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МАРШРУТКИ ЗУПИНИЛИ
НА ЗЛЕТІ
Деп тати Київради обмежили
швид ість місь о о транспорт
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КИЯНИ ПОТУЖИЛИ
ЗА АФРИКОЮ
По и Сезарія Евора
опла вала Донець
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ФОМА:
“ЛАЙФ-АЛЬБОМ —
ЦЕ ЯК ФІЗИЧНЕ
КОХАННЯ”

Â’ÿ÷åñëàâ Êèðèëåíêî
ìàº “íåäîá³ð” ãîëîñ³â
²âàí Ïëþù ïëåêàº íàä³¿

Çã³äíî ³ç çàòâåðäæåíèì ó÷îðà
ïîðÿäêîì äåííèì, íîâîîáðàí³ äå-
ïóòàòè ñüîãîäí³ ñêëàäóòü ïðèñÿãó
òà íàïèøóòü çàÿâè ïðî âñòóï äî
ôðàêö³é. Ïèòàííÿ ôîðìóâàííÿ
êîàë³ö³¿ òà îáðàííÿ ñï³êåðà, ÿê³
ìîæóòü âèêëèêàòè ñóïåðå÷íîñò³,
ïåðåíåñëè íà íàñòóïíå çàñ³äàííÿ,
ùî ìàº â³äáóòèñÿ 27 ëèñòîïàäà.
Ñàìå ãîëîñóâàííÿ çà ñï³êåðà ñòà-
íå ÷³òêèì ñèãíàëîì ïðî òå, õòî æ

íàñïðàâä³ âèãðàâ ïàðëàìåíòñüê³
âèáîðè.

Ó÷îðàøíÿ çóñòð³÷ Ïðåçèäåíòà ç
äåïóòàòàìè â³ä ÍÓ — ÍÑ, ùî ìà-
ëà á ïðîëèòè ñâ³òëî íà ïîçèö³þ
ö³º¿ ñèëè, ëèøå á³ëüøå çàïëóòàëà
êàðòè. Ùå äî íå¿ ãðóïà Þð³ÿ Ëó-
öåíêà “Íàðîäíà ñàìîîáîðîíà”
ôàêòè÷íî âèñëîâèëà óëüòèìàòóì
ãëàâ³ äåðæàâè, îçíà÷èâøè ñâîþ
ïîçèö³þ ïðî ïîòðåáó âèñóíåííÿ

ñàìå êàíäèäàòóðè Â’ÿ÷åñëàâà Êè-
ðèëåíêà íà ïîñàäó ãîëîâè ÂÐ.

Âî÷åâèäü, ðîçóì³þ÷è âèáóõî-
â³ñòü ñèòóàö³¿, Ïðåçèäåíò âèð³øèâ
ïîãðàòèñÿ ó äåìîêðàò³þ ³ ïîñòàâèâ
óñ³ ìîæëèâ³ êàíäèäàòóðè íà ðåé-
òèíãîâå ãîëîñóâàííÿ — ²âàíà
Ïëþùà, Àðñåí³ÿ ßöåíþêà, Þð³ÿ
ªõàíóðîâà, Þð³ÿ Êîñòåíêà òà
Â’ÿ÷åñëàâà Êèðèëåíêà. Êàíäèäà-
òóðà îñòàííüîãî íàáðàëà á³ëüø³ñòü
ãîëîñ³â. Òàêèì êðîêîì ãëàâè äåð-
æàâè, âî÷åâèäü, áóëè çäèâîâàí³ é
íàøîóêðà¿íö³. Ó ïðèâàòíèõ ðîç-
ìîâàõ ç êîðåñïîíäåíòîì “Õðåùà-
òèêà” ïåðåä çóñòð³÷÷þ âîíè çàÿâ-
ëÿëè: î÷³êóþòü íà òå, ùî Â³êòîð
Þùåíêî ñàì çàïðîïîíóº êàíäè-
äàòóðó. Ïðîòå ïåðåìîãà “ïðîáþ-
ò³âñüêî¿” ïàðò³¿ â ÍÓ — ÍÑ ìîæå
ñòàòè ï³ððîâîþ. Ó÷îðà îäèíàäöÿòü
íàøîóêðà¿íö³â íå çàõîò³ëè ï³äòðè-
ìàòè êàíäèäàòóðó Â’ÿ÷åñëàâà Êè-
ðèëåíêà. 

За інчення на 3-й стор.

Äîðîã³ êèÿíè 
³ ãîñò³ ñòîëèö³!

Íèí³ Êè¿â ³ âñÿ Óêðà¿íà
â³äçíà÷àº Äåíü ñâîáîäè. Öå
äåíü, êîëè ãðîìàäÿíèí
Óêðà¿íè â³ä÷óâ ñåáå îñîáèñ-
ò³ñòþ, à òàêîæ ãîðä³ñòü ³ ïî-
øàíó äî ñàìîãî ñåáå. Óêðà-
¿íà ñòàëà íåçàëåæíîþ ïîíàä
ï³âòîðà äåñÿòêà ðîê³â òîìó,
³ ò³ëüêè ÷åðåç ïîíàä äåñÿ-
òèë³òòÿ ãðîìàäÿíè êðà¿íè
äîâåëè, ùî íà ¿õíþ äóìêó
ïîâèííà çâàæàòè áóäü-ÿêà
âëàäà. Íàì ùå âêðàé ïîòð³-
áåí ÷àñ, ùîá öåé äåíü ñòàâ
ñïðàâæí³ì ñâÿòîì ó êîæíî-
ìó êóòî÷êó Óêðà¿íè. ß ãëè-
áîêî ïåðåêîíàíèé, ùî öåé
äåíü òðåáà ñïðèéìàòè íå ÿê
ïåðåìîãó ïåâíî¿ ïîë³òè÷íî¿
ñèëè, à ÿê çàãàëüíó ïåðåìî-
ãó äåìîêðàò³¿ ³ ñâîáîäè.

Êè¿âñüêèé ìàéäàí Íåçà-
ëåæíîñò³ ñâîãî ÷àñó ñòàâ òî÷êîþ â³äë³êó íîâèõ âçàºìèí ì³æ âëà-
äîþ ³ ãðîìàäÿíèíîì â óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³. Ï³ñëÿ òàêî¿ ïî-
ä³¿ â æèòò³ êðà¿íè âëàäà ïîâèííà ïîâí³ñòþ â³ä³éòè â³ä ïîë³òè÷íî¿
äåìàãîã³¿ ³ âñ³ ñâî¿ çóñèëëÿ ñïðÿìóâàòè íà êîíêðåòíó ñïðàâó çàäëÿ
äîáðîáóòó ïðîñòèõ ãðîìàäÿí. ß ÷³òêî óñâ³äîìëþþ, ùî íà íàñ ÷å-
êàº âïåâíåíà ³ â³äïîâ³äàëüíà ùîäåííà ïðàöÿ.

ßê ìåð ñòîëèö³ õî÷ó ïîáàæàòè êîæíîìó êèÿíèíîâ³ ³ ãðîìàäÿ-
íèíîâ³ Óêðà¿íè çáåðåãòè â ñîá³ òå â³ä÷óòòÿ âëàñíî¿ ã³äíîñò³, ÿêå
âîíè çäîáóëè â ò³ äí³. À âëàäà ïðè öüîìó çàâæäè ïîâèííà ïàì’ÿòà-
òè, ùî çà êîæíèì ãîëîñîì, â³ääàíèì çà íå¿, ñòî¿òü íàñàìïåðåä Îñî-
áèñò³ñòü ³ Ãðîìàäÿíèí.

²ç Äíåì ñâîáîäè, äîðîã³ êèÿíè!

Київсь ий місь ий олова
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

Êè¿â
ïðèãîòóâàâñÿ 
äî äíÿ
Ãîëîäîìîðó
Ó ñòîëèö³ â³äáóäóòüñÿ ãîëîâí³
îô³ö³éí³ çàõîäè ³ç âøàíóâàííÿ
ïàì’ÿò³ æåðòâ òðàãåä³¿
ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Ó ñóáîòó â ñòîëèö³ â³äáóäóòüñÿ ñêîðáîòí³ çàõîäè ç âøàíóâàííÿ
ïàì’ÿò³ æåðòâ ãîëîäîìîð³â â Óêðà¿í³. Î 8.30 â Íàö³îíàëüíîìó çà-
ïîâ³äíèêó “Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà” â³äáóäåòüñÿ ïàíàõèäà çà ïîìåðëèìè
ç ãîëîäó. Íà 10.30 çàïëàíîâàíî ïî÷àòîê âèñàäæåííÿ òðåòüî¿ ÷åð-
ãè “Êàëèíîâîãî ãàþ” íà Äí³ïðîâñüêîìó óçâîç³, à î 15.00 — çàõî-
äè íà Ñîô³éñüê³é òà Ìèõàéë³âñüê³é ïëîùàõ. Î 16.00 â³äáóäåòüñÿ
çàãàëüíîíàö³îíàëüíà àêö³ÿ “Çàñâ³òè ñâ³÷êó!” ç íàãîäè â³äçíà÷åííÿ
75-õ ðîêîâèí Ãîëîäîìîðó 1932—1933 ðîê³â â Óêðà¿í³. Ó 17.30 ðîç-
ïî÷íåòüñÿ ïîìèíàëüíå ä³éñòâî ó Íàö³îíàëüí³é îïåð³ ³ì. Òàðàñà
Øåâ÷åíêà. Â ñêîðáîòíèõ àêö³ÿõ ïëàíóþòü âçÿòè ó÷àñòü Ïðåçèäåíò
Â³êòîð Þùåíêî, Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé, êåð³âíèêè äåðæàâè ³ ì³ñòà
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Задача з трьома невідомими

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні на своє перше засідання збер ться деп тати
6- о с ли ання. Головним політичним підс м ом чо-
рашньо о дня стало офіційне вис нення андидат ри
В'ячеслава Кирилен а на посад спі ера Верховної Ради
від бло "Наша У раїна — Народна самооборона". По-
маранчева оаліція дістала шанс. Проте с ористатися
ним може завадити незла ода в самом помаранчевом
таборі.
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ДД ОО КК УУ ММ ЕЕ НН ТТ

Про затвердження
кредитної угоди між

Київською міською радою
та банком “Кредіт Свісс

Інтернешнл” (Credit Suisse
International), 

угоди про підписку, 
угоди про відшкодування
та компенсацію агентам,
угоди про відшкодування

та компенсацію довірчому
управителю та інших угод
(договорів) та документів,

зазначених в кредитній
угоді та угоді про підписку,

а також всіх операцій,що
здійснюються у зв’язку з

кредитною угодою та
іншими вищезазначеними
угодами та документами

Рішення Київської міської ради № 1256/4089
від 22 листопада 2007 року

Відповідно до пункту 43 частини 1 статті 26 та пунк�
ту 16 частини 3 статті 42 Закону України “Про місце�
ве самоврядування в Україні”, пунктів 72, 87 рішення
Київради від 28.12.06 № 531/588 “Про бюджет міста
Києва на 2007 рік” (із змінами та доповненнями, вне�
сеними рішеннями Київради від 26.04.07 № 441/1102,
від 26.07.07 № 5/1839, від 22.08.07 № 163/1997 та
від 01.11.2007 № 1097/3930) та у зв’язку із здійснен�
ням Київською міською радою зовнішнього запози�
чення шляхом укладення кредитної угоди, кредит за
якою фінансується шляхом випуску іноземним креди�
тором від імені позичальника цінних паперів на між�
народних ринках капіталу, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè êðåäèòíó óãîäó, óêëàäåíó
Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ â³ä ³ìåí³ Êè-
¿âðàäè ç êðåäèòîðîì — áàíêîì “Êðåä³ò
Ñâ³ññ ²íòåðíåøíë” (Credit Suisse Interna-
tional), óãîäó ïðî ï³äïèñêó, óãîäó ïðî â³ä-
øêîäóâàííÿ òà êîìïåíñàö³þ àãåíòàì, óãî-
äó ïðî â³äøêîäóâàííÿ òà êîìïåíñàö³þ äî-
â³ð÷îìó óïðàâèòåëþ òà ³íø³ óãîäè (äîãîâî-
ðè) òà äîêóìåíòè, çàçíà÷åí³ â êðåäèòí³é óãî-
ä³ òà óãîä³ ïðî ï³äïèñêó òà íåîáõ³äí³ äëÿ
çä³éñíåííÿ çîâí³øíüîãî çàïîçè÷åííÿ â 2007
ðîö³, à òàêîæ âñ³ îïåðàö³¿, ùî çä³éñíþþòü-
ñÿ ó çâ’ÿçêó ç êðåäèòíîþ óãîäîþ òà ³íøè-
ìè âèùåçàçíà÷åíèìè óãîäàìè òà äîêóìåí-
òàìè.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-
ãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàñc ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî ìåð
Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàòâåðäèâ ïðî-
ãðàìó ïðîâåäåííÿ çàãàëüíîì³ñüêèõ Íîâîð³÷-
íèõ òà Ð³çäâÿíèõ çàõîä³â. Íîâîð³÷íó ÿëèíêó
íà Ìàéäàí³ ïî÷íóòü âñòàíîâëþâàòè 8 ãðóä-
íÿ, à óðî÷èñòà öåðåìîí³ÿ ¿¿ çàïàëåííÿ â³äáó-
äåòüñÿ 22 ãðóäíÿ. Âèñîòà ÿëèíêè, ùî ñêëà-
äàºòüñÿ ³ç 250 — 300 ìàëåíüêèõ ÿëèíîê, áó-
äå ïðèáëèçíî 33 ìåòðè. Íà ÿëèíêó ì³ñüêà
âëàäà âèòðàòèòü ï³âì³ëüéîíà ãðèâåíü. Ä³äà
Ìîðîçà çóñòð³÷àòèìóòü ó Íàö³îíàëüíîìó
öèðêó Óêðà¿íè, à â Ì³æíàðîäíîìó öåíòð³
êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ â³ä 28 ãðóäíÿ äî 13 ñ³÷-
íÿ òðèâàòèìóòü áàëè-ìàñêàðàäè äëÿ ä³òåé.
31 ãðóäíÿ, î 19.30 íà ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé”
ïåðåäáà÷åíî ëåãêîàòëåòè÷íèé ïðîá³ã. Êèÿíè
çóñòð³÷àòèìóòü Íîâèé ð³ê òà Ð³çäâî Õðèñòî-
âå íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³, ñâÿòêóâàòèìóòü
Âîäîõðåùó ó Ã³äðîïàðêó. Ì³ñòî çàêóïèòü çà-
ïðîøåííÿ íà ñâÿòêîâ³ íîâîð³÷í³ âèñòàâè â
êóëüòóðíî-ìèñòåöüê³ çàêëàäè äëÿ ä³òåé, ÿê³
ïîòðåáóþòü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó

Ìàðøðóòêè çóïèíèëè
íà çëåò³
Äåïóòàòè Êè¿âðàäè îáìåæèëè øâèäê³ñòü ì³ñüêîãî
òðàíñïîðòó

Київрада ви ли ала
олів РДА “на илим”
Ó÷îðà çðàíêó á³ëÿ áóä³âë³ ñòîëè÷íî¿ ìå-

ð³¿ äåïóòàò³â çóñòð³÷àâ ï³êåò êèÿí, ÿê³ âè-
ìàãàëè â³äñòàâêè Îëåêñàíäðà Ñîòíèêîâà
ç ïîñàäè ãîëîâè Äí³ïðîâñüêî¿ ÐÄÀ òà ªâ-
ãåíà Ðîìàíåíêà — ãîëîâè Ïîä³ëüñüêî¿
ÐÄÀ.

Íà òðàäèö³éíîìó áðèô³íãó ïåðåä ïî-
÷àòêîì çàñ³äàííÿ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè
Îëåñü Äîâãèé ó ïðÿìîìó åô³ð³ òåëåêîì-
ïàí³¿ “Êè¿â” çàïðîñèâ ãîë³â Äí³ïðîâñüêî¿
òà Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ — Îëåêñàíäðà Ñîò-
íèêîâà òà ªâãåíà Ðîìàíåíêà — äëÿ íà-
äàííÿ çâ³òó ïðî îñâîºííÿ êîøò³â, çîêðå-
ìà ïðî ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ ó î÷îëþâà-
íèõ íèìè ðàéîíàõ ïðîãðàìè “Òâ³é ä³ì,
òâîº ïîäâ³ð’ÿ”. Çà ñëîâàìè Îëåñÿ Äîâãî-
ãî, âèä³ëåíèõ öèì ðàéîíàì êîøò³â îñâî-
ºíî ìåíøå ïîëîâèíè. “Éäåòüñÿ ïðî ñîò-
í³ ì³ëüéîí³â íåäîîñâîºíèõ êîøò³â”, ñêà-
çàâ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè. Íà éîãî äóìêó,
òå, ùî ïàíè Ñîòíèêîâ òà Ðîìàíåíêî ïî-
ñò³éíî ³ãíîðóþòü çàïðîøåííÿ íà ñåñ³þ,
ñâ³ä÷èòü ïðî ¿õíþ íåïîâàãó íå ëèøå äî
äåïóòàòñüêîãî êîðïóñó, à é äî êèÿí, ÿê³
¿õ îáðàëè.

Ùå îäí³ºþ òðàäèö³ºþ ñåñ³¿ Êè¿âðàäè
ñòàëî òå, ùî êåð³âíèêè îáîõ ðàéîí³â
óêîòðå òàê ³ íå ïðèéøëè ïðîçâ³òóâàòè ïå-
ðåä ñòîëè÷íèìè äåïóòàòàìè òà êèÿíàìè.

Òàêîæ ïàí Äîâãèé òîðêíóâñÿ àêòóàëü-
íî¿ òåìè òàðèô³â íà ïåðåâåçåííÿ ó êè-
¿âñüêîìó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³. “Àä-
ì³í³ñòðàòèâíîãî âàæåëÿ âïëèâó íà ïðè-
âàòíèõ ïåðåâ³çíèê³â ÿ íå ìàþ. Àëå â ìå-
íå º ìîæëèâ³ñòü ç³áðàòè âñ³õ òðàíñïîðò-
íèê³â ³ ñêàçàòè, ùî, ìîæëèâî, ìè êîì-
ïåíñóºìî öå ÿêèìîñü ³íøèì øëÿõîì.
Ñêàæ³ìî, íàäàìî ï³ëüãîâ³ óìîâè ÷è çðî-
áèìî ïðèáóòêîâ³øèìè ìàðøðóòè. Ìàþ

âåëèêó íàä³þ, ùî âàðò³ñòü ïðî¿çäó íå
çá³ëüøèòüñÿ”,— ïîîá³öÿâ ñåêðåòàð Êè-
¿âðàäè.

Äåïóòàòè ðîçïî÷àëè ïëåíàðíå çàñ³äàí-
íÿ ³ç âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ çàãèáëèõ íà
øàõò³ ³ì. Çàñÿäüêà, ï³ñëÿ ÷îãî ïåðåéøëè
äî ðîçãëÿäó ïèòàíü ïîðÿäêó äåííîãî.
Ñòîëè÷í³ îáðàíö³ çàòâåðäèëè êðåäèòíó
óãîäó ì³æ Êè¿âðàäîþ òà áàíêîì “Êðåä³ò
Ñâ³ññ ²íòåðíåøíë” ïðî ïîçèêó 250 ìëí
ó. î. ç ô³êñîâàíîþ â³äñîòêîâîþ ñòàâêîþ
ó 8,25 % íà ï’ÿòü ðîê³â. Âèä³ëåí³ êîøòè
ï³äóòü íà ô³íàíñóâàííÿ ì³ñüêèõ ïðîãðàì
ó 2007-2008 ðîêàõ, çîêðåìà é íà áóä³âíèö-
òâî Ïîä³ëüñüêî-Âîñêðåñåíñüêîãî ìîñòî-
âîãî ïåðåõîäó òà ë³í³¿ ìåòðî.

Íà ñåñ³¿ ïðèéíÿëè ð³øåííÿ íàçâàòè âó-
ëèöþ íà îñòðîâ³ Ãàëåðíîìó â Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ Ãàëåðíîþ. Íà ï³âäåíí³é
ìåæ³ îñòðîâà º ä³ëÿíêè ç ïðèâàòíîþ çà-
áóäîâîþ. ² õî÷à áóäèíêè çàðåºñòðîâàíî,
¿õí³ ìåøêàíö³ äîñ³ íå ìàëè ïîøòîâî¿ àä-
ðåñè. Òåïåð ãðîìàäÿíè îäåðæóâàòèìóòü
ëèñòè áåç ïðîáëåì.

Маршр т ам
знизили швид ість

Îäíèì ³ç íàéâàæëèâ³øèõ ð³øåíü Êè-
¿âðàäè áóëî ïðèéíÿòòÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè
åíåðãîçáåðåæåííÿ. Çã³äíî ç ö³ºþ ïðîãðà-
ìîþ, ó ñòîëèö³ âèêîðèñòîâóâàòèìóòü
åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ òåõíîëîã³¿, ÿê³ äàäóòü
çìîãó åêîíîìèòè óìîâíå ïàëèâî.

Ï³ñëÿ öüîãî áóëî óõâàëåíî ð³øåííÿ,
ÿêå îáìåæóº øâèäê³ñòü ì³ñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó â Êèºâ³ äî 50 êì íà ãîäèíó. ßê çà-
çíà÷èâ Îëåñü Äîâãèé, ïåðåäóñ³ì öå ñòî-
ñóºòüñÿ ìàðøðóòîê. Çà ñëîâàìè ñåêðåòà-
ðÿ Êè¿âðàäè, òàêà íîðìà ñïðèÿòèìå
çìåíøåííþ àâàð³éíîñò³ íà äîðîãàõ Êè-

ºâà, îñê³ëüêè â³í ³ ñàì íå ðàç ñïîñòåð³-
ãàâ, ÿê âîä³¿ ìàðøðóòîê íåõòóþòü óñ³ìà
ïðàâèëàìè, “îáãàíÿþ÷è íàâ³òü ïî ÷åò-
âåðò³é ñìóç³”.

Á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â çàòâåðäæåíî óìîâè
êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â. Êð³ì
òîãî, äåïóòàòè çàòâåðäèëè óìîâè êîíêóð-
ñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â äî ðåñòàâðàö³¿
Âåæ³ ¹ 4 Íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðèêî-àðõ³-
òåêòóðíîãî ìóçåþ “Êè¿âñüêà ôîðòåöÿ” íà
âóë. Ñòàðîíàâîäíèöüêîé, 2. Ïðîãîëîñó-
âàëè òàêîæ çà ïðèñâîºííÿ àêòðèñ³ Àä³
Ðîãîâöåâ³é çâàííÿ “Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿ-
íèí Êèºâà”.

Леонід Черновець ий
з рт вав деп татів

Ï³ñëÿ ïåðåðâè íàðîäí³ îáðàíö³ ìàëè
ïåðåéòè äî ðîçãëÿäó ïèòàíü çåìëåêîðèñ-
òóâàííÿ. Ïðîòå í³ÿê íå ìîãëè ç³áðàòèñÿ
ó ñåñ³éí³é çàë³. Äèñöèïë³íà âñòàíîâèëà-
ñÿ ò³ëüêè òîä³, êîëè äî çàëè ïðèéøîâ Êè-
¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé. Àëå îïîçèö³îíåðè â³ä ôðàêö³¿
Áëîêó Â³òàë³ÿ Êëè÷êà çàÿâèëè, ùî íå
áðàòèìóòü ó÷àñò³ â ãîëîñóâàíí³ çà ïèòàí-
íÿ çåìëåêîðèñòóâàííÿ. Ç íèìè ñîë³äàðè-
çóâàëèñÿ é áþò³âö³. Õî÷à “ôðîíäà” òðè-
âàëà íåäîâãî. Êîëè ïåðåä äåïóòàòàìè âè-
ñòóïàëà ãðîìàäÿíêà, ÿêà ïîòåðïàëà â³ä
ñâàâ³ëëÿ ÷èíîâíèê³â Ïîä³ëüñüêîãî ðàéî-
íó, äî ðîáîòè ïðèñòóïèëè âñ³ ôðàêö³¿.
Ñåêðåòàð Êè¿âðàäè íàçâàâ ñèòóàö³þ, ÿêó
çìàëþâàëà ãðîìàäÿíêà, íàî÷íèì ïðèêëà-
äîì áåçä³ÿëüíîñò³ ãîëîâè Ïîä³ëüñüêî¿
ÐÄÀ. Àäæå îáîõ ãîë³â ðàéäåðæàäì³í³ñ-
òðàö³é äåïóòàòè íà ñåñ³¿ òàê ³ íå äî÷åêà-
ëèñÿ.

Íàâ³òü êîëè âè÷åðïàëè âñ³ ïèòàííÿ ïî-
ðÿäêó äåííîãî, äåïóòàòè íå ðîçõîäèëèñÿ,
ïðîäîâæóþ÷è îáóðþâàòèñü ïîâåä³íêîþ
ïàí³â Ñîòíèêîâà òà Ðîìàíåíêà. Çðåøòîþ
âèð³øèëè äîðó÷èòè ïåðøîìó çàñòóïíèêî-
â³ ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³þ Ãîëóá÷åíêó
ðîçðîáèòè êîìïëåêñ çàõîä³â, ÿê³ ìîæíà
áóäå âæèòè ùîäî ãîë³â Äí³ïðîâñüêî¿ òà
Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ. Íà öüîìó Îëåñü Äîâ-
ãèé çàêðèâ ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ. Íàñòóï-
íà ñåñ³ÿ Êè¿âðàäè â³äáóäåòüñÿ 29 ëèñòî-
ïàäà

Олесь Дов ий: Київрада б де працювати і далі

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Êè¿â ãîòîâèé
äî íîâîð³÷íèõ
ñâÿò

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

На вчорашній сесії Київради деп тати нама алися з пинити " он и
на виживання" на иївсь их трасах, обмеживши швид ість ромад-
сь о о транспорт . Демарш опозиції завдя и мерові Леонід Чер-
новець ом вдалося ни н ти, і Київрада знов працювала рез ль-
тативно.
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Ïîìàðàí÷åâèõ çàïóñòèëè 
â ïîâ³òðÿ

Ó÷îðà ó÷àñíèêè ïîìàðàí÷åâî¿ ðåâîëþö³¿ â³ä-
çíà÷èëè òðåòþ ð³÷íèöþ ïîä³é 2004 ðîêó. Ó
ñòîëèö³ ïðî íàáëèæåííÿ ð³÷íèö³ ïîä³é ðåâî-
ëþö³¿ çðàíêó íàãàäàëà ïîÿâà íåâåëèêîãî íà-
òîâïó ëþäåé ç³ ñòð³÷êàìè òà ïðàïîðàìè, ÿê³
áëèæ÷å äî îá³äó ïî÷àëè ñòÿãóâàòèñÿ äî ìàé-
äàíó Íåçàëåæíîñò³. ²ðîí³ÿ äîë³ ïîëÿãàº â òî-
ìó, ùî Ìàéäàí ùå ê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó çàé-
íÿëà Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â, ðîçì³ñòèâøè íà íüîìó
ñâî¿ íàìåòè. Ïðîòå ïðàâî íà ïåðøó ïëîùó
êðà¿íè äî êîíôë³êòó ì³æ ïîë³òè÷íèìè îïîíåí-
òàìè íå ïðèçâåëî. Î äðóã³é ãîäèí³ äíÿ ê³ëüêà
ñîòåíü çìåðçëèõ ìîëîäèê³â â³ä ³ìåí³ ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ “Ìîëîä³æíèé Ñîþç Íàøà
Óêðà¿íà” íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³ ïðîäåìîíñòðó-
âàëè âåëè÷åçíèé äåðæàâíèé ïðàïîð Óêðà¿íè.
Çàïóñòèâøè â íåáî ê³ëüêà ñîòåíü ïîâ³òðÿíèõ
êóëüîê ïîìàðàí÷åâîãî êîëüîðó, ÷ëåíè ïðè-
ïàðò³éíî¿ “ìîëîä³æêè” ïîêèíóëè ïëîùó

Ñèìîíåíêî “â³äïóñòèâ” 
Âåðõîâí³é Ðàä³ ò³ëüêè ð³ê

Ó÷îðà ë³äåð Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ Ïåòðî Ñè-
ìîíåíêî âèñëîâèâ ïðèïóùåííÿ, ùî Âåðõîâ-
íà Ðàäà 6-ãî ñêëèêàííÿ çìîæå ïðîïðàöþâàòè
íå á³ëüøå ðîêó.

“Ñòðîêè ðîáîòè öüîãî ïàðëàìåíòó — ìàê-
ñèìóì 1 ð³ê, òàê ùî ãîòóéòåñÿ äî âèáîð³â”,—
ñêàçàâ ë³äåð ÊÏÓ. Ïðè öüîìó â³í äîïóñêàº,
ùî â ïàðëàìåíò³ áóäå ñòâîðåíà êîàë³ö³ÿ áëî-
ê³â Þë³¿ Òèìîøåíêî é “Íàøà Óêðà¿íà — Íà-
ðîäíà Ñàìîîáîðîíà”. “Äå-þðå êîàë³ö³þ ìî-
æóòü ñòâîðèòè “ïîìàðàí÷åâ³”, àëå ñèòóàö³ÿ
ïîâòîðþºòüñÿ, é ðåçóëüòàò áóäå òîé æå. Íè-
í³øíÿ ÂÐ ïîòð³áíà ÿê øèðìà äëÿ âèð³øåííÿ
ñâî¿õ ö³ëåé ³ íàì³ð³â”,— ââàæàº ïàí Ñèìî-
íåíêî.

Òàêîæ ë³äåð ÊÏÓ ïðîãíîçóº, ùî íîâèé Êà-
á³íåò Ì³í³ñòð³â íå áóäå ñòâîðåíèé — ðîáîòó
ïðîäîâæèòü óðÿä íà ÷îë³ ³ç ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì
Â³êòîðîì ßíóêîâè÷åì ó ñòàòóñ³ âèêîíóþ÷îãî
îáîâ’ÿçêè

Áóêìåêåðè íå ñòàâëÿòü 
íà ñï³êåðà ³ ïðåì’ºðà

Ó÷îðà ïðåäñòàâíèêè íàéá³ëüøèõ áóêìåêåð-
ñüêèõ êîíòîð “Ìàðàôîí”, “Ôàâîðèò” ³ “Ïà-
ð³-ìàò÷” çàÿâèëè, ùî íå ïðèéìàþòü ñòàâêè
íà îáðàííÿ ãîëîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè ³ ïðèçíà-
÷åííÿ ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà ÷åðåç ïîë³òè÷íó àïà-
ò³þ óêðà¿íö³â. Ïðè öüîìó ï³ä ÷àñ ïåðåäâèáîð-
íî¿ êàìïàí³¿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè âîíè ïðèé-
ìàëè ñòàâêè íà ðåçóëüòàòè âèáîð³â.

Çà ñëîâàìè áóêìåêåð³â, â³äñóòí³ñòü ïîë³òè÷-
íèõ ïîä³é ó ïåðåë³êó ë³í³é äëÿ ñòàâîê, ó òî-
ìó ÷èñë³ íà ôîðìóâàííÿ íîâîãî Êàáì³íó ³ êå-
ð³âíèöòâà ïàðëàìåíòó, ïîâ’ÿçàíå ç âòðàòîþ
³íòåðåñó äî öèõ ïîä³é ó ïîòåíö³éíèõ êë³ºíò³â
êîíòîð. “Âîíè òàê ïðèìåëüêàëèñÿ, ùî öå âæå
íóäíî ³ íåö³êàâî”,— ïåðåêîíàí³ áóêìåêåðè.

Âîíè â³äçíà÷àþòü, ùî âèáîðè äî ïàðëà-
ìåíòó áóëè á³ëüø ö³êàâ³ ëþäÿì ÷åðåç îñîáèñ-
òó ó÷àñòü ó íèõ íàñåëåííÿ ³ ï³ä³ãð³â äî íèõ
³íòåðåñó â ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåíî¿ ïîë³òè÷íè-
ìè ñèëàìè âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿. Ó òîé æå ÷àñ,
íà äóìêó áóêìåêåð³â, òàê³ ïîä³¿, ÿê “ñï³êå-
ð³àäà” ³ “êîàë³ö³àäà”, ÷åðåç ñâîþ íåïðîçî-
ð³ñòü íà òë³ ïåðåâàíòàæåíèõ ïîë³òè÷íèìè ïî-
ä³ÿìè îñòàíí³õ ðîê³â óæå íå âèêëèêàþòü îñî-
áëèâîãî ³íòåðåñó â á³ëüøîñò³ óêðà¿íö³â

Àçàðîâ î÷³êóº 
íà ïåðåâèáîðè ïðåçèäåíòà

Ó÷îðà ïåðøèé â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð, ì³í³ñòð
ô³íàíñ³â Ìèêîëà Àçàðîâ âèñëîâèâ äóìêó ïðî
íåçäàòí³ñòü Âåðõîâíî¿ Ðàäè 6-ãî ñêëèêàííÿ
ñïðèÿòè ïðîâåäåííþ ñòðóêòóðíèõ ðåôîðì. “ß
íå î÷³êóþ í³÷îãî îïòèì³ñòè÷íîãî... Ïåðåäáà-
÷àþ, ùî â ÷åðãîâèé ðàç íàéâàæëèâ³ø³ çàêî-
íîäàâ÷³ àêòè ç³ ñòðóêòóðíèõ ðåôîðì áóäóòü
â³äñóíóò³ íà çàäí³é ïëàí íà êîðèñòü ðîçãëÿäó
äîêóìåíò³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïåðåìîãè íà ïðå-
çèäåíòñüêèõ âèáîðàõ”,— çàÿâèâ ïàí Àçàðîâ.

Ì³í³ñòð ô³íàíñ³â çàçíà÷èâ, ùî ñòðóêòóðí³
ðåôîðìè íåîáõ³äí³ ïðàêòè÷íî ó âñ³õ ãàëóçÿõ
åêîíîì³êè é ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷í³é ñôåð³. Çà
ñëîâàìè Ìèêîëè Àçàðîâà, ôàêòîðè åêîíîì³÷-
íîãî çðîñòàííÿ ìàþòü òèì÷àñîâèé õàðàêòåð.
“Öå äîáðå, ùî ãàðíà êîí’þíêòóðà íà çîâí³ø-
í³õ ðèíêàõ ïî íàøîìó åêñïîðò³, àëå ñèòóàö³ÿ
ìîæå çì³íèòèñÿ. Íåîáõ³äí³ ôàêòîðè ïîñò³éíî-
ãî çðîñòàííÿ”,— ââàæàº ïåðøèé â³öå-ïðåì’-
ºð. ßê â³äîìî, ïàí Àçàðîâ ñóìí³âàºòüñÿ â ðå-
àë³çàö³¿ åêîíîì³÷íèõ ðåôîðì äî âèáîð³â ïðå-
çèäåíòà
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Â’ÿ÷åñëàâ Êèðèëåíêî
ìàº “íåäîá³ð” ãîëîñ³â

За інчення. Почато на 1-й стор.

Íà÷åáòî, ¿õ óìîâèëè. Àëå ï³ñëÿ òîãî ÿê
êàíäèäàòè â êîàë³ö³îíåðè ñêëàäóòü ïðè-
ñÿãó, âîíè ìîæóòü ñòàòè ùå íåçãîâ³ðëè-
â³øèìè. Ïîçàÿê äëÿ ðóéíóâàííÿ ïîìà-
ðàí÷åâî¿ êîàë³ö³¿ äîñòàòíüî òðüîõ ãîëî-
ñ³â, íà àìá³ö³ÿõ ÁÞÒ ³ ò³º¿ ÷àñòèíè
ÍÓ — ÍÑ, ÿêà ãîòîâà çàðàäè ïîñàä ñë³-
äóâàòè çà ïàí³ Òèìîøåíêî íàâ³òü â îïî-
çèö³þ, ìîæíà áóäå ïîñòàâèòè õðåñò.
Àäæå êàíäèäàòóðà ïàíà Êèðèëåíêà ìî-

æå ïîñòóïèòèñÿ óð³âíîâàæåí³øîìó ²âà-
íîâ³ Ïëþùó.

Öå ðîçóì³þòü ³ ñàì³ áþò³âö³. ßê âäàëî-
ñÿ ç’ÿñóâàòè “Õðåùàòèêó”, ó øòàá³ Áëî-
êó Þë³¿ Òèìîøåíêî äàëåê³ â³ä ñâÿòêîâî-
ãî íàñòðîþ. ² ó ùèð³ñòü ó÷îðàøí³õ çàÿâ
Ïðåçèäåíòà íå íàäòî â³ðÿòü. Ïðî òå, ùî
ñïðàâè ìîæóòü ï³òè íå òàê, ÿê õîò³ëîñÿ á
ïàí³ Òèìîøåíêî, ñâ³ä÷èòü ³ òîé äèâíèé
ñïîê³é, êîòðèé ó÷îðà ö³ëèé äåíü çáåð³ãà-
ëè ðåã³îíàëè. Âî÷åâèäü, âîíè ìàþòü ³í-
øó ³íôîðìàö³þ ïðî ñïðàâæí³ íàì³ðè äå-

ïóòàò³â, àí³æ òó, ÿêó ïîêâàïèëèñÿ îãîëî-
ñèòè Þð³é Ëóöåíêî òà Â’ÿ÷åñëàâ Êèðè-
ëåíêî.

ßêèì øëÿõîì ðîçâèâàòèìóòüñÿ ïîä³¿,
ìè ïîáà÷èìî âæå íåçàáàðîì. Àëå âðàõî-
âóþ÷è çäàòí³ñòü óêðà¿íñüêîãî ïîë³òèêóìó
äî ñþðïðèç³â ³ íåñïîä³âàíîê, óñ³ ïðîãíî-
çè âêîòðå ìîæóòü âèÿâèòèñÿ ëèøå ôàí-
òàç³ÿìè. Òàê ñàìî, ÿê ïëàíè áàãàòüîõ ïî-
ë³òèê³â

В’ячеслав ЧЕЧИЛО,
“Хрещати ”

Геннадій МОСКАЛЬ, НУ—НС:
— Перший день точно б де д же прод тивним, мене немає в

цьом жодно о с мнів . Адже всі прийд ть прийняти прися , по-
сл хати Гімн У раїни, поспіл ватися. А ось що б де далі, про но-
з вати не бер ся.

Єв ен ФІЛІНДАШ, СПУ:
— Ця Верховна Рада може б ти ще онфлі тнішою за попередню.

Це вже видно з то о, я “прод тивно” працювала робоча р па, що
два тижні не мо ла прийняти жодно о рішення. Це свідчить про мо-
дель поведін и всієї ВР, чом ми незабаром пере онаємось.

Андрій ШКІЛЬ, БЮТ:
— У перший день все б де аразд. А ось що б де на наст пно-

м засіданні, побачимо, наперед тяж о с азати. Я що станеться
бло вання триб ни, то воно не залежатиме від то о, я е питання
поряд денно о роз лядатим ть. Адже боротьб за влад в поряд-

денном пленарних засідань не передбачено. На мою д м , бло-

вати триб н може тіль и одна політична сила — Партія ре іонів.
Це питання та ти и і страте ії.

Михайло ЧЕЧЕТОВ, Партія ре іонів:
— Партія ре іонів робить се можливе, щоб перший день робо-

ти ВР став святом раїнсь о о парламентаризм . Настрій та д х
робочої омісії з під отов и сесії свідчить про те, що всі налашто-
вані на онстр тивн робот , аби парламент запрацював ефе тив-
но та я омо а с оріше. Щоб б ла оаліція, сформований ряд —
тоді б де ефе тивна та дієва влада.

Оле ЗАРУБИНСЬКИЙ, Бло Литвина:
— Гадаю, ті лючові питання, я і дад ть змо працювати Вер-

ховній Раді, б де прийнято. Доволі швид о визначаться з обран-
ням тимчасової президії, я а існ ватиме до затвердження олови
ВР. Зроз міло, що першо о дня олов не обиратим ть. Стосовно
створення оаліції та обрання олови ВР, то це питання перене-
с ть принаймні на наст пний тиждень.

ККООММЕЕННТТААРРІІ

Íàñê³ëüêè ïðîäóêòèâíèì áóäå ïî÷àòîê
ðîáîòè ïåðøî¿ ñåñ³¿ íîâîîáðàíî¿ 

Âåðõîâíî¿ Ðàäè?

Деп тати ще под мають, я олос вати
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Ãðèãîð³é Ñóðê³ñ 
õî÷å ðîçîðèòè 
“Þäæèí”

Ó÷îðà ïðåçèäåíò Ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó Óêðà-
¿íè Ãðèãîð³é Ñóðê³ñ çàïðîïîíóâàâ äåìîíòó-
âàòè òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíèé öåíòð
“Òðî¿öüêèé”, ðîçòàøîâàíèé ïåðåä Íàö³î-
íàëüíèì ñïîðòèâíèì êîìïëåêñîì “Îë³ì-
ï³éñüêèé”, áåç ãðîøîâî¿ êîìïåíñàö³¿ êîì-
ïàí³¿-çàáóäîâíèêó “Þäæèí”. “Öåé îá’ºêò
ïîâèíåí áóòè çíåñåíèé çàáóäîâíèêîì áåç
óñÿêî¿ êîìïåíñàö³¿. Öå âáîçòâî çàâäàº øêî-
äè ³ñòîðè÷í³é ÷àñòèíè Êèºâà”,— ñêàçàâ â³í.
Ïàí Ñóðê³ñ ââàæàº, ùî ÷åðåç öå áóä³âíèö-
òâî ñòàâèòüñÿ ï³ä çàãðîçó ïðîâåäåííÿ ÷åì-
ï³îíàòó ªâðîïè ç ôóòáîëó 2012 ðîêó. Â³í òà-
êîæ ââàæàº, ùî çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä áóä³â-
íèöòâî “Òðî¿öüêîãî” áóëà âèä³ëåíà íåçà-
êîííî. Êîìïàí³ÿ æ “Þäæèí” çàÿâëÿº, ùî
ùîì³ñÿöÿ çàçíàº çáèòê³â íà ñóìó $1 ìëí ó
çâ’ÿçêó ³ç çóïèíêîþ áóä³âíèöòâà. ßê ïîâ³-
äîìëÿâ “Õðåùàòèê”, Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãî-
ëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé îö³íèâ ðîçì³ð
êîìïåíñàö³¿ êîìïàí³¿-çàáóäîâíèêîâ³ ó $120
ìëí òà ïðîñèòü âèçíà÷èòèñÿ Êàáì³í ³ç äæå-
ðåëàìè ô³íàíñóâàííÿ

Ïîëÿêè áóäóâàòèìóòü 
ó Êèºâ³

Ïîëüñüêà ³íâåñòèö³éíî-êîíñàëòèíãîâà
êîìïàí³ÿ Inwest Consulting ìàº íàì³ð çàëó-
÷èòè ïðèáëèçíî 100 ìëí ºâðî äëÿ ðåàë³çà-
ö³¿ äåâåëîïåðñüêèõ ïðîåêò³â â Óêðà¿í³ ïðî-
òÿãîì äâîõ íàñòóïíèõ ðîê³â. Ïðî öå ïîâ³-
äîìèâ ãîëîâà ïðàâë³ííÿ Inwest Consulting
ßöåê Ìðîâèöüêèé. Â³í çàóâàæèâ, ùî çàëó-
÷åííÿ êîøò³â â³äáóâàòèìåòüñÿ øëÿõîì ðîç-
ì³ùåííÿ àêö³é íîâî¿ êîìïàí³¿ IG Develop-
ment S. A., ÿêó íàðàç³ ñòâîðþþòü ³ ÿêà ìà-
òèìå ïðàâî ³íâåñòèö³é íà òðüîõ çåìåëüíèõ
ä³ëÿíêàõ ó Êèºâ³. Ïàí Ìðîâèöüêèé ïîâ³äî-
ìèâ, ùî Inwest Consulting ïëàíóº íà ïî÷àò-
êó 2008 ðîêó ïðîâåñòè ïóáë³÷íå ïðèâàòíå
ðîçì³ùåííÿ àêö³é íà ñóìó 12 ìëí çëîòèõ (3
ìëí ºâðî). Çàëó÷åí³ êîøòè ñïðÿìóþòü íà
ï³äãîòîâêó òà îòðèìàííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðî-
åêòíî-òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ äëÿ ðåàë³çàö³¿
³íâåñòèö³é äëÿ ïî÷àòêó íà äâîõ çåìåëüíèõ
ä³ëÿíêàõ Êèºâà

Â ÒÖ “Êàðàâàí” 
ç’ÿâèòüñÿ âçóòòºâèé 
ìàãàçèí Aldo

Êîìïàí³ÿ Maratex (òîðãîâåëüí³ ìàðêè Es-
prit, Lulu Castagnette ³ Peacoñks, Cortefiel,
Palmers òà Bodique) ïðîäîâæóº ðîçøèðþâà-
òè ïîðòôåëü áðåíä³â. Êîìïàí³ÿ âèâîäèòü â
Óêðà¿íó ïîïóëÿðíó â ñâ³ò³ êàíàäñüêó âçóòòº-
âó ìåðåæó Aldo. Äíÿìè Maratex ïîâ³äîìè-
ëà, ùî ïåðøèé ìàãàçèí Aldo â³äêðèº ó Êè-
ºâ³, â ÒÖ “Êàðàâàí” ó ãðóäí³, à äî ê³íöÿ íà-
ñòóïíîãî ðîêó ³íâåñòóº ïðèáëèçíî 2,5 ìëí
ºâðî ó â³äêðèòòÿ ùå ï’ÿòè ìàãàçèí³â ó Êè-
ºâ³, Ëüâîâ³, Äí³ïðîïåòðîâñüêó òà Õàðêîâ³.
Íîâà âçóòòºâà ìåðåæà ïðàöþâàòèìå ó ñåðåä-
íüîìó ö³íîâîìó ñåãìåíò³

Êè¿â äîðîçì³ñòèòü 
ºâðîîáë³ãàö³¿

Ó÷îðà íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
ô³íàíñ³â ÊÌÄÀ Â³êòîð Ïàäàëêà íà ñåñ³¿
Êè¿âðàäè çàÿâèâ, ùî ÊÌÄÀ äîïóñêàº äî-
ðîçì³ùåííÿ ºâðîîáë³ãàö³é íà $250 ìëí äî
êâ³òíÿ. Â³í íàãàäàâ, ùî ðàí³øå Êè¿âðàäà
äîçâîëèëà ì³ñüêàäì³í³ñòðàö³¿ âèïóñòèòè ºâ-
ðîîáë³ãàö³¿ íà ñóìó äî $500 ìëí, ³ àäì³í³ñ-
òðàö³ÿ âæå çä³éñíèëà ïåðøó ïîçèêó íà
$250 ìëí. Òàêèì ÷èíîì, àäì³í³ñòðàö³ÿ ìî-
æå äîðîçì³ñòèòè ºâðîîáë³ãàö³¿ ùå íà $250
ìëí. Â³êòîð Ïàäàëêà ïîâ³äîìèâ, ùî äîðîç-
ì³ùåííÿ ìîæëèâî çä³éñíèòè äî ê³íöÿ öüî-
ãî ðîêó àáî â ñ³÷í³-áåðåçí³ 2008 ðîêó. Êð³ì
òîãî, â³í çàçíà÷èâ, ùî â³äñîòêîâà ñòàâêà
8,25% çà âæå çä³éñíåí³ â ëèñòîïàä³ ïîçèêè
íà 250 ìëí äîëàð³â íà 0,5% íèæ÷à, í³æ
ñòàâêà ïîïåðåäíüî¿ ïîçèêè, ÿêà áóëà çàëó-
÷åíà ì³ñüêàäì³í³ñòðàö³ºþ ðàí³øå. Ç³ ñë³â
Â³êòîðà Ïàäàëêè, ùîð³÷íà åêîíîì³ÿ êîø-
ò³â çà ðàõóíîê ö³º¿ íèæ÷î¿ ñòàâêè ñòàíî-
âèòü 6,375 ìëí ãðí
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Íà âèñîòêàõ 
ç’ÿâëÿòüñÿ áàñåéíè
Íà âóëèö³ Ãðóøåâñüêîãî ïîáóäóþòü ñó÷àñíèé 
áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé êîìïëåêñ
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У серед містоб дівна рада схвалила допрое тні
пропозиції б дівництва ба атоф н ціонально о
омпле с на в л. Гр шевсь о о, 36 Печерсь о-
м районі. На території в 2 а архіте тори пропо-
н ють розташ вати офіси, житло, тор овельні, а
та ож спортивні та розважальні за лади. На дахах
висото план ють звести риті басейни й облаш-
т вати зелені тераси. О рім то о, меш анці сіх
320 вартир матим ть місця для авто в підземно-
м пар ін . Замовни вирішив сі земельні пи-
тання, але вартість спор дження омпле с по и
що не роз олош є.

Íèí³ íà ì³ñö³ ìàéáóòíüî¿ áàãàòîôóíêö³îíàëüíî¿ çàáóäîâè íà
âóë. Ãðóøåâñüêîãî ñòî¿òü çàíåäáàíèé ñòàä³îí çàâîäó “Àðñåíàë”.
Íà çàãàëüí³é ïëîù³ ó 2 ãà àðõ³òåêòîðè ïðîïîíóþòü çâåñòè óí³-
êàëüíèé ì³í³-êîìïëåêñ ç îô³ñàìè, æèòëîì, ñïîðòèâíèìè, ðîç-
âàæàëüíèìè òà òîðãîâåëüíèìè çàêëàäàìè. Íå çàáóëè é ïðî ìà-
ëå÷ó. Äëÿ íèõ ñïîðóäÿòü äèòñàäîê íà 50 ì³ñöü. Õî÷à â êîìïëåê-
ñ³ áóäå 320 êâàðòèð, ï³äçåìíèé ïàðê³íã ðîçðàõîâàíî àæ íà 1068
àâòî.

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî àðõ³òåêòîðà ïðîåêòó ßíîøà Â³´à, íà Ãðó-
øåâñüêîãî çâåäóòü òðè æèòëîâ³ êîìïëåêñè òà äâà îô³ñí³. “Îñ-
ê³ëüêè ñïîðóäè ðîçòàøóþòü ó âèãëÿä³ êàñêàäó, âîíè áóäóòü â³ä
4 äî 12, ç 9 äî 18 ³ â³ä 5 äî 9 ïîâåðõ³â,— ðîçïîâ³â â³í.— Ïå-
ðåäáà÷åíî é óñþ ñîö³àëüíî-ïîáóòîâó ³íôðàñòðóêòóðó: ìàãàçè-
íè, ðåñòîðàíè, ô³òíåñ-öåíòð, ñïîðòèâí³ çàëè, à íà äàõàõ âèñî-
òîê — íàâ³òü êðèò³ áàñåéíè”. À íà âåðõîòóð³, çà ñëîâàìè ïàíà
Â³´à, îáëàøòóþòü ì³ñöÿ äëÿ â³äïî÷èíêó ³ç çåëåíèìè òåðàñàìè.
Ó âíóòð³øíüîìó äâîðèêó ñòâîðÿòü ïðîìåíàäíó çîíó òà âñòàíîâ-
ëÿòü äèòÿ÷³ é ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè. Êîìïëåêñ çâåäóòü ó ìå-
æàõ äîïóñòèìèõ Äåðæàâíèõ áóä³âåëüíèõ íîðì, òîáòî íå âèùå
21 ïîâåðõó.

Ïðåäñòàâíèê ³íâåñòîðà — çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÒÎÂ “Â²Ê
ËÒÄ” Ñåðã³é Ïîâîðîçíþê, ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî çåìåëü-
í³ ïèòàííÿ íàðàç³ âèð³øåíî. Ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó íàäàíî â
îðåíäó íà 5 ðîê³â. Ùîïðàâäà, ó ñê³ëüêè îá³éäåòüñÿ çàìîâíèêî-
â³ ñïîðóäæåííÿ êîìïëåêñó, ïàí Ïîâîðîçíþê íå ñêàçàâ, ìîòè-
âóþ÷è öå òèì, ùî íà íèí³øíüîìó åòàï³ ïðîåêòó òàê³ äàí³ ùå
íå ãîòîâ³.

Ó÷àñíèêè ì³ñòîáóä³âíî¿ ðàäè ñõâàëèëè çàïðîïîíîâàíó ³äåþ
áóä³âíèöòâà áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî êîìïëåêñó íà âóë. Ãðó-
øåâñüêîãî. Ãîëîâí³ çàóâàæåííÿ ôàõ³âö³â ñòîñóâàëèñÿ ñïîðó-
äæåííÿ îô³ñ³â îêðåìî â³ä æèòëà, ðîçâ’ÿçàííÿ òðàíñïîðòíî¿
ïðîáëåìè, à òàêîæ îáëàøòóâàííÿ ï³øîõ³äíî¿ çîíè. Çîêðåìà,
â öüîìó ì³ñö³ ñïîðóäÿòü ï³äçåìíèé ïåðåõ³ä ó íàïðÿìêó ñòàí-
ö³¿ ìåòðî “Àðñåíàëüíà”. Ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð Êèºâà Âàñèëü
Ïðèñÿæíþê ââàæàº, ùî ïðîåêòàíòè ìàþòü îïðàöþâàòè âàð³-

àíòè óêð³ïëåííÿ ñõèë³â, àäæå êîìïëåêñ ðîçòàøîâàíî â ñêëàä-
í³é ì³ñöåâîñò³. “Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî âèêîíàòè âñ³ ãåîëîã³÷í³
òà ã³äðîãåîëîã³÷í³ ðîçâ³äêè,— ïîÿñíèâ â³í.— Òîáòî çðîáèòè
âñå ìîæëèâå, ùîá íå äîïóñòèòè çñóâ³â íà ö³é òåðèòîð³¿”. Ïàí
Ïðèñÿæíþê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî çàìîâíèê ³ àðõ³òåê-
òîðè ä³ñòàëè çàâäàííÿ ðîçðîáèòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äî-
êóìåíòàö³þ íà áóä³âíèöòâî íîâî¿ ä³ëÿíêè äîðîãè â³ä Êëîâ-
ñüêîãî óçâîçó äî âóë. Ãðóøåâñüêîãî ç âè¿çäîì íà âóë. Ìîñ-
êîâñüêó

Íåêè¿âñüêèõ íàðäåï³â òèì÷àñîâî ïîñåëÿòü ó “Êèºâ³”

Ó Âåðõîâí³é Ðàä³ 
êâàðòèð óæå íå ðîçäàþòü

Ó÷îðà â ãîòåë³ “Êè¿â” ïðîäîâæóâàëà-
ñÿ ìåòóøíÿ ÷åðåç ïîñåëåííÿ ö³ëî¿ ãðóïè
íîâèõ ìåøêàíö³â. Íîâîîáðàí³ äåïóòàòè
Âåðõîâíî¿ Ðàäè VI ñêëèêàííÿ ïëàíóþòü
çàñåëèòèñÿ íà ï’ÿòü íàñòóïíèõ ðîê³â ó
ãîòåëü “Êè¿â”. ¯õíº ïðîæèâàííÿ ïðîòÿ-
ãîì öüîãî ÷àñó êîøòóâàòèìå áþäæåòó 85
ìëðä ãðí, ïðè÷îìó Âåðõîâí³é Ðàä³ îäèí
íîìåð ó ãîòåë³ êîøòóº íå 1100 ãðí íà äî-
áó, à óòðè÷³ ìåíøå. Çàñòóïíèê ãåíåðàëü-
íîãî äèðåêòîðà ãîòåëþ “Êè¿â” Íàòàë³ÿ

Àðõèïîâà êàæå, ùî çíèæêè íàäàþòü òî-
ìó, ùî ãîòåëü ï³äïîðÿäêîâàíèé óïðàâë³í-
íþ ñïðàâ àïàðàòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà-
¿íè ³ â öüîìó âèïàäêó ä³º ÿê äåðæàâíà
óñòàíîâà.

Äåïóòàòàì íàäàþòü îäíîê³ìíàòí³ òà
äâîì³ñí³ íîìåðè, àäæå äåÿê³ ç íàðäåï³â
ïðèáóëè íà íîâó ðîáîòó ç äðóæèíàìè.
“Íîìåðè ï³äâèùåíîãî êîìôîðòó Âåðõîâ-
í³é Ðàä³ ìè íå çäàºìî, àäæå ãîòåëü ó ïåð-
øó ÷åðãó çàðîáëÿº ñàìå íà òàêèõ íîìå-

ðàõ”,— ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó” Íàòà-
ë³ÿ Àðõèïîâà.

Ùîïðàâäà, íàðäåïè Âåðõîâíî¿ Ðàäè V
ñêëèêàííÿ òàêîæ ìàëè æèòè ó ãîòåë³ ïðî-
òÿãîì ï’ÿòè ðîê³â, àëå öüîãî íå â³äáóëî-
ñÿ ÷åðåç ðîçïóñê ïàðëàìåíòó. Íîâîñïå-
÷åíèì íàðîäíèì îáðàíöÿì ìîæå çàâà-
äèòè çàëèøèòèñÿ íà ï’ÿòü ðîê³â ó ãîòåë³
³íøå.

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, íàðàç³
ó Âåðõîâí³é Ðàä³ ãîòóþòü çàêîíîïðîåêò
ïðî ñêîðî÷åííÿ ï³ëüã íàðîäíèì äåïóòà-
òàì. Çã³äíî ç íèì, ïëàíóþòü ñêàñóâàòè
áóäü-ÿê³ ï³ëüãè äåïóòàòàì, â òîìó ÷èñë³
³ çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì. Íàòîì³ñòü ó áþ-
äæåò Âåðõîâíî¿ Ðàäè çàêëàäàòèìóòü ïåâ-
íó ñóìó “äëÿ çàáåçïå÷åííÿ äåïóòàòñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³”. Íà äóìêó äåÿêèõ ïàðëàìåí-
òàð³¿â, ó ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ äàâíî íåìàº
òàêèõ ï³ëüã. Äî ñëîâà, 38 íàðîäíèõ îá-
ðàíö³â, íå ïðîïèñàíèõ ó ñòîëèö³, â³äìî-
âèëèñÿ â³ä ãîòåëüíèõ íîìåð³â

Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора 60% деп татів, для я их зарезервовано номери отелі "Ки-
їв", заселилися свої нові тимчасові домів и. Усьо о там мають
меш ати 133 деп тати, хоча прописаних не в Києві нардепів Ради
VI с ли ання 171. Керівництво отелю отове прихистити народних
обранців на б дь-я ий термін, але разі хвалення нових за онів
деп татам доведеться звільнити отельні номери.

Архіте тори запропон вали на дах житлових спор д розташ вати риті
басейни та зелені тераси
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Òÿæêèé âàíòàæ Õåðñîíùèíè
Îãëÿä ì³ñò Óêðà¿íè

Ш олярів
навчатим ть
ер ванню
Ó äí³ïðîïåòðîâñüêèõ øêîëàõ

îáëàñíà âëàäà ïëàíóº ââåñòè íî-
âèé óðîê — “àâòîêåðóâàííÿ”. Íà
ìèíóëîìó òèæí³ òàêó ³ííîâàö³þ
çàïðîïîíóâàâ ãîëîâà Äí³ïðîïåò-
ðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè Þð³é Â³-
êóë. Òàê³ âèìóøåí³ êðîêè ñïðè-
÷èíåí³ âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ äîðîæ-
íüî-òðàíñïîðòíèõ ïðèãîä ó Äí³ï-
ðîïåòðîâñüêó òà îáëàñò³. Òàê,
êîæíà 12-òà äîðîæíüî-òðàíñ-
ïîðòíà ïðèãîäà, ùî òðàïëÿºòüñÿ
â Óêðà¿í³, â³äáóâàºòüñÿ ñàìå íà
äîðîãàõ ö³º¿ îáëàñò³, à çà òåìïà-
ìè ðîñòó ïîêàçíèê³â ÄÒÏ Äí³ï-
ðîïåòðîâùèíà ïîñ³äàº òðåòº ì³ñ-
öå â êðà¿í³ ï³ñëÿ Êèºâà òà Äî-
íåöüêà. Íà ïåðåêîíàííÿ ãîëîâè
îáëðàäè, òàêà ñêëàäíà ñèòóàö³ÿ
íà äîðîãàõ ïîâ’ÿçàíà ç íèçüêèì
ð³âíåì ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè
âîä³¿â òà ïðîöåäóðà îòðèìàííÿ
âîä³éñüêèõ ïîñâ³ä÷åíü. Ââåäåííÿ
â øê³ëüíó ïðîãðàìó íîâîãî óðî-
êó — “àâòîêåðóâàííÿ” ïîâèííî
ï³äâèùèòè ð³âåíü ñâ³äîìîñò³ ó÷-
í³â, àäæå, íà äóìêó ÷èíîâíèê³â,
ïðîòÿãîì óñüîãî ó÷áîâîãî ðîêó
øêîëÿð³ çàñâîþâàòèìóòü íå ëèøå
ïðàâèëà äîðîæíüîãî ðóõó, ïîâå-
ä³íêè íà âóëèöÿõ, à é ðîçáèðàòè-
ìóòü ñêëàäí³ äîðîæíüî-òðàíñ-
ïîðòí³ ñèòóàö³¿ ³ â÷èòèìóòüñÿ êå-
ðóâàííþ àâò³âêàìè â ð³çíèõ ïî-
ãîäíèõ óìîâàõ.

Íàðàç³ îáëàñíîþ ðàäîþ ðàçîì
³ç îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ ðîçïî-
÷àòî ïðîöåñ ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â
â³äïîâ³äíèõ ð³øåíü òà ðîçðîá-
ëÿþòüñÿ çâåðíåííÿ òà ïðîïîçèö³¿
äî óðÿäó.

Çà ³íôîðìàö³ºþ Óïðàâë³ííÿ
ÄÀ² ÓÌÂÑ â Óêðà¿í³ êîæí³ äâ³
ãîäèíè âíàñë³äîê äîðîæíüî-
òðàíñïîðòíèõ ïðèãîä ãèíå îäíà
ëþäèíà ³ ïîíàä 100 îñ³á îòðèìó-
þòü ñêëàäí³ ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ.
Çà 10 ì³ñÿö³â íèí³øíüîãî ðîêó
ïðàâîîõîðîíöÿìè áóëî çàðåºñ-
òðîâàíî ïîíàä 37 òèñ. äîðîæíüî-
òðàíñïîðòíèõ ïðèãîä â Óêðà¿í³, â
ðåçóëüòàò³ ÿêèõ çàãèíóëî ìàéæå 6
òèñ. îñ³á òà ìàéæå 47 òèñ. òðàâ-
ìîâàíî.

Полтава посилила
онтроль
за ал о олем

Ïîíàä 60 òèñ. ãðí îòðèìàâ áþ-
äæåò Ïîëòàâè â ðåçóëüòàò³ ðåé-
ä³â ì³ñüêèõ ïðàâîîõîðîíö³â, ùî
ïåðåâ³ðÿëè ìàë³ ï³äïðèºìñòâà,
ÿê³ çàéìàþòüñÿ òîðã³âëåþ àëêî-
ãîëüíèìè òà òþòþíîâèìè âèðî-
áàìè, òà ïåðåâ³ðÿëè ³íôîðìàö³þ
ùîäî ïðîäàæó ö³º¿ ïðîäóêö³¿ íå-
ïîâíîë³òí³ì. Çà ðåçóëüòàòàìè
ðåéä³â, ùî â³äáóëèñÿ íà ìèíó-
ëîìó òèæí³, ñêëàäåíî 75 àäì³-
í³ñòðàòèâíèõ ïðîòîêîë³â çà ïðî-
äàæ àëêîãîëüíèõ íàïî¿â òà öèãà-
ðîê íåïîâíîë³òí³ì òà ïðèòÿãíó-
òî äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³-
äàëüíîñò³ 5468 ïðàâîïîðóøíèê³â
çà ðîçïèâàííÿ ñïèðòíèõ íàïî¿â
ó ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ òà ìàéæå
11 òèñ. îñ³á — çà ïîÿâó â íåòâå-

ðåçîìó ñòàí³. Çà ³íôîðìàö³ºþ
ïîëòàâñüêîãî ì³ñüêîãî óïðàâë³í-
íÿ ÓÌÂÑ, òàêîæ áóëî îøòðàôî-
âàíî ïðèáëèçíî 200 áàòüê³â, ä³-
òè ÿêèõ ïîïàëèñÿ íà âæèâàíí³
àëêîãîëþ â ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ
Ïîëòàâè. Ç êâ³òíÿ öüîãî ðîêó
ì³ñüêà âëàäà ï³äíÿëà ðîçì³ð
øòðàôó çà ðîçïèâàííÿ ñïèðòíèõ
íàïî¿â ó íåâñòàíîâëåíèõ äëÿ
öüîãî ì³ñöÿõ. Çà ïîä³áíå “çàäî-
âîëåííÿ” ïîðóøíèêîâ³ òðåáà çà-
ïëàòèòè øòðàô ó ðîçì³ð³ â³ä îä-
íîãî äî ï’ÿòè íåîïîäàòêîâàíèõ
ì³í³ìóì³â.

Êð³ì òîãî, ó ì³ñò³ â³äáóâàºòüñÿ
êîìïëåêñíà ïåðåâ³ðêà ãðàëüíèõ
çàêëàä³â ç ìåòîþ ïðèïèíåííÿ íå-
çàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ öèõ óñòàíîâ
÷åðåç íàÿâí³ ãðóá³ ïîðóøåííÿ â
äîçâ³ëüí³é äîêóìåíòàö³¿ òà óìîâ
äîãîâîð³â ïðè îòðèìàíí³ ë³öåíç³é
íà â³äïîâ³äíó ï³äïðèºìíèöüêó ä³-
ÿëüí³ñòü. Íàðàç³ â ì³ñò³ íàë³÷ó-
þòü 119 ãðàëüíèõ çàêëàä³â, ìàé-
æå òðåòèíà ç ÿêèõ ìàþòü ïîðó-
øåííÿ ³ ïðàöþþòü íåçàêîííî. Çà
ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðîê äî ì³ñü-
êîãî áþäæåòó âæå ïåðåðàõîâàíî
ïðèáëèçíî 30 òèñ. ãðí òà ñêëàäå-
íî 56 àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïðîòîêî-
ë³â.

Херсонсь і порти
збільш ють обся и
перевезень

Íà Õåðñîíùèí³ ìîðñüêèé òîð-
ãîâåëüíèé òà ð³÷íèé ïîðòè çà ñ³-
÷åíü-æîâòåíü íèí³øíüîãî ðîêó
çá³ëüøèëè îáñÿãè ïåðåâåçåíü
âàíòàæ³â íà 73% â ïîð³âíÿíí³ ç
àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî
ðîêó. Çà äàíèìè Óïðàâë³ííÿ

ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ³í-
ôðàñòðóêòóðè îáëàñíî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, öèìè ôëîòàìè
äîñòàâëåíî çàìîâíèêàì 1 ìëí
529,5 òèñ. òîíí âàíòàæ³â. Çîêðå-
ìà ìîðñüêèì ôëîòîì ïåðåâåçå-
íî 650,4 òèñ. òîíí âàíòàæ³â, ð³÷-
êîâèì ôëîòîì — 879,1 òèñ. òîíí
âàíòàæ³â, ùî â³äïîâ³äíî íà
89,1% òà 56,5% á³ëüøå ïîêàçíè-
ê³â àíàëîã³÷íîãî ïåð³îäó ìèíó-
ëîãî ðîêó.

Îáñÿãè ïåðåðîáêè âàíòàæ³â ó
ïîðòàõ çà 10 ì³ñÿö³â öüîãî ðîêó
ñòàíîâëÿòü 5 ìëí 434,3 òèñ. òîíí,
ùî íà 37,7% á³ëüøå, í³æ çà â³ä-
ïîâ³äíèé ïåð³îä ìèíóëîãî ðîêó.
Ïåðåðîáêà ³ìïîðòíèõ âàíòàæ³â
çá³ëüøèëàñÿ íà 42,5%, òðàíçèò-
íèõ — 83,1%, âàíòàæ³â âíóòð³ø-
íüîãî ïðèçíà÷åííÿ — â 2,2 ðàçó.
Ê³ëüê³ñòü îïðàöüîâàíèõ êîðàáë³â
çðîñëà íà 6,5% ³ ñòàíîâèëà ìàé-
æå 600 îäèíèöü.

Ми олаївсь і
підприємства
поповнили бюджет
на 755 млн рн

Äåðæàâíà ïîäàòêîâà àäì³í³ñ-
òðàö³ÿ â Ìèêîëà¿âñüê³é îáëàñò³
âèçíà÷èëà 70 áþäæåòîôîðìó-
þ÷èõ âåëèêèõ ï³äïðèºìñòâ, âàëî-
âèé ïðèáóòîê ÿêèõ ñòàíîâèòü ïî-
íàä 60% â³ä çàãàëüíî¿ ñóìè çàäå-
êëàðîâàíèõ äîõîä³â âñ³õ ïëàòíè-
ê³â ïîäàòê³â íà ïðèáóòîê ì³ñòà.

Ç ñ³÷íÿ äî æîâòíÿ 2007 ðîêó —
ö³ ï³äïðèºìñòâà çàáåçïå÷èëè íàä-
õîäæåííÿ äî áþäæåòó íà ñóìó
945,3 ìëí ãðí ïîäàòê³â òà îáî-
â’ÿçêîâèõ â³äðàõóâàíü, ùî ñòàíî-
âèòü 53% â³ä çàãàëüíî¿ ñóìè íàä-

õîäæåíü, â òîìó ÷èñë³ ³ ïîäàòêó
ç äîõîä³â ô³çè÷íèõ îñ³á — 163,3
ìëí ãðí, ùî ñòàíîâèòü òðåòèíó
â³ä óñ³õ ïåðåðàõîâàíèõ êîøò³â äà-
íîãî âèäó ïëàòåæó.

Äî äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà-
¿íè íàä³éøëî 755,6 ìëí ãðí, àáî
73% â³ä çàãàëüíî¿ ñóìè, â òîìó
÷èñë³ ïîäàòêó íà ïðèáóòîê —
343,1 ìëí ãðí, ÏÄÂ — 245,3 ìëí
ãðí, àêöèçíîãî çáîðó — 110,8 ìëí
ãðí.

Ïîäàòêîâå íàâàíòàæåííÿ íà
áþäæåòîôîðìóþ÷³ ï³äïðèºìñòâà
îáëàñò³ çà 9 ì³ñÿö³â ïîòî÷íîãî
ðîêó ñòàíîâèòü 1,99 êîï³éêè ïî-
äàòêó íà ïðèáóòîê ç 1 ãðí âàëî-
âèõ äîõîä³â (â îáëàñò³ öåé ïî-
êàçíèê ñòàíîâèòü — 1,56 êî-
ï³éêè).

Çíà÷íèé âíåñîê ó íàïîâíåííÿ
ñï³ëüíîãî áþäæåòó çàáåçïå÷èëè
òàê³ ï³äïðèºìñòâà: ÂÏ “Þæíî-
óêðà¿íñüêà ÀÅÑ”, ÎÀÎ “Ñàí-Èí-
òåðáðþ Óêðà¿íà”, ÄÏ “Äåëüòà-
Ëîöìàí”, ÄÏ “Çîðÿ-Ìàøïðî-
åêò”, ÒÎÂ “Ñåïòèê”, ÒÎÂ “Ñàí-
äîðà” òà ³íø³.

Çà 10 ì³ñÿö³â ö³ ï³äïðèºìñòâà
ïåðåðàõóâàëè äî áþäæåòó 512
ìëí ãðí ïîäàòê³â òà â³äðàõóâàíü,
ùî ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 40%
â³ä óñ³õ â³äðàõóâàíü ï³äïðèºìñòâ
Ìèêîëàºâà.

У Чернівцях стався
зс в ґр нт

Íà ìèíóëîìó òèæí³ â ×åðí³â-
öÿõ ñòàâñÿ çñóâ ´ðóíòîâèõ ìàñ
ôðîíòîì äî 70 ìåòð³â, øèðèíîþ
äî 20 ìåòð³â òà ãëèáèíîþ äî 9
ìåòð³â. ²íöèäåíò òðàïèâñÿ ï³ä ÷àñ
ïðîâåäåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò íà

âóë. Ãàãàð³íà, 23, ùî ìåæóº ç
ïðèðîäí³ì ñõèëîì. Çàãàëüíèé
îá’ºì çñóâó ñòàíîâèòü ìàéæå 5
òèñ. êóá³â.

Çì³ùåííÿ ´ðóíòîâèõ ìàñ òðà-
ïèëîñÿ ÷åðåç çàãëèáëåííÿ êîòëî-
âàíó íèæ÷å ï³äï³ðíî¿ ñò³íêè ï³ä
÷àñ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. Â çîí³
çñóâíèõ ïðîöåñ³â íà â³äñòàí³ 50-
òè ìåòð³â â³ä ï³äï³ðíî¿ ñò³íêè
çíàõîäÿòüñÿ ÷îòèðè ïðèâàòí³ òà
îäèí äâàäöÿòèêâàðòèðíèé ÷îòè-
ðèïîâåðõîâèé æèòëîâèé áóäè-
íîê.

Íà ì³ñö³ ïîä³¿ ðîçïî÷àëè îäðà-
çó íåâ³äêëàäí³ çàõîäè ùîäî çàïî-
á³ãàííÿ âèíèêíåííþ íàäçâè÷àé-
íî¿ ñèòóàö³¿. Íà ì³ñöå çñóâó çàâå-
çåíî ìàéæå 500 ñàìîñêèä³â ãðà-
â³þ òà ïðîâåäåíèé êîìïëåêñ çà-
õîä³â ³ç â³äñèïêè çñóâíî¿ ´ðóíòî-
âî¿ ìàñè.

Áóä³âíèöòâî òîðãîâåëüíî-ðîç-
âàæàëüíîãî êîìïëåêñó â³äáóâà-
ëîñÿ ç ÷èñëåííèìè ïîðóøåííÿ-
ìè çàêîíîäàâñòâà òà íåîäíîðà-
çîâèì ïåðåïðîäàæåì äîãîâîðó
îðåíäîêîðèñòóâàííÿ ð³çíèì óñ-
òàíîâàì, íà ùî áóëà â³äïîâ³äíà
ðåàêö³ÿ òà óõâàëåí³ ð³øåííÿ ñå-
ñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ì³ñöåâèõ ñó-
ä³â. Ïðîòå ³íâåñòîðè í³ íà ìèòü
íå ïðèïèíÿëè ðåàë³çàö³þ ñâîãî
ïðîåêòó. Ïîïðè ðÿä âèñíîâê³â
ïðîô³ëüíèõ ôàõ³âö³â ùîäî íåñó-
ì³ñíîñò³ ãåîëîã³÷íî¿ íåáåçïåêè
â³äïîâ³äíî¿ ä³ëÿíêè çåìë³ òà çà-
ïðîïîíîâàíèì ³íâåñòîðàìè ïðî-
åêòîì, áóä³âåëüíèêè ïîðóøèëè
ðÿä òåõí³÷íèõ âèìîã. Çà ôàêòîì
çñóâó ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó
ñïðàâó. Îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ âæèòî â³äïîâ³ä-
íèõ çàõîä³â. Æåðòâ ï³ä ÷àñ ³íöè-
äåíòó âäàëîñÿ óíèêíóòè

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

“Хрещати ” продовж є
важно слід вати за но-
винами, що відб ваються
в різних точ ах У раїни.
На черзі нова інформація
про а т альні події, що
сталися за останній тиж-
день.

Херсонсь ий порт збільшив обся перевезень вантажів на 73 % порівнянні з мин лим ро ом



Ñüîãîäí³ âèïîâíþºòüñÿ 
72 ðîêè ìèòðîïîëèòó 
êè¿âñüêîìó 
³ âñ³ÿ Óêðà¿íè 
ÂÎËÎÄÈÌÈÐÎÂ² 
(Â³êòîðîâ³ Ñàáîäàíó)

З днем народження йо о вітає народний де-
п тат від Партії ре іонів Вадим КОЛЕСНИ-
ЧЕНКО

Звичайно, насамперед хоч побажати здоров’я, я найбільше здоров’я.
І щоб нарешті вінчалася спіхом йо о пастирсь а місія — приверн ти лю-
дей до лона анонічної православної цер ви та порят вати за блені для
Бо а д ші. Зич йом спіхів цій неле ій справі.

Р бри веде Гри орій КАРАВАЄВ

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß
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Головне правління апітально о б дівництва м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації) о олош є он рс
на заміщення ва антних посад:

Завід ючий юридично-правовим се тором
Основні обов’яз и:
— от є прое ти рішення за напрямами діяльності правління;
— здійснює перевір відповідності за онодавств прое тів на азів

та інших нормативних а тів.
Начальни планово-е ономічно о відділ
Основні обов’яз и:
— плідна робота в системі пов’язана з б дівництвом об’є тів.
Заст пни начальни а планово — е ономічно о відділ
Основні обов’яз и:
— здійснює ерівництво діяльністю відділом в правах своїх повнова-

жень;
— забезпеч є ви онання по ладених на відділ завдань.
Головний спеціаліст: юридично-правово о се тор , ошторис-

но-до овірно о, се тор ор анізаційно о забезпечення
Основні обов’яз и:
— під ерівництвом ерівни а здійснює оординацію та методичний

с провід одно о з напрямів роботи підрозділів;
— аналіз є та оцінює стан справ на відповідній ділянці роботи;
— проводить е спертиз до ментів, що стос ються відповідно о на-

прям роботи підрозділ .
Начальни ошторисно-до овірно о відділ
Основні обов’яз и:
— досвід роботи з прое тно- ошторисними до ментами.
Заст пни начальни а відділ
Основні обов’яз и:
— плідна робота в системі пов’язана з б дівництвом об’є тів.
Начальни технічно о відділ
Основні обов’яз и:
— проводить е спертиз до ментів, що стос ються відповідно о на-

прям роботи підрозділ ;
— плідна робота в системі пов’язана з б дівництвом об’є тів.
Заст пни начальни а відділ
Основні обов’яз и:
— забезпеч є ви онання по ладених на відділ завдань;
— плідна робота в системі пов’язана з б дівництвом об’є тів.
Начальни відділ технічно о онтролю
— ор анізов є та забезпеч є онтроль, аналіз та оцін справ на від-

повідном напрямі діяльності;
— плідна робота в системі пов’язана з б дівництвом об’є тів.
Заст пни начальни а відділ
Основні обов’яз и:
— здійснює ерівництво діяльністю відділов в правах своїх повнова-

жень;
— забезпеч є ви онання по ладених на відділ завдань.
Завід ючий се тором ор анізаційно о забезпечення
Основні обов’яз и:
— ре лює робот відділ , щодо йо о ефе тивної взаємодії з іншими

підрозділами;
— ор анізов є та забезпеч є онтроль, аналіз та оцін справ на від-

повідном напрямі діяльності.
Вимо и:
— повна вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за ос-

вітньо- валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста;
— стаж роботи за фахом в державній сл жбі на посаді провідно о спе-

ціаліста не менше З ро ів або стаж роботи за фахом в інших сферах
правління не менше 5 ро ів;
— Констит ція У раїни, за они У раїни, нормативні до менти, що

стос ються державної сл жби та місцевих державних адміністрацій, а-
зи та розпорядження Президента У раїни, постанови та розпоряджен-
ня Верховної Ради У раїни, Кабінет міністрів У раїни, ор анів ви онав-
чої влади вищо о рівня;
— вільне орист вання ПК;
— вільне володіння раїнсь ою мовою.
Особисті я ості:
— аналітичні здібності, системне мислення;
— пра нення до професійно о рост , висо а працездатність та від-

даність роботі; відповідальність, цілеспрямованість, ініціативність, чес-
ність, порядність, ом ні абельність, міння працювати в оле тиві;
— отовність працювати понаднормово та напр женом ритмі.
Умови праці:
— ідна оплата праці, премії, доплати за ран и, надбав и за висл

ро ів на державній сл жбі.
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) за адресою: 01044, Київ-44, 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 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, позначити темі листа “резюме”.
До менти подаються до 15.12.2007 ро .

×åðåç ð³ê ñòîëè÷í³ ìåäèêè
ñâÿòêóâàòèìóòü íîâîñ³ëëÿ
Ó öüîìó ïðàö³âíèê³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
çàïåâíèëà êè¿âñüêà ìåð³ÿ

Çóñòð³÷ ìåäèê³â ç ïðåäñòàâíè-
êàìè ìåð³¿ íå îá³éøëàñÿ áåç ãàð-
íèõ çâ³ñòîê äëÿ ïðàö³âíèê³â îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ. Ç íàñòóïíîãî ðî-
êó êè¿âñüêà âëàäà âäâ³÷³ çá³ëü-
øèòü ¿ì ìóí³öèïàëüíó íàäáàâêó.
ßêùî ðàí³øå ë³êàð³ îòðèìóâàëè
â ñåðåäíüîìó ïî 400 ãðí., òî ç íî-
âîãî ðîêó öÿ ñóìà ñêëàäå áëèçü-
êî 800 ãðí. Òà, ìàáóòü, íàéíåñïî-

ä³âàí³øîþ äëÿ ìåäèê³â ñòàëà
çâ³ñòêà ïðî çâåäåííÿ ñëóæáîâîãî
æèòëà. ßê âèÿâèëîñü íèí³ íà
êâàðòèðí³é ÷åðç³ ñòî¿òü á³ëüø ÿê
2000 ìåäïðàö³âíèê³â. Äëÿ íèõ â
íàñòóïíîìó ðîö³ ïî÷íóòü áóäóâà-
òè 3 áóäèíêè, ÿê³ îá³öÿþòü çà-
âåðøèòè âæå íàïðèê³íö³ 2009 ðî-
êó. Òàêîæ ì³ñüêà âëàäà ïëàíóº
íàäàâàòè êâàðòèðè äëÿ ìîëîäèõ

ñïåö³àë³ñò³â çà êðåäèòíîþ ïðî-
ãðàìîþ ç ï³ëüãîâèìè ñòàâêàìè 3-
4% òà çâîäèòè æèòëî, çà ÿêå ìå-
äèêè ïëàòèòèìóòü 50% éîãî âàð-
òîñò³. ²íøà æ ïîëîâèíà âèïëà÷ó-
âàòèìåòüñÿ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó.

Çà ñëîâàìè ïàí³ Ê³ëü÷èöüêî¿,
íèí³ êè¿âñüêà ìåäèöèíà éäå â
àâàíãàðä³ òà ñëóãóº ïðèêëàäîì â
çì³öíåíí³ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿
áàçè ìåäè÷íèõ óñòàíîâ, çàïðîâà-
äæåíí³ ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é â ä³à-
ãíîñòèö³ òà ë³êóâàíí³. Íèí³ â ñòî-
ëèö³ íàðîäæóâàí³ñòü ïåðåâèùóº
ñìåðòí³ñòü, çìåíøóºòüñÿ çðîñòàí-
íÿ ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü. Õî-
÷à çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ çíàé-
øëà é çà ùî ïîêðèòèêóâàòè ñòî-
ëè÷íèõ åñêóëàï³â, àäæå, ÿê ñâ³ä-
÷àòü îïèòóâàííÿ, ÷àñòèíà êèÿí
íåçàäîâîëåíà îðãàí³çàö³ºþ ðîáî-
òè ë³êàðåíü. Ùîá ïîêðàùèòè ñè-
òóàö³þ, ìåð³ÿ ïëàíóº ïîïðàöþ-
âàòè íàä öèì ïèòàííÿì ñï³ëüíî
ç ë³êàðÿìè

Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Учора заст пни олови КМДА Ірена Кільчиць а під час
з стрічі ерівництва ГУ охорони здоров'я та медично о
забезпечення Києва зі столичними меди ами та оло-
вами лі арняних профспіло пообіцяла, що з наст пно-
о ро м ніципальна надбав а для них збільшиться
вдвічі, а ще через рі працівни и охорони здоров'я
вселяться в нові вартири. Та ож мерія пообіцяла лі а-
рям допомо ти лі від вати ті недолі и ал зі, я і ви-
ли ають с ар и иян.
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

ЧЕРНОВЕЦЬКИИ
Леонід Михайлович

- Київсь ий місь ий олова, олова Координа-
ційної ради

ГОЛУБЧЕНКО
Анатолій Костянтинович

- перший заст пни олови Київсь ої місь ої
державної адміністрації, перший заст пни оло-
ви Координаційної ради

БАСС
Денис Я ович - перший заст пни олови Київсь ої місь ої

державної адміністрації, заст пни олови Коор-
динаційної ради

РУДИК
Сер ій Ярославович

- заст пни олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації, заст пни олови Координаційної
ради

ГОЛОВАЧ
Володимир Володимирович

- в. о. заст пни а олови Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації

ЖУРАВСЬКИЙ
Віталій Станіславович

- заст пни олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації

КІЛЬЧИЦЬКА
Ірена Реонольдівна

- заст пни олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації

ЛЕЩЕНКО
Ед ард Володимирович

- в. о. заст пни а олови Київсь ої місь ої
державної адміністрації

МУХОВИКОВ
Анатолій Ми олайович

- заст пни олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації — начальни Головно о правління
земельних рес рсів ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації)

ПАДАЛКА
Ві тор Михайлович

- заст пни олови Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації — начальни Головно о фінан-
сово о правління ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації)

СТИЧИНСЬКИЙ
Броніслав Станіславович

- заст пни олови— ерівни апарат ви онав-
чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації)

БОГОМОЛЕЦЬ-ШЕРЕМЕТЬЄВА
Оль а Вадимівна

- олова постійної омісії Київради з питань охо-
рони здоров’я та соціально о захист (за з одою)

ПРОГНІМАК
Оле сандр Володимирович

- олова постійної омісії Київради з питань
льт ри, інформаційної політи и (за з одою)

РУДЕНКО
Ганна Василівна - олова постійної омісії Київради з питань ос-

віти (за з одою)

ЗАХАРИЧЕВ
Юрій Юрійович

- олова Деснянсь ої районної м. Києві дер-
жавної адміністрації

МАЗЕПА
Володимир Оле сандрович - олова Святошинсь ої районної м. Києві дер-

жавної адміністрації

ПИЛИПИШИН
Ві тор Петрович - олова Шевчен івсь ої районної м. Києві

державної адміністрації

РОМАНЕНКО
Єв ен Оле сандрович

- олова Подільсь ої районної м. Києві дер-
жавної адміністрації

САДОВОЙ
Сер ій Ми олайович

- олова Голосіївсь ої районної м. Києві дер-
жавної адміністрації

СИДОРОВ
Іван Петрович

- олова Солом’янсь ої районної м. Києві дер-
жавної адміністрації

СТАШУК
Віталій Филимонович

- олова Дарниць ої районної м. Києві дер-
жавної адміністрації

СОТНИКОВ
Оле сандр Ми олайович

- олова Дніпровсь ої районної м. Києві дер-
жавної адміністрації

СУЩЕНКО
Сер ій Ми олайович

- олова Печерсь ої районної м. Києві держав-
ної адміністрації

ЯГОДКА
Вадим Сер ійович

- олова Оболонсь ої районної м. Києві дер-
жавної адміністрації

КОСТЮРЕНКО
Тетяна Ми олаївна

- в. о. начальни а Головно о правління соці-
ально о захист населення ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації)

Про заходи 
у м. Києві 

у зв’язку з 75�ми роковинами 
Голодомору 1932�1933 років

в Україні
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1444 

від 8 листопада 2007 року

Із змінами і доповненнями, внесеними Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від
19.11.2007 № 1477

Відповідно до Закону України “Про Голодомор 1932!1933 років в Україні” від 28.11.2006 року 
№ 376!V, Указу Президента України від 28.03.2007 № 250/2007 “Про заходи у зв’язку з 75!ми роковина!
ми Голодомору 1932!1933 років в Україні” та з метою забезпечення належного вшанування у м. Києві пам’!
яті жертв геноциду українського народу:

1. Çàòâåðäèòè ñêëàä Êîîðäèíàö³éíî¿ ðà-
äè ó ì. Êèºâ³ ç ï³äãîòîâêè çàõîä³â ó çâ’ÿç-
êó ç 75-ìè ðîêîâèíàìè Ãîëîäîìîðó 1932-
1933 ðîê³â â Óêðà¿í³ çã³äíî ç äîäàòêîì ².

2. Çàòâåðäèòè ïëàí çàõîä³â íà 2007-2008
ðîêè ó ì. Êèºâ³ ó çâ’ÿçêó ç 75-ìè ðîêî-
âèíàìè Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîê³â â
Óêðà¿í³ çã³äíî ç äîäàòêîì 2.

3. Íàäàòè ïîâíîâàæåííÿ ãîëîâ³, ïåðøî-
ìó çàñòóïíèêó òà çàñòóïíèêàì ãîëîâè Êî-
îðäèíàö³éíî¿ ðàäè ó ì. Êèºâ³ ç ï³äãîòîâ-
êè çàõîä³â ó çâ’ÿçêó ç 75-ìè ðîêîâèíàìè
Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
âíîñèòè ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ çì³íè òà äî-
ïîâíåííÿ äî ïëàíó çàõîä³â íà 2007-2008
ðîêè ó ì. Êèºâ³ ó çâ’ÿçêó ç 75-ìè ðîêî-
âèíàìè Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîê³â â
Óêðà¿í³.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü âíóò-
ð³øíüî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè çàõî-
äè äî Äíÿ ïàì’ÿò³ æåðòâ ãîëîäîìîð³â, ÿê³

â³äáóäóòüñÿ íà Ñîô³éñüê³é òà Ìèõàéë³â-
ñüê³é ïëîùàõ, çà ðàõóíîê âèäàòê³â, ïåðåä-
áà÷åíèõ íà âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè ñïðèÿí-
íÿ ðîçâèòêó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ó
ì. Êèºâ³ íà 2007-2008 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 540/597, çã³äíî ç êîøòîðè-
ñîì, ùî äîäàºòüñÿ.

(Ðîçïîðÿäæåííÿ äîïîâíåíî ïóíêòîì 4
çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 19.11.2007
¹ 1477)

5. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ çàãàëüíîì³ñüêèõ çàõîä³â ó çàñîáàõ
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

6. 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

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

від 08.11.2007 № 1444

СКЛАД
Координаційної ради у м. Києві з підготовки заходів

у зв’язку з 75�ми роковинами
Голодомору 1932�1933 років в Україні
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ЛАХНО
Марина Михайлівна

- начальни Головно о правління з питань
взаємодії з засобами масової інформації та зв’яз-
ів з ромадсь істю ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації)

ГОНЧАРУК
Ві тор Оле сандрович

- начальни Головно о правління з питань вн т-
рішньої політи и ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації)

ГРИНЕВИЧ
Лілія Михайлівна

- начальни Головно о правління освіти і на-
и ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

ЗОРІНА
Світлана Іванівна

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

КУХАРЕНКО
Р слан Іванович

- начальни Головно о правління охорони ль-
т рної спадщини ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації)

КУПЧЕНКО
Віра Петрівна

- дире тор Державно о архів м. Києва

МОРОЗ
Ми ола Іванович - в. о. начальни а правління справами ви о-

навчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої дер-

ЧУБ
Анатолій Васильович

- начальни Головно о правління ом нальної
власності м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації)

ШЕСТОПАЛОВ
Сер ій Вадимович

- начальни правління ор анізаційної роботи
апарат ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

ДРАЧ
Іван Федорович

- письменни , олова Товариства зв’яз ів з
раїнцями за межами У раїни “У раїна — Світ”

(за з одою)

КРУЦИК
Роман Ми олайович

- ви он ючий обов’яз и заст пни а олови
У раїнсь о о інстит т національної пам’яті, о-
лова Київсь ої місь ої ор анізації товариства “Ме-
моріал” імені Василя Ст са (за з одою)

МОВЧАН
Павло Михайлович

- олова Все раїнсь о о товариства “Просві-
та” імені Тараса Шевчен а (за з одою)

ПОХРЕСНИК
Анатолій Костянтинович

- олова Ради дире торів вищих навчальних за-
ладів м. Києва І-ІІ рівнів а редитації (за з одою)

СМОЛІЙ
Валерій Андрійович

- дире тор Інстит т історії У раїни НАН У ра-
їни, а адемі Національної а адемії на У раїни
(за з одою)

ТУГАЙ
Анатолій Михайлович

- олова Ради ре торів Київсь о о в зівсь о о
центр (за з одою)

ЮХНОВСЬКИЙ
І ор Рафаїлович

- ви он ючий обов’яз и олови У раїнсь о о ін-
стит т національної пам’яті (за з одою)

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

від 08.11.2007 № 1444

ПЛАН
заходів на 2007�2008 роки у м. Києві

у зв’язку з 75�ми роковинами Голодомору
1932�1933 років в Україні

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

№
п/п

Зміст заход Стро и
ви онання

Відповідальні
за ви онання

1. Сприяти в ор анізації та
проведенні до Дня пам`яті жертв
олодоморів та політичних
репресій жалобних заходів на
Михайлівсь ій, Софійсь ій
площах, Дніпровсь ом звозі та
вечора-ре вієма в Національній
опері м.Києві

Листопад
2007

Стр т рні підрозділи
ви онавчо о ор ан Київради
(Київсь ої місь ої державної
адміністрації). Ви онавчі
ор ани районних м.Києві
рад (районні м.Києві
державні адміністрації).

2. Сприяти ромадсь им
ор анізаціям, бла одійним
фондам, о ремим ромадянам
їх діяльності з вшан вання пам`яті
жертв Голодомор 1932-1933
ро ів в У раїні, проведення ними
на ово-пош ової та
просвітниць ої діяльності

2007-2008 Головне правління з
питань вн трішньої політи и.
Стр т рні підрозділи
ви онавчо о ор ан Київради
(Київсь ої місь ої державної
адміністрації). Ви онавчі
ор ани районних м.Києві
рад (районні м.Києві
державні адміністрації).

3. Ор аніз вати робочі р пи для
виявлення жертв Голодомор та
збирання свідчень очевидців
Голодомор 1932-1933 ро ів з
числа на овців, дослідни ів
Голодомор в У раїні,
представни ів ромадсь их
ор анізацій, ст дентів вищих
навчальних за ладів, соціальних
працівни ів та працівни ів
архівних станов

Протя ом
2007

Ви онавчі ор ани районних
м.Києві рад (районні

м.Києві державні
адміністрації). Державний
архів м.Києва.

4. Сприяти вирішенні питань
з розш , обстеження
та паспортизації
незареєстрованих місць поховань
жертв олодоморів в У раїні

Постійно Головне правління
рит альних посл . Ви онавчі
ор ани районних м.Києві
рад (районні м.Києві
державні адміністрації).

5. Впоряд ов вати місця поховань
жертв Голодомор 1932-1933 ро ів

Постійно Головне правління
рит альних посл .Ви онавчі
ор ани районних м.Києві
рад (районні м. Києві
державні адміністрації).

6. Забезпечити спор дження
Меморіал пам` яті жертв
олодоморів в У раїні

2007-2008 Головне правління
ом нальної власності
м.Києва. Головне правління
містоб д вання, архіте т ри
та дизайн місь о о
середовища. Головне
правління охорони
льт рної спадщини.

Головне правління онтролю
за бла о строєм м.Києва.

7. Забезпечити спор дження
м.Києві пам`ятни а визначном
дослідни олодомор 1932-1933
ро ів в У раїні Джеймс Мейс

2007-2008 Головне правління
ом нальної власності
м.Києва. Головне правління
містоб д вання, архіте т ри
та дизайн місь о о
середовища. Головне
правління охорони
льт рної спадщини.

Головне правління онтролю
за бла о строєм м.Києва.

8. Посилити ва до повся денних
потреб ромадян, я і пережили
олодомор, сприяти поліпшенню їх
соціально-поб тово о і медично о
обсл ов вання, надавати цим
ромадянам матеріальн допомо .
Під от вати відповідні розпорядчі
до менти цьо о питання

Постійно Головне правління
соціально о захист
населення. Головне
правління охорони здоров’я
та медично о забезпечення.
Ви онавчі ор ани районних
м. Києві рад (райнонні м.
Києві державні адміністрації).
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Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

17. В лючити до т ристично-
е с рсійних маршр тів
м.Києва відвідання пам`ятних
зна ів, місць поховань жертв
олодоморів та масових
політичних репресій

Постійно Головне правління
ом нально о осподарства.
Ви онавчі ор ани районних
м.Києві рад (районні м.Києві
державні адміністрації).

18. Поповнювати фонди м зеїв
матеріалами, присвяченими
темі олодомор , та створити
розділи з означеної темати и в
постійно діючих е спозиціях

Постійно Головне правління льт ри
і мистецтв.

19. Забезпечити відвідання
чнівсь ою та ст дентсь ою
молоддю е спозиції про
олодомори і репресії в У раїні
Київсь ій місь ій ор анізації

Все раїнсь о о товариства
"Меморіал" ім. В.Ст са

2007-2008 Головне правління освіти і
на и. Ви онавчі ор ани
районних м.Києві рад
(районні м.Києві державні
адміністрації).

20. Зал чати чнівсь та
ст дентсь молодь до
опі вання ромадян, що
пережили Голодомор 1932-
1933 ро ів

Постійно Головне правління освіти і
на и. Ви онавчі ор ани
районних м.Києві рад
(районні м.Києві державні
адміністрації).

21. Створити робоч р п для
форм вання єдино о реєстр
до ментів і матеріалів,
пов`язаних з Голодомором, та
видання ре іональної Кни и
пам` яті жертв олодоморів на
основі свідчень очевидців, а
та ож п блі ацій
до ментальних свідчень про ці
тра ічні події

2007-2008 Головне правління з питань
взаємодії з засобами масової
інформації та зв`яз ів з
ромадсь істю. Ви онавчі
ор ани районних м.Києві рад
(районні м. Києві державні
адміністрації).

22. Забезпечити широ е
висвітлення ом нальних
засобах масової інформації,
зо рема др ованих та
інформаційних про рамах,
еле тронних засобах масової
інформації, питань, пов`язаних
з Голодомором 1932-1933 ро ів
та політичними репресіями
(ор анізов вати вист пи та
інтерв`ю з очевидцями
тра ічних подій, проводити
соціальні ци ли теле-
радіопередач з темати и
олодомор )

2007-2008 Головне правління з питань
взаємодії з засобами масової
інформації та зв`яз ів з
ромадсь істю.

9. Під от вати пропозиції щодо
відзначення: державними
на ородами У раїни ромадян,
я і зробили ва омий внесо в
дослідження Голодомор 1932-
1933 ро ів в У раїні, донесення
правди про тра едію до
раїнсь ої та світової
ромадсь ості

2007-2008 Управління адрової роботи
і на ород апарат ви онавчо о
ор ан Київради (Київсь ої
місь ої державної
адміністрації). Головне
правління з питань
вн трішньої політи и. Головне
правління освіти і на и.
Ви онавчі ор ани районних
м.Києві рад (районні м.
Києві державні адміністрації).

10. Роз лядати в становленом
поряд питання демонтаж
пам`ятни ів та пам`ятних зна ів,
переймен вання в лиць, площ,
пров л ів, проспе тів, пар ів і
с верів, назви я их пов`язані з
особами, причетними до
ор анізації та здійснення
Голодомор в У раїні та
політичних репресій.
Забезпеч вати встановлення
пам`ятни ів чи пам`ятних зна ів
жертвам олодоморів

2007-2008 Головне правління охорони
льт рної спадщини. Головне
правління з питань
вн трішньої політи и. Головне
правління містоб д вання,
архіте т ри та дизайн
місь о о середовища.Головне
правління онтролю за
бла о строєм м.Києва.
Ви онавчі ор ани районних
м.Києві рад (районні м.
Києві державні адміністрації).

11. Проводити заходи з
роз`яснення положень За он
У раїни "Про Голодомор 1932-
1933 ро ів в У раїні"

2007-2008
Головне правління з питань

взаємодії з засобами масової
інформації та зв`яз ів з
ромадсь істю. Головне
правління освіти і на и.
Головне правління льт ри і
мистецтв. Головне правління
з питань вн трішньої політи и.
Ви онавчі ор ани районних
м.Києві рад (районні м.Києві
державні адміністрації).

12. Проводити льт рно-
мистець і а ції, вечори
вшан вання пам`яті жертв
олодоморів, вечори-ре вієми,
тематичні вечори за ладах
льт ри та освіти

2007-2008 Головне правління льт ри
і мистецтв. Головне
правління освіти і на и.
Ви онавчі ор ани районних
м.Києві рад (районні м.Києві
державні адміністрації).

13. Проводити на ові
онференції, " р лі столи",
ро и пам`яті, ле ції, з стрічі з
ченими-істори ами вищих,
професійних та за альноосвітніх
навчальних за ладах, зо рема з
дослідження причин і наслід ів
олодоморів я проявів еноцид
раїнства і знева и до прав

людини

2007-2008 Головне правління освіти і
на и. Головне правління
льт ри і мистецтв. Ви онавчі

ор ани районних м.Києві
рад (районні м.Києві
державні адміністрації).

14.
Ор анізов вати тематичні
ниж ові е спозиції,
фотовистав и, читаць і
онференції, з стрічі з
очевидцями тра ічних подій
1932-1933 ро ів бібліотечних
становах та ш ільних м зеях

2007-2008
Головне правління льт ри

і мистецтв. Головне
правління освіти і на и.
Ви онавчі ор ани районних
м.Києві рад (районні м.Києві
державні адміністрації).

15. Брати часть проведенні
щорічної все раїнсь ої а ції
"Колосо пам`яті" із по ладанням
чнями за альноосвітніх
навчальних за ладів олос ів
пшениці до пам`ятни ів,
меморіалів жертвам еноцид
раїнсь о о народ

2007-2008 Головне правління освіти і
на и. Ви онавчі ор ани
районних м.Києві рад
(районні м.Києві державні
адміністрації).

16.
Брати часть

все раїнсь ом он рсі
на ово-пош ових робіт
"Голодомор 1932-1933 ро ів.
У раїна пам`ятає" серед
ш олярів, ст дентів та
педа о ічних працівни ів

2007-2008
Головне правління освіти і

на и. Головне правління
льт ри і мистецтв. Ви онавчі

ор ани районних м.Києві
рад (районні м. Києві
державні адміністрації).

Про подальше використання
об’єктів права власності 
територіальної громади

м. Києва
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1390 

від 17 жовтня 2007 року

З метою забезпечення належного утримання та ефективного використання об’єктів права комунальної
власності територіальної громади м. Києва:

1. Çàêð³ïèòè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî
â³äàííÿ çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì
“Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ” íåæèë³ áó-
äèíêè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
íà Ãåîðã³¿âñüêîìó ïðîâóëêó, 9, êîðïóñ 1
ïëîùåþ 3739,9 êâ. ì, êîðïóñ 2 ïëîùåþ
96,8 êâ. ì, êîðïóñ 3 ïëîùåþ 84,3 êâ. ì.

2. Ì³ñüêîìó íàóêîâî-³íôîðìàö³éíî-
àíàë³òè÷íîìó öåíòðó ìåäè÷íî¿ ñòàòèñòè-
êè çä³éñíèòè ïåðåäà÷ó êîìóíàëüíîìó
ï³äïðèºìñòâó “Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòà-
ö³ÿ” íåæèëèõ áóäèíê³â, çàçíà÷åíèõ â
ïóíêò³ 1, ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-
ñòâîì ïîðÿäêó.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âíåñòè â³äïîâ³äí³ çì³-
íè â ðîçïîðÿä÷³ äîêóìåíòè, ÿê³ âèò³êàþòü
ç öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

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

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

Голова Л. Черновець ий



10 ДДООККУУММЕЕННТТ            Хрещатик 23 листопада 2007 

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

№ 1394 від 22 жовтня 2007 року

Зміни до Положення
про проведення конкурсу 

на написання
проекту Гімну (музика та слова) міста Києва

Öåé äîêóìåíò º íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ
Ïîëîæåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà íàïèñàííÿ

ïðîåêòó Ã³ìíó (ìóçèêà òà ñëîâà) ì³ñòà Êèºâà

1. Ïóíêò 1 ðîçä³ëó ² âèêëàñòè â íîâ³é ðåäàêö³¿:
“Êîíêóðñ íà íàïèñàííÿ ïðîåêòó Ã³ìíó (ìóçèêà òà ñëîâà) ì³ñòà Êèºâà ïðîâîäèòüñÿ

çã³äíî ç ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.09.2006 ðîêó ¹ 15/72 “Ïðî ïðîâå-
äåííÿ êîíêóðñó íà íàïèñàííÿ ïðîåêòó Ã³ìíó (ìóçèêà òà ñëîâà) ì³ñòà Êèºâà” òà â³ä
26.06.2007 ¹ 919/1580 “Ïðî ïðîäîâæåííÿ òåðì³íó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà íàïèñàí-
íÿ ïðîåêòó Ã³ìíó (ìóçèêà òà ñëîâà) ì³ñòà Êèºâà ç ìåòîþ âïîðÿäêóâàííÿ âèêîðèñòàí-
íÿ ì³ñöåâî¿ ñèìâîë³êè ì³ñòà Êèºâà.

2. Ïóíêò 2 ðîçä³ëó ² âèêëàñòè â íîâ³é ðåäàêö³¿:
“Ïðîåêò Ã³ìíó-ïåðåìîæöÿ äî 01 òðàâíÿ 2008 ðîêó ìàº áóòè âèíåñåíèé íà ðîçãëÿä

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè”.

Ïóíêò 3 ðîçä³ëó ² âèêëàñòè â íàñòóïí³é ðåäàêö³¿:
“Ïåðøå îô³ö³éíå âèêîíàííÿ Ã³ìíó-ïåðåìîæöÿ â³äáóäåòüñÿ ï³ä ÷àñ ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ

Êèºâà â òðàâí³ 2008 ðîêó”.

Ïóíêò 1 ðîçä³ëó II âèêëàñòè â íàñòóïí³é ðåäàêö³¿:
“Ó êîíêóðñ³ áåðóòü ó÷àñòü àâòîðè, ÿê³ íàäàþòü äî êîì³ñ³¿ âëàñíèé òâ³ð”.
Ó ïóíêò³ 2 ðîçä³ëó II ñëîâà ³ öèôðè “äî 01 áåðåçíÿ 2007 ðîêó” çàì³íèòè íà ñëîâà ³

öèôðè “äî 01 ëþòîãî 2008 ðîêó”.

Ïóíêò 4 ðîçä³ëó II âèêëàñòè â íàñòóïí³é ðåäàêö³¿:
“Âñ³ òâîðè ïîäàþòüñÿ ï³ä äåâ³çàìè, ùî çàçíà÷àþòüñÿ íà òåêñòîâîìó ìàòåð³àë³ òà êëà-

â³ð³ òâîðó, à âñ³ äàí³ ïðî àâòîð³â íàäàþòüñÿ â îêðåìèõ êîíâåðòàõ, íà ÿêèõ çàçíà÷àþòü-
ñÿ îñîáèñò³ äåâ³çè àâòîð³â.

Ó ðàç³, ÿêùî â ïàðòèòóð³ º ïîçíà÷êè, çðîáëåí³ àâòîðàìè äëÿ ¿õ ³äåíòèô³êàö³¿, òâ³ð çí³-
ìàºòüñÿ ç êîíêóðñó”.

Ïóíêò 5 ðîçä³ëó II âèêëàñòè â íàñòóïí³é ðåäàêö³¿:
“Íà ðîçãëÿä êîì³ñ³¿ àâòîðàìè (÷è àâòîðîì) ïðîåêòó Ã³ìíó ïîäàþòüñÿ:
— çàÿâà;
— òåêñòîâèé ìàòåð³àë òà êëàâ³ð (9 ïðèì³ðíèê³â) ïðîåêòó Ã³ìíó (äî ÿêîãî áàæàíî, ïî

ìîæëèâîñò³, äîäàòè ôîíîãðàìó òâîðó (+1), çàïèñàíó íà ÑD-äèñêó)”.
Äîïîâíèòè ðîçä³ë II Ïîëîæåííÿ ïóíêòîì 10 â òàê³é ðåäàêö³¿:
“10. ²ìåíà àâòîðà ñë³â òà àâòîðà ìóçèêè Ã³ìíó-ïåðåìîæöÿ ï³ñëÿ éîãî çàòâåðäæåííÿ

Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ îïóáë³êîâóþòüñÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿”.
Äîïîâíèòè ðîçä³ë III Ïîëîæåííÿ ïóíêòîì 4 â òàê³é ðåäàêö³¿: “4. Àâòîðè Ã³ìíó-ïå-

ðåìîæöÿ îòðèìóþòü ïðåì³þ â ðîçì³ð³ 50 òèñ. ãðí. Ïðåì³ÿ ì³æ àâòîðàìè ìóçèêè ³ òåêñòó
ðîçïîä³ëÿºòüñÿ â³äïîâ³äíî 60% ³ 40%”.

Ó ïóíêò³ 4 ðîçä³ëó IV ñëîâà: “êîëè ïðè ãîëîñóâàíí³ ðåçóëüòàòè ðîçïîä³ëèëèñÿ ïîð³âíó”

Про внесення змін 
до розпорядження 

Київської міської державної адміністрації
від 06.02.2007 № 102

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1394
від 22 жовтня 2007 року

Відповідно до статті 22 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 3 Закону Укра!
їни “Про столицю України — місто!герой Київ”, статті 4 Статуту територіальної громади м. Києва, на ви!
конання рішення Київської міської ради від 26.06.2007 № 119/1580 “Про продовження терміну проведен!
ня конкурсу на написання проекту Гімну (музика та слова) міста Києва”, враховуючи протокол № 1 засі!
дання комісії з розгляду проектів Гімну (музика та слова) міста Києва від 15 березня 2007 року:

Âíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
06.02.2007 ¹ 102 “Ïðî ïðîâåäåííÿ êîí-
êóðñó íà íàïèñàííÿ ïðîåêòó Ã³ìíó ì³ñòà
Êèºâà”, à ñàìå:

1. Ïóíêò 1 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêëàñòè â
òàê³é ðåäàêö³¿:

“1. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êóëüòóðè ³
ìèñòåöòâ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîâåñòè ç 01.03.2007 äî 01
êâ³òíÿ 2008 ðîêó êîíêóðñ íà íàïèñàííÿ ïðî-
åêòó Ã³ìíó (ìóçèêà ³ ñëîâà) ì³ñòà Êèºâà.”

2. Çàòâåðäèòè çì³íè äî ñêëàäó êîì³ñ³¿
ç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà íàïèñàííÿ
ïðîåêòó Ã³ìíó (ìóçèêà òà ñëîâà) ì³ñòà
Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ â³ä 06.02.2007 ¹ 102, òà âèêëàñòè éî-
ãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Çàòâåðäèòè çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà íàïèñàííÿ ïðî-
åêòó Ã³ìíó ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî
ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 06.02.2007 ¹ 102,
ùî äîäàþòüñÿ.

4. Àáçàö 2 òà 3 ïóíêòó 4 âèêëàñòè â òà-
ê³é ðåäàêö³¿:

“Ïðîåêò-ïåðåìîæåöü êîíêóðñó âèíåñ-
òè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â
òåðì³í äî 01 òðàâíÿ 2008 ðîêó.

Ïåðøå îô³ö³éíå âèêîíàííÿ Ã³ìíó-ïå-
ðåìîæöÿ çàáåçïå÷èòè ï³ä ÷àñ ñâÿòêóâàí-
íÿ Äíÿ Êèºâà ó 2008 ðîö³”.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êóëüòóðè ³
ìèñòåöòâ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðè ôîðìóâàíí³ áþ-
äæåòíîãî çàïèòó íà 2008 ð³ê ïî ãàëóç³
“êóëüòóðà ³ ìèñòåöòâî” âðàõóâàòè âèäàò-
êè äëÿ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà íàïè-
ñàííÿ ïðîåêòó Ã³ìíó ì³ñòà Êèºâà â ìå-
æàõ ãðàíè÷íîãî îáñÿãó âèäàòê³â â³äïî-
â³äíî äî êîøòîðèñó âèòðàò, ùî äîäàºòü-
ñÿ

6. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ 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 çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ Æóðàâñüêîãî Â. Ñ.

Голова Л. Черновець ий

Авдієвсь ий
Анатолій

Тимофійович

- Герой У раїни, народний артист У раїни та СРСР, ла-
реат Національної премії У раїни імені Тараса Шевчен а,
професор, почесний до тор, а адемі АПН та АМ У раїни,
олова Національної все раїнсь ої м зичної спіл и, х дож-
ній ерівни і оловний дири ент Державно о засл жено о
а адемічно о раїнсь о о народно о хор ім. Г. Верьов и,
олова омісії

Баранов
Ві тор

Федорович

- засл жений діяч мистецтв У раїни, ла реат Міжнародної
премії Оле си Гірни а, Міжнародної премії “Трі мф” та мис-
тець ої премії “Київ” імені Єв ена Пл жни а, олова Київсь ої
ор анізації Національної спіл и письменни ів У раїни, олов-
ний реда тор ж рнал “Київ” (за з одою)

Бри инець
Оле сандр

Михайлович

- се ретар постійної омісії Київсь ої місь ої ради з питань
льт ри, інформаційної політи и (за з одою)

Гаврилець
Ганна

Оле сіївна

- засл жений діяч мистецтв У раїни, ла реат Національної
премії У раїни імені Тараса Шевчен а, член Національної
спіл и омпозиторів У раїни (за з одою)

Гобдич
Ми ола

Ми олайович

- засл жений діяч мистецтв У раїни, ла реат Національної
премії У раїни імені Тараса Шевчен а, х дожній ерівни -
дире тор М ніципально о а адемічно о амерно о хор “Ки-
їв”

Перебийніс
Петро

Мойсейович

- засл жений ж рналіст У раїни, ла реат премій імені Ми-
оли Островсь о о, літерат рної премії імені Володимира
Свідзинсь о о, імені братів Бо дана і Лев а Леп их, член ра-
ди Національної спіл и письменни ів У раїни, оловний ре-
да тор азети “Літерат рна У раїна” (за з одою)

Петринен о
Тарас

Гаринальдович

- народний артист У раїни, ла реат Національної премії
У раїни імені Тараса Шевчен а (за з одою)

Шевчен о
Юрій

Валентинович

- засл жений діяч мистецтв У раїни, неодноразовий ла ре-
ат театральної премії “Київсь а пе тораль”, член Національ-
ної Спіл и омпозиторів У раїни та Національної Спіл и те-
атральних діячів У раїни (за з одою)

Щерба ов
І ор

Володимирович

- засл жений діяч мистецтв У раїни, ла реат Національної
премії У раїни імені Тараса Шевчен а та мистець ої премії
“Київ” імені Артемія Веделя, професор, олова Київсь ої ор-
анізації Національної спіл и омпозиторів У раїни (за з о-
дою)

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

від 06.02.2007 № 102 
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) № 1394 
від 22 жовтня 2007 року)

Склад
комісії з проведення конкурсу

на написання проекту
Гімну (музика та слова) міста Києва

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий
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Äîñêîíàë³ñòü
ñòèëþ
Ñâ³òëàíà ÁÅÂÇÀ 
äèçàéíåð, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

ßêùî íå
éäåòüñÿ ïðî ìî-
äó ÿê ïðî ³íäóñ-
òð³þ, òî ñòèëü —
ïîíÿòòÿ äîâîë³
ñ ó á ’ º ê ò è âí å .
Àìåðèêó ÿ íå
â³äêðèþ, ñêàçàâ-
øè, ùî â æîäíî-
ìó ðàç³ íå áóäå
ï ð à â è ë ü í è ì
îäÿãàòèñÿ ò³ëüêè
ï³ä äèêòîâêó
ôåøí ãëÿíöþ.
Àëå ïðèä³ëèòè
óâàãó ðåêîìåí-
äàö³ÿì ñòîñîâíî
ï ð à â è ë ü í î ã î
ñòâîðåííÿ ñòèëþ
ÿ âñå-òàêè õî÷ó.

Çîâí³øí³é âèãëÿä, îáðàç, ñïîñ³á ïðåäñòàâ-
ëåííÿ ñåáå ñâ³òîâ³ — öå íàñïðàâä³ â³ääçåð-
êàëåííÿ ñâ³äîìîñò³ é âíóòð³øíüîãî äóøåâ-
íîãî ñòàíó. Íåäàðìà êàæóòü, ùî “çóñòð³÷à-
þòü ïî îäÿãó” — àäæå âàø âèãëÿä âêàçóº íà
òå, ÷èì âè æèâåòå. Çîêðåìà, íàñê³ëüêè ïî-
çèòèâíèé âàø âíóòð³øí³é ñâ³ò, àìá³òí³ âè ÷è
ñêðîìí³, ðîìàíòè÷í³ ÷è õîëîäí³, ëþáèòå ñå-
áå ÷è ñêóò³ ñòðàõàìè, ÿêèé ñïîñ³á æèòòÿ ñïî-
â³äóºòå. Ïðèíàéìí³, âèãëÿä çîâí³øí³é ñâ³ä-
÷èòü ïðî òå, ÿêèìè âè õî÷åòå âèäàâàòèñÿ.

Ìîÿ ïîðàäà: íàñàìïåðåä êåðóéòåñÿ ³íòó-
¿òèâíî-îñìèñëåíèì ï³äõîäîì äî ñòâîðåííÿ
ñâîãî ñòèëþ. Ó ï³äíåñåíîìó íàñòðî¿ äîñëó-
õàéòåñÿ ñâîãî âíóòð³øíüîãî ãîëîñó. Æ³íêè,
íå îäÿãàéòåñÿ “äëÿ ÷îëîâ³ê³â” — ñë³ïå äî-
òðèìàííÿ ÷èñëåííèõ êíèæêîâèõ ðåêîìåíäà-
ö³é ùîäî çâàáëþâàííÿ ñèëüíî¿ ïîëîâèíè
ëþäñòâà ³ øòó÷íå ïåðåòâîðåííÿ íà ôàòàëü-
íèõ êðàñóíü çàâæäè ïîì³òí³, ïðè÷îìó íå ç
êðàùîãî áîêó. Ãîëîâíà â³äì³ííà ðèñà òàêèõ
êðàëü, íà æàëü,— íåïðèðîäí³ñòü.

Ùîá äîïîìîãòè ñîá³ çîð³ºíòóâàòèñÿ, ïðè-
ãàäàéòå, íàïðèêëàä, ó ÿêîìó âáðàíí³ ïî÷ó-
âàëèñÿ ñïðàâä³ íåïåðåâåðøåíî, ÿêèé ñàìå
âàø îáðàç ñòâîðþâàâ íàñòð³é êóðàæó.

Âè æèâåòå ñâîº æèòòÿ — íå ïàðîä³þéòå
÷èéñü ñòèëü, íàâ÷³òüñÿ â³ä÷óâàòè ìîäó, ñòâî-
ðþéòå óí³êàëüíó êðàñó â ñîá³, é òîä³ âè ïî-
ãàðí³øàºòå äëÿ ³íøèõ. À ãîëîâíå — çàâæäè
ïîäîáàòèìåòåñÿ ñîá³!

Äî âàøî¿ óâàãè äåÿê³ ïðàêòè÷í³ ïîðàäè ç³
ñòâîðåííÿ âëàñíîãî íåïîâòîðíîãî ñòèëþ:

óÿâ³òü ñåáå â íàéâàæëèâ³ø³ òà ðàä³ñí³ø³
ìîìåíòè ìàéáóòíüîãî, ïîñòàðàéòåñÿ ïîáà÷è-
òè é â³ä÷óòè íàñîëîäó öèõ ïîä³é.

Åêñïåðèìåíòóéòå — ñïðîáóéòå ïîºäíàòè
íåïîºäíóâàí³, íà âàø ïîãëÿä, ðå÷³ ãàðäåðî-
áó. Ìîæëèâî, âè áóäåòå ïðèºìíî çäèâîâàí³
íîâèì îáðàçîì.

Ðîçä³ë³òü ñâ³é ãàðäåðîá çà ñôåðàìè çàñòî-
ñóâàííÿ — òàê ëåãêî âèçíà÷èòè, ÷îãî âàì
áðàêóº.

Êóïóéòå íîâ³ ðå÷³ ëèøå â ï³äíåñåíîìó íà-
ñòðî¿ — âàì çàáåçïå÷åíà ïîäâ³éíà äîçà åí-
äîðô³íó. Ïåðåâ³ðåíî, ðåçóëüòàò óäâ³÷³ êîðèñ-
í³øèé, êîëè ïðèºìíèé. Á³ëüøå òîãî, ò³ ðå-
÷³, ÿê³ ìè ïðàêòè÷íî íå íîñèìî ³ çàïèòóºìî
â ñåáå, íàâ³ùî âîíè º ó íàøèõ øàôàõ, íàé-
÷àñò³øå ïðèäáàí³ ìàøèíàëüíî, çà ïîðàäîþ
ïîäðóã àáî ïðîñòî â ñòàí³ ñòðåñó ï³ñëÿ òÿæ-
êîãî ðîáî÷îãî äíÿ.

Êåðóéòåñÿ òàêîæ ïðàêòè÷íèìè ì³ðêóâàí-
íÿìè. Îäÿã ÿê³ñíèé ³ êîìôîðòíèé çàâæäè
ïðîñëóæèòü äîâøå, ïîçáàâèòü â³ä çàéâèõ íå-
ïðèºìíèõ â³ä÷óòò³â.

Íå øêîäóéòå ãðîøåé íà âïîäîáàíó âàìè
ð³÷.

Óñå æ òàêè íå íåõòóéòå ôåøí-òåíäåíö³ÿìè.
Ðîçâèâàéòå êóëüòóðó ïîäà÷³ âëàñíîãî ñòè-

ëþ.
Äåë³êàòíî ï³äêðåñëþéòå ñâî¿ äîñòî¿íñòâà,

à âàäè — íåìàº ïîòðåáè. Ãîâîðèòè ïðî íå-
äîë³êè — öå ïîíÿòòÿ óìîâíå, ïðîäèêòîâàíå
ëèøå ñòåðåîòèïàìè ³ ñòðàõàìè.

Ïðàãí³òü ñòâîðþâàòè êîìïëåêñíèé îáðàç,
ó ÿêîìó âäàëî ïîºäíóþòüñÿ ³ îäÿã, ³ çà÷³ñêà,
³ make-up.

Øóêàéòå íå ð³÷, à ãàðìîí³þ! ² ïàì’ÿòàéòå:
ò³ëüêè-íî âè â³ä÷óºòå ñâîþ óí³êàëüí³ñòü, âàì
ñòàíå ïðèðîäíî âëàñòèâèé äîñêîíàëèé ³ íå-
ïîâòîðíèé ñòèëü!
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Ñåðæ ÑÌÎË²Í: “×îëîâ³÷èé
ìàí³êþð — íå íàòÿê 
íà “íåïðàâèëüíó”îð³ºíòàö³þ”
Äèçàéíåð ÒÌ IDoL ðîçïîâ³â ïðî ³ñòîð³þ ñòàíîâëåííÿ 
íà ðèíêó òà ïðî ïëàíè íà ìàéáóòíº

— Ðîçêàæ³òü ïðî ñâîþ ïåðøó êîëåêö³þ,
ïîêàçàíó â ðàìêàõ Óêðà¿íñüêîãî òèæíÿ ìî-
äè.

— Êîëåêö³ÿ Flash Couture, ÿêó âè áà-
÷èëè íà þâ³ëåéíîìó 10-ð³÷íîìó òèæí³
ìîäè, ³ áóëà ïåðøîþ ïðîïîçèö³ºþ äëÿ
÷îëîâ³ê³â â³ä òîðãîâî¿ ìàðêè IDoL. Çâè-
÷àéíî, óñÿ êîìàíäà ðàçîì ç³ ìíîþ äóæå
ïåðåæèâàëà. Òà âåëèêèì ïëþñîì áóëî òå,
ùî óñÿ êîëåêö³ÿ áóëà ñòâîðåíà çàçäàëå-
ã³äü, áóëà â³äçíÿòà ôîòîñåñ³ÿ, çðîáëåí³
êàòàëîãè. À íàïåðåäîäí³ ñàìîãî ïîêàçó ÿ
ñòðàøåííî çàõâîð³â. Ìàéæå âñ³ ïîêàçè
äèâèâñÿ ïî òåëåâ³çîðó — íå áóëî ñèëè
íàâ³òü ï³äíÿòèñÿ. À ï³ä ÷àñ ïîêàçó çà êó-
ë³ñàìè â³äêëþ÷èëè ñâ³òëî — ìè âäÿãàëè
ìîäåëåé ìàéæå íàâïîìàöêè, àäæå ³ ó çà-
ë³ áóëî òåìíî! Òà ÿ ñïðèéìàþ öå ÿê ïåâ-
íå âèïðîáóâàííÿ äîë³.

— ×îìó âè ñòâîðèëè ñàìå ÷îëîâ³÷ó êî-
ëåêö³þ?

— À ÷îìó á ³ í³! Öå äîñèòü ö³êàâî ³
çîâñ³ì íå ñêëàäíî äëÿ ìåíå. ß ëþáëþ
ñòâîðþâàòè îäÿã äëÿ ñåáå, äëÿ ñâî¿õ êë³-
ºíò³â — öå òå, ÷èì ÿ ñüîãîäí³ æèâó. Íà
ìîþ äóìêó, ñó÷àñíèé ñâ³ò, ÿêèé çì³íþº-
òüñÿ øàëåíèìè òåìïàìè, ïðîñòî ñàì äèê-
òóº ìîäó äëÿ ÷îëîâ³ê³â. Íàïðèêëàä, ñüî-
ãîäí³ ìàí³êþð íà ÷îëîâ³÷èõ ðóêàõ ìàº
âèãëÿä á³ëüøå ïîòð³áíîãî äîâåðøåííÿ
ñòèëþ, àí³æ ïàôîñí³ñòþ, ÷è, ùî ùå ã³ð-
øå, íàòÿêîì íà “íåïðàâèëüíó” îð³ºíòà-
ö³þ. Ìè, íàïðèêëàä, ïîçèö³îíóºìî ñâ³é
ñòèëü ÿê åëåãàíòíó êëàñèêó òà íîâàòîð-
ñüêèé äåêîíñòðóêòèâ³çì. Ó ñâî¿é êîëåê-
ö³¿ ÿ íàâ³òü ðîçðîáèâ ê³ëüêà ñïîðòèâíèõ
îáðàç³â, ô³øêîþ ÿêèõ ñòàëè îáòÿãóþ÷³
ñð³áëÿñò³ òà çîëîòèñò³ ëåã³íñè. Óÿâëÿºòå
ñîá³ òàêîãî êðàñåíÿ ó ñïîðòçàë³? Íà òà-
êîãî ÷îëîâ³êà, ÿêùî â³í áóäå âïåâíåíî
ïî÷óâàòè ñåáå â öüîìó îäÿç³, áóäóòü íå
ïðîñòî äèâèòèñÿ, à çàìèëóâàíî çàäèâëÿ-
òèñÿ!

— ×è òðàïëÿëèñÿ ç âàìè ï³ä ÷àñ ðîáîòè
êóðéîçí³ ñèòóàö³¿?

— Ìîæëèâî, ³ òðàïëÿëèñÿ, àëå ÿêùî
÷åñíî, íå ïàì’ÿòàþ. Íà ìîþ äóìêó, âñå
çàëåæèòü â³ä òîãî, ÿê ëþäèíà, ïîòðàïëÿ-
þ÷è ó òó ÷è ³íøó æèòòºâó ñèòóàö³þ, ñòà-
âèòüñÿ äî íå¿. ß êðîêóþ ïî æèòòþ ç ïî-
ñì³øêîþ ³ íàìàãàþñÿ äî íåãàòèâíîãî ñòà-
âèòèñÿ ç ³ðîí³ºþ — öå íàáàãàòî ëåãøå ³
ïðîñò³øå, àí³æ çàíóðþâàòèñÿ ó ãëèáèíó
ïðîáëåìè ³ ðîçäóâàòè ¿¿ äî âñåëåíñüêèõ
ìàñøòàá³â.

— ×è º ñåðåä âàøèõ êë³ºíò³â â³äîì³ îñî-
áèñòîñò³?

— ª, àëå ÿ íå õîò³â áè àô³øóâàòè ¿õí³
³ìåíà.

— Ùî, òàê ³ç íèìè âàæêî ïðàöþâàòè?
×è âîíè íàñò³ëüêè â³äîì³?

— Íàâ³òü íå çíàþ, ùî â³äïîâ³ñòè. Çâ³ñ-
íî, ÿ ëþáëþ ñâîþ ðîáîòó ³ íàìàãàþñÿ
ïðèä³ëèòè óâàãó êîæíîìó êë³ºíòîâ³, òà
âñå îäíî ñïðàöüîâóº ÿêèéñü ñóá’ºêòèâ-
íèé ôàêòîð, ðîçóì³ºòå? Ìåí³ äóæå ëåãêî
ïðàöþâàòè ³ç äàâí³ìè êë³ºíòàìè — âîíè
ïðèõîäÿòü äî ìåíå ðàçîì ç³ ñâî¿ìè
ñ³ì’ÿìè ³ ðîáëÿòü çàìîâëåííÿ ãàðäåðîáó
íà ï³âðîêó. Ïðè öüîìó ÿ çíàþ, ùî âîíè
ìåí³ äîâ³ðÿþòü ³ ö³íóþòü ïðàöþ ÿê ìîþ,
òàê ³ ìîº¿ êîìàíäè. Ç³ çíàìåíèòîñòÿìè
ñêëàäí³øå — âîíè ñàì³ íå çíàþòü, ÷îãî
õî÷óòü — äîâîäèòüñÿ ïîò³ì ïî ê³ëüêà ðà-
ç³â ïåðåðîáëÿòè îäíó é òó ñàìó ð³÷! Òî-
ìó ÿ ñõèëÿþñÿ äî òîãî, àáè â³äîì³ îñîáè
êóïóâàëè â ìåíå âæå ãîòîâèé îäÿã — ³ âî-
íè îäðàçó áà÷àòü, ÷è ïàñóº ¿ì ôàñîí, ³ ÿ
ñïîê³éí³øå ñåáå ïî÷óâàþ.

— Âè çãàäàëè ïðî ñâîþ êîìàíäó. Íå ðîç-
êàæèòå ïðî íå¿?

— ß ïèøàþñÿ ñâîºþ êîìàíäîþ — öå,
ïåâíà ð³÷, ïðîôåñ³îíàëè, ç ÿêèìè ÿ ïðà-

öþþ âæå 14 ðîê³â, à öå, ïîâ³ðòå, íåàáè-
ÿêèé òåðì³í ó â³äíîøåííÿõ ì³æ äèçàéíå-
ðîì òà ìàéñòðàìè. Çâ³ñíî, º ³ íîâ³ ëþäè,
³ öå çäåá³ëüøîãî ïîâ’ÿçàíî ç îáñÿãàìè
âèðîáíèöòâà. Òàêîæ íèí³ íàä ÒÌ IDoL
ïðàöþþòü åêîíîì³ñòè, ôàõ³âö³ ç PR òà,
áåçïåðå÷íî, äèðåêòîð ÒÌ. ß — òâîð÷à
îñîáèñò³ñòü, ³ áåç íèõ, íàïåâíå, íå âïî-
ðàâñÿ á, àäæå êîæåí ïîâèíåí çàéìàòèñÿ
ñâîºþ ñïðàâîþ, ÷è íå òàê?

— ×è ââàæàºòå ñâîþ ñïðàâó åêîíîì³÷íî
âèã³äíîþ?

— ßê ÿ âæå ñêàçàâ, öå íå â ìî¿é êîì-
ïåòåíö³¿. Òà, ç îãëÿäó íà òå, ñê³ëüêè ëþ-
äåé ïðàöþº â íàø³é ñòóä³¿ (à âîíè âñ³ îò-
ðèìóþòü çàðïëàòíþ), òî, íàïåâíî, âèã³ä-
íî. Ìåí³ âçàãàë³ ïîùàñòèëî, ùî óëþáëå-
íà ñïðàâà ïðèíîñèòü ãðîø³.

— ×è ñòâîðþºòå âè êîëåêö³¿ çà ðàìêàìè
Óêðà¿íñüêîãî òèæíÿ ìîäè?

— Çâè÷àéíî, ÿ í³ â ÿêîìó ðàç³ íå çàáó-
âàþ ïðî æ³íîê ³ ñòâîðþþ äëÿ íèõ êîëåê-
ö³¿ ñóêîíü äî ÿêèõîñü ñâÿò — íàïðèêëàä,
äî Íîâîãî ðîêó (íàä ö³ºþ êîëåêö³ºþ ìè
âæå ïðàöþºìî). Òàêîæ öå ìîæóòü áóòè
ëåãê³ êðó¿çí³ êîëåêö³¿.

— Ïðàöþþ÷è íàä êîëåêö³ºþ äëÿ Óêðà-
¿íñüêîãî òèæíÿ ìîäè, ÷îìó á³ëüøå ïðèä³-
ëÿºòå óâàãó — íîâ³é êîëåêö³¿ ÷è ðîáîò³ ç
êë³ºíòàìè?

— Êîëè ÿ ïðàöþâàâ íàä êîëåêö³ºþ
Flash Couture, ïðîñèâ êë³ºíò³â òðîõè çà-
÷åêàòè — ³ âîíè ìåíå çðîçóì³ëè. ß äóæå
¿ì çà öå âäÿ÷íèé!

— ßê³ ó âàñ òâîð÷³ ïëàíè íà íàñòóïíèé
ìîäíèé ñåçîí?

— Íà ñåçîí îñ³íü—çèìà 2008—2009 ÒÌ
IDoL ïðåäñòàâèòü óæå äâ³ êîëåêö³¿ — ÷î-
ëîâ³÷ó ³ æ³íî÷ó ë³í³¿ îäÿãó. Òàêîæ õî÷ó
ðàçîì ³ç ìàéñòðàìè ìîãî óëþáëåíîãî äî-
ìó Yves Saint Laurent ðîçðîáèòè ïàðôó-
ìè äëÿ ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê ï³ä áðåíäîì
IDoL. ² âæå ïðèáëèçíî çà ð³ê ïëàíóþ
ïðàöþâàòè íàä ðå÷àìè äîìàøíüîãî
âæèòêó — ïîñò³ëüíîþ á³ëèçíîþ, ïîñó-
äîì, ìåáëÿìè ³ ò. ä.

Спіл валася
Наталя ВОЛОДИМИРОВА

Серж Смолін розпочав свою ар'єр в ле ендарном раїнсь ом
Б дин моди Olga&Simonov. З ним він об'їздив весь світ. Дов ий
шлях fashion-світі привів Сержа Смоліна до оманди, разом з
я ою і б ла сформована ідея модно о Б дин IDoL. Цієї осені на
щорічном У раїнсь ом тижні моди б ла вперше представлена о-
ле ція новоствореної тор овельної мар и.
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Êèÿíè ïîòóæèëè çà Àôðèêîþ
Ïîêè Ñåçàð³ÿ Åâîðà îïëàêóâàëà Äîíåöüê

Öþ æ³íêó ç ìàëåíüêî¿ îñòð³âíî¿ äåðæà-
âè çíàº âåñü ñâ³ò. ¯¿ äèñêè ðîçõîäÿòüñÿ
ì³ëüéîííèìè òèðàæàìè, à á³ëåòè íà êîí-
öåðòè îáîâ’ÿçêîâî çàê³í÷óþòüñÿ â êàñàõ çà
ê³ëüêà òèæí³â äî êîíöåðòó. Íà ñïîñîá³
æèòòÿ ñï³âà÷êè öå í³ÿê íå ïîçíà÷àºòüñÿ:
óâåñü â³ëüíèé ÷àñ âîíà, ÿê ³ ðàí³øå, ïðî-
âîäèòü ò³ëüêè íà ð³äíîìó Ñàí-Â³ñåíòå, âè-
õîäèòü íà ñöåíó áîñîí³æ ³ â³ääàº á³ëüøó
÷àñòèíó ãîíîðàð³â òèì, õòî öüîãî ïîòðå-
áóº,— íà áóä³âíèöòâî, ë³êóâàííÿ ÷è îñâ³-
òó ñâî¿õ çåìëÿê³â ç àðõ³ïåëàãó Êàáî-Âåð-
äå. Ñàìå çàâäÿêè ¿é öÿ íàçâà â³äîìà óñüî-
ìó ñâ³òîâ³, à äóøà îñòðîâ³â Çåëåíîãî ìè-
ñó — ï³ñí³ mornas — äàâíî íå ïîòðåáóþòü
ïåðåêëàäó.

Í³÷îãî äèâíîãî, ùî é íà êè¿âñüêîìó
êîíöåðò³ Ñåçàð³¿ Åâîðè â ïàëàö³ “Óêðà-
¿íà” â³ëüíèõ ì³ñöü íå áóëî, õî÷à é ïðè¿æä-
æàº äî íàñ áîñîíîãà ä³âà íå âïåðøå. Íó
ëþáëÿòü ó íàñ áàáóñþ Åâîðó! Çà í³æí³ ìå-
ëîä³éí³ ï³ñí³, ÷àð³âíèé ãîëîñ, íåï³äðîáíó
ïðîñòîòó. Ãîëîâíå — çà ñïðàâæíþ ùè-
ð³ñòü, ÿêó íå òàê ÷àñòî çóñòð³íåø ó âåëè-
êîìó øîó-á³çíåñ³. Õòî á ç íàøèõ ñï³âàê³â
ñïðîì³ãñÿ íà òàêå: ä³çíàòèñÿ â àåðîïîðòó
ïðî äîíåöüêó òðàãåä³þ òà îäðàçó, íå ñõî-
äÿ÷è ç ì³ñöÿ, çàÿâèòè, ùî ïîëîâèíà ïðè-
áóòêó â³ä êîíöåðòó ï³äå ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ.

Ìîæëèâ³ñòü òàê ùåäðî äîïîìàãàòè ³í-
øèì ç’ÿâèëàñÿ ó “àôðèêàíñüêî¿ Ï³àô”, ëè-
øå êîëè ¿é âèïîâíèëîñÿ ï’ÿòäåñÿò. Ùî òà-
êå ñïðàâæíÿ ïðèñòðàñòü ³ ñïðàâæí³é â³ä-
÷àé, ïðî ÿê³ çäåá³ëüøîãî éäåòüñÿ â ¿¿ ï³ñ-
íÿõ, Ñåçàð³ÿ Åâîðà çíàº íå ç ÷óæèõ ñë³â.
Âîíà âòðà÷àëà îäíîãî çà îäíèì ÷îëîâ³ê³â,
îäíà âèõîâóâàëà òðüîõ ä³òåé, òîïèëà äå-
ïðåñ³þ â êîíüÿö³ é ïåðåìàãàëà ñâîþ çàëåæ-
í³ñòü. Âîíà é êè¿âñüêèé êîíöåðò ïî÷àëà ç³
ñë³â ñï³â÷óòòÿ òà õâèëèíè ìîâ÷àííÿ â

ïàì’ÿòü çàãèáëèõ ï³ä Äîíåöüêîì. ² êîëè
ñï³âàëà, íåïîðóøíî ñòîÿ÷è íà âåëè÷åçí³é
ñöåí³ é ìàéæå íåçãðàáíî òðèìàþ÷è ì³ê-
ðîôîí, â³ä÷óâàëîñÿ, ùî öå òàê ñàìî ùè-
ðî òà â³ä ñåðöÿ, ÿê ³ ñëîâà ¿¿ ï³ñåíü. Ïðî
ñàìîòí³ñòü, íîñòàëüã³þ òà ñîëîäêó òóãó çà
òèì, ÷îãî íå áóëî àáî äàâíî ìèíóëî.

Ãîëîñ ñï³âà÷êè, ìîâ íà îêåàíñüêèõ õâè-
ëÿõ, ì’ÿêî ãîéäàâñÿ íà çâóêàõ ¿¿ ÷óäîâîãî
áåíäó. Óçàãàë³-òî Åâîðà íå ìàº ïîñò³éíî¿
ãðóïè, ïðàöþþ÷è ç ð³çíèìè çàïðîøåíèìè
ìóçèêàíòàìè — ç ð³äíîãî Êàáî-Âåðäå, ç
Êóáè, Áðàçèë³¿, Ïîðòóãàë³¿. Öüîãî ðàçó ¿¿
ñï³â ñóïðîâîäæóâàâ àêîìïàíåìåíò â³ñ³ìêè
òåìíîøê³ðèõ ÷îëîâ³ê³â. Äåë³êàòí³, íåíà-
â’ÿçëèâ³ ãðà òà âîêàë ñòâîðþâàëè äëÿ ñî-
ë³ñòêè òó ñàìó àòìîñôåðó, â ÿê³é âîíà
ñôîðìóâàëàñÿ,— ìàëåíüêèé ïîðòîâèé áàð,
çà ñò³íàìè øóì ïðèáîþ, à âñåðåäèí³ ï’þòü,
äèìëÿòü ñèãàðàìè òà ðóõàþòüñÿ â ðèòì³
áîñàí³â òà ìåðåí´. Äî ñàìîãî ô³íàëó òàê ³
íå ìîæíà áóëî âèçíà÷èòèñÿ îñòàòî÷íî, ÷î-
ãî á³ëüøå õî÷åòüñÿ ï³ä ö³ çâîðóøëèâ³ mor-
nas — ñîëîäêî ñïëàêíóòè â ïëå÷å ñóñ³äà ÷è
ï³äõîïèòèñÿ ç ì³ñöÿ, ïîâòîðþþ÷è óêðàä-
ëèâî ïëàñòè÷í³ ðóõè ÷àð³âíîãî ñêðèïàëÿ
àíñàìáëþ. Äåõòî òàêè íå ñòðèìàâñÿ — íà-
ñàìê³íåöü ïåðø³ ðÿäè ðèòì³÷íî õèòàëèñÿ
ç áîêó â á³ê, à â ïðîõîäàõ ïëàâíî çâèâà-
ëèñÿ ñòðóíê³ ä³âî÷³ ïîñòàò³.

Ñàìà æ Ñåçàð³ÿ, çðîáèâøè êîðîòêó ïàóçó
íà ïåðåêóð ïðîñòî íà ñöåí³, òàê ñàìî ïðè-
ðîäíî ïðîäîâæóâàëà ñïîâ³äóâàòèñÿ çàëîâ³ â
ñâî¿õ êàáîâåðä³éñüêèõ á³äàõ. Ïóáë³êà çðèâà-
ëàñÿ îïëåñêàìè, âï³çíàþ÷è óëþáëåí³ “Ì³ñ
Ïåðôóìàäî”, “Ñàóäàäæè”, “Àôðèêà”. Íàé-
óëþáëåí³øó — Besame mucho, êîòðó Ñåçà-
ð³ÿ Åâîðà ñï³âàº ÿê í³õòî,— êèÿíè ïî÷óëè
âæå â îñòàíí³ õâèëèíè êîíöåðòó. Ðàçîì ³ç
îá³öÿíêàìè ïðè¿õàòè â Óêðà¿íó ùå ðàç

Àëÿ Ô²Ë²ÏÏÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У серед на сцені столично о палац "У раїна" вист пила "афри ан-
сь а Піаф" — знана сьом світові співач а з архіпела Кабо-Верде
Сезарія Евора. Половин онорар за иївсь ий онцерт остя вирі-
шила віддати сім'ям за иблих Донець ще до то о, я вийшла на
сцен .
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Сезарія Евора співч тті ч жим бідам вміє б ти та само щирою, я і слова її пісень

Òàíåöü íàä ïð³ðâîþ
Ïîìåð Ìîð³ñ Áåæàð

Ìîð³ñ Áåæàð áóâ, ìàáóòü, íàé-
ñïîê³éí³øèì ³ âæå òî÷íî íàéêðå-
àòèâí³øèì áàëåòìåéñòåðîì ìè-
íóëîãî ñòîë³òòÿ, ñòàâèâ ñïåêòàê-
ë³ ìàéæå äî ñàìî¿ êîí÷èíè, ïðà-
öþâàâ ó ðåïåòèö³éíîìó çàë³, íå
âñòàþ÷è ç ³íâàë³äíîãî êð³ñëà.

Ñêàçàòè ïðî êîãîñü “æèâà ëå-
ãåíäà” — îçíà÷àº ïîâòîðèòèñÿ
òèñÿ÷íèé ðàç. Àëå ÿêùî ìîâà ïðî
Ìîð³ñà Áåæàðà, â çàÿëîæåíèõ
ñëîâàõ íåìàº øòàìïó. Ïåðåîö³-
íèòè éîãî ì³ñöå ³ âïëèâ ó ñâ³òî-
â³é õîðåîãðàô³¿ íåìîæëèâî. Äâ³
òðóïè Áåæàðà — ïåðøà íàçèâàëà-
ñÿ “Áàëåò ÕÕ ñòîë³òòÿ” ³ áàãàòî
ðîê³â ³ñíóâàëà â Áðþññåë³, äðóãà
äîòåïåð ïðàöþº â Ëîçàíí³ — çáè-
ðàëè íàéêðàùèõ âèêîíàâö³â ªâ-
ðîïè. Òâîð÷èé çâ’ÿçîê Áåæàðà ç
Õîðõå Äîííîì, îäíèì ³ç íàéêðà-
ùèõ òàíö³âíèê³â ñâ³òó, ÿêîãî Áå-
æàð, ìîæíà ñêàçàòè, ñôîðìóâàâ
òà ñòâîðèâ, äàâ ³ìïóëüñ ñò³ëüêîì
âèäàòíèì ñïåêòàêëÿì, ÷îãî áàãà-
òüîì õîðåîãðàôàì ³ òàíö³âíèêàì
âèñòà÷èëî á íà ê³ëüêà æèòò³â.

Áåæàð çàâæäè áóâ íåïåðåäáà-
÷óâàíèé, ïîºäíóþ÷è â ºäèíå ö³-
ëå òàíåöü, ñëîâî ³ ïèøíó, ìàéæå
áàðîêîâó òåàòðàë³çàö³þ ä³¿. ² ùî-
ðàçó ãëÿäà÷³â âðàæàâ ðåçóëüòàò:
â³í ì³ã áóòè ôåºðè÷íèì ³ óðî÷èñ-
òèì, à ì³ã íåñïîä³âàíî óðàçèòè

ãëèáîêèì ïñèõîëîã³çìîì ³ âèòîí-
÷åíîþ ë³ðèêîþ. Ñèí ìàðñåëü-
ñüêîãî ïðîôåñîðà ô³ëîñîô³¿ Áå-
æàð ³ ñàì áóâ ô³ëîñîôîì. ² ùå
êóëüòóðîëîãîì, êîòðèé çàì³ñòü
ìîíîãðàô³é ñòàâèâ áàëåòè, â ÿêèõ
êóëüòóðè âñ³õ íàðîä³â ³ êîíòèíåí-
ò³â çáèðàëèñÿ íà äðóæí³ áåñ³äè.

Áåæàð ðîáèâ ñïåêòàêë³ ïðî
Ôðàíöóçüêó ðåâîëþö³þ ³ ñåðåä-
íüîâ³÷íîãî ïîåòà Ïåòðàðêó, ïðî
í³öøåâñüêîãî Çàðàòóñòðó é âèíà-
õ³äíèê³â ê³íåìàòîãðàôà áðàò³â
Ëþì`ºð. À ùå ðîçì³ðêîâóâàâ ó
òàíö³ ïðî ìàò³ð Òåðåçó ³ Ôðåä³
Ìåðêóð³. Ó áàëåò³ ïðî Ìåðêóð³
“Áóäèíîê ñâÿùåíèêà” Áåæàð çàâ-
æäè âèõîäèâ íà ñöåíó ç³ ñâî¿ìè
àðòèñòàìè ³ ï³ä çâóêè ï³ñí³ “Øîó
ïîâèííå ïðîäîâæóâàòèñÿ”, ï³ä-
í³ñøè âãîðó êóëàê, ³ç ãëèáèíè
ñöåíè íàñòóïàâ íà ïóáë³êó.

Â³í çðîáèâ äëÿ áàëåòó íàäçâè-
÷àéíî áàãàòî. Íàñàìïåðåä —
ñòâîðèâ äëÿ íüîãî ðåïóòàö³þ ñó-
÷àñíîãî ìèñòåöòâà, ùî óì³º ãîâî-
ðèòè ç ëþäèíîþ íàøèõ äí³â
àäåêâàòíîþ ìîâîþ. Â³ä÷óâàþ÷è
áàëåò ÿê áåçïåðåðâíó åâîëþö³þ —
â³ä êëàñè÷íîãî òàíöþ äî ìîäåð-
íó, â³ä ìîäåðíó äî ÷îãîñü ³ùå,
íîâîãî é íåçâ³äàíîãî, Áåæàð ïî-
çáàâèâ êëàñè÷íèé òàíåöü â³ä÷óò-
òÿ íåïîâíîö³ííîñò³ ïîðÿä ç “àê-

òóàëüíèì” ìèñòåöòâîì, ùî ïðî-
öâ³òàëî â ñó÷àñíîìó æèâîïèñ³ àáî
àðõ³òåêòóð³.

Åñòåòè÷íèõ çàáîðîí äëÿ ìàéñ-
òðà íå ³ñíóâàëî, ÿê ³ “íåáàëåò-
íèõ” òåì. Ó éîãî âåðñ³¿ “Ëóñêóí-
÷èêà” ä³ÿëè ïåðñîíàæ³ ç äèòèí-
ñòâà Áåæàðà àæ äî óëþáëåíî¿ êà-
ðóñåë³ é óëþáëåíîãî êîòà. Â³í
óçàãàë³ äî îñòàíí³õ äí³â çàëèøàâ-
ñÿ âåëèêîþ äèòèíîþ, ïîïðè ö³ë-
êîì äîðîñë³ îñîáëèâîñò³ ³ñíóâàí-
íÿ ó ïðîôåñ³¿ òà â îñîáèñòîìó
æèòò³ (Áåæàð ó çð³ëîìó â³ö³ ïðèé-
íÿâ ³ñëàì øè¿òñüêîãî øòèáó ³ áóâ,
ïðî ùî ñàì â³äâåðòî ïèøå ó ñïî-
ãàäàõ, ãîìîñåêñóàë³ñòîì). Ò³ëüêè
Áåæàð — ç éîãî ì³ôîëîã³÷íèì ³
åï³÷íèì ìèñëåííÿì — ì³ã ïåðå-
âåñòè â òàíåöü áàãàòîãîäèííó
åïîïåþ çà Âà´íåðîì, â³äòàíöþ-
âàòè âñå “Ê³ëüöå í³áåëóíã³â”.
Ò³ëüêè Áåæàð, ùî âì³â áóòè ³ íàä-
çâè÷àéíî äåë³êàòíèì, êàìåðíèì,
çì³ã ïîñòàâèòè ùîíàé³íòèìí³øèé
áàëåò “Ï³àíî-áàð” äëÿ ï³çíüîãî
Ìèõà¿ëà Áàðèøíèêîâà — ñïîãàä
âåëèêîãî òàíö³âíèêà ïðî æ³íêó,
ÿêó êîõàâ.

Ìèíóëîãî òèæíÿ Ìîð³ñà Áåæà-
ðà âæå óäðóãå çà îñòàíí³é ì³ñÿöü
ãîñï³òàë³çóâàëè ³ç çàõâîðþâàííÿì
ñåðöÿ òà íèðîê. Ó í³÷ íà ÷åòâåð
â³ñ³ìäåñÿòèð³÷íèì â³í ïîìåð

Ïàâëî ÁÎÑÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора в Парижі пішов з життя вели ий реформатор ба-
лет хорео раф Моріс Бежар. Киянам пощастило поба-
чити ф ндатора знаменито о Bejart Ballet Lausanne ві-
сім ро ів том , оли балетмейстер разом зі своєю
тр пою астролював в У раїні.

Естетичних заборон для майстра не існ вало



Àáñóðä
ÿê 
åñòåòèêà
Ãàïà Êàðïà âèäàëà
ñâîþ ïåðøó êíèæêó
Áîãäàíà ÊÎÇÀ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Івано-Фран івсь е видавництво
"Лілея-НВ" видало ниж Гапи
Карпи "Ппппппппппппппп...". Пер-
ша ниж а молодої письменниці
написана, впоряд ована і, зреш-
тою, названа досить виразно для
то о, щоб із першої сторін и від-
правити до інших полиць тих, ом
незроз мілі зв'яз и певно о на-
прям с часної раїнсь ої літера-
т ри з епатажем, абс рдом, сюр-
реалізмом, б рлес ом, б фонадою
та ін.

Òîíåíüêà ó 100 ñòîð³íîê êíèæêà âêëþ-
÷àº 12 îïîâ³äàíü; â êîæíîìó ç íèõ Ãàïà
Êàðïà ñòàðàííî ³ â³äâåðòî, ùèðî ³ áåççà-
ïåðå÷íî çàïåâíÿº ÷èòà÷à â òîìó, ùî ¿¿
âíóòð³øí³é ñâ³ò ïîçáàâëåíèé áóäü-ÿêîãî
áàæàííÿ ñïîäîáàòèñÿ êîìó á íå áóëî. Öåé
ñâ³ò ïðîñòî º, ³ éîìó, öüîìó ñâ³òó, äëÿ ùàñ-
òÿ ö³ëêîì âèñòà÷àº ôàêòó îñìèñëåííÿ âëàñ-
íîãî áóòòÿ. Âñ³ éîãî æîðñòîêîñò³, âñ³ ñêëàä-
íîñò³ ³ ãîñòð³ êóòè óíàî÷íþþòü ð³çê³, ê³ñò-
ëÿâ³ ðóõè óÿâè, íàãàäóþòü ìåòîä ìèñëåííÿ
ìàëåíüêîãî, æâàâîãî, çîñåðåäæåíîãî, íå-
âðîòè÷íîãî ³ çëîãî ï³äë³òêà. Ïðîòå ÷èòà÷
í³êîëè íå çàáóäå ïðî òå, ùî öåé ï³äë³òîê
— âñå-òàêè ä³â÷èíêà: õèìåðíà, äèâíà, íåð-
âîâà. Öÿ êíèæêà ïðîòå äîñèòü òî÷íî â³ä-
îáðàæàº êàíîí³÷í³ ñâ³òëèíè æ³íî÷î¿ äóø³,
õàé ³ êîðèñòóþ÷èñü çäåá³ëüøîãî ñþððåàë³ñ-
òè÷íèì àðñåíàëîì çîáðàæàëüíèõ çàñîá³â.

Êíèæêà ïàí³ Êàðïè-ìîëîäøî¿ (ñåñòðè
â³äîìî¿ ïèñüìåííèö³ ²ðåíè Êàðïè) º êî-
ëüîðîâèì êîëàæåì ïðÿìèõ òà ïðèõîâàíèõ
àëþç³é íà êëàñèêó ñâ³òîâî¿ ³ óêðà¿íñüêî¿
ë³òåðàòóðè. Ïðî÷èòàâøè ê³ëüêà íîâåë, ÷è-
òà÷ óâïåâíèòüñÿ: ñèëóåò “×àð³âíî¿ ãîðè”,
îãîðíåíèé êîëüîðîâèìè â³òðàìè, º êîì-
ôîðòíîþ ³ ö³ëêîì çàòèøíîþ öàðèíîþ ä³â-
÷èíêè, ÿêà â³ëüíî ³ áåççàïåðå÷íî âèãîâî-
ðþº ÷óäåðíàöüêèé, ïîäåêóäè öèí³÷íèé,
ïðîòå ö³êàâèé ñâ³ò ï³äë³òêà “áåç öàðÿ â ãî-
ëîâ³” — ï³äë³òêà, âíóòð³øíÿ ñâîáîäà ÿêî-
ãî áåççàñòåðåæíà çàâäÿêè ÿê áàòüê³âñüê³é
îï³ö³, òàê ³ ãàðìîí³éíîìó äîðîñë³øàííþ,
â³äïîâ³äíî äî âñ³õ ãîðìîíàëüíèõ, ë³òåðà-
òóðíèõ òà, çðåøòîþ, åìîö³éíèõ, åñòåòè÷íèõ
òà åòè÷íèõ êàíîí³â.

Ùî ó êíèç³ ïîäîáàºòüñÿ? Ö³êàâèé îáðàç-
íèé ðÿä òà àíòèãëàìóðíà ïîë³òèêà, ïîìíî-
æåí³ íà áåççàïåðå÷íó âíóòð³øíþ ñâîáîäó
àâòîðà. Ùî â³äøòîâõóº? Ïðèáëèçíî òå æ.

Ùîäî ìåíå, òî öþ êíèæêó ÿ, íàïåâíå,
êîìóñü ïîäàðóþ — ó ìåíå äîñèòü çíàéîìî-
ãî ñòóäåíòñòâà, ÿêå áóäå â çàõâàò³ â³ä íå¿,
ïåðåïîâíåíî¿ ì³ñòè÷íèì ñþððåàë³çìîì
ðîçìîâ ïîðöåëÿíîâèõ ëÿëüîê, êàáàëè ³ ïëó-
òàíèíè ìèíóëèõ âò³ëåíü, ä³â÷àò ó òåìíèõ
îêóëÿðàõ, âèøóêàíèõ ³ âóëüãàðíèõ âîäíî-
÷àñ; ïàðàäîêñ³â; ëàâî÷îê äëÿ â³äïî÷èíêó ó
ëàá³ðèíòàõ; òðîÿíä äëÿ Îäàë³ñîê, ÷àð³âíèõ
ã³ð ³ åêñöåíòðè÷íèõ ïåðñîíàæ³â, õâîðèõ âñ³-
ìà íåðâàìè íà ë³òåðàòóðó. Òîæ öþ êíèæ-
êó ÿ ïîäàðóþ, à íàñòóïíó êóïëþ îáîâ’ÿç-
êîâî: ïèñüìåííèöÿ, ÿêà ãîâîðèòü ãîëîñîì
²ðåíè Êàðïè, ÿêà òèì÷àñîâî âèð³øèëà ãî-
âîðèòè ãîëîñîì Òåòÿíè Ìàëÿð÷óê,— äî-
ñèòü ÿñêðàâå ÿâèùå ó ñó÷àñí³é ë³òåðàòóð³.
Òîæ âñ³ì, êîìó íåö³êàâèé àáñóðä, ñþððå-
àë³çì ³ åêñöåíòðè÷í³ñòü, âîíà íåïîòð³áíà;
âñ³ì ³íøèì ÿ á ðåêîìåíäóâàëà ñòåæèòè çà
íàñòóïíèìè ïóáë³êàö³ÿìè ïèñüìåííèö³,
ñïîä³âàþ÷èñü íà íàéêðàùå, íà ùî ìîæíà
âçàãàë³ ñïîä³âàòèñÿ â³ä ñó÷àñíî¿ ë³òåðàòó-
ðè: îðèã³íàëüíîñò³ îáðàçíîãî ìèñëåííÿ òà
³íøèõ íåñïîä³âàíîê
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Êðà¿íà Ä³ä³â Ìîðîç³â
Îëåêñàíäð Ïîíîìàðüîâ íàïèñàâ íîâîð³÷íèé ã³ìí
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора на іност дії "Ки-
ївна чфільм" знімали
нове відео співа а
Оле сандра Понома-
рьова на пісню "Я твій
Дід Мороз". Головною
ероїнею стала др жи-
на співа а Ві торія.
Презент вати свят ове
відео збираються
р дні разом з новою
платів ою Оле сандра
Пономарьова "Нічень-
ою темною".

Ó ÷åòâåð íà çí³ìàëüíîìó
ìàéäàí÷èêó ê³íîñòóä³¿ “Êè-
¿âíàó÷ô³ëüì” ïàíóâàâ ñâÿò-
êîâèé íàñòð³é, àäæå ñàìå â³-
äåî “ß òâ³é Ä³ä Ìîðîç” ïðè-
óðî÷åíå äî Íîâîãî ðîêó. Ä³â-
÷àòà â êîñòþìàõ ñïîêóñëèâèõ
Ñí³ãóðîê òàíöþâàëè òà æâà-
âî ³ì³òóâàëè ãðó íà ñàêñîôî-
í³, òðóá³ é áàðàáàíàõ. À î÷î-
ëþâàâ öþ ä³â÷à÷ó êîìïàí³þ
çîâñ³ì íå ñõîæèé íà Ä³äà
Ìîðîçà ñï³âàê ó á³ëîìó ï³ä-
æàêó òà äæèíñàõ. “Çà ñöåíà-
ð³ºì Éîóëîïóêê³, ô³íñüêèé
Ä³ä Ìîðîç, ãóëüíóâ, ïîïè-
ÿ÷èâ ³ çíèê,— ïîä³ëèâñÿ
Îëåêñàíäð Ïîíîìàðüîâ.— À
ÿ ñïîñòåð³ãàþ, ùî ðîáèòè-
ìóòü ä³â÷àòà”. Äîâãî êîìïî-
çèö³ÿ ïðîëåæàëà â ñòîë³
ñï³âàêà. Ïåðåðîáèâøè òåêñò,
â³í âèäàâ íà-ãîðà ñâÿòêîâó
êîìïîçèö³þ. “Öå ñïðàâæí³é
óêðà¿íîìîâíèé íîâîð³÷íèé
ã³ìí, ÿêîãî òàê áðàêóâàëî íà-
ø³é êðà¿í³,— ñêàçàâ Ïîíî-

ìàðüîâ.— Ãàäàþ, íå ã³ðøå çà
“Íîâûé ãîä ê íàì ì÷èòñÿ”.

Ó ðîë³ ãîëîâíî¿ Ñí³ãóðêè
äåáþòóâàëà äðóæèíà Îëåê-
ñàíäðà Ïîíîìàðüîâà Â³êòî-
ð³ÿ ó ÷åðâîíî-á³ëîìó êîñòþ-
ì³ â³ä äèçàéíåðà Âåðîí³êè
Æàíâ³. “Ñàøà óìîâëÿâ ìåíå
ñïðîáóâàòè, ³ ëèøå íàïåðå-
äîäí³ ÿ çãîäèëàñÿ,— ðîçïîâ³-

ëà “Õðåùàòèêó” ïàí³ Â³êòî-
ð³ÿ.— Íàìàãàòèìóñü ïåðåäà-
òè ñâÿòêîâèé íàñòð³é ³ ïîçè-
òèâ, õî÷à òðîõè é íåðâóþ ïå-
ðåä êàìåðîþ”. Íàéòÿæ÷èì
âèïðîáóâàííÿì äëÿ ïî÷àòêó-
þ÷î¿ àêòîðêè ñòàëè äóáë³ ç
õëîïàâêàìè, ÿê³ Â³êòîð³ÿ
çðèâàëà ïðîñòî ïåðåä îá’ºê-
òèâàìè.

Íàä íîâèì êë³ïîì Îëåê-
ñàíäðà Ïîíîìàðüîâà ïðàöþ-
âàëà ðåæèñåð Êàòåðèíà Öà-
ðèê, ÿêà âæå çíÿëà äëÿ íüî-
ãî “Í³÷åíüêîþ òåìíîþ”. Íî-
âîð³÷íèé ðîëèê ãëÿäà÷³ ïîáà-
÷àòü íà ïî÷àòêó ãðóäíÿ. À ùå
Ïîíîìàðüîâ ï³ñëÿ äâîð³÷íî¿
ïåðåðâè ïðåçåíòóº ïëàò³âêó
“Í³÷åíüêîþ òåìíîþ”

Green Grey çíàéøëè ñåñòðó
Ìåòðè óêðà¿íñüêîãî ðîêó òà ùå çîâñ³ì þí³ Sister Siren 
ïðåçåíòóâàëè ñï³ëüíå â³äåî
Òåòÿíà Ì²ÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У вівторо вечері в нічном л -
бі "Царь" відб лася презентація
ново о д ет Sister Siren та їх-
ньо о першо о відео, створено о
за допомо ою вже трохи приза-
б то о рт Grееn Grey, на
спільн омпозицію "Тридео".

Íàä ñòâîðåííÿì íîâîãî ïðîåêòó “Ñåñòðà
Ñèðåíà” ïðàöþâàëè ïðîäþñåð Êèðèëî
Àâåí³ðîâ, â³äîìèé ÿê Äæóç³, ãóðò Gråån
Grey, êîìïîçèòîð òà çâóêîðåæèñåð Ãåííà-
ä³é Ïóãà÷îâ. Âñÿ öÿ êîìàíäà ïðàöþº ðà-
çîì óæå ð³ê ³ ñïîä³âàºòüñÿ ðàäóâàòè ñëóõà-
÷³â ùå äóæå äîâãî. Ë³äåðè Gråån Grey Ìó-
ð³ê òà Äèçåëü, â³ä ÿêèõ íå áà÷èëè íîâèõ
òâîð³íü âæå çàíàäòî äàâíî, âèð³øèëè ï³ä-
òðèìàòè ìîëîäå ïîêîë³ííÿ ³ ïîîá³öÿëè, ùî
“Ñåñòðà Ñèðåíà” — íå îñòàíí³, õòî çàðó-
÷èâñÿ ¿õíüîþ ï³äòðèìêîþ, â ÷îìó ìîæíà
áóäå âïåâíèòèñÿ íàéáëèæ÷èìè ì³ñÿöÿìè.

Ñï³ëüíå â³äåî Gråån Grey òà Sister Siren
âèéøëî äîâîë³ åôåêòíèì, ³, íàïåâíî, äî-
ñèòü áþäæåòíèì, õî÷à íà ô³íàíñîâå çàïè-
òàííÿ òàê í³õòî ³ íå â³äïîâ³â, îêð³ì ã³òà-
ðèñòà Äèçåëÿ. “ß ïðîñòî íå õîò³â áè, ùîá
ìîÿ ìàìà ïî÷óëà öþ öèôðó, áî âîíà áóäå
øîêîâàíà”,— âèêðóòèâñÿ ìóçèêàíò Äèçåëü.

Óæå òðàäèö³éíî äëÿ “ñ³ðî-çåëåíèõ” ï³ñ-
íÿ çàïèñàíà àíãë³éñüêîþ òà ðîñ³éñüêîþ
ìîâàìè îäíî÷àñíî, àâòîðàìè àíãë³éñüêî¿
âåðñ³¿ º ñàì³ âîêàë³ñòè Sister Siren, à ðî-
ñ³éñüêî¿ — Ìóð³ê òà Äèçåëü. Íà ñòâîðåí-

íÿ ñþæåòó â³äåî êë³ïó íà ï³ñíþ “Òðè-
äåî”, àâòîð³â íàäèõíóëè êíèæêè ôàíòàñ-
òà Òåîäîðà Ñòåðäæåíà, ÿêèé âèìàëüîâóº
ìàéáóòíº â îá’ºìíîìó ñâ³ò³ “Òðèäåî”.

Ïåðøîþ æ ïåðåìîãîþ âæå â³äçíÿòîãî
â³äåî º ï³äïèñàííÿ êîíòðàêòó ïðî ïîÿâó
ï³ñí³ “Òðèäåî” ó ÿêîñò³ ñàóíäòðåêà ó ê³-
íîñòð³÷ö³ ç ãîëë³âóäñüêèì àêòîðîì Â³íîì
Äèçåëåì ó ãîëîâí³é ðîë³, ïðåçåíòàö³ÿ ÿêî-
ãî ïðèçíà÷åíà íà ëþòèé 2008 ðîêó.

Ïðèâ³òàòè Sister Siren ç äåáþòîì ³ ïî-
äàðóâàòè âñ³ì ïðèñóòí³ì ñâî¿ ï³ñí³ ïðèé-
øëè ìîëîä³ r’n’b ãóðòè “Êàìåíü Íîæíè-
öû Áóìàãà” òà “Íîâûé ñîþç”. Ñàì³ Sis-
ter Siren òàêîæ íå â³äïî÷èâàëè, à ðîçâà-
æàëè ãîñòåé ñâî¿ì íåâåëèêèì ìóçè÷íèì
äîðîáêîì. Òàêîæ íà âå÷³ðêó çàâ³òàëè
ñï³âàêè Æåíÿ Ôîê³í, Áîðèñ Òàðøèñ,
ñï³âà÷êà Àíþòà Ñëàâñüêà òà êë³ïìåéêåð
Àëüîíà Àë³ìîâà

Наразі Дізель не стіль и рає, с іль и заробляє роші

Написавши раїномовний новорічний імн, ліпі Оле сандр Пономарьов ще й по азав, я им має б ти
раїномовний Дід Мороз — білом піджаці та джинсах
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ОВНИ
Психоло ічний атарсис розпалі.

Пра нення до сфер вищо о, при ні-
чене відч ттям тривожності. А чи не
том , що ріхи в рай не п с ають?..
Помір йте і зробіть відповідні вис-
нов и. Прибор йте хара тер, ви о-
рінюйте деспотизм, вчіться терпінню,
аби ні о о не драт вати. Б дьте то-
лерантними, з роз мінням поставте-
ся до д мо та порад оточення, тіль-
и зявши на озброєння ч жі ідеї,
знання плюс свій досвід зможете ре-
аліз вати те, що зад мали.

ТЕЛЬЦІ
Те, що ле о здоб те, б де ле о

прожито. Втім на дармівщин вам
щастить цьом році, том ловіть
шанс: бажання та можливості можна
армоніз вати й ви ористати збі об-
ставин з ма симальною ористю.
Спроб йте роз ошелити рідних та
придбайте омріяні по п и. Для під-
трим и здоров’я нама айтеся жити в
зла оді, не сваріться з оле ами, рід-
ними, с сідами, з творчим хистом ви-
он йте дор чені завдання працедав-
ців. Сердечн ж рб опі йте, вона є
іспитом долі і нічо о не ативно о в
перспе тиві не принесе. Тіль и бла-
о.

БЛИЗНЮКИ
Годі дів вати та пар б вати. Сва-

тайтеся, виходьте заміж, ріплюйте
союз, що розхитався, оханням, а про
мин лі образи заб дьте, це то син,
що отр ює обопільне щастя. І
пам’ятайте про ар’єр : зан рюючись
в домашні проблеми, альм єте про-
фесійне сходження, збоч єте із ви-
значено о осмічно о рс . Гроші
витрачайте з роз мом, є тенденція
до ле оважно о транжирення зароб-
лено о.

РАКИ
Вам вдасться з рт вати оле

нав оло своїх планів, ведіть таємні
пере овори, не посвяч ючи в них не-
доброзичливців і заздрісни ів. Б де-
те захваті від незвичних широ о-
масштабних справ, що в орені змі-
нять ваш світо ляд. Намічайте ре -
ламні а ції, підвищ йте рівень валі-
фі ації. Діловитість і тверезий розра-
х но допомож ть дося ти шалено о
фінансово о спіх . Дім та робота —
місця, де ваша д ша зможе здоб ти
щастя та дач .

ЛЕВИ
Романтичний б м розпалі. Поспі-

шайте охати, пол м’яний серцевий
во онь не повинен пере оріти. На ін
поставлено щастя в особистом жит-
ті, і нинішня ра варта то о. Напра-
цьов йте ім нітет до підст пів давніх
недр ів. Б дьте завжди на сторожі,
онтролюйте та перевіряйте отрима-
н інформацію, бо вас мож ть б дь-
я ий момент “підставити”, пошити в
д рні. Або самі ненаро ом, засліпле-
ні ілюзіями, в епаєтеся в халеп , за-
плям вавши авторитет.

ДІВИ
Нервова напр а дося не пі , р -

титиметеся, я біл а в олесі: дім,
сім’я, робота. Менше б рхливих емо-
цій і претензій, спирайтеся на рідних
людей. Кро йте пор ч із шлюбними
партнерами, б дьте милосердними і
пост пливими. Ваш союз повинен
спішно пройти випроб вання на міц-
ність і не р йн ватися через амбітні
с перечності.

ТЕРЕЗИ
Шлюбний орабель може піти на

дно, б дьте розс дливі. Не варто
з’ясов вати стос н и, вони надов о

залишать не ативний слід в д ші.
Пристр ніть Е о, ви роз мні, ер до-
вані, привабливі і завдя и цим чарам
можете дося ти неперевершених
спіхів бізнесі й особистом житті.
Ймовірність вийти на вищий вито ін-
тимних насолод д же висо а. До о-
джайте патрон , хоча він часто не-
правий, але не підливайте масла
во онь стос н ів.

СКОРПІОНИ
Ви відч ваєте олосальний твор-

чий підйом, біопотенціал заш алює.
На матеріальній стезі блис чий с-
піх. Поспішайте самореаліз ватися й
заробити рошей. Тіль и не с ладай-
те їх панчох , а інвест йте на доб-
рі справи, профінанс йте по п и ді-
тей, оханих. Роль мецената вам па-
с є. І вза алі не заб вайте, що за всі
задоволення в житті потрібно плати-
ти, саме нині доля вам прищеплює ці
риси.

СТРІЛЬЦІ
Сприймайте риз в шлюбних сто-

с н ах я випроб вання, де діють до-
леносні важелі, я им потрібно під о-
ритися. Сплив ть “плюси” і “мін си”
відносинах, і се с альна незадово-

леність, що перш за все на опичила-
ся через ре лярн зайнятість на ро-
боті, може не ативно відбитися на
бажанні б ти разом. Далі йти поряд
або поодинці? Питання від рите. Та
все ж вам потрібно звити затишне сі-
мейне бло, том при ладіть ма си-
м м з силь для цьо о. А робота в ліс
не втече.

КОЗОРОГИ
Залежність від обставин перетво-

рить вас на в’язня, втім зневірятися
не варто, в тиші самоти переосмис-
люйте доп щені мин лом помил-
и, очищайте совість, айтеся, йдіть
на жертви заради близь их і мрійте,
мрійте, моделюйте майб тнє. Воно
пре расне! Головне ні з им не во-
ювати, бо в рез льтаті пожнете пло-
ди ворожнечі, я і нерозважливо самі
і сієте. А насправді — це ваш вн т-
рішній воро віддзер алює в нав о-
лишніх людях.

ВОДОЛІЇ
У за оханих і подр жніх пар намі-

чаються зміни, але вони не вед ть до
розрив взаємин, а швидше направ-
лені на прояснення сит ацій, реор-
анізації с місно о б ття, поб дови
перспе тивних планів. Др зям при-
значено зі рати важлив роль про-
цвітанні бізнес , тіль и не доп с ай-
те, щоб роші стали ябл ом розбра-
т ваших світлих бла ородних від-
носинах. Нехай любов і рицарсь а
честь зі ріває ваші серця і “цемен-
т є” союз.

РИБИ
Вам доведеться метатися між

сім’єю і роботою, хоч розірвися! Ха-
пайтеся за все, беріть на себе відпо-
відальність. Я що станете жертвою
несправедливо налаштовано о на-
чальни а, не ремств йте на долю, а
дя йте, бо вона дбайливо підбирає
вам ерівни а, я ий впис ється в її
нормативи і з я им ви зможете вда-
ло творчо реаліз ватися. Пройдете
“шліфов ” онфлі тами— добре, не
пройдете, ще раще. То означає, що
вам призначений інший ерівни . І він
з’явиться в потрібний час і в потріб-
ном місці. Б дьте впевнені — і тоді
ви неодмінно зійдете в цьом році на
ар’єрний олімп, я і заплановано
Творцем

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА,

астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 23 ïî 29 ëèñòîïàäà)

ÔÎÌÀ: “Ëàéô-àëüáîì —
öå ÿê ô³çè÷íå êîõàííÿ”
Ë³äåð ãóðòó “Ìàíäðè” — ïðî æèâèé àëüáîì “Ìàíäðè
ó Êðà¿í³ Ìð³é”
Ìàðèíà ÀÐÑÜÎÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні рт "Мандри"
презент є в У раїнсь ом
домі свій новий лайф-
альбом "Мандри Країні
Мрій". В альбом в лючені
пісні в стилі фол , я і
рт ви он вав на фести-

валі "Країна мрій-2005".

— “Ìàíäðè ó Êðà¿í³ Ìð³é” —
âàø ïåðøèé æèâèé àëüáîì. ×îìó
âèð³øèëè éîãî çàïèñàòè?

— Öåé àëüáîì ç’ÿâèâñÿ âèïàä-
êîâî. Äåñü ÷åðåç ð³ê ï³ñëÿ êîí-
öåðòó íà “Êðà¿í³ ìð³é-2005” íàì
çàòåëåôîíóâàâ çâóêîðåæèñåð
ôåñòèâàëþ Ìàêñ Êàïóñòà. Â³í
ñêàçàâ, ùî ç ôåñòèâàëþ çáåð³ãñÿ
çàïèñ íàøîãî æèâîãî âèñòóïó, ³
çàïðîïîíóâàâ éîãî ïîñëóõàòè
àáî ïåðåïèñàòè ñîá³. Ïîñëóõàâ-
øè, ìè çðîçóì³ëè, ùî ìàòåð³àë
âèéøîâ äóæå åíåðã³éíèì ³ ÿê³ñ-
íèì, ³ ç íüîãî ìîæíà çðîáèòè
àëüáîì.

— ² âè ùå ö³ëèé ð³ê ïðàöþâàëè
íàä àëüáîìîì?

— Òàê, öå æ äîâîë³ íåïðîñòà
ðîáîòà. Òðåáà áóëî ÷èñòèòè øó-
ìè, ïåðåïèñóâàòè áåê-âîêàëüíó
÷àñòèíó. Ìè òàêîæ äîäàëè
intro — ÿ çà÷èòóþ íà ïî÷àòêó àëü-
áîìó â³ðøà ç òàêèì ô³ëîñîô-
ñüêèì çì³ñòîì. Îêð³ì òîãî, ÿ
çàïèñàâ óâåñü òîé êîíöåðò íà
ñâîþ â³äåîêàìåðó. Â êîæíîìó
àóä³îòðåö³ ìè çâîäèëè ï³ñåííó
÷àñòèíó ³ çàïèñ ðåàêö³¿ ïóáë³êè íà
íàø âèñòóï, óçÿòèé ³ç ìîº¿ êàìå-
ðè.

— Â àëüáîì³ “Ìàíäðè ó Êðà¿í³
Ìð³é” ò³ëüêè ï³ñí³ â ñòèë³ ôîëê?

— Ó íàø³é êîíöåðòí³é ïðîãðà-
ì³ âçàãàë³ º ïðèáëèçíî 30 ï³ñåíü.
² 12 ç íèõ ìîæíà íàçâàòè ôîëêî-
âèìè. Â öåé àëüáîì ìè âêëþ÷è-
ëè 10 ³ç íèõ. Âñ³ âîíè äîâîë³ äîâ-
ã³ — òîìó òàê íåáàãàòî. 4 ï³ñí³ ç
àëüáîìó — öå íàø³ ñòèë³çàö³¿ íà-
ðîäíèõ ï³ñåíü “Êàëèíà”, “Êîëî
ìëèíó”, “Íåñå Ãàëÿ âîäó” ³ “Îé,
÷èé òî ê³íü ñòî¿òü”. Âñ³ ðåøòà —
íàø³. Ö³êàâî, ùî ¿õ ÷àñòî òåæ
ñïðèéìàþòü ÿê íàðîäí³. Íàïðè-
êëàä, ìîþ ï³ñíþ “Îðèñÿ” ìîëî-
ä³ ìóçèêàíòè ÷àñòî ãðàþòü â ðåñ-
òîðàíàõ, îñîáëèâî íà Çàõ³äí³é
Óêðà¿í³, âïåâíåí³, ùî öå íàðîä-
íà ï³ñíÿ.

— ×èì â³äð³çíÿºòüñÿ ëàéô-àëü-
áîì â³ä ñòóä³éíèõ çàïèñ³â?

— Ìóçèêó ìîæíà ïîð³âíÿòè ç
êîõàííÿì. ² ñòóä³éíèé àëüáîì —
öå ïëàòîí³÷íå êîõàííÿ, à ëàéô-
àëüáîì — ô³çè÷íå.

— Ãóðòó “Ìàíäðè” óæå ìàéæå
10 ðîê³â. ×îìó ðàí³øå íå âèïóñêà-
ëè æèâ³ àëüáîìè?

— Ìè íàìàãàëèñü ÿêîñü çàïè-
ñàòè ëàéô-àëüáîì. Â Óêðà¿í³ öå
÷îìóñü íå ïîïóëÿðíî, à â ñâ³ò³
æèâ³ àëüáîìè ñòàíîâëÿòü äóæå
ïîòóæíó ÷àñòèíó äèñêîãðàô³¿
êîæíî¿ ãðóïè. Àëå â 2002-ìó, êî-
ëè ìè çàïèñàëè æèâèé êîíöåðò ³ç
íàøîãî ñîëüíèêà ó Ëüâ³âñüêîìó
îïåðíîìó òåàòð³, ÿê³ñòü çâóêó áó-
ëà äîâîë³ íèçüêîþ. ² ìè ïîëèøè-
ëè öþ ³äåþ.

— Íà ï³ñí³ ç àëüáîìó “Ìàíäðè
ó Êðà¿í³ Ìð³é” áóäóòü âèïóñêàòè
êë³ïè?

— ß áè õîò³â â³äçíÿòè â³äåîðî-
ëèê íà ï³ñíþ “Õàé òîá³ íå áóäå
ñóìíî”, àëå âîíà çàäîâãà äëÿ
ôîðìàòó êë³ïó. Ó íàñ â 2000 ðî-
ö³ âèéøîâ 7-õâèëèííèé êë³ï íà
ï³ñíþ “Ðóñàëêè”, ³ ìè íå çìîãëè
éîãî ïðîêðóòèòè íà æîäíîìó ç
êàíàë³â — íàì êàçàëè, ùî ïðîñ-
òî íåìàº òàêîãî ÷àñó â åô³ð³. Òî-
ìó íå õî÷åìî ïîâòîðþâàòè öåé
äîñâ³ä. Óð³çàòè “Õàé òîá³ íå áó-
äå ñóìíî” íå ìîæíà, à íà ³íø³
ï³ñí³ ìåí³ íå õî÷åòüñÿ ðîáèòè â³-
äåî... êîðîòøå,— ÿ ùå íå âèð³-
øèâ.

Íà êîíöåðò³ ñüîãîäí³ áóäóòü â³-
äæåé åôåêòè — íà åêðàíàõ ïðî-
êðóòÿòü â³äåîðÿä ç³ ñòàðèõ ôîòî-
ãðàô³é ç ìîãî äèòèíñòâà òà êîì-
ï’þòåðíî¿ ãðàô³êè. ßêùî âñå äîá-
ðå âèéäå — ìîæíà áóäå ç çàïèñó
çðîáèòè êë³ï.

— Âè âæå äâà ðîêè íå âèïóñêà-
ëè àëüáîìó íîâèõ ï³ñåíü. Êîëè
ìîæíà î÷³êóâàòè ñâ³æèé àëüáîì?

— Íàâåñí³. Ìè óæå çàïèñàëè 
7 íîâèõ ï³ñåíü äëÿ íîâîãî àëüáî-
ìó. Ùå ÿ õî÷ó äîäàòè òóäè ê³ëü-
êà ³íñòðóìåíòàëüíèõ êîìïîçèö³é,
íàïèñàíèõ íàøèì àêîðäåîí³ñòîì
Ëåîí³äîì Áºëººì.

Âçàãàë³, ìóçèêà â íîâîìó àëü-
áîì³ áóäå ³íøîþ, í³æ áóëà ö³ 10
ðîê³â. Ìè ãðàëè ³ ôîëê, ³ ðåãã³, ³
ê³÷îâó åñòðàäó, ³ ë³ðè÷íèé ðîê, ³
íàâ³òü øàíñîí! Àäæå ï³ñíþ “Ðî-
ìàíñåðî ïðî í³æíó êîðîëåâó”
ìîæíà ñì³ëèâî â³äíåñòè äî ë³ðè÷-
íîãî øàíñîíó. Òîìó “Ìàíäðè ó
Êðà¿í³ Ìð³é” — öå ï³äñóìêîâèé
àëüáîì ïåâíîãî åòàïó òâîð÷îñò³.
À íèí³ ìè á³ëüøå òÿæ³òèìåìî äî
ðîìàíòè÷íîãî ðîêó, çì³øàíèì ç
åòíî-äèñêî. Â òàêîìó æ ñòèë³ ðî-
áèòü ìóçèêó ñï³âà÷êà Ðóñëàíà, ë³-

äåð ãóðòó “ÂÂ” Îëåã Ñêðèïêà,
ãóðò “Ãàéäàìàêè”.

— À ùî ðîáèëè ö³ äâà ðîêè?
— Ö³ äâà ðîêè áóëè äóæå íà-

ñè÷åí³ êîíöåðòàìè. Ìè ïî äâà
ðàçè îá’¿õàëè âñ³ ì³ñòà Óêðà¿íè
ç ð³çíèìè òóðàìè. Áóëè â ìà-
ëåíüêèõ ì³ñòàõ òà íàâ³òü ñåëàõ. Â
ñåëà íàñò³ëüêè ð³äêî ïðè¿æäæà-
þòü ìóçèêàíòè, ùî, êîëè ðîç-
êëåþþòü àô³ø³ êîíöåðò³â, âñ³
3 —5 òèñÿ÷ íàñåëåííÿ éäóòü ïî-
ñëóõàòè ³ êóïëÿþòü êâèòêè. Êîí-
öåðò çàâæäè îêóïàºòüñÿ. À, íà-
ïðèêëàä, â êè¿âñüêîìó ïàëàö³
“Óêðà¿íà” ðîçòàøîâóºòüñÿ ïðè-
áëèçíî 1-2 òèñÿ÷³ ëþäåé — öå
íå çàâæäè âèã³äíî. Êð³ì òîãî, ìè
áàãàòî ãðàºìî êîðïîðàòèâíèõ
êîíöåðò³â, íà ñâÿòêóâàííÿõ âå-
ëèêèìè êîìïàí³ÿìè ñâî¿õ þâ³-
ëåéíèõ äàò, íà âåñ³ëëÿõ çàìîæ-
íèõ ëþäåé... Ìè òàê áàãàòî ãàñ-
òðîëþºìî, ùî íå âèñòà÷àº ÷àñó
íà âèïóñêè àëüáîì³â. Àëå ãóðò
“Ìàíäðè” í³õòî íå ñïîíñóº.
Ùîá õî÷à á â³äçíÿòè íîðìàëü-
íèé êë³ï ³ äîáðÿ÷å ïðîêðóòèòè
éîãî íà òåëåáà÷åíí³ ïîòð³áíî
ïðèáëèçíî $50 —70 òèñ. Ìè öå
âñå ñàì³ çàðîáëÿºìî.

— À ÿê áóäåòå ñâÿòêóâàòè 
10-ð³÷÷ÿ ãóðòó?

— Âçàãàë³-òî 10 ðîê³â íàì âè-
ïîâíþºòüñÿ ùå â ãðóäí³ 2007-ãî,
àëå ìè âèð³øèëè ïåðåíåñòè ñâÿò-
êóâàííÿ íà ïî÷àòîê 2008-ãî ðî-
êó. Ìè ïëàíóºìî çðîáèòè âåëè-
êèé òóð ì³ñòàìè Óêðà¿íè, â³äñï³-
âàòè ìàñøòàáíèé êîíöåðò â ïà-
ëàö³ “Óêðà¿íà”, âèäàòè êíèæêó
íàøèõ ï³ñåíü ç íîòàìè, äèñê ç³
âñ³ìà íàøèìè 11-ìà êë³ïàìè òà
çá³ðíèê êðàùèõ ï³ñåíü
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

ТТооввааррииссттввоо  зз  ооббммеежжееннооюю  ввііддппооввііддааллььннііссттюю  

""ЕЕккссппееддииццііяя$$ХХХХІІ""  
( од ЄДРПОУ 34423143), я а ціонер, що володіє більш я 10% стат тно о апітал Від рито о

а ціонерно о товариства "Еле троприлад"

повідомляє про проведення позачер ових
за альних зборів а ціонерів

ВАТ "Еле троприлад" ( од ЄДРПОУ 00227554), я і відб д ться 11 січня 2008
ро об 11 одині за адресою: м. Київ, в л. Глибочиць а, 17

Порядо денний:
1.Переобрання олови та членів Правління.
2.Переобрання членів Спостережної ради.
3.Переобрання членів Ревізійної омісії.
4.Заміна реєстратора товариства.
5.Збільшення розмір стат тно о апітал товариства шляхом додат ово о
вип с а цій на с м 12 389 160,00 ривень.

6.Розміщення а цій додат ово о вип с та затвердження проспе т емісії
а цій.

7.Визначення повноважено о ор ан товариства з питань додат ово о
вип с а цій.

Інформація про збільшення стат тно о (с ладено о) апітал ВАТ
"Еле троприлад":
Мотиви збільшення розмір стат тно о апітал – збільшення розмір

стат тно о апітал товариства, поповнення обі ових оштів товариства,
зал чення фінансових рес рсів, необхідних для поповнення обі ових оштів, та
ви ористання придбаних основних засобів для збільшення приб т .
Спосіб збільшення розмір стат тно о апітал – додат овий вип с 252 840

(двісті п'ятдесят дві тисячі вісімсот соро ) простих іменних а цій, існ ючою
номінальною вартістю 49,00 (соро дев'ять) ривень 00 опійо ожна.
Розмір збільшення стат тно о апітал – на 12 389 160,00 (дванадцять

мільйонів триста вісімдесят дев'ять тисяч сто шістдесят) ривень 00 опійо ,
до розмір , що становить 24 778 320,00 (двадцять чотири мільйони сімсот
сімдесят вісім тисяч триста двадцять) ривень 00 опійо .
Дані про іль ість а цій, що вип с аються додат ово, та їх за альна вартість

– 252 840 (двісті п'ятдесят дві тисячі вісімсот соро ) простих іменних а цій,
номінальною вартістю 49,00 (соро дев'ять) ривень 00 опійо ожна на
за альн с м 12 389 160,00 (дванадцять мільйонів триста вісімдесят дев'ять
тисяч сто шістдесят) ривень 00 опійо .
Прое т змін до стат т а ціонерно о товариства, пов'язаних із збільшенням

стат тно о апітал : п н ти, що ре ламент ють розміри стат тно о апітал
(п н т 5.1 та п н т 5.2), ви ласти в наст пній реда ції:
"П н т 5.1.: Для забезпечення фінансово- осподарсь ої діяльності

Товариства створюється стат тний апітал розмірі 24 778 320,00 (двадцять
чотири мільйони сімсот сімдесят вісім тисяч триста двадцять) ривень 00
опійо .
П н т 5.2.: Стат тний апітал Товариства поділено на 505 680 (п'ятсот п'ять

тисяч шістсот вісімдесят) простих іменних а цій номінальною вартістю 49,00
(соро дев'ять) ривень 00 опійо ожна."
У зв'яз зі збільшенням розмір стат тно о апітал ВАТ "Еле троприлад",

збит ів для власни ів а цій (а ціонерів) не очі ється.
Від рита підпис а та реалізація а цій не передбачена.
Права а ціонерів при додат овом вип с а цій: всі а ціонери ВАТ

"Еле троприлад" мають переважне право на придбання а цій, що
вип с аються додат ово, іль ості, пропорційній їх частці стат тном
апіталі на дат почат розміщення. Реалізація а ціонерами сво о
переважно о права на придбання а цій проводиться визначеном чинним
за онодавством поряд .
Дата почат підпис и на а ції (розміщення а цій), що додат ово

вип с аються: 12 березня 2008 ро .
Дата за інчення підпис и на а ції (розміщення а цій), що додат ово

вип с аються: 31 березня 2008 ро .
За рішенням повноважено о ор ан емітент стро и розміщення мож ть

б ти змінені.
Для часті позачер ових за альних зборах необхідно мати при собі

до мент, що посвідч є особ а ціонера (паспорт або інший до мент, що
йо о замінює) чи йо о представни а (належним чином оформлена довіреність
та паспорт).
Реєстрація а ціонерів та/або їх представни ів відб деться 11 січня 2008 ро

о 9.30 за адресою: м. Київ, в л. Глибочиць а, 17. Довід и за телефоном:
8(044)223-12-69.

6 р дня 2007 ро о 19.00 приміщенні навчально-
виховно о омпле с допрофесійної під отов и та технічної

творчості молоді (в л.К рсь а, 15-а)

відб д ться ромадсь і сл хання щодо б дівництва
житлово о б дин по в л.Ф чи а, 13-Б.

Ініціатор та ор анізатор сл хань – Тов "ЕЛІОН".
Довід и за телефоном – 244-91-39.
Реєстрація часни ів сл хань з 18.00.

Запрош ються меш анці приле лих б дин ів.

Оболонсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Алещен а Андрія І оровича,
Алещен о Любов Іванівн в я ості відповідачів в с дове засідання призначене на
3 р дня 2007 ро на 14.30 в зв'яз з роз лядом цивільної справи за позовом ВАТ
"Райфафайзен Бан Аваль" в особі Київсь ої ре іональної дире ції ВАТ "Райфафайзен
Бан Аваль" до Алещен а Андрія І оровича, Алещен о Любов Іванівни (останнє відоме
місце проживання: м.Київ, в л. Прирічна, 17-д, в. 161 про стя нення забор ованості
по редитном до овор .

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

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

Печерсь ий районний с д міста Києва ви ли ає Болотова Жана Оле сійовича в
я ості відповідача в с дове засідання по цивільній справі №2-1370-1/07 за позовом
Файсал Глорії-Олени Ми олаївни до Болотова Жана Оле сійовича про розірвання шлюб .

С дове засідання призначено та відб деться 3 р дня 2007 ро о 9.30 в приміщенні
с д за адресою: 01010, місто Київ, в лиця Ми оли Гайцана, б дино 4, абінет № 406.
С ддя А.В. Мельни .

Наслід и неяв и в с дове засідання передбачені ст. 169 ЦПК У раїни.

Голосіївсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідача Міщен о
Оле а Ми олайовича по цивільній справі за позовом За рито о А ціонерно о Товариства
"Європейсь ий страховий альянс" про відш од вання ш оди в поряд ре рес .

С дове засідання призначене на 29 листопада 2007 ро о 10.00 за адресою:
м. Київ, в л. Потєхіна, 14-а, аб. 19.

Просимо забезпечити Ваш яв або Вашо о представни а, або направити на адрес
с д свої письмові пояснення по с ті позовних вимо .

В разі неяв и справа б де роз лядатись Ваш відс тність з винесенням заочно о
рішення по справі.

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

повідомляє про підс м и приватизації шляхом
ви п об'є та ом нальної власності р пи А:

– нежилі приміщення за альною площею 100,1 в.м, за
адресою: м.Київ, б львар Верховної Ради, 12, літ. А.

Приватизовані юридичною особою за 559881,60 рн.,
в том числі ПДВ 93313,60 рн.

ЗЗааккррииттее  ааккццііооннееррннее  ттооввааррииссттввоо  ""ААллььффаа$$ББааннкк""
повідомляє про с ли ання

позачер ових зборів а ціонерів,
я і відб д ться 15 січня 2008 ро о 14.30 в приміщенні ЗАТ "Альфа-Бан "

за адресою: місто Київ, в л. Десятинна, 4/6.

Порядо денний За альних зборів а ціонерів ЗАТ "Альфа-Бан ":
1) Деле вання о ремих повноважень За альних зборів а ціонерів ЗАТ

"Альфа-Бан " Спостережній раді ЗАТ "Альфа-Бан ".

Реєстрація часни ів зборів б де здійснюватися 15 січня 2008 ро з 14.20 до
14.30 приміщенні ЗАТ "Альфа-Бан ".

А ціонерам для реєстрації необхідно мати до мент, що засвідч є особ ,
належним чином оформлен довіреність (для представни ів а ціонерів).

Печерсь ий районний с д
м. Києва повідомляє
Бо данов О.М. про роз ляд
справи за позовом Со ол Б.Й.
про стя нення рошових
оштів, наданих пози ,
об 11.50 4.12.2007 р.
Адреса с д : м. Київ,

в л. Хрещати ,42-а, аб.13.

Втрачений ст дентсь ий вито КВ №04303595 на ім'я Ковален а Сер ія
Юрійовича ст дента НТУУ "КПІ" вважати недійсним.

Оболонсь ий районний с д м. Києва ви ли ає р. Др жинін Сніжан Ві торівн , я ій не-
обхідно 11.12.200, ро о 9.30 з'явитись до Оболонсь о о районно о с д м. Києва за адре-
сою: м. Київ, в л. Тимошен а, 2-є, аб. 16 в я ості відповідача для часті роз ляді цивільної
справи за позовом Ч нової Алевтини Оле сіївни до Др жиніної Сніжани Ві торівни, третя осо-
ба: Сл жба справах неповнолітніх ви онавчо о ор ан Оболонсь ої районної м. Києві ради
про позбавлення бать івсь их прав. Наслід и неяв и в с дове засідання особи, я а бере часть
справі, передбаченні ст.ст. 169, 170 ЦПК У раїни. ст. 185-3 КпАП У раїни.

Відповідно до п.2 ст.2 За он У раїни від 18.03.2004 р. №1625-IV
"Про порядо обрання на посад та звільнення з посади професійно-
о с дді Верховною Радою У раїни" повідомляємо про під отов ма-
теріалів щодо обрання андидата на посад с дді Вищо о осподар-
сь о о с д У раїни безстро ово Малетича Михайла Михайловича.

4 р дня 2007 ро о 19.30 між б дин а-
ми №№ 4,6,6-а по в л.Сім'ї Хохлових від-
б д ться ромадсь і сл хання меш ан-
ців мі рорайон в межах в лиць Сім'ї Хох-
лових, Я іра, Білор сь ої стосовно " апі-
тально о ремонт с часно о омпле сно-
о майданчи а" за місцем проживання по
в л.Я іра, 4-20/2.
Просимо Вас мати при собі паспорт (для
реєстрації). Додат ова інформація за
тел.592-28-14.

Відповідно до п.2 ст.2 За он
У раїни "Про обрання на посад та
звільнення з посади професійно о
с дді Верховною Радою У раїни"
повідомляємо про під отов
матеріалів щодо обрання Корот их
Андрія Юрійовича безстро ово
с ддею Київсь о о апеляційно о
адміністративно о с д .
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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 4025
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Сер ій БЕРЕЗЕНКО,
деп тат Київради:
— Кожний чолові має вміти тримати дар. Хочеть-

ся вірити, що я витрим ю не просто дари зі своєї ва-
ової ате орії, а й та ож з інших не проп с аю.

Андрій ДОМАНСЬКИЙ,
телевед чий:
— Звичайно, вмію, і не тіль и приймати, а й витри-

м вати. Нещодавно б ла та а сит ація, в отрій не
просто в переносном значенні довелося витримати

дар, а й відповісти на ньо о. У моєї др жини нама а-
лися відібрати с моч пар , оли ми там про лю-
валися, т т і проявив свою чоловіч сил .

Сер ій ВЛАСЕНКО,
юрист:
— Безперечно, вмію. У зв’яз з моєю роботою ме-

ні д же часто доводиться витрим вати дари моїх опо-
нентів. Часом с ладаються та і сит ації, що доводить-
ся навіть і відповідати. Ще ст дентсь і ро и я зроз -
мів, що не можна дозволяти пс вати собі аш .

×è âì³ºòå âè òðèìàòè óäàð?

Êèÿíè íå õî÷óòü
ì³òèíã³â ó öåíòð³
Êèºâà
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî 
îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí

1. ¯õ ïîòð³áíî çàáîðîíèòè ó öåíòð³ Êèºâà — 21 %
2. Äå çàâãîäíî — 16 %
3. Çà Ê³ëüöåâîþ — 15 %
4. Íà Õðåùàòèêó — 14 %
5. Íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ — 13 %
6. Íå çíàþ — 9 %
7. Ó ãðîìàäñüêîìó òóàëåò³ — 8 %
8. Ìåí³ îäíàêîâî — 5 %

Âîëîäèìèð Â³ð÷èñ — 
íîâà ç³ðêà áîêñó
éäå äî çâàííÿ ÷åìï³îíà ñâ³òó â ñóïåðâàæê³é âàç³

Âîëîäèìèð Â³ð÷èñ, ÿêèé î÷î-
ëþº ðåéòèíã ñïîðòñìåí³â Âñåñâ³ò-
íüî¿ áîêñåðñüêî¿ ðàäè ó ñóïåð-
âàæê³é âàç³, ïîä³ëèâñÿ ó÷îðà ç
“Õðåùàòèêîì” ïëàíîì çàâîþâàí-
íÿ òèòóëó ÷åìï³îíà ñâ³òó.

Ìèíóëî¿ ñóáîòè â³í âèðóøèâ äî
Êèºâà íà ñâîºìó àâòî ç í³ìåöü-
êîãî Ìàãäåáóðãà, äå â³í îäåðæàâ

äîñòðîêîâó ïåðåìîãó ó ï’ÿòîìó
ðàóíä³ íàä àìåðèêàíñüêèì
ñïîðòñìåíîì Ðîáåðòîì Õîóê³í-
çîì.

Äî òîãî êåð³âíèöòâî Âñåñâ³ò-
íüî¿ áîêñåðñüêî¿ ðàäè íà ùîð³÷-
í³é êîíôåðåíö³¿ ó Ìàí³ë³ óõâàëè-
ëî ð³øåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ åë³-
ì³íàòîðà, òîáòî äâîáîþ, íà êîíó

ÿêîãî — òèòóë îô³ö³éíîãî ïðå-
òåíäåíòà íà çâàííÿ ÷åìï³îíà ñâ³-
òó ó ñóïåðâàæê³é âàç³. Òîæ Âîëî-
äèìèð Â³ð÷èñ, ÿêîãî íàçèâàþòü
ãîëîâíèì ïðåòåíäåíòîì íà öå
çâàííÿ, çóñòð³íåòüñÿ íà ðèíãó ³ç
äðóãèì íîìåðîì ñâ³òîâîãî ðåé-
òèíãó Õóàíîì Êàðëîñîì Ãîìåñîì.
Ïåðåìîæåöü öüîãî ïîºäèíêó îò-
ðèìàº ïðàâî íà òèòóëüíèé á³é ó
ñåðåäèí³ íàñòóïíîãî ðîêó. Íàðà-
ç³ ÷åìï³îíîì ñâ³òó çà âåðñ³ºþ
WBA ó ñóïåðâàæê³é âàç³ º óçáåê-
ñüêèé áîêñåð Ðóñëàí ×àãàºâ.

“ß ãîòîâèé ïîáîðîòèñÿ ³ç áóäü-
êèì, àäæå ìåòîþ º ÷åìï³îíñüêèé
òèòóë, à íå ïåðåìîãà íàä êîíêðåò-
íèì ñóïåðíèêîì”,— ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó” ð³øó÷å íàëàøòîâà-
íèé ³ ãð³çíèé Âîëîäèìèð Â³ð÷èñ

1

1

34

6

8

25

7

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â.
Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 7—12 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà ó ñõ³äíèõ îáëàñòÿõ âäåíü áëèçüêî 0°Ñ, âíî÷³

—5...—11°Ñ; íà ðåøò³ òåðèòîð³¿ ï³äâèùåííÿ òåìïåðàòóðè íà
+3...+5°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â.
Â³òåð ïåðåâàæíî ï³âäåííèé, 3—8 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà ïîñòóïîâî ï³äâèùèòüñÿ äî +3...+5°Ñ

Володимир Вірчис поділився з “Хрещати ом” планами здоб вання тит л чемпіона світ
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хрещатик

Передплатні ціни

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

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ

(ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ)

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÀ 
ÍÀ 2008 Ð²Ê

2209461308
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Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Перший номер рейтин Всесвітньої бо серсь ої ради
Володимир Вірчис, поверн вшись до Києва, розповів
чора "Хрещати " про свою с ботню перемо над
амери анцем Робертом Хо інзом і планом завоювання
тит л чемпіона світ . Достро ова перемо а наблизила
йо о до висо о о звання ще на один ро .

Де належить проводити мітин и в Києві?


