ÍÑ
êàíäèäàòóðó. Îäíàê ïàí Òóð÷èíîâ íàãà-
äàâ, ùî ²âàí Ïëþù òàê ³ íå ï³äïèñàâ óãî-
äó ïðî ñòâîðåííÿ “ïîìàðàí÷åâî¿” êîàë³-

ö³¿. Òîìó é ïðîãíîçóâàòè ï³äòðèìêó öüî-
ãî êàíäèäàòà éîìó äîñèòü âàæêî.

Ç³ ñë³â îïèòàíèõ “Õðåùàòèêîì” íàøî-
óêðà¿íö³â, âîíè á³ëüøå îð³ºíòóþòüñÿ íà
ñëîâà Ïðåçèäåíòà, à ñàì³, âî÷åâèäü, ùå
íå ìàþòü òâåðäî¿ ïîçèö³¿. Ó÷îðàøí³é ³ìå-
íèííèê, “íóíñ³âåöü” Ðîìàí Çâàðè÷ ïå-
ðåêîíàíèé, ùî éîãî îäíîïàðò³éö³ ï³ä-
òðèìàþòü âíåñåíó Ïðåçèäåíòîì êàíäè-
äàòóðó, “ÿêùî Â³êòîð Þùåíêî íàâåäå âà-
ãîì³ àðãóìåíòè ùîäî òàêî¿ ïîòðåáè”. Òà-
êîæ ïàí Çâàðè÷ íå âèêëþ÷àº, ùî Ïðå-
çèäåíò ìîæå çðîáèòè ñþðïðèç, âí³ñøè
ùå íå îáãîâîðþâàíó êàíäèäàòóðó “ç ÿêè-
õîñü ³íøèõ ì³ðêóâàíü”.

Ïîë³òîëîã Âîëîäèìèð Ëóïàö³é ïåðå-
êîíàíèé, ùî íèí³ ó ïåðåãîâîðàõ ïîë³-
òèê³â ä³º “êóëóàðíà ñõåìà”. Çà ñëîâàìè
ïàíà Ëóïàö³ÿ, ïîë³òè÷íèé ïðîöåñ íå º
ïóáë³÷íèì, ³ íàâ³òü äåÿê³ äåïóòàòè ñàì³
íå äî ê³íöÿ ðîçóì³þòü, “ùî é äî ÷îãî”.
Òîæ âèáîðöþ äîâåäåòüñÿ ïðîñòî ïåðå-
÷åêàòè öåé ïåð³îä, îñê³ëüêè “ìè ïðèðå-
÷åí³ äî÷åêàòèñÿ ðåçóëüòàò³â öüîãî ïîë³-
òè÷íîãî ìàçîõ³çìó”,— çàçíà÷èâ â³í
“Õðåùàòèêó”

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора політи и в отре "ділили" рісло спі ера Верховної Ради.
Жодна політична сила по и що чіт о не визначилася із андидат -
рою, я план є підтримати. Вирішально о слова нині очі ють від
Президента.

Раїса Бо атирьова “під пов вала” іменинни а Романа Зварича роз ішним б етом
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“Êðîòè” âçÿëèñÿ çà ìåòðîòóíåë³
Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò íà Êóðåí³âñüêî-×åðâîíîàðì³éñüê³é ë³í³¿ 
òóíåëåïðîõ³äíèöüê³ ùèòè ïðîêëàäàòèìóòü ï³äçåìêó â íàïðÿìêó Âèíîãðàäàðÿ
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У понеділо метроб дівці здійс-
нили збій ліво о пере інно о
т нелю з отлованом станції
"Голосіївсь а". Тобто завершили
проходження с ладної за ідро-
еоло ічними по азни ами ді-
лян и довжиною 850 м від стан-
ції "Деміївсь а" К ренівсь о-
Червоноармійсь ої лінії. За а-
лом до інця 2008- о б дівель-
ни и мають пройти відстань
майже в 3 м. У роботі їм спри-
ятим ть існ ючі т нелепрохід-
ниць і омпле си та новий під-
земний " ріт", я ий мають
змонт вати р дні нинішньо о
ро .

Ó ïîíåä³ëîê ñòîëè÷í³ ìåòðîáóä³âö³
çä³éñíèëè çá³éêó ë³âîãî ïåðåã³ííîãî òó-
íåëþ ç êîòëîâàíîì ñòàíö³¿ “Ãîëîñ³¿âñüêà”
íà ñïîðóäæåíí³ ë³í³¿ ï³äçåìêè â íàïðÿì-
êó æ/ì “Òåðåìêè”. Çà ñëîâàìè ãîëîâè
ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ “Êè¿âìåòðîáóä” Âîëîäè-
ìèðà Ïåòðåíêà, öå äóæå âàæëèâà ïîä³ÿ,
âðàõîâóþ÷è, ùî áóä³âåëüíèêè ïðîéøëè
ñêëàäíó çà ã³äðîãåîëîã³÷íèìè ïîêàçíè-

êàìè ä³ëÿíêó ó 850 ì, çîêðåìà ïëàâí³ ð³÷-
êè Ëèá³äü, ïëàâó÷³ ãðóíòè.

“Òîáòî â³äáóâñÿ ñâîºð³äíèé ì³í³-ïóñê
ä³ëÿíêè ï³äçåìêè, çíà÷íî íàáëèçèâøèñü
äî îô³ö³éíî¿ çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ â ê³í-
ö³ íàñòóïíîãî ðîêó 3-õ ñòàíö³é ìåòðî-
ïîë³òåíó — “Äåì³¿âñüêà”, “Ãîëîñ³¿â-
ñüêà”, “Âàñèëüê³âñüêà”,— çàçíà÷èâ ïàí
Ïåòðåíêî. Â³í äîäàâ, ùî íåïðîñòèé â³ä-
ð³çîê âäàëîñÿ ïîäîëàòè çàâäÿêè òóíåëåï-
ðîõ³äíèöüêîìó êîìïëåêñó ô³ðìè Wirth.
Íàðàç³ àãðåãàò âæå ïðîéøîâ 1800 ì, çà-
ëèøèëîñÿ ùå 1200 ì. Âðàõîâóþ÷è, ùî
ìàøèíà, ÿêà ñâîãî ÷àñó áóëà ó âèêîðèñ-
òàíí³, ê³ëüêà ðàç³â çóïèíÿëàñÿ, òî çà ð³ê
¿¿ ìàþòü äåìîíòóâàòè.

Âîëîäèìèð Ïåòðåíêî ðîçïîâ³â “Õðå-
ùàòèêó”, ùî íàïðèê³íö³ ãðóäíÿ ïëàíóþòü
çàïóñòèòè íîâèé ïðîõ³äíèöüêèé ùèò ô³ð-
ìè Herrenknecht. Äî Êèºâà âæå ïðèáóëî
12 ³ç 36 ìàøèí ³ç åëåìåíòàìè öüîãî àã-
ðåãàòà. “Çàãàëîì æå â ðîçïîðÿäæåíí³ ìåò-
ðîáóä³âö³â º 6 “êðîò³â” äëÿ ïðîêëàäàííÿ
ìåòðî â ð³çíèõ óìîâàõ,— ðîçïîâ³â â³í.—
Òðè ç íèõ ïðàöþº íà ñïîðóäæåíí³ Êóðå-
í³âñüêî-×åðâîíîàðì³éñüêî¿ ë³í³¿, ³íø³
ïëàíóþòü çàïóñòèòè â ðîáîòó ç ïðîòè-
ëåæíîãî áîêó, òîáòî ç Îäåñüêî¿ ïëîù³”.
Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò êîìïëåêñè ïëà-
íóþòü âèêîðèñòàòè íà áóä³âíèöòâ³ ï³ä-
çåìêè íà Ñèðåöüêî-Ïå÷åðñüê³é ë³í³¿ â
íàïðÿìêó æèòëîâîãî ìàñèâó “Âèíîãðà-
äàð” Б дівельни и пройшли с ладн за ідро еоло ічними по азни ами ділян 850 м
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Ä³òÿì çá³ëüøèëè
ïëîùó
Äëÿ ñòîëè÷íî¿ ìàëå÷³ âñòàíîâëÿòü 378 äèòÿ÷èõ
³ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â

Ó÷îðà íà çàñ³äàíí³ áþäæåòíî¿
êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè äåïóòàòè ïëàíó-
âàëè ðîçãëÿíóòè 24 ïèòàííÿ, àëå,
âðàõîâóþ÷è áðàê ÷àñó ³ òðèâàë³ñòü
îáãîâîðåííÿ, âñòèãëè îñèëèòè
ëèøå ïîëîâèíó. Á³ëüø³ñòü ³ç ïðî-
åêò³â ð³øåíü, ÿê³ âèíîñèëè íà

ðîçãëÿä êîì³ñ³¿, ñòîñóâàëèñÿ æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà
ñòîëèö³. Òàê, äåïóòàò Þð³é Áîí-
äàð âí³ñ íà ðîçãëÿä äîêóìåíò, â
ÿêîìó éøëîñÿ ïðî âñòàíîâëåííÿ
çàñîá³â ïîáóäèíêîâîãî îáë³êó
ñïîæèâàííÿ ãàçó â áàãàòîïîâåð-

õ³âêàõ, êîòð³ ïåðåáóâàþòü ó êîìó-
íàëüí³é âëàñíîñò³ ì³ñòà.

Çà ñëîâàìè ïàíà Áîíäàðÿ, çà-
âäÿêè öüîìó ìåøêàíöÿì âäàñòü-
ñÿ çàáåçïå÷èòè íàä³éí³øó áåçïå-
êó áóä³âåëü, ùî îñîáëèâî âàæëè-
âî, âðàõîâóþ÷è íåùîäàâí³é âè-
áóõ ïîáóòîâîãî ãàçó â îäí³é ³ç áà-
ãàòîïîâåðõ³âîê ó Äí³ïðîïåòðîâ-
ñüêó. Äåõòî ç ó÷àñíèê³â êîì³ñ³¿
ââàæàº, ùî ìîâà éäå íàñàìïåðåä
ïðî çíà÷íó çàîùàäëèâ³ñòü áëàêèò-
íîãî ïàëèâà äëÿ ñïîæèâà÷³â. ²í-
ø³ îáðàíö³ ïðîïîíóâàëè çàä³ÿòè
äî ðîáîòè êîøòè “Êè¿âãàçó”, à íå
ç ì³ñüêîãî áþäæåòó. Ïîðàäèâ-
øèñü, áóëî âèð³øåíî ùå ðàç äå-
òàëüí³øå âèâ÷èòè öå ïèòàííÿ ³
çíîâó âèíåñòè íà ðîçãëÿä êîì³ñ³¿.
Òàêîæ äåïóòàòè â³äïðàâèëè íà äî-
îïðàöþâàííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ,
ÿêèé ñòîñóâàâñÿ çàïðîâàäæåííÿ
äîäàòêîâèõ ïðîòèïîæåæíèõ çàõî-
ä³â ó âèñîòêàõ. Íà öå ïîòð³áíî 25
ìëí ãðí, àëå ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî âæå
³ñíóº ïîä³áíà çàãàëüíîì³ñüêà ïðî-
ãðàìà. Òîæ, ùîá óíèêíóòè äóá-
ëÿæó, öå ïèòàííÿ ðîçãëÿíóòü ïî-
âòîðíî.

Ëèøå òðåò³é ïðîåêò ð³øåííÿ,
ÿêèé ñòîñóâàâñÿ áóä³âíèöòâà ó
ñòîëèö³ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ
ìàéäàí÷èê³â, îòðèìàâ äîáðî. “Öå
ïèòàííÿ âæå ðîçãëÿäàëè íà ñåñ³¿
Êè¿âðàäè, àëå ïîâåðíóëè äëÿ êî-
ðèãóâàííÿ,— ïîÿñíèâ ïàí Áîí-
äàð.— Òî÷í³øå, ïîòð³áíî áóëî
óòî÷íèòè àäðåñè âñòàíîâëåííÿ
ìàéäàí÷èê³â”. Ç`ÿñóâàëîñÿ, ùî íà
âñòàíîâëåííÿ 378 ìàéäàí÷èê³â
äëÿ ä³òåé ïîòð³áíî 11 ìëí 300
ãðí, ç ÿêèõ Ãîëîâíå ô³íàíñîâå
óïðàâë³ííÿ âæå ïåðåðàõóâàëî 
3 ìëí ãðí

Ï³äïðèºìñòâà
ïîä³ëÿòüñÿ
òåðèòîð³ºþ
Ïðîìèñëîâö³ ïðîñÿòü çíèçèòè
¿ì âàðò³ñòü îðåíäè çåìë³

Ó÷îðà ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿â-
ðàäè ç ïèòàíü ïðîìèñëîâîñò³,
ï³äïðèºìíèöòâà òà ðåãóëÿòîðíî¿
ïîë³òèêè âêîòðå â³äñòîþâàëà ³í-
òåðåñè ñâî¿õ “ï³äîï³÷íèõ”. Êî-
ì³ñ³ÿ ðîçãëÿíóëà ìîæëèâ³ñòü
ïðèçóïèíèòè ä³þ ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä ñåðïíÿ öüîãî ðîêó,
â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ïðàêòè÷íî
âòðè÷³ çäîðîæ÷àëà âàðò³ñòü
îðåíäè çåìë³ äëÿ ïðîìèñëîâèõ
ï³äïðèºìñòâ. Äåïóòàòè òàêîæ
çàïðîïîíóâàëè ñòâîðèòè ðîáî-
÷ó ãðóïó äëÿ âèâ÷åííÿ òîãî,
ÿêèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ç
îäíîãî áîêó äîçâîëèòü á³ëüøå
íàïîâíþâàòè áþäæåò ì³ñòà, à ç
³íøîãî íå ñïðè÷èíèòü ðóéíàö³¿
ïðîìèñëîâîãî ñåêòîðó Êèºâà.

Ïðåçèäåíò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
àñîö³àö³¿ ðîáîòîäàâö³â Â³òàë³é
Ìàéêî çàïðîïîíóâàâ âðàõîâóâà-
òè ñâîºð³äíèé êîåô³ö³ºíò êî-
ðèñíîñò³: ÿêùî ï³äïðèºìñòâî
âèðîáëÿº ïîòð³áíó ïðîäóêö³þ,
òî éîìó âàðòî çíèçèòè îðåíäíó
ïëàòó, ÿêùî æ í³÷îãî íå âèðîá-

ëÿº, à ïðîñòî çäàº ñâî¿ ðåçåðâè
â îðåíäó, òî ïëàòà ìîæå áóòè
á³ëüøîþ. Çà ñëîâàìè ïàíà Ìàé-
êà, ï³äïðèºìñòâà óæå 2 ì³ñÿö³
ñïëà÷óþòü çà íîâîþ ö³íîþ ³ âè-
òðàòèëè óñ³ êîøòè, ïðèçíà÷åí³
íà ðîçâèòîê. Ç íèì ïîãîäæóºòü-
ñÿ é ãîëîâà ðàäè äèðåêòîð³â
ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ Êè-
ºâà Îëåêñàíäð Îñàä÷èé.

Òàêîæ ïðîìèñëîâö³ íàçèâà-
þòü ïðèéíÿòíèì äëÿ ñåáå ï³ä-
âèùåííÿ îðåíäíî¿ ïëàòè íà 20-
30%. Ïðè öüîìó âîíè çãîäí³
ïðîâåñòè îïòèì³çàö³þ ñâî¿õ ï³ä-
ïðèºìñòâ ³ çåìëþ, ÿêó íå âèêî-
ðèñòîâóþòü, ïåðåäàòè ì³ñòó.
“Ìè ðîçóì³ºìî, ùî ïîòð³áíî
íàïîâíþâàòè áþäæåò äëÿ òîãî,
ùîá ïðîô³íàíñóâàòè ñîö³àëüí³
ïîòðåáè, êîìïåíñóâàòè çäîðîæ-
÷àííÿ åíåðãîíîñ³¿â äëÿ íàñåëåí-
íÿ. Àëå, ç ³íøîãî áîêó, íàøå
çàâäàííÿ çáåðåãòè òèõ, õòî öåé
áþäæåò íàïîâíþº”,— ñêàçàâ ãî-
ëîâà êîì³ñ³¿ Ìèõàéëî ßêîâ-
÷óê

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора на засіданні постійної омісії Київради з питань
бюджет та соціально-е ономічно о розвит деп та-
там вдалося роз лян ти половин із запланованих пи-
тань. Більшість із них стос валися столично о житло-
во- ом нально о осподарства. О рім цьо о, обранці
підтримали прое т рішення, я ий стос вався б дівниц-
тва дитячих і спортивних майданчи ів.

У столиці мало місць, де діти мож ть ратися та займатися фіз льт рою
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²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора омісія Київради з питань промисловості, під-
приємництва та ре ляторної політи и роз лян ла
можливість приз пинення здорожчання орендної
став и на землю для промислових підприємств. То-
м спеціальна омісія має вивчити, я е підвищення
не зр йн є промисловість міста. Промисловці отові
на підвищення 20-30% і навіть з одні віддати міст
зайв для них землю.
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Коле тив Холдин ової омпанії “Київмісь б д”
висловлює либо і співч ття олові правління —

енеральном дире тор ДБК-4
Тимошен Сер ію Анатолійович
з привод смерті йо о матері

НІНИ ІВАНІВНИ

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення ва антної посади начальни а правління взаємодії з
с дами, правоохоронними ор анами та ор анами юстиції апарат
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
Основні обов’яз и:
— ор анізов є взаємодію ор анів місцевої ви онавчої влади міста Києва з

с дами, правоохоронними ор анами та ор анами юстиції, адво ат ри, про рат ри;
— ор анізов є забезпечення ромадсь о о поряд , ромадсь ої безпе и,

боротьби зі злочинністю та ор пцією, а та ож додержання прав, свобод людини
і ромадянина, захист життя та здоров’я особи;
— сприяє діяльності с дів, правоохоронних ор анів та ор анів юстиції.
— З/п — 1210 рн. + премія.
Основні ритерії при прийнятті андидата на робот :
— за освітньо- валіфі аційним рівнем — правознавство (ма істр, спеціаліст);
— досвід роботи за фахом в державній сл жбі на ерівних посадах не менше

5 ро ів або стаж роботи за фахом на ерівних посадах в правоохоронних ор анах,
ор анах юстиції, про рат рі не менше 7 ро ів або стаж роботи за фахом не
менше 10 ро ів;
— вільне орист вання ПК;
— аналітичні здібності, висо а працездатність та відданість роботі;
— ом ні абельність, чесність та порядність.
Конта тний телефон 234-40-98.
До менти на часть он рсі подаються до правління адрової роботи і

на ород апарат ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) до 21 р дня 2007 р. за адресою: 01044, м. Київ, в л. Басейна,
1/2-а, . 102.
Я що Ви бажаєте взяти часть он рсі на заміщення ва антних посад,

необхідно заповнити ан ет андидата або резюме, форм я о о можна отримати
на сайті www.kmv.gov.ua. Заповнен форм ан ети або резюме з власними
даними можна надіслати на адрес kuts@kma.gov.ua, позначивши темі листа
“резюме”.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення ва антних посад:
— першо о заст пни а начальни а Головно о правління апітально о

б дівництва м. Києва ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації);
— заст пни а начальни а Головно о правління апітально о б дівництва

м. Києва ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) — начальни а планово-е ономічно о правління.
Основні обов’яз и:
— реалізація державної політи и ал зі б дівництва та ре онстр ції;
— здійснення ерівництва діяльністю Головно о правління апітально о

б дівництва м. Києва межах деле ованих йом начальни ом Головно о правління
повноважень;
— забезпечення взаємодії ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої

місь ої державної адміністрації) з підприємствами, становами, ор анізаціями
сфери фінансово о моніторин б дівництва.
Основні ритерії при прийнятті андидата на робот :
— освіта відповідно о професійно о спрям вання (ма істр, спеціаліст);
— досвід роботи на державній сл жбі на ерівних посадах не менше п’яти ро ів

або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 7 ро ів;
— вільне володіння державною мовою;
— вільне орист вання ПК;
— вільне володіння письмовою та розмовною ан лійсь ою мовою є перева ою.
Повинен знати:
За они У раїни, У ази Президента У раїни, постанови, розпорядження, рішення

Кабінет Міністрів У раїни, Національно о бан У раїни, Державної подат ової
адміністрації У раїни з питань правових засад ре лювання осподарсь ої
діяльності підприємства, положення (стандарти) б х алтерсь о о облі та інші
нормативно-правові а ти Міністерства фінансів У раїни.
Особисті я ості:
— аналітичні здібності, системне мислення;
— пра нення до професійно о рост , висо а працездатність та відданість роботі;
— відповідальність, цілеспрямованість, ініціативність, чесність, порядність,

ом ні абельність, міння працювати в оманді;
— висо а ви онавча дисципліна;
— отовність працювати понаднормово та напр женом ритмі.
Умови праці:
Гідна оплата праці.
Конта тний телефон 234-40-98.
До менти на часть он рсі подаються до правління адрової роботи і

на ород апарат ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) до 20 р дня 2007 р. за адресою: м. Київ, в л. Басейна 1/2-а, .102.
Я що Ви бажаєте взяти часть он рсі на заміщення ва антних посад,

необхідно заповнити ан ет андидата або резюме, форм я о о можна отримати
на сайті www.kmv.gov.ua. Заповнен форм ан ети або резюме з власними
даними можна надіслати на адрес kuts@kma.gov.ua, позначивши темі листа
“резюме”.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення ва антної посади
ДИРЕКТОРА КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
“КИЇВМІСЬКСВІТЛО”
Основні обов’яз и:
— Забезпеч є ф н ціон вання та розвито зовнішньо о освітлення для без-

печно о р х транспорт та пішоходів вечірній та нічний час.
— Забезпеч є е спл атацію та своєчасний ремонт балансових мереж зовніш-

ньо о освітлення в лиць, площ, пар ів, с верів та між вартальних проїздів.
— Ви он є ф н ції замовни а по апітальном б дівництв , ре онстр ції та

апітальном ремонт еле тромереж зовнішньо о та архіте т рно-де оративно-
о освітлення.
Основні ритерії при прийнятті андидата на робот :
— За освітньо- валіфі аційним рівнем ма істр або спеціаліст.
— Досвід роботи за фахом на ерівних посадах не менше 5 ро ів або стаж ро-

боти за фахом не менше 10 ро ів.
— Досвід ерівництва на підприємстві із за альною іль істю працівни ів по-

над 400 осіб є перева ою.
— Вільне орист вання ПК.
— Відповідальність, цілеспрямованість, ініціативність, чесність, порядність, о-

м ні абельність.
— Висо ий професіоналізм, самостійність прийнятті рішень.
— Вміння створити оманд валіфі ованих працівни ів, здійснити раціональ-

не розміщення та цільове ви ористання персонал .
— Готовність працювати понаднормово та напр женом ритмі.
Конта тний телефон 278-67-76.
Я що Ви бажаєте взяти часть он рсі на заміщення ва антної посади, не-

обхідно заповнити ан ет андидата, форм я ої можна отримати на сайті
www.kmv.gov.ua. Заповнен форм ан ети необхідно надіслати на адрес gryshy-
na@ekonomic.kyiv-city.gov.ua, позначивши темі листа “Дире тор КП ”Київ-
місь світло””.

Äåïóòàòè 
ñïðîáóþòü óäðóãå
Çåìåëüíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè çíîâó ðîçãëÿíóëà
ïðîáëåìíó çàáóäîâó íà âóë. Ïðèð³÷í³é, 5
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора постійна омісія
Київради з питань зе-
мельних відносин прийня-
ла рішення знов створи-
ти робоч р п та вивчи-
ти проблем с андальної
заб дови на в л. Приріч-
ній, 5. Столичні деп тати
сподіваються незабаром
все ж та и с ас вати це
землевідведення.

Ó÷îðà äåïóòàòè ïîñò³éíî¿ êîì³-
ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ
â³äíîñèí îäíîãîëîñíî ï³äòðèìà-
ëè ïðîïîçèö³þ ïðî ñòâîðåííÿ
ðîáî÷î¿ ãðóïè çà ó÷àñòþ ÷ëåí³â
êîì³ñ³¿ òà ïðåäñòàâíèê³â êîì³ñ³¿
ì³ñüêðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ é àðõ³òåêòóðè ùîäî ïðîáëåì-
íîãî áóä³âíèöòâà íà âóë. Ïðè-
ð³÷í³é, 5, ùî â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³.

Íàãàäàºìî: ïðîáëåìíà çàáóäî-
âà ìàº äîâãó ³ñòîð³þ é áåðå ïî-
÷àòîê, ÿê ³ á³ëüø³ñòü òàêèõ äîâ-
ãîáóä³â, â ÷àñè ä³ÿëüíîñò³ êîëèø-
íüî¿ ñòîëè÷íî¿ âëàäè. Ñâîãî ÷à-
ñó ñïîðóäæåííÿ áàãàòîïîâåðõ³â-
êè çàìîâèëà êîìïàí³ÿ ÇÀÒ
“Òðåñò Êè¿âì³ñüêáóä-1”, ùî âõî-
äèòü äî êîðïîðàö³¿ “Ñòîëèöÿ”.
Çà ñëîâàìè ¿¿ â³öå-ïðåçèäåíòà
Ñâ³òëàíè Äèí÷àê, âñ³ íàëåæí³ äî-
çâîëè òà ãðîìàäñüê³ ïðîöåäóðè

âèòðèìàíî. “Ìåøêàíö³ ïðèëåã-
ëèõ áóäèíê³â ïðîñòî âäàþòüñÿ äî
øàíòàæó, âèìàãàþ÷è ïðèïèíåí-
íÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó”,— íàãîëî-
ñèëà âîíà.

²íøî¿ äóìêè äåïóòàò ôðàêö³¿
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ó Êè¿âðàä³ Îëåê-
ñ³é Îìåëüÿíåíêî, ÿêèé íàìàãàâ-
ñÿ ïåðåêîíàòè ïðèñóòí³õ, ùî äî
íüîãî íà ïðèéîì ùîðàçó ïðèõî-
äÿòü ìåøêàíö³ ïðèëåãëèõ äî
ñêàíäàëüíî¿ ä³ëÿíêè áóäèíê³â ç
ïðîõàííÿì ïðèïèíèòè öåé áåç-
ëàä. “Òîìó ìè ÿê äåïóòàòè ïî-
âèíí³ â³äì³íèòè ð³øåííÿ ïðî
çåìëåâ³äâåäåííÿ”,— ïåðåêîíóâàâ
â³í. Âîäíî÷àñ äåïóòàò ôðàêö³¿

Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ó
Êè¿âðàä³ Îëåêñàíäð Ëóöüêèé ââà-
æàº, ùî îêðåì³ îïîçèö³éí³ ôðàê-
ö³¿ ì³ñüêðàäè ïðîñòî íàìàãàþòü-
ñÿ çðîáèòè ñîá³ ï³àð, ñàáîòóþ÷è
ïðèéíÿòòÿ âàæëèâîãî ð³øåííÿ íà
ñåñ³¿, à ïîò³ì ³í³ö³þþ÷è éîãî âíå-
ñåííÿ ïîâòîðíî íà ðîçãëÿä çå-
ìåëüíî¿ êîì³ñ³¿.

Ï³ä ÷àñ ãàðÿ÷èõ äèñêóñ³é ÷ëå-
íè çåìåëüíî¿ êîì³ñ³¿ äîðó÷èëè ÃÓ
ÌÂÑ ó Êèºâ³ ïðîêîíòðîëþâàòè,
àáè íå áóëî ïðîâîêàö³é, ³ âèð³-
øèëè, íå ïîðóøóþ÷è ðåãëàìåí-
òó Êè¿âðàäè, âèâ÷èòè öå ïèòàí-
íÿ ùå ðàç, ùîá íåâäîâç³ âèíåñòè
éîãî íà ñåñ³þ

Ñïðàâà òåìíà
Ë³õòàð³ íà êè¿âñüêèõ ìîñòàõ îõîðîíÿòèìå ì³ë³ö³ÿ

Ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ íà ï’ÿò-
íè÷í³é êîëåã³¿ ïèòàííÿ ñòîñîâíî
îñâ³òëåííÿ ñòîëè÷íèõ îá’ºêò³â
ãåíäèðåêòîð “Êè¿âàâòîäîðó” Ãå-
îðã³é Ãëèíñüêèé çàçíà÷èâ, ùî íà-
ðàç³ ³ñíóº ÷èìàëî ïðîáëåì ç ìîñ-

òàìè. Òî÷í³øå, ç ÷àñòèìè âèïàä-
êàìè êðàä³æîê ç íèõ åëåêòðîëàìï,
ïðîæåêòîð³â. Ñèòóàö³ÿ óñóãóáëÿº-
òüñÿ òèì, ùî âàðò³ñòü äåÿêèõ îñ-
â³òëþâà÷³â ïîíàä 5 òèñ ãðí çà øòó-
êó. “Íåùîäàâíî çëîâìèñíèêè

ò³ëüêè çà îäíó í³÷ ïîöóïèëè 204
ëàìïè ç ìîñòà Ïàòîíà,— ðîçïîâ³â
ïàí Ãëèíñüêèé.— Ùîïðàâäà, ñêî-
ðèñòàòèñÿ ïðèëàäàìè êðàä³¿ íå
çìîãëè, àäæå âñå â³äêðó÷åíå ñâ³ò-
ëîâå îáëàäíàííÿ çàëèøèëè â
ëþëüö³, ðîçòàøîâàí³é íà çíà÷í³é
âèñîò³ ï³ä ïåðåïðàâîþ. Ä³ñòàòèñÿ
òóäè íå ìîæóòü íàâ³òü ïðàö³âíè-
êè “Êè¿âì³ñüêñâ³òëà”. Òîìó,
øâèäøå çà âñå, äîâåäåòüñÿ âèêëè-
êàòè íà äîïîìîãó àëüï³í³ñò³â”. Â³í
äîäàâ, ùî äëÿ òîãî, ùîá ïîä³áíå
íåïîäîáñòâî íå ïîâòîðþâàëîñÿ,
ïîòð³áíî çìîíòóâàòè íà âñ³õ ìîñ-
òàõ êàìåðè â³äåîíàãëÿäó àáî âçÿ-
òè âñ³ ö³ îá’ºêòè ï³ä îõîðîíó.

“ßêùî ñåðéîçíî, òî ïîòð³áíî
ïîì³ðêóâàòè ñòîñîâíî îõîðîíè
êè¿âñüêèõ ìîñò³â,— ââàæàº Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé.— Íàñàìïåðåä
ðîçðîáèòè ñõåìó ³ çä³éñíèòè âñ³
ï³äðàõóíêè”.

Íà öå ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëî-
âè ñòîëè÷íî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî â³äïîâ³â, ùî
òàê³ äàí³ âæå º. “Íà îõîðîíó ìîñ-
ò³â ïîòð³áíî 7 ìëí ãðí íà ð³ê,—
ðîçïîâ³â â³í.— Öå íå òàêà âæå é
âåëèêà ñóìà, âðàõîâóþ÷è, ùî ïðî-
òÿãîì 12 ì³ñÿö³â êðàäóòü ùîíàé-
ìåíøå íà 12 ìëí ãðí”. Â³í çàïðî-
ïîíóâàâ óæå ç ïåðøîãî ñ³÷íÿ âçÿ-
òè âñ³ îá’ºêòè ï³ä îõîðîíó, ïîïå-
ðåäíüî çàêëàâøè ïîòð³áíó ñóìó â
áþäæåò. Íàðàç³ äëÿ âèð³øåííÿ
öüîãî ïèòàííÿ ïîòð³áíî 5 ìëí ãðí,
àäæå äåÿê³ ìîñòè âæå ï³ä íàãëÿ-
äîì
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Місь а влада забезпечить мости надійною охороною

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Під час п'ятничної оле ії КМДА стало відомо, що, по-
чинаючи з наст пно о ро , всі иївсь і мости охороня-
тим ть підрозділи Міністерства вн трішніх справ. Та і
заходи пов'язані з частими радіж ами еле троламп і
доро о о освітлювально о обладнання пра тично з сіх
переправ через Дніпро.

Ува деп татів до б дівництва на в лиці Прирічній місцеві жителі нама алися
приверн ти за допомо ою о орожі
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Ì³ñüêà âëàäà â³äçíà÷èëà 
íàéêðàùèõ âîëîíòåð³â

20 ëèñòîïàäà â Äåíü çàõèñòó ïðàâ
ä³òåé ó Êîëîíí³é çàë³ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç³áðàëîñÿ
áëèçüêî 200 ïðåäñòàâíèê³â ñîö³-
àëüíî àêòèâíî¿ ìîëîä³ ç óñ³õ ðàéî-
í³â Êèºâà. Ç áîêó ì³ñüêî¿ âëàäè íà
çóñòð³÷³ áóâ ïðèñóòí³é çàñòóïíèê
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Â³òà-
ë³é Æóðàâñüêèé. Â³í ïîäÿêóâàâ
ìîëîä³ çà ùèðó äîïîìîãó ëþäÿì,
ÿê³ ¿¿ ïîòðåáóþòü.

Âîëîíòåðñüêèé ðóõ ó Êèºâ³ ïî-
øèðþºòüñÿ: ÿêùî 2001 ðîêó áóëî
ò³ëüêè 100 âîëîíòåð³â, òî íèí³ çà-
ðåºñòðîâàíî 536 îñ³á, ÿê³ ïðàöþ-
þòü íå ëèøå â ðàéîííèõ öåíòðàõ
ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé

òà ìîëîä³, à é ó äâîõ çàãîíàõ êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó òà â ï’ÿòü-
îõ ñîö³àëüíèõ ñòóäåíòñüêèõ îñå-
ðåäêàõ. Âîëîíòåðè ì³ñòà ïðîâîäÿòü
ôåñòèâàë³, ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ,
äáàþòü ïðî íàéìåíø çàõèùåí³
âåðñòâè — ä³òåé âóëèö³ òà ³íâàë³-
ä³â. ßê çàçíà÷èâ ïàí Æóðàâñüêèé,
ïðèíöèïîâîþ ïîçèö³ºþ ñòîëè÷íî¿
âëàäè º çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ êîø-
ò³â äëÿ âîëîíòåðñüêèõ øê³ë ó ì³ñü-
êîìó áþäæåò³ íà 2008 ð³ê.

Íàéàêòèâí³ø³ êè¿âñüê³ âîëîí-
òåðè îòðèìàëè ãðàìîòè ïîñò³éíî¿
êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ñ³ì’¿,
ìîëîä³, ñïîðòó ³ òóðèçìó, à òàêîæ
Ïîäÿêè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè ç âðó÷åííÿì íàãðóäíîãî
çíàêà òà ãîäèííèêà. Çóñòð³÷ âî-
ëîíòåð³â ç ì³ñüêîþ âëàäîþ íå áó-
ëà ñóòî îô³ö³éíîþ: ìîëîäü àêòèâ-
íî âíîñèëà ñâî¿ ïîáàæàííÿ òà
ïðîïîçèö³¿ ùîäî íàéàêòóàëüí³-
øèõ ïðîáëåì ì³ñòà. Çîêðåìà, áó-
ëî ïîðóøåíî ïèòàííÿ ïðî â³äâå-
äåííÿ îêðåìèõ ïðèì³ùåíü äëÿ
çóñòð³÷åé âîëîíòåð³â, á³ëüøó óâà-
ãó äî ìîëîä³ ç ôóíêö³îíàëüíèìè
îáìåæåííÿìè, âñòàíîâëåííÿ ïî
Êèºâó á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ óðí äëÿ
ñì³òòÿ. Òàêîæ âîëîíòåðè çàïðî-
ïîíóâàëè ñâîþ äîïîìîãó â îðãà-
í³çàö³¿ ïðîâåäåííÿ ªâðî-2012,
ï³äãîòîâêó äî ÿêîãî ðîçïî÷íóòü
íàñòóïíîãî ðîêó

Ì³ñòî ñòóðáîâàíå íåçàìîæíèìè
Ï³äáèò³ ïðîì³æí³ ï³äñóìêè àêö³¿ “Äîïîìîæè îêðåì³é ñ³ì’¿”

“Õðåùàòèêó” ñòàëè â³äîì³ ðå-
çóëüòàòè ðîáîòè äåÿêèõ ðàéîííèõ
àäì³í³ñòðàö³é ³ ãîëîâíèõ óïðàâ-
ë³íü ñòîëèö³ íà áëàãî ìàëîçàáåç-
ïå÷åíèõ ³ ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ
êèÿí. Òàê, ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ñòîëèö³ ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ
çà ðàõóíîê áëàãîä³éíèõ êîøò³â çà-
áåçïå÷èëè ïðîäóêòàìè õàð÷óâàí-

íÿ, äèòÿ÷èì îäÿãîì òà âçóòòÿì äâ³
áàãàòîä³òí³ ñ³ì’¿ (â³äïîâ³äíî 250
òà 400 ãðí). Îäèí ³ç ³íâàë³ä³â çà
ðàõóíîê ì³ñöåâîãî áþäæåòó ïî-
ïðàâëÿòèìå çäîðîâ’ÿ ó Õàðêîâ³ íà
Áåðåç³âñüêèõ ì³íâîäàõ. Àäðåñíó
äîïîìîãó îòðèìàëè òàêîæ 80 ó÷àñ-
íèê³â âèçâîëåííÿ ñòîëèö³ â³ä ôà-
øèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â. Äî 64-î¿

ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ ì³ñòà âîíè îò-
ðèìàëè ïðîäîâîëü÷³ íàáîðè íà ñó-
ìó 8 òèñÿ÷ ãðí.

Îòðèìàëè ñâÿòêîâ³ ïîäàðóíêî-
â³ íàáîðè é 112 âåòåðàí³â â³éíè
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó. Êð³ì öüî-
ãî, ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ 27 íóæ-
äåííèì íàäàëè àäðåñíó ãðîøîâó
äîïîìîãó íà ñóìó ïðèáëèçíî 3,5
òèñÿ÷³ ãðí. Çàáåçïå÷èëè òàêîæ òà-
ëîíàìè äî õ³ì÷èñòêè, ëàçí³, ïå-
ðóêàðÿ, íà ïðàííÿ á³ëèçíè òà âè-
ãîòîâëåííÿ îêóëÿð³â ç³ çíèæêîþ.

Ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ä³òè-³í-
âàë³äè, ä³òè-ñèðîòè òà ïîçáàâëå-
í³ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ ùî-
ì³ñÿöÿ (ó 20-õ ÷èñëàõ) õàð÷óþòü-
ñÿ ó “ÌàêÄîíàëüäç³”. Ðåñòîðàíè
â³äâ³äóþòü 25 ä³òåé. Ó ðàéîí³ ä³º
é âåòåðàíñüêà àïòåêà — “Ñïåö³à-
ë³çîâàíà àïòåêà Åíäîêðèíîëîã³ÿ”

(ïðîñï. Ãðèãîðåíêà, 24). Òóò çà
äèñêîíòíèìè êàðòêàìè ç³ çíèæ-
êîþ â³ä 7% äî 10% çàáåçïå÷óþòü
ìåäèêàìåíòàìè 450 âåòåðàí³â.

Ïîíàä 14,5 òèñÿ÷³ ãðí íàäàëè
äëÿ äí³ïðîâñüêèõ þâ³ëÿð³â-ñòàðî-
æèë³â, ÿêèì öüîãî ðîêó âèïîâíè-
ëîñÿ 70, 75, 80, 85, 90 òà 95 ðîê³â.
Äâàäöÿòüîì ìàëîçàáåçïå÷åíèì
æèòåëÿì ðàéîííà àäì³í³ñòðàö³ÿ
íàäàëà ãðîøîâó äîïîìîãó ó ñóì³
2 òèñ. 974 ãðí. Ñâÿòîøèíñüêèé
ðàéîí ïîòóðáóâàâñÿ ïðî êóðñ ðå-
àá³ë³òàö³¿ õâîðî¿ ä³â÷èíêè, ÿêó íà-
ïðàâèëè äî Ì³æíàðîäíî¿ êë³í³êè
â Òðóñêàâåöü — òóò êâàë³ô³êîâà-
íî ë³êóþòü ÄÖÏ, îñòåîõîíäðîç é
óðàæåííÿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè.

Ïîíàä 16,5 ìëí ãðí âèä³ëèëî
Ãîëîâíå ô³íàíñîâå óïðàâë³ííÿ ó
ðàìêàõ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè “Òóðáî-

òà” íà îäíîðàçîâó àäðåñíó äîïî-
ìîãó âåòåðàíàì â³éíè ç íàãîäè
64-¿ ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ Êèºâà,
îäèíîêèì ìàòåðÿì, ìàëîçàáåçïå-
÷åíèì áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì, êè-
ÿíàì 80-ð³÷íîãî â³êó é ñòàðøèì,
ìàëîçàáåçïå÷åíèì ñ³ì’ÿì ïðè íà-
ðîäæåíí³ äèòèíè. Ãîëîâíå ì³ñü-
êå óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà çàéíÿòî-
ñò³ çàéìàºòüñÿ ïðàöåâëàøòóâàí-
íÿì ³íâàë³ä³â, ä³òåé-ñèð³ò, ãðîìà-
äÿí, çâ³ëüíåíèõ ç ì³ñöü ïîçáàâ-
ëåííÿ âîë³. Ó æîâòí³ çíàéòè ðî-
áîòó äîïîìîãëè â³ñüìîì êèÿíàì.
Íå çàëèøàºòüñÿ îñòîðîíü ³ Ãî-
ëîâíå ì³ñüêå óïðàâë³ííÿ ðèòóàëü-
íèõ ïîñëóã òà ³íø³ ï³äðîçä³ëè
ÊÌÄÀ. À îñê³ëüêè àêö³ÿ “Äîïî-
ìîæè îêðåì³é ñ³ì’¿” òðèâàº, íà
äîïîìîãó ìîæóòü ñïîä³âàòèñÿ âñ³,
õòî ¿¿ ïîòðåáóº

Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ,
Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Безстро ова а ція "Допоможи о ремій сім'ї", ініційова-
на місь им оловою Леонідом Черновець им, набирає
обертів. До допомо и малозабезпеченим та соціально
незахищеним иянам під лючилися сі райони Києва.
"Хрещати " поці авився бла одійною роботою район-
них адміністрацій та оловних правлінь столиці.

Êè¿â çðîáèâ êðîê íàçóñòð³÷ ìîëîä³
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора заст пни Київсь о-
о місь о о олови Віталій
Ж равсь ий з стрівся з
а тивом волонтерів Києва.
Найзавзятіші молоді люди
отримали Подя и та ра-
моти, а та ож об оворили
питання подальшої а тиві-
зації волонтерсь о о р х ,
зо рема запропон вали
допомо в ор анізації
проведення Євро-2012.

Ô
îò
î 
Ï
àâ
ëà
 Ï

À
Ù
ÅÍ

Ê
À

Місь а влада оцінила самовідданість молодих волонтерів і на ородила
їх цінними подар н ами

Ö³íè íà æèòëî
çíèæóâàòèìóòüñÿ

За інчення. Почато на 1-й стор.

Â àãåíòñòâ³ íåðóõîìîñò³ “Ðå-
àë³ÿ” “Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèëè,
ùî, îêð³ì åêîíîì³÷íèõ ÷èííèê³â,
ó Êèºâ³ íà äèíàì³êó ö³í íà æèò-
ëî òàêîæ âïëèâàº àíàðõ³÷íå ïðî-
òèñòîÿííÿ çàáóäîâíèê³â òà ìåø-
êàíö³â, ÿêèõ “ï³äáóðþþòü ð³çíî-
ìàí³òí³ ä³ÿ÷³”. Ïðè÷îìó ïðîòèçà-
êîííèìè ÷àñòî º ä³¿ îáîõ ñòîð³í.
Öå ïðèçâîäèòü äî ïîäîðîæ÷àííÿ
æèòëà. ª é ³íø³ ñóá’ºêòèâí³ ôàê-
òîðè. ²íêîëè íàâ³òü ïîêóïö³ íå
äóæå çàö³êàâëåí³, ùîá ö³íè çìåí-
øèëèñÿ, áî áàãàòî ç íèõ, êóïó-
þ÷è íîâ³ îñåë³, ïðîäàþòü ñòàð³.
Ïðîäàâåöü ñòàº ïîêóïöåì ³ íàâ-
ïàêè. Â³äïîâ³äíî ïåðâèííèé ðè-
íîê òÿãíå çà ñîáîþ âòîðèííèé.

Äèðåêòîð ð³ºëòîðñüêî¿ êîìïà-
í³¿ “Êàøòàí 2000” Ñåðã³é Ïîçíÿê
çàÿâèâ “Õðåùàòèêó”, ùî ñóìè
ïîïèòó, ñôîðìîâàíîãî çà ðîêè
ðàäÿíñüêî¿ âëàäè, ó ïåð³îä ïåðå-
áóäîâè òà çà îñòàíí³ ÷àñè “âèñòà-
÷èòü ùå ì³í³ìóì íà 10 ðîê³â”.

Ñõîæå, ïðîäàâö³ î÷³êóþòü, êî-
ëè æ ïîêóïö³ ñòîìëÿòüñÿ æèòè â
ïîãàíèõ óìîâàõ ³ ïî÷íóòü ¿õ ïî-
ë³ïøóâàòè, êóïóþ÷è æèòëî çà
ñòàá³ëüíî âèñîêèìè ö³íàìè. À
ïîêóïö³ ñïîä³âàþòüñÿ, ùî ïðî-
äàâö³ ñòîìëÿòüñÿ ÷åêàòè ³ ïî÷-
íóòü ïðîäàâàòè ñâî¿ êâàðòèðè ç
ìåòîþ ïîâåðíóòè âêëàäåí³ â ³í-
âåñòïðîåêòè ãðîø³. Ñåðã³é Ïî-
çíÿê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”,
ùî, íà éîãî äóìêó, “ïðîäàâö³
âèãðàëè öå ïðîòèñòîÿííÿ é ïî-
ïèò ùå ïîñèëèòüñÿ. ² íèí³ ö³íè
íà æèòëî ïîâ³ëüíî, àëå çðîñòà-
þòü”.

Âîäíî÷àñ íå âñ³ åêñïåðòè îäíî-
ñòàéí³. Äèðåêòîð ³íôîðìöåíòðó
íåðóõîìîñò³ “Ãîðîäîê” Îëåíà
Ñï³ð³íà ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó”,
ùî íàñïðàâä³ òåíäåíö³ÿ äî çðîñ-
òàííÿ ö³í âæå çì³íèëàñÿ íà ïðî-
òèëåæíó. Íà ¿¿ äóìêó, ïðîäàâö³ âæå
òåïåð ÷àñòî çàâèùóþòü ïî÷àòêîâ³
ö³íè, çà ÿêèìè âèñòàâëÿþòü æèò-
ëî íà ïðîäàæ. Ïðîòå ðåàëüí³ ñóìè
óãîä ìîæóòü áóòè çíà÷íî íèæ÷è-
ìè. “Ð³çíèöÿ ö³í â óêëàäåíèõ óãî-
äàõ ó á³ê çìåíøåííÿ ìîæå ñÿãàòè
äåñÿòè ³ á³ëüøå òèñÿ÷ äîëàð³â íà-
â³òü çà íå íàäòî êîìôîðòàáåëüí³
êâàðòèðè”,— ñêàçàëà âîíà “Õðå-
ùàòèêó”. Îòîæ ìð³¿ áàãàòüîõ êè-
ÿí ïðî çìåíøåííÿ ö³í òàêè ìî-
æóòü ìàòè ï³ä ñîáîþ ðåàëüíå ï³ä-
´ðóíòÿ. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü ³ äîñâ³ä
ðèíêó íåðóõîìîñò³ çàõ³äíèõ ïîñò-
ñîö³àë³ñòè÷íèõ êðà¿í, äå ö³íè íà
íåðóõîì³ñòü, äîñÿãíóâøè ñâîãî ï³-
êó, âïàëè â äâà-òðè ðàçè

Анатолій ВЕРЯГІН,
“Хрещати ”
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

Про погодження тарифів на послуги з вивезення
побутових відходів

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1340 
від 10 жовтня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про відходи”, Закону України “ Про житлово�комунальні послуги”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010
“ Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів”, наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 21.03.2000 № 54 “Про затвер�
дження Правил надання послуг із збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів” з метою недопущення збитковості суб’єктів господарювання, пов’язаних з вивезенням побутових відходів та враховуючи
значне з 1998 року підвищення витрат суб’єктів господарювання, пов’язаних з вивезенням твердих побутових відходів:

ПОГОДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської влади (Київської міської державної адміністрації) 

№ 1340 від 10 жовтня 2007 року

Тарифи на послуги
з вивезення побутових відходів, що здійснюються
підприємствами не комунальної форми власності

1. Ïîãîäèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç âèâåçåííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ï³äïðè-
ºìñòâàì, ÿê³ íå íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, òåðì³íîì ä³¿ äî 31 ãðóäíÿ 2007
ðîêó (äîäàþòüñÿ).

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî òàðèôè íà ïîñëóãè ç âèâåçåííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõî-
ä³â ï³äïðèºìñòâàìè, ÿê³ íå íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ïîãîäæåí³ íà ð³âí³
åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíèõ âèòðàò.

3. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü, ïóíêò 3 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 21.06.2007

¹ 742 “Ïðî ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â”.
4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-

ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

№ з/п Підприємства
не ом нальної форми власності

Тариф, рн оп.
за 1 б. м

I р па* II р па *** III р па ***

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

I. Вивезення поб тових відходів

1 ТОВ "ПЗП "Крамар-вторрес рси" 10,08 12,10 10,08 12,10 10,08 12,10

2 ТОВ "Е осервіс р п" 12,21 14,66 12,21 14,66 12,21 14,66

3 ТОВ "Утілсервіс" 10,80 12,96 10,80 12,96 10,80 12,96

4 ТОВ "Компанія "Ні олсан" 10,32 12,38 10,32 12,38 10,32 12,38

5 Філіал Завод "Енер ія" Київенер о" 7,92 9,50 7,92 9,50 7,92 9,50

Ïðèì³òêà: 
* Æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³ îðãàí³çàö³¿, ÿê³ îáñëóãîâóþòü íàñåëåííÿ óñ³õ òèï³â áóäèíê³â íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³ òà ô³çè÷í³ 

îñîáè, ùî ïðîæèâàþòü ó ïðèâàòíîìó ñåêòîð³;
** áþäæåòí³ óñòàíîâè;
*** ³íø³ ñïîæèâà÷³.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Про внесення змін 
та доповнень до розпорядження

Київської міської державної адміністрації 
від 10.08.2007 № 1014

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1372 
від 16 жовтня 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про ав�
томобільні дороги” та у зв’язку з уточненням проектних рішень і обсягів робіт, пов’язаних з необхідністю
виконання у стислі терміни до початку опалювального періоду, та з метою надійного теплозабезпечення
споживачів Шевченківського району:

äåðæàâíîãî áþäæåòó ì³ñöåâèì áþäæå-
òàì íà âèêîíàííÿ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåê-
ò³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íèé ðîçâèòîê ðåã³îí³â, çàõîä³â ç ïîïåðå-
äæåííÿ àâàð³é ³ çàïîá³ãàííÿ òåõíîãåí-
íèì êàòàñòðîôàì ó æèòëîâî-êîìóíàëü-
íîìó ãîñïîäàðñòâ³ òà íà ³íøèõ àâàð³éíèõ
îá’ºêòàõ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, â òîìó
÷èñë³ íà ðåìîíò ³ ðåêîíñòðóêö³þ òåïëî-
âèõ ìåðåæ òà êîòåëåíü òà çàáåçïå÷åííÿ
¿õ ñï³âô³íàíñóâàííÿ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó
ïî îá’ºêòàõ òåïëîïîñòà÷àííÿ”, à ñàìå:

1. Äîïîâíèòè ðîçïîðÿäæåííÿ ïóíêòà-
ìè 11 òà 12 òàêîãî çì³ñòó:

“11. Äîçâîëèòè:

11.1. Çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðè-
ñòâó “ÑÂÑ-Äí³ïðî” çà çàìîâëåííÿì ÀÅÊ
“Êè¿âåíåðãî” çã³äíî ç ðîçðîáëåíîþ òà
çàòâåðäæåíîþ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
ïðîåêòíî-êîøòîðèñíîþ äîêóìåíòàö³ºþ
âèêîíàòè â³äêðèòèì ñïîñîáîì ðîáîòè ç
ðåêîíñòðóêö³¿ òåïëîìåðåæ³-1 â³ä ðàéîí-
íî¿ êîòåëüí³ “Ìîëîäü” íà ä³ëÿíö³ òåï-
ëîìåðåæ³ â³ä 107 äî 121 ïî âóë. ßê³ðà ç
òèì÷àñîâèì çàêðèòòÿì ðóõó òðàíñïîðòó
íà âóëèöÿõ ßê³ðà ³ Á³ëîðóñüê³é, êð³ì àâ-
òîìîá³ë³â ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ,
ðîçðèòòÿì òðîòóàð³â òà ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè
çã³äíî ç äîäàòêîì 3 äî öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ.

Âíåñòè çì³íè òà äîïîâíåííÿ äî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 10.08.2007 ¹ 1014 “Ïðî
âèêîðèñòàííÿ ó 2007 ðîö³ ñóáâåíö³¿ ç
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11.2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “Ñïåö³àë³çîâàíå óïðàâë³ííÿ
¹ 630” çà çàìîâëåííÿì ÀÅÊ “Êè¿âåíå-
ðãî” çã³äíî ç ðîçðîáëåíîþ òà çàòâåðäæå-
íîþ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíîþ äîêóìåíòàö³ºþ âèêîíàòè
â³äêðèòèì ñïîñîáîì ðîáîòè ç ðåêîí-
ñòðóêö³¿ òåïëîâî¿ ìåðåæ³-5 â³ä ñòàíö³¿
òåïëîïîñòà÷àííÿ-1 íà ä³ëÿíö³ â³ä òåïëî-
âî¿ êàìåðè 502 äî 505Ä ïî âóë. Æèëÿí-
ñüê³é ç ÷àñòêîâèì çàêðèòòÿì ðóõó òðàíñ-
ïîðòó íà âóëèöÿõ Êîì³íòåðíó, Æèëÿí-
ñüê³é, Ñòàðîâîêçàëüí³é, ðîçðèòòÿì òðî-
òóàð³â òà ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè çã³äíî ç äî-
äàòêîì 4 äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

12. Äîðó÷èòè:
12.1. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîíòðîëþ

çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà-
áåçïå÷èòè ó òðèäåííèé òåðì³í âèäà÷ó îð-
äåð³â íà âèêîíàííÿ â³äïîâ³äíèõ ðîá³ò.

12.2. Ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì
àäì³í³ñòðàö³ÿì, Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåðæàâíîìó óïðàâ-
ë³ííþ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â
ì. Êèºâ³, Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’-
ºäíàííþ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè-
¿âçåëåíáóä” ïðîòÿãîì îäíîãî òèæíÿ çä³é-
ñíþâàòè îðãàí³çàö³éí³ çàõîäè ùîäî ï³ä-
ãîòîâêè ðîçïîðÿäæåíü òà îðäåð³â íà çíå-
ñåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü òà âèð³øóâàòè
óñ³ ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì ðî-
á³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ çà ïîäàííÿì ÀÅÊ “Êè¿âåíå-
ðãî”.

12.3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
“Êè¿âïàñòðàíñ” çì³íèòè ðóõ ãðîìàäñüêî-
ãî òà ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó íà âó-
ëèöÿõ Á³ëîðóñüê³é òà ßê³ðà íà ÷àñ âèêî-
íàííÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ òåïëîìåðå-
æ³-1 íà ä³ëÿíö³ òåïëîìåðåæ³ â³ä 107 äî
121 ïî âóë. ßê³ðà. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ðî-
á³ò â³äíîâèòè ðóõ òðàíñïîðòó çà ³ñíó-
þ÷îþ ñõåìîþ”.

2. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïóíêòè 11-12 ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ââàæàòè â³äïîâ³äíî ïóíêòà-
ìè 13-14.

Голова Л. Черновець ий

Додаток 3
до розпорядження Київської міської державної адміністрації

від 10.08.2007 № 1014 (в редакції розпорядження Київської міської державної адміністрації 
від 16.10.2007 № 1372)

ГРАФІК
реконструкції тепломережі*1 

від районної котельні “Молодь”
на ділянці тепломережі

від 107 до 121 по вул. Якіра

№
п/п

Наймен вання
робіт

Термін ви онання робіт

почато за інчення

1. Земляні роботи. 10.10.2007 19.11.2007

2. Монтаж тр бопроводів,
зворотня засип а.

25.10.2007 21.11.2007

3. П с теплоносія. 22.11.2007

4. Бла о стрій території. 15.11.2007 25.12.2007

№
за/п

Наймен вання
робіт

Довжина
траси, м

Почато
робіт

За інчення
робіт

Приміт а

1. Ре онстр ції
тепломережі-1 від
районної отельні
"Молодь" на ділянці
тепломережі від 107
до 121 по в л. Я іра

3,42 10.08.2007 15.10.2007 *

2. Бла о стрій
території

17.09.2007 30.11.2007

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Додаток 4
до розпорядження Київської міської державної адміністрації 

від 10.08.2007 № 1014 (в редакції розпорядження Київської міської державної адміністрації 
від 16.10.2007 № 1372)

ГРАФІК
виконання будівельних робіт з реконструкції 

тепломагістралі № 5 від СТ*1
на ділянці від УТ*502 до УТ*505Д

по вул. Жилянській

Про сприяння діяльності 
садівницьких і городницьких

товариств у м. Києві
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1374

від 16 жовтня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про об’єднан�
ня громадян”, Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ” та на виконання Указу Президен�
та України від 23.09.99р. № 1204/99 “Про заходи щодо подальшого розвитку садівництва та городниц�
тва”, з метою подальшого розвитку садівництва та городництва у м. Києві:

1. Çàòâåðäèòè Ïëàí ïåðøî÷åðãîâèõ çà-
õîä³â ùîäî ñïðèÿííÿ ä³ÿëüíîñò³ ñàä³â-
íèöüêèõ ³ ãîðîäíèöüêèõ òîâàðèñòâ ó ì.
Êèºâ³ (äîäàºòüñÿ).

2. Ïîêëàñòè íà Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç
ïèòàíü âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êî-
îðäèíàö³þ ä³ÿëüíîñò³ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³-
çàö³é ñàä³âíèê³â òà ãîðîäíèê³â ì³ñòà Êè-
ºâà.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü âíóò-
ð³øíüî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Çä³éñíþâàòè ôóíêö³¿ îðãàí³çàö³é-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ Òèì÷àñîâî¿

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè ç
ïèòàíü ñàä³âíèöòâà òà ãîðîäíèöòâà.

3.2. Âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî ô³íàíñó-
âàííÿ çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç ï³äòðèìêîþ
êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà òà ãîðîäíèö-
òâà.

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ ó çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ.

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

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

від 16.10.2007 № 1374

План
першочергових заходів щодо сприяння діяльності садівницьких

і городницьких товариств у м. Києві

№ Заходи Ви онавець Термін
ви онання

1. Створити омп`ютерн баз
даних про стан садівниць их і
ородниць их товариств

Головне правління
з питань вн трішньої
політи и

2008 р.

2. Здійснювати аналіз
інформаційної бази даних про
стан садівниць их і ородниць их
товариств з метою виявлення
проблемних питань та
розробляти пропозиції щодо їх
розв`язання

Головне правління
з питань вн трішньої
політи и

постійно

3. Під от вати пропозиції щодо
фінанс вання заходів, пов`язаних
з реалізацією План подальшо о
розвит садівництва та
ородництва м. Києві

Головне правління
з питань вн трішньої
політи и, садівниць і і
ородниць і товариства

2008 р.

4. Здійснювати ф н ції
ор анізаційно о забезпечення
діяльності Тимчасової місь ої
оординаційної ради з питань
садівництва та ородництва

Головне правління
з питань вн трішньої
політи и

постійно

5 Розробити омпле с заходів
щодо онтролю за
ви ористанням наданих для
ведення садівництва та
ородництва земельних діляно

Головне правління
з питань вн трішньої
політи и, Головне
правління земельних
рес рсів, Управління
охорони нав олишньо о
природно о середовища

2008—2009 р.

6. Створити робочі р пи для
проведення онтролю за
дотриманням вимо цільово о
ви ористання земельних діляно
садівниць ими і ородниць ими
товариствами та зал чити до
роботи в них фахівців Головно о
правління земельних рес рсів,
представни ів садівниць их і
ородниць их товариств

Районні м.Києві
державні адміністрації,
Головне правління
земельних рес рсів

2008 р.

7. Розробити план заходів для
онтролю за ви ористанням
водних рес рсів на території
садівниць их і ородниць их
товариств

Районні м.Києві
державні адміністрації,
Управління охорони
нав олишньо о
природно о середовища,
Київсь а місь а санітарно-
епідеміоло ічна станція

2008 р.
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Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

8. Розробити омпле с заходів
для відновлення та розчищення
водойм на території
садівниць их і ородниць их
товариств, зо рема озер
Малинів а та Р санівсь е

КП "Плесо", Районні
м.Києві державні
адміністрації, Управління
охорони нав олишньо о
природно о середовища,
Київсь а місь а санітарно-
епідеміоло ічна станція

Стро и
встановлює КП
"Плесо"

9. Забезпеч вати дотримання
вимо за онодавства про
охорон дов ілля на землях,
наданих для ведення
оле тивно о садівництва та
ородництва

Садівниць і і ородниць і
товариства, Управління
охорони нав олишньо о
природно о середовища,
Київсь а місь а санітарно-
епідеміоло ічна станція

Постійно

10. Роз лян ти питання
встановлення сезонних, на літній
період, п н тів прийом ( іос ів з
прийом ) розподілених відходів
(пластмаси, с ла тощо) на
територіях, приле лих до місць
масово о відпочин

Районні м.Києві
державні адміністрації

2008 р.

11. Зал чати садівниць і і
ородниць і товариства до
а тивної часті проведенні
за альномісь их та районних
заходів з бла о строю м.Києва

Районні м.Києві
державні адміністрації,
садівниць і і ородниць і
товариства, Головне
правління онтролю за
бла о строєм м.Києва

Постійно

12. Роз лян ти питання створення
маршр тів патр лювання
територій садівниць их і
ородниць их товариств

Головне правління МВС
У раїни в м.Києві, районні
м. Києві державні

адміністрації

2008 р.

13. Роз лян ти питання створення
постів охорони ромадсь о о
поряд на території
садівниць их і ородниць их
товариств

Головне правління МВС
У раїни в м.Києві, районні
м.Києві державні

адміністрації

2008 р.

14. Проводити ромадсь і
сл хання, р лі столи,
онференції, семінари, он рси
із зал ченням садівниць их і
ородниць их товариств

Головне правління з
питань вн трішньої
політи и, садівниць і і
ородниць і товариства

2007—2008 р.

15. Привести заб дов територій
садівниць их і ородниць их
товариств відповідність до
чинно о за онодавства У раїни

Головне правління
містоб д вання,
архіте т ри та дизайн
місь о о середовища

2007—2008 р.

Про дозвіл 
на проектування

і будівництво офісно*торговельного 
та житлового комплексу 
на вул. Московській, 7 
у Печерському районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1377 
від 17 жовтня 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про планування і забудову те�
риторій”, “Про охорону культурної спадщини”, враховуючи висновки науково�дослідного інституту буді�
вельних конструкцій від 28.04.2004 щодо визначення технічного стану нежилого будинку на вул. Москов�
ська, 7 як аварійного, свідоцтво на право власності нежилого будинку на вул. Московська, 7 від 20.01.2000
серія НБ № 010002913 та зважаючи на звернення ЗАТ “Страхова компанія “Добриня” від 04.07.2006 № 58:

1. Äîçâîëèòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó “Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ “Äîáðè-
íÿ”:

1.1. Çíåñòè çà âëàñíèé ðàõóíîê íåæè-
ëèé áóäèíîê íà âóë. Ìîñêîâñüê³é,7 ó Ïå-
÷åðñüêîìó ðàéîí³.

1.2. Çä³éñíèòè ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³â-
íèöòâî îô³ñíî-òîðãîâåëüíîãî òà æèòëî-
âîãî êîìïëåêñó íà âóë. Ìîñêîâñüê³é,7 ó
Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³.

Áóä³âíèöòâî çä³éñíèòè íà çåìåëüí³é ä³-
ëÿíö³, ÿêà íàäàíà ó âëàñí³ñòü ÇÀÒ “Ñòðà-
õîâà êîìïàí³ÿ “Äîáðèíÿ”, ùî ïîñâ³ä÷å-
íî Äåðæàâíèì àêòîì íà ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó â³ä 28.07.2003, çàðå-
ºñòðîâàíèì çà ¹ 02-8-00015, çà óìîâè
âèêîíàííÿ ï. 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ “Äîáðèíÿ”:

2.1. Îòðèìàòè àðõ³òåêòóðíî-ïëàíóâàëü-

íå çàâäàííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó
ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ òåõí³÷-
í³ óìîâè åêñïëóàòàö³éíèõ îðãàí³çàö³é
ì³ñòà íà ïðèºäíàííÿ îá’ºêòà äî ³íæåíåð-
íèõ ìåðåæ òà âèêîíàòè ¿õ âèìîãè.

2.2. Îäåðæàòè óìîâè äî ïðîåêòóâàííÿ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóð-
íî¿ ñïàäùèíè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2.3. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó
äîêóìåíòàö³þ.

2.4. Îäåðæàòè äîçâîëè öåíòðàëüíîãî
îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ó ñôåð³ îõîðî-
íè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè — Ì³í³ñòåðñòâà
êóëüòóðè òà òóðèçìó Óêðà¿íè, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿).

2.5. Ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ òà çàòâåðäæåí-
íÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äî ïî÷àòêó áó-
ä³âíèöòâà âèð³øèòè ïèòàííÿ ïàéîâî¿
ó÷àñò³ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè
â³ä 27.03.03 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó
ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â)
ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ 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 27.12.2005
¹ 622/3083).

2.6. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ï³äïóíêò³â 2.1-
2.5 öüîãî ïóíêòó îäåðæàòè â óïðàâë³íí³
Äåðæàðõáóäêîíòðîëþ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîçâ³ë
íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.

2.7. Îäåðæàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì òà çîâí³øí³ì
äèçàéíîì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îðäåð íà
âèêîíàííÿ ðîá³ò.

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíå òà áåç-
àâàð³éíå âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà
ãîëîâó ïðàâë³ííÿ ÇÀÒ “Ñòðàõîâà êîìïà-
í³ÿ “Äîáðèíÿ” Íèêîíîâè÷à ²ãîðÿ Âîëî-
äèìèðîâè÷à.

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Áàññó Ä. ß. çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ 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

Про тимчасове зайняття 
тротуару на вул. Мельникова 

біля будинку № 2/10 
в межах будівельного майданчика

у Шевченківському районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1378 

від 17 жовтня 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи містобудування”,
“Про дорожній рух”, враховуючи рішення Київської міської ради від 28.12.2004 № 1101/2511 “Про на�
дання Державній акціонерній холдинговій компанії “Артем” земельної ділянки для будівництва, експлу�
атації та обслуговування фінансово�офісного будинку по вул. Мельникова, 2/10 у Шевченківському райо�
ні м. Києва”, державний акт від 14.04.2005 на право постійного користування земельною ділянкою по вул.
Мельникова, 2/10 (серія ЯЯ № 392774), дозвіл на виконання будівельних робіт від 14.07.2006 № 2099 —
Шв/С та зважаючи на звернення Державної акціонерної холдингової компанії “Артем” від 21.11.2006
№ 55 — 3355:

1. Äîçâîëèòè Äåðæàâí³é àêö³îíåðí³é õîë-
äèíãîâ³é êîìïàí³¿ “Àðòåì” íà ÷àñ áóä³â-
íèöòâà ç 20.07.2007 ðîêó äî 31.12.2008 ðî-
êó çã³äíî ç ðîçðîáëåíîþ òà çàòâåðäæåíîþ
ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîø-
òîðèñíîþ äîêóìåíòàö³ºþ òèì÷àñîâå çàé-
íÿòòÿ òðîòóàðó íà âñþ øèðèíó íà âóë.
Ìåëüíèêîâà â ìåæàõ áóä³âíèöòâà äëÿ îð-
ãàí³çàö³¿ áóä³âåëüíîãî ìàéäàí÷èêà ³ âëàø-
òóâàííÿ êðèòî¿ ï³øîõ³äíî¿ ãàëåðå¿ øèðè-
íîþ 2,5 ì çà óìîâè âèêîíàííÿ ï. 2 öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Äåðæàâí³é àêö³îíåðí³é õîëäèíãîâ³é
êîìïàí³¿ “Àðòåì”:

2.1. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè ç ÓÄÀ² ÃÓ
ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõåìó îðãàí³çàö³¿
ðóõó òðàíñïîðòó íà ÷àñ âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.2. Îäåðæàòè ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì òà çîâí³øí³ì äè-
çàéíîì ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îðäåð íà âèêîíàííÿ
ðîá³ò.

2.3. Âñòàíîâèòè îãîðîæó áóä³âåëüíîãî

ìàéäàí÷èêà, â³äïîâ³äí³ äîðîæí³ çíàêè, îñ-
â³òëåííÿ, çàáåçïå÷èòè áåçïå÷íèé ïðîõ³ä ï³-
øîõîä³â òà ïðî¿çä àâòîòðàíñïîðòó.

2.4. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè
ïîêðèòòÿ òðîòóàð³â ô³ãóðíèìè åëåìåíòàìè
ìîùåííÿ òà ïåðåäàòè çà àêòîì êîìóíàëü-
íîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ øëÿõ³â
òà ñïîðóä íà íèõ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó.

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíå òà áåç-
àâàð³éíå âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà ïðå-
çèäåíòà êîìïàí³¿ — ãîëîâó ïðàâë³ííÿ Äåð-
æàâíî¿ àêö³îíåðíî¿ õîëäèíãîâî¿ êîìïàí³¿
“Àðòåì” Ñìàëÿ Ñ. Ì.

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåí-
íÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó, öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

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

Голова Л. Черновець ий

Про визнання такими, 
що втратили чинність, 

розпорядження Представника 
Президента України у м. Києві 

від 10.12.1993 № 1244, 
розпорядження Київської міської 

державної адміністрації 
від 27.05.1997 № 701, 

розпорядження Київської міської 
державної адміністрації 

від 22.03.2002 № 578
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1381 

від 17 жовтня 2007 року

Керуючись статтею 16 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи за�
яву президента християнської релігійної громади “Істина в Ісусі” у Святошинському районі м. Києва від
29.05.2007 та протокол загальних зборів членів вказаної релігійної громади від 18.05.2007 № 25:

1. Ðîçïîðÿäæåííÿ Ïðåäñòàâíèêà Ïðåçè-
äåíòà Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³ â³ä 10.12.1993

¹ 1244 “Ïðî ðåºñòðàö³þ ñòàòóòó õðèñòèÿí-
ñüêî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè “²ñòèíà â ²ñóñ³” 
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ó Ëåí³íãðàäñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”,
ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 27.05.1997 ¹ 701
“Ïðî ðåºñòðàö³þ çì³í äî Ñòàòóòó õðèñ-
òèÿíñüêî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè “²ñòèíà â
²ñóñ³” ó Ëåí³íãðàäñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà”, ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 22.03.2002
¹ 578 “Ïðî ðåºñòðàö³þ çì³í äî Ñòàòó-
òó õðèñòèÿíñüêî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè “²ñ-
òèíà â ²ñóñ³” ó Ëåí³íãðàäñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà” ââàæàòè òàêèìè, ùî âòðàòè-
ëè ÷èíí³ñòü, ó çâ’ÿçêó ç ë³êâ³äàö³ºþ çà-
çíà÷åíî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè òà ïðèïè-
íåííÿì ¿¿ ä³ÿëüíîñò³.

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

Голова Л. Черновець ий

Про забезпечення 
осіб похилого віку

м. Києва 
засобами пересування 

та реабілітації
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1385

від 17 жовтня 2007 року

На виконання міської комплексної програми “Турбота” на 2006�2010 роки, затвердженої рішенням Ки�
ївської міської ради від 16.12.2005 № 603/3064, з метою забезпечення осіб похилого віку м. Києва засо�
бами пересування і реабілітації та у зв’язку з відзначенням першого жовтня Міжнародного дня осіб похи�
лого віку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.1997 року № 1066:

1. Âèä³ëèòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
êîøòè â ñóì³ 675,00 òèñ. ãðí äëÿ ïðè-
äáàííÿ çàñîá³â ïåðåñóâàííÿ òà ðåàá³ë³òà-
ö³¿ äëÿ îñ³á ïîõèëîãî â³êó ì. Êèºâà çã³ä-
íî ç ô³íàíñîâèì ðîçðàõóíêîì, ùî äî-
äàºòüñÿ.

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³í-
íþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ïåðåðàõóâàòè Ãîëîâíîìó
óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåí-
íÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) êîøòè íà ô³íàíñóâàííÿ
âèäàòê³â, çàçíà÷åíèõ â ï. 1 öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ, çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà-
÷åíèõ â áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê íà
âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðà-

ìè “Òóðáîòà” íà 2006-2010 ðîêè, çàòâåð-
äæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 16.12.2005 ¹ 603/3064.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷è-
òè ïðèäáàííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
çàñîá³â ðåàá³ë³òàö³¿ òà ïåðåñóâàííÿ äëÿ
îñ³á ïîõèëîãî â³êó íà òåíäåðí³é îñíîâ³.

4. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é
². Ð. çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïî-
ä³ëåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüêó ². Ð.

Голова Л. Черновець ий

Про реєстрацію змін
та доповнень до Статуту

іудейської релігійної громади 
“Хабад Любавич” 

в Оболонському районі 
м. Києва

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1386
від 17 жовтня 2007 року

Відповідно до ст.14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи заяву
голови ради іудейської релігійної громади “Хабад Любавич” в Оболонському районі м. Києва від 27.08.2007
та протокол № 2 загальних зборів членів зазначеної релігійної громади від 04.08.2007:

1. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè òà äîïîâíåííÿ
äî Ñòàòóòó ³óäåéñüêî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè
“Õàáàä Ëþáàâè÷” â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà, çàðåºñòðîâàíîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ â³ä 02.07.2004 ¹ 1176 “Ïðî ðåºñòðà-
ö³þ Ñòàòóòó ³óäåéñüêî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè
“Õàáàä Ëþáàâè÷” â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà”, ç³ çì³íàìè äî îçíà÷åíîãî Ñòà-
òóòó, çàðåºñòðîâàíèìè ðîçïîðÿäæåííÿì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

â³ä 20.10.2004 ¹ 1913 “Ïðî ðåºñòðàö³þ
çì³í äî Ñòàòóòó ³óäåéñüêî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðî-
ìàäè “Õàáàä Ëþáàâè÷” â Îáîëîíñüêîìó
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 ТА ДОПОВНЕННЯ
äî Ñòàòóòó ³óäåéñüêî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè “Õàáàä Ëþáàâè÷” â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà, çàðåºñòðîâàíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
â³ä 02.07.2004 ¹ 1176 “Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó ³óäåéñüêî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè “Õàáàä
Ëþáàâè÷” â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”, ç³ çì³íàìè äî îçíà÷åíîãî Ñòàòóòó, çàðå-
ºñòðîâàíèìè ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 20.10.2004
¹ 1913 “Ïðî ðåºñòðàö³þ çì³í äî Ñòàòóòó ³óäåéñüêî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè “Õàáàä Ëþáà-
âè÷” â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”

1. Ó íàçâ³ òà ïóíêò³ 1.1. ðîçä³ëó 1 Ñòàòóòó ñëîâà: “²óäåéñüêà ðåë³ã³éíà ãðîìàäà “Õà-
áàä Ëþáàâè÷” â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà” ó âñ³õ â³äì³íêàõ çàì³íèòè íà ñëîâà:
“³óäåéñüêà ðåë³ã³éíà ãðîìàäà “Õàáàä Ëþáàâè÷” ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó â³ä-
ïîâ³äíèõ â³äì³íêàõ.

2. Ó ïóíêò³ 1.7. ðîçä³ëó 1 Ñòàòóòó ñëîâà: “Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ êåð³âíîãî îðãàíó Ãðî-
ìàäè: Óêðà¿íà, ì. Êè¿â, âóë. Áåðåæàíñüêà, 20, êâ. 25” çàì³íèòè íà ñëîâà: “Ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ êåð³âíîãî îðãàíó Ãðîìàäè: Óêðà¿íà, ì. Êè¿â, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 34, îô³ñ
201”.

3. Äî ðîçä³ëó 1 Ñòàòóòó äîäàòè ïóíêò 1.11. ó òàê³é ðåäàêö³¿: “1.11. Íàéìåíóâàííÿ Ãðî-
ìàäè:

Óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ:
ïîâíå — ²óäåéñüêà ðåë³ã³éíà ãðîìàäà “Õàáàä Ëþáàâè÷” â Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà;
ñêîðî÷åíå — ²ÐÃ “Õàáàä Ëþáàâè÷”.
Ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ:

ïîâíå — Èóäåéñêàÿ ðåëèãèîçíàÿ îáùèíà “Õàáàä Ëþáàâè÷” â Ïå÷åðñêîì ðàéîíå 
ã. Êèåâà;

ñêîðî÷åíå — ÈÐÎ “Õàáàä Ëþáàâè÷”.
Àíãë³éñüêîþ ìîâîþ:
ïîâíå — The Judaic religious community “Habad Lubavich” in Pechersk district of the

Kyiv city;
ñêîðî÷åíå — JRC “Habad Lubavich”.

Про вирішення
фінансових питань

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1392
від 18 жовтня 2007 року

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України та пунктів 2, 5, 10 рішення Київської міської ради
від 28.12.2006 № 531/588 “Про бюджет міста Києва на 2007 рік” (із змінами та доповненнями) та у зв’яз�
ку з необхідністю вирішення нагальних проблем:

1. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) íàäàòè ñóáâåíö³þ ç ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó
áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê íà ðîçâèòîê
ì³æðåã³îíàëüíèõ çâ’ÿçê³â, ì³ñöåâîìó áþ-
äæåòó ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà íà äîïîìîãó
ïîòåðï³ëèì òà ë³êâ³äàö³þ íàñë³äê³â âèáóõó
ãàçó â æèëîìó áóäèíêó — 1000,0 òèñ. ãðí.

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) âíåñòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
äî ì³ñüêîãî áþäæåòó íà 2007 ð³ê â³äïî-
â³äí³ óòî÷íåííÿ ùîäî âèäàòê³â ì³ñüêîãî
áþäæåòó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ — íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî
óïðàâë³ííÿ Ïàäàëêó Â. Ì.

Голова Л. Черновець ий

Про будівництво
житла 

для педагогічних працівників
закладів освіти 

комунальної власності 
м. Києва

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1396
від 22 жовтня 2007 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування”, з метою забезпечення належ�
ного рівня житлових умов педагогічних працівників закладів освіти комунальної власності м. Києва:

1. Âèçíà÷èòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êà-
ï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà ì³ñòà Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) çàìîâíèêîì áóä³âíèöòâà æèòëî-
âèõ áóäèíê³â òà ãóðòîæèòê³â äëÿ ïåäà-
ãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â çàêëàä³â îñâ³òè êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà íà çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíêàõ, ÿê³ áóäóòü âèçíà÷åí³ çã³ä-
íî ç ï.2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñï³ëüíî ç Ãîëîâíèì
óïðàâë³ííÿì ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) íàäàòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê, ÿê³ ìîæóòü áóòè â³äâåäåí³
äëÿ áóä³âíèöòâà æèëèõ áóäèíê³â òà ãóð-
òîæèòê³â äëÿ ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â
çàêëàä³â îñâ³òè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
ì. Êèºâà.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êàï³òàëüíî-
ãî áóä³âíèöòâà ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Îôîðìèòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè
ä³ëÿíêàìè, ÿê³ áóäóòü âèçíà÷åí³ çã³äíî
ç ï.2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.2. Îäåðæàòè àðõ³òåêòóðíî-ïëàíó-
âàëüíå çàâäàííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó
ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ òåõ-
í³÷í³ óìîâè åêñïëóàòóþ÷èõ ñëóæá íà
ïðèºäíàííÿ îá’ºêò³â äî ³íæåíåðíèõ ìå-
ðåæ ì³ñòà òà âèêîíàòè ¿õ âèìîãè.

3.3. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó ïðîåêòíó
òà ï³äðÿäíó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ
âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çã³äíî ç ÷èííèì
çàêîíîäàâñòâîì (íà òåíäåðí³é îñíîâ³).

3.4. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè ïðîåêò-
íî-êîøòîðèñíó äîêóìåíòàö³þ íà áóä³â-
íèöòâî æèòëîâèõ áóäèíê³â òà ãóðòîæèò-
ê³â.

3.5. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âè-
êîíàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ
íàñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî-ïîáóòî-

âîãî ïðèçíà÷åííÿ ³ ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîç-
ì³ùåííÿ òà áóä³âíèöòâî îäíî÷àñíî ³ç
ñïîðóäæåííÿì æèòëîâèõ áóäèíê³â òà
ãóðòîæèòê³â.

3.6. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ï³äïóíêò³â 3.1-
3.5 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ îäåðæàòè â
óïðàâë³íí³ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áó-
ä³âåëüíîãî êîíòðîëþ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîçâ³ë
íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.

3.7. Îäåðæàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³í-
í³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êè-
ºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) îðäåð íà âèêîíàííÿ ðî-
á³ò.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êàï³òàëüíî-
ãî áóä³âíèöòâà ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
íàäàòè äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíî-
ì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³é-
í³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî áóä³âíèöòâà æèòëî-
âèõ áóäèíê³â òà ãóðòîæèòê³â äëÿ ïåäà-
ãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â çàêëàä³â îñâ³òè êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà äî ïðîåê-
òó Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà
êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà íà
2008 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îñâ³òè ³ íà-
óêè ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè ïîðÿäîê
íàäàííÿ ïåäàãîã³÷íèì ïðàö³âíèêàì çà-
êëàä³â îñâ³òè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà êâàðòèð â æèòëîâèõ áóäèíêàõ
òà ì³ñöü ó ãóðòîæèòêàõ â³äïîâ³äíî äî
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

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

7. 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
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Ãîðîñêîï êèÿíèíà íà
21 ëèñòîïàäà
ОВНИ, події дня є стартовим поштовхом на майб тній місяць. Роз-

починається нова точ а відлі вашом існ ванні, хіба що неприємні
епізоди мин ло о, затаєні образи, приховані страхи альм ватим ть по-
ст п... Одна , попри все, ви повинні р хатися вперед до осяйних ори-
зонтів. Дивіться оптимістично й лобально на речі і б дьте певні: ваше
завтра світле й пре расне!
ТЕЛЬЦІ, принесіть себе на олтар бла одійності. Тоді й ваші жертви

о пляться сторицею, зроблене добро повернеться е вівалентом зов-
сім з іншо о бо , де й не очі вали.
БЛИЗНЯТА, я що з олодніли за взаємним оханням, ловіть вдал

на од і в амов йте жа . Всевишній посилає в цьом році форт нних
с п тни ів, з я ими можна поб д вати міцний любовно-діловий союз.
РАКИ, від вас вима ають висо ої моральної стій ості, не висловлюй-

те претензій, тоді знайдете спільн мов з шефом і не завдасте ш оди
ар’єрі.
ЛЕВИ, я що занедбали сердечні справи, мерщій надол ж йте з а-

яне, саме час п ститися в ам рні при оди. Т рботлива доля при от -
вала вам приємний сюрприз.
У ДІВ день бла одатної д шевної трансформації, і саме тепло родин-

но о во нища посприяє вашій вн трішній еволюції. Під иньте т ди хми-
з т рбот та любові, аби він запалав яс равіше.
ТЕРЕЗИ, день ризовий, стос н и з оточенням ся н ть ипіння, тис
ерівництва посилиться, он ренти стромлятим ть палиці в олеса...
Б дьте розважливими та хитром дрими й не смійте в помст зіштов-
х вати лобами невинних.
СКОРПІОНИ ходять ба атіях, матеріальні засі и переповнені, спе тр

можливостей допомо ти — широ ий, тож допоможіть том , хто потер-
пає від недолі, не с піться... Більше дасте, більше отримаєте.
СТРІЛЬЦІ, оді пла атися та депрес вати, віддайтеся любовній сти-

хії. Саме час виходити на полювання та задовольняти романтичний по-
тя .
КОЗОРОГИ, иньте я ір в сімейних водах, наведіть лад в поб тово-

м та психоло ічном домашньом армидері.
ВОДОЛІЇ, ви зат р ані сл жбовими навантаженнями? Візьміть тайм-

а т і влашт йте приятельсь вечір , там розслабитеся і отримаєте жит-
тєдайний заряд сил.
РИБИ, шт рм ар’єрних вершин розпалі. Реаліз йтеся творчо, не-

втомно працюйте та заробляйте роші, пробайди єте — потім вітер
свистітиме в ишенях

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

Ñüîãîäí³ äåíü íàðîäæåííÿ 
â äåïóòàòà Êè¿âðàäè
Íàòàë³¿ ÍÎÂÀÊ
З днем народження її вітає деп тат Київради
Володимир ПРИСЯЖНЮК:

У день народження хотів би побажати Наталії Ва-
силівні толерантності та сімейно о і д шевно о
омфорт . Щоб те, що вона робить, б ло на о-

ристь перш за все оле тив , я ий працює разом із нею. Та ож хотілося
б побажати сімейно о щастя і бла опол ччя, щоб її сім’я завжди роз мі-
ла її і підтрим вала.

Р бри веде Гри орій КАРАВАЄВ

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß
Ôàãîò: “Ó “ReÔîðìàòÖ³¿-2”
ñï³âàòèìóòü ³ “Äèìíà 
ñóì³ø”, ³ Ñîô³ÿ Ðîòàðó”

Ìàðèíà ÀÐÑÜÎÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

На почат р дня р па
ТНМК вип стить новий
альбом "ReФорматЦія-2",
де хіти "тан ів" переспі-
в є ціла низ а м зи антів.
Нині альбом майже ото-
вий.

— Ïðîåêò “ReÔîðìàòÖ³ÿ”ñïî-
÷àòêó çàäóìóâàâñÿ ÿê îäíîðàçîâèé.
×è ïëàíóâàëè ðîáèòè äðóãó ÷àñòè-
íó äâà ðîêè òîìó, êîëè âèéøëà
ïåðøà?

— Ñïî÷àòêó ìè äóìàëè, ùî
çðîáèìî ò³ëüêè îäèí àëüáîì êà-
âåð³â ³ ðèìåéê³â (ïåðåñï³âîê òà
³íòåðïðåòàö³é. — Àâò.) íà íàø³
ï³ñí³. Àëå çà ö³ äâà ðîêè ìè âè-
äàëè äâà àëüáîìè íîâèõ ï³ñåíü.
Íà íàøîìó ñàéò³ º ïðîïîçèö³ÿ
äëÿ ìîëîäèõ ãðóï ÷è âèêîíàâö³â
ðîáèòè âàð³àíòè íàøèõ ñèíãë³â ³
ñï³âïðàöþâàòè ðàçîì. Íàì ïî-
ñò³éíî íàäñèëàëè íîâèé ìàòåð³-
àë, ³ êîëè éîãî íàêîïè÷èëîñÿ áà-
ãàòî, ìè âèð³øèëè ïðîäîâæèòè
“ReÔîðìàòÖ³¿”. Àëå é öå ùå íå
âñå. Äî îäíîãî àëüáîìó âåñü ìà-
òåð³àë òî÷íî íå óâ³éäå, òîìó
îêðåìî ìè âèïóñòèìî àëüáîì
“ReÔîðìàòÖ³ÿ 2.2”, ÿêèé ìîæíà
áóäå ïðèäáàòè ò³ëüêè â ²íòåðíå-
ò³.

— Íàâ³ùî âàì ñï³âïðàöþâàòè ç
ìîëîäèìè âèêîíàâöÿìè?

— Íàì ö³êàâî. Ìîëîä³ ãðóïè
ðîáëÿòü ñâî¿ ðèìåéêè — ìè
áà÷èìî ñâî¿ ï³ñí³ â íîâîìó ðà-
êóðñ³. Òàêèì ÷èíîì ÒÍÌÊ
äîïîìàãàº ¿ì ó ðîçêðóòö³. Óñ³ì
ìóçèêàíòàì, ÿê³ ïðàöþâàëè
íàä íàøèìè ï³ñíÿìè, ìè ïî-
îá³öÿëè çà ñâî¿ ãðîø³ çðîáèòè
ñï³ëüíèé êë³ï, ÿêùî ¿õí³é ïå-
ðåñï³â áóäå ö³êàâèì. Òàê âîíè
çìîæóòü çàñâ³òèòèñÿ ³ ïðîñó-
íóòèñÿ â øîó-á³çíåñ³.

— Àëå â àíîíñ³ íà àëüáîì âêà-
çàíî ³ìåíà âæå â³äîìèõ ìóçèêàí-
ò³â. Âè ¿õ çàïðîøóâàëè ñàìîñò³é-
íî?

— Òàê, çâ³ñíî, â³äîìèì ìó-
çèêàíòàì òà íàøèì äðóçÿì ìè
ïðîïîíóâàëè âçÿòè ó÷àñòü â
çàïèñ³ àëüáîìó ñàì³. ² ä³àïà-
çîí àðòèñò³â âèÿâèâñÿ øèðî-
êèì — â³ä ãóðòó “Äèìíà ñó-
ì³ø” äî Ñîô³¿ Ðîòàðó, ç ÿêîþ
ìè ðàçîì âèêîíóºìî “×åðâî-
íó ðóòó”. Ùå â àëüáîì³ áóäóòü
ï³ñí³ “òàíê³â” â³ä ë³äåðà ãðó-
ïè “Êðèõ³òêà Öàõåñ” Êàø³
Ñàëüöîâî¿, ñï³âà÷êè Ìàð³¿
Áóðìàêè, ôðîíòìåíà ãóðòó
“ÂÂ” Îëåãà Ñêðèïêè. Ìàð³ÿ
Áóðìàêà çðîáèëà ñâîþ âåðñ³þ
ï³ñí³ “Àðåøò”, Êàøà Ñàëüöî-
âà â÷îðà íàä³ñëàëà âëàñíèé
âàð³àíò êîìïîçèö³¿ “Âîñåíè”.
Âèéøëî â äóñ³ “Êðèõ³òêè Öà-
õåñ” — äóæå ìåëîä³éíî, ïðè-
÷îìó, çà ¿¿ ñëîâàìè, òàì âèêî-
ðèñòàëà íàâ³òü åëåìåíòè ãîòè-
êè.

— À ÷èì ïîðàäóâàâ Îëåã Ñêðèï-
êà?

— Â³í ïîêè ùî íå íàä³ñëàâ ñâ³é
ðèìåéê. Îëåã Ñêðèïêà îáðàâ äî-
âîë³ ñâîºð³äíó ï³ñíþ “Ïóïñèêè”.
Âîíà áóëà ïîâ’ÿçàíà ç íàøèì òó-

ðîì äî Ôðàíö³¿. À â³í æå òåæ
ôðàíêîô³ë — ñï³âàº ôðàíöóçü-
êîþ, ³ ñàìà êðà¿íà éîìó áëèçüêà.
Àëå ùî òî áóäå, íå ìîæó íàâ³òü
óÿâèòè.

— À ðèìåéê â³ä ìóçèêàíò³â ç ãóð-
òó “Ïÿòíèzzà”, ç ÿêèì âè âæå ñï³â-
àëè ðàçîì, ìîæíà î÷³êóâàòè?

— Öüîãî ðàçó í³ — âîíè íå çà-
õîò³ëè. À âò³ì, íå çàâæäè º ³äå¿,
ÿê ïåðåñï³âóâàòè ÷óæ³ ï³ñí³... Íà-
ïðèêëàä, ìè ñïî÷àòêó äîìîâëÿ-
ëèñÿ ç ãóðòîì Luk, ùî ï³äãîòóþòü
êàâåð íà ï³ñíþ “Âàâèëîí”. Âîíè
äîâãî äóìàëè, ÿê ¿¿ ïîäàòè ïî-íî-
âîìó, àëå ÷îìóñü “íå éøëî”. Òî-
ä³ õëîïö³ âèáà÷èëèñÿ ³ ñêàçàëè,
ùî àáèÿê ðîáèòè íå õî÷óòü, à ö³-
êàâà ³äåÿ íå ïðèõîäèòü.

— À ÷è âàø³ ï³ñí³ ïåðåñï³âóâàòè-
ìóòü ò³ ñåëåáðèò³ç, ÿê³ íå íàëåæàòü
äî ìóçèêè? Ïîïóëÿðí³ àêòîðè ÷è
òåëåâåäó÷³?

— Çðîáèòè êàâåð-âåðñ³þ íà-
øî¿ ï³ñí³ “Âàâèëîí” çàõîò³â
ðåæèñåð Â³êòîð Ïðèäóâàëîâ. ß
äàâ éîìó âñ³ ìàòåð³àëè, àëå ùå
íå ìîæó òî÷íî ñêàçàòè, ÷è áó-
äå ï³ñíÿ â àëüáîì³. Áî âçÿâñÿ
â³í çà öå íåùîäàâíî, à âèõ³ä
àëüáîìó çàïëàíîâàíî âæå íà
ïî÷àòîê ãðóäíÿ.

— Âè ç Â³êòîðîì Ïðèäóâàëîâèì
ïîì³íÿëèñÿ ðîëÿìè: ðåæèñåð Ïðè-
äóâàëîâ ðîáèòü ìóçèêó, à ìóçèêàíò
Ôàãîò çí³ìàº ÷åòâåðòèé êë³ï íà
âëàñí³ ï³ñí³. Âè âæå îñâî¿ëèñÿ çà
÷îòèðè êë³ïè ç ïðîôåñ³ºþ ðåæèñå-
ðà?

— Öåé êë³ï ìåí³ áóëî ñêëàäí³-
øå ðîáèòè, í³æ òðè ïîïåðåäí³. ß
áóâ äðóãèì ðåæèñåðîì ïåðøîãî
â³äåî-ðîëèêà ÒÍÌÊ “Çðîáè ìå-
í³ õ³ï-õîï”, ðåæèñèðóâàâ êë³ï íà
íàøó ï³ñíþ “Äèáàíè ìåíå”, çí³-
ìàâ êë³ï íà ôðàíêîìîâíó ï³ñíþ,
ÿêó ìè âèêîíóâàëè ðàçîì ³ç ãóð-
òîì “Ïÿòíèzzà”... Àëå öå âñå áó-
ëà öèôðîâà ïë³âêà, à êë³ï “Ìó-
øó éòè” ÿ çí³ìàâ íà ê³íîøíó —
öå äîðîæ÷å ³ òîìó â³äïîâ³äàëüí³-
øå. Çéîìêè êë³ïó — äîñèòü êî-
ï³òêà ïðàöÿ, àëå ñòðåñó â³ä òîãî
íå çàçíàâ. Äî òîãî æ ÿ â³ä÷óâàâ
çà ñîáîþ òèë ïðîôåñ³îíàë³â — äó-
æå ïîùàñòèëî ç îïåðàòîðîì òà
äðóãèì ðåæèñåðîì Îëåêñ³ºì
Ìîñêàëåíêîì. Òîìó ÿ íå áîÿâñÿ

êðåàòèâèòè, çíàþ÷è, ùî ç óñ³ìà
ïðîôåñ³éíèìè íþàíñàìè ìåí³
äîïîìîæóòü.

— À âçàãàë³ ÿê ðîçïî÷àëîñÿ çà-
õîïëåííÿ ðåæèñóðîþ?

— Ùå 1993 ðîêó ÿ ãîòóâàâ ñâîþ
ïðîãðàìó ïðî õ³ï-õîï êóëüòóðó,
ÿêà íàçèâàëàñÿ “Ðåï-îáîéìà”. Â
ìåíå áóâ äîñòóï äî êàìåð, âèíè-
êàëî áàãàòî ³äåé, ³ ÿ äóæå õîò³â
çí³ìàòè. Îé, ÿ çàáóâ, “Ìóøó
éòè” — öå æ óæå ì³é ï’ÿòèé êë³ï!
Çí³ìàâ ùå â³äåî-ðîëèê õàðê³â-
ñüêîìó ãóðòó SVD.

— À â³äåî íà ï³ñí³ ç “ReÔîðìàò-
Ö³¿-2” áóäóòü?

— Íàïåðåäîäí³ âèõîäó àëüáîìó
â åô³ð³ âæå êðóòèâñÿ ðèìåéê ãóð-
òó “Áàíãè Õåï” íà ï³ñíþ “Ãðà-
íóëè”. Âîíè ïîâí³ñòþ ñòâîðèëè
ñâîþ ìóçèêó, à ãîëîñè çâó÷àòü ³
¿õí³, ³ íàø³.

— ×èì çàéìàòèìåòåñÿ ï³ñëÿ âè-
õîäó “ReÔîðìàòÖ³¿-2”?

— Íîâèì àëüáîìîì — ïëàíó-
ºìî âèïóñòèòè éîãî â 2008-ìó.
Ìè âæå ïðèäóìàëè áàãàòî ï³ñåíü,
àëå ùå í³÷îãî íå çàïèñóâàëè. Äå-
ÿê³ ìè ïðåäñòàâëÿëè íà æèâèõ
êîíöåðòàõ, çîêðåìà é íà ôåñòè-
âàë³ “Ñ³ãåò” ó Áóäàïåøò³, äå ìè
ãðàëè âë³òêó.

— Âàø âèñòóï íà “Ñ³ãåò³” âè-
êëèêàâ âåëèêèé ðåçîíàíñ?

— Çâ³ñíî, íå ïðîñòî æ òàê
ìè ç³áðàëè íàéá³ëüøó ê³ëü-
ê³ñòü ëþäåé íà ñöåí³. Íàø³
ï³ñí³ êðóòèëè ïî óãîðñüêîìó
ðàä³î, òàêîæ áóëî áàãàòî ïðî-
ïîçèö³é âèñòóïàòè ïî ªâðîï³.
Àëå ÿ ïîêè ùî íå ìîæó òî÷íî
ñêàçàòè, ÿê³ êîíöåðòè ìè äà-
ìî â ªâðîï³ — ùå í³÷îãî íå
ï³äïèñàíî.

— ÒÍÌÊ ÷àñòî ìîæíà ïîáà÷è-
òè íà êîíöåðòàõ îô³ö³éíèõ àêö³é.
Âè çàâæäè ñï³âàºòå íà Äåíü Êèºâà,
ñâÿòî Íåçàëåæíîñò³. Íà Äåíü ñòó-
äåíòà âè òàêîæ ãðàëè. Öå áëàãî-
ä³éí³ âèñòóïè? ×è îòðèìóºåòå çà
íèõ ãîíîðàðè?

— Çâ³ñíî, ãóðò ÒÍÌÊ áåçïëàò-
íî í³äå íå ñï³âàº. Àëå ãîíîðàðè
äëÿ îô³ö³éíèõ àêö³é â íàñ íèæ-
÷³, í³æ äëÿ ñòàíäàðòíèõ êîíöåð-
ò³â

Ôðîíòìåí ãðóïè ÒÍÌÊ — ïðî íîâèé àëüáîì 
ðèìåéê³â ³ êàâåð³â “ReÔîðìàòÖ³ÿ-2”

Київсь а місь а державна адміністрація
о олош є он рс

на заміщення ва антної посади
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
Основні обов’яз и:
— Ор анізов є та проводить в адміністративном б дин по в л. Хре-

щати , 36 офіційні прийоми, здійснює осподарсь е обсл ов вання ін-
ших заходів.
— Ви он є ф н ції замовни а б дівництва, ре онстр ції та ремонт-

них робіт.
— Контролює ви онання ремонтно-б дівельних робіт та витрати ви-

ділених на це бюджетних оштів.
— Здійснює в межах наявних оштів матеріально-технічне забезпечен-

ня діяльності се ретаріат Київсь ої місь ої ради та апарат ви онавчо-
о ор ан Київсь ої місь ої ради (КМДА).
Основні ритерії при прийнятті андидата на робот :
— За освітньо- валіфі аційним рівнем ма істр або спеціаліст.
— Досвід роботи за фахом в державній сл жбі на ерівних посадах

не менше 5 ро ів або стаж роботи за фахом на ерівних посадах не мен-
ше 7 ро ів, або стаж роботи за фахом не менше 10 ро ів.
— Вільне орист вання ПК.
— Відповідальність, цілеспрямованість, ініціативність, чесність, поряд-

ність, ом ні абельність.
— Висо ий професіоналізм, самостійність прийнятті рішень.
— Готовність працювати понаднормово та напр женом ритмі.
Конта тний телефон 234-40-98.
До менти на часть он рсі подаються до правління адрової ро-

боти і на ород апарат ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) до 21 р дня 2007 ро за адресою: 01044, м.
Київ, в л. Басейна 1/2-а, .102.
Я що Ви бажаєте взяти часть он рсі на заміщення ва антних по-

сад, необхідно заповнити ан ет андидата, форм я ої можна отрима-
ти на сайті www.kmv.gov.ua. Заповнен форм ан ети з власними да-
ними можна надіслати на адрес kuts@kma.gov.ua, позначивши те-
мі листа “Ан ета”.
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²âàí Òèêòîð, 
àáî Äðóêàð 
÷àñîïèñ³â íåáà÷åíèõ

Âàäèì ÑÊÓÐÀÒ²ÂÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ùåäðèé äàðóíîê ëüâ³âñüêî¿ Óêðà¿íñüêî¿ àêàäåì³¿ äðóêàðñòâà —
ùîéíî âèäàíà ìîíîãðàô³ÿ “². Òèêòîð: òàëàí ³ òàëàíò”. Ïðî ëüâ³â-
ñüêîãî ëåãåíäàðíî¿ åíåðã³¿ åíòóç³àñòà óêðà¿íñüêîãî äðóêó ²âàíà Òèê-
òîðà. Êîòðèé ó ì³æâîºíí³é Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ ïîñòàâ í³áè óêðà¿í-
ñüêîþ àêàäåì³þ äðóêàðñòâà â ³íäèâ³äóàëüíîìó âèêîíàíí³.

Éîãî òîãî÷àñíèõ âèäàíü âèñòà÷èëî á, ïåâíå, íà ïðåäîâãó á³áë³î-
òå÷íó ïîëèöþ â ïîêè ùî óÿâíîìó ³äåàëüíîìó ç³áðàíí³ óêðà¿íñüêî-
ãî äðóêó. Âëàñíå, òà ïîëèöÿ âæå áóëà êîëèñü çàïîâíåíà, àëå ïî êðè-
âàâîìó âèçâîëåííþ Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè âîíà áóëà ÷è íå âñÿ çíèùåíà
âèçâîëèòåëÿìè. À ñàìå ³ì’ÿ âèäàâöÿ ñòåðòå ç ï³äðàäÿíñüêî¿ ïàì’ÿò³.

Ê³ëüêà çàóâàã äî òîãî óÿâíîãî êíèæêîâî-ãàçåòíî-æóðíàëüíîãî êà-
òàëîãó, ùî ïðî íüîãî òàê ³íòåëåêòóàëüíî-åëåãàíòíî íàãàäàëà ðåòåëü-
íà ëüâ³âñüêà ìîíîãðàô³ÿ. Çàóâàã äëÿ íàøîãî ÷èòà÷à, äëÿ ÿêîãî çà-
õ³äíîóêðà¿íñüêèé ì³æâîºííèé ñâ³ò, íà æàëü, ³ äîñ³ “íåâ³äîìà çåì-
ëÿ”. Äðàìàòèçì òîãî ³ñòîðè÷íîãî ñïåêòàêëþ ³ñòîðè÷íî¿ äîë³ òàìòåø-
íüî¿ ³íòåë³ãåíö³¿.

Íà ñõèëêó 1918 ðîêó íà ïîïåë³ â³äåíñüêî¿ ³ìïåð³¿ ïîñòàº Çàõ³äíî-
óêðà¿íñüêà íàðîäíà ðåñïóáë³êà ç ¿¿ óëüòðàë³áåðàëüíèìè íàì³ðàìè.
Ùî, âò³ì, íå çàâàäèëî òîä³ ïåðåìîæí³é Àíòàíò³ â³ääàòè íàðîä ³ çåì-
ëþ ò³º¿ ðåñïóáë³êè íîâîäåðæàâí³é Ïîëüù³. Ïîòîìó — ëþòà â³éíà
ïîì³æ äâîìà àðì³ÿìè, ÿêà ùå ÷åêàº ñâî¿õ ³ñòîðèê³â. Â³éíà, ùî ¿¿
ÇÓÍÐ áóëà ïðèðå÷åíà ïðîãðàòè. Îòàê ³ âèíèê òîé äèâíèé ì³æâîºí-
íèé çàõ³äíîóêðà¿íñüêèé ñâ³ò. Ç îäíîãî áîêó, ñòðèìàíî, íàâ³òü äóæå
ñòðèìàíî êàæó÷è, íåñåíòèìåíòàëüíå ïîëüñüêå äîì³íóâàííÿ. À ç äðó-
ãîãî — ³íòåíñèâíà óêðà¿íñüêà, ó íàéêðàùîìó çíà÷åíí³, ñàìîä³ÿëü-
í³ñòü. Ó äóæå ð³çíèõ ¿¿ ôîðìàõ.

Çàõ³äíîóêðà¿íñüêà ³íòåë³ãåíö³ÿ ó ò³é ñâî¿é àêòèâíîñò³ ïîä³ëèëàñÿ
íàòðîº. Îäí³, ³íòåãðàëüí³ (ñåáòî óëüòðàðàäèêàëüí³) íàö³îíàë³ñòè é òà-
ê³ æ êîìóí³ñòè, â³äâàæíî ñõîïèëèñÿ çà çáðîþ. ² âîíè âáèâàëè, ³ ¿õ
óáèâàëè, ÿê ó ãðåöüê³é òðàãåä³¿. ²íø³ ñòâîðèëè ãåðìåòè÷íó, äóæå âè-
øóêàíó ìèñòåöüêó ñôåðó, ïîåç³þ é ìàëÿðñòâî íàéâèùîãî ºâðîïåéñüêî-
ãî øòèáó. Ïîðÿä áëèñêó÷à åñå¿ñòèêà. À òàêîæ ïåðåêëàäè ç Äæåéìñà
Äæîéñà ÷è Ìèõàéëà Áóëãàêîâà.

À òðåòÿ.... ²ç àíåêäîòó ïðî ãàëèöüêèõ âóéê³â. Ïîâ³íü. À ç õë³âà âóé-
êè áà÷àòü: ñþäè é òóäè õîäèòü êàïåëþõ ïî âîä³. “Òî êóì ²âàí. Âè-
ñîêà âîäà, àëå æ îðàòè òðåáà”. Òðåáà...

²âàí Òèêòîð, ñåëÿíñüêèé ñèí, ã³ìíàçèñò ò³º¿ òðàã³÷íî¿ ́ åíåðàö³¿, ÿêà
ïðÿìî ç³ øê³ëüíî¿ ëàâè ââ³éøëà ó âèõîðè ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, à
ïîòîìó ÷îòàð (ìîëîäøèé îô³öåð) â³éíè óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêî¿, ïî òèõ
â³éíàõ îáðàâ ðîëü, ñõîæå, íàéá³ëüø ãåðî¿÷íó. Òðåáà îðàòè... ² Òèê-
òîð, âèêàçóþ÷è íåéìîâ³ðíó ï³äïðèºìíèöüêó åíåðã³þ, ñòâîðþº ïåð-
øèé â ³ñòîð³¿ ìàñîâèé óêðà¿íñüêèõ äðóê. Çðîçóì³ëî, ó ôîðìàò³ òàì-
òåøíüî¿ Óêðà¿íè.

Ëüâ³âñüêà ìîíîãðàô³ÿ ïîäàº í³áè ñïåö³àëüíó êíèãîçíàâ÷ó ïàíî-
ðàìó òîãî äðóêó, éîãî “êîíöåðíó”. Àëå æ ïîðÿä ç òèìè ñóòî àêàäå-
ì³÷íèìè âèêëàäêàìè — ÷èñëåíí³ òåêñòè çîâñ³ì ³íøîãî ïîðÿäêó. ßê
æå òðåáà áóëî ëþáèòè ñâîþ çåìëþ, ñâ³é íàðîä ³ éîãî òàê ñàìî óÿðì-
ëåíå ñëîâî, ùîá âèòâîðèòè òîé çâîðóøëèâèé äðóêîâàíèé êîñìîñ.
Óñ³õ éîãî æàíð³â, óñ³õ ³íòåëåêòóàëüíèõ ð³âí³â, äëÿ âñ³õ ñòàí³â òîãî
íàðîäó. ² â ñèòóàö³¿, îáåðåæíî êàæó÷è, ö³ëêîì íåñïðèÿòëèâî¿ ³ åêî-
íîì³÷íî¿, ³ ïîë³òè÷íî¿ êîí’þêòóðè. ßêèì æå íåêîí’þíêòóðíèêîì
òðåáà áóëî áóòè äëÿ öüîãî!

À ñâ³ò äîâêîëà òîãî çàõ³äíîóêðà¿íñüêîãî ï³äñâ³òó ñòàâàâ óñå ëþò³-
øèì. Ìîâ ò³ ïîíóð³ êàçêîâ³ êîðîë³, ùî óêëàëè ñï³ëüíó çìîâó ïðî-
òè çåìë³ ïîì³æ ¿õí³ìè êîðîë³âñòâàìè.

“Òè ìàºø çãèíóòè”. Îêóïàö³ÿ. Ïîëüñüêà. Í³ìåöüêà. Ñòàë³íñüêà. Ïîëü-
ñüêèé ïîëîí óêðà¿íñüêîãî îô³öåðà ²âàíà Òèêòîðà. Íàöèñòñüêà â’ÿçíè-
öÿ, äå óæå íåìîëîäèé âèäàâåöü ²âàí Òèêòîð ëèøå âèïàäêîâî óíèê ðîç-
ñòð³ëó. Íàðåøò³, åì³ãðàö³ÿ, Êàíàäà. Âæå òàì, äîëàþ÷è áåçë³÷ áàð’ºð³â,
åíòóç³àñò ïðîäîâæèâ ñâîþ ñïðàâó. Öâèíòàð “Ãîðà ñïîêîþ” á³ëÿ Îòòà-
âè. Íà ïàì’ÿòíèêó òàì í³áè é íå íàêðåñëåíå, íåâèäíå, àëå òåïåð óæå
ãåðî¿÷íî-íåñòåðòå: ìàíäð³âíèêó, ÿêùî ïðèéäåø ó ìîþ êðà¿íó, òî ñêà-
æè, ùî ñïî÷èâàþ òóò, íà ö³é ãîð³, äî ê³íöÿ âèêîíàâøè ñâ³é îáîâ’ÿçîê.

Ôåðìîï³ëè â óêðà¿íñüêîìó âèäàâíè÷îìó âèêîíàíí³
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Òàíö-êëàñ
Äí³ïðîïåòðîâñüê ïîêàçàâ Êèºâó í³ìåöüêèé áàëåò

Òîé ôàêò, ùî ïîðîçó-
ì³òèñÿ ìîâîþ æåñò³â ³í-
êîëè áóâàº çíà÷íî ëåã-
øå, í³æ çà äîïîìîãîþ
ñë³â, ëþäñòâî âèçíàëî
äàâíî. ²íøà ð³÷ — íå
ïîáóòîâå ñï³ëêóâàííÿ, à
áàæàííÿ ðîçêàçàòè ùîñü
ñóòí³ñíå: ïðî ñâîº ³ñíó-
âàííÿ â òðèâîæíîìó
ñâ³ò³, ïðî âëàñí³ êîì-
ïëåêñè é ïåðåñòîðîãè.
Áàãàòîñë³â’ÿ òóò íà÷åáòî
í³ äî ÷îãî, ³ ïðîç³ðëèâ³
ìèòö³ ÕÕ ñòîë³òòÿ ïðè-
äóìàëè äëÿ öüîãî âè-
ïàäêó òàíö-òåàòð. Öåé
ìèñòåöüêèé âèíàõ³ä çà-
ëèøèâñÿ íå çàðåºñòðî-
âàíèì ñåðåä óí³êàëüíèõ
çäîáóòê³â ëþäñòâà, ïðî-
òå ñàìå â³í º òèì óí³-
âåðñàëüíèì ñïîñîáîì
ñï³ëêóâàííÿ íå ñëîâà-
ìè, à ò³ëàìè, ðóõàìè,
æåñòàìè, ùî â³äíåäàâíà
îá’ºäíóº ñâ³ò.

Ç äåñÿòîê ðîê³â òîìó
õâèë³ òàíö-òåàòðó ñòàëè
äîêî÷óâàòèñÿ äî Óêðà-
¿íè. Ïðèíàéìí³ äëÿ Êè-
ºâà òàêèé òàíöþâàëü-

íèé ñòèëü íå íîâèíà,
õî÷à ïîáà÷èòè íàæèâî
çàêîíîäàâö³â ³ êëàñèê³â
öüîãî æàíðó ç í³ìåöü-
êîãî ì³ñòå÷êà Åññåíà
áàãàòüîì ïîùàñòèëî
ëåäü íå âïåðøå. Âèäî-
âèùå âèÿâèëîñÿ öüîãî
âàðòèì, äî òîãî æ ï³ä
÷àñ ñàìî¿ âèñòàâè ³ ðèò-
ì³÷í³ äóáëü-ðóõè, ³ åêñ-
òàòè÷íî çàïëåòåí³ íîãè,
³ âèãíóò³, íà÷å çëàìàí³,
ò³ëà, ÿê³ âèòèñêàº ïðîñ-
ò³ð,— óñå, çà âèíÿòêîì
øàëåíî¿ åìîö³éíî¿ íà-
ïðóãè, ùî âèíèêàº ì³æ
òàíö³âíèêàìè é ãëÿäà-
÷åì, ìîæíà áóëî ïîáà-
÷èòè íà åêðàí³. Ùîäî
íàïðóãè â³äòåïåð äîñòå-
ìåííî â³äîìî, ùî
ñïðàâæí³é òàíö-òåàòð
â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ñâî¿õ
÷èñëåííèõ äóáë³êàò³â ÿê
ñïðàâæíÿ ïðèíöåñà â³ä
íåñïðàâæíüî¿ — âèòîí-
÷åíîþ ÷óòòºâ³ñòþ é íà-
ñè÷åíîþ åêñòàòè÷íîþ
åìîö³éí³ñòþ.

Ïðèäóìàíó ³ âèêîíà-
íó îäí³ºþ ç ðåæèñåðîê

åññåíñüêî¿ òðóïè ¥åíð³-
ºòòîþ ¥îðí ïåðøó ç
äâîõ ïîêàçàíèõ êîìïî-
çèö³é — “Ñîëî” — ìîæ-
íà ââàæàòè ñâîºð³äíèì
ïðîãðàìíèì òâîðîì
öüîãî òàíöþâàëüíîãî
íàïðÿìêó. Óâåñü ñåíñ
íåâåëè÷êîãî ñîëî-áàëå-
òó, â ÿêîìó ïðàêòè÷íî
íå ìàº ñþæåòó, çàêîäî-
âàíî â ìåòàôîð³ ëþä-
ñüêîãî çâ³ëüíåííÿ. ²ì-
ïóëüñèâí³ ðóõè, ñòð³ìê³
ñóäîìè ðóê ³ í³ã çàòèñ-
íóòî¿ ì³æ áàíàëüíèìè
ñòîëîì òà ñò³ëüöåì æ³í-
êè ñïðèéìàþòüñÿ ÿê
óí³âåðñàëüíèé ñïîñ³á
âèâ³ëüíåííÿ — íàðî-
äæåííÿ é ñòàíîâëåííÿ
îñîáèñòîñò³. Çâ³ñíî, öÿ
³ñòîòà-â³ä÷àéäóõ âèáå-
ðåòüñÿ ç öèâ³ë³çàö³éíèõ
òåíåò ³ ä³ñòàíå æàäàíó
ñâîáîäó ìåäèòàö³¿. Íà-
ïðóæåíèì åìîö³éíî-
åêñòàòè÷íèì ðóõîì âîíà
ïåðåìîæå îáìåæåí³ñòü ³
âèçíà÷åí³ñòü æèòòºâîãî
øëÿõó. Àëå ñïðàâæíº
òðåìòëèâå â³ä÷óòòÿ ó

ãëÿäà÷à âèêëèêàº çâè-
÷àéíå ïðîñóâàííÿ ïî
ñöåí³ ñòîëó, çä³éñíåíå
áåç äîòîðêó ðóê, ñàìèì
ëèøå ò³ëîì âèêîíàâèö³.
Ñò³ë ù³ëüíî ïðèñóâàº-
òüñÿ äî ñò³ëüöÿ — òàê
ñàìî, ÿê íà ïî÷àòêó,— ³
ïåðåä íàìè îñòàòî÷íå
âèâ³ëüíåííÿ ëþäèíè,
îâîëîä³ííÿ ñâ³òîì íå-
æèâèõ ïðåäìåò³â: â³äíè-
í³ íå âîíè, à ñàìà ëþ-
äèíà çíàõîäèòèìå äëÿ
íèõ ì³ñöå é äèêòóâàòè-
ìå ïðàâèëà ñâ³òîóñòðîþ.

Âèòâîðèòè óçàãàëü-
íþþ÷ó ìåòàôîðó ç ïî-
áóòîâîãî, ïî÷àñòè ïðè-
ì³òèâíîãî, ðóõó ¥åíð³-
ºòò³ ¥îðí âäàºòüñÿ ³ â
äðóã³é êîìïîçèö³¿ —
“Ò³, ùî âèðèíàþòü”.
Äåñÿòü òàíö³âíèê³â ³
äåñÿòü çâè÷àéíèõ ñò³ëü-
ö³â ñêëàäàþòü ñâîºð³ä-
íèé çë³ïîê ñîö³óìó, äå
âñ³ ïåðåáóâàþòü ó íå-
ñê³í÷åííîìó áðîóí³â-
ñüêîìó ðóñ³, âñ³ âçàºìî-
ïîâ’ÿçàí³, âçàºìîîáðà-
æåí³ ³ âçàºìîïðèêóò³.
Âò³ì, íà â³äì³íó â³ä ïî-
ïåðåäíüîãî áàëåòó, äå
ðóõîâ³ ïåðåäóâàâ âíóò-
ð³øí³é ³ìïóëüñ ëþäè-
íè, â ö³é ñîö³àëüí³é êî-
ëîòíå÷³ çàâæäè çíàõî-
äèòüñÿ ïðîâîêàòîð,
êîòðèé ñïîíóêàº ³íøèõ
äî ä³é. Ïðèâîäàìè äî
â³ä÷àéäóøíèõ ç’ÿñóâàíü
ñòîñóíê³â ñòàþòü ñêî-
ðîìîâêà-ñâàðêà ñòèñ-
íóòèõ ó äîëîíÿõ òðåù³-
òîê, âàæêå óðèâ÷àñòå
äèõàííÿ é ïðèñê³ïëè-
âèé âîðîæèé ïîãëÿä.
Âñå öå çìóøóº ì³êðî-
ñîö³óì äåñÿòè áåçóïèí-
íî íóðòóâàòè é çâîäè-
òè ðàõóíêè — âèðèíà-
òè é ïîòîïàòè, ï³äí³ìà-
òèñÿ íàä âëàñíîþ ì³-
çåðí³ñòþ é çíîâó ïàäà-
òè íàâêîë³øêè.

×àñîì ñâ³é ïñèõîàíà-
ë³òè÷íèé ïîãëÿä íà ñâ³ò
¥åíð³ºòòà ¥îðí ³ëþñòðóº
äîâîë³ ³ðîí³÷íî. Äëÿ ìå-
òàôîðè âñåëåíñüêî¿ á³é-
í³, ïðèì³ðîì, ¿é ïîòð³á-
íî çâåñòè â äóåë³ äâîõ
÷îëîâ³ê³â, êîòð³ ìàéæå
íå ðóõàþòüñÿ, à ï³ä ñó-
ïðîâ³ä áàëêàíñüêî¿
ãðàéëèâî¿ ìóçèêè ïî-
âîâ÷îìó øê³ðÿòü îäèí
äî îäíîãî çóáè é âèãè-
íàþòü ò³ëà. Öüîãî ïëàñ-
òè÷íîãî äîòåïó ö³ëêîì
äîñèòü, àáè çðîçóì³òè,
ùî éäåòüñÿ ïðî ñàìî-
çíèùåííÿ ëþäñòâà, ïðî
éîãî íåçàõèùåí³ñòü ïå-
ðåä âëàñíèì ïðèñòðàñ-
òÿìè. À âò³ì, ìîæëèâî,
öå çîâñ³ì íå äîòåï, à
â³äêðèòòÿ íîâèõ çàêîí³â
ê³íåòèêè. Àäæå, ÿêùî
åêñòàòè÷íèé, ìàéæå
òâàðèííèé ³ìïóëüñèâ-
íèé ðóõ âèâ³ëüíÿº ëþ-
äèíó, çâ³ëüíÿº ¿¿ â³ä òå-
íåò ³ ïåðåòâîðþº íà
îñîáèñò³ñòü, òîä³ ñòàòè-
êà, ïîòóæíà çîñåðåäæå-
í³ñòü ³ ñòðèìàí³ñòü àêó-
ìóëþþòü ùîñü çâ³ðèíå ³
æîðñòîêå. ², øâèäøå çà
âñå, öå âæå íå ìèñòåöü-
êà ìåòàôîðà, à ö³ëêîì
ñåðéîçíà ïîðàäà ëþä-
ñòâó â³ä ¥åíð³ºòòè
¥îðíҐенрієтта Ґорн партнерстві зі столом та стільцем вміє розі рати драм с часної цивілізації

Ãàííà ÂÅÑÅËÎÂÑÜÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

19 листопада на сцені Театр імені Лесі У раїн и дніпропет-
ровсь ий фестиваль с часної хорео рафії "Вільний танець"
представив ні альн для Києва вистав — два одноа тних ба-
лети від театральної омпанії Folkwang Tanzstudio. Я за допо-
мо ою звичайних р хів перемо ти ди тат банальності, ляда-
чам продемонстр вали чениця ле ендарної Піни Ба ш Ґенрі-
єтта Ґорн та її тр па.
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Ôåñòèâàëü, ñåð!
Áðèòàí³ÿ çíîâó ïðèâåçëà äî Êèºâà ñâîº ê³íî
²ðèíà ÎË²ÉÍÈÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Завтра в столичном іно-
театрі "У раїна" старт є
Сьомий фестиваль бри-
тансь их фільмів. Цьо о
раз нам по аж ть десять
артин, що разом завою-
вали 54 на ороди на між-
народних інофор мах.

Â³äêðèº ôåñòèâàëü ñòð³÷êà, ÿêó
ñâîãî ÷àñó ïëàíóâàëè âèïóñòèòè
â óêðà¿íñüêèé ïðîêàò, òà òàê ÷î-
ìóñü ³ íå çâàæèëèñÿ, — “Íîòàò-

êè ïðî ñêàíäàë” Ð³÷àðäà Åéðà.
Ãîëîâí³ ðîë³ â öüîìó ô³ëüì³ âè-
êîíàëè Äæóä³ Äåí÷ ³ Êåéò Áëàí-
øåòò, ³ ñóïåðíèöòâî ¿õí³õ ãåðî¿íü
íà åêðàí³ âèãëÿäàº âèòîí÷åíî ³
áåçêîìïðîì³ñíî. Ðåæèñåðà æ â
ö³é íàïðóæåí³é ïñèõîëîã³÷í³é ñó-
òè÷ö³ ³íòðèãóº òå, ÿê ëåãêî ìîæ-
íà âèÿâèòèñÿ æåðòâîþ ³ëþç³¿,
ñêàæ³ìî, â³ðè â ùèðó äðóæáó é
ñï³â÷óòòÿ.

Òàê ñàìî õâîðîáëèâèì ñòàº ïî-
çáàâëåííÿ â³ä ³ëþç³é äëÿ ãåðîÿ
ô³ëüìó Êåâ³íà Ìàêäîíàëäà
“Îñòàíí³é êîðîëü Øîòëàíä³¿”.
Ìîëîäèé ë³êàð Í³êîëàñ ¥àðð³ãàí
(Äæåéìñ Ìàêåâîé), ñïî÷àòêó

ïðîñòî çà÷àðîâàíèé äèêòàòîðîì
Óãàíäè ²äè Àì³íîì, íå áàæàº ïî-
ì³÷àòè, ÿê ïîë³òèê-ïîïóë³ñò íà
éîãî î÷àõ ïåðåòâîðþºòüñÿ íà êðî-
âîæåðíîãî ñàäèñòà. Çàâäÿêè ïðå-
êðàñíîìó Ôîðåñòó Âàéòåêåðó, ùî
îòðèìàâ çà ðîëü Àì³íà “Îñêàð”,
äóæå äîâãî íå â³ðÿòü ó ï³äñòóï-
í³ñòü öüîãî ïåðñîíàæà é ãëÿäà÷³.
Ðàçîì ³ç Âàéòåêåðîì íîì³íóâàâ-
ñÿ öüîãî ðîêó íà ïðåì³þ Àìåðè-
êàíñüêî¿ ê³íîàêàäåì³¿ çà êðàùó
÷îëîâ³÷ó ðîëü ³ ïàòð³àðõ àíãë³é-
ñüêîãî ê³íî 75-ð³÷íèé Ï³òåð
Î’Òóë. “Âåíåðà” Ðîäæåðà Ì³ò÷å-
ëà — ñïðàâæí³é áåíåô³ñ âåëèêî-
ãî àðòèñòà, êîòðèé ç ïðèãîëîì-
øëèâîþ ³ðîí³ºþ ãðàº ñòàð³þ÷îãî
òåàòðàëüíîãî àêòîðà, ùî íåñïîä³-
âàíî çàãîð³âñÿ ïðèñòðàñòþ äî
âóëüãàðíî¿, àëå ÷àð³âíî ñåêñóàëü-
íî¿ ä³âèö³. ² õî÷à ñòàðèé ïðèçíàº-
òüñÿ â òîìó, ùî âæå íåçäàòíèé íà
ïîäâèãè íà ëîæ³ ëþáîâ³, öå íå
çàâàæàº éîìó â³ä÷óâàòè ñåáå ï³ä-
ë³òêîì, ï³äãëÿäàþ÷è çà ñâîºþ îá-
ðàíèöåþ ³ äîìàãàþ÷èñü â³ä íå¿
õî÷ áè áåçíåâèííèõ ëàñê.

Çîâñ³ì â ³íø³é ñèòóàö³¿ äîâî-
äèòüñÿ ïðèãàäóâàòè àçáóêó ³íòèì-
íèõ äîòèê³â ãåðî¿í³ ô³ëüìó Ñåìà
¥àðáàðñê³ “²ðèíà Ïàëì”. 50-ð³÷-
íà âäîâà, ùîá ðîçäîáóòè ãðîøåé
íà îïåðàö³þ âíóêîâ³, âëàøòîâóº-
òüñÿ çà îãîëîøåííÿì ó ñòðèï-
áàð, äå ¿¿ ïðîòå ïðîñÿòü íå ï³ä-
ì³òàòè ïðèì³ùåííÿ àáî ìèòè ïî-
ñóä, à íàäàâàòè ñïåöèô³÷í³ ïî-
ñëóãè êë³ºíòàì, òàê çâàíó hand
job. Ïîò³øíî, ùî ç ö³º¿ ö³ëêîì
íåïðèñòîéíî¿ ³ñòîð³¿ àâòîðè êàð-
òèíè âìóäðÿþòüñÿ âèòÿãóâàòè íå
ëèøå ñîö³àëüíó æîâ÷, à íàâ³òü ë³-
ðèêó é ãóìîð. Óì³ííÿ ãîâîðèòè
ïðî ñåðéîçíå ïóñòîòëèâî âçàãàë³
âëàñòèâå áðèòàíñüêèì ê³íåìàòî-
ãðàô³ñòàì, â ÷îìó ìîæíà ïåðåêî-
íàòèñÿ, ïåðåãëÿíóâøè êîìåä³þ
Äæóë³àíà Äæàðîëüäà “Ñåêñ-÷î-
áîòè”. Ó ö³é êàðòèí³ âðÿòóâàòè
â³ä ðîçîðåííÿ ïðîâ³íö³éíó ôàá-

ðèêó âçóòòÿ äîïîìàãàº çà¿æäæèé
ñòîëè÷íèé àêòîð-òðàíñâåñòèò.
Òàêèé æå åôåêòíèé ñèìá³îç ñî-
ö³àëüíîãî ç ö³êàâèì äåìîíñòðó-
þòü àâòîðè ìóçè÷íî¿ äðàìè
“Áðàòåðñòâî ãîëîâè”, äå â æàíð³
mockumentary — ³ì³òàö³¿ ï³ä äî-
êóìåíòàëüíå ê³íî — ðîçïîâ³äàº-
òüñÿ âèãàäàíà ³ñòîð³ÿ ñ³àìñüêèõ
áëèçíÿò, ùî ñòàëè ç³ðêàìè ïàíê-
ðîêó.

Ï³ä äîêóìåíò ñòèë³çîâàíî ³ äðà-
ìó Ìàéêëà Â³íòåðáîòòîìà “Äî-
ðîãà íà ¥óàíòàíàìî”. Ëèøå ¿¿ ñþ-
æåò òà ãåðî¿ àáñîëþòíî ðåàëüí³.
×åòâ³ðêó ìîëîäèõ ïàêèñòàíö³â ç
áðèòàíñüêèìè ïàñïîðòàìè çàòðè-
ìàëè ñï³âðîá³òíèêè àìåðèêàí-
ñüêèõ ñïåöñëóæá â Àôãàí³ñòàí³ é
ïåðåïðîâàäèëè â ñóìíîâ³äîìó
â’ÿçíèöþ íà â³éñüêîâ³é áàç³ ¥ó-
àíòàíàìî íà Êóá³. Òàì ¿õ òðè ðî-
êè ï³ääàâàëè òîðòóðàì, çíóùàí-
íÿì ³ ïðèíèæåííÿì, âèìàãàþ÷è
ç³çíàíü ó òåðîðèñòè÷í³é ä³ÿëüíî-

ñò³. Öåé âèïàäîê ³ ñòàâ ïðèâîäîì
äëÿ áåçæàëüíî¿ àíòèáóø³âñüêî¿
ñòð³÷êè àíãë³éñüêîãî ðåæèñåðà.
Âò³ì, îäèí ³ç ë³äåð³â ñó÷àñíî¿
áðèòàíñüêî¿ ê³íåìàòîãðàô³¿ óì³º
áóòè íå ëèøå ãí³âíèì, ïîõìóðèì
³ êðèòè÷íî íàñòðîºíèì. Ïåðëè-
íà íèí³øíüî¿ ôåñòèâàëüíî¿ ïðî-
ãðàìè — ùå îäèí ô³ëüì Ìàéêëà
Â³íòåðáîòòîìà “Òð³ñòðàì Øåíä³:
³ñòîð³ÿ ï³âíèêà ³ áè÷êà”. Ôîð-
ìàëüíî öå åêðàí³çàö³ÿ ðîìàíó
àíãë³éñüêîãî êëàñèêà Ëîðåíñà
Ñòåðíà. Ñàìà êíèæêà íàïèñàíà
òàê íåçâè÷íî, ùî íåðîçñóäëèâîþ
çäàºòüñÿ âæå íàâ³òü ñïðîáà ïåðå-
íåñòè ¿¿ êîë³ç³¿ íà åêðàí. Ðåæè-
ñåð æå íå ò³ëüêè çíàéøîâ äëÿ
öüîãî îðèã³íàëüíèé ñïîñ³á, àëå
ùå, îáðàçíî êàæó÷è, ñòâîðèâ ñâî¿
“Â³ñ³ì ç ïîëîâèíîþ” — çíÿâ
ô³ëüì ïðî òå, ÿê ðîáëÿòü ê³íî,
ïðîÿâèâøè ïðè öüîìó ôàíòàñ-
òè÷íó âèíàõ³äëèâ³ñòü ³ òåðïêèé
ãóìîð

Âåäìåæà ïîñëóãà
“Õðåùàòèê” íàãàäóº, ïðî êîãî ³ ïðî ùî çíÿòî “Áåîâóëüô”
Ïàâëî ÊÎÐÍ²ªÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Завтра на раїнсь і е -
рани виходить омп'ю-
терне фентезі Роберта
Земе іса "Беов льф".
Тим, хто не всти напере-
додні прем'єри перечита-
ти британсь ий епос,
"Хрещати " зявся допо-
мо ти освіжити в пам'яті
сюжет ниж и.

“Áåîâóëüô” — äàâíèíà ùîíàé-
äàâí³øà. Íàïèñàíî öåé ãîëîâíèé
áðèòàíñüêèé åïîñ ÷è òî â X, ÷è òî
â XI ñòîë³òò³. À ìîæå, ³ â 
VIII. Ïðè÷îìó ïîä³¿ òàì, ÿê çàâå-
äåíî ó ñêàíä³íàâ³â ³ ãåðìàíö³â ç
¿õí³ìè Åääàìè é í³áåëóí´àìè, âçà-
ãàë³ íàëåæàòü äî VI ñòîë³òòÿ. Ñêàí-
äèíàâè òóò äî òîãî, ùî ñòàðîàíã-
ë³éñüêà ìîâà — öå ôàêòè÷íî äàí-
ñüêà, ³ íå äàðìà. Â³ê³íãè ãîñïîäà-
ðþâàëè äîòè, äîêè äîïëèâå áîéî-
âà òóðà, à ïîíÿòòÿ äåðæàâè áóëî
òîä³ â ïîñòàíòè÷í³é ªâðîï³ òèì-
÷àñîâî çàáóòå. Æîäíîãî äåðæêîð-
äîíó, æîäíî¿ êðà¿íè â ñó÷àñíîìó
ðîçóì³íí³ ñëîâà, ò³ëüêè ñôåðè
âïëèâó äðóæèí, ÷èòàé, áðèãàä.

Ñàì Áåîâóëüô — ïåðåìîæåöü
ìåðçåííîãî ¥ðåíäåëÿ, ìàòåð³ éî-
ãî — “æîíî÷óäîâèñüêà” ³ âîãíå-
äèøíîãî äðàêîíà — çà íàö³î-
íàëüí³ñòþ áóâ ãàóò. Òîáòî, çà àíà-
ëîã³ºþ ç óêðà¿íñüêîþ ³ñòîð³ºþ,
ùîñü íà êøòàëò êðèâè÷à àáî
äðåâëÿíèíà. Ãàóòè òî âîþâàëè,
òî äðóæèëè ç³ øâåäàìè, à ïîò³ì
ïîð³äíèëèñÿ ³, âòðàòèâøè íàö³î-
íàëüíó ³äåíòè÷í³ñòü, âëèëèñÿ â
øâåäñüêó ñ³ì’þ íàðîä³â. Àëå
ïàì’ÿòü ïðî öüîãî ñëàâíîãî ÷î-
ëîâ³êà ä³éøëà äî âîëîä³íü äàí³â
íà áðèòàíñüêèõ îñòðîâàõ, äå é áó-
ëî íàïèñàíî “Áåîâóëüô”. Íàø-
áî â³ùèé Îëåã — íàñòóïíèê Ðþ-
ðèêà — òåæ áóâ íîðìàíîì, òîá-
òî “³íøèì øâåäîì”. Äî ñëîâà,
íåùîäàâíî àíãë³éö³ ÷åðåç äåÿêó
äåìîãðàô³÷íó êðèçó îô³ö³éíî çà-
ÿâèëè, ùî ãîòîâ³ ïðèéìàòè äî-
íîðñüêó ñïåðìó ç Äàí³¿ — îäíàê
íå ÷óæ³ ëþäè.

Ñþæåò ñòàðîâèííîãî åïîñó äî-
âîë³ ïðîñòèé. Äðóæèíîâîä³é Áåî-
âóëüô, ÿê ì³ñòåð Âóëüô, ðîçâ’ÿçóº
ïðîáëåìè. Ïðîïîíóº ñâî¿ îõî-
ðîíí³ ïîñëóãè êîíóí´ó äàí³â, êîò-
ðîãî, ì’ÿêî êàæó÷è, íàòîìèâ ìî-
ãóòí³é òà ï³äñòóïíèé ¥ðåíäåëü.
Äàíè çãîäæóþòüñÿ, ³ ò³º¿ æ íî÷³
Áåîâóëüô ó áèòâ³ â³äðèâàº çëî-
âìèñíèêîâ³ ðóêó, à äåùî çãîäîì

óáèâàº éîãî. Äðóãà áèòâà — ³ç
ìñòèâîþ ìàò³ð’þ ¥ðåíäåëÿ, òðå-
òÿ — ç äðàêîíîì “ãîðáîõðàíèòå-
ëåì”. Ìèìîõ³äü, óíàñë³äîê äè-
íàñòè÷íî¿ êðèçè, Áåîâóëüô ñòàº
ì³ñöåâèì ïðàâèòåëåì: ùåäðèì ³
ìóäðèì — “òî äîáðèé áóâ êî-
íóí´”. À, âáèâøè äðàêîíà, ïî-
ìèðàº â³ä ðàí “ñêîðáîòíèé ñòà-
ðèé”, õî÷à éîìó ìèíóëî ëèøå
“ï’ÿòü äåñÿòê³â çèì” — â³ê â³ê³í-
ãà íåäîâãèé.

Åïîñè, ÿêùî âæå â³äâåðòî, ê³-
íåìàòîãðàô³÷íî íå íàéïðóæí³-
øèé ìàòåð³àë. Ñåðåäíüîâ³÷í³ àâ-
òîðè áåçáîæíî çàõîïëþâàëèñÿ
äåòàëÿìè: ïîêè äî åêøåíó äî÷è-
òàºø, ä³çíàºøñÿ ïðî óâåñü ðîäî-
â³ä ãåðîÿ, ÷èé ä³ä êîãî ïîðóáàâ
íà øìàòêè ³ ùî çà êîëü÷óãà áó-
ëà â äÿäüêà. Òóò, ó “Áåîâóëüô³”,
áåç äåòàëåé ç³ ñêëàäíèìè äëÿ íà-
øîãî âóõà ñêàíäèíàâñüêèìè ³ìå-
íàìè òåæ íå îá³éøëîñÿ, çàòå
çíà÷íî á³ëüøå òîãî ñàìîãî åêøå-
íó. Ïëþñ, ùî îñîáëèâî çðó÷íî
äëÿ ê³íî, òóò íàâîäÿòüñÿ ð³çí³
òðàêòóâàííÿ ïîä³é. Îñü àíîí³ì-
íèé îïîâ³äà÷ ðîçêàçóº ïðî áèò-
âó Áåîâóëüôà ç ¥ðåíäåëåì, à
îñü — öèì æå ä³ëèòüñÿ ñàì ãå-
ðîé. Îñü ðîçïîâ³äü ïðî þíàöüêó
íåðîçñóäëèâ³ñòü Áåîâóëüôà:
“ïëàâåöü ìàéñòåðíèé”, â³í ïî-

ñïåðå÷àâñÿ ç äðóæêîì, õòî äîâ-
øå ïðîòðèìàºòüñÿ íà âîä³, âïëó-
òàâøèñÿ ó áåç´ëóçäî íåáåçïå÷íå
ïàð³ é í³áèòî ïðîãðàâøè éîãî íà
äåâ’ÿòèé äåíü. Öèì äîð³êàº Áåî-
âóëüôîâ³ îäèí ³ç äàíñüêèõ âî¿í³â
íà áåíêåò³. “Òàê í³ æ”,— â³äïî-
â³äàº Áåîâóëüô. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, â³í ³ ïðîòðèìàâñÿ äîâøå, ³
ìîðñüêèõ ÷óäîâèñüê ïîïóòíî íà-
ñòàâèâ íà ðîçóì. Öå ùå íå “Ðà-
ñåìîí” ç éîãî âçàºìîçàïåðå÷íè-
ìè âåðñ³ÿìè ïîä³é, àëå é íå ë³-
í³éíèé Ãîìåð³â åïîñ, ùî âèÿâ-
ëÿâ ïîâíó íåçäàòí³ñòü äî ïàðà-
ëåëüíîãî ìîíòàæó.

“Áåîâóëüô” ç’ÿâèâñÿ ó õðèñòè-
ÿíñüêó åïîõó, ³ “àâòîð”, ùî çàïè-
ñàâ åïîñ (à ç àâòîðñòâîì ó ò³ äà-
ëåê³ òåìí³ ÷àñè áóëî äóæå íàïðó-
æåíî), íå ì³ã íå áóòè õðåùåíèì
êàòîëèêîì. Òà õî÷à á õòî ñêëàâ
öþ àíãëîñàêñüêó “ï³ñíþ”, ñóäÿ-
÷è ç óñüîãî, öå áóâ ñòîâ³äñîòêî-
âèé ÿçè÷íèê. Õðèñòèÿíñüêèõ ñë³-
ä³â, òîáòî ï³çí³øèõ âñòàâîê, ó ïî-
åì³ ìåíøå: áîëîòÿíå ÷óäîâèñüêî,
ÿê ³ óñå çëî â íàéõðèñòèÿíñüê³-
øîìó ç³ ñâ³ò³â, ³ “ãàä ãîëèé ãëàä-
êîëóñêîâèé”, ³ “òâàðþêà âîãíå-
êðèëà” âåäóòü ñâ³é ð³ä â³ä áðà-
òîâáèâö³ Êà¿íà. Óñ³ëÿêî äåìîí-
ñòðóºòüñÿ ºäèíîáîææÿ, òðàïëÿþ-
òüñÿ íàâ³òü íàòÿêè íà ìèëîñåðäÿ.

Àëå ÿçè÷íèöòâî ïðå íà ïîâíèé
çð³ñò: õîâàþòü êîíóí´³â àáî â³ä-
ïðàâëÿþ÷è â ìîðå íà çàâàíòàæå-
í³é êîøòîâíîñòÿìè òóð³, àáî, çà
íå ìåíø ñòàðîäàâí³ì ðèòóàëîì,
ñïàëþþ÷è íà ïîõîðîííîìó âîã-
íèù³ ïðÿìî â çáðî¿ — “ëèøèëî-
ñÿ ò³ëî — ïîëóì’ÿ ïîæèâà”. ²ñ-
òîð³ÿ, ÿê çàçâè÷àé â ýïîñàõ, ïå-
ðåì³øàíà ç ì³ôàìè ³ êàçêàìè äî
ñòàíó ºäèíî¿ ìàñè. Òóò òî ðåàëü-
í³ ïîä³¿, à òî “÷óäåñà è Ëåøèé
áðîäèò”, ³ îäíå â³ä îäíîãî âæå íå
â³äîêðåìèòè.

Ãîëîâíà æ ÿçè÷íèöüêà ³äåîëî-
ãåìà “Áåîâóëüôà”, òàêà ìèëà äëÿ
Ãîëë³âóäó, — öå êóëüò ñóïåðìå-
íà. Â³í ìîæå òå, ïåðåä ÷èì ïà-
ñóþòü ³íø³, âåëüìè ëþäñüê³ âî-
¿íè. Â³í ³ ñàì íå ñõèëüíèé
ñêðîìíè÷àòè: “à ÿ — ºäèíèé,/
êîìó ïî ñèë³/ çìàãàòèñü ç ãàäîì,/
ç ïîãàíèì â áèòâ³/ ì³ðÿòèñü ì³ö-
öþ!”

Ùî îñîáëèâî ïðèâàáëèâå â ïå-
ðåêëàä³ — öå àë³òåðàö³ÿ, ð³çí³ ð³ä-
ê³ñí³ ñë³âöÿ, íà çðàçîê òîãî æ òà-
êè “ï³äñòóïíîãî æîíî÷óäîâè-
ñüêà”, ³ ìèë³ ïîáóòîâ³ ïîäðîáèö³
÷óäîâî¿ ïðèðîäè.

À íàéñì³øí³øå, ùî Áåî-
âóëüô — áóêâàëüíî “áäæîëèíèé
âîâê”, òîáòî ïî-íàøîìó “ìåä-
âåä” 

Фільм “Братерство олови” — про те, я соціальне може б ти ці авим

Веселити иївсь их лядачів британці збираються омедією “Се с-чоботи”
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Інформація Головно о правління ом нальної власності м. Києва

про проведення конкурсу
№30-О з відбор с б’є тів оціночної діяльності, я і б д ть зал чені до проведення незалежної

оцін и об’є тів, що належать територіальній ромаді м. Києва

1 Нежиле приміщення площею 192,8 в.м - Андріївсь ий звіз, 5/31
2 Нежиле приміщення площею 297,2 в.м - Андріївсь ий звіз, 8, літ.А'
3 Нежиле приміщення площею 18,9 в.м - Мінсь е шосе, 6, літ.А
4 Нежила спор да ромадсь ої вбиральні (біля сходів Ма деб рзь о о права)

площею 73,26 в.м - Набережне шосе, б/н4
5 Громадсь а вбиральня площею 128,0 в.м - С вер біля /т "Аврора", б/н, .2
6 Частина вестибюлю №1 площею 7,52 в.м - Станція метро "А адеммістеч о", б/н
7 Частина вестибюлю №1 площею 9,38 в.м - Станція метро "А адеммістеч о", б/н
8 Частина вестибюлю №1 площею 8,82 в.м - Станція метро "А адеммістеч о", б/н
9 Частина переход (вестибюль №1) площею 59,5 в.м - Станція метро

"Вид бичі", б/н
10 Частина переход підземної станції площею 35,0 в.м - Станція метро

"Вид бичі", б/н
11 Частина підземно о переход площею 25,3 в.м - Станція метро "Доро ожичі", б/н
12 Частина вестибюлю підземної станції площею 10,0 в.м - Станція метро

"Кловсь а", б/н
13 Частина вестибюлю підземної станції площею 7,2 в.м - Станція метро

"Кловсь а", б/н
14 Частина східно о вестибюлю наземної станції площею 8,3 в.м - Станція метро

"Лівобережна", б/н1
15 Частина західно о вестибюлю наземної станції площею 6,6 в.м - Станція

метро "Лівобережна", б/н1
16 Частина вестибюлю підземної станції площею 6,3 в.м - Станція метро

"Либідсь а", б/н2
17 Частина вестибюлю підземної станції площею 2,9 в.м - Станція метро

"Либідсь а", б/н2
18 Частина вестибюлю підземної станції площею 10,2 в.м - Станція метро "Льва

Толсто о", б/н
19 Частина переход (вестибюль №1) площею 8,55 в.м - Станція метро

"Мінсь а", б/н
20 Частина переход (західний вестибюль) площею 4,0 в.м - Станція метро

"Нив и", б/н
21 Частина переход (східний вестибюль) площею 4,0 в.м - Станція метро

"Нив и", б/н
22 Частина переход (вестибюль №1) площею 9,4 в.м - Станція метро

"Оболонь", б/н
23 Частина переход підземної станції площею 6,8 в.м - Станція метро

"Петрів а", б/н
24 Частина переход підземної станції площею 22,0 в.м - Станція метро

"Петрів а", б/н
25 Частина переход підземної станції площею 32,0 в.м - Станція метро

"Петрів а", б/н
26 Вестибюль підземної станції площею 3,75 в.м - Станція метро "Печерсь а", б/н
27 Частина вестибюлю підземної станції площею 8,0 в.м - Станція метро

"Респ блі ансь ий стадіон", б/н2
28 Частина вестибюлю підземної станції площею 6,0 в.м - Станція метро

"Тараса Шевчен а", б/н
29 Нежиле приміщення площею 5,0 в.м - б льв. Ви рівсь ий, 4
30 Нежиле приміщення площею 35,0 в.м - б льв. Висоць о о Володимира, 8 А
31 Нежиле приміщення площею 1,0 в.м - б льв. Др жби Народів, 30/1, літ.А
32 Частина підземно о переход (на розі б.Др жби народів та в л.Чесь ої)

площею 32,0 в.м - б льв. Др жби Народів, б/н1
33 Нежиле приміщення площею 43,5 в.м - б льв. Шевчен а Тараса, 17, .1
34 Нежиле приміщення площею 16,8 в.м - б льв. Шевчен а Тараса, 17, .3
35 Нежиле приміщення площею 112,6 в.м - б льв. Шевчен а Тараса, 3
36 Нежиле приміщення площею 110,2 в.м - б льв. Шевчен а Тараса, 4, літ.В
37 Нежитлова спор да отельні площею 50,2 в.м - в л. А ре атна, 9
38 Нежилий б дино площею 852,8 в.м - в л. Аніщен а, 3, літ.А
39 Нежилий б дино площею 372,8 в.м - в л. Аніщен а, 3, літ.В
40 Нежиле приміщення площею 93,9 в.м - в л. Арсенальна, 5, .1
41 Нежиле приміщення площею 2,5 в.м - в л. Артема, 10, літ.А
42 Нежиле приміщення площею 96,5 в.м - в л. Артема/Обсерваторна,

21/27, літ.А
43 Нежиле приміщення площею 13,5 в.м - в л. Архіте тора Вербиць о о, 5
44 Нежиле приміщення площею 13,5 в.м - в л. Архіте тора Вербиць о о, 5
45 Нежиле приміщення площею 196,0 в.м - в л. Бо атирсь а, 30, .6, літ.Е
46 Нежиле приміщення площею 18,4 в.м - в л. Бориспільсь а, 30 А
47 Нежиле приміщення площею 21,6 в.м - в л. Б л а ова, 13, літ.А
48 Нежиле приміщення площею 69,1 в.м - в л. Б л а ова, 13, літ.А
49 Нежиле приміщення площею 285,0 в.м - в л. Б л а ова, 13, літ.А
50 Нежиле приміщення площею 10,32 в.м - в л. Відпочин , 11, .1
51 Нежиле приміщення площею 18,3 в.м - в л. Відпочин , 11, .1
52 Нежиле приміщення площею 25,0 в.м - в л. Вели а Житомирсь а, 15, літ.А
53 Нежиле приміщення площею 56,0 в.м - в л. Верхній Вал, 16
54 Нежиле приміщення площею 70,2 в.м - в л. Верхній Вал, 16
55 Нежиле приміщення площею 9,0 в.м - в л. Верхній Вал, 16 (СПД-ФО

Олофінсь ий Ю.С.)
56 Нежиле приміщення площею 6,0 в.м - в л. Верхній Вал, 16 (СПД-ФО

Работні О.Ю.)
57 Нежиле приміщення площею 9,0 в.м - в л. Верхній Вал, 16 (СПД-ФО

Тележні ов С.В.)
58 Нежиле приміщення площею 3,0 в.м - в л. Верхній Вал, 16 (ФОП Гибалю Г.К.)
59 Нежиле приміщення площею 3,0 в.м - в л. Верхній Вал, 16 (ФОП Са ада В.В.)
60 Нежилий б дино площею 31,5 в.м - в л. Верхній Вал, 70
61 Нежиле приміщення площею 46,0 в.м - в л. Виборзь а, 111, .17
62 Нежиле приміщення площею 30,0 в.м - в л. Володимирсь а, 42, літ.А,А'
63 Нежилий б дино площею 943,8 в.м - в л. Володимирсь а, 44, літ.А
64 Нежиле приміщення площею 244,2 в.м - в л. Володимирсь а, 57
65 Нежиле приміщення площею 18,0 в.м - в л. Волось а, 19
66 Нежиле приміщення площею 18,0 в.м - в л. Гарматна, 36, .1
67 Нежиле приміщення площею 331,9 в.м - в л. Героїв Дніпра, 14, літ.Г
68 Нежиле приміщення площею 19,9 в.м - в л. Героїв Дніпра, 53, літ.А
69 Нежиле приміщення площею 71,2 в.м - в л. Горь о о, 3, літ.Б
70 Нежиле приміщення площею 180,6 в.м - в л. Горь о о, 3, літ.Б
71 Нежиле приміщення площею 82,0 в.м - в л. Горь о о, 3, літ.Б
72 Нежиле приміщення площею 360,0 в.м - в л. Де тярівсь а, 25, .20
73 Нежиле приміщення площею 107,4 в.м - в л. Де тярівсь а, 3, літ.А
74 Нежиле приміщення площею 1087,0 в.м - в л. Де тярівсь а, 31, .1
75 Нежиле приміщення площею 188,0 в.м - в л. Дмитрівсь а (К ренів а), 16 А, .2

76 Нежиле приміщення площею 99,4 в.м - в л. Жилянсь а, 83/53
77 Нежиле приміщення площею 13,3 в.м - в л. Ж ова Маршала, 10, .1
78 Нежиле приміщення площею 10,0 в.м - в л. Ж ова Маршала, 10, .1
79 Нежиле приміщення площею 15,2 в.м - в л. За ревсь о о Ми оли, 81/1, літ. А
80 Нежиле приміщення площею 11,0 в.м - в л. За ревсь о о Ми оли, 81/1, літ. А
81 Нежиле приміщення площею 25,36 в.м - в л. Запорожця Петра, 26, .2
82 Нежиле приміщення площею 32,6 в.м - в л. Запорожця Петра, 26, .3
83 Нежиле приміщення площею 200,6 в.м - в л. Запорожця Петра, 26, .3
84 Нежиле приміщення площею 22,3 в.м - в л. Зодчих, 50, літ.А
85 Нежиле приміщення площею 270,9 в.м - в л. Золото стівсь а, 27, .1
86 Нежиле приміщення площею 47,7 в.м - в л. Золото стівсь а, 35
87 Нежиле приміщення площею 12,8 в.м - в л. Золото стівсь а, 35
88 Нежиле приміщення площею 18,0 в.м - в л. Зооло ічна, 3, .1
89 Нежиле приміщення площею 11,0 в.м - в л. Зооло ічна, 3, .24
90 Нежиле приміщення площею 80,9 в.м - в л. Кі відзе, 19
91 Нежилий б дино площею 37,0 в.м - в л. Козелець а, 2
92 Нежилий б дино площею 31,65 в.м - в л. Козелець а, 2
93 Нежиле приміщення площею 47,0 в.м - в л. Комінтерн , 2/4
94 Нежиле приміщення площею 170,0 в.м - в л. Командарма Каменєва, 1, літ.А
95 Нежиле приміщення площею 13,0 в.м - в л. Командарма Каменєва, 1, літ.А
96 Нежиле приміщення площею 8,0 в.м - в л. Кондратю а Юрія, 8, .1
97 Нежиле приміщення площею 15,0 в.м - в л. Кондратю а Юрія, 8, .1
98 Нежиле приміщення площею 131,4 в.м - в л. Кондратю а Юрія, 8, .1
99 Нежиле приміщення площею 225,1 в.м - в л. Кондратю а Юрія, 8, .3
100 Нежиле приміщення площею 31,0 в.м - в л. Копилівсь а, 1/7, .1
101 Нежиле приміщення площею 75,2 в.м - в л. Копилівсь а, 67, .10
102 Нежиле приміщення площею 268,9 в.м - в л. Костянтинівсь а/Фролівсь а,

1/2, літ.А,Б
103 Нежиле приміщення площею 1,0 в.м - в л. Костянтинівсь а/Фролівсь а, 1/2,

літ.А,Б
104 Нежилий б дино ( апітальний) площею 2539,6 в.м - в л. Коцюбинсь о о

Михайла, 12, літ.А
105 Нежиле приміщення площею 100,6 в.м - в л. Крамсь о о Івана, 10, літ.Г
106 Нежиле приміщення площею 147,0 в.м - в л. Крамсь о о Івана, 10, літ.Д
107 Нежилий б дино площею 315,0 в.м - в л. Крамсь о о Івана, 10, літ.Е
108 Нежилий б дино площею 145,0 в.м - в л. Крамсь о о Івана, 10, літ.Ж
109 Нежилий б дино площею 145,0 в.м - в л. Крамсь о о Івана, 10, літ.З
110 Нежитлова спор да площею 54,0 в.м - в л. Крамсь о о Івана, 10, літ.И
111 Нежилий б дино площею 400,3 в.м - в л. Крамсь о о Івана, 16, літ.2Б
112 Нежилий б дино площею 234,2 в.м - в л. Крамсь о о Івана, 16, літ.2В
113 Нежиле приміщення площею 82,0 в.м - в л. К т зова, 14, .1
114 Нежиле приміщення площею 3,0 в.м - в л. К чера Василя, 7, .1
115 Нежиле приміщення площею 550,0 в.м - в л. Лабораторна/Барбюса,

1/62, літ.А
116 Нежиле приміщення площею 5,0 в.м - в л. Лайоша Гавро, 26
117 Нежиле приміщення площею 292,0 в.м - в л. Липсь а, 16, літ.А
118 Нежиле приміщення площею 239,0 в.м - в л. Липсь а, 16, літ.А
119 Нежиле приміщення площею 64,9 в.м - в л. Л 'янівсь а, 1, літ.А
120 Нежиле приміщення площею 274,3 в.м - в л. Лютерансь а/Зань овець ої,

7/10, літ.А
121 Нежиле приміщення площею 125,7 в.м - в л. Лятошинсь о о, 24, літ.А
122 Нежиле приміщення площею 65,0 в.м - в л. Лятошинсь о о, 24, літ.А
123 Нежиле приміщення площею 20,2 в.м - в л. Мілютен а, 34, літ.А
124 Нежилий б дино площею 127,0 в.м - в л. Мала Житомирсь а, 14, літ.Б
125 Нежиле приміщення площею 38,0 в.м - в л. Маршала Тимошен а, 14
126 Нежиле приміщення площею 1,0 в.м - в л. Маршала Тимошен а, 14
127 Нежиле приміщення площею 912,0 в.м - в л. Мате Зал и, 6, літ.А
128 Нежилий б дино площею 400,4 в.м - в л. Межи ірсь а/Хорива, 7/16, літ.А
129 Нежиле приміщення площею 95,64 в.м - в л. Миропільсь а, 8
130 Нежиле приміщення площею 98,4 в.м - в л. Михайлівсь а, 14, літ.А
131 Нежиле приміщення площею 127,7 в.м - в л. Михайлівсь а/Михайлівсь ий

пров., 17а/2, літ.А
132 Нежила спор да ромадсь ої вбиральні площею 45,8 в.м - в л. Набережно-

Хрещатиць а, 10
133 Нежиле приміщення площею 416,29 в.м - в л. Оболонсь а, 21, літ.А
134 Нежилий б дино площею 54,45 в.м - в л. Ольжича, 18
135 Нежиле приміщення площею 132,5 в.м - в л. Пітерсь а, 5 А, літ.А
136 Нежилий б дино площею 191,6 в.м - в л. Передмістна Слобід а, 1, .4
137 Нежиле приміщення площею 35,0 в.м - в л. Пимонен а Ми оли, 10 А
138 Нежиле приміщення площею 11,5 в.м - в л. Політехнічна, 25/29
139 Нежиле приміщення площею 8,0 в.м - в л. Політехнічна, 25/29
140 Нежилий б дино площею 410,7 в.м - в л. Половець а, 4, літ.А
141 Нежиле приміщення (приб дова) площею 124,8 в.м - в л. Полярна, 8, літ.А
142 Нежиле приміщення площею 136,0 в.м - в л. Прирічна, 27 Е, літ.А
143 Нежиле приміщення площею 51,8 в.м - в л. Прирічна, 27 Е, літ.А
144 Нежиле приміщення площею 31,0 в.м - в л. Професора Підвисоць о о,

4 А, .1
145 Нежиле приміщення площею 5,0 в.м - в л. Професора Підвисоць о о, 4 А, .1
146 Нежилий б дино площею 157,1 в.м - в л. П ш інсь а, 30, літ.Б
147 Нежиле приміщення площею 52,0 в.м - в л. П ш інсь а, 32, літ.А,А'
148 Нежиле приміщення площею 108,7 в.м - в л. П ш інсь а, 32, літ.А,А'
149 Нежиле приміщення площею 21,52 в.м - в л. П ш інсь а, 40, .1
150 Нежиле приміщення площею 230,6 в.м - в л. Рейтарсь а-Геор іївсь ий пров.,

8-5, літ.Б
151 Нежиле приміщення площею 228,9 в.м - в л. Рейтарсь а-Геор іївсь ий пров.,

8-5, літ.Б
152 Нежиле приміщення площею 939,4 в.м - в л. Рейтарсь а/Геор іївсь ий пров.,

8-5, літ.Б
153 Нежиле приміщення площею 8,0 в.м - в л. Ризь а, 1, .2
154 Нежиле приміщення площею 603,7 в.м - в л. Р ден о Лариси, 11, літ.А
155 Нежиле приміщення площею 23,5 в.м - в л. Січнево о Повстання, 2
156 Нежилий б дино площею 396,8 в.м - в л. Січнево о Повстання, 6 В
157 Нежилий б дино площею 602,8 в.м - в л. Січнево о Повстання, 6 Г
158 Нежилий б дино площею 179,0 в.м - в л. Січнево о Повстання, 6 Д
159 Нежиле приміщення площею 36,0 в.м - в л. Сєченова, 5
160 Нежиле приміщення площею 254,5 в.м - в л. Саб рова Оле сандра, 13, літ.А
161 Нежиле приміщення площею 81,5 в.м - в л. Са айдачно о Петра, 29, літ.А

162 Нежиле приміщення площею 38,2 в.м - в л. Са са ансь о о, 100, літ.А
163 Нежиле приміщення площею 34,4 в.м - в л. Са са ансь о о, 100, літ.А
164 Нежиле приміщення площею 226,9 в.м - в л. Са са ансь о о, 133, літ.Б
165 Нежиле приміщення площею 215,8 в.м - в л. Са са ансь о о, 133, літ.Б
166 Нежиле приміщення площею 68,3 в.м - в л. Са са ансь о о, 4, літ.Б
167 Нежиле приміщення площею 30,0 в.м - в л. Са са ансь о о/Володимирсь а,

40/85, літ.А,А'
168 Нежиле приміщення площею 90,3 в.м - в л. Серафимовича, 15 а, літ.А
169 Нежиле приміщення площею 11,0 в.м - в л. Симирен а, 10, .1
170 Нежиле приміщення площею 30,0 в.м - в л. Симирен а, 38
171 Нежиле приміщення площею 79,0 в.м - в л. Слав ородсь а, 54
172 Нежиле приміщення площею 20,0 в.м - в л. Софійсь а, 2, літ.А
173 Нежила спор да ромадсь ої вбиральні площею 45,8 в.м - в л. Сошен а, б/н 1
174 Нежиле приміщення площею 28,8 в.м - в л. Спась а, 39, літ.А
175 Нежиле приміщення площею 52,4 в.м - в л. Стецен а, 20 А, .2
176 Нежиле приміщення площею 119,7 в.м - в л. Терещен івсь а, 11 А
177 Нежилий б дино площею 1436,3 в.м - в л. Толсто о Льва, 55
178 Нежилий б дино площею 591,6 в.м - в л. Тростянець а, 58 А, .1
179 Нежиле приміщення площею 101,92 в.м - в л. Тростянець а, 58 А, .2
180 Нежиле приміщення площею 195,8 в.м - в л. Трьохсвятительсь а, 4, літ.Б
181 Нежилий б дино площею 1140,8 в.м - в л. Т л зи, 5
182 Нежиле приміщення площею 25,0 в.м - в л. Хмельниць о о Бо дана, 23-А
183 Нежиле приміщення площею 240,9 в.м - в л. Хмельниць о о Бо дана, 3, літ.А
184 Нежиле приміщення площею 592,5 в.м - в л. Хмельниць о о Бо дана, 3, літ.А
185 Нежилий б дино ( апітальний) площею 11,0 в.м - в л. Хмельниць о о

Бо дана, 37
186 Нежиле приміщення площею 53,2 в.м - в л. Хмельниць о о Бо дана, 37
187 Нежиле приміщення площею 23,0 в.м - в л. Хмельниць о о Бо дана, 37
188 Нежиле приміщення площею 34,0 в.м - в л. Хмельниць о о Бо дана, 37 Б
189 Нежиле приміщення площею 126,0 в.м - в л. Хмельниць о о Бо дана, 51,

літ.Б
190 Нежиле приміщення площею 39,2 в.м - в л. Хрещати , 32
191 Нежиле приміщення площею 8,0 в.м - в л. Хрещати , 36
192 Нежиле приміщення площею 680,0 в.м - в л. Хрещати , 44, літ.А
193 Нежиле приміщення площею 327,7 в.м - в л. Хрещати , 44, літ.А'
194 Нежиле приміщення площею 143,4 в.м - в л. Хрещати , 44, літ.Б
195 Нежиле приміщення площею 25,1 в.м - в л. Червоноармійсь а, 19
196 Нежиле приміщення площею 1342,72 в.м - в л. Чистя івсь а, 19 А, .1
197 Нежиле приміщення площею 58,2 в.м - в л. Чистя івсь а, 28
198 Нежиле приміщення площею 26,6 в.м - в л. Шов овична, 39/1, .4
199 Нежиле приміщення площею 41,0 в.м - в л. Ярославів Вал, 33, літ.А
200 Нежиле приміщення площею 593,9 в.м - в л. Ярославів Вал, 33, літ.Б
201 Частина підземно о переход площею 5,5 в.м - майдан Незалежності, б/н
202 Підземний пішохідний перехід площею 10,0 в.м - майдан Незалежності, б/н
203 Частина підземно о переход площею 9,3 в.м - майдан Незалежності, б/н
204 Частина підземно о переход площею 9,1 в.м - майдан Незалежності, б/н
205 Частина підземно о пішохідно о переход площею 8,0 в.м - майдан

Незалежності, б/н
206 Нежиле приміщення площею 45,6 в.м - пл. Бессарабсь а, 2
207 Частина підземно о пішохідно о переход площею 3,0 в.м - пл. Толсто о

Льва, б/н
208 Частина підземно о переход площею 18,8 в.м - пл. Толсто о Льва, б/н
209 Нежилий б дино (490,2 в.м) та араж (53,7 в.м) за альною площею 543,9

в.м - пров. Інженерний, 4 А
210 Нежиле приміщення площею 85,0 в.м - пров. Геор іївсь ий, 9, .1
211 Нежилий б дино площею 330,2 в.м - пров. Десятинний, 7 а, літ.А
212 Нежилий б дино площею 15,0 в.м - пров. Лабораторний, 20, .5
213 Нежиле приміщення площею 115,4 в.м - пров. Михайлівсь ий/Шевчен а

Тараса пров., 21/13, літ.В
214 Нежиле приміщення площею 130,9 в.м - пров. Михайлівсь ий/Шевчен а

Тараса пров., 21/13, літ.В
215 Нежиле приміщення площею 55,6 в.м - пров. Михайлівсь ий/Шевчен а

Тараса пров., 21/13, літ.В
216 Нежиле приміщення площею 600,0 в.м - просп. А адемі а Палладіна, 9
217 Нежиле приміщення площею 20,0 в.м - просп. Броварсь ий, 2, .2
218 Нежиле приміщення площею 220,0 в.м - просп. Броварсь ий, 25, літ.А
219 Нежиле приміщення площею 64,0 в.м - просп. Генерала Ват тіна, б/н, . 2
220 Нежилий б дино за альною площею 220,4 в.м - просп. Геор ія Гон адзе, 26,

літ.Б
221 Нежиле приміщення площею 81,1 в.м - просп. Космонавта Комарова, 3, .5
222 Нежиле приміщення площею 18,2 в.м - просп. Лісовий, 39, літ.А
223 Нежиле приміщення площею 11,9 в.м - просп. Лісовий, 39, літ.А
224 Нежиле приміщення площею 24,4 в.м - просп. Лісовий, 39, літ.А
225 Нежиле приміщення площею 24,6 в.м - просп. Лісовий, 39, літ.А
226 Нежилий б дино площею 743,7 в.м - просп. Лісовий, 43 а, літ.А
227 Нежиле приміщення площею 348,5 в.м - просп. Маршала

Ро оссовсь о о, 3 Б
228 Нежиле приміщення площею 14,2 в.м - просп. Мая овсь о о Володимира,

47, літ.А
229 Нежиле приміщення площею 66,7 в.м - просп. Мая овсь о о Володимира,

47, літ.А
230 Нежиле приміщення площею 122,0 в.м - просп. На и, 53, .1
231 Нежиле приміщення площею 12,8 в.м - просп. На и, 96
232 Нежиле приміщення площею 236,0 в.м - просп. П'ятидесятиріччя Жовтня, 19
233 Нежиле приміщення площею 47,0 в.м - просп. Перемо и, 38, літ.А
234 Нежиле приміщення площею 187,0 в.м - просп. Перемо и, 38, літ.А
235 Нежиле приміщення площею 365,0 в.м - просп. Правди, 64 А
236 Нежиле приміщення площею 86,62 в.м - просп. Радянсь ої У раїни, 32 Б
237 Нежиле приміщення площею 15,8 в.м - просп. Соро аріччя Жовтня, 59 А
238 Нежиле приміщення площею 15,0 в.м - просп. Соро аріччя Жовтня, 59 А
239 Нежиле приміщення площею 113,5 в.м - просп. Соро аріччя Жовтня, 59 А
240 Нежиле приміщення площею 18,0 в.м - просп. Тичини Павла, 12
241 Нежиле приміщення площею 25,0 в.м - просп. Тичини Павла, 17
242 Нежиле приміщення площею 33,0 в.м - просп. Тичини Павла, 22
243 Нежиле приміщення площею 28,0 в.м - просп. Тичини Павла, 22
244 Частина підземно о пішохідно о переход (розв. в л.Бо атирсь а) площею

69,0 в.м - просп. Червоних оза ів, б/н

Учасни ам он рс необхідно подати до Головно о
правління ом нальної власності м. Києва он рсн

до ментацію в одном запечатаном онверті, до я о о
додається лист з описом наданих до ментів. Кон рсна

до ментація с ладається з:
1. Заява на часть в он рсі (за встановленою формою) – на ожний об’є т о ремо.

2. Підтвердні до менти (в 1-м е земплярі):
* 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 їх особистими
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 роз ладі та додат ово зал чаються ним з незалежної оцін и майна, том числі
подібно о майна тощо).

3. Кон рсна пропозиція (на ожний об’є т о ремо) претендента подається запечатаном
онверті і містить пропозицію щодо вартості ви онання робіт, аль ляції витрат, пов’язаних з
ви онанням робіт, а та ож термін ви онання робіт.

Кон рс відб деться об 11.00 04 р дня 2007 ро в Головном
правлінні ом нальної власності м.Києва за адресою: м. Київ,
в л. Хрещати , 10.

Телефони для довідо : 279-54-83, 279-56-59.
До менти приймаються до 13.00 30 листопада 2007 ро
за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10, ім. 510.
Телефон за ально о відділ : 279-27-19.
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Інстит т хімії висо омоле лярних спол НАН У раїни
здає в оренд на он рсних засадах слід ючі приміщення:

№ Наймен вання Площа Можлива мета Стартова
п/п приміщення примі- ви ористання вартість 1 в.м.

щення, приміщень ( рн./ в.м)
в.м орендарем

1. С лад матеріальний: С лад вання
Напівпідвальне с ладсь е 200,00 промислових товарів 18,11
приміщення

2. Павільйон № 2: Офісні
Офісні приміщення 56,68 приміщення 35,27

3. Павільйон №3: Офісні і лабораторні
Офісні і лабораторні 136,70 приміщення 34,91
приміщення

Приміт и: В таблиці в азана почат ова вартість 1 в.м. приміщення до почат он рс , без врах вання
ом нальних та інших платежів. В приміщеннях, на розс д орендаря, необхідно провести поточний ремонт.
Кон рс по здачі приміщень в оренд відб деться 29 листопада 2007 р. о 10.00 в приміщенні малої
онференц-зали інстит т за адресою: 02160, м.Київ, Хар івсь е шосе, б д. 48.
Довід и з 9.00 до 17.00 за телефонами:
559-13-94 - приймальня інстит т ;
559-11-61 - заст пни дире тора з за альних питань.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Кольороподіл А2 Кольороподіл 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

Шевчен івсь ій районний с д м.Києва за адресою: м.Київ,
в л. Смирнова–Ласточ іна, 10-Б ( аб. 51, ви ли ає в с дове засі-
дання Заремблю а А.В. я відповідача справі за позовом КП
"Київпастранс" до Заремблю а А.В. про відш од вання збит ів на
05.12.07 р. на 09.40.
У разі неяв и відповідача справа роз лядатиметься за йо о від-

с тності.

Оболонсь ий районний с д м.Києва ви ли ає я відповідача
Траніна Юрія Геннадійовича по цивільній справі № 2-3543/07 за
позовом ЗАТ Страхова Компанія "Ін омстрах" до Траніна Юрія
Геннадійовича про відш од вання матеріальної ш оди в с дове
засідання на 03 р дня 2007 ро на 10.00.
Адреса с д : м.Київ, в л.Тимошен а, 2-є, аб. 19, с ддя Полі-

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

Оболонсь ий районний с д м. Києва ви ли ає К нов Лідію Володимирівн в я ості відпо-
відач и по цивільній справі за позовом К нова О.П. до К нової Л.В. про розірвання шлюб
с дове засідання 30.11.2007 ро о 09.00 .
Адреса с д : м. Київ, в л. Тимошен а 2-Є, аб. 18, с ддя Шевчен о Л.В. Наслід и неяв и в с -
дове засідання особи, я а бере часть справі, предбачені ст. ст. 169, 170 ЦПК У раїни.

Дніпровсь ий районний с д м. Києва повідомляє відповідача Паланч Ірин Валеріївн ,
я а проживала в м. Києві, в л. Бажова,10, в.38, про те, що роз ляд справи за позовом Васи-
лен о Анни Петрівни до неї про позбавлення бать івсь их прав відб деться 17.12.07р. о 12.00
за адресою: 02105, м. Київ, в л. Сер ієн а, 3, аб. 37.
Яв а відповідача є обов'яз овою.
У випад неяв и роз ляд справи відб деться за її відс тністю.

Солом’янсь ий районний с д м.Києва (м. Київ, в л. М.Кривоноса, 25, аб. 28) ви ли ає на
9.00 12 р дня 2007 ро Кошелева Володимира Єв енійовича я відповідача цивільній
справі № 2-3687/07 за позовом Полонсь о о Оле сандра Михайловича до Кошелева Володи-
мира Єв енійовича про стя нення бор .

Солом'янсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що 17.12.2007 ро о 14.00 відб деть-
ся роз ляд цивільної справи за позовом Савено В.Ф. до Польово о В.В. про стя нення ош-
тів, я і б ли передані на відповідальне збері ання.
Роз ляд справи відб деться за адресою: м. Київ, в л. Ш това, 1, . 16, під олов ванням с дді
Ма хи А.А. У с дове засідання ви ли ається відповідач Польовий Ві тор Сер ійович, м. Київ,
в л. Інд стріальна, 26 -б, в. 13.
В разі вашої неяв и справ б де роз лян то без вашої часті.

Святошинсь ий районний с д м. Києва повідомляє ромадянина Ржепець о о Сер ія Ва-
сильовича про те , що 15.11.2007р. с д постановив с дове рішення по цивільній справі №2-
4032, за позовом Ржепець ої Ірини Ми олаївни до Ржепець о о Сер ія Васильовича про ро-
зірвання шлюб , я им позовні вимо и задоволено повном обсязі та розірвано шлюб між
Ржепець ою І.М. і Ржепець им С.В.
Відповідач - Ржепець ий має право подати заяв про апеляційне ос арження прийнято о рі-
шення с д протя ом десяти днів з дня йо о про олошення. Апеляційна с ар а на рішення с -
д подається протя ом двадцяти днів після подання заяви на апеляційне ос арження.

Дніпровсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає в с дове засідання я ості
відповідача Яр шинсь Юлію
Володимирівн , останнє відоме місце
проживання: м. Київ, в л. Райд жна, б д.2-Б,
в. 28, по цивільній справі за позовом
Демиден о М.Г., Демиден о М.М., Чех Т.Г.
до Яр шинсь ої Ю.В., третя особа ВГІРФО
Дніпровсь о о РУГУ МВС У раїни в місті
Києві, Дніпровсь а РДА м. Києва про
с нення переш од в орист ванні житловим
приміщенням, я е відб деться 4 р дня 2007
ро о 09.30 за адресою: м. Київ, в л.
Сер ієн а, 3, аб. 43.

У разі неяв и відповідача Яр шинсь ої
Ю.В, дана цивільна справа б де роз лян та У
відс тності відповідача.

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ПРАВО
ОРЕНДИ НЕЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ ЗА АДРЕСАМИ:

— в л. Виш ородсь а, № 69 — нежилий б дино за альною площею 66.30 в. м. Цільове ви ористання приміщень —
тор івля продовольчими та непродовольчими товарами, поб тові посл и, офіс, с лад, ромадсь е харч вання.
Термін оренди — 2 ро и 364 дні;

— в л. Запорожця Петра, № 26 К.4 — нежиле приміщення першо о поверх за альною площею 12.00 в. м. Цільове
ви ористання приміщення — медична діа ности а. Термін оренди — 2 ро и 364 дні;

— просп. Комарова Космонавта, № 7 — нежиле приміщення першо о поверх за альною площею 25.50 в. м. Цільове
ви ористання приміщень — офіси. Термін оренди — 2 ро и 364 дні;

— в л. Копилівсь а, № 67 К.Б — нежиле підвальне приміщення за альною площею 56.00 в. м. Цільове ви ористання
приміщення — тор івля продовольчими та непродовольчими товарами, поб тові посл и, офіси, с лади, ромадсь е
харч вання. Термін оренди — 2 ро и 364 дні;

— просп. Мая овсь о о, № 32 б — нежиле приміщення першо о поверх за альною площею 5.00 в. м. Цільове
ви ористання приміщення — бан омат. Термін оренди — 2 ро и 364 дні;

— в л. Підвисоць о о, № 4 А К.1 — нежиле приміщення першо о поверх за альною площею 20.00 в. м. Цільове
ви ористання приміщення — апте и, я і реаліз ють отові лі и. Термін оренди — 2 ро и 364 дні;

— в л. Політехнічна, № 25/29 — нежиле підвальне приміщення за альною площею 50.00 в. м. Цільове ви ористання
приміщення — мобільний зв'язо . Термін оренди — 2 ро и 364 дні;

— в л. Мостиць а, № 9 — нежиле приміщення першо о поверх за альною площею 10.00 в. м. Цільове ви ористання
приміщення — діяльність сфері охорони здоров'я ( абінет онта тної оре ції зор ). Термін оренди — 2 ро и 364
дні;

— в л. Стражес а А адемі а, № 6 А — нежиле приміщення першо о поверх за альною площею 5.00 в. м. Цільове
ви ористання приміщення — тор івля продовольчими товарами. Термін оренди — 2 ро и 364 дні;

— в л. Симирен а, № 10 К.1 — нежиле приміщення першо о поверх за альною площею 5.00 в. м. Цільове
ви ористання приміщення — тор івля продовольчими товарами. Термін оренди — 2 ро и 364 дні;

— в л. Тростянець а, № 8 Д — нежиле приміщення др о о поверх за альною площею 10.20 в. м. Цільове
ви ористання приміщення — медична діа ности а. Термін оренди — 2 ро и 364 дні;

— в л. Хар івсь е шосе, № 121 К. 6 — нежиле приміщення на дах за альною площею 9.61 в. м. Цільове
ви ористання приміщення — мобільний зв'язо . Термін оренди — 2 ро и 364 дні;

— в л. Хар івсь е шосе, № 121 К. 3 — нежиле приміщення на дах за альною площею 20.00 в. м. Цільове
ви ористання приміщення — мобільний зв'язо . Термін оренди — 2 ро и 364 дні;

— в л. Білиць а, 13-А К.7 — нежилі приміщення на др ом та третьом поверхах за альною площею 202.95 в. м.
Цільове ви ористання приміщень — виробництво. Термін оренди 2 ро и 364 дні;

— в л. Блюхера, 6 К.2 — нежилі приміщення на першом поверсі за альною площею 300.00 в. м. Цільове
ви ористання приміщень — їдальні. Термін оренди 2 ро и 364 дні;

— в л. Бориспільсь а, 30 А — нежиле приміщення на першом поверсі за альною площею 45.00 в. м. Цільове
ви ористання приміщень — тор івля продовольчими товарами. Термін оренди 2 ро и 364 дні;

— в л. Братиславсь а, 5 — нежилі приміщення на др ом поверсі за альною площею 800.00 в. м. Цільове
ви ористання приміщень — афе без реалізації орілчаних виробів. Термін оренди 2 ро и 364 дні;

— в л. Мостиць а,9 — нежилі приміщення за альною площею 145.70 в. м. (в.т.ч. цо оль 84.00 в. м., 5 поверх 61.70
в. м.). Цільове ви ористання приміщень — офіси, медична діа ности а. Термін оренди 2 ро и 364 дні;

— в л. Приво зальна, 14/2 — нежилі приміщення на др ом поверсі за альною площею 39.04 в. м. Цільове
ви ористання приміщень — офіс. Термін оренди 2 ро и 364 дні;

— в л. Червонофлотсь а, 26 ( оловний орп с 1) — нежиле приміщення на першом поверсі за альною площею 50.00
в. м. Цільове ви ористання приміщення — підприємства тор івлі, я і обсл ов ють піль ові ате орії населення.
Термін оренди 2 ро и 364 дні.

Термін прийняття он рсних пропозицій — 15 днів з дня п блі ації.
До менти для часті он рсі приймаються за адресою:

в л. Хрещати , 10, Головне правління ом нальної власності м. Києва.

Отримати додат ов інформацію та ознайомитись з мовами проведення он рс можна
за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10,

Головне правління ом нальної власності м. Києва, . 524,
телефони для довідо : 279-27-93, 279-72-26.
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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 4023
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Віталій ЗАБЛОЦЬКИЙ,
народний деп тат:
— Ін оли допома аю людям, але нама аюся це ро-

бити та , щоб навіть не підозрювали, хто це робить.
На мою д м , допомо а має б ти щирою, а не для са-
море лами.

Єв ен ФІЛІНДАШ,
народний деп тат:
— Вза алі я часто допома аю людям, отрі цьо о по-

треб ють. Нещодавно розмістив інформацію на сайті

про малень дівчин з хворим серцем, отрій потріб-
не хір р ічне лі вання. Та і операції роблять за ор-
доном, але вони доро о ошт ють. Мені вдалося зібра-
ти трохи рошей.

Андрій КРАВЧУК,
співа :
— Уза алі-то я ч йно ставлюся до тих, отрі потре-

б ють допомо и. Нама аюся с ористатися з ожної на-
оди. Нещодавно перерах вав ошти за бла одійний
онцерт на ремонт дитячо о б дин “Малят о”.

Êîëè âîñòàííº âè êîìóñü 
äîïîìîãëè?

Â óêðà¿íñüêèõ 
ïèñüìåííèê³â 
ç’ÿâèëàñÿ 
åëåêòðîííà ïàì’ÿòü
Þð³é ²çäðèê âèäàâ êíèæêó “Ôëåøêà”

Áîãäàíà ÊÎÇÀ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Івано-фран івсь е видавництво "Лілея-НВ" видало но-
в ниж письменни а, дизайнера, х дожни а, м зи-
анта, ідеоло а першої хвилі Станіславсь о о фено-
мена Юрія Іздри а "Флеш а".

Âè çãîäí³ ç òèì,
ùî ïèñüìåííèê
ôîðìóº ñâ³äîì³ñòü
÷èòà÷³â? ßêùî í³,—
çàóâàæòå: ñòèëü âè-
ñëîâëþâàííÿ ³ êîëî
çàö³êàâëåíü ë³òåðà-
òîð³â, ïóáë³öèñò³â ³
æóðíàë³ñò³â â³ääçåð-
êàëþº íàø³ ³íòåðå-
ñè, ïðîïîíóº íàì
ñòèëü, ï³äêèäàº íî-
â³ äóìêè, ïî÷óòòÿ ³
³äå¿. Òèì ³ â³äð³ç-
íÿºòüñÿ ñïðàâæíÿ
ë³òåðàòóðà, ÿêîþ á
íå áóëà òåìà, ìîâà,
æàíð, ñòèëü ÷è ³äåî-
ëîã³ÿ êíèæêè. Ìè
÷èòàºìî ñïåðøó òå,
ùî ñïðàâä³ ñòîñóº-
òüñÿ íàñ, ³ ö³êàâè-
ìîñÿ âñ³ì, ùî çäàº-
òüñÿ íàì ð³çíîáàðâ-
íèì, ³íòðè´óþ÷èì,
ãàðíèì, ö³êàâèì,
äîòåïíèì. Ïèñü-
ìåííèêè â÷àòü íàñ
íåâèìóøåíîñò³; êðàñ³ âèñëîâëþâàííÿ ³ ïî÷óòòÿ; çäàòíîñò³ ëåãêî
ãîâîðèòè ïðî íàéñêëàäí³ø³ ðå÷³; çðåøòîþ, áóòè ñîáîþ.

Ó íîâ³é êíèç³ Þð³ÿ ²çäðèêà 148 ñòîð³íîê ³ ï’ÿòíàäöÿòü åñå¿â. ¯õ
çàãàëüíà òåìàòèêà ñòîñóºòüñÿ ³äåíòè÷íîñò³: à) ãåîãðàô³÷íî¿ ³, â³ä-
ïîâ³äíî, íàö³îíàëüíî¿; á) ìîâíî¿ ³, â³äïîâ³äíî, îñîáèñò³ñíî¿. Ïðî-
òå ñëîâà “³äåíòè÷í³ñòü” âè ó ö³é êíèç³ íå çíàéäåòå. Íàòîì³ñòü ó í³é
éäåòüñÿ ïðî êðàñó Ëüâîâà; ëåãåíäè Ôðàíê³âñüêà; ì³ñòåð³¿ íîâî¿ ìî-
âè; êðàñó òâîð÷îñò³; îñîáëèâîñò³ ñïðàâæíüî¿ ñâîáîäè ñóñï³ëüíî¿ ³
ïðèâàòíî¿; òðóäíîù³ âèæèâàííÿ òà äîïîìîãó ó îñîáëèâî ñêëàäíèõ
ñèòóàö³ÿõ. Éäåòüñÿ òóò òàêîæ ïðî ªâðîïó ³ Êàëóø, ì³ôè Áó-Áà-Áó
³ ìåòàáîë³çì â³ðòóàëüíèõ ñòâîð³íü, ïðèâàòíó ïîâñÿêäåíí³ñòü ³ âè-
ñîêó, ÿê ñîí, âàâèëîíñüêó âåæó, ùî ¿é çàâäÿ÷óþòü ñâî¿ì ôàõîì ô³-
ëîëîãè âñüîãî ñâ³òó. Êîæåí åñåé “Ôëåøêè” âò³ëþº ïåâíèé ñòèëü
ìîâëåííÿ (à îòæå, é ìèñëåííÿ): ñóðæèê, óêðà¿í³çîâàíèé ñëåíã ïà-
äîêàôô, âèòîí÷åí³ ãàëèöüê³ ïîëîí³çìè ³ çâè÷àéíà óêðà¿íñüêà ìî-
âà, ÿê ë³òåðàòóðíà, òàê ³ ðîçìîâíà, ÿêó âñ³ ìè â÷èëè êîëèñü äàâíî
ó âëàñíèõ (êè¿â)(õàðê³â)(ëüâ³â)(äí³ïðîïåòðîâ)ñüêèõ øêîëàõ.

×îìó ïðèñâÿ÷åíî öþ êíèæêó? Îñîáëèâîñòÿì áóòòÿ ëþäèíè, ÿêà
òåïåð ³ íèí³ æèâå ó ö³é êðà¿í³, ö³êàâëÿ÷èñü íîâèíàìè ³ ³ñòîð³ºþ,
ë³òåðàòóðîþ, áóòòÿì ³ ñâîáîäîþ, ì³ñòè÷íèìè äîòåïàìè òà àäåêâàò-
íèì ñïðèéíÿòòÿì îá’ºêòèâíî¿ ä³éñíîñò³.

Êîìó öþ êíèæêó âàðòî ðåêîìåíäóâàòè? Çíàºòå, çäàòí³ñòü ïèñü-
ìåííèêà ãîâîðèòè ïðî ñåáå òàêèì ÷èíîì, ùîá ÷èòà÷ ðîçóì³â:
éäåòüñÿ ïðî íüîãî,— ö³ëêîì ïðèòàìàííà çåëåíîìó ³íôîðìàö³éíî-
ìó íàêîïè÷óâà÷ó Þð³ÿ ²çäðèêà. Â êíèç³ éäåòüñÿ ïðî ä³éñí³ñòü, ïðî
ñâ³ò, ïðî ñâîáîäó, ïðî òâîð÷³ñòü, ïðî âëàñíå ì³ñòî ³ êîõàííÿ äî
³íøèõ ì³ñò, à çðåøòîþ — ïðî íàéá³ëüø³ âàðòîñò³ æèòòÿ, çàðàäè
ÿêèõ, ìîæëèâî, ëþäñòâî âçàãàë³ êîëèñü íàâ÷èëîñÿ ïèñàòè ³ ìàëþ-
âàòè, ÿê îò ïðîñò³ð ³ ÷àñ, êîõàííÿ ³ ÷àñ, äóìêó ³ ÷àñ, ìîâó ³ ÷àñ,
âàñ ³ íàñ. Â³äïîâ³äíî, “Ôëåøêó” àäðåñîâàíî ÷èòà÷ó, ÿêèé ö³êà-
âèòüñÿ âñ³ì ïåðåë³÷åíèì,— ç îñòàíí³ìè ë³òåðàòóðíèìè íîâèíêà-
ìè âêëþ÷íî

Íàãîðîäà çíàéøëà
âîëîíòåð³â

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора в иївсь ій мерії во-
лонтери столиці з стріча-
лися з місь ою владою.
Молоді люди, я і віль-
ний час працюють з діть-
ми та інвалідами, не за-
лишилися поза ва ою
столичної влади. 20 най-
а тивніших волонтерів
відзначено спеціальними
рамотами та подя ами.

Ó÷îðà ì³ñöåì çëüîòó íåáàéäó-
æî¿ ìîëîä³ ñòàëî ïðèì³ùåííÿ Êî-

ëîííî¿ çàëè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿. Òàê³ ç³áðàííÿ ìîëî-
äèõ ëþäåé ³ ì³ñüêî¿ âëàäè ïðîâî-
äÿòü äëÿ îáãîâîðåííÿ ïðîãðàìè
ðîçâèòêó âîëîíòåðñüêîãî ðóõó,
âèñëóõîâóâàííÿ ïðîïîçèö³é òà
ïîáàæàíü âîëîíòåð³â.

Ùîðîêó ñòîëè÷íà âëàäà íàãî-
ðîäæóº íàéàêòèâí³øó ìîëîäü
ñïåö³àëüíèìè ãðàìîòàìè òà ïî-
äÿêàìè, à ñåðåä âîëîíòåð³â ìåðå-
æ³ öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá Êè-
ºâà ïðîâîäÿòü êîíêóðñ íà çâàííÿ
“Êðàùèé âîëîíòåð ðîêó”. Ñ³ì-
íàäöÿòèð³÷íà Êàòåðèíà Ãîðáóíî-
âà, êîòðà º ÷ëåíîì âîëîíòåð³àòó
ïðè Äàðíèöüêîìó ðàéîííîìó
öåíòð³ ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿,
ä³òåé òà ìîëîä³, âæå çàéìàëà äðó-

ãå ì³ñöå â êîíêóðñ³ íà íàéêðàùî-
ãî âîëîíòåðà, à â÷îðà îòðèìàëà ³
ïîäÿêó â³ä Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè. ßê ðîçïîâ³ëà þíêà “Õðå-
ùàòèêó”, ö³ºþ ä³ÿëüí³ñòþ âîíà
çàéìàºòüñÿ âæå ÷îòèðè ðîêè.
“Ìåí³ ïîäîáàþòüñÿ ëþäè, ÿê³
ïðàöþþòü ó ñîö³àëüíèõ ñëóæ-
áàõ,— ñêàçàëà Ãîðáóíîâà.— À áåç
ðîáîòè ç ä³òüìè âæå íå óÿâëÿþ
ñâîãî æèòòÿ”. Ä³â÷èíà íàâ÷àºòü-
ñÿ â òåõí³êóì³ ïðè ÌÀÓÏ íà
þðèäè÷íîìó ôàêóëüòåò³, ïðîòå é
íàäàë³ çáèðàºòüñÿ ïîâ’ÿçàòè ñâîº
æèòòÿ ç ñîö³àëüíîþ ñôåðîþ. Â
ãðóäí³ Êàòåðèíà Ãîðáóíîâà êåðó-
âàòèìå øêîëîþ âîëîíòåð³àòó ³
ïðîâîäèòèìå òðåí³íãè â íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàäàõ

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

ö³ ì³ñöÿìè òóìàí. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 7—12 ì/ñ. Òåìïåðàòó-
ðà âäåíü â³ä —3 äî +2°Ñ, âíî÷³ —3...—8°Ñ; íà êðàéíüîìó ï³âäí³
òà Çàêàðïàòò³ â³ä —4 äî +1°Ñ, ó ï³âäåíí³é ÷àñòèí³ òà çàõ³äíèõ îá-
ëàñòÿõ +2...+7°Ñ; íà ï³âäí³ Îäåùèíè òà Ïðèêàðïàòò³ äî +10°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Íà äîðî-
ãàõ îæåëåäèöÿ. Â³òåð ïåðåâàæíî ï³âäåííèé, 3—8 ì/ñ.

Òåìïåðàòóðà âäåíü â³ä —3 äî +2°Ñ, âíî÷³ —3...–8°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА
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Ïðåäñòàâíèêè êè¿âñüêî¿ ìåð³¿ çàîõîòèëè 
ìîëîäèõ ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â

Катерина Горб нова не тіль и отримала др ий приз он рсі “Кращий волонтер ро ”, а й Подя від Київсь о о
місь о о олови, на р дний зна і одинни
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