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СУРОГАТНА КЛАСИКА
У Києві вперше поч ли ораторію
“Ізраїль в Є ипті”

Êè¿â ïðèéìå óãîðñüêîãî ïîåòà
Êåð³âíèêè ñòîëèö³ Óêðà¿íè ³ Óãîðùèíè äîìîâèëèñÿ 
ïðî âñòàíîâëåííÿ ïàì’ÿòíèêà Øàíäîðó Ïåòåô³

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора ерівни и Києва і Б дапешта домови-
лися про встановлення столиці У раїни
пам'ятни а орсь ом поетові Шандор Пе-
тефі. Йо о встановлення б де ро ом від-
повідь на від риття пам'ятни а Тарас Шев-
чен в Б дапешті липні цьо о ро .

Ó÷îðà ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ³ ìåð Áóäà-
ïåøòà Ãàáîð Äåìñüê³ äîìîâèëèñÿ ïðî âñòàíîâëåííÿ ó
ñòîëèö³ Óêðà¿íè ïàì’ÿòíèêà óãîðñüêîìó íàö³îíàëüíî-

ìó ãåðîºâ³ Ïåòåô³ Øàíäîðó. Çóñòð³÷ êåð³âíèê³â ñòîëèöü
äâîõ äåðæàâ ïðîâîäèëàñÿ â ðàìêàõ ïðîãðàìè ïåðåáóâàí-
íÿ îô³ö³éíî¿ óãîðñüêî¿ äåëåãàö³¿ â Êèºâ³.

Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ñêàçàâ, ùî ìå-
ð³ÿ Êèºâà ãîòîâà âñòàíîâèòè ïàì’ÿòíèê áóäü-ÿêîìó óãîð-
ñüêîìó íàö³îíàëüíîìó ãåðîþ íà âèá³ð êåð³âíèöòâà Áó-
äàïåøòà. Ñâîºþ ÷åðãîþ óãîðñüêà ñòîðîíà çàïðîïîíóâà-
ëà ïîñòàâèòè ïàì’ÿòíèê Ïåòåô³ Øàíäîðó, îñê³ëüêè
Óãîðùèíà â 2008 ðîö³ ñâÿòêóâàòèìå 160-ð³÷÷ÿ ç äíÿ
óãîðñüêîãî âèçâîëüíîãî ðóõó. Ìåð³ÿ Áóäàïåøòà ïîâ³äî-
ìèëà òàêîæ ïðî ãîòîâí³ñòü ïðîô³íàíñóâàòè ïðîâåäåííÿ
êîíêóðñó íà ïðîåêò ïàì’ÿòíèêà ³ éîãî âèãîòîâëåííÿ.

“Áóäàïåøò — öå ïåðøå ºâðîïåéñüêå ì³ñòî, ç ÿêèì
Êè¿â óêëàâ óãîäó ïðî ñï³âïðàöþ. Ìè äîìîâèëèñÿ ïðî

â³äêðèòòÿ ó Êèºâ³ ïàì’ÿòíèêà ¿õíüîìó âèäàòíîìó ä³ÿ÷å-
â³ ó â³äïîâ³äü íà â³äêðèòòÿ â ñòîëèö³ Óãîðùèíè ïàì’-
ÿòíèêà Òàðàñó Øåâ÷åíêó”, — çàçíà÷èâ Ëåîí³ä 
×åðíîâåöüêèé.

Íà çóñòð³÷³ òàêîæ îáãîâîðèëè ïèòàííÿ ñï³âïðàö³ ì³æ
ñòîëèöÿìè äâîõ äåðæàâ â ³íøèõ ãàëóçÿõ. Íàïðèêëàä,
ìåð Áóäàïåøòà â³äçíà÷èâ, ùî ó íèõ º âåëèêèé äîñâ³ä
ùîäî ïîë³ïøåííÿ ñèñòåìè âîäîïîñòà÷àííÿ, à ñàìå: äî-
ñâ³ä ó çìåíøåíí³ âòðàòè ³ î÷èùåíí³ ïèòíî¿ âîäè. Ç³ ñâî-
ãî áîêó Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàïðîïîíóâàâ Áóäàïåø-
òó âçÿòè ó÷àñòü â ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêòàõ, çîêðåìà ïðè
áóä³âíèöòâ³ ñòàíö³¿ àåðàö³¿, â ïðîåêòàõ ðåêîíñòðóêö³¿
êè¿âñüêèõ ïëîù, à òàêîæ ó ñï³âïðàö³ ç êîìïàí³ÿìè ïî
ìåòðîáóä³âíèöòâó
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Ö³íè çàëèøàþòüñÿ
ñòàá³ëüíèìè

Ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ñòàëî â³äîìî, ùî
Äåðæàâíà ³íñïåêö³ÿ ç êîíòðîëþ çà ö³íàìè
â Êèºâ³ ïðîâîäèòü ìîí³òîðèíã çà ö³íàìè íà
ïðîäóêòè. Ó ëèñòîïàä³ ö³íîâà ñèòóàö³ÿ â ñòî-
ëèö³ õàðàêòåðèçóâàëàñÿ íåçíà÷íèìè êîëè-
âàííÿìè. Ç ïî÷àòêó ðîêó â Êèºâ³ ïåðåâ³ðå-
íî 152 ï³äïðèºìñòâà ð³çíèõ ôîðì âëàñíî-
ñò³, ÿê³ òîðãóþòü ïðîäóêòàìè. Íà 15 ç íèõ
âèÿâëåíî ïîðóøåííÿ. Íà 12 ïîñàäîâèõ îñ³á
íàêëàäåíî øòðàôè. Ï³äïðèºìñòâà âñóïåðå÷
âèìîãàì ÊÌÄÀ ïðî ãðàíè÷í³ ðåíòàáåëü-
í³ñòü òà âåëè÷èíó òîðãîâåëüíî¿ íàäáàâêè íà
îñíîâí³ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ âñòàíîâëþâà-
ëè íàäáàâêó 25% ³ á³ëüøå çàì³ñòü äîçâîëå-
íèõ 20%

²íâàë³äè îòðèìàëè 
â³ñ³ì êâàðòèð

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà â³ä ³ìåí³ ì³ñüêî¿ âëàäè âðó÷èëà
îðäåðè íà ñîö³àëüíå æèòëî â³ñüìîì ³íâàë³-
äàì, ÷èÿ ï³ä³éøëà ÷åðãà. Â³äáóâàëîñÿ öå â
óðî÷èñò³é îáñòàíîâö³ ó Êîëîíí³é çàë³
ÊÌÄÀ, äå ç³áðàëèñÿ ïðåäñòàâíèêè îðãàí³-
çàö³é ³íâàë³ä³â Êèºâà. Ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà çà-
÷èòàëà ïðèâ³òàííÿ â³ä ñòîëè÷íîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ç íàãîäè
Ì³æíàðîäíîãî äíÿ ³íâàë³ä³â òà çàçíà÷èëà,
ùî öüîãî ðîêó íà ì³ñüêó ïðîãðàìó “Òóðáî-
òà” âèä³ëåíî 800 ìëí ãðí. Àáè ïîëåãøèòè
æèòòÿ ö³é êàòåãîð³¿ ãðîìàäÿí, ì³ñüêà âëàäà
äåëåãóâàëà òàêîæ ãðîìàäñüêèì îðãàí³çàö³ÿì
ïåâí³ ïîâíîâàæåííÿ ç íàäàííÿ äîïîìîãè
³íâàë³äàì

Ñòîëè÷í³ ÿëèíêè 
áóäóòü ï³ä ö³ëîäîáîâîþ 
îõîðîíîþ

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî ç
15 ãðóäíÿ â³äïîâ³äí³ ñëóæáè ö³ëîäîáîâî
îõîðîíÿòèìóòü æèâ³ ÿëèíêè ñòîëèö³. Êîìó-
íàëüíå îá’ºäíàííÿ “Êè¿âçåëåíáóä” ìîá³ë³-
çóº âñ³ ñâî¿ ñèëè ³ ðàçîì ç ³íøèìè êîìó-
íàëüíèìè ï³äïðèºìñòâàìè çåëåíîãî ãîñïî-
äàðñòâà íàïðàâèòü íà îõîðîíó õâîéíèõ äå-
ðåâ, ùî ðîñòóòü ó ìåæàõ ì³ñüêî¿ çàáóäîâè,
ìàéæå 1500 ÷îëîâ³ê. Òàêîæ ïëàíóþòü ðàçîì
³ç ÌÂÑ ñòâîðèòè ïàòðóëüí³ ãðóïè íà àâòî-
ìîá³ëÿõ. Íàïåðåäîäí³ Íîâîãî ðîêó çåëåí³
êðàñóí³ îáðîáëÿòü ñïåö³àëüíèì õ³ì³÷íèì
ðîç÷èíîì, ÿêèé ó òåïë³ âèä³ëÿº íåïðèºì-
íèé çàïàõ

Êè¿â ï³äòðèìàâ êîíöåðò
íàö³îíàëüíèõ õóäîæí³õ
êîëåêòèâ³â

Ó ñóáîòó â ïðèì³ùåíí³ òåàòðó îïåðåòè çà
ï³äòðèìêè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî â³äáóâñÿ êîíöåðò “Ó ñåð-
ö³ ð³äíà Óêðà¿íà”. Ó íüîìó õîð ³ì. Ã. Âåðüîâ-
êè òà àíñàìáëü òàíöþ Óêðà¿íè ³ì. Ï. Â³ð-
ñüêîãî ðàçîì âèñòóïàëè âïåðøå. Õóäîæí³ì
êåð³âíèêàì öèõ êîëåêòèâ³â Àíàòîë³þ Àâä³-
ºâñüêîìó òà Ìèðîñëàâó Âàíòóõó âðó÷åíî ïî-
÷åñí³ ãðàìîòè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè çà
âàãîìèé âíåñîê â óêðà¿íñüêó êóëüòóðó. Çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé
ïîâ³äîìèâ, ùî ³í³ö³þâàòèìå ïåðåä Êàáì³íîì
ïèòàííÿ ïðî ñïîðóäæåííÿ êîíöåðòíîãî êîì-
ïëåêñó äëÿ óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàëüíèõ êîëåê-
òèâ³â

Òàòàðè çóñòð³ëè çèìó
“ãóñÿ÷èìè ïîñèäåíüêàìè”

Ó íåä³ëþ çà ñïðèÿííÿ ì³ñüêîãî óïðàâë³í-
íÿ ó ñïðàâàõ íàö³îíàëüíîñòåé òà ì³ãðàö³¿
âñåóêðà¿íñüêèé òàòàðñüêèé êóëüòóðíèé
öåíòð “Òóãàí òåë” çóñòð³â çèìó íàðîäíèì
ñâÿòîì “Êàç Îìåñå”. Ó ïåðåêëàä³ öå çâó-
÷èòü ÿê “ãóñÿ÷³ ïîñèäåíüêè” — ñàìå ö³º¿
ïîðè òàòàðñüê³ æ³íêè òà ä³â÷àòà çáèðàëèñÿ
ðàçîì, àáè çàãîòóâàòè íà çèìó ãóñÿ÷å ì’ÿ-
ñî, ïóõ òà æèð. Îòîæ ³ ñâÿòî, ùî â³äáóëî-
ñÿ ó Öåíòð³ êóëüòóðè é ìèñòåöòâ ÑÁÓ, ìà-
ëî “ãóñÿ÷èé” õàðàêòåð. À íà ñâÿòêîâîìó
êîíöåðò³, âëàøòîâàíîìó òàòàðñüêîþ îáùè-
íîþ, çâó÷àëè íàðîäí³ òàòàðñüê³ òà óêðà¿í-
ñüê³ ï³ñí³ — çíîâó æ òàêè íà “ãóñÿ÷ó” òå-
ìàòèêó

Ó ïàö³ºíò³â ç’ÿâèëàñÿ
ñâîáîäà âèáîðó

Íà â÷îðàøí³õ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàííÿõ ó
ñòîëè÷í³é ìåð³¿ éøëîñÿ ïðî ÿê³ñòü òà äî-
ñòóïí³ñòü ìåäèöèíè ó Êèºâ³. ßê ïîâ³äî-
ìèëà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà, ç 1 ñ³÷íÿ íàñòóïíîãî ðîêó â
ñòîëèö³ ïî÷íóòü ïðàöþâàòè òðè òåðèòî-
ð³àëüíî-ìåäè÷í³ îá’ºäíàííÿ (ÒÌÎ).
“Ñòàðîêè¿âñüêå” òà “Ëèá³äñüêå” — íà
ïðàâîìó áåðåç³, “Ë³âîáåðåæíå” — íà ë³-
âîìó. Òàêèì ÷èíîì ó Êèºâ³ ñòâîðÿòü ºäè-
íèé ìåäè÷íèé ïðîñò³ð, ÿêèé çìîæå êî-
îðäèíóâàòè ðîáîòó âñ³õ ìåäè÷íèõ óñòà-
íîâ, òîáòî çðîáèòü ¿¿ çëàãîäæåíîþ é ÿê³ñ-

í³øîþ. Íîâà ñèñòåìà äàñòü çìîãó ìåø-
êàíöÿì ñòîëèö³ ñàìèì âèð³øóâàòè, äî
ÿêîãî ë³êàðÿ ÷è ìåäóñòàíîâè çâåðòàòèñÿ
ïî äîïîìîãó. Äëÿ öüîãî âàðòî ëèøå íà-
ïèñàòè çàÿâó êåð³âíèöòâó âïîäîáàíîãî
çàêëàäó (ïîë³êë³í³êè, ë³êàðí³, ïîëîãîâî-
ãî áóäèíêó ³ ò. ³í.) ³ âñå. Äî òîãî æ öå áó-
äå äîñòóïíèì ³ äëÿ ìåøêàíö³â ñòîëèö³
áåç êè¿âñüêî¿ ðåºñòðàö³¿. Çîñåðåäæåí³ â
ÒÌÎ êîøòè ç ì³ñüêîãî áþäæåòó äàäóòü
çìîãó îáñëóãîâóâàòè á³ëüøå ïàö³ºíò³â.

Íà äóìêó íà÷àëüíèêà ÒÌÎ “Ë³âîáå-
ðåæíå” Äàí³åëÿ Êàðàáàºâà, öå òàêîæ

ñòàíå ñòèìóëîì äëÿ ïîë³ïøåííÿ ðîáî-
òè ìåäçàêëàä³â òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³-
êàö³¿ ë³êàð³â. Ë³êàð³ æ òàêîæ çìîæóòü
óêëàäàòè óãîäè ç ÒÌÎ: ÿêùî, ñêàæ³ìî,
òè ïðîô³ é ó òåáå áàãàòî ïàö³ºíò³â, ÿê³
çàäîâîëåí³ òîáîþ,— ìàºø ïðàâî íà âè-
ùó çàðïëàòó.

Íîâà ìåäè÷íà ñèñòåìà ë³êâ³äóº é ³í-
ø³ íåäîë³êè êîëèøíüî¿: íåð³âíîì³ðíå
ô³íàíñóâàííÿ ãàëóç³ â ðàéîíàõ, òðóäíî-
ù³ ó ïîøóêàõ ìåäçàêëàäó (ïðèì³ðîì,
ìåøêàíöÿì ë³âîáåðåææÿ íå äîâåäåòüñÿ
¿çäèòè íà ïðàâèé áåðåã). Ïîçáóäóòüñÿ é
äîâæåëåçíî¿ ïðîöåäóðè çäà÷³ àíàë³ç³â òà
ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåíü — ñïî÷àòêó â
ïîë³êë³í³ö³, à ïîò³ì ó ë³êàðí³. Íà áàç³
êîæíîãî ÒÌÎ ñòâîðÿòü ºäèí³ ëàáîðàòî-
ð³¿.

Çà ðåçóëüòàòàìè ³íòåðàêòèâíîãî îïèòó-
âàííÿ ï³ä ÷àñ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü 2,5
òèñ. êèÿí, 80% âèÿâèëè áàæàííÿ ñêîðèñ-
òàòèñÿ ïðàâîì â³ëüíîãî âèáîðó ë³êàðÿ òà
ìåäçàêëàäó

Ірена Кільчиць а запевнила, що ожний меш анець столиці зможе сам обрати собі лі аря та медичн станов
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Ë³êàðíÿí³ ë³ôòè ðåàí³ìóþòü
Ó÷îðà öå ïîîá³öÿëè äåïóòàòè Êè¿âðàäè

Ñåðåä ê³ëüêîõ äåñÿòê³â ïèòàíü, êîòð³
ìàëè ðîçãëÿíóòè íà ó÷îðàøíüîìó çàñ³äàí-
í³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, îñîáëèâó
óâàãó äåïóòàòè é ôàõ³âö³ ïðèä³ëèëè ìîäåð-
í³çàö³¿ ë³ôò³â ó ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ. Ãîëî-
âà êîì³ñ³¿ Îëüãà Áîãîìîëåöü-Øåðåìåòü-
ºâà ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó”, ùî â á³ëü-
øîñò³ ë³êàðåíü ë³ôò³â íå ðåìîíòóâàëè âæå
ç ï³âñòîë³òòÿ, òîìó íèí³ âîíè ïîòðåáóþòü
êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó, à äåÿê³ é çàì³íè.
“Ó ìî¿é ïðàêòèö³ áóâ âèïàäîê, êîëè ñòà-

ðèé ë³ôò ñòàâ íà çàâàä³ âèêîíàííþ ïðî-
ôåñ³éíèõ îáîâ’ÿçê³â,— ïîñêàðæèëàñÿ ïà-
í³ Áîãîìîëåöü-Øåðåìåòüºâà.— Êîëè ÿ
ïðàöþâàëà â êè¿âñüêîìó äåðìàòîâåíåðî-
ëîã³÷íîìó äèñïàíñåð³, äå íåìàº ðåàí³ìà-
ö³éíîãî â³ää³ëåííÿ, òÿæêî õâîðîìó äîâå-
ëîñÿ âèêëèêàòè øâèäêó. Òà ñòàëîñÿ òàê,
ùî áðèãàäà øâèäêî¿ äîïîìîãè, ï³äí³ìà-
þ÷èñü íà ï’ÿòèé ïîâåðõ, çàñòðÿëà â ë³ô-
ò³. Íàñë³äêè ö³º¿ ñèòóàö³¿ äóæå íåãàòèâí³”.

Ïèòàííÿ ïðî çàì³íó òà ìîäåðí³çàö³þ
ë³ôò³â íà êîì³ñ³¿ îáãîâîðþþòü íå âïåðøå,

ê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó éîãî âçàãàë³ çíÿëè ç
ðîçãëÿäó, ùîá ïëàíîì³ðíî âèâ÷èòè. Òà é
ó÷îðà öåé ïóíêò êîì³ñ³ÿ ïåðåíåñëà íà äî-
îïðàöþâàííÿ. Ïðîòå ãîëîâà êîì³ñ³¿ ïîîá³-
öÿëà, ùî öþ ïðîãðàìó îáîâ’ÿçêîâî äîâå-
äóòü äî ëàäó ³ íàñòóïíîãî ðîêó â êîæí³é
ë³êàðí³ ë³ôòè çàì³íÿòü àáî â³äðåìîíòóþòü.

Íà â÷îðàøí³é êîì³ñ³¿ äåïóòàòè îäíî-
ñòàéíî âèñòóïèëè çà òå, àáè íå äîïóñòè-
òè ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ äèòÿ÷îãî ë³êó-
âàëüíîãî ñàíàòîð³þ “ßñíèé”. Íàðàç³ éî-
ãî ïðèì³ùåííÿ ïåðåäàíî íà áàëàíñ Øåâ-
÷åíê³âñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Êîì³-
ñ³ÿ âèð³øèëà çàïèòàòè çâ³ò ÐÄÀ ïðî òå,
ùî çðîáëåíî â ñàíàòîð³¿, à òàêîæ çàðó÷è-
òèñÿ ¿¿ çîáîâ’ÿçàííÿìè, ùî ñàíàòîð³é íå
ïåðåïðîô³ëþþòü. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå-
÷åííÿ ÊÌÄÀ ïðîêîíòðîëþº âèêîíàííÿ
öüîãî çîáîâ’ÿçàííÿ

Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Учора на засіданні постійної омісії Київради з питань охорони здо-
ров'я та соціально о захист йшлося про модернізацію та замін
ліфтів лі арнях. Деп тати та ож вист пили проти перепрофілю-
вання дитячих лі вальних за ладів.

Ìåøêàíö³ ñòîëèö³ â³äíèí³ ñàì³ âèð³øóâàòèìóòü, 
ó êîãî, ÿê ³ äå ë³êóâàòèñÿ

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора на ромадсь их сл ханнях столичній мерії оворили про
я ість та дост пність столичної медицини. Та ою її обіцяють зроби-
ти завдя и трьом новоствореним територіально-медичним об'єд-
нанням. Відтепер меш анці Києва змож ть самі обирати лі аря й
медичний за лад, де лі ватим ться.
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Âèá³ð íàäòî 
ñóâåðåííèé,
ùîá áóòè 
äåìîêðàòè÷íèì

Îëåã ÏÎÊÀËÜ×ÓÊ
êðåàòèâíèé äèðåêòîð 
Ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêîãî ³íôîðìàö³éíîãî
öåíòðó, ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ó íåä³ëþ ó íàøèõ ñõ³äíèõ ñóñ³ä³â â³äáó-
ëèñÿ ïàðëàìåíòñüê³ âèáîðè, ï³äñóìêè ÿêèõ
ìàëî êîãî çäèâóâàëè. Òèì ôàêòîì, ùî äî
ðîñ³éñüêî¿ Äåðæäóìè ïðîéøëè ÷îòèðè ïàð-
ò³¿, à íå îäíà, í³õòî, é íàñàìïåðåä ñàì³ ðî-
ñ³ÿíè, íå îáìàíþºòüñÿ. Ôîðìàëüíî âèá³ð
ðîñ³éñüêîãî âèáîðöÿ ö³ëêîì â³äïîâ³äàº êðè-
òåð³ÿì äåìîêðàòè÷íîñò³, ïðîòå â³í íàäòî ñó-
âåðåííèé, ùîá áóòè äåìîêðàòè÷íèì. À òî-
ìó âñ³ íèí³øí³ åêñïåðòí³ ïðîãíîçè ðåçóëü-
òàò³â íàñòóïíèõ ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â
´ðóíòóþòüñÿ íà ñò³éêîìó ïåðåêîíàíí³, ùî
â Ðîñ³¿ ò³ëüêè îäèí âèáîðåöü — Âîëîäèìèð
Âîëîäèìèðîâè÷ Ïóò³í.

Íà ìîþ äóìêó, ðåçóëüòàòè ïàðëàìåíò-
ñüêèõ âèáîð³â ó Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿ ìàê-
ñèìàëüíî àäåêâàòíî â³äïîâ³äàþòü ïðèõîâà-
íèì î÷³êóâàííÿì óêðà¿íö³â. Ð³÷ ó ò³ì, ùî
ñò³éêå ñòåðåîòèïíå óÿâëåííÿ óêðà¿íö³â ïðî
êîëèøíüîãî “ñòàðøîãî áðàòà” ìàº òó îñî-
áëèâ³ñòü, ùî óêðà¿íö³ óÿâëÿþòü Ðîñ³þ ìî-
íîë³òíîþ äåðæàâîþ — çá³ëüøåíîþ Óêðà-
¿íîþ, ò³ëüêè äóæå âåëèêîþ ³ ç Ñèá³ðîì. Íà-
ñïðàâä³ æ äåðæàâè Ðîñ³¿ íå ³ñíóº, º Ðîñ³é-
ñüêà Ôåäåðàö³ÿ, ó ñêëàä³ ÿêî¿ íàâ³òü íåìàº
ðåñïóáë³êè Ðîñ³ÿ.

Ïðîòå, õî÷à ðåàëüíèé ïîë³òîëîã³÷íèé
çì³ñò Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ íå â³äïîâ³äàº
óÿâëåííÿì óêðà¿íö³â ïðî öþ äåðæàâó, íà-
òîì³ñòü âëàäà â Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿ ö³ëêîì
â³äïîâ³äàº óÿâëåííÿì óêðà¿íö³â ïðî ñóñ³-
ä³â — âîíà ö³ëêîì ³ íàñêð³çü “êðåìë³âñüêà”.
² “ïðèêîë” ó òîìó, ùî óÿâëåííÿ óêðà¿íö³â
ïðî Ðîñ³þ º áëèæ÷èìè äî ðîñ³éñüêî¿ ä³é-
ñíîñò³, àí³æ ñàì³ ðåàë³¿: ìàéæå ñòîïðîöåíò-
íà ÿâêà âèáîðö³â ó ×å÷í³ òà ²íãóøåò³¿ ³ ìàé-
æå îäíîñòàéíå ãîëîñóâàííÿ çà “ïàðò³þ Ïó-
ò³íà”. Ö³ ôàêòè íàâðÿä ÷è ïîòðåáóþòü äî-
äàòêîâèõ êîìåíòàð³â.

Íà ìîº ãëèáîêå ïåðåêîíàííÿ, ñàìå òàêà
Ðîñ³ÿ ö³ëêîì â³äïîâ³äàº ñïðàâæí³ì î÷³êó-
âàííÿì óêðà¿íö³â, ÿê³ áà÷àòü ó ñâîºìó ñõ³ä-
íîìó ñóñ³äîâ³ òàêó ñîá³ “äåðæàâó-Êðåìëü”.
Äëÿ óêðà¿íö³â öå óÿâëåííÿ ïðî Ðîñ³þ º äî
òîãî æ ïîñò³éíèì ãåíåðàòîðîì ñòðàõó. Ìè
íå áî¿ìîñÿ ªâðîïè, àëå Ðîñ³ÿ öå ³íøå —
òàì, ìîâëÿâ, äîâãî íå äóìàþòü, îäð³çóþòü
áåç ïðèì³ðþâàíü.

Ó ðîñ³ÿí ïðî Óêðà¿íó, çà ìî¿ìè ñïîñòå-
ðåæåííÿìè, ³íø³ óÿâëåííÿ. Âîíè íå â³ðÿòü,
ùî óêðà¿íö³ öå íå ëèøå ³íøà íàö³ÿ, à é
³íàêøà. Âîíè äóìàþòü ïðî Óêðà¿íó ÿê ïðî
òàêó ñîá³ ôåäåðàö³þ, ò³ëüêè ìàëåíüêó, é ïå-
ðåêîíàí³, ùî ñàì³ óêðà¿íö³ öüîãî ôàêòó íå
çðîçóì³þòü, “äîêè ìè ¿ì íå ïîÿñíèìî”.

Àíòèðîñ³éñüê³ íàñòðî¿ â Óêðà¿í³, ÿê ³ àí-
òèóêðà¿íñüê³ íàñòðî¿ â Ðîñ³¿, º ÿâèùàìè äà-
ëåêî íå îäíîçíà÷íèìè. Ïî-ïåðøå, â Óêðà-
¿í³ ¿õ, âëàñíå, âçàãàë³ íåìàº, îñê³ëüêè âîíè
ôàíòîìí³. Óêðà¿íö³ áà÷àòü Ðîñ³þ â îáðàç³
âåëèêî¿ Óêðà¿íè — ìîíîåòí³÷íî¿ äåðæàâè,
ÿêîþ âîíà íàñïðàâä³ íå º. Òå ñàìå ³ â Ðî-
ñ³¿: òàìòåøí³ òàê çâàí³ àíòèóêðà¿íñüê³ íà-
ñòðî¿ òàêîæ ´ðóíòóþòüñÿ íà óÿâëåíí³ ðîñ³-
ÿí ïðî Óêðà¿íó ÿê ìàëåíüêó Ðîñ³éñüêó Ôå-
äåðàö³þ, ÿêà ò³ëüêè “íàäòî ñóâåðåííà, ùîá
ïîãîäèòèñÿ ³ç öèì”. Îäíàê ôàêòîì äëÿ îáîõ
áðàòí³õ íàðîä³â º òå, ùî ³íêîëè â Óêðà¿í³
ïîë³òèêè íàìàãàþòüñÿ çáóäóâàòè âëàäó, ÿêà
á³ëüøå ïàñóâàëà á äëÿ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðà-
ö³¿. Òèì ÷àñîì ïîë³òèêè â Ðîñ³¿ ïðàãíóòü
ñôîðìóâàòè âëàäó, ÿêà äîðå÷í³øîþ áóëà á
â Óêðà¿í³
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Ï³âöàðñòâà çà ãîëîâó...
ïàðëàìåíòó
Ñüîãîäí³øíÿ ñïðîáà îáðàòè ñï³êåðà ìîæå çàê³í÷èòèñÿ í³÷èì

Ó÷îðà â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ ôðàêö³¿
“ÍÓ—ÍÑ”, íà ÿêîìó êàíäèäàòóðó Àðåñå-
í³ÿ ßöåíþêà íà ïîñàäó ñï³êåðà íàðåøò³
âèñóíóëè îô³ö³éíî. Äåïóòàò â³ä öüîãî áëî-
êó Þð³é Êàðìàç³í çàÿâèâ “Õðåùàòèêó”,
ùî “áåç ñóìí³âó, êàíäèäàòóðó Àðñåí³ÿ ßöå-
íþêà áóäå ï³äòðèìàíî â ïàðëàìåíò³”. Ïðî-
òå â³í âèçíàâ, ùî ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ íà
òàêèé âèá³ð äåÿê³ äåïóòàòè íàð³êàëè. Âî-
íè íåçàäîâîëåí³ ðàïòîâèì ñàìîâ³äâîäîì
ë³äåðà ôðàêö³¿ Â’ÿ÷åñëàâà Êèðèëåíêà íà
äîãîäó øåñòè êîëèøí³ì íåï³äïèñàíòàì.
Íåçãîäà, ÿêà çíîâó âèíèêëà ó ïîìàðàí÷å-
âîìó òàáîð³, ìîæå óñêëàäíèòè ïðîöåñ îá-

ðàííÿ ïàíà ßöåíþêà. Àäæå çà ðåãëàìåí-
òîì Âåðõîâíî¿ Ðàäè ñï³êåðà ³ éîãî çàñòóï-
íèê³â îáèðàþòü òàºìíî. Çà õèñòêî¿ ñèòó-
àö³¿ ó ïàðëàìåíò³ öå ìîæå ïðèçâåñòè äî
áóäü-ÿêèõ íåñïîä³âàíîê.

Âî÷åâèäü, ñàìå òîìó ë³äåðêà ÁÞÒ Þë³ÿ
Òèìîøåíêî çàïðîïîíóâàëà îáèðàòè Ãîëî-
âó Âåðõîâíî¿ Ðàäè â³äêðèòî. Öÿ ïðîïîçè-
ö³ÿ îäðàçó íå ñïîäîáàëàñÿ ¿¿ ïîë³òè÷íèì
îïîíåíòàì, ÿê³ çâèíóâàòèëè ïàí³ Òèìî-
øåíêî ó íå÷åñí³é ãð³. “Ó ðàç³ òàºìíîãî ãî-
ëîñóâàííÿ áþëåòåíü íå ìîæíà âçÿòè çà ñå-
áå ³ çà ÿêîãîñü õëîïöÿ, áî ïðåäñòàâíèêè
â³ä óñ³õ ôðàêö³é êîíòðîëþâàòèìóòü öåé

ïðîöåñ. À îñü çà â³äêðèòîãî “çà” ìîæóòü
ïðîãîëîñóâàòè 227 êàðòîê, à êíîïêè íàòèñ-
íóòè 220 àáî 215 íàðîäíèõ îáðàíö³â”,—
ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” äåïóòàò â³ä Áëîêó
Ëèòâèíà Îëåã Çàðóá³íñüêèé. Ïàðò³ÿ ðåã³î-
í³â òàêîæ õî÷å ãîëîñóâàòè òàºìíî. Â ³í-
øîìó ðàç³ ðåã³îíàëè íàâ³òü ãîòîâ³ çàáëî-
êóâàòè ðîáîòó ïàðëàìåíòó. ßêùî æ Àðñå-
í³é ßöåíþê íå íàáåðå íàëåæíî¿ ê³ëüêîñò³
ãîëîñ³â, íà ïàðëàìåíòñüêó ñöåíó âæå ãî-
òîâ³ âèéòè ³íø³ ãðàâö³ — òîé ñàìèé ²âàí
Ïëþù àáî êîëèøí³é ñï³êåð ïàðëàìåíòó
Âîëîäèìèð Ëèòâèí.

Íàòîì³ñòü äîïîìîãòè ïðåçèäåíòñüêîìó
ñòàâëåíèêó íåñïîä³âàíî çãîëîñèëèñÿ êîìó-
í³ñòè. Ïàðò³¿ Ïåòðà Ñèìîíåíêà ó ïàðëà-
ìåíò³ VI ñêëèêàííÿ ïîêè ùî íå ñâ³òèòü âõî-
äæåííÿ â áóäü-ÿêó ç êîàë³ö³é. Ïðîòå ÊÏÓ
íå â³ä òîãî, àáè ä³ñòàòè ê³ëüêà êåð³âíèõ ïî-
ñàä ó Âåðõîâí³é Ðàä³. “Ìè çãîäí³ ðîçãëÿíó-
òè ìîæëèâ³ñòü ï³äòðèìêè ßöåíþêà. Éäåòü-
ñÿ ïðî ôîðìàò, ó ÿêîìó âèð³øóâàòèìóòü öå
ïèòàííÿ. Ìîâà ïðî ïàêåòíå ãîëîñóâàííÿ çà
â³öå-ñï³êåðà, à òàêîæ çà ê³ëüêà êîì³òåò³â”,—
òàêó ö³íó íàçâàâ “Õðåùàòèêó” ÷ëåí ôðàê-
ö³¿ ÊÏÓ Îëåêñàíäð Ãîëóá

ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні деп тати Верховної Ради спроб ють обрати спі ера. Най-
імовірнішим претендентом на цю посад вважають вис ванця Бло
"НУ—НС" Арсенія Яценю а, я о о обіцяє підтримати новостворена
помаранчева оаліція. Але ос іль и олос вання має відб ватися в
таємном режимі, іль а "несвідомих" деп татів мож ть зірвати о-
аліціантам перше ж зна ове олос вання. Підтримати помаранчевих
з олосилися лише ом ністи, проте за о рем плат .

Ïîë³òè÷íå ïðàâîñóääÿ
Òðè ðîêè òîìó ïðèçíà÷èëè òðåò³é òóð ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора виповнилося три ро и з
час хвалення Верховним с -
дом рішення про проведення
третьо о т р президентсь их
виборів 2004 році. Опоненти
чинно о Президента вважають,
що з то о час с дова система
стала ще під онтрольнішою вла-
ді. І звин вач ють цьом саме
Ві тора Ющен а.

Ó÷îðà áàãàòî çàñîá³â ³íôîðìàö³¿ ïî-
ñï³øèëè ïîøèðèòè çâ³ñòêó ïðî òå, ùî
Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè â³äìîâèâ
ó â³äêðèòò³ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ùîäî
êîíñòèòóö³éíîñò³ óêàçó Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè ïðî ïðèçíà÷åííÿ ïîçà÷åðãîâèõ
âèáîð³â äî ïàðëàìåíòó. Ïðîòå ñåíñàö³ÿ
âèÿâèëàñÿ äåùî ïåðåä÷àñíîþ. ßê ïîâ³-
äîìèëè “Õðåùàòèêó” ó ïðåñ-ñëóæá³

Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó, ïèòàííÿ ïðî íå-
çàêîíí³ñòü ïðèçíà÷åííÿ âèáîð³â Ïðåçè-
äåíòîì òàêè ðîçãëÿäàþòü, àëå ³íøå. Òîá-
òî ïîêè ùî ä³¿ ãëàâè äåðæàâè Ôåì³äà íå
âèïðàâäàëà. Õî÷à, çâàæàþ÷è íà ñèòó-
àö³þ, â ÿê³é îïèíèâñÿ Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä, î÷³êóâàòè íà ñïðàâåäëèâå ð³øåííÿ
íàðÿä ÷è äîâîäèòüñÿ.

Ó÷îðàøí³ ðîçìîâè ïðî ñòàí óêðà¿í-
ñüêî¿ ñóäîâî¿ ñèñòåìè äàëè ïðèâ³ä çãàäà-
òè é ³íøó ïîä³þ, ÿêà áàãàòî â ÷îìó áó-
ëà âèçíà÷àëüíîþ äëÿ â³ò÷èçíÿíîãî ïðà-
âîñóääÿ. Ó÷îðà âèïîâíèëîñÿ ð³âíî òðè
ðîêè ç ìîìåíòó óõâàëåííÿ Âåðõîâíèì ñó-
äîì Óêðà¿íè ð³øåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ
òðåòüîãî òóðó ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â ó
2004 ðîö³. ßê çàÿâèâ “Õðåùàòèêó” äåïó-
òàò â³ä ÁÞÒ ªâãåí Êîðí³é÷óê, òîä³ “ñó-
äîâà ñèñòåìà ïðîÿâèëà íåçàëåæí³ñòü â³ä
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè — âïåðøå â ³ñòîð³¿ íå-
çàëåæíî¿ Óêðà¿íè”.

Íèí³, ÷åðåç òðè ðîêè ï³ñëÿ ïåðåìîãè
Â³êòîðà Þùåíêà, ðîáèòè öå ¿é ÷îìóñü
âäàºòüñÿ âñå ð³äøå ³ ð³äøå. Îïîíåíòè
÷èííîãî ãëàâè äåðæàâè âáà÷àþòü ïðè÷è-

íè íèí³øíüî¿ ñòàãíàö³¿ ñóäîâî¿ ñèñòåìè
ñàìå ó ð³øåííÿõ òðèð³÷íî¿ äàâíèíè. ßê
çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó” ðåã³îíàë Âàñèëü
Õàðà, ð³øåííÿ 2004 ðîêó ñòàëî ï³äñòàâîþ
é äî ïîäàëüøèõ íåçàêîííèõ ä³é. Äåïó-
òàò ïåðåêîíàíèé, ùî ïîä³¿ öüîãî ðîêó
ò³ëüêè ï³äòâåðäèëè ïðàâèëî: ÿêùî îäèí
ðàç ìîæíà äîçâîëèòè ñîá³ ïîðóøèòè
ùîñü, òî ïîò³ì öå áóäå ïîâòîðþâàòèñÿ.
“Ïðåçèäåíò äîçâîëèâ ñîá³ öå çðîáèòè ó
êâ³òí³ ³ ïðîäîâæóº öå ðîáèòè äî ñüîãî-
äí³. Òå íåçàêîííå ð³øåííÿ ïðèçâåëî äî
ïîâíîãî êîëàïñó âíóòð³øíüîïîë³òè÷íî-
ãî æèòòÿ — íèí³ ïàðàë³çîâàí³ ïðàêòè÷-
íî âñ³ ã³ëêè âëàäè, öå º íàñë³äêîì òîãî,
ùî òîä³, òðè ðîêè òîìó, â³äáóëîñÿ”,— çà-
ÿâèâ “Õðåùàòèêó” ðåã³îíàë. Êð³ì òîãî,
Âàñèëü Õàðà ââàæàº, ùî “âñ³ ñóäè ñüî-
ãîäí³ íà 100% çàëåæí³ â³ä ïðåçèäåíòñüêî¿
ã³ëêè âëàäè ³ äîãîäæàþòü Ïðåçèäåíòîâ³”.
ßê áè òàì íå áóëî, àëå óêðà¿íñüêå ñóäî-
÷èíñòâî â³ääàº ³í³öèàòèâó ïîë³òèêàì
(íåçàëåæíî â³ä ¿õíüîãî êîëüîðó), à öå âæå
â³äáóâàëîñÿ â 1933 ðîö³ ó Í³ìå÷÷èí³ ³ â
1937 ó ÑÐÑÐ

Політи и пройшлися по правос ддю б льдозером
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Áåçïåêà ³ íàä³éí³ñòü ðóõó —
ïðîáëåìà êîìïëåêñíà
Êðóãëèé ñò³ë “Õðåùàòèêà”

ªâãåí Ç²ÍÅÂÈ×, çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà
Ãîëîâíî¿ äåðæàâíî¿ ³íñïåêö³¿ íà àâòîìîá³ëü-
íîìó òðàíñïîðò³, çàñòóïíèê Ãîëîâíîãî äåð-
æàâíîãî ³íñïåêòîðà Óêðà¿íè íà àâòîìîá³ëü-
íîìó òðàíñïîðò³:

— Ì³í³ñòåðñòâî òðàíñïîðòó âáà÷àº îä-
íèì ³ç ãîëîâíèõ çàâäàíü — ï³äâèùóâàòè
òðàíñïîðòíó êóëüòóðó âîä³¿â. Òàêîæ âèõî-
äîì ³ç ñèòóàö³¿, ùî ñêëàëàñÿ, º ïðèäáàí-
íÿ ³ ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ àâòîáóñ³â,
òðîëåéáóñ³â âåëèêî¿ ïàñîæèðîâì³ñòêîñò³.
Îäèí àâòîáóñ çàì³íþâàòèìå 2—3 ìàðøðóò-
êè, ÿê³ ñòâîðþþòü çàòîðè. Òàêîæ â³äâå-
äåííÿ îêðåìî¿ ñìóãè ðóõó äëÿ ì³ñüêîãî
òðàíñïîðòó. Äóæå ãîñòðî íà ñüîãîäí³ ñòî-
¿òü ïèòàííÿ òðàíçèòíîãî òðàíñïîðòó. Ïî-
òð³áíî ñòâîðþâàòè â³äâîä ³ ñòîÿíêè äëÿ
òðàíçèòíîãî òðàíñïîðòó. Îêðåìî ïîâèíí³
áóòè ñòîÿíêè äëÿ òðàíçèòíîãî òðàíñïîðòó
ç íåáåçïå÷íèì âàíòàæåì. Öå îñíîâí³ ïè-
òàííÿ, ÿê³ ñòîÿòü ïåðåä Ì³í³ñòåðñòâîì
òðàíñïîðòó äëÿ ï³äâèùåííÿ áåçïåêè.

²âàí ØÏÈËÜÎÂÈÉ, íà÷àëüíèê Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà ³í-
ôîðìàòèçàö³¿:

— Äëÿ òîãî, ùîá ï³øîõîäàì áóëî áåçïå÷-
íî, íàì ïîòð³áíî çðîáèòè òðè ðå÷³:

Ïî-ïåðøå, ìè áóäóºìî ï³äçåìí³ ³ íàçåì-
í³ ïåðåõîäè, ³ ï³øîõîäè íà ð³çíèõ ð³âíÿõ
ðîçìèíàþòüñÿ ç ðóõîìèì ñêëàäîì — öå
àáñîëþòíî áåçïå÷íî. Ó íàñ º ïåâíà ïðî-
ãðàìà, ê³ëüê³ñòü, àäðåñè, ³íâåñòèö³éí³ îá’-
ºêòè ³ íå ³íâåñòèö³éí³ îá’ºêòè. Íàéîñíîâ-
í³øå — öå áóä³âíèöòâî ïåðåõîä³â.

Ïî-äðóãå, âîä³¿ íå äîòðèìóþòüñÿ ïðàâèë
äîðîæíüîãî ðóõó ó ì. Êèºâ³, ïåðåâèùóþòü
øâèäê³ñòü 60 êì., ³ öå íå äëÿ êîãî íå ñåê-
ðåò. ² äëÿ òîãî, ùîá ÿêèìîñü ÷èíîì óáåç-
ïå÷èòè íàøèõ ï³øîõîä³â, ìè âæèâàºìî òà-
êèõ çàõîä³â: íà ïåðåõðåñòÿõ, ïîáëèçó äè-
òÿ÷èõ çàêëàä³â, äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â, øê³ë, ñî-
ö³àëüíèõ îá’ºêò³â óêëàäàºìî, ÿê ïðîçâàëè

ó íàðîä³ ö³ ïåðåøêîäè, ëåæà÷³ ïîë³öåé-
ñüê³ — öå ïðèñòð³é ïðèìóñîâîãî çíèæåí-
íÿ øâèäêîñò³.

Òàê³ æ çàâäàííÿ ïîñòàâëåí³ Êè¿âñüêèì
ì³ñüêèì ãîëîâîþ ïðè âè¿çä³ íà îñíîâí³ ìà-
ã³ñòðàë³ ç äðóãîðÿäíèõ äîð³ã, á³ëÿ ï³øîõ³ä-
íèõ ïåðåõîä³â, ïåðåõðåñòü. Íèí³ ðîçðîáëÿ-
þòü ïðîãðàìó îáîâ’ÿçêîâîãî âïðîâàäæåí-
íÿ öèõ ëåæà÷èõ ïîë³öåéñüêèõ. Òîáòî âî-
ä³é, ï³ä’¿æäæàþ÷è äî ïåðåõðåñòÿ, ïðèìó-
ñîâî çíèæóº øâèäê³ñòü.

Íàñòóïíå, ïîòð³áíî, ùîá âîä³é ìàâ ÿñ-
êðàâå â³äîáðàæåííÿ ñâ³òëîôîðà. Ì³ñüêîþ
âëàäîþ íàì ïîñòàâëåíå çàâäàííÿ íà ïðî-
òÿç³ íàñòóïíîãî ðîêó ïîâí³ñòþ çàì³íèòè
âñ³ ñâ³òëîôîðè ñòàðîãî çðàçêà íà íîâ³. Ï³ä-
ãîòîâàíå â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ, ãîòó-
þòü ãðàô³ê âèêîíàííÿ, âíîñÿòü ó ïëàí ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, ³ çà íà-
ñòóïíèé ð³ê ìè îáîâ’ÿçêîâî óñ³ ñâ³òëîôî-
ðè çàì³íèìî. Òàêîæ, íà æàëü, º ï³øîõîäè
íåçðÿ÷³. Äëÿ öèõ ëþäåé ìè âñòàíîâëþºìî
çâóêîâ³ ñâ³òëîôîðè òà ñâ³òëîôîðè ç â³äë³-
êîì ÷àñó.

ª ö³ëèé ðÿä çàõîä³â, ÿê³ ìè âïðîâàäæó-
ºìî äëÿ áåçïåêè ï³øîõîä³â. Ñóêóïí³ñòü
óñ³õ öèõ çàõîä³â äàñòü íàì çìîãó ñóòòºâî
ï³äâèùèòè áåçïåêó ï³øîõîä³â.

Òàêîæ ðîçãëÿäàþòü ïèòàííÿ âïðîâà-
äæåííÿ îêðåìî¿ ñìóãè äëÿ ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó. Íå íà âñ³õ ìàðøðóòàõ ìè ìî-
æåìî âèä³ëèòè îêðåìó ñìóãó. Îðãàí³çóºìî
îäíîñòîðîíí³é ðóõ, ÿêèé ó çíà÷í³é ì³ð³
ïîêðàùèòü ðîçâ’ÿçêó äîðîæíüîãî ðóõó.

Âïðîâàäæåííÿ àâòîìàòè÷íî¿ ñèñòåìè
óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòîì ïîòðåáóº 180 ìëí
ãðí. Öþ ïðîãðàìó ìè õîò³ëè âïðîâàäæó-
âàòè ïðîòÿãîì 2 ðîê³â, àëå ì³ñüêèé ãîëî-
âà ïîñòàâèâ íàì çàâäàííÿ — ìàêñèìóì
ï³âòîðà ðîêó. Íà ñüîãîäí³ âæå ïðîâåäåíî
êîíêóðñ ³ âèçíà÷åíî ïåðåìîæöÿ — öå ô³ð-
ìà “Òðàíñ Áóä”, íà ï³äðÿä³ ÿêî¿ ïðàöþþòü
ñåðéîçí³ ï³äïðèºìñòâà ì³æíàðîäíîãî ð³â-
íÿ.

Âïðîâàäæåííÿ ö³º¿ ñèñòåìè íà 20—25%
ïîêðàùèòü îðãàí³çàö³þ äîðîæíüîãî ðóõó,
à â³äïîâ³äíî, ³ áåçïåêó. Áåçïåêà ïîâèííà
éòè â êîìïëåêñ³.

Ó ì. Êèºâ³ íåçàáàðîì çàïðîâàäÿòü àâòî-
ìàòè÷íó ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòîì.
Ïåðåäáà÷àºòüñÿ âïðîâàäæåííÿ âñ³õ ôàêòî-
ð³â êîíòðîëþ. Áóäóòü âìîíòîâàí³ â³äåîêà-
ìåðè äëÿ ñïîñòåðåæåííÿ, ÿê³ ïðîòÿãîì äî-
áè íà âñ³õ ïåðåõðåñòÿõ âåñòèìóòü ñïîñòå-
ðåæåííÿ ³ êîíòðîëü: ÿêèé ¿õàâ àâòîìîá³ëü,
ÿê³ áóëè ïîðóøåííÿ. Â ðàç³ ïåðåâèùåííÿ
øâèäêîñò³ ñèñòåìà ñôîòîãðàôóº, ³ ìîæíà
áóäå âñòàíîâèòè îñîáó âîä³ÿ, íîìåðí³ çíà-
êè àâòî. Ðîáîòà ïðàö³âíèê³â ÄÀ² ïåðåíå-
ñåòüñÿ ó êàá³íåòè, äî êîìï’þòåðà, ðåàãó-
âàííÿ — â ðàç³ ãîñòðî¿ ïîòðåáè.

Ãåîðã³é ÃËÈÍÑÜÊÈÉ, ãåíåðàëüíèé äè-
ðåêòîð ÊÊ “Êè¿âàâòîäîð”:

— ß õîò³â áè çâåðíóòè óâàãó íà ïðîáëå-
ìó íàøèõ äîð³ã. Âîíà ïåðåäáà÷àº ñòâîðåí-

íÿ óìîâ ³ òàêèõ çàñîá³â, ÿê³ ñïðèÿëè á ïî-
êðàùåííþ áåçïåêè ðóõó, íàñàìïåðåä ìî-
âà éäå ïðî òå, ùîá ðîçâåñòè àâòîìîá³ë³ ³
ï³øîõîä³â íà ð³çí³ ð³âí³.

Äëÿ öüîãî Êè¿âðàäîþ áóëà çàòâåðäæåíà
çà äîðó÷åííÿì Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
ïðîãðàìà ðîçâèòêó ìåðåæ³ àâòîìîá³ëüíèõ
äîð³ã íà 2007—2011 ðð. Öÿ ïðîãðàìà ïå-
ðåäáà÷àº ñïîðóäæåííÿ ó ñòîëèö³ 5 ìîñò³â
(áóä³âíèöòâî òà ðåêîíñòðóêö³ÿ ìîñò³â), áó-
ä³âíèöòâî ø³ñòíàäöÿòè ï³äçåìíèõ òà íà-
çåìíèõ ïåðåõîä³â ³ ðîçïîä³ëü÷î¿ îãîðîæ³.
Ïðîãðàìà, ÿêó çàïðîâàäèëè äëÿ ïîêðàùåí-
íÿ áåçïåêè ðóõó, âèêîíóºòüñÿ íà ñüîãî-
äí³ — âñòàíîâëþþòü îãîðîäæåííÿ, áàð’ºð-
íó ñòð³÷êó, ïîêðàùóºòüñÿ ñèòóàö³ÿ ç îãî-
ðîäæåííÿìè â ì³ñöÿõ, äå âåëèêèé ðóõ ï³-
øîõîä³â. Ï³øîõ³äí³ ïåðåõîäè, ùî áóäóþòü
îñòàíí³ì ÷àñîì, îáëàäíàí³ ñïåö³àëüíî äëÿ
ëþäåé ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëè-
âîñòÿìè — º ë³ôòè, ñïåö³àëüí³ ìàéäàí÷è-
êè. Âè áà÷èëè âæå 6 íàäçåìíèõ ï³øîõ³ä-
íèõ ïåðåõîä³â, ÿê³ çáóäîâàí³ â Êèºâ³ â ð³ç-
íèõ òî÷êàõ, — âîíè òàêîæ îáëàäíàí³ ë³ô-
òàìè. Öå ïî-ïåðøå.

Äðóãîþ ñêëàäîâîþ, íà íàø ïîãëÿä, º ïî-
êðàùåííÿ ðîçì³òêè äîð³ã. Çàçíà÷èìî, ùî
â öüîìó ðîö³ çàâäÿêè çá³ëüøåííþ ô³íàí-
ñóâàííÿ ìè äîêëàëè á³ëüøå çóñèëü, ìàº-
ìî ïîíàä 40 % çà îáñÿãîì ç ðîçì³òêè äî-
ð³ã. Ìîâà éäå ïðî ïðîäîâæíó ðîçì³òêó, ÿêà
âêðàé ïîòð³áíà äëÿ áåçïåêè ðóõó, à òàêîæ
ðîçì³òêà ïîïåðå÷íà äëÿ ï³øîõ³äíèõ ïåðå-
õîä³â. Äëÿ òîãî, ùîá öÿ ðîçì³òêà íå çòè-
ðàëàñü, ìè ïî÷àëè çàñòîñîâóâàòè åêñïåðè-
ìåíòàëüíó ðîçì³òêó õîëîäíèì ïëàñòèêîì,
ÿêà äîâãîâ³÷í³øà.

Òðåòÿ ñêëàäîâà, ÿêó ÿ òàêîæ õîò³â áè
â³äçíà÷èòè. Íà áåçïåêó ðóõó âïëèâàº ³ îñ-
â³òëåííÿ, ÿêå íèí³ º â Êèºâ³, — ÷èì îñ-
â³òëåí³ø³ âóëèö³ ³ ï³øîõ³äí³ ïåðåõîäè, òèì
êðàùå öå äëÿ áåçïåêè ðóõó. Íàðàç³ ðîçãëÿ-
íóòà ³ ïðèéíÿòà êîíöåïö³ÿ îñâ³òëåííÿ Êè-
ºâà, ñêëàäåíî òåõí³÷íå çàâäàííÿ, ³ áóäå
îãîëîøåíî òåíäåð íà ðîçðîáêó òàêî¿ ïðî-
ãðàìè íà íàéáëèæ÷³ ðîêè. Òàêèì ÷èíîì,
çðîáèâøè Êè¿â ÿñêðàâèì ì³ñòîì, ìè ïî-
êðàùèìî ñèòóàö³þ. Çâè÷àéíî, êîëè ìè êà-
æåìî ïðî ïðîãðàìó ðåêîíñòðóêö³¿ áóä³â-
íèöòâà âóëèöü ó ñòîëèö³, ìè ïåðåäáà÷àº-
ìî áóä³âíèöòâî ð³çíîð³âíåâèõ ðîçâ’ÿçîê.
Öå íàñàìïåðåä ðåêîíñòðóêö³ÿ íà Ìîñêîâ-
ñüê³é ïëîù³ — äâîð³âíåâà ðîçâ’ÿçêà, é Ëå-
í³íãðàäñüêà ïëîùà, ³ á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî
“Äí³ïðî”, ³ Ïîøòîâà ïëîùà. Òîáòî öå º ò³
òî÷êè, ÿê³ íà ñüîãîäí³ êðèòè÷í³, ¿õ âèçíà-
÷èëè â ðåçóëüòàò³ äîñë³äæåíü ³ ÿê³ ïîòðå-
áóþòü äóæå øâèäêîãî ðîçâ’ÿçàííÿ. Çâè-
÷àéíî, ìîâà éäå ³ ïðî ââåäåííÿ Âîñêðå-
ñåíñüêî-Ïîä³ëüñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó,
ÿêèé çàáåðå íà ñåáå ÷àñòèíó ðóõó ç îäíî-
ãî áåðåãà Äí³ïðà íà ³íøèé ³ òèì ñàìèì
ðîçâàíòàæèòü ³íø³ ìîñòè. ², íàéãîëîâí³øå,
â³í ïðèíåñå ìåòðî íà Òðîºùèíó — öå äó-
æå ñïðèÿòèìå áåçïå÷íîìó ïåðåñóâàííþ
ëþäåé.

Öÿ ïðîãðàìà äîñèòü ñóòòºâà. Êîëè áó-
äóòü ðîçâ’ÿçêè, òî ïîë³ïøèòüñÿ äîðîæíÿ
ñèòóàö³ÿ. À â³äáóäåòüñÿ öå òîä³, êîëè áó-

äóþòü ï³äçåìí³ òà íàäçåìí³ ï³øîõ³äí³ ïå-
ðåõîäè, ³ àâòîìîá³ëü ïåðåñóâàòèìåòüñÿ çà
êðàùèõ óìîâ, ³ ï³øîõ³ä çìîæå ïåðåòíóòè
òðàíñïîðòíèé ïîò³ê ç áåçïåêîþ äëÿ ñå-
áå.

Îäíèì ³ç ìåòîä³â áåçïåêè º âïðîâàäæåí-
íÿ îäíîñòîðîííüîãî ðóõó íà äîðîãàõ. Ìè
âæå ìàºìî ïðèêëàä ³ ñïîñòåð³ãàºìî çà ðå-
çóëüòàòîì — êîëè âïðîâàäèëè ï³ñëÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ âóëèöü Ñàêñàãàíñüêîãî ³ Æè-
ëÿíñüêî¿ îäíîñòîðîíí³é ðóõ. Áåçóìîâíî,
ñèòóàö³ÿ äåùî ïîêðàùèëàñÿ. À òàêîæ ìè
î÷³êóºìî ïîêðàùåííÿ ¿¿ ï³ñëÿ áóä³âíèöòâà
ïðî¿çäó ï³ä ìîñòîì ³ç Áîðùàã³âêè íà Æè-
ëÿíñüêó.

Íèí³ â óñ³õ ïðîåêòàõ ÊÌÄÀ ïåðåäáà÷àº
³íâåñòèö³éíó ñêëàäîâó ç òèì, ùîá çìåíøè-
òè íàâàíòàæåííÿ íà áþäæåò. Òîáòî ÿêùî
ìè â³çüìåìîñÿ çà ðåêîíñòðóêö³þ Ïðîñïåê-
òó Ïåðåìîãè, òî, çâè÷àéíî, îãîëîñèìî ³í-
âåñòèö³éíèé êîíêóðñ íà áóä³âíèöòâî ïàð-
ê³íã³â ó ì³ñöÿõ, äå öå äîçâîëÿþòü ï³äçåì-
í³ êîìóí³êàö³¿. Òàê ñàìî ³ ðåêîíñòðóêö³ÿ
ªâðîïåéñüêî¿ ïëîù³, ÿêà òàêîæ ïåðåäáà-
÷àº ñïîðóäæåííÿ ïàðê³íã³â (íà â³äì³íó â³ä
òîãî, ÿê öå çðîáèëè íà Áåññàðàáö³, ò³ëüêè
í³õòî íå ïîäáàâ ïðî òå, ùî ïîðÿä òîðãî-
âèé öåíòð ³ òðåáà äåñü ïàðêóâàòèñÿ, ³ ïðàê-
òè÷íî ïîçáàâèâ ö³º¿ ìîæëèâîñò³). Íàðàç³
òàêîãî íå â³äáóâàºòüñÿ, ³ íàñàìïåðåä ðîç-
ãëÿäàþòü ìîæëèâ³ ì³ñöÿ äëÿ ïàðêóâàííÿ
àâòîìîá³ë³â.

Âàñèëü ÑÒÓÑ, äèðåêòîð ÊÏ “Êè¿âäîðñåð-
â³ñ”:

— Íà ñüîãîäí³ â Êèºâ³ íàë³÷óºòüñÿ 574
ñâ³òëîôîðíèõ îá’ºêòè íà ïåðåõðåñòÿõ. Òà-
êîæ º ïðèáëèçíî 40 òèñ. äîðîæí³õ çíà-
ê³â ð³çíîãî òèïó é õàðàêòåðó. Íèí³ öå
ãîñïîäàðñòâî ä³º, ñâ³òëîôîðè ïðàöþþòü,
àëå, íà æàëü, 50 % ¿õ áðàêóº. Òîìó Êè-
¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà ïðèéíÿëà ð³øåííÿ
ïðîòÿãîì 2008 ðîêó ïîâí³ñòþ çàì³íèòè
ñòàðå îáëàäíàííÿ íà ñâ³òëîôîðíèõ îá’ºê-
òàõ — öå áëèçüêî 2,5 òèñ. ñâ³òëîôîð³â,

²âàí ØÏÈËÜÎÂÈÉ: “Ì³ñüêîþ âëàäîþ íàì ïîñòàâëåíå çàâ-
äàííÿ:  íà ïðîòÿç³ íàñòóïíîãî ðîêó ïîâí³ñòþ çàì³íèòè âñ³
ñâ³òëîôîðè ñòàðîãî çðàçêà íà íîâ³. Ï³äãîòîâàíå â³äïîâ³äíå ðîç-
ïîðÿäæåííÿ, ãîòóþòü ãðàô³ê âèêîíàííÿ, âíîñÿòü ó ïëàí ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, ³ çà íàñòóïíèé ð³ê ìè îáîâ’ÿçêî-
âî óñ³ ñâ³òëîôîðè çàì³íèìî”.

Ãåîðã³é ÃËÈÍÑÜÊÈÉ: “Íà áåçïåêó ðóõó âïëèâàº ³ îñâ³òëåííÿ,
ÿêå íèí³ º â Êèºâ³, — ÷èì îñâ³òëåí³ø³ âóëèö³ ³ ï³øîõ³äí³ ïåðå-
õîäè, òèì êðàùå öå äëÿ áåçïåêè ðóõó. Íàðàç³ ðîçãëÿíóòà ³
ïðèéíÿòà êîíöåïö³ÿ îñâ³òëåííÿ Êèºâà, ñêëàäåíî òåõí³÷íå çàâ-
äàííÿ, ³ áóäå îãîëîøåíî òåíäåð íà ðîçðîáêó òàêî¿ ïðîãðàìè íà
íàéáëèæ÷³ ðîêè”.
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çàñòàð³ëèõ êîíñòðóêö³é, ³, çâè÷àéíî, äî-
ðîæí³ çíàêè. Òàêó ïðîãðàìó âæå, ôàê-
òè÷íî, ï³äïèñàíî é óõâàëåíî, âèä³ëåíî
ô³íàíñóâàííÿ ó ìåæàõ 20 ìëí ãðí. Ö³ ðî-
áîòè ìîæíà âèêîíàòè òåïåð — âñå, ùî
ìîæíà çðîáèòè äëÿ ïîë³ïøåííÿ äîðîæ-
íüîãî ðóõó íà ñüîãîäí³. Ò³ëüêè â ïîòî÷-
íîìó ðîö³ áóëî âèä³ëåíî äîñòàòíüî êîø-
ò³â ³ ðåêîíñòðóéîâàíî 81 ñâ³òëîôîðíèé
îá’ºêò, íîâèõ ïîáóäîâàíî ïðèáëèçíî 20.
Áàãàòî óâàãè ïðèä³ëåíî ³ ð³çíèì ïðîãðà-
ìàì, çîêðåìà “Êè¿âäîðñåðâ³ñ” âèä³ëèâ 33
ñâ³òëîôîðè, îáëàäíàí³ ñïåö³àëüíèìè çâó-
êîâèìè ñèãíàëàìè äëÿ ëþäåé ç îáìåæå-
íèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè. Âèñòàâ-
ëåíî â³äïîâ³äí³ äîðîæí³ çíàêè äëÿ ïàð-
êóâàííÿ ³ ïåðåõîäó.

Ñïðàâä³, çíàêè îáëàäíóþòü, îñó÷àñíþ-
þòü. ²íîä³ ñòàð³ çíàêè ãóáëÿòüñÿ íà òë³
îñâ³òëåíî¿ ðåêëàìè á³ëÿ äîð³ã, ³ íà öå
ÄÀ² çâåðòàº óâàãó. Òîìó íèí³ âïîðÿäêî-
âóºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ á³´-áîðä³â, ùîá âî-
íè íå â³äâîë³êàëè ëþäåé â³ä ïðàâèë äî-
ðîæíüîãî ðóõó, ùîá â÷àñíî ÷èòàëè ¿õ. Öå
³ º àêòóàëüíà ïðîáëåìà.

Â³òàë³é ÀÏÎÑÒÎËÎÂ, ãîëîâà Êè¿â-
ñüêîãî ïðåäñòàâíèöòâà Äåðæêîìï³äïðèºì-
íèöòâà Óêðà¿íè:

— ß â ÷îìó âáà÷àþ ïðîáëåìó. Ïðîáëå-
ìà â íàñ îäíà: áåçïåêà äëÿ ï³øîõîäà —
öå ñâÿòà ñïðàâà, àëå ÷îìóñü öå ïèòàííÿ
ðîçãëÿäàþòü â îäíîìó ðàêóðñ³. Ãðîø³,
òîáòî äàéòå ãðîø³ ç áþäæåòó. Ìè àáñî-
ëþòíî íå çâàæàºìî íà ñèòóàö³þ, ÿêà íà
ñüîãîäí³ ìîæëèâà, îñê³ëüêè åêîíîì³êà â
íàñ íå äåðæàâíà, à ïðèâàòíà, ³ íå âêëþ-
÷àºìî ìåõàí³çì³â ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³. Êîëåãà ùîéíî ñêàçàâ ïðî ðåêëàìó,
ùî äëÿ ðîçì³ùåííÿ îá’ºêòà çîâí³øíüî¿
ðåêëàìè âñ³ ï³äïèñè º. Çîêðåìà é äëÿ òà-
êèõ ã³ãàíò³â-ñóïåðìàðêåò³â, ÿê “Ìåòðî”
òàêîæ óñ³ ïîãîäæåííÿ º. ² í³õòî íà åòàï³
ðîçðîáëåííÿ ³ âïðîâàäæåííÿ òàêî¿ ñèñòå-
ìè íå çàäàâàâñÿ ïèòàííÿì, ÿê æå ïîëåã-
øèòè ñèòóàö³þ â ðîáîòàõ ³íâåñòîðîâ³. ×è-
íîâíèê, ÿêèé äîçâîëÿâ âèä³ëèòè çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó é ïðîéòè ³íø³ ñòðàøí³ ðå÷³,
äóìàâ íå ïðî ³íòåðåñè Êèºâà, à ïðî ñâî¿
îñîáèñò³. ²íâåñòèö³éíà ñêëàäîâà íàñïðàâ-
ä³ áóëà äóæå âåëèêîþ. Îäíàê âîíà íå ï³-
øëà íà áåçïåêó ï³øîõîäà. Áóäóþ÷è ñó-
ïåðìàðêåò, ³íâåñòîð âèòðà÷àº ñâî¿ ãðîø³,
àëå âîíè éäóòü íå â ì³ñòî. Ïîêóïöåâ³ ïî-
âèíí³ ñòâîðèòè êîìôîðòí³ óìîâè. ß â³ä-
ïîâ³äàëüíî çàÿâëÿþ: äîòè, äîêè â ³íâåñ-
òèö³éí³é ñêëàäîâ³é áóäóòü ë³â³ ãðîø³, íå
áóäå í³÷îãî âèð³øåíî, îñê³ëüêè ì³ñüêà
âëàäà áàãàòî ðîáèòü, àëå ¿¿ êîøò³â íå ìî-
æå âèñòà÷èòè.

Âè íàçâàëè öèôðè, ÿê³ ìàéæå âñ³ — ç
áþäæåòó Êèºâà. À äå òóò ñõåìà, â ÿê³é
áóâ áè çàö³êàâëåíèé ³íâåñòîð, íàñàìïå-
ðåä òðàíñïîðòíèé, äîðîæíÿ ³íôðàñòðóê-
òóðà. Öå ñòîëè÷í³ êîøòè — äå ãðîø³ ³í-
âåñòîðà? ¯õ ìàéæå íåìàº — 0,000 ö³ëèõ.
Êîëè ìè ïðîåêòóâàëè ³ ñïîðóäæóâàëè òà-
êó ê³ëüê³ñòü áóäèíê³â, õòî ðîçðàõóâàâ, ùî
òàì áóäå áóäèíîê íà 1,5 òèñ. ìåøêàíö³â?
Òóò âèíåí íå ³íâåñòîð, ÿêèé âêëàäàº ñâî¿
êîøòè. Òðåáà, ùîá ó âñ³õ ïðîöåñàõ ³ñíó-
âàëà êîíêóðåíö³ÿ êîøò³â áþäæåòíèõ ³ ³í-
âåñòîðà. Ïåðåâàãè ñë³ä íàäàâàòè éîìó.
Ðåêëàìà ìîæå äîïîâíþâàòè çíàêè. Âàæ-
ëèâîþ º ïðîáëåìà îñâ³òëåííÿ, ³íâåñòè-
ö³éíà ñêëàäîâà ïîâèííà áóòè ÷åñíîþ ³
âêëàäåíà â íüîãî, à íå ÷èíîâíèêîâ³ â êè-
øåíþ. ßêùî ïðèáðàòè íå÷åñíó ñêëàäî-
âó, â íàñ áóäóòü ³ îñâ³òëåí³ ïåðåõîäè, ³
äîðîæí³ çíàêè.

ªâãåí ÊÐÀÂÅÖÜ, íà÷àëüíèê â³ää³ëó
óïðàâë³ííÿ ÄÀ² Êèºâà:

— ÄÀ² ââàæàº, ùî áåçïåêà äîðîæíüîãî
ðóõó, çîêðåìà é ï³øîõîä³â, áàçóºòüñÿ íà
òðüîõ ÷èííèêàõ. Ïî-ïåðøå, âäàëà îðãàí³-
çàö³ÿ äîðîæíüîãî ðóõó â ì³ñò³. Ïî-äðóãå,
ïðîô³ëàêòè÷íà ðîáîòà (íàâ÷àííÿ ä³òåé
ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó â øêîëàõ). Õî÷ó
çàóâàæèòè, ùî íà òë³ êàòàñòðîô³÷íîãî
çðîñòàííÿ àâàð³éíîñò³ ê³ëüê³ñòü ÄÒÏ çà
ó÷àñòþ ä³òåé çìåíøóºòüñÿ ùîðîêó íà 10 %.
Öå ãîëîâíèé ðåçóëüòàò íàøî¿ ðîáîòè. Ïî-
òðåòº, àäì³í³ñòðàòèâíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà
ïîðóøåííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó. Íà
æàëü, íà ñüîãîäí³ öå íå ïðàöþº ÿê ó Êè-
ºâ³, òàê ³ â Óêðà¿í³. Ó íàñ îäí³ ç íàéíèæ-
÷èõ øòðàô³â ó ªâðîï³, ñåðåäíÿ ñóìà ÿêî-
ãî — 8,5 ãðí.

Ùîäî çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè. Ìèíóëîãî
òèæíÿ ç³ ñïåö³àë³ñòàìè ç “Êè¿âðåêëàìè”
ìè äåìîíòóâàëè áëèçüêî 200 á³´-áîðä³â,
âñòàíîâëåíèõ áåç ïîãîäæåííÿ ãîëîâíîãî
îðãàíó. Ç ïî÷àòêó ðîêó öÿ öèôðà ñÿãàº
ìàéæå òèñÿ÷³ îäèíèöü. Âîíè ñòâîðþþòü
ïðîáëåìè â îñâ³òëåíí³, çàêðèâàþòü äîðîæ-
í³ çíàêè, îãëÿäîâ³ñòü ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè,
³ íà öå ÄÀ² ðåàãóº.

Òåïåð ñòîñîâíî âîä³¿â, ÿê³ íå ïðîïóñ-
êàþòü ï³øîõîä³â íà ïåðåõîäàõ. Ç ïî÷àòêó
ðîêó ÄÀ² çàïîá³ãëî ïðèáëèçíî 35 òèñ. ïî-
ðóøåíü, ùî º âàãîìîþ öèôðîþ. Çàãàëîì
çàô³êñîâàíî 0,5 ì³ëüéîíà ïîðóøåíü ç áî-
êó âîä³¿â ³ ï³øîõîä³â.

Ðåàë³çîâàíî ïðîòîêîë³â íåáàãàòî. Âîä³¿
íå ïîêàðàí³, áî ñóäè íå âñòèãàþòü ðîçãëÿ-
äàòè âñ³ ñïðàâè. Ïîðóøíèêè ÷àñòî â³äáó-
âàþòüñÿ íåçíà÷íèì øòðàôîì ÷è ïîïåðå-
äæåííÿì. Íåòâåðåçîãî âîä³ÿ ìîæåìî 3—5
ðàç³â çàòðèìóâàòè ïðîòÿãîì ðîêó. Ïîïåðå-
äæåííÿ — îäèí ³ç âèä³â ïîêàðàííÿ.

Çà ïðî¿çä íà ÷åðâîíå ñâ³òëî — ñòÿãíåí-
íÿ 8 ãðí àáî ïîïåðåäæåííÿ. Íåð³äêî ñóäè
äàþòü ò³ëüêè îñòàííº. Ïðàö³âíèê ÄÀ² —
öå ñòàòèñò, ÿêèé âèïèñóº ïðîòîêîë. Äëÿ
ï³øîõîä³â âñòàíîâëåíèé øòðàô â³ä 1,75 äî
8, 5 ãðí. ×è ìîæíà òàêèì ÷èíîì âïëèíó-
òè íà ñâ³äîì³ñòü ëþäèíè? Öå ïðîáëåìà,
ïðî ÿêó ÄÀ² ãîâîðèòü. Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî
ç îñòàíí³ì óêàçîì Ïðåçèäåíòà öå ïèòàí-
íÿ çðóøèòü ç ì³ñöÿ, ³ Âåðõîâíà Ðàäà óõâà-
ëèòü â³äïîâ³äí³ çàêîíè. ß âàì ìîæó ñêà-
çàòè: ïëèíí³ñòü êàäð³â ó íàñ ñòàíîâèòü
70 %. Ãîëîâíà ïðè÷èíà — ìàòåð³àëüí³ óìî-
âè. Ëþäè, êîòð³ ïðèõîäÿòü ïðàöþâàòè â
ÄÀ² Êèºâà çäåá³ëüøîãî ³íîãîðîäí³. Êèÿíè
íå ìàþòü áàæàííÿ òóò ïðàöþâàòè. Ñþäè

éäóòü ò³, õòî ïðîñòî ïðàãíå ëåãêî¿ íàæè-
âè. ×åðåç ê³ëüêà ì³ñÿö³â âîíè ðîçóì³þòü,
ùî â íèõ í³÷îãî íå âèéäå, ³ ïðîñòî çâ³ëü-
íÿþòüñÿ. Îñü ÿêó ìàºìî ñèòóàö³þ. ÄÀ² äó-
æå ð³äêî çâåðòàºòüñÿ äî ÇÌ² ç ïðîõàííÿì
îãîëîñèòè ïðî íàá³ð ïðàö³âíèê³â. Ñüîãî-
äí³ ìè çàïðîøóºìî íà ðîáîòó â ÄÀ².

Âîëîäèìèð ÒÐÎÔÈÌÎÂ, äèðåêòîð ÒÎÂ
“Îðá³òà-òðàíñ”:

— ßê ïåðåâ³çíèê ÿ íå ò³ëüêè ïåðåâîæó
ëþäåé, à é çàáåçïå÷óþ ðîáî÷³ ì³ñöÿ. Ùî-
äî ïåðøîãî ïèòàííÿ, ÿê ïåðåñòðàõóâàòèñü
â³ä òÿæêèõ âèïàäê³â íà äîðîãàõ. Áåçïåðå÷-
íî, ñóá’ºêòîì íà äîðîç³ º íå ò³ëüêè âîä³é,
à é ïàñàæèð. ßê âëàñíèê ï³äïðèºìñòâà äó-
æå ÷àñòî àíàë³çóþ, ÷îìó ó ìåíå òðàïëÿþ-
òüñÿ òàê³ âèïàäêè.

Ñüîãîäí³ ÷åðåç ìàëåíüêó çàðîá³òíó ïëà-
òó äóæå ìàëî ñïðàâæí³õ âîä³¿â. Â³í ïîâè-
íåí çíàòè ïðàâèëà äîðîæíüîãî ðóõó, àäæå
íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü íå ò³ëüêè çà ñåáå, à
³ çà ïàñàæèð³â.

Îñòàíí³ì ÷àñîì ïðåñà ñòâîðèëà àæ³îòàæ
äîâêîëà ò³ëüêè ìàðøðóòíèõ òàêñ³, õî÷à âî-
íè ñòàíîâëÿòü ëèøå 300 òèñ. çàãàëüíî¿
ê³ëüêîñò³ ìàøèí, à öå ïðèáëèçíî 1 ìëí.
Òðåòèíà — êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³. Âîä³¿
ùî â ïðèâàòíîãî, ùî äåðæàâíîãî ïåðåâ³ç-
íèêà îäí³ é ò³ ñàì³. Ïëèíí³ñòü êàäð³â ïî
êîëó. Òîìó ïðîáëåìà íå â ïðèâàòíèõ ïå-
ðåâ³çíèêàõ, à â ñèñòåì³. ² âîíà ïîâèííà
ïðàöþâàòè. Ïîòð³áíà ïîâíà ðåôîðìàö³ÿ.
ß ââàæàþ, ùî ç ïðèâàòíèì ïåðåâ³çíèêîì
áîðîòèñÿ íå òðåáà. Íà ñüîãîäí³ ìîæó íà-
âåñòè äåñÿòêè ïðèêëàä³â, êîëè ó ïðèâàò-
íèê³â çíà÷íî êðàù³ ïîêàçíèêè ç áàãàòüîõ
õàðàêòåðèñòèê, í³æ ó äåðæàâíèõ. Ë³ïøå
âèð³øóþòü íå ò³ëüêè òåõí³÷í³ ïèòàííÿ, à
é îðãàí³çîâóþòü îïîñåðåäêîâàí³ ïåðåâå-
çåííÿ. Òîìó ÿ ïîâòîðþþ, ùî ïðåñà ïî-
âèííà çíÿòè çàïèòàííÿ: “×è º àëüòåðíà-
òèâà”. Öå íå ò³ëüêè íåêîðåêòíî, à é ïðî-
òèçàêîííî.

Ñïðàâä³, òðåáà ïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó
ÄÀ² ðîç³áðàòèñü ç ïåðåâ³çíèêàìè, õòî º
õòî. Íà æàëü, ó Êèºâ³ ùå º 10 ïåðåâ³çíè-
ê³â, êîòð³ íå â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì, îñü ç
íèìè ³ ñë³ä âèçíà÷èòèñÿ.

Ïîð³âíÿíî ç Êè¿âïàñòðàíñîì, äëÿ ÿêî-
ãî ñòâîðåíî íàéñïðèÿòëèâ³ø³ óìîâè, íå-
îáõ³äíî ïîñòàâèòè âñ³õ ó ð³âí³ ïðàâà. Â
ïåðøó ÷åðãó ïîòð³áí³ ³íâåñòèö³¿. Êè¿âïàñ-
òðàíñ ñïîæèâàº ãðîø³ ç áþäæåòó, à ïðè-
âàòí³ ïåðåâ³çíèêè ò³ëüêè ïîïîâíþþòü éî-
ãî, çà ¿õí³é ðàõóíîê ³íâåñòîâàíî 75 ìëí.

äîëàð³â â ïåðåñóâíèé ñêëàä. Òîìó öÿ ïðîá-
ëåìà º ³ áóäå, òîìó íåìîæëèâî òàê ñòàâè-
òè ïèòàííÿ. Âîä³¿â ïðàâèëüíî ïîòð³áíî âè-
õîâóâàòè ³ â³äïîâ³äíî âèìàãàòè, ò³ëüêè íå
ðàçîâî, à ñèñòåìàòè÷íî.

Ó Êèºâ³ ïåðåê³ñ — çðîáèëè ç ìàðøðóò-
íîãî òàêñ³ îñíîâíèé âèä òðàíñïîðòó. Ïî-
ð³âíÿíî ç ìèíóëèìè ðîêàìè â Êèºâ³ òà-
êîæ çðîñëà çàðîá³òíà ïëàòà, à âàðò³ñòü ïðî-
¿çäó çàëèøèëàñü ïîïåðåäíÿ. Òîìó íèí³,
êîëè íà ìàðøðóò³ ¿äå ³ ìàðøðóòêà, ³ òðî-
ëåéáóñ, ïåðåïîâíåíà ò³ëüêè ìàðøðóòêà, à
âñå ìàº áóòè íàâïàêè.

Îëåíà ÏÎË²ÙÓÊ, äèðåêòîð ÊÏ “Êè¿â-
òðàíñïàðêñåðâ³ñ”:

— Øëÿõè óñóíåííÿ çàòîð³â ìè øóêàºìî
â ïðàêòè÷í³é ïëîùèí³. Öå º ïðîñòî ïåðå-
ì³ùåííÿ ç âèëó÷åííÿì, òîáòî åâàêóàö³ÿ
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. Íà ñüîãîäí³ ó Êè-
ºâ³ º 23 åâàêóàòîðè, âîíè äóæå ä³ºâ³. Ñïå-
ö³àë³ñòè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ òðàíñïîð-
òó ï³äðàõóâàëè: ÿêáè âñ³ àâòîìîá³ë³, êîòð³
ïîðóøóþòü ïðàâèëà çóïèíêè ³ ñòîÿíêè áó-
ëè åâàêóéîâàí³, òî òðàíñïîðòíà ñèòóàö³ÿ
ïîë³ïøèëàñÿ á íà 20 %. Ëþäè ìàþòü ïðè-
â÷àòèñü ñòàâèòè ìàøèíó íà ïåðåäáà÷åíèõ
äëÿ öüîãî ì³ñöÿõ. Òîé àâòîìîá³ëü, êîòðèé
îäèí ðàç åâàþêóâàëè, âæå íå ïîðóøóº
á³ëüøå ïðàâèë.

Òðåáà â ïåðøó ÷åðãó ñòâîðþâàòè óìîâè
äëÿ ïàðêóâàííÿ, òîáòî ïàðê³íãè.

Ïî-ïåðøå, âîä³¿, êîòð³ ïîðóøèëè ïðàâè-
ëà ñòîÿíêè ìîæóòü ðîçðàõóâàòèñü íà ì³ñ-
ö³, öå íå çàáîðîíÿºòüñÿ. Ïî-äðóãå, î÷³êó-
âàííÿ ñëóæáîâö³â äåðæàâòî³íñïåêö³¿ äëÿ
íàïèñàííÿ ïðîòîêîëó äóæå äîâãå. Âè ïðà-
âèëüíî êàæåòå, öå ïèòàííÿ íåîáõ³äíî âè-
ð³øóâàòè ç ê³ëüêîõ ñòîð³í. Òîìó íàøå ï³ä-
ïðèºìñòâî ðîçðîáèëî ïðîãðàìó “ªäèíèé
ïàðêóâàëüíèé ïðîñò³ð”, âîíà ïîëÿãàº ó
ðîçâ’ÿçàíí³ ïðîáëåìè ïàðêóâàííÿ.

Âàëåð³é Ë²ÏÅÖÜÊÈÉ, ïðåçèäåíò Àñîö³-
àö³¿ ïåðåâ³çíèê³â Êèºâà, âèêîíàâ÷èé äèðåê-
òîð Êè¿âñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòîäàâö³â ïå-
ðåâ³çíèê³â “Ñòîëèöÿ”:

— Õîò³ëîñÿ á äîäàòè, ùî öå ìàº áóòè íå
ïðîñòî ïðîöåñîì, ñë³ä â³äâåñòè äîäàòêîâ³
ì³ñöÿ äëÿ ïàðêóâàííÿ, ïåðåðîáèòè ñõåìè
òðàíñïîðòó. Òåïåð ïîâåðòàºìîñÿ äî ãîëîâ-
íîãî ïèòàííÿ, ÿêå ïîëÿãàº â òîìó, ùî ìè
ñòâîðþºìî ìîíîïîë³þ. Òðåáà ãîâîðèòè íå
ò³ëüêè ïðî Êè¿âïàñòðàíñ, áîðîòèñÿ íå ëè-
øå ç íèì, à é ç àíàëîã³÷íèìè ï³äïðèºì-
ñòâàìè

ªâãåí ÊÐÀÂÅÖÜ: “ ß âàì ìîæó ñêàçàòè: ïëèíí³ñòü êàäð³â ó
íàñ ñòàíîâèòü 70 %. Ãîëîâíà ïðè÷èíà — ìàòåð³àëüí³ óìîâè.
Ëþäè, êîòð³ ïðèõîäÿòü ïðàöþâàòè â ÄÀ² Êèºâà çäåá³ëüøîãî
³íîãîðîäí³. Êèÿíè íå ìàþòü áàæàííÿ òóò ïðàöþâàòè. Ñþäè
éäóòü ò³, õòî ïðîñòî ïðàãíå ëåãêî¿ íàæèâè. ×åðåç ê³ëüêà ì³ñÿ-
ö³â âîíè ðîçóì³þòü, ùî â íèõ í³÷îãî íå âèéäå, ³ ïðîñòî çâ³ëü-
íÿþòüñÿ. Îñü ÿêó ìàºìî ñèòóàö³þ. ÄÀ² äóæå ð³äêî çâåðòàºòü-
ñÿ äî ÇÌ² ç ïðîõàííÿì îãîëîñèòè ïðî íàá³ð ïðàö³âíèê³â. Ñüîãî-
äí³ ìè çàïðîøóºìî íà ðîáîòó â ÄÀ²”.

Â³òàë³é ÀÏÎÑÒÎËÎÂ: “Ïîêóïöåâ³ ïîâèíí³ ñòâîðèòè êîì-
ôîðòí³ óìîâè. ß â³äïîâ³äàëüíî çàÿâëÿþ: äîòè, äîêè â ³íâåñòè-
ö³éí³é ñêëàäîâ³é áóäóòü ë³â³ ãðîø³, íå áóäå í³÷îãî âèð³øåíî, îñ-
ê³ëüêè ì³ñüêà âëàäà áàãàòî ðîáèòü, àëå ¿¿ êîøò³â íå ìîæå âè-
ñòà÷èòè”.



66 ММУУННІІЦЦИИППААЛЛЬЬННАА  ООРРББІІТТАА Хрещатик  4 грудня 2007

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Хрещати " ретельно відстеж є
розвито подій містах У раїни
та їхні а т альні проблеми і на-
разі пропон є чер ов їхню
добір .

Шахта імені Засядь а
знов стала ладовищем

Ìèíóëî¿ ñóáîòè ïðèáëèçíî î 21.20 íà
øàõò³ ³ì. Çàñÿäüêà â Äîíåöüêó çíîâó ñòàâ-
ñÿ âèáóõ, âíàñë³äîê ÷îãî çàãèíóëî 5 òà ïî-
ðàíåíî 66 øàõòàð³â òà ðÿòóâàëüíèê³â. Çà
äàíèìè öåíòðàëüíîãî øòàáó äåðæàâíî¿
âîºí³çîâàíî¿ ã³ðíè÷îâèäîáóâíî¿ ñëóæáè,
âèáóõ ñòàâñÿ íà 12-ìó ñõ³äíîìó êîíâåºð-
íîìó øòðåö³ ïëàñòó Ê8. Ó øòàá³ óòî÷íè-
ëè, ùî ³íöèäåíò òðàïèâñÿ íà òîìó æ ãî-
ðèçîíò³, ùî é äâà ïîïåðåäí³õ âèáóõè íà
ãëèáèí³ 1078 ìåòð³â.

ßê ïîâ³äîìèëî Ì³í³ñòåðñòâî ç íàäçâè-
÷àéíèõ ñèòóàö³é ³ çàõèñòó íàñåëåííÿ â³ä
íàñë³äê³â ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, íà
÷àñ âèáóõó â øàõò³ ïðàöþâàëî 376 øàõòà-
ð³â, 133 ç ÿêèõ íà àâàð³éí³é ä³ëÿíö³ (96
÷îëîâ³ê — ã³ðíè÷îðÿòóâàëüíèêè ³ 37 —
ïðàö³âíèêè øàõòè).

Ó÷îðà çàâåðøèëè âèâåäåííÿ âñ³õ íà ïî-
âåðõíþ, âñ³ âèäè ðîá³ò ó øàõò³ òèì÷àñîâî
ïðèïèíåíî.

Çà äàíèìè Äåðæàâíîãî êîì³òåòó ïðîìèñ-
ëîâîãî ã³ðíè÷îãî íàãëÿäó Óêðà¿íè, â ðå-
çóëüòàò³ ïåðøîãî ³ òðåòüîãî âèáóõ³â, ùî
ñòàëèñÿ íà øàõò³ (18 ëèñòîïàäà ³ 2 ãðóä-
íÿ) âñüîãî çàãèíóëî 106 øàõòàð³â. Ò³ëà äå-
ñÿòüîõ ³ç íèõ äîñ³ çàëèøàþòüñÿ íà ³çîëüî-
âàí³é ä³ëÿíö³ øàõòè.

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî â³ä-
ïðàâèâ ó÷îðà òåëåãðàìó â. î. ïðåì’ºð-ì³-
í³ñòðà Â³êòîðó ßíóêîâè÷ó ç âèìîãîþ ïîâ-
íîãî çàêðèòòÿ øàõòè ³ì. Çàñÿäüêà äëÿ
ç’ÿñóâàííÿ îáñòàâèí âèáóõ³â, ùî ñòàëèñÿ
18 ëèñòîïàäà òà 1 ³ 2 ãðóäíÿ. Ïðåçèäåíò
âèìàãàº ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ä³é ïî-
ñàäîâèõ îñ³á, â òîìó ÷èñë³ êåð³âíèê³â â³ä-
ïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, ÿê³ äî-
ïóñòèëè ñëóæáîâó íåäáàë³ñòü, äîçâîëèâøè
ïðîäîâæóâàòè ðîáîòó øàõòàðÿì äî çàê³í-
÷åííÿ ðîçñë³äóâàííÿ. Â³êòîð ßíóêîâè÷ íà-
ðàç³ ïåðåáóâàº ç òåðì³íîâèì â³çèòîì â Äî-
íåöüêó ó çâ’ÿçêó ç íàäçâè÷àéíîþ ñèòóàö³-
ºþ, ùî ñòàëàñÿ íà øàõò³ ³ìåí³ Çàñÿäüêà.
Â. î. ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà íå âèêëþ÷àº ìîæ-
ëèâîñò³ çàêðèòòÿ øàõòè, ùî ïîðóøóâàëà
óðÿäîâà êîì³ñ³ÿ, ÿêà âèâ÷àº ñèòóàö³þ.

Óêðà¿íà òàêîæ ìàº íàì³ð çàëó÷èòè äî
âèâ÷åííÿ ïðè÷èí âèáóõ³â íà ö³é øàõò³
ì³æíàðîäíèõ åêñïåðò³â ³ç Ðîñ³¿, Ïîëüù³,
Í³ìå÷÷èíè ³ ÑØÀ.

Òèì ÷àñîì Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â ìàº íàì³ð
âèâ÷èòè äîö³ëüí³ñòü ðîáîòè øàõò ãëèáøå
1 òèñ. ìåòð³â òà ðîçðîáëÿº ïðîåêòè â³äïî-
â³äíèõ ð³øåíü ùîäî îêðåìèõ ³ç íèõ.

У Чорном морі знов
тон ть ораблі

Ìèíóëî¿ ñóáîòè â ïîðòó Î÷àê³â Ìèêî-
ëà¿âñüêî¿ îáëàñò³ çàòîíóëà ðèáîëîâåöüêà
øõóíà, ùî ñïðè÷èíèëî âèëèâ ³ç íå¿ äè-
çåëüíîãî ïàëüíîãî. Çà ³íôîðìàö³ºþ ÌÂÑ
âíàñë³äîê âèëèâó äèçïàëüíîãî ç óøêîäæå-
íîãî êîðàáëÿ óòâîðèëàñÿ ìàñëÿíèñòà ïëÿ-
ìà ïëîùåþ ìàéæå 150 êâàäðàòíèõ ìåòð³â.

Êîðìîâó ÷àñòèíó ñóäíà òà ³íø³ îêðåì³
éîãî ðåøòêè ðÿòóâàëüíèêè âæå çìîãëè ï³ä-
íÿòè íà ïîâåðõíþ òà çàêð³ïèëè íàä âîäîþ
äëÿ ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò.

Ùîá íå äîïóñòèòè ðîçëèòòÿ íàôòîïðî-
äóêòó, ïðàö³âíèêè ïîðòó âñòàíîâèëè 300
ìåòð³â áîíîâèõ ïåðåøêîä. Íà äàíèé ÷àñ
çáèðàííÿ äèçïàëüíîãî ç ïîâåðõí³ âîäè
ïðîäîâæóºòüñÿ, à Äåðæàâíà åêîëîã³÷íà ³í-
ñïåêö³ÿ ï³âí³÷íî-çàõ³äíîãî ðåã³îíó ×îð-
íîãî ìîðÿ òèì ÷àñîì ðîçïî÷àëà ðîçñë³äó-
âàòè ïðè÷èíè ³ íàñë³äêè ïîä³¿.

Öå ïåðøèé ïîä³áíèé ³íöèäåíò ï³ñëÿ 8-
ìè áàëüíîãî øòîðìó â àêâàòîð³¿ ×îðíîãî
òà Àçîâñüêîãî ìîð³â 11 ëèñòîïàäà, êîëè,
çà äàíèìè ðÿòóâàëüíèê³â, çà îäèí äåíü ï³-
øëè íà äíî ÷îòèðè êîðàáë³, ø³ñòü ñóäåí
ñ³ëè íà ì³ëèíó òà îòðèìàëè óøêîäæåííÿ

äâà òàíêåðè. Ï³ä ÷àñ êàòàñòðîôè ó âîäó
ïîòðàïèëî ìàéæå 1,5 òèñ. òîíí ìàçóòó ³
ïðèáëèçíî 7 òèñ. òîíí ñ³ðêè. Çà ïðîãíî-
çàìè åêîëîã³÷íèõ îðãàí³çàö³é òà íåçàëåæ-
íèõ ôàõ³âö³â, â³ä íàñë³äê³â çàáðóäíåííÿ
àêâàòîð³¿ ×îðíîãî òà Àçîâñüêèõ ìîð³â íàô-
òîïðîäóêòàìè òà ñ³ðêîþ ìîæóòü áóòè ç³ðâà-
í³ ñåçîíè â³äïî÷èíêó â Êðèìó ïðîòÿãîì
ï’ÿòè íàéáëèæ÷èõ ðîê³â.

У омпанії
“Черні ів аз”
правоохоронці вил чили
до менти

Ïðåäñòàâíèêè ÷åðí³ã³âñüêî¿ ïðîêóðàòó-
ðè òà ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿ ìèíóëî¿ ñåðåäè â
ðàìêàõ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðà-
âè ïðîâåëè íèçêó ïîøóêîâî-ñë³ä÷èõ ä³é â
îô³ñíèõ ïðèì³ùåííÿõ êîìïàí³¿ “×åðí³ã³â-
ãàç”, âèëó÷èëè íèçêó ¿¿ äîêóìåíòàö³¿ òà
îïå÷àòàëè ïðèì³ùåííÿ êåð³âíèöòâà êîì-
ïàí³¿.

Çà äàíèìè ïðåñ-ñëóæáè êîìïàí³¿, ïðà-
ö³âíèêè ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿, ùî ä³ÿëè ó â³ä-
ïîâ³äíîñò³ äî ïîñòàíîâè ×åðí³ã³âñüêî¿ îá-
ëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè, îáøóêàëè òà îïå÷àòà-
ëè êàá³íåòè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ “×åðí³ã³â-
ãàçó” Àëëè ßðîâî¿ òà ãîëîâíîãî áóõãàëòå-
ðà, à òàêîæ âèëó÷èëè ó çàñòóïíèêà ãîëî-
âè ïðàâë³ííÿ ç þðèäè÷íèõ ïèòàíü 153 äî-
êóìåíòè, â òîìó ÷èñë³ îðèã³íàë óñòàâó êîì-
ïàí³¿, ðåºñòð àêö³îíåð³â, ïåðåïèñêó ç ðå-
ºñòðàòîðîì òà îðèã³íàëè óêëàäåíèõ äîãî-
âîð³â. Çà ñëîâàìè Àëëè ßðîâî¿, òàê³ ä³¿ íå
ìîæóòü áóòè â÷èíåíèìè ñàìå ó òàêèé â³ä-
ïîâ³äàëüíèé îïàëþâàëüíèé ïåð³îä, êîëè
êåð³âíèöòâî êîìïàí³¿ ïîâèííî çàáåçïå÷ó-
âàòè áåçïåðåá³éíå ³ áåçàâàð³éíå ïîñòà÷àí-
íÿ áëàêèòíîãî ïàëèâà óñüîìó ×åðí³ã³â-
ñüêîìó ðåã³îíó.

Öå âæå òðåòÿ ñïðîáà ïðàâîîõîðîííèõ
îðãàí³â çà îñòàíí³õ ï’ÿòü ì³ñÿö³â îòðèìà-
òè äîêóìåíòàö³þ êîìïàí³¿ òà â÷èíèòè ñë³ä-
÷³ ä³¿ â ñïðàâ³, ùî ñòîñóþòüñÿ êîìåðö³é-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ êîìïàí³¿. 3 ëèïíÿ íèí³ø-
íüîãî ðîêó ïîäàòêîâà ³íñïåêö³ÿ âæå ïðî-

âåëà îáøóêè òà îïå÷àòàëà íà òðè äí³ êà-
á³íåòè áóõãàëòåð³¿ â òîé ÷àñ, êîëè âñ³ îá-
âèíóâà÷åííÿ, ùî âèñóâàëèñÿ êåð³âíèöòâó
“×åðí³ã³âãàç”, áóëè çíÿò³, à êðèì³íàëüíó
ñïðàâó áóëî çàêðèòî.

Çà ïîâ³äîìëåííÿì ïðåñ-ñëóæáè êîìïà-
í³¿, òàêîæ 18 ñåðïíÿ áóëè çààðåøòîâàí³
ïðèì³ùåííÿ Óïðàâë³ííÿ ç ðåàë³çàö³¿ òà
ðîçðàõóíê³â çà ïðèðîäí³é ãàç, ùî ñïðè÷è-
íèëî çàãðîçó çðèâó ðîçðàõóíêîâî¿ äèñöèï-
ë³íè. Íàòîì³ñòü ÷åðãîâó êðèì³íàëüíó ñïðà-
âó çíîâó çàêðèëè.

Ó ëèïí³ íèí³øíüîãî ðîêó ÷îòèðè ê³ïð-
ñüê³ êîìïàí³¿ (Krezer Holdings Limited, Ne-
siba Venchers Limited, Parsler Enterprises
Limited òà Porala Venchers Limited) ïðèäáà-
ëè 96,38% àêö³é ÒÎÂ “Ðîëþêñ”(²âàíî-
Ôðàíê³âñüê) ³ 96,38% àêö³éíîãî ïàêåòó
ÒÎÂ “ÀãðîÏðîìÊîìïëåêò”, ÿêèì íàëå-
æèòü ïî 19,65% àêö³é êîìïàí³¿ “×åðí³ã³â-
ãàç”.

С д припинив процес
бан р тства омпанії
Пінч а

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿
îáëàñò³ ïðèçóïèíèâ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðà-
â³ ïðî áàíêðóòñòâî ÂÀÒ “Í³êîïîëüñüêèé
ï³âäåííîòðóáíèé çàâîä” (ÍÏÒÇ, Äí³ïðî-
ïåòðîâñüêà îáëàñòü) ó çâ’ÿçêó ç ï³äïèñàí-
íÿì ìèðîâî¿ óãîäè.

Ñóä çîáîâ’ÿçàâ êåðóþ÷ó ñàíàö³ºþ Îëå-
íó ªï³ôàíîâó âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè êå-
ð³âíèêà ÍÏÒÇ äî ïðèçíà÷åííÿ, çã³äíî ç³
âñòàíîâëåíèì ïîðÿäêîì, êåð³âíèêà ï³ä-
ïðèºìñòâà.

Ñïðàâó ïðî áàíêðóòñòâî çàâîäó ïîðóøè-
ëè â ëèñòîïàä³ 2003 ðîêó, à â ëèïí³ 2004-
ãî âïåðøå áóëà â³äêðèòà ïðîöåäóðà éîãî
ñàíàö³¿, ÿêó çãîäîì ê³ëüêà ðàç³â ïðèçóïè-
íÿëè.

ÂÀÒ “Í³êîïîëüñüêèé ï³âäåííîòðóáíèé
çàâîä” — ìîíîïîëüíå â Óêðà¿í³ ï³äïðèºì-
ñòâî, ùî âèïóñêàº ãåîëîãîðîçâ³äóâàëüí³,
íàñîñíî-êîìïðåñîðí³ òà êàòàí³ òðóáè äëÿ
êîòë³â âèñîêîãî òèñêó.

Ç òðåòüîãî êâàðòàëó 2000 ðîêó ÍÏÒÇ
ïðàöþº â ðàìêàõ ðåñòðóêòóðèçîâàíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà. Çîêðåìà çà ó÷àñò³ êîðïîðàö³¿
Interpipe (Äí³ïðîïåòðîâñüê) ñòâîðåíî ÇÀÒ
“Í³êî-Òüþá”, çà ó÷àñò³ ÏÊÏ “ÞÂ²Ñ” —
Í³êîïîëüñüêèé çàâîä íåðæàâ³þ÷èõ òðóá,
çà ó÷àñòþ ÍÂÖ “Òðóáîñòàëü” — ï³äïðè-
ºìñòâî “Òðóáîë³ò” òà çà ó÷àñò³ ÏÊÏ
“Ñòàëüïðîì” — “Þò³ÑÒ”.

Íà ïî÷àòêó ëþòîãî íèí³øíüîãî ðîêó
êîðïîðàö³ÿ Interpipe ïðèäáàëà íà êîíêóð-
ñ³ 96,67% àêö³é ÍÏÒÇ çà 352,614 ìëí ãðí.

Росіяни в У раїні
підтримали Володимира
П тіна

Íà âèáîðàõ ó Äåðæàâíó äóìó Ðîñ³¿ 2
ãðóäíÿ íà âèáîð÷³ ä³ëüíèö³ â ì³ñòàõ Óêðà-
¿íè ïðèéøëî 20 360 ãðîìàäÿí Ðîñ³éñüêî¿
Ôåäåðàö³¿.

Çà ³íôîðìàö³ºþ ïîñîëüñòâà Ðîñ³¿ â Óêðà-
¿í³, 5,9% ðîñ³ÿí, ùî ïåðåáóâàþòü íàðàç³ â
Óêðà¿í³, ï³äòðèìàëè ËÄÏÐ, çà ÊÏÐÔ â³ä-
äàëè ñâî¿ ãîëîñè 5,6% âèáîðö³â.

Ì³í³ìàëüíà ÿâêà íà âèáîð÷³ ä³ëüíèö³
ñïîñòåð³ãàëàñü ó Ëüâîâ³ — ç 7 òèñ. ãðîìà-
äÿí Ðîñ³¿, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà êîíñóëüñüêî-
ìó îáë³êó, ïðîãîëîñóâàëè ëèøå 299 ÷îëî-
â³ê (ïðè öüîìó ç ö³º¿ ê³ëüêîñò³ âèáîðö³â çà
ïàðò³þ Âîëîäèìèðà Ïóò³íà â³ääàëè ñâî¿
ãîëîñè 78,6%).

Íàéàêòèâí³øèìè áóëè âèáîðö³, ÿê³
ïðèéøëè íà ä³ëüíèö³ íà ×îðíîìîðñüêîìó
ôëîò³ (16 480 âèáîðö³â). Ñàìå ãîëîñóâàí-
íÿ íà öèõ ä³ëüíèöÿõ âïëèíóëî íà ðåçóëü-
òàòè âîëåâèÿâëåííÿ, ³ òàêèé âèñîêèé ðå-
çóëüòàò “ªäèíî¿ Ðîñ³¿”, ÿê íà öèõ ä³ëüíè-
öÿõ, ï³äòðèìàëî ïðèáëèçíî 13 òèñ. 
ðîñ³ÿí.

Ó ñòîëèö³ Óêðà¿íè “ªäèíà Ðîñ³ÿ” îòðè-
ìàëà ï³äòðèìêó ó 71,6% âèáîðö³â, çà
ÊÏÐÔ ïðîãîëîñóâàëî 10,5%.

Â ö³ëîìó “ªäèíà Ðîñ³ÿ” â Óêðà¿íñüêî-
ìó âèáîð÷îìó îêðóç³ íàáðàëà 61,4% ãîëî-
ñ³â, ÊÏÐÔ îòðèìàëà 11,6%, ËÄÏÐ —
8,2%, Ñïðàâåäëèâà Ðîñ³ÿ — 7,8%

Ó Äîíåöüêó çíîâó ïðîëóíàâ âèáóõ
Îãëÿä ïîä³é ì³ñò Óêðà¿íè
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

Про створення міської комісії 
по розгляду питань, пов’язаних з уточненням

розміру заробітної плати у складі вартості 
будівництва об’єктів, які фінансуються 

за бюджетні кошти та включені 
у Програму соціально$економічного 
та культурного розвитку міста Києва

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1398 від 22 жовтня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про місцеві дер�
жавні адміністрації”, наказу Держбуду України від 27.08.2000 № 174 “Про затвердження Правил визна�
чення вартості будівництва (ДБН Д. 1.1.�1�2000)” та з метою координації дій замовників робіт з будівниц�
тва об’єктів, які фінансуються за бюджетні кошти та включені у Програму соціально�економічного та куль�
турного розвитку міста Києва, у разі виникнення необхідності уточнення розміру заробітної плати у скла�
ді вартості будівництва об’єктів:

1. Ñòâîðèòè ïðè âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) êîëåã³àëüíèé îð-
ãàí — ì³ñüêó êîì³ñ³þ ïî ðîçãëÿäó ïèòàíü,
ïîâ’ÿçàíèõ ç óòî÷íåííÿì ðîçì³ðó çàðîá³ò-
íî¿ ïëàòè ó ñêëàä³ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà
îá’ºêò³â, ÿê³ ô³íàíñóþòüñÿ çà áþäæåòí³
êîøòè òà âêëþ÷åí³ ó Ïðîãðàìó ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñ-
òà Êèºâà, òà çàòâåðäèòè ¿¿ ñêëàä, ùî äî-
äàºòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî ì³ñüêó êî-
ì³ñ³þ ïî ðîçãëÿäó ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç
óòî÷íåííÿì ðîçì³ðó çàðîá³òíî¿ ïëàòè ó
ñêëàä³ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà îá’ºêò³â, ÿê³
ô³íàíñóþòüñÿ çà áþäæåòí³ êîøòè òà âêëþ-

÷åí³ ó Ïðîãðàìó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà, ùî
äîäàºòüñÿ.

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

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

Голова Л. Черновець ий

Áàññ Äåíèñ ßêîâè÷ — ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâà êîì³ñ³¿

Ïàäàëêà Â³êòîð Ìèõàéëîâè÷ — çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ — íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî
óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàñòóïíèê ãîëîâè
êîì³ñ³¿

Ìàì³íà Îëüãà Âîëîäèìèð³âíà — çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü êàï³-
òàëüíîãî áóä³âíèöòâà òà ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè
ì³ñòà — íà÷àëüíèê â³ää³ëó ç ïèòàíü êîìïëåêñíîãî
àíàë³çó òà ïðîãíîçóâàííÿ êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ñåêðåòàð êîì³ñ³¿

Á³ëèê Îëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ — íà÷àëüíèê â³ää³ëó ðîçâèòêó âèðîáíè÷î¿ ñôåðè òà
ðèíêîâî¿ ³íôðàñòðóêòóðè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêî-
íîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ãëàäóíÿê Ðîìàí Ìèêîëàéîâè÷ — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü êàï³òàëüíîãî áó-
ä³âíèöòâà òà ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿)

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 22.10.2007 № 1398

СКЛАД
міської комісії по розгляду питань, пов’язаних з уточненням розміру 

заробітної плати у складі вартості будівництва об’єктів, 
які фінансуються за бюджетні кошти та включені 

у Програму соціально$економічного та культурного розвитку 
міста Києва

Ãîëèöÿ Ìèõàéëî Ìèêîëàéîâè÷         — çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ — íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Êàðì³íñüêèé Àíàòîëü Ìàðêîâè÷        — íà÷àëüíèê Ñïåö³àë³çîâàíî¿ äåðæàâíî¿ îðãà-
í³çàö³¿ “Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñëóæáà Óêðà¿íñüêî¿
³íâåñòèö³éíî¿ åêñïåðòèçè”

Êèñ³ëüîâà Òåòÿíà Ìèêîëà¿âíà — íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿïðàö³ òà
çàéíÿòîñò³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Êóíàõ Âîëîäèìèð Àíäð³éîâè÷ — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ êîîðäèíàö³¿ ðîáî-
òè ïðîåêòíèõ ³ áóä³âåëüíèõ îðãàí³çàö³é àïà-
ðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ëàìîíîâà Îëåêñàíäðà Ìèõàéë³âíà — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ïàéîâî¿
ó÷àñò³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà
³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ëóêàøèíà Ìàðèíà Âîëîäèìèð³âíà — íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ñâ³òëè÷íèé Îëåã Ïåòðîâè÷ — íà÷àëüíèê â³ää³ëó ç ïèòàíü êîîðäèíàö³¿
³íâåñòèö³éíî¿ ðîáîòè Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ñëèøèê Òåòÿíà Ôåäîð³âíà — çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì ³ ñ üêî ¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) — íà÷àëüíèê
óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè
òà çîâí³øíüî-åêîíîì³÷íèõ çâ’ÿçê³â

Òàðàºíêî Òåòÿíà Îëåêñ³¿âíà — íà÷àëüíèê â³ää³ëó ç ïèòàíü ô³íàíñîâî¿
ïîë³òèêè òà ï³äïðèºìíèöòâà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Øïàðèê Ìèõàéëî Ìèêîëàéîâè÷ — íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Øïèëüîâèé ²âàí Ôåäîðîâè÷ — íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ òðàíñ-
ïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

×åðí³é Â³êòîð Äàíèëîâè÷ — íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Заст пни олови — ерівни апарат Б. Стичинсь ий

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 22.10.2007 № 1398

Положення 
про міську комісію по розгляду питань, пов’язаних 

з уточненням розміру заробітної плати у складі вартості будівництва
об’єктів, які фінансуються за бюджетні кошти та включені 

у Програму соціально$економічного та культурного розвитку 
міста Києва
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1. Ì³ñüêà êîì³ñ³ÿ ïî ðîçãëÿäó ïèòàíü,
ïîâ’ÿçàíèõ ç óòî÷íåííÿì ðîçì³ðó çàðîá³ò-
íî¿ ïëàòè ó ñêëàä³ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà
îá’ºêò³â, ÿê³ ô³íàíñóþòüñÿ çà áþäæåòí³
êîøòè òà âêëþ÷åí³ ó Ïðîãðàìó ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñ-
òà Êèºâà, (äàë³ — Êîì³ñ³ÿ) óòâîðþºòüñÿ
ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2. Êîì³ñ³ÿ º êîëåã³àëüíèì îðãàíîì ïðè
âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñ-
òðàö³¿), ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ Êîí-
ñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè, àêòàìè
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè òà ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âè-
êîíàâ÷î¿ âëàäè, à òàêîæ öèì Ïîëîæåí-
íÿì.

3. Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè Êîì³ñ³¿ º:

3.1 Ïîïåðåäí³é ðîçãëÿä â³äïîâ³äíèõ ìà-
òåð³àë³â, íàäàíèõ çàìîâíèêîì ùîäî íåîá-
õ³äíîñò³ óòî÷íåííÿ ðîçì³ðó çàðîá³òíî¿ ïëà-
òè ó ñêëàä³ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà îá’ºêò³â,
ÿê³ ô³íàíñóþòüñÿ çà áþäæåòí³ êîøòè òà
âêëþ÷åí³ ó Ïðîãðàìó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êè-
ºâà.

3.2 Çä³éñíåííÿ àíàë³çó îá´ðóíòîâàíèõ
ðîçðàõóíê³â ãîëîâíèõ ðîçïîðÿäíèê³â êîø-
ò³â ùîäî íåîáõ³äíîñò³ óòî÷íåííÿ ðîçì³ðó
çàðîá³òíî¿ ïëàòè ó ñêëàä³ âàðòîñò³ áóä³â-
íèöòâà îá’ºêò³â â³äïîâ³äíî äî óìîâ çä³éñ-
íåííÿ êîíêðåòíîãî áóä³âíèöòâà (âèêîíàí-
íÿ ðîá³ò ó ñòèñë³ ñòðîêè, ó í³÷íèé ÷àñ òà
ñâÿòêîâ³ äí³, çà ï³äâèùåíî¿ ³íòåíñèâíîñò³
ïðàö³), àíàë³çó äàíèõ ùîäî çì³íè ñïîæèâ-
÷èõ ö³í íà òîâàðè çàãàëüíîãî âæèòêó (ïåð-
øî÷åðãîâî¿ ïîòðåáè) ³ êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè.

3.3 Íàäàííÿ àáî â³äìîâà ó íàäàíí³ ïî-
ãîäæåííÿ ùîäî óòî÷íåííÿ ðîçì³ðó çàðî-
á³òíî¿ ïëàòè ó ñêëàä³ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà
îá’ºêò³â, ÿê³ ô³íàíñóþòüñÿ çà áþäæåòí³
êîøòè òà âêëþ÷åí³ ó Ïðîãðàìó ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñ-
òà Êèºâà.

4. Êîì³ñ³ÿ ìàº ïðàâî:

4.1 Îäåðæóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó â³ä ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ï³äïðèºìñòâ, óñòà-
íîâ ³ îðãàí³çàö³é â³äîìîñò³ òà äîêóìåíòè,
íåîáõ³äí³ äëÿ ä³ÿëüíîñò³ Êîì³ñ³¿.

4.2 Çàëó÷àòè ñïåö³àë³ñò³â ñòðóêòóðíèõ
ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿), à òàêîæ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãà-
í³çàö³é çà ïîãîäæåííÿì ç ¿õ êåð³âíèêàìè
äî ó÷àñò³ ó çàñ³äàííÿõ Êîì³ñ³¿.

5. Êîì³ñ³þ î÷îëþº ãîëîâà, ÿêèé:

— çä³éñíþº êåð³âíèöòâî ðîáîòîþ Êîì³-
ñ³¿;

— äàº îêðåì³ äîðó÷åííÿ ¿¿ ÷ëåíàì, à ó ðà-
ç³ â³äñóòíîñò³ ãîëîâè éîãî ôóíêö³¿ âèêî-
íóº çàñòóïíèê ãîëîâè Êîì³ñ³¿.

6. ×ëåíè Êîì³ñ³¿ áåðóòü ó÷àñòü ó ï³äãî-
òîâö³ ïðîïîçèö³é ùîäî ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü
Êîì³ñ³ºþ.

7. Îñíîâíîþ ôîðìîþ ðîáîòè Êîì³ñ³¿ º
çàñ³äàííÿ, ÿê³ ïðîâîäÿòüñÿ ó ðàç³ íàäõî-
äæåííÿ çâåðíåíü â³ä çàìîâíèê³â áóä³âíèö-
òâà îá’ºêò³â òà îá´ðóíòîâàíèõ ðîçðàõóíê³â
â³ä ãîëîâíèõ ðîçïîðÿäíèê³â êîøò³â â³äïî-
â³äíî äî ï.3.1 òà 3.2 öüîãî ïîëîæåííÿ.

8. Ï³äãîòîâêó çàñ³äàíü Êîì³ñ³¿ òà ³íø³
îáîâ’ÿçêè îðãàí³çàö³éíîãî õàðàêòåðó çä³éñ-
íþº ñåêðåòàð Êîì³ñ³¿.

9. Ð³øåííÿ Êîì³ñ³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîñ-
òîþ á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â ¿¿ ÷ëåí³â. Ó ðàç³ ð³â-
íî¿ ê³ëüêîñò³ ãîëîñ³â ãîëîñ ãîëîâè Êîì³ñ³¿
º âèð³øàëüíèì.

10. Ð³øåííÿ Êîì³ñ³¿ îôîðìëÿþòüñÿ ïðî-
òîêîëàìè, ÿê³ çàòâåðäæóþòüñÿ ïåðøèì çà-
ñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Про заходи щодо реалізації Стратегії 
демографічного розвитку в м. Києві 

на період до 2015 року
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1399 від 22 жовтня 2007року

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 № 382�р “Про затвердження пла�
ну заходів щодо реалізації Стратегії демографічного розвитку на період до 2015 року”:

1. Çàòâåðäèòè çàõîäè ùîäî ðåàë³çàö³¿
Ñòðàòåã³¿ äåìîãðàô³÷íîãî ðîçâèòêó â 
ì. Êèºâ³ íà ïåð³îä äî 2015 ðîêó (äàë³ —
Çàõîäè), ùî äîäàþòüñÿ.

2. Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì, óïðàâë³ííÿì
òà ³íøèì ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿), ÿê³ çàä³ÿí³ ó âèêîíàíí³ çàõîä³â, âèêî-
íàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ ðàä
(ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñ-
òðàö³ÿì):

2.1. Ùîð³÷íî ïðè ñêëàäàíí³ áþäæåòíèõ
çàïèò³â ïåðåäáà÷àòè ô³íàíñóâàííÿ íà ðå-
àë³çàö³þ Çàõîä³â.

2.2. Çàáåçïå÷èòè ðåàë³çàö³þ Çàõîä³â, çà-
çíà÷åíèõ ó ï. 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, â
ìåæàõ çàãàëüíèõ àñèãíóâàíü, ïåðåäáà÷å-
íèõ âèùåçàçíà÷åíèì ñòðóêòóðíèì ï³äðîç-
ä³ëàì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) íà 2007 òà íàñòóïí³ ðîêè.

2.3. ²íôîðìàö³þ ïðî ñòàí âèêîíàííÿ Çà-
õîä³â íàäàâàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ó
ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ ðàç íà ï³âðîêó äî
10 ÷èñëà íàñòóïíîãî ì³ñÿöÿ çà çâ³òí³ì ïå-
ð³îäîì, ïî÷èíàþ÷è ç 2007 ðîêó.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿
òà ìîëîä³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ñâîº÷àñíå ³í-
ôîðìóâàííÿ Ì³í³ñòåðñòâà Óêðà¿íè ó ñïðà-
âàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó ïðî âèêîíàí-
íÿ Çàõîä³â.

4. 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.

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

Голова Л. Черновець ий

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 22.10.2007 № 1399

Заходи 
щодо реалізації Стратегії демографічного розвитку 

в м. Києві на період до 2015 року

1. Ñïðèÿòè ðîçâèòêó ìàëîãî ï³äïðèºì-
íèöòâà øëÿõîì ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ñóá’-
ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ â óñ³õ ñôåðàõ åêî-
íîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðåãóëÿòîð-

íî¿ ïîë³òèêè òà ï³äïðèºìíèöòâà, ðàéîí-
í³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿

2007—2009

2. Ïðîâîäèòè òðåí³íãè ç ïèòàíü ìàëîãî

ï³äïðèºìíèöòâà ç ìåòîþ çàëó÷åííÿ äî ö³º¿
ä³ÿëüíîñò³ ð³çíèõ êàòåãîð³é íàñåëåííÿ òà
ï³äòðèìêè ñ³ìåéíîãî á³çíåñó.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðåãóëÿòîð-
íî¿ ïîë³òèêè òà ï³äïðèºìíèöòâà, ðàéîí-
í³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿

2007—2015

3. Ïðîâîäèòè ìîí³òîðèíã åôåêòèâíîñò³
ôóíêö³îíóâàííÿ ìåðåæ³ äîøê³ëüíèõ, çà-
ãàëüíîîñâ³òí³õ, ïîçàøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â ç óðàõóâàííÿì ïðîãíîçîâàíèõ äå-
ìîãðàô³÷íèõ çì³í ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ ¿õ
íåîá´ðóíòîâàíîãî çàêðèòòÿ.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè,
ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðà-
ö³¿

Ïîñò³éíî

4. Ïîñèëèòè äåðæàâíèé íàãëÿä çà äî-
äåðæàííÿì çàêîíîäàâñòâà ç îõîðîíè ïðà-
ö³, ïðîìèñëîâî¿ áåçïåêè òà áåçïå÷íîãî âè-
êîíàííÿ ðîá³ò þðèäè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè
îñîáàìè, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà
âèêîðèñòîâóþòü íàéìàíó ïðàöþ.

Â³ää³ë ç ïèòàíü îõîðîíè ïðàö³, Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ, ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³
äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿

Ïîñò³éíî

5. Çä³éñíþâàòè ³íôîðìàö³éíî-ïðîñâ³ò-
íèöüê³ çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà çàïîá³ãàííÿ
åï³äåì³¿ Â²Ë\ÑÍ²Äó, çáåðåæåííÿ çäîðîâ’ÿ,
îñîáëèâî ðåïðîäóêòèâíîãî, ïðîïàãóâàííÿ
ïåðåâàã çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ñîö³àëüíèõ
ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³, Ãîëîâ-
íå óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³,
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè, Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà
ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ, óïðàâë³ííÿ ó
ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³é-
íè òà ïðàö³, ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâ-
í³ àäì³í³ñòðàö³¿

Ïîñò³éíî

6. Çàáåçïå÷èòè ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ àê-
òèâíîãî ðîçâèòêó ìàñîâî¿ ô³çè÷íî¿ êóëü-
òóðè òà ñïîðòó, çîêðåìà, ðîçøèðåííÿ äî-
ñòóïó áàòüê³â ç ä³òüìè òà ï³äë³òê³â äî ô³ç-
êóëüòóðíî-ñïîðòèâíèõ ³ îçäîðîâ÷èõ çàêëà-
ä³â, ï³äë³òêîâèõ êëóá³â çà ì³ñöåì ïðîæè-
âàííÿ.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ïî ô³çè÷í³é êóëüòó-
ð³ òà ñïîðòó, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îñâ³òè
³ íàóêè, Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ñîö³-
àëüíèõ ñëóæá À äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìî-
ëîä³, ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³-
í³ñòðàö³¿

Ïîñò³éíî

7. Ïðîâîäèòè ñåì³íàðè ïðàö³âíèê³â
óïðàâë³íü ç ïèòàíü ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³
ñïîðòó, ñ³ì’¿ òà ìîëîä³, îñâ³òè, îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ, ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³-
òåé òà ìîëîä³, äî êîìïåòåíö³¿ ÿêèõ íàëå-
æèòü ðåàë³çàö³ÿ äåìîãðàô³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà
ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ, Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè, Ãîëîâíå óïðàâë³í-
íÿ ïî ô³çè÷í³é êóëüòóð³ òà ñïîðòó, Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìî-
ëîä³, Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ñîö³àëü-
íèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³,
ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðà-
ö³¿

Ùîðîêó

8. Çàáåçïå÷èòè äîñòóïí³ñòü äî ³íôîðìà-
ö³éíèõ ìàòåð³àë³â òà íàäàííÿ ïðîôîð³ºí-
òàö³éíèõ ïîñëóã ë³òí³ì ãðîìàäÿíàì, ÿê³
çáåðåãëè ïðàöåçäàòí³ñòü ³ áàæàþòü ïðàöþ-

âàòè òà çâåðòàþòüñÿ äî äåðæàâíî¿ ñëóæáè
çàéíÿòîñò³.

Êîîðäèíàö³éíèé êîì³òåò ñïðèÿííÿ çàé-
íÿòîñò³ íàñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà, Ãîëîâ-
íå óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà çàéíÿòîñò³,
ðàéîíí³ óì. Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðà-
ö³¿

Ïîñò³éíî

9. Âèäàâàòè ³íôîðìàö³éíî-ïðîñâ³òíèöü-
ê³ ìàòåð³àëè ç ïðîïàãàíäè çäîðîâîãî ñïî-
ñîáó æèòòÿ äëÿ ð³çíèõ êàòåãîð³é íàñåëåí-
íÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ñîö³àëüíèõ
ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³, Ãîëîâ-
íå óïðàâë³ííÿ ïî ô³çè÷í³é êóëüòóð³ òà
ñïîðòó, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ
ñ³ì’¿ òà ìîëîä³, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ
êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ, ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³
äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿

Ïîñò³éíî

10. Ïðîâîäèòè âñåóêðà¿íñüê³ òà ðåã³î-
íàëüí³ ñïîðòèâíî-ìàñîâ³ ³ ô³çêóëüòóðíî-
îçäîðîâ÷³ çàõîäè.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ïî ô³çè÷í³é êóëüòó-
ð³ òà ñïîðòó, ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâ-
í³ àäì³í³ñòðàö³¿

Ïîñò³éíî

11. Íàäàòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî óäîñêîíà-
ëåííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ òà ìåòîäîëî-
ã³÷íî-îðãàí³çàö³éíî¿ áàçè äëÿ ïðîâåäåííÿ
Âñåóêðà¿íñüêîãî ïåðåïèñó íàñåëåííÿ 2011
ðîêó.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè ó ì. Êè-
ºâ³

2007—2009

12. Çàáåçïå÷èòè ñòâîðåííÿ íà áàç³ äà-
íèõ Âñåóêðà¿íñüêèõ ïåðåïèñ³â 2001 ³ 2011
ðîê³â ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì äëÿ îö³íêè
âïëèâó ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿ äåìîãðàô³÷íî-
ãî ðîçâèòêó íà ïåð³îä äî 2015 ðîêó íà äå-
ìîãðàô³÷íó ñèòóàö³þ.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè ó ì. Êè-
ºâ³

2010—1015

13. Âèñâ³òëþâàòè ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ ðåàë³çàö³þ Ñòðàòåã³¿ äåìîãðàô³÷-
íîãî ðîçâèòêó íà ïåð³îä äî 2015 ðîêó.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âçàºìîä³¿
ç çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà çâ’ÿç-
ê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ïîñò³éíî

14. Ðîçðîáèòè òà âïðîâàäèòè ïðîãðàìó
êóëüòóðíî-ìàñîâîãî ñ³ìåéíîãî â³äïî÷èíêó.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ
2007

15. Çàáåçïå÷èòè ñòâîðåííÿ òåëåâ³ç³éíî¿
ïðîãðàìè “Ïðî ñ³ì’þ”.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà
ìîëîä³, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü
âçàºìîä³¿ ç çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìà-
ö³¿ òà çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ

2007—2015

16. Âïðîâàäæóâàòè ñîö³àëüíó ðåêëàìó ç
ïèòàíü çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ òà óòâåð-
äæåííÿ ñ³ìåéíèõ ö³ííîñòåé.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà
ìîëîä³, Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ñîö³-
àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³,
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñ-
òèö³é

2007—2015

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Про надання дозволу 
закритому акціонерному товариству 
“Квадрат$Україна” на проектування 

та будівництво торговельно$розважального
комплексу з рекреаційно$оздоровчою 

та аква зонами, а також дитячим 
майданчиком на перетині вул. Милославської

та просп. Володимира Маяковського 
у Деснянському районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1402 від 22 жовтня 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи містобудування”,
“Про планування та забудову території”, враховуючи звернення закритого акціонерного товариства “Квад�
рат�Україна” від 26.09.2007 № 105:
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1. Äîçâîëèòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó

òîâàðèñòâó “Êâàäðàò-Óêðà¿íà” çä³éñíèòè
ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâî òîðãîâåëü-
íî-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó ç ðåêðåàö³é-
íî-îçäîðîâ÷îþ òà àêâà çîíàìè, à òàêîæ
äèòÿ÷èì ìàéäàí÷èêîì íà ïåðåòèí³ âóë.
Ìèëîñëàâñüêî¿ òà ïðîñï. Âîëîäèìèðà Ìà-
ÿêîâñüêîãî ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³, çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ï.2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

Ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâî çä³éñíèòè
íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, ÿêà ïåðåäàíà çã³äíî
ç ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
17.03.2005 ¹ 160/2736 “Ïðî ïåðåäà÷ó çà-
êðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Êâàä-
ðàò-Óêðà¿íà” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó ç
ðåêðåàö³éíî-îçäîðîâ÷îþ òà àêâà çîíàìè,
à òàêîæ äèòÿ÷èì ìàéäàí÷èêîì íà ïåðåòè-
í³ âóë. Ìèëîñëàâñüêî¿ òà ïðîñï. Âîëîäè-
ìèðà Ìàÿêîâñüêîãî ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà” òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ
ïîñâ³ä÷åíå äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè â³ä 07 æîâòíÿ 2005 ¹ 62-6-00268.

2. Çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Êâàäðàò-Óêðà¿íà:

2.1. Îòðèìàòè âèõ³äí³ äàí³ íà ïðîåêòó-
âàííÿ îá’ºêòà;

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

2.3. Ï³ñëÿ ðîçðîáêè ³ çàòâåðäæåííÿ â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñ-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà
âèð³øèòè ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ â³äïî-
â³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì. Êèºâà” (³ç çì³íàìè ³ äîïîâ-
íåííÿìè);

2.4. Îäåðæàòè â óïðàâë³íí³ äåðæàâíîãî
àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ äî-
çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò òà â
Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãî-
óñòðîºì òà çîâí³øí³ì äèçàéíîì ì. Êèºâà
îðäåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò ï³ñëÿ ïîãîäæåí-
íÿ òà çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíî-êîøòîðèñ-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó òà âèêîíàííÿ ï³äïóíêòó 2.3 öüîãî ïóíê-
òó.

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

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

Голова Л. Черновець ий

Про надання дозволу 
на використання коштів 

відновної вартості
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1418 від 31 жовтня 2007 року

Відповідно до розпорядження від 27.06.2007 № 811 “Про затвердження Порядку видалення зелених
насаджень на території м. Києва, Порядку визначення відновної вартості зелених насаджень у м. Києві та
Базових розцінок визначення вартості послуг щодо обстеження зелених насаджень, погодження генпла�
нів, планів прокладання інженерних мереж, дендропланів проектної документації, розрахунку відновної вар�
тості і підготовки дозвільної документації на видалення зелених насаджень”, з метою забезпечення під час
проведення осіннього місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста замі�
ни засохлих дерев вуличних насаджень:

1. Äîçâîëèòè Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó
îá’ºäíàííþ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿â-
çåëåíáóä” âèêîðèñòàòè êîøòè â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çà çíåñåí³ çåëåí³ íàñàäæåííÿ â
ñóì³ 5000,0 òèñ. ãðí, àêóìóëüîâàí³ íà ñïå-
ö³àëüíîìó ðàõóíêó îá’ºäíàííÿ òà ðàéîí-
íèõ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ïî óòðè-
ìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü, äëÿ çàêóï³âë³
ñàäæàíö³â äåêîðàòèâíèõ äåðåâ, äîáðèâ,
ñòèìóëÿòîð³â ðîñòó ³ êîðåíåóòâîðåííÿ, ïà-
êóâàëüíèõ ìàòåð³àë³â äëÿ îáâ’ÿçóâàííÿ êî-
ðåíåâèõ ñèñòåì äåðåâíèõ ðîñëèí ç ãëèáîþ
´ðóíòó ïðè ïåðåñàäæóâàíí³, ïàëüíî-ìàñ-
òèëüíèõ ìàòåð³àë³â, íàéìàííÿ íåîáõ³äíèõ
ìàøèí ³ ìåõàí³çì³â äëÿ âèêîïóâàííÿ, íà-
âàíòàæåííÿ, òðàíñïîðòóâàííÿ, ðîçâàíòà-

æóâàííÿ ³ âèñàäæóâàííÿ âåëèêîì³ðíèõ ñà-
äæàíö³â ç ãëèáîþ ́ ðóíòó, ¿õ ïîëèâó òà ï³ä-
æèâëåííÿ ó â³äïîâ³äí³ àãðîòåõí³÷í³ ñòðî-
êè.

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

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

Голова Л. Черновець ий

Про дозвіл 
на використання коштів 
відновлюючої вартості

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1419 від 31 жовтня 2007 року

Відповідно до законів України “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні”, до підпункту 2.2. пункту 2 розпорядження Київської міської державної адміністрації від
07.02.2005 № 119 “Про затвердження Порядку розрахунку відновлюючої вартості зелених насаджень та
Базових розцінок визначення вартості послуг щодо обстеження зелених насаджень, погодження генпла�
нів, планів прокладання інженерних мереж, дендропланів проектної документації, розрахунку відновлю�
ючої вартості і підготовки (видачі) дозвільної документації на знесення чи/та пересаджування зелених на�
саджень”, з метою покращення асортименту дворічних і багаторічних квіткових культур та забезпечення
належного квіткового оформлення м. Києва у 2008—2009 роках:

1. Äîçâîëèòè Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó
îá’ºäíàííþ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿â-
çåëåíáóä” âèêîðèñòàòè â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó 250 òèñ. ãðí íà çàêóï³âëþ íàñ³í-
íÿ äâîð³÷íèõ ³ áàãàòîð³÷íèõ êâ³òêîâèõ
êóëüòóð, 350 òèñ. ãðí íà ïðèäáàííÿ êâ³ò-
êîâî¿ ðîçñàäè òà 250,0 òèñ. ãðí íà ïðè-
äáàííÿ ñàäèâíîãî ìàòåð³àëó êàíí çà ðàõó-
íîê êîøò³â â³äíîâëþþ÷î¿ âàðòîñò³ çà çíå-
ñåí³ çåëåí³ íàñàäæåííÿ, ùî àêóìóëþþòü-
ñÿ íà ñïåö³àëüíîìó ðàõóíêó Êè¿âñüêîãî
êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³â-
íèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä”.

2. Çàêóï³âëþ íàñ³ííÿ äâîð³÷íèõ ³ áàãà-

òîð³÷íèõ êâ³òêîâèõ êóëüòóð òà êâ³òêîâî¿
ðîçñàäè çä³éñíèòè íà òåíäåðí³é îñíîâ³ â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî
çàêóï³âëþ òîâàð³â, ðîá³ò ³ ïîñëóã çà äåð-
æàâí³ êîøòè”.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ çì³ñòó
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿.

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

Голова Л. Черновець ий

Про виконання підготовчих робіт 
для реконструкції транспортної розв’язки 

на Київському півкільці на ділянці 
км 12+240 — км 14+360 

(Жулянський шляхопровід) 
у Солом’янському 

та Святошинському районах
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1420 від 31 жовтня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про дорожній
рух”, на виконання пункту 24 Окремого доручення прем’єр�міністра України В. Януковича від 28.09.2006
№ 35587/0/1�06 за підсумками робочої поїздки до м. Києва 9 вересня 2006 р. та пункту 22 розпоряджен�
ня Київської міської державної адміністрації від 17.10.2006 № 1521 “Про затвердження плану заходів до
виконання окремого доручення прем’єр�міністра України В. Януковича за підсумками робочої поїздки до
м. Києва 9 вересня 2006 року”, з метою виконання реконструкції транспортної розв’язки на Київському
півкільці на ділянці км 12+240 — км 14+360 (Жулянський шляхопровід) та створення безпечних умов ру�
ху автомобільного транспорту у Солом’янському та Святошинському районах:

1. Çä³éñíèòè ó 2007 ðîö³ ðîçðîáêó ïðî-
åêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ â³äïî-
â³äíî äî ðîçðîáëåíîãî íà çàìîâëåííÿ
Äåðæàâíî¿ ñëóæáè àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã
Óêðà¿íè (Óêðàâòîäîð) òåõí³êî-åêîíîì³÷-
íîãî îá´ðóíòóâàííÿ, à â 2008 ðîö³ ïðè-
ñòóïèòè äî âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò
(ïåðåêëàäêà ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ïåðåíå-
ñåííÿ ñïîðóä, â³äñåëåííÿ ìåøêàíö³â æè-
ëèõ áóäèíê³â òà â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè) ó çîí³ ðåêîíñòðóêö³¿ òðàíñïîðòíî¿
ðîçâ’ÿçêè äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ íà Êè¿â-
ñüêîìó ï³âê³ëüö³ íà ä³ëÿíö³ êì 12+240 —
êì 14+360 (Æóëÿíñüêèé øëÿõîïðîâ³ä) ó
Ñîëîì’ÿíñüêîìó òà Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîíàõ.

2. Çàìîâíèêîì ðîçðîáêè ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà âèêîíàííÿ
ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿
òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè íà Êè¿âñüêîìó
ï³âê³ëüö³ íà ä³ëÿíö³ êì 12+240 — êì
14+360 (Æóëÿíñüêèé øëÿõîïðîâ³ä) ó Ñî-
ëîì’ÿíñüêîìó òà Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-
íàõ âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
“Äèðåêö³ÿ áóä³âíèöòâà øëÿõîâî-òðàíñ-
ïîðòíèõ ñïîðóä ì. Êèºâà”, ùî âõîäèòü
äî ñêëàäó êîìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿ “Êè-
¿âàâòîäîð”.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Äèðåê-
ö³ÿ áóä³âíèöòâà øëÿõîâî-òðàíñïîðòíèõ
ñïîðóä ì. Êèºâà”:

3.1. Âèçíà÷èòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó íà òåíäåðí³é îñíîâ³ ãåíåðàëüí³ ïðîåêò-
íó òà áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ ïðîåêòó-
âàííÿ òà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò äëÿ
ðåêîíñòðóêö³¿ òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè äåð-
æàâíî¿ âëàñíîñò³ íà Êè¿âñüêîìó ï³âê³ëüö³
íà ä³ëÿíö³ êì 12+240 — êì 14+360 (Æó-
ëÿíñüêèé øëÿõîïðîâ³ä) ó Ñîëîì’ÿíñüêî-
ìó òà Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîíàõ.

3.2. Îäåðæàòè â ³íæåíåðíèõ ñëóæáàõ ì³ñ-
òà òåõí³÷í³ óìîâè.

3.3. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè ó âñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äî-
êóìåíòàö³þ.

3.4. Îäåðæàòè â óïðàâë³íí³ äåðæàâíîãî
àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðî-
á³ò.

3.5. Îäåðæàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) îðäåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò.

3.6. Âèêîíàòè ðîáîòè çã³äíî ç Ïðàâèëà-
ìè âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïîðó-
äàõ òà íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îáëàäíàí-
íþ â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíèìè ð³øåííÿì
âèêîíêîìó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîä-
íèõ äåïóòàò³â â³ä 04.02.80 ¹ 125.

3.7. Ï³äãîòîâ÷³ ðîáîòè, çàçíà÷åí³ ó ïóíê-
ò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, âèêîíóâàòè ö³-
ëîäîáîâî ïðè îáìåæåíí³ ðóõó òðàíñïîðòó
íà ä³ëÿíö³ âèêîíàííÿ ðîá³ò ç çàéíÿòòÿì ³ñ-
íóþ÷î¿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè îäíîãî íàïðÿì-
êó ðóõó.

3.8. Â³äñåëèòè ìåøêàíö³â æèëèõ áóäèí-
ê³â, ÿê³ ïîòðàïëÿþòü ó çîíó ðåêîíñòðóêö³¿
òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè äåðæàâíî¿ âëàñíî-
ñò³ íà Êè¿âñüêîìó ï³âê³ëüö³ íà ä³ëÿíö³ êì
12+240 — êì 14+360 (Æóëÿíñüêèé øëÿ-

õîïðîâ³ä) ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó òà Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîíàõ, çà ðàõóíîê êîøò³â, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ïðîåêòíî-êîøòîðèñíîþ äîêó-
ìåíòàö³ºþ íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ ðî-
á³ò.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) òà ³íæåíåðíèì ñëóæáàì ì.
Êèºâà â òèæíåâèé òåðì³í âèäàòè àðõ³òåê-
òóðíî-ïëàíóâàëüíå çàâäàííÿ òà òåõí³÷í³
óìîâè öüîãî îá’ºêòà.

5. Ãåíåðàëüí³é ïðîåêòí³é îðãàí³çàö³¿ ó
ñêëàä³ ïðîåêòó ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè ç
ÓÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõåìó
îðãàí³çàö³¿ ðóõó òðàíñïîðòó íà ïåð³îä âè-
êîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò äëÿ ðåêîíñòðóê-
ö³¿ òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè äåðæàâíî¿ âëàñ-
íîñò³ íà Êè¿âñüêîìó ï³âê³ëüö³ íà ä³ëÿíö³
êì 12+240 — êì 14+360 (Æóëÿíñüêèé
øëÿõîïðîâ³ä) ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó òà Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîíàõ.

6. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà çâåðíåííÿì çàìîâ-
íèêà çàáåçïå÷èòè îðãàí³çàö³þ ðîá³ò ³ç
ðîçðîáêè ïðîåêò³â çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, âèíåñåí-
íÿ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííÿ äîãîâîð³â
îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê (ùîäî çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê â ìåæàõ ì. Êèºâà) äëÿ âè-
êîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ â ï. 1 öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ.

7. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿):

7.1. Ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ç ïðîåêòóâàííÿ
ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ òðàíñ-
ïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ íà
Êè¿âñüêîìó ï³âê³ëüö³ íà ä³ëÿíö³ êì
12+240 — êì 14+360 (Æóëÿíñüêèé øëÿ-
õîïðîâ³ä) ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó òà Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîíàõ çä³éñíèòè çà ðàõóíîê êîø-
ò³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñ-
òà Êèºâà íà 2007 ð³ê.

7.2. Ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàòè äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñ-
òèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî
âêëþ÷åííÿ ðîá³ò ³ç âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ
ðîá³ò äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ òðàíñïîðòíî¿ ðîç-
â’ÿçêè äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ íà Êè¿âñüêî-
ìó ï³âê³ëüö³ íà ä³ëÿíö³ êì 12+240 — êì
14+360 (Æóëÿíñüêèé øëÿõîïðîâ³ä) ó Ñî-
ëîì’ÿíñüêîìó òà Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîíàõ
äî ïðîåêòó Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà
íà 2008 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

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

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

Голова Л. Черновець ий
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КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення ва антної посади

ДИРЕКТОРА КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

“КИЇВМІСЬКСВІТЛО”

Основні обов’яз и:

—Забезпеч є ф н ціон вання та розвито зовнішньо о освітлення для безпеч-

но о р х транспорт та пішоходів вечірній та нічний час;

— Забезпеч є е спл атацію та своєчасний ремонт балансових мереж зовнішньо-

о освітлення в лиць, площ пар ів, с верів та між вартальних проїздів;

— Ви он є ф н ції замовни а по апітальном б дівництв , ре онстр ції та апі-

тальном ремонт еле тромереж зовнішньо о та архіте т рно-де оративно о освіт-

лення.

Основні ритерії при прийнятті андидата на робот :

—За освітньо- валіфі аційним рівнем ма істр або спеціаліст;

— Досвід роботи за фахом на ерівних посадах не менше 5 ро ів або стаж робо-

ти за фахом не менше 10 ро ів;

— Досвід ерівництва на підприємстві із за альною іль істю працівни ів понад

400 осіб є перева ою;

— Вільне орист вання ПК;

— Відповідальність, цілеспрямованість, ініціативність, чесність, порядність, ом -

ні абельність;

— Висо ий професіоналізм, самостійність прийнятті рішень;

— Вміння створити оманд валіфі ованих працівни ів, здійснити раціональне роз-

міщення та цільове ви ористання персонал ;

— Готовність працювати понаднормово та напр женом ритмі.

Конта тний телефон: 278-67-76.

Я що Ви бажаєте взяти часть он рсі на заміщення ва антної посади, необ-

хідно заповнити ан ет андидата, форм я ої можна отримати на сайті www. kmv.

gov. ua. Заповнен форм ан ети необхідно надіслати на адрес gryshyna@ekonomic.

kyiv-city. gov. ua, позначивши темі листа “Дире тор КП “Київмісь світло””.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення ва антної посади

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ

ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Основні обов’яз и:

—Ор анізов є та проводить в адміністративном б дин по в л. Хрещати , 36

офіційні прийоми, здійснює осподарсь е обсл ов вання інших заходів;

— Ви он є ф н ції замовни а б дівництва, ре онстр ції та ремонтних робіт;

— Контролює ви онання ремонтно-б дівельних робіт та витрати, виділених на це

бюджетних оштів;

— Здійснює в межах наявних оштів матеріально-технічне забезпечення діяльно-

сті се ретаріат Київсь ої місь ої ради та апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-

ої ради (КМДА).

Основні ритерії при прийнятті андидата на робот :

—За освітньо- валіфі аційним рівнем ма істр або спеціаліст;

— Досвід роботи за фахом в державній сл жбі на ерівних посадах не менше 5

ро ів або стаж роботи за фахом на ерівних посадах не менше 7 ро ів або стаж ро-

боти за фахом не менше 10 ро ів;

— Вільне орист вання ПК;

— Відповідальність, цілеспрямованість, ініціативність, чесність, порядність, ом -

ні абельність;

— Висо ий професіоналізм, самостійність прийнятті рішень;

— Готовність працювати понаднормово та напр женом ритмі.

Конта тний телефон: 234-40-98.

До менти на часть он рсі подаються до правління адрової роботи і на о-

род апарат ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної адміністра-

ції) до 21 р дня 2007 ро за адресою: 01044, м. Київ, в л. Басейна,1/2-а, .102.

Я що Ви бажаєте взяти часть он рсі на заміщення ва антних посад, необхідно

заповнити ан ет андидата, форм я ої можна отримати на сайті www. kmv. gov.

ua. Заповнен форм ан ети з власними даними можна надіслати на адрес

kuts@kma. gov. ua, позначивши темі листа “Ан ета”.

Діюча АЗС ТОВ “РосУ рЕнер о”, що знаходиться в Святошинсь ом районі м.Києва по проспе т
50-річчя Жовтня, 1-А, повинна отримати Дозвіл на ви иди в атмосфер . Підприємство спеціаліз ється
по заправці автотранспорт бензином та дизельним паливом. Підприємство належить до 3 р пи
об’є тів.

За рез льтатами розрах н ів розсіювання онцентрації на межі санітарно-захисної зони менші
ранично доп стимих.
З ідно іззвітомпоінвентаризаціїви идівзабр днюючихречовинватмосфер ,ви онаним 2007р.,напідприємстві

7 джерел ви идів в атмосфер .
Ви иди с ладають:
Бензин нафтовий 0,37355 /с, 1,392042 т/рі ,
В леводні нас. С12-С19: 0,000037 /с, 0,000071 т/рі .
Всьо о по підприємств : 0,373587 /с, 1,392113 т/рі .

За важення та пропозиції щодо видачі Дозвол просимо надсилати в Святошинсь районн державн
адміністрацію.

До ва и а ціонерів ВАТ “У р ни а”
орпоративне підприємство
ДАК “У рвидавполі рафія”

В Газеті “Хрещати ”№ 186 від 02.11.2007р. б ло оп блі оване
повідомлення про проведення за альних зборів а ціонерів
ВАТ “У р ни а” орпоративне підприємство ДАК “У рвидав-
полі рафія”. Повідомляємо про внесення змін до поряд
денно о за альних зборів а ціонерів ВАТ “У р ни а”
орпоративне підприємство ДАК “У рвидавполі рафія”, я і
відб д ться 21.12.2007 р.
Порядо денний доповнений 5 (п’ятим) питанням:

“Від ли ання та обрання членів на лядової ради товариства”.
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ВВ ІІ ДД   АА ВВ ТТ ОО РР ААÓêðà¿íñüê³ Àëüïè 
ç ³ñòîðè÷íèì ïðèñìàêîì
Ó Ñëàâñüêîìó íà òóðèñò³â î÷³êóþòü ñí³ãîâ³ ïðèãîäè

Ñëàâñüêå ðîçòàøîâàíå çà 130
ê³ëîìåòð³â â³ä Ëüâîâà â ìàëüîâ-
íè÷³é äîëèí³ ð³÷îê Îï³ð ³ Ñëàâ-
êà. Ä³ñòàòèñÿ äî ì³ñòå÷êà äîâîë³
ïðîñòî — ÷åðåç íüîãî ¿äå ïîòÿã
Êè¿â — Óæãîðîä, à òàêîæ ³íø³
(êâèòêè âàðòî áðàòè çàçäàëåã³äü).
Íà ì³ñö³ ïðîïîíóþòü áàãàòî âà-
ð³àíò³â äëÿ ðîçòàøóâàííÿ, ê³ëüêà
ã³ðñüêîëèæíèõ ñïóñê³â òà ðîçâà-
ãè íà áóäü-ÿêèé ñìàê.

Містеч о славних
і сильних воїнів

Öåé êóòî÷îê çåìë³ îâ³ÿíèé ñòà-
ðîäàâí³ìè ïåðåêàçàìè. Íàä ð³÷-
êîþ Îï³ð â óðî÷èù³ Ñâÿòîñëàâ’ÿ
ïîõîâàíèé ñèí Âîëîäèìèðà Âå-
ëèêîãî äðåâëÿíñüêèé êíÿçü Ñâÿ-
òîñëàâ, ÿêèé ó 1015-ìó çàãèíóâ
òóò â³ä ðóê íàéìàíèõ óáèâöü áðà-
òà Ñâÿòîïîëêà. Äðóæèííèêè,
êîòð³ çàëèøèëèñÿ æèâèìè ï³ñëÿ
ñìåðò³ êíÿçÿ, íåïîäàë³ê ïîáóäó-
âàëè ñîá³ õàòèíêè. Òàê ó ö³é ì³ñ-
öåâîñò³ âèíèêëî ïåðøå ïîñåëåí-
íÿ. Äðóæèííèê³â óñþäè çíàëè ÿê
õîðîáðèõ âî¿í³â, òîæ íàçèâàëè
ñëàâíèìè, à ¿õíº ïîñåëåííÿ —
Ñëàâíå. Çãîäîì ç’ÿâèëàñÿ íèí³ø-
íÿ íàçâà — Ñëàâñüêå.

Ó Ñëàâñüêîìó íà ãîð³ Ïèñàí³é
º äæåðåëî Ïèñàíà Êðèíèöÿ, ç
ÿêîãî íàâ³òü ó íàéì³öí³ø³ ìîðî-
çè á’º ñâ³æà âîäà. Ç äæåðåëîì ïî-
â’ÿçàíà äàâíÿ êàðïàòñüêà ëåãåí-
äà. ×àñòî áóâàâ òóò ç³ ñâî¿ìè îä-
íîäóìöÿìè ãðîçà çàìîæíî¿ øëÿõ-
òè Îëåêñà Äîâáóø. Ó äâîáî¿ ç îä-
íèì ç³ ñâî¿õ îïðèøê³â â³í ëåãêî
íàïèñàâ ïàëüöåì íà êàìåí³. Â³ä

òîãî é íàçâà — Ïèñàíà Êðèíè-
öÿ. Êàæóòü, ÿêùî ÷îëîâ³ê íà-
ï’ºòüñÿ âîäè ç íå¿, òî ñòàíå òàêèì
ñèëüíèì ³ ñì³ëèâèì, ÿê ñàì
Îëåêñà Äîâáóø.

У ори —
по е стрим!

Óæå äàâíî Ñëàâñüêå âèçíàíå
ìåêêîþ ã³ðñüêîëèæíîãî ñïîðòó.
Çà äàíèìè îô³ö³éíî¿ ñòàòèñòèêè,
ì³ñòå÷êî ùîðîêó â³äâ³äóþòü ìàé-
æå 100 òèñÿ÷ òóðèñò³â (ïåðåâàæ-
íî â ñí³ãîâèé ñåçîí), à íåîô³ö³é-
íî¿ — óäåñÿòåðî á³ëüøå. Ïðèðîä-
íå ðîçòàøóâàííÿ õðåáò³â Áåñêèä
³ Ãîðãàí³â íàâêîëî Ñëàâñüêîãî
ñïðèº óí³êàëüíîìó ì³êðîêë³ìàòó:
ìàéæå äî êâ³òíÿ òóò óòðèìóºòüñÿ
áåçâ³òðÿíà ñí³ãîâà ïîãîäà. Ïîðó÷
³ç ì³ñòå÷êîì ôóíêö³îíóº ø³ñòü
òðàñ, ñåðòèô³êîâàíèõ Ì³æíàðîä-
íîþ ôåäåðàö³ºþ ëèæíîãî ñïîðòó
(çîêðåìà é ñëàëîì-ã³ãàíò òà ñó-
ïåðñëàëîì). Îäèí êð³ñåëüíèé ³ 15
áóãåëüíèõ ï³äéîìíèê³â ùîãîäè-
íè â³äâîçÿòü íà ñõèëè ïðîíàä 7
òèñÿ÷ ëèæíèê³â. Äî ñëîâà, òðàñ º
ê³ëüêà âèä³â: çåëåí³ — íàéïðîñ-
ò³ø³, äëÿ íîâà÷ê³â, ñèí³ — áåç-
ïå÷í³, äëÿ øâèäêî¿ ¿çäè, ÷åðâî-
í³ — ö³êàâ³ äëÿ òèõ, õòî âæå âì³º
êàòàòèñÿ, ³ ÷îðí³ — íàéñêëàäí³-
ø³, äëÿ ïðîôåñ³îíàë³â.

Óçÿòè ëèæ³ àáî ñíîóáîðä íà
ïðîêàò ìîæíà â ÷èñëåííèõ ñïå-
ö³àë³çîâàíèõ ïóíêòàõ, ïàíñ³îíà-
òàõ ÷è ïðèâàòíèõ ñàäèáàõ, àáî æ
âëàñíå á³ëÿ ñõèë³â (30—80
ãðí/äåíü). Äî òðàñ ³ç öåíòðó ì³ñ-
òå÷êà çà 10—15 ãðí ëèæíèê³â ï³ä-
âîçÿòü ñïåö³àëüí³ ìàøèíè — äî-
ðîãè çàíåäáàí³, òîæ ïî¿çäêà ïå-
ðåòâîðþºòüñÿ íà ñâîºð³äíèé àò-
ðàêö³îí.

Â³çèò³âêîþ Ñëàâñüêîãî, áåç-
óìîâíî, º ñõèëè ãîðè Òðîñòÿí
(1236 ì), ðîçòàøîâàíî¿ çà äâà ê³-
ëîìåòðè â³ä ì³ñòå÷êà. Êàòàòèñÿ
ìîæíà â ê³ëüêîõ íàïðÿìêàõ — º
çàõ³äíèé, ï³âí³÷íèé, öåíòðàëü-
íèé ³ ñõ³äíèé ñõèëè. Íà Òðîñòÿ-
í³ ÷àñòî ïðîâîäÿòü óñåóêðà¿íñüê³
çìàãàííÿ ç ã³ðñüêîëèæíîãî ñïîð-
òó, òðåíóþòüñÿ îë³ìï³éñüê³ çá³ð-
í³ Óêðà¿íè: íà öåíòðàëüíîìó ñõè-
ë³ ñïåö³àëüíî ïðîêëàäåíî ñïîð-
òèâíó òðàñó. Ï³ä çàõ³äíèì ñõèëîì
ðîçòàøîâàíà òàê çâàíà âåëèêà äî-
ëèíà ÷àéíèê³â — ÷óäîâå ì³ñöå
äëÿ íàâ÷àííÿ. Íàâ³òü ÿêùî íå

ðèçèêóºø ç’¿õàòè ç Òðîñòÿíà, âàð-
òî ï³äíÿòèñÿ íà âåðøèíó: çà 15
õâèëèí ç êð³ñåëüíîãî ï³äéîìíè-
êà çàâäîâæêè 2750 ì (5 ãðí â
îäèí á³ê) â³äêðèâàºòüñÿ ÷óäîâà
ïàíîðàìà Êàðïàò.

Ùå îäíà ãîðà Ñëàâñüêîãî —
Ïîë³òåõí³ê — ö³ëêîì ï³äõîäèòü
äëÿ òèõ, õòî ò³ëüêè â÷èòüñÿ êàòà-
òèñÿ íà ëèæàõ, à òàêîæ ãîäèòüñÿ
äëÿ ñ³ìåéíîãî â³äïî÷èíêó. Îñî-
áëèâî ïîëþáëÿþòü öå ì³ñöå ñòó-
äåíòè — ìàéæå ê³ëîìåòðîâèé
ñõèë íàëåæèòü Ëüâ³âñüêîìó ïîë³-
òåõí³÷íîìó ³íñòèòóòîâ³. Òàì ïðà-
öþþòü äâà áóãåëüíèõ ï³äéîìíè-
êè: äîâãèé ³ êîðîòêèé. ßêùî
Òðîñòÿí ï³äõîäèòü çäåá³ëüøîãî
ïðîôåñ³éíèì ã³ðñüêîëèæíèêàì,
òî Ïîë³òåõí³ê — ñàìå äëÿ ïî÷àò-
ê³âö³â: íà éîãî ñõèëàõ áåç âåëè-
êèõ çóñèëü ³ ñòðàõó îñâîþþòü àçè
öüîãî âèäó ñïîðòó. Ç ñîáîþ âàð-
òî âçÿòè õî÷à á ãðèâåíü 100: ïî 5
ãðí çà îäèí ï³äéîì êîøòóþòü áó-
ãåëüí³ ï³äéîìíèêè, à ïðÿìî á³ëÿ
òðàñ ðîçòàøîâàí³ âèíîñí³ áàðè,
äå ïðîïîíóþòü ïîîá³äàòè (íàëèñ-
íèêè ³ ïå÷åíà êàðòîïëÿ — ïî 9
ãðí, ãðèáíà þøêà — 8 ãðí), âè-
ïèòè ç³ãð³âàëüíèõ íàïî¿â (÷àé —
3 ãðí, êîíüÿê — 6 ãðí çà 50 ã,
ãë³íòâåéí — 5 ãðí). Ïðè áàæàí-
í³ ìîæíà ñêîðèñòàòèñÿ ïîñëóãà-
ìè ³íñòðóêòîð³â ç ã³ðñüêîëèæíî-
ãî ñïîðòó — çà 50—60 ãðí/ãîä.

Т ристові на заміт
Ó Ñëàâñüêîìó ä³þòü 25 áàç â³ä-

ïî÷èíêó, ïðèâàòí³ ãîòåë³ é êîì-
ïëåêñè, à òàêîæ º áóäèíî÷êè ³
êîòåäæ³ â ïðèâàòíîìó ñåêòîð³.
Äîáà ïðîæèâàííÿ â ÷èñëåííèõ
ãîòåëÿõ ³ ïàíñ³îíàòàõ îá³éäåòüñÿ
250—600 ãðí, ãîñïîäàð³ ïðèâàò-
íèõ áóäèíî÷ê³â ïðèéìóòü âàñ çà
30—100 ãðí. Ó íèõ ìîæíà çàìîâ-
ëÿòè ñí³äàíîê ³ âå÷åðþ àáî æ ïî-
ïî¿ñòè â çàòèøíîìó ðåñòîðàí³
“Ìàêñèì” (çà 25—40 ãðí). Ï³ñëÿ
àêòèâíîãî ñïîðòèâíîãî â³äïî÷èí-
êó ðîçñëàáèòèñÿ äîïîìîæå ñàóíà
(50—80 ãðí/ãîä.), à òàêîæ âå÷³ð-
í³ ðîçâàãè. Äèñêîòåêè òà áàðè
ïðàöþþòü ïðè ãîòåëüíèõ êîì-
ïëåêñàõ, “â³ä³ðâàòèñÿ” ïðîïîíó-
þòü í³÷í³ êëóáè “Êàðïàòè” òà 
X-treme. Ùîá óäîñòàëü íàêàòàòè-
ñÿ íà ñí³ãîâèõ ñõèëàõ, ïóñêàòèñÿ
â çàãóë íà âñþ í³÷ íå ðåêîìåíäó-
þòü, àäæå òåìí³º â ãîðàõ ðàí³-
øå

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Щоро взим до Слав-
сь о о прям ють ті, хто
хоче під орити ірсь і вер-
шини. Вдень життя вир є
на схилах, я і підходять і
досвідченим спортсменам
і почат івцям, а вночі при-
хильни и розва відпочи-
вають затишних ресто-
ранах та нічних л бах.
Нав оло ж Славсь о о до-
питливі мож ть ознайоми-
тися з ці авими історични-
ми місцями.

Їздити на підйомни можна не лише для повернення на почато схил , а й просто для о ляд ч дових раєвидів
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ìèñòåöüêîãî
Ëîíäîíà
Îëåã Ï²Í×ÓÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ê³ëüêà äí³â òîìó ÿ ïîâåðíóâñÿ
ç Ëîíäîíà — òèæäåíü ãîñòþâàâ ó
òîâàðèøà. Â³í äîâîë³ âèäàòíèé
á³çíåñìåí ðîäîì ³ç Êèºâà, ÿêèé
ëþáèòü ìèñòåöòâî. ß æèâ ó íüî-
ãî â âåëè÷åçíîìó ïåíòõàóç³
ç ïàíîðàìîþ Òåìçè, íà
ÿêó ìîæíà áåçê³íå÷íî
äèâèòèñÿ ç â³êîí.

Ëîíäîí — êàì’ÿíà
ºâðîïåéñüêà ñòîëèöÿ
á³çíåñó òà ìèñ-
òåöòâà. Òóäè
òðåáà ¿õàòè
ñàìîðåàë³-

çîâóâàòèñÿ ³ çíàõîäèòè ìîæ-
ëèâîñò³ äëÿ ñâî¿õ ïðîåêò³â. ß
ÿê ñêóëüïòîð óâåñü â³ëüíèé ÷àñ
ïðèñâÿòèâ ìèñòåöòâó — õîäèâ íà
àóêö³îíè, â ìóçå¿, êàðòèíí³ ãàëå-
ðå¿. Íàìàãàâñÿ ðîçøèðþâàòè ñâîº
ðîçóì³ííÿ ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà,
õóäîæíüîãî á³çíåñó. Öå áóâ òàêèé
òèæäåíü, êîëè ÿ ì³ã ñïîê³éíî äó-
ìàòè ïðî ìèñòåöòâî, íå â³äâîë³êà-
þ÷èñü íà òåëåôîíí³ ðîçìîâè òà ä³-
ëîâ³ çóñòð³÷³. ß â³äêëþ÷èâ òåëåôîí
òà õîäèâ ³ñòîðè÷íèìè âóëè÷êàìè,
çàãëÿäàþ÷è â ìèñòåöüê³ ñàëîíè.

Â³äâ³äàâ ìóçåé ñó÷àñíîãî ìèñ-
òåöòâà Tate Gallery, ùî â ñàìîìó
öåíòð³ Ëîíäîíà. Ïðèì³ùåííÿ ö³º¿
âåëè÷åçíî¿ áóä³âë³ òàêå, ÿê íàø
óí³âåðìàã “Óêðà¿íà”, íà âñ³õ ïî-
âåðõàõ ðîçòàøîâàí³ åêñïîíàòè â³-
äîìèõ ñâ³òîâèõ õóäîæíèê³â, ùî
ïðàöþþòü â ñòèë³ contemporary art.
Tate Gallery çà ñòàòóñîì ìîæíà ïî-
ð³âíÿòè ç òàêèìè ìèñòåöüêèìè ã³-
ãàíòàìè, ÿê Åðì³òàæ ÷è Ìåòðîïî-
ë³òåí,— âîíà º ñâ³òîâîþ ëàáîðàòî-
ð³ºþ, ÿêà ô³êñóº âñ³ ïðîöåñè ñó-
÷àñíîãî ìèñòåöòâà. Ïðè÷îìó á³ëü-
ø³ñòü åêñïîíàò³â Tate Gallery — öå
íå êàðòèíè ÷è ñêóëüïòóðè. Õî÷à ÿ,

çâ³ñíî, áóâ ðàäèé ïîáà÷èòè òàì
æèâîïèñ Êàçèì³ðà Ìàëåâè÷à ³
ñêóëüïòóðè ìîãî óëþáëåíîãî
øâåéöàðñüêîãî õóäîæíèêà Àëü-
áåðòî Äæàêîìåòò³. Àëå ìàéæå âñ³
çàëè â³ääàí³ ï³ä ³íñòàëÿö³¿ òà ïåð-
ôîðìåíñè. Ö³êàâî, ùî îäèí ³ç
íàéïîïóëÿðí³øèõ åêñïîíàò³â —
òàêà íåâåëè÷êà áàíî÷êà, â ÿê³é

ëåæàòü åêñêðåìåíòè õóäîæíè-
êà — àâòîðà ö³º¿ ³äå¿. Ïîðÿä
³ç íåþ ôîòîãðàôóºòüñÿ íàé-
á³ëüøå ëþäåé. Íå òå, ùîá
öå ïîäîáàëîñÿ ìåí³ îñîáèñ-

òî, ÷è íàâïàêè, ÿ ââàæàâ áè
òàêó ³äåþ íåõóäîæíüîþ,

àëå öå ³ñíóº ³ öèì ö³-
êàâëÿòüñÿ!

Çíà÷íó ÷àñòèíó
ñâîãî ÷àñó â Ëîí-
äîí³ ÿ ïðîâ³â ó
àóêö³îííèõ áó-
äèíêàõ Sothebys,
Christies òà Mc-
Duglas. Òàì ÿê-
ðàç â³äáóâàëèñÿ
ðîñ³éñüê³ äí³.
Êóïèòè ëîòè,
ÿê³ êîøòóâàëè
ïî 4—10 ì³ëü-
éîí³â äîëàð³â,
ÿ, çâ³ñíî, íå

ì³ã, àëå âñå
îäíî áóëî
ö³êàâî ïî-
çíàéîìè-
òèñÿ ç³
ñâ³òîâèìè

êîëåêö³îíåðàìè, ïî-
äèâèòèñÿ íà ïðåä-
ñòàâëåíå ìèñòåö-
òâî. Ï³ñëÿ àóêö³-
îííèõ òîðã³â ÿ
îá³äàâ ó íåâåëè÷-

êîìó ðåñòîðàí³ ïðè
áóäèíêó Sothebys. Òàì áóëà äîâî-
ë³ çàòèøíà àòìîñôåðà, ³ áàãàòî ëåã-
êèõ ñòðàâ ó ìåíþ. Ïîò³ì ÿ áðîäèâ
âóëèöÿìè â ïîøóêàõ âñå íîâèõ
êíèæêîâèõ ìàãàçèí³â. Çà öåé òèæ-
äåíü êóïèâ ê³ëüêà êíèæîê ç ìèñ-
òåöòâà òà àðõ³òåêòóðè — Áîòòåðî,
Áðàíêóç³ òà ùå ùîñü. Ö³ “ôîë³àí-
òè”, ïî 500 ñòîð³íîê êîæíèé, ëåä-
âå âë³çëè ó âàë³çó.

ß áàãàòî ãóëÿâ ×àéíà-òàóíîì —
ðàéîíîì êèòàéñüêèõ ðåñòîðàí³â òà
ñóâåí³ð³â. Íà âóëèöÿõ áàãàòî ìàãà-
çèí÷èê³â, ïðèêðàøåíèõ êèòàé-
ñüêèìè ã³ðëÿíäàìè, íà â³òðèíàõ
íàïèñè ³ºðîãë³ôàìè... Êóïèâ ñîá³
ó îäíîãî ïðîäàâöÿ, áàáóñÿ ÿêîãî,
äî ñëîâà, òàêîæ ³ç Óêðà¿íè, ê³ëüêà
ö³êàâèõ ïðèíàä äëÿ ôîêóñ³â: ñïå-
ö³àëüí³ êàðòè, ÿùè÷êè, àêñåñóàðè.
Ó Êèºâ³ ôîêóñè ïîêàçóâàòèìó!

Ó Ëîíäîí³ ìåíå, ÿê íå äèâíî,
äóæå âðàçèëè òóàëåòè. Â³äêðèò³,
ÿê òåëåôîíí³ áóäêè â Êèºâ³. Ëþ-
äè çàõîäÿòü, â³äâåðòàþòüñÿ, òàì
ñòî¿òü òàêèé ï³ñóàð, ïðèêð³ïëå-
íèé äî ñò³íêè. Öå, çâ³ñíî, ò³ëüêè
äëÿ ÷îëîâ³ê³â
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“²çðà¿ëü â ªãèïò³” ñåðåä òðüîõ
äåñÿòê³â Ãåíäåëåâèõ îðàòîð³é —
òâ³ð ó ïåâíîìó ñåíñ³ îñîáëèâèé.
Íàïèñàí³ îäíà çà îäíîþ “²çðà¿ëü
ó ªãèïò³” òà “Ñàóë” çàïðîïîíóâà-
ëè äîâîë³ îðèã³íàëüíèé êîìïðî-
ì³ñ ó ðåïåðòóàðí³é ïîë³òèö³ ìó-
çè÷íèõ òåàòð³â Ëîíäîíà 1730-õ ðî-
ê³â. Ñèòóàö³ÿ é ñïðàâä³ áóëà íå-
ïðîñòîþ. Àíãë³éö³, çàöèêëåí³ íà
³äå¿ ñòâîðåííÿ íàö³îíàëüíîãî
îïåðíîãî ðåïåðòóàðó, äàâíî ïðàã-
íóëè ÷îãîñü “íå³òàë³éñüêîãî”. À
ðàçîì ³ç òèì íå ïðèïèíÿëè öüêó-
âàòè Ãåíäåëÿ, êîòðèé, õî÷à é áóâ
îô³ö³éíî âèçíàíèé çà îäíîãî ç
íàéá³ëüøèõ îïåðíèõ êîìïîçèòî-
ð³â òîãî÷àñíî¿ Áðèòàí³¿, óñå æ òà-
êè çàëèøàâñÿ í³ìöåì ç àíãë³é-
ñüêèì ï³ääàíñòâîì.

Îðàòîð³ÿ äîïîìîãëà ³ Ãåíäåëå-
â³, é ðåâíèì ïàòð³îòàì. Ìàåñòðî
ñïðîñòèâ ïîøóê ñîë³ñò³â ñåðåä

ëîíäîíñüêî¿ ìóçè÷íî¿ íîìåíêëà-
òóðè, à áðèòàíö³ ä³ñòàëè òå, ùî
çàìîâëÿëè,— ö³ëêîì ã³äíèé ñó-
ðîãàò ³òàë³éñüêîãî ìóçè÷íîãî òå-
àòðó, æàíð, êîòðèé òàê ñàìî
ñï³ââ³äíîñèòüñÿ ç êëàñè÷íîþ
îïåðîþ, ÿê àíãë³éñüêèé ñòåéê ç
íàòóðàëüíîþ ÿëîâè÷èíîþ.

Ó öüîìó æàíð³ Ãåíäåëü ñïðàâä³
çíàéøîâ ñåáå. Ïî÷èíàþ÷è ôàê-
òè÷íî ç “²çðà¿ëþ â ªãèïò³”, â³í
ïèøå îðàòîð³þ çà îðàòîð³ºþ:

“Ìåñ³ÿ”, “Ñàìñîí”, “Âàëòàñàð”,
“Ãåðêóëåñ”, “²óäà Ìàêêàâåé”.
Îñòàííþ, “²ºâôàé”, çàâåðøóâàâ,
óæå ìàþ÷è ñåðéîçí³ ïðîáëåìè ç
çîðîì. Ïðîòå é ç ïóáë³÷íèì âè-
çíàííÿì ÿê òâîðöÿ æàíðó îðàòî-
ð³¿.

Ó “²çðà¿ë³ â ªãèïò³”, íà â³äì³íó
â³ä ³íøèõ ãåíäåë³âñüêèõ îðàòîð³é,
ãîëîâíèì ãåðîºì º õîð. Ñåðåä äâà-
äöÿòè ï’ÿòè íîìåð³â ö³º¿ êîìïî-
çèö³¿ ò³ëüêè ÷îòèðè àð³¿, òðè äó-

åòè òà äâà ðå÷èòàòèâè. Ðåøòà —
õîðîâ³ ïàðò³¿. Òîáòî, ïîêè êîìïî-
çèòîð âèð³øóâàâ êàäðîâî-ïîë³òè÷-
íó ïðîáëåìó ³ç ñîë³ñòàìè, ñàìî
ñîáîþ çíàéøëîñÿ ð³øåííÿ äëÿ ãî-
ëîâíîãî ñìèñëîâîãî çàâäàííÿ —
ïåðåíåñòè àêöåíò ç ³íäèâ³äóàëü-
íîñòåé íà óçàãàëüíåíèé îáðàç ³ç-
ðà¿ëüòÿí.

Ùå îäèí äîâîë³ ö³êàâèé øòðèõ:
òâ³ð íå ìàº ë³áðåòî. Ñëîâà, ùî ¿õ
âèêîíóº õîð, âçÿòî êîìïîçèòîðîì

ïðîñòî ç³ Ñòàðîãî Çàïîâ³òó (çîê-
ðåìà, äðóãà ÷àñòèíà îðàòîð³¿ ö³ë-
êîì â³äòâîðþº äîâîë³ îá’ºìíèé
ôðàãìåíò ç êíèãè “Âèõ³ä”).

À îñü ñèòóàö³ÿ ç íîòàìè çíà÷íî
ñêëàäí³øà. ̄ õ â Óêðà¿í³ äîñ³ ïðîñ-
òî íå áóëî — äèðèãåíòîâ³ îðêåñ-
òðó ²ãîðþ Àíäð³ºâñüêîìó äîâåëî-
ñÿ øóêàòè ïàðòèòóðó â õàùàõ ³í-
òåðíåòó, à ïîòîìó âëàñíîðó÷ íà-
áèðàòè ìóçè÷íèé òåêñò íà êîì-
ï’þòåð³.

Êè¿âñüê³ ïîñòàíîâíèêè îðàòî-
ð³¿ ï³øëè çà äóõîì á³áë³éíîãî òåê-
ñòó. Â ¿õí³é ³íòåðïðåòàö³¿ “²çðà¿ëü
â ªãèïò³” ñòàâ ìóçè÷íîþ ïðèò÷åþ
ïðî äîëþ ³çðà¿ëüñüêîãî íàðîäó:
áàãàòîñòðàæäàëüíó òà òðàã³÷íó
(ïåðøà ÷àñòèíà îðàòîð³¿), à âîä-
íî÷àñ ùàñëèâó, ö³ëêîì â³ääàíó âî-
ë³ Òâîðöÿ (äðóãà ÷àñòèíà òâîðó).
Ïåðåêîíëèâî ïðîçâó÷àâ ïåðåäîñ-
òàíí³é õîðîâèé íîìåð íà ñëîâà
“Ïî÷óëè íàðîäè — ³ òðåìò³ëè...”
(ó öüîìó ìóçè÷íîìó åï³çîä³ âèïè-
ñàíî êàðòèíó òðèâîãè ïåðåëÿêà-
íèõ ô³ë³ñòèìëÿí). ×åðåç ðèòì³÷-
íî ð³âíå, àêóðàòíå ïðîâåäåííÿ
ïóíêòèðíî¿ ë³í³¿ îðêåñòðîâ³ âäàëî-
ñÿ ñòâîðèòè ìóçè÷íó ìåòàôîðó
ïóëüñó ñõâèëüîâàíî¿ þðáè. Êî-
ðåêòíî òðèìàëèñÿ íà ñöåí³ é ñî-
ë³ñòè — Îëüãà Øâèäêà òà Îëåíà
Øèíåëü (ñîïðàíî), Êîñòÿíòèí
Òðèïîëüñüêèé òà Îëåã ×îðíîùî-
êîâ (áàñè), Í³íà Õàðå÷êî (êîíòð-
àëüòî) ³ Âàäèì Ñîëîäêèé (òåíîð).
Âîíè ïðîâåëè ñâî¿ ïàðò³¿ òàê, ùîá
íå çîñåðåäæóâàòè íà ñîá³ óâàãè
ïóáë³êè. Çâ³ñíî, íà êîðèñòü õîðî-
â³. É íàâ³òü ó ïðÿìîìó ñåíñ³ ¿ì ïî-
ùàñòèëî ïîñòàâèòè õîð íà ïåð-
øèé ïëàí: â³äñï³âàâøè ñâî¿ íî-
ìåðè, àðòèñòè òèõåíüêî çàëèøà-
ëè ñöåíó
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Ñóðîãàòíà êëàñèêà
Ó Êèºâ³ âïåðøå ïî÷óëè îðàòîð³þ “²çðà¿ëü â ªãèïò³”

Àëÿ Ô²Ë²ÏÏÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

На сцені Оперної ст дії
онсерваторії вист пив
джазовий рт всесвітньо
відомо о онтрабасиста з
Ізраїлю Авішаї Коена.
Трійці юна ів простими
мелодіями вдалося розч -
лити столичн п блі до
сліз.

Ó âèïàäêó Àâ³øà¿ Êîåíà íàâ-
ðÿä ÷è áóäå ïåðåá³ëüøåííÿì
êëàñè÷íèé ãàçåòíèé øòàìï ïðî
³ì’ÿ, ÿêå íå íàäòî äîáðå çíàþòü
íàâ³òü ó êîë³ ïîö³íîâóâà÷³â äæà-
çîâî¿ ìóçèêè. À âò³ì, çàëà Îïåð-
íî¿ ñòóä³¿ êîíñåðâàòîð³¿ ó ÷åòâåð
áóëà çàïîâíåíà äî îñòàííüîãî
êð³ñëà. Ìîæå, çàâäÿêè òîìó, ùî
îðãàí³çàö³ºþ êîíöåðòó çàéìàëè-
ñÿ íåùîäàâíî ñòâîðåíèé ïðîäþ-
ñåðñüêèé öåíòð Jazz in Kiev òà
Ôîíä ìèñòåöòâ Âîëîäèìèðà Ô³-
ë³ïïîâà,— îáèäâ³ íàçâè îñòàí-
í³ì ÷àñîì àâòîìàòè÷íî àñîö³-
þþòüñÿ ó êèÿí ³ç ÿê³ñíèì äæà-
çîì. Àáî ñëàâà þíîãî â³ðòóîçà-
êîíòðàáàñèñòà âñòèãëà äîëåò³òè
äî Êèºâà ï³ñëÿ âèñòóïó òð³î Êî-
åíà â Ðîñ³¿ íà äæàçîâîìó ôåñòè-
âàë³ ó ï³äìîñêîâíîìó Àðõàí-
ãåëüñüêîìó âë³òêó öüîãî ðîêó.

ßê áè òàì íå áóëî, àëå Êîåí,
ïîïðè ñâ³é â³ê, ìàº âæå â àêòè-
â³ ñï³âïðàöþ ç òàêèìè çóáðàìè
äæàçó, ÿê ×³ê Êîð³à, Äæåôô
Âîòñ, Â³íòîí Ìàðñàë³ñ. Âëàñíà
äèñêîãðàô³ÿ ìóçèêàíòà íà ñüî-
ãîäí³ ñêëàäàº â³ñ³ì àëüáîì³â, ñå-

ðåä ÿêèõ, äî ñëîâà, º é çàïèñà-
í³ íà ñëàâåòí³é Blue Note. Íà
êè¿âñüêîìó êîíöåðò³ ïðîçâó÷à-
ëè ï’ºñè ç ð³çíèõ ïðîãðàì, ³, ñó-
äÿ÷è ç áóðõëèâî¿ ðåàêö³¿ ñëóõà-
÷³â íà ïåðø³ çâóêè äåÿêèõ êîì-
ïîçèö³é, ÷óëè ó íàñ íå ëèøå ³ì’ÿ
Êîåíà, à é éîãî ìóçèêó, ïðèíàé-
ìí³ êëþ÷îâ³ ìåëîä³¿.

Ó çàõ³äí³é ïðåñ³, ãîâîðÿ÷è ïðî
Àâ³øà¿ Êîåíà, çàçâè÷àé êàæóòü
ïðî ÷àðè àáî ìàã³þ, ìèñòåöòâîì
ÿêî¿ öåé þíàê íà÷åáòî âîëîä³º.
Ìèíóëîãî òèæíÿ êèÿíè ñàì³
ìîãëè ïåðåêîíàòèñÿ, íàñê³ëüêè
öå ïðàâäà. Çäàâàëîñÿ, âèêîíàâ-
ö³ ïðîñòî ðîçìîâëÿþòü ì³æ ñî-
áîþ â ÿêèéñü íåçâè÷íèé ñïîñ³á,
áåç ñë³â, íàâ³òü áåç æåñò³â, êîí-
òàêòóþ÷è îäèí ³ç îäíèì äåñü íà
ð³âí³ â³áðàö³é. Ñàìà æ ìóçèêà
íåïîì³òíî òà í³æíî çìóøóâàëà
çàïëþùèòè î÷³ òà â³ääàòèñÿ ÷à-
ð³âíîìó, ÿê óâ³ ñí³, ïîëüîòó.
Ìîæåòå íå â³ðèòè, àëå êîðåñ-
ïîíäåíòîâ³ “Õðåùàòèêà” çäàëî-
ñÿ, ùî íà áàãàòüîõ îáëè÷÷ÿõ,
ïðè÷îìó íå ò³ëüêè æ³íî÷èõ, çó-
ñòð³ëèñÿ âîäíî÷àñ ñëüîçè òà ïî-
ñì³øêà.

Îäíå çà îäíèì íàêî÷óâàëèñÿ
íà çàë ì’ÿê³ òà íåéìîâ³ðíî òîí-
ê³ êëàâ³øí³ ïåðåëèâè ç-ï³ä ïàëü-
ö³â Øà¿ Ìàåñòðî. Öåé þíàê,
ñë³ä çàçíà÷èòè, íåäàðìà âèáðàâ
ñîá³ ïñåâäîí³ì — éîãî äåë³êàò-
íèé àêîìïàíåìåíò òà ÷óòòºâ³ ñî-
ëî ñïðàâëÿþòü íåçàáóòíº âðà-
æåííÿ. ßê ³ ãðà àìåðèêàíñüêî-
ãî ó÷àñíèêà òð³î óäàðíèêà Ìàð-
êà Äæóë³àíî, íàïðî÷óä ÷óéíîãî
é òîíêîãî ïàðòíåðà. É, çâè÷àé-
íî, íå äàâàâ ïóáë³ö³ îãîâòàòèñÿ

í³ íà ìèòü ë³äåð òà àâòîð óñüîãî
ä³éñòâà. Çäàâàëîñÿ, Àâ³øà¿ Êîåí
çð³ññÿ ç³ ñâî¿ì ³íñòðóìåíòîì íà-
ñò³ëüêè, ùî ïåðåòâîðèâñÿ íà ì³-
ô³÷íó ³ñòîòó, ÿêà º ëþäèíîþ ëè-
øå íàïîëîâèíó.

Â³ä³ðâàòè î÷åé â³ä ïëàñòè÷íèõ
ïàñ³â éîãî âåëèêèõ êðàñèâèõ ðóê
áóëî ìàéæå íåìîæëèâî. Êîëè æ
ó ìîìåíòè åêñïðåñèâíèõ êóëü-
ì³íàö³é î÷³ ìóçèêàíòà çàêî÷ó-
âàëèñÿ, ïàëüö³ ìîëîòèëè ïî ãðè-
ôó òà áîêàõ êîíòðàáàñà, à ãîëî-
âà ìàëî íå â³äðèâàëàñÿ â³ä íàä-
òî åíåðã³éíèõ ðóõ³â, çäàâàëîñÿ,

ùî âèêîíàâåöü óâ³éøîâ ó ãëè-
áîêèé òðàíñ. À âæå çà ï³âõâè-
ëèíè ìóçèêàíò ïîâåðòàâñÿ ó
íàø ñâ³ò ³ çíîâó í³æíî ïåñòèâ
÷óòëèâ³ ñòðóíè àáî æ áðàâñÿ çà
ñìè÷îê ³ âèâîäèâ ïðîñòó ìåëî-
ä³éíó ë³í³þ.

Öå, ìàáóòü, ãîëîâíå, ùî â³ä-
ð³çíÿº ìóçèêó Êîåíà â ñó÷àñíî-
ìó ³ìïðîâ³çàö³éíîìó ìèñòåö-
òâ³ — öåé þíàê íå áî¿òüñÿ áóòè
ïðîñòèì. Òîáòî ñòîðþâàòè ìó-
çèêó êðàñèâó, ðîìàíòè÷íó, âè-
øóêàíó, àëå áåç çàéâèõ ìóäðó-
âàíü.

Í³÷îãî äèâíîãî, ùî ï³âòîðè
ãîäèíè âèñòóïó êèÿíàì âèÿâè-
ëîñÿ çàìàëî. Ï³ä ê³íåöü ³çðà¿ëü-
ñüêèì ìóçèêàíòàì âëàøòóâàëè
îâàö³þ ñòîÿ÷è, çìóñèâøè ãîñ-
òåé âèêîíàòè ùå äâ³ ï’ºñè ïîçà
ïðîãðàìîþ. Êîåí ðîç÷óëèâñÿ
íàñò³ëüêè, ùî çàñï³âàâ íàâ³òü
ïðîíèêëèâó íîñòàëüã³éíó ï³ñíþ
íà ³âðèò³. Ùîïðàâäà, çàê³í÷èâ
óñå çîâñ³ì íåñïîä³âàíî: äðàéâî-
âîþ êîíòðàáàñîâîþ âåðñ³ºþ á³ò-
ë³âñüêî¿ Come Together, ÿêó
ì³öíèì õîðîì ï³äõîïèâ óâåñü
çàë

Çíîâó òð³éêà

В "Ізраїлі в Є ипті" Гендель раз і назавжди вирішив адрово-політичн проблем з солістами

Авішаї Коен (лівор ч) онта т є з партнерами на рівні вібрацій

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Мин ло о тижня в Націо-
нальном б дин ор ан-
ної та амерної м зи и
ви онанні Ансамблю ла-
сичної м зи и імені Лято-
шинсь о о прозв чала
ораторія "Ізраїль в Є ипті"
Ґеорґа Фрідріха Генделя.
Хоча за ордоном цей
твір входить до низ и
найрейтин овіших омпо-
зицій хорово о баро о, в
У раїні історію про біб-
лейсь о о Мойсея хором
проспівали вперше.

Ãóðò Àâ³øà¿ Êîåíà ï³äêîðèâ Êè¿â
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Çàÿ÷å ùàñòÿ
Äî Êèºâà çíîâó 
ïðè¿õàâ “Ñîâðåìåííèê”
Òåòÿíà Á²ËÅÖÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні на сцені Театр імені
Лесі У раїн и розпочинаються
триденні астролі мос овсь о о
"Современни а". Цьо о раз с-
лавлена а торсь а оманда Га-
лини Волче привезла до Києва
одн з останніх прем'єр — тра і-
омедію "Заєць. Love Story" за
п'єсою Ми оли Коляди.

Ãàëèíà Âîë÷åê, ìàáóòü, íàéïðèñòðàñí³-
øèé ñåðåä ðåæèñåð³â øàíóâàëüíèê äðà-
ìàòóðã³¿ Ìèêîëè Êîëÿäè. Ñïåêòàêëü, ÿêèé
ñüîãîäí³, çàâòðà ³ ï³ñëÿçàâòðà ïîêàæóòü ó
Êèºâ³, âæå ÷åòâåðòà ïîñòàíîâêà “Ñîâðå-
ìåííèêà” çà òâîðàìè ºêàòåðèíáóðçüêîãî
àâòîðà. Çðåøòîþ ïðè÷èíè òàêî¿ â³ääàíî-
ñò³ â³äøóêàòè íåñêëàäíî: Ìèêîëà Êîëÿäà
òàëàíîâèòî ëþáèòü çâè÷àéíèõ ëþäåé, à
ùå á³ëüøå — çâè÷àéíèõ àêòîð³â. Ñàìå ïðî
íèõ ³ íàïèñàâ ï’ºñó “Ñòàðà çàé÷èõà”, ÿêó
â òåàòð³ ïåðåéìåíóâàëè íà “Çàºöü. Love
Story”.

Íà ñöåí³ â ³íòåð’ºð³ äåøåâîãî ïðîâ³í-
ö³éíîãî ãîòåëþ ç’ÿâëÿºòüñÿ ñòàðà àêòðè-
ñà. Â êîëãîòêàõ, ó àôðèêàíñüêîìó ïàðèêó
é ÷îìóñü íåéìîâ³ðíî ÿäó÷îìó íà òóëóá³.
Âåðåùèòü ìóçèêà, æ³íêà ðåïåòèðóº ÿêóñü
÷óíãó-÷àíãó ³, ïîâàëèâøèñü íà ë³æêî, ãîð-
ëàº â òåëåôîííó òðóáêó: “Õàëëüî, ðåöåï-
ö³ÿ!”.

Ïðî òå, ÿê ç’ÿâèëàñÿ öÿ ï’ºñà, â “Ñî-
âðåìåííèêó” ðîçïîâ³äàþòü òàê. Êîëÿäà
ÿêîñü âåñåëèâ Ãàëèíó Âîë÷åê àíåêäîòà-
ìè. Ïðî çíàéîìó àêòðèñó, ÿêà ïî¿õàëà äî
Ìîñêâè é òåïåð íà õàëòóðàõ ï³äðîáëÿº
íåãðîì. Ïðî ³íøó ë³òíþ àêòðèñó, êîòðà
æèâå ñïîãàäàìè ïðî óñï³õ, ÿêèé âîíà ìà-
ëà êîëèñü ó ðîë³ Ñòàðî¿ çàé÷èõè. Âîë÷åê

ïîñëóõàëà é ñêàçàëà: “Íàïèøåø ï’ºñó —
ïðèíîñü”.

Ðîëü êîì³÷íî¿ ñòàðî¿ àêòðèñè, êîòðà â
þíîñò³ ãðàëà Ñòàðó çàé÷èõó, à íà ñõèë³ ë³ò
ñòàëà ôàëüøèâîþ àôðèêàíêîþ, ä³ñòàëàñÿ
Í³í³ Äîðîøèí³é. ×îëîâ³êà — òîãî ñàìî-
ãî, ÿêîìó í³êóäè âæå ïàäàòè, òàê ùî ç óñ³õ
ðóõ³â çàëèøàºòüñÿ ò³ëüêè ðóõ óãîðó,— ãðàº
Âàëåíòèí Ãàôò. Âîíè íå áà÷èëèñÿ òðè-
äöÿòü ðîê³â. ¯é çäàºòüñÿ, ùî â³í ðàïòîâî

ââàëèâñÿ â ¿¿ æèòòÿ. Íàñïðàâä³ æ â³í ³í-
ñöåí³çóâàâ öþ çóñòð³÷ — ñòàðèé Àêòîð Àê-
òîðîâè÷, ÿêèé ãîâîðèòü öèòàòàìè — òî ç
“Ë³ðà”, òî ³ç “Çàéêè-çàçíàéêè”, à òî é ³ç
êîìîðè åï³ãðàì ñàìîãî Âàëåíòèíà Ãàôòà.
Òîáòî àêòîðè ãðàþòü àêòîð³â. Ðàçîì ³ç Êî-
ëÿäîþ ñì³þòüñÿ ç ñàìèõ ñåáå, äî êðàþ æà-
ëþã³äíèõ é êîì³÷íèõ. Ðàçîì ³ç íèì ïëà-
÷óòü â³ä í³æíîñò³ é æàëþ îäíå äî îäíîãî.
Êðè÷àòü êóäèñü óãîðó, äå íîðìàëüí³ ëþ-

äè áà÷àòü ò³ëüêè øòàíêåòè, à ö³ — íåáî.
² îá³öÿþòü ñòàíöþâàòè ùå ñâî¿ìè àðòðîç-
íèìè íîãàìè ÷óíãà-÷àíãó íà çàìåòåí³é
ñí³ãîì âóëèö³.

Äî ñëîâà, ïðî òàíö³. ¯õ îáîâ’ÿçêîâî áó-
äå òóò ÷èìàëî, íåäàðìà æ äîïîìàãàòè ³ç
ïëàñòè÷íèì ð³øåííÿì âèñòàâè Ãàëèíà
Âîë÷åê çàïðîñèëà äàâíþ ïîäðóãó — ãðàíä-
äàìó ô³ãóðíîãî êàòàííÿ Òåòÿíó Òàðàñî-
âó

Åì³ð Êóñòóð³öà âèäàâ “Çàïîâ³ò”
Ãîëîâíèé ê³íåìàòîãðàô³ñò Áàëêàí çíÿâ ùå îäèí ô³ëüì ïðî òå, ùî íå âñå òàê ïîãàíî

Áåç´ëóçäî äîð³êàòè Êóñòóð³ö³ çà
òå, ùî â³í Êóñòóð³öà, àëå, ïåðå-
ãëÿäàþ÷è éîãî íîâèé “Çàïîâ³ò”,
ëîâèø ñåáå íà áàæàíí³ çðîáèòè
ñàìå öå. Êóñòóð³öà â öüîìó ô³ëü-
ì³ — ³ì’ÿ øâèäøå íàçèâíå, ÿêàñü
ê³íåìàòîãðàô³÷íà ñóáñòàíö³ÿ,
ÿêî¿ òóò ÿâíî äóæå áàãàòî (ÿê,
ñêàæ³ìî, çàíàäòî áàãàòî áóëî é

Òàêåøè Êèòàíî â éîãî “Òàêå-
øèç”).

Ó íîâîìó ô³ëüì³ Åì³ð Êóñòóð³-
öà ïðîäîâæóº ðîçïîâ³äàòè äèê³
ñåðáñüê³ êàçêè, ðîçâèâàþ÷è ìî-
âó ëóáêîâîãî ñþððåàë³çìó.

Ó ïîêèíóòîìó ñåë³ æèâóòü ä³ä-
âèíàõ³äíèê Æ³âî¿í, éîãî áîâäóð
îíóê Öàíå, ñëàâíèé õëîï÷èñüêî

òðèíàäöÿòè-÷îòèðíàäöÿòè ðîê³â,
³ â÷èòåëüêà, êîòðà ìð³º ñòàòè äðó-
æèíîþ Æ³âî¿íà, àëå ïðè öüîìó
ùå é ðîçáóðõóº ï³äë³òêîâó ôàí-
òàç³þ Öàíå. Ñ³ëüñüêó øêîëó çà-
êðèâàþòü, äî ïîâíîãðóäî¿ â÷èë-
êè ñâàòàºòüñÿ ÷èíîâíèê-³ä³îò ç
ì³ñòà, à ä³ä çáèðàºòüñÿ ïîìèðà-
òè. Ïåðåä ñìåðòþ â³í õî÷å, ùîá
Öàíå âèêîíàâ çàïîâ³ò: ïî¿õàâ ó
ì³ñòî, ïðîäàâ êîðîâó, êóïèâ ³êî-
íó é çíàéøîâ ñîá³ äðóæèíó. Ó
ì³ñò³ îïèíÿºòüñÿ áàíäà íåäîóì-
êóâàòèõ ðåêåòèð³â, ÿê³ õî÷óòü çáó-
äóâàòè ïåðøèé ó Ñåðá³¿ âñåñâ³ò-
í³é òîðãîâèé öåíòð, êîì³÷íà ïà-
ðà ìîëîä÷èê³â, ùå îäíà â÷èòåëü-
êà, êîòðà ï³äðîáëÿº ïîâ³ºþ, à òà-
êîæ ¿¿ ñèìïàòè÷íà äî÷êà ßñíà,
ìàéáóòíÿ íàðå÷åíà Öàíå. Çàïî-
â³ò áóäå âèêîíàíî, áàíäèò³â ïî-
âáèâàþòü, Öàíå ³ ßñíà çàéìóòü-
ñÿ ëþáîâ’þ â áàãàæíèêó ãåäå-
åð³âñüêî¿ ìàøèíè “Âàðáóð´”, à ó
ô³íàë³ íàñòàíå ïîâíèé ãåï³-åíä
ç âåñ³ëëÿì, ïîõîðîíàìè, ï³ñíÿ-
ìè-òàíöÿìè, ñòð³ëÿíèíîþ ³ ïåðå-
äçâîíàìè.

ßêáè “Çàïîâ³ò” çíÿâ íå Êóñòó-
ð³öà, öå áóëà á äîñèòü çëà ïàðî-
ä³ÿ íà éîãî ê³íî. Ðåæèñåð óæå äî-
çâîëÿâ ñîá³ ïîâòîðþâàòèñÿ é ãðà-
òè ç íèì ñàìèì ïðèäóìàíèìè
øòàìïàìè, àëå òåïåð äîâ³â ¿õíþ
êîíöåíòðàö³þ äî ìåæ³. Ñóäÿ÷è ç
îñòàíí³õ òðüîõ ô³ëüì³â (“×îðíà
ê³øêà, á³ëèé ê³ò”, “Æèòòÿ ÿê äè-
âî”, “Çàïîâ³ò”), Êóñòóð³öà ñâ³äî-
ìî ³ ïîñë³äîâíî éäå øëÿõîì íà-
ðî÷èòî¿ ïðèì³òèâ³çàö³¿ ê³íî, ââà-

æàþ÷è, ùî òàêèì ÷èíîì ïîâåð-
òàº éîìó æâàâ³ñòü.

Ó îñòàííüîìó ô³ëüì³ â³í äîñÿã
ìàéæå äîñêîíàëîñò³. Âñå òóò çáè-
òî àáèÿê. Ñþæåò ñïðîùåíèé äî
êðàþ. Âëàñíå, çàïîâ³ò çâîäèòüñÿ
äî çàêëèêó ïëîäèòèñÿ é ðîçìíî-
æóâàòèñÿ. Ãðóáèé ãóìîð, çàì³øà-
íèé àáî íà ñåêñ³, àáî íà ãðîòåñ-
êîâîìó ïàòð³îòèçì³ (ä³ñòàëîñÿ, äî
ñëîâà, é ðîñ³éñüêî-ñåðáñüê³é
äðóæá³). Ðåæèñåð çíîâó ïîêàçàâ
ñåáå â³ðíèì ðàáëåç³àíöåì (÷îãî
âàðòà ñöåíà ç´âàëòóâàííÿ Ì³ê³
Ìàíîéëîâ³÷åì ³íäè÷êè). Àêòîðè
âæå íå ñò³ëüêè ãðàþòü, ñê³ëüêè
êîð÷àòü ãðèìàñè, à ìîâà ñõîæà
íà ìóêàííÿ, ãàâê³ò àáî ùåáåò —
ó êàäð³ äîñÿãíóòî íàðåøò³ ïîâ-
íîãî ð³âíîïðàâ’ÿ ì³æ ëþäüìè é
òâàðèíàìè. Ãàìîðó, ìåòóøí³, ïî-
ö³ëóíê³â, ñòð³ëÿíèíè ³ ðàä³ñíîãî
³ðæàííÿ Êóñòóð³ö³ çàìàëî, ³ â³í
ùå çàïóñêàº â ïîâ³òðÿ àðòèñòà
öèðêó, ÿêèé âåñü ô³ëüì êðóæëÿº
íàä ì³ñöåâ³ñòþ ïîä³áíî äî Áåòìå-
íà.

Êóñòóð³öà ëþáèòü ïîáóð÷àòè:
ìîâëÿâ, àâòîðñüêå ê³íî âìèðàº,
ôåñòèâàë³ ñòàëè — ÿê òèæí³ âè-
ñîêî¿ ìîäè, êîìåðö³ÿ âñå âáèâàº
³ òàêå ³íøå. Òîìó, î÷åâèäíî, â³í
³ äîçâîëÿº ñîá³ áóòè çóõâàëî íå-
ïðèñòîéíèì òà íåîõàéíèì ³ â³ä-
ïðàâëÿº äî Êàíí íå ê³íî, à áàëà-
ãàí. Çðîçóì³ëî, õóäîæíèê ìàº
ïðàâî â³äòâîðþâàòè îäíå é òå ñà-
ìå ñê³ëüêè çàâãîäíî äîâãî, äîâî-
äÿ÷è ñïðàâó õî÷ äî ñàìîïàðîä³¿,
õî÷ äî ïîâíîãî ìàðàçìó. Ðàäóâà-

òè æ ìîæå ëèøå òå, ùî êîëè ó
Êóñòóð³öè ³ íàñòàâ ìàðàçì, òî íå
áóðêîòëèâèé ³ æîâ÷íèé, à ÿê ³ äî-
ñ³ — íåïåðåáóòíüî æèòòºðàä³ñ-
íèé.

Ó ô³ëüìàõ ãîëîâíîãî Åì³ðà
ñâ³òîâîãî ê³íåìàòîãðàôà, íåõàé
íàâ³òü íàéâåñåë³øèõ, òÿæêî íå
øóêàòè ï³äòåêñò. ªäèíå ñåðéîç-
íå òðàêòóâàííÿ “Çàïîâ³òó”, ÿêå
ñïàäàº íà äóìêó,— ðîçãëÿäàòè
éîãî ÿê “Àíäå´ðàóíä-2”. Ó “Àí-
äå´ðàóíä³”, ô³ëüì³ îäíî÷àñíî ñà-
òèðè÷íîìó é òðàã³÷íîìó, Êóñòó-
ð³öà íàìàãàâñÿ ïîÿñíèòè, ùî òà-
êå áàëêàíñüêèé äóõ ³ áàëêàí-
ñüêèé àíàðõ³çì ³ ÷îìó ëþäè â
åêñ-Þãîñëàâ³¿ ïîñò³éíî ñòð³ëÿ-
þòü ó ïîâ³òðÿ é îäèí ó îäíîãî,
äóæå ïðè öüîìó ðàä³þ÷è æèòòþ.
Ó “Çàïîâ³ò³” ö³ æ ñàì³ ëþäè âè-
áðàëèñÿ ç ï³äï³ëëÿ íà ïîâ³òðÿ
ðîçáåùåíî âåñåëî¿ êàï³òàë³ñòè÷-
íî¿ Ñåðá³¿.

Êóñòóð³öà ç òèõèõ ðåæèñåð³â,
ÿê³ âñå æèòòÿ çí³ìàþòü îäèí ³ òîé
ñàìèé ô³ëüì. Â³í ³ äàë³ çí³ìàòè-
ìå ïðî ò³ æ òàêè â³òàëüí³ñòü ³ ïîä-
â³éí³ñòü àíàðõ³çìó, îäíî÷àñíî
ðóéí³âíîãî é òâîð÷îãî, àëå, ìîæ-
ëèâî, éîãî ïîòð³áíî, ùîá ñèòó-
àö³ÿ — ó ñâ³ò³, â Ñåðá³¿ — çì³íè-
ëàñÿ ðàäèêàëüí³øå. Ùîá â³í çì³ã
ñïðàâä³ ïî-íîâîìó ïîºäíàòè ¿¿ ç³
ñâî¿ìè óëþáëåíèìè òåìàìè. ²
÷èñëåíí³ íåñòèêîâêè “Çàïîâ³òó”,
øâèäøå çà âñå, ñòàëèñÿ ÿêðàç òî-
ìó, ùî ô³ëüì âèéøîâ êëàñè÷íèì
ïðîì³æíèì. Òèïîâèì êðèçî-
âèì

"Заповіт" К ст риці за ли ає режисерів плодити й розмнож вати штампи

Ïàâëî ÊÎÐÍ²ªÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

В раїнсь ий про ат вийшла омедія Еміра К ст ріци
"Заповіт". Ще один портрет весело о бал ансь о о а-
піталізм з оханням, піснями та пострілами ореспон-
дент "Хрещати а" визнав оле цією ласичних штампів
оловно о режисера олишньої Ю ославії.

З Ніною Дорошиною і Валентином Гафтом можна досхоч посміятися над собою
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Êîñìîá³îëîã³÷íèé ïðîãíîç
íà 4 ãðóäíÿ
ОВНИ, хочете б ти оханими, присл хайтеся до порад протилежної статі.

ТЕЛЬЦІ, нині не ви обираєте, а вас обирають. Хочете розба атіти, перевтілюй-
теся в солдата сл жбово о фронт . БЛИЗНЯТА, заплан йте на цей день діло-
ві пере овори, тіль и не тя ніть овдр е оїстичних інтересів на себе, а постав-
те вимо и протилежної сторони на чільне місце. РАКИ, спрям йте свій пот ж-
ний потенціал на вівтар сімейно о бла опол ччя. А ар’єрним троном не пе-
реймайтеся. ЛЕВИ, вам можна поб ти в ролі самоза охано о нарциса, це ні-
о о не драт ватиме, навпа и б дитиме любовн пристрасть. ДІВИ, очевидно
матеріальні бла а для вас стан ть мірилом життєвих цінностей, одна не заб -
вайте, що доброб том завдяч вати ви маєте насамперед родині... У мітливих
ТЕРЕЗІВ щастя битиме невичерпним джерелом, отож план йте на цей день
найва оміші справи. СКОРПІОНИ, лівою беріть, а правою роздавайте... Тво-
рець повноваж є вас дбайливо розпорядитися ба атством, я им він вас на-
ородив... Ви онаєте місію — ще більше розба атієте, і д ховно, й матеріаль-
но.СТРІЛЬЦІ опиняться на вершині поп лярності, оло симпати ів розширить-
ся, серця за оханих заб’ються в нісон... І ба ато з силь до ладати не треба,
ви — владна й впливова особа, отож все відб ватиметься я за велінням аз-
ової палич и. КОЗОРОГИ, висо е ерівництво прихильне до вас, бо вмієте пі-
дібрати люч до йо о серця, тож ловіть момент і посилюйте ар’єрні позиції.
Приб т и безпосередньо залежать від цьо о. Місце ВОДОЛІЇВ — на оратор-
сь ій триб ні, т т ви неперевершені. Озв ч йте свої д м и, пропон йте ори і-
нальні ідеї. Пере онати оточення доцільності втілення планів, схилити до своєї
точ и зор тр днощів не с ладе. Вас посл хають. А оло претендентів на др ж-
б розшириться. РИБИ, вашом житті може відб тися епохальна подія, що
зміцнить сл жбовий авторитет, допоможе здолати чер ов ар’єрн сходин

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Ñüîãîäí³ ïðåçèäåíò
Íàö³îíàëüíîãî îë³ìï³éñüêîãî
êîì³òåòó, ÷åìï³îí ªâðîïè ³
ñâ³òó, Ãåðîé Óêðà¿íè Ñåðã³é
ÁÓÁÊÀ ñâÿòêóº 44-ð³÷÷ÿ
Зі святом йо о вітає олімпійсь а чемпіон а з
імнасти и Катерина СЕРЕБРЯНСЬКА:

— У Сер ія Б б и ч дова сім’я. У ньо о вже дорослі діти. Та він — мо-
лодий чолові , отож від сієї д ші бажаю, аби них родині народилася
ще й дівчин а. Щоб він відч в себе в ролі не лише ерівни а Національ-
но о олімпійсь о о омітет , спішно о соціально о та політично о діяча,
а й молодо о бать а.

Р бри веде Гри орій КАРАВАЄВ

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

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

м. Києві державної адміністрації Ві тор Пилипишин.
Вед чий — Оле сандр Яремен о

III
ЕТАП

14
ТУР

_____________________
_____________________ім’я та прізвище

телефон

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

За міфоло ією, давньо-
слов’янсь о о божества
Коляди щоро народж є-
ться дитина — Божич. На-
весні та вліт він росте, а
восени починає марніти,
асн ти й помирає

а в останній день Масляно о
тижня
б найдовш ніч
в останній день старо о
ро
ніч перед Різдвом

У ба атьох раїнах зазвичай
на рошах зображ ють по-
літи ів та діячів льт ри.
Хто з них зображений на
пюрах одраз двох раїн?

Відповіді на запитання 13- о т р :

1- (Кни а фа тів.— Хар ів: Книж овий л б, 2006.— С. 165);
2-а (“Газета по- иевс и”.— 2007.— № 96.— С. 20);
3-б ( азета “Квартирное бюро”.— 2007.— № 8.— С.12)

а Уїнстон Черчілль
б Йосип Броз Тіто
в Ернесто Че Гевара
Тарас Шевчен о

В Уельсі аж до ХVIII сто-
ліття існ вала ранично
проста процед ра шлюб .
Щоб позб тися набридло-
о чолові а (др жини), до-
сить б ло

а надати довід , що він (во-
на) олосно хропе
б заявити, що він (вона) хи-
ляється від ви онання по-
др жніх обов’яз ів
в вистрибн ти з дом через
мітл
виставити речі за порі
оселі

3

1

2

Шановні переможці першо о етап он рс “Ер дит” 2007 ро : Ва-
лентина Кра овна, Валентина Шереметьєва, Ві тор Бабич, Гри орій
Кото , Наталія Михальчен о, Наталія Романя , Борис Важниць ий, Сер-
ій Зозовсь ий, Ніна Лися , Ма сим Єремен о, Наталія Спориш, Леся
Ляс ало та Сер ій Я овен о!
Запрош ємо вас четвер, 6 р дня, на 17.00 реда цію азети “Хре-

щати ” ( в л. Володимирсь а, 51-Б). На вас че ають призи від народ-
но о деп тата У раїни Вадима Колесничен а.

Äèñêî-êëóá 
“Êîìó çà 40”
Ó Ïàëàö³ ñïîðòó â³äáóëèñÿ çéîìêè íîâîð³÷íîãî
êîíöåðòó òåëåêàíàëó ICTV

Ïåðåä êîíöåðòîì ó êîðèäîð³
Ïàëàöó ñïîðòó çíàìåíèòèé Ïàò
(Æàí-Áàò³ñò Ïàòð³ê) ³ç ãðóïè
Otawan ³ Â³êòîð Ñàëòèêîâ ðîçö³-
ëóâàëèñÿ é õîäèëè îáíÿâøèñü,
ìîâ äàâí³ çíàéîì³. Êîëèøí³é ñî-
ë³ñò “Ôîðóìó” é “Åëåêòðîêëóáó”
ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî îòàê,

ðàçîì ³ç ³íøèìè ç³ðêàìè åïîõè
äèñêî, âäàºòüñÿ âèñòóïàòè ó Ðî-
ñ³¿ äóæå ð³äêî. “Ó êîæíîãî ñîëü-
í³ êîíöåðòè”,— ïîñêàðæèâñÿ
Â³êòîð Ñàëòèêîâ. Íàòîì³ñòü
Æàí-Áàò³ñò Ïàòð³ê ñêàçàâ, ùî çà
êîðäîíîì ïðîåêòè íà êøòàëò
“Äèñêîòåêè-80-õ” äóæå ïîïóëÿð-

í³. “Ìè é äîñ³ ïðàãíåìî ïðåä-
ñòàâëÿòè ïóáë³ö³ äèñêî, õî÷åìî
ïåðåäàòè âàì ï³ñí³ íàøî¿ ìîëî-
äîñò³. Ó 1980-õ íå áóëî ñò³ëüêè
ïðîáëåì, ÿê íèí³, òîìó öÿ ñâÿò-
êîâà ìóçèêà æèòèìå äîâãî”,—
ïåðåêîíàíèé ìóçèêàíò.

Îëåêñàíäð Áàðèê³í, ÿêèé ïå-
ðåä êîíöåðòîì õîäèâ çà ðó÷êó ç
ìîëîäîþ äðóæèíîþ Íåëë³ (íà-
â³òü çäàëîñÿ, ùî âîíà éîãî ïîâî-
äèð, áî ñï³âàê óâåñü ÷àñ ìðóæèâ-
ñÿ, íàïðóæóþ÷è ç³ð), ïîøêîäó-
âàâ, ùî ó 1980-ò³ íå áóëî òàêîãî
ñàóíäó, ÿê òåïåð. ² ïðèãàäàâ, ùî
éîãî êîëåãè-ìóçèêàíòè ç ãóðòó
“Ëåéñÿ ïåñíÿ” ëþáèëè âèêèäàòè
ç ãîòåëüíèõ íîìåð³â òåëåâ³çîðè é
äèâèëèñÿ, ÿê âîíè ãåïàþòü ç âè-
ñîòè îá àñôàëüò.

Ñâ³òëàíà Ðàç³íà ðîçïîâ³ëà, ùî
áóâ äåô³öèò íå ëèøå õîðîøîãî
çâóêó íà ñöåí³, à é òîâàð³â ó ìà-
ãàçèíàõ: “ßêîñü ³ç Óôè ÿ òÿãëà
àêóìóëÿòîð, óí³òàç, á³äå é ðàêî-
âèíó, ùî ïîò³ì òàê ³ “ïîìåðëè”
ó ìåíå íà áàëêîí³. Êóïèòè âñå öå
â Ìîñêâ³ áóëî ïðîñòî íåðåàëü-
íî”.

Ïåðøèìè íà ñöåíó Ïàëàöó
ñïîðòó ï³äíÿëàñÿ çíàìåíèòà ãðó-
ïà Bad Boys Blue, ÿêà ââàæàëàñÿ
÷è íå íàéðîìàíòè÷í³øèì êîëåê-
òèâîì 1980-õ. Í³æí³ ðèòìè, ëåã-
êå äèñêî, ãóáíà ãàðìîøêà é ôîð-
òåï³àíî, ï³ñí³ ïðî ëþáîâ òà ùàñ-
òÿ — Bad Boys Blue ï³ä ðåâ³ííÿ
ïóáë³êè âèêîíàëè îäðàçó ø³ñòü
ñâî¿õ õ³ò³â, ïî÷àâøè ç You’re a
Woman, I’m a Man.

Ö³ëêîì ïðèñòîéíèé âèãëÿä ìà-
ëè ïîðó÷ ç³ ñòàðèìè é íîâ³ ãåðî¿
åïîõè äèñêî: Ãàéòàíà, “Ñêðÿá³í”,
“Àâ³àòîð”, Àí³ Ëîðàê é Îëåê-
ñàíäð Ïîíîìàðüîâ. Ñàìå ó÷àñòþ
óêðà¿íñüêèõ ç³ðîê ³ â³äð³çíÿâñÿ
öüîãîð³÷íèé ôåñòèâàëü “Äèñêî-
òåêà 80-õ”, ÿêèé ïðîâîäÿòü ó Ðî-
ñ³¿ âæå âøîñòå. Â Óêðà¿í³ æ â³í
â³äáóâñÿ âïåðøå

Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
“Õðåùàòèê”

У четвер вечері в столичном Палаці спорт відб лася
зйом а онцерт "Дис оте а-80-х", я ий демонстр ва-
тим ть 31 р дня на аналі ICTV. На сцені не б ло ні
ялин и, ні Діда Мороза, проте б ло оловне — хоро-
ший настрій, я ий матим ть лядачі під час з стрічі з
нез асними зір ами, мирами п блі и ще двадцяти-
річної давнини. Чотири одини свої знамениті хіти ви-
он вали р пи Bad Boys Blue, Ottawan, Ricchi E Poveri,
"Кар-мэн", "Авіатор", "С рябін" і м зи анти Riccardo
Fogli, Ві тор Салти ов, Світлана Разіна із рт "Ми-
раж", Оле сандр Бари ін з молодою др жиною —
співач ою Неллі, Гайтана, Оле сандр Пономарьов, Ані
Лора . За алом два десят и ви онавців.

На сцені Оле сандр Бари ін (лівор ч) помолодшав ро ів на 10, віді равши свої
найхітовіші пісні
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Ê³ðà Ïëàñòèí³íà ïîêàçàëà
òîâàð ñâî¿ì îáëè÷÷ÿì
Ðîñ³éñüêà äèçàéíåðêà â³äêðèëà ñâ³é ïåðøèé 
çàêîðäîííèé ìàãàçèí

Êè¿âñüêèé òà îäåñüêèé áóòèêè
Kira Plastinina, ùî â³äêðèëèñÿ
âæå ì³ñÿöü òîìó, ñòàëè ïåðøèì
êðîêîì ðîñ³éñüêî¿ ìàðêè äî çà-
âîþâàííÿ ðèíêó ³íøèõ êðà¿í. 
15-ð³÷íà Ê³ðà Ïëàñòèí³íà — äè-
çàéíåð ³ìåííîãî áðåíäó — ïðè-
ëåò³ëà äî Êèºâà ëèøå íà ê³ëüêà
ãîäèí, ùîá ïåðåð³çàòè ñèìâîë³÷-
íó ñòð³÷êó òà îñîáèñòî ïðåäñòà-
âèòè ñâîþ êîëåêö³þ.

Þíà äèçàéíåðêà ñòàëà â³äîìîþ
ð³ê òîìó, êîëè â³äêðèâñÿ ïåðøèé
ìàãàçèí Kira Plastinina ó Ìîñêâ³.
À âò³ì, ñëàâó ¿é ïðèí³ñ íå òàëàíò,
à áàòüêî — ì³ëüéîíåð Ñåðã³é

Ïëàñòèí³í, ÿêèé âõîäèòü ó ñïè-
ñîê íàéáàãàòøèõ ëþäåé Ðîñ³¿. Ñà-
ìå â³í ñòâîðèâ áðåíä ç³ ñâîº¿
äîíüêè, âêëàâøè ó ¿¿ ðîçêðóòêó
$50 ìëí. Òàê, ëèøå ïðè¿çä ñâ³ò-
ñüêî¿ ëåâèö³ Ïåð³ñ Õ³ëòîí íà ïî-
êàç ïåðøî¿ êîëåêö³¿ Ê³ðè Ïëàñ-
òèí³íî¿, çà ÷óòêàìè, îá³éøîâñÿ
ïàíîâ³ Ïëàñòèí³íó â $1 ìëí. Çà
îô³ö³éíîþ âåðñ³ºþ, òðîõè äåøåâ-
øå, ïðîòå êîíêðåòíî¿ ñóìè òàê ³
íå ðîçãîëîøóþòü. “Ïîâ³ðòå, ÿê-
ùî ðîáèòè çàìîâëåííÿ íà Ïåð³ñ
÷åðåç ¿¿ ïðÿìîãî à´åíòà, à íå ÷å-
ðåç “òðåò³ ðóêè”, öå êîøòóâàòè-
ìå çíà÷íî äåøåâøå”,— ïîä³ëèâ-

ñÿ ç “Õðåùàòèêîì” ñõåìîþ êó-
ï³âë³ “òîâàðó” äèðåêòîð ÒÌ Ki-
ra Plastinina Ìàêñèì Áèðä³í.

Ïðåçåíòàö³ÿ êîëåêö³¿ â Êèºâ³
òåæ íå îá³éøëàñÿ áåç ñþðïðèçó —
ìîäíèé áîìîíä ðîçâàæàâ ãëàìóð-
íèé ðåïåð Ò³ìàò³. Ç ñîáîþ â³í
ïðèâ³ç ðåæèñåðà ô³ëüìó “Ñïåêà”
Ðåçî Ã³ã³íå¿øâ³ë³, ÿêèé íå çîâñ³ì
ðîçóì³â, êóäè â³í ïîòðàïèâ, ïðî-
òå âèñòóï äðóãà óâàæíî âèñëóõàâ.

Ïðîòå í³ â³äîì³ ãîñò³, ñåðåä ÿêèõ
áóëè é òåëåâåäó÷³ Àíäð³é Kishe òà
²ííà Öèìáàëþê, ãîëîâíèé ðåäàê-
òîð æóðíàëó Magazin Ñí³æàíà ×è-
â³ëüäººâà òà äèçàéíåð Àíäðå Òàí,
í³ ñìà÷íèé ôóðøåò ³ ïîêàç êîëåê-
ö³¿ íå çìîãëè ïîêðàùèòè ³ì³äæ Ê³-
ðè Ïëàñòèí³íî¿, êîòðà, ÿê ç’ÿñóâà-
ëîñÿ, íå ìîæå â³äïîâ³ñòè íà æîä-
íå çàïèòàííÿ áåç ï³äêàçêè ï³àð-
êîìàíäè. Âñå, ùî âîíà çìîãëà ç
ñåáå âèäàâèòè, áóëî çàçäàëåã³äü âè-
â÷åíèìè ôðàçàìè. À ãîñò³ çà ñïè-
íîþ äèçàéíåðêè ïë³òêóâàëè, ùî
Ê³ðà Ïëàñòèí³íà — ëèøå ëåãåíäà,
çà ÿêîþ ñòî¿òü êîìàíäà ïðîôåñ³î-
íàë³â

Îêñàíà ÊÐÀÂÖÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У четвер в Пасажі відб лося офіційне від риття б ти а
Kira Plastinina. Презент вати перший за ордонний ма-
азин приїхала сама дизайнер а одя Кіра Пластині-
на, я а вважається чи не наймолодшим дизайнером
світі. В рам ах заход відб вся по аз останньої оле -
ції одя , а розважати не д же численн п блі при-
їхав російсь ий репер Тіматі зі своєю омандою.
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Інстит�т��ібернети�и�ім.�В.М.�Гл�ш�ова�НАН�У�раїни

о�олош�є��он��рс�на�право�оренди�нер�хомо�о�майна

(03680,�МСП,�м.�Київ-187,�проспе�т�А�адемі�а�Гл�ш�ова,�40)

1� об’є�т� оренди:� нежитлове� приміщення� (�ім.�№1008-1010)� за�альною

площею�110,10�м2� на� 10� поверсі� �орп�с��№1,� за� адресою:�м.� Київ,� в�л.

А�адемі�а�Гл�ш�ова,�40.

Стартова�ціна�оренди�за�базовий�місяць�(вересень�2007р.)�становить�без

ПДВ�37,23��рн.�за�1м2,�в�місяць.�Орендна�став�а�становить�-�15%.

2�об’є�т�оренди:�нежитлове�приміщення�(�ім.�№216)�за�альною�площею

39,4�м2 на� 2� поверсі� �орп�с��№2,� за� адресою:�м.� Київ,� в�л.� А�адемі�а

Гл�ш�ова,�40

Стартова�ціна�оренди�за�базовий�місяць�(вересень�2007р.)�становить�без

ПДВ�36,98��рн.�за�1м2,�в�місяць.�Орендна�став�а�становить�-�15%.

3�об’є�т� оренди:� нежитлове�приміщення� (�ім№621)� за�альною�площею

15,68�м2 на� 6� поверсі� �орп�с��№3,� за� адресою:�м.� Київ,� в�л.� А�адемі�а

Гл�ш�ова,�40

Стартова�ціна�оренди�за�базовий�місяць�(вересень�2007р.)�становить�без

ПДВ�37,20��рн.�за�1м2,�в�місяць.�Орендна�став�а�становить�-�15%.

4�об’є�т�оренди:�нежитлове�приміщення�(�ім№708-710)�за�альною�площею

64,0�м2 на� 7� поверсі� �орп�с��№3,� за� адресою:�м.� Київ,� в�л.� А�адемі�а

Гл�ш�ова,�40

Стартова�ціна�оренди�за�базовий�місяць�(вересень�2007р.)�становить�без

ПДВ�74,40��рн.�за�1м2,�в�місяць.�Орендна�став�а�становить�-�30%.

Умови��он��рс�:

1.�Найбільша�запропонована�ціна�орендної�плати.

2.�У�ладення�до�овор��оренди�за�типовим�зраз�ом�НАН�У�раїни.

3.�Страх�вання�майна�на�весь�термін�оренди�на��ористь�“Орендодавця”.

4.� Дотримання� вимо�� е�спл�атації� об’є�та� та� правил� вн�трішньо�о

розпоряд��.

5.�Стро��дії�оренди�-�один�рі�.

6.�Відш�од�вання�переможцем��он��рс��витрат�за�незалежн��оцін���вартості

майна�та�п�блі�ацію�о�олошення�про�проведення��он��рс�.

7.�Сплата�авансово�о�платеж��за�два�місяця�оренди�протя�ом�3�бан�івсь�их

днів�до�дня�підписання�До�овор��оренди.

Для��часті�в��он��рсі�йо�о��часни�и�повинні�подати�на�роз�ляд��он��рсної

�омісії�та�і�матеріали:

-� Заява� від� орендаря� з� проханням� надати� дозвіл� оренд�вати� не�житлове

приміщення�Інстит�т���ібернети�и�імені�В.М.�Гл�ш�ова�НАН�У�раїни.�В�заяві

��азати:�площ�,��орп�с,�поверх,�№��імнати,�приміщення;

-�Копії�до��ментів�про�державн��реєстрацію.

-�Посвідчені�нотарі�сом��опії��становчих�до��ментів�(для�юридичних�осіб)�-

довід�а� з�Державно�о� �омітет�� статисти�и;� довід�а� про� взяття� на� облі�

платни�а�подат�ів;�витя��із�стат�т��про�види�діяльності�та�про�засновни�ів

орендаря.

-�Статистичний�звіт�1-підприємництво�(за�останній�звітний�період).

-�Копія�дозвол��ор�анів�пожежної�безпе�и�(п.2.8�Правил�пожежної�безпе�и

в�У�раїні�від�14.06.1995р.),��опії�інших�до��ментів,�я�і�дозволяють�займатися

ліцензованим�видом�діяльності.

-�Довіреність�представни���юридичної�особи�оформлен��належним�чином.

-�Відомість�про�платоспроможність��часни�а��он��рс�.

Кінцевий�термін�прийняття�пропозицій�до�10-00�24��р�дня�2007�ро��.

До��менти�надсилати���запечатаном��печат�ою��часни�а��он��рс���онверті

з� надписом� “На� �он��рс� оренди”� за� адресою:� 03680,�МСП,�м.� Київ-187,

проспе�т�А�адемі�а�Гл�ш�ова,�40,���зр�чний�спосіб.�

Конт.�тел.�526-22-19,�526-22-68,�e-mail:�Alevtina.potapen@mail.ru�

Кон��рс�відб�деться�24��р�дня�2007�ро���в�11-00�за�в�азаною�вище�адресою.

С�дова�повіст�а���цивільній�справі�№�2-2204/2007: Печерсь�ий�районний

с�д�м.�Києва�повідомляє�Калиновсь�ом��О.З.,�Вавриш�А.В.,�Ж���В.�О.,�Дідо��С.П.,

Короб���К.К.,�Би�овець�О.І.,�Леваш�М.І.,�Пінч���В.С.,�Михайловій�Г.П.,�Би�овець

Н.П.,� Горілом��М.П.,�Мацюрі�О.Н.,�Шиян�П.О.,�Михайлов��О.М.,�Семенюті�Л.І.,

Рябч�н�Г.А.,�Дідо��М.І.,�Пархомен�о�Л.М.,�Онищ����С.Г.,�Дровозю�а�С.М.,�Пла�сіній

Г.В.,�Білошиць�ом��Ф.В.,�Рал�о�І.М.,�Рал�о�М.Г.,�С�доморі�В.М.,�Приходь�о�А.П.,

К�цен�о�М.П.,� Г�са��А.І.,�Ярма��О.І.,�Шості�� Г.А.,�Волошен�о�Г.В.,�Леваш�О.Х.,

Ничипорен�о�І.І.,�Гри�орен�о�О.А.,�Дідо��Є.П.,�Жайвороно��Т.О.,�Старчен�о�Н.П.,

Рал�о�Н.А.,�Коч�бей�Г.А.,�Шевч���Л.І.,�Яцют��О.І.,� Хомовій�Н.П.,�Лихолат�Н.В.,

Гл�щен�о�Л.В.,�Сидоришиній�Г.А.,�Чай�а�Т.М.,�Кошарна�М.І.,�Кирієн���П.Д.,�Поляр�ш

Г.Я.,�Власен�о�К.Ю.,�Дідо��Г.Є.,�Я�имч����Ю.А.,�Давидо��П.П.,�Я�имч���Л.В.,�Яцюта

В.С.,�Г�ль�Г.С.,�Г�ль�Д.П.,�Ярма��Н.І.,�Яцюта�Л.К.,�Пащен�о�Т.В.,�Шин�ар���Г.С.,

Киричен�о�Н.В.,�Павлю��Н.А.,�Дідо��О.А.,�Б�днічен�о�Н.В.,�Кисл��В.А.,�Сл��овіній

О.М.,�Безпалій�О.В.,�Карпен�о�Л.К.,�Обсл��ов�ючом�� �ооператив�� “Садівниче

товариство�“Гірсь�ий�сад”,�Бориспільсь���районн��державн��адміністрацію�Київсь�ої

області,�Гірсь���сільсь���рад��Бориспільсь�о�о�район��Київсь�ої�області�про�роз�ляд

��с�довом�� засіданні� справи� за�позовом�ВАТ� “Племінний�завод� “Бортничі”�до

Калиновсь�о�о�Оле�сандра�Зіновійовича,�Вавриша�Андрія�Валентиновича,�Ж��

Володимира�Оле�сандровича,�Дідо��Софії�Потапівни,�Потребен�о�Ніни�Антонівни,

Короб�и�Катерини�Костянтинівни,�Би�овець�Оль�и�Іванівни,�Леваш�Марії�Іванівни,

Пінч���Валентини�Степанівни,�Михайлової� Галини�Петрівни,�Би�овець�Наталії

Петрівни,� Горіло�о�Ми�оли�Павловича,�Мацюри�Оль�и�Нестерівни,�Цир�льни�

Галини�Іванівни,�Шиян�Петра�Охрімовича,�Михайлова�Оле�сандра�Михайловича,

Семенюти�Лідії�Іванівни,�Сопотова�Івана�Михайловича,�Рябч�н�Галини�Андріївни,

Дідо��Марії�Іллівни,�Пархомен�о�Лідії�Ми�олаївни,�Онищ��а�Степана�Гавриловича,

Дровозю�а�Сер�ія�Ми�олайовича,�Пла�сіної�Галини�Василівни,�Білошиць�о�о�Федора

Васильовича,�Рал�о�Івана�Митрофановича,�Бондар�Оле�сандра�Оле�сандровича,

Рал�о�Марти�Гри�орівни,�С�домори�Віри�Ми�олаївни,�Приходь�о�Альбіни�Павлівни,

Ананьєвої�Любові�Федорівни,�К�цен�о�Марії�Петрівни,�Г�са��Анатолія� Івановича,

Чеп�рно�о�Володимира�Савелійовича,�Ярма��Оле�сандра�Івановича,�Горілої�Євдо�ії

Ма�арівни,�Шості��Ганни�Андріївни,�Волошен�о�Галини�Василівни,�Леваш�Оль�и

Хомівної,�Ничипорен�о�Інни�Іванівни,�Гри�орен�о�Оль�и�Андріївни,�Дідо��Єфросинії

Павлівни,�Жайвороно��Тетяни�Оле�сіївни,�Старчен�о�Ніни�Павлівни,�Рал�о�Надії

Адамівни,�Коч�бей�Ганни�Ав�сентіївни,�Шевч���Лідії�Іванівни,�Яцюти�Оль�и�Іванівни,

Хомової�Наталії�Павлівни,�Лихолат�Надії�Василівни,�Гл�щен�о�Любові�Володимирівни,

Сидоришиної�Ганни�Андріївни,�Чай�и�Тамари�Ми�олаївни,�Кошарної�Марії�Іванівни,

Кирієн�о�Петра�Денисовича,�Сидоришина�Андрія�Івановича,�Поляр�ш�Ганни�Я�івни,

Власен�о� Катерини� Юхимівни,� Дідо�� Галини� Євт�хівни,� Я�имч��а� Юрія

Анатолійовича,�Давидо��Петра�Павловича,�Я�имч���Людмили�Ві�торівни,�Яцюти

Василя�Семеновича,�Г�ль�Галини�Семенівни,�Г�ль�Дмитра�Петровича,�Ярма��Наталії

Іванівни,�Яцюта�Лідії� Кирилівни,�Пащен�о�Тетяни�Василівни,�Шин�ар���Галини

Степанівни,�Киричен�о�Надії�Василівни,�Павлю��Наталії�Анатоліївни,�Дідо��Оле�а

Анатолійовича,�Явдощ���Анастасії�Юхимівни,�Б�днічен�о�Надії�Василівни,�Кислої

Валентини�Антонівни,�Сл��овіної�О�сани�Ми�олаївни,�Безпалої�Оль�и�Василівни,

Карпен�о�Лідії�Костянтинівни,�ТОВ�“ГАББРО�ПЛЮС”,�Обсл��ов�ючо�о��ооператив�

“Садівниче�товариство�“Гірсь�ий�сад”,�треті�особи:�Бориспільсь�а�районна�державна

адміністрація�Київсь�ої� області,� Гірсь�а� сільсь�а�рада�Бориспільсь�о�о�район�

Київсь�ої�області,�про�відновлення�становища,�я�е�існ�вало�до�пор�шення�права

власності� о�11-00� �од.� 14.12.2007 р. Адреса�с�д�:�м.�Київ,� в�л.�Хрещати�,�

42-а,��аб.�13.�С�ддя�Вол�ова�С.Я.

Інстит�т��еофізи�и�ім.�С.І.�С�бботіна�

НАН�У�раїни�о�олош�є��он��рс�

на�надання�в�орендне��орист�вання

приміщень�на�2008�рі�.�

Довід�и�за�телефоном�451-24-81.

Солом’янсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�повідомляє,�що�20��р�дня�2007�р.�о 10�і�од.�00�хв.��

приміщенні� Солом’янсь�о�о� районно�о� с�д��м. Києва� за� адресою:�м. Київ,� в�л. Ш�това,� 1,

�аб.18,� під� �олов�ванням� с�дді� Зав�ородної І. М.� відб�деться� роз�ляд� цивільної� справи�

№2-4045-1�/07�за�позовом�Уша�ової�Людмили�Борисівни,�Уша�ова�Владислава�І�оревича�до

Кри�ливо�о�Ві�тора�Оле�сандровича,�Ді�альова�Сер�ія�Я�имовича,�Ді�альова�Оле�сандра�Сер-

�ійовича,�третя�особа�:�ВГІРФО�Солом’янсь�о�о�район��м.�Києва�про��с�нення�переш�од���здій-

сненні�права�власності�та�стя�нення�моральної�ш�оди.

В�с�дове�засідання�ви�ли�аються�відповідачі�Кри�ливий�В. О.,�Ді�альов�C. Я.,�Ді�альов�О. С.

Апеляційний�с�д�м.�Києва�повідомляє�Шахнен�а�Андрія�Ми�олайовича,

що�цивільна�справа� за�апеляційною�с�ар�ою�представни�а�Війсь�ової

частини�А�0294�на�рішення�Голосіївсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва�від

21 травня�2007�ро���в�справі�за�позовом�П�ш�арьова�Геннадія�Петровича,

П�ш�арьова�Петра�Геннадійовича�до�Війсь�ової� частини�А�0294,� третя

особа:�Шахнен�о�Андрій�Ми�олайович�про�відш�од�вання�ш�оди�завданої

внаслідо��ДТП�перенесена�до�роз�ляд��в�приміщенні�Апеляційно�о�с�д�

м.�Києва�(в�л.�Володимирсь�а,�15)�на�6 �р�дня�2007 ро���на�10:00.

Від�рите�а�ціонерне�товариство�"ІВП�"ВНІПІТРАНСГАЗ",
ідентифі�аційний��од�00158652,повідомляє�про�проведення

позочер�ових�За�альних�зборів�а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться�23.01.2008 р.

за�адресою;�м.�Київ,�в�л.�Еспланадна,�20�

(�онференц-зал�ВАТ�"ІВП�"ВНІПІТРАНСГАЗ").
Почато��зборів�о�10��одині.

Реєстрація�а�ціонерів�та�їх�представни�ів�.з�09-00�до�09-45.

Порядо��денний:

1. Звіт� � � Правління� � � про� � � рез�льтати� � �фінансово-�осподарсь�ої� � � .діяльності� ВАТ� "ІВП

"ВНІПІТРАНСГАЗ"�за�9�місяців�2007�ро��.

2. Звіт� Ревізійної� �омісії� про� рез�льтати� фінансово-�осподарсь�ої� діяльності� ВАТ� "ІВП

"ВНІПІТРАНСГАЗ"�за�9�місяців�2007�ро��.

3. Звіт�На�лядової�ради�ВАТ�"ІВП�"ВНІПІТРАНСГАЗ".

4. Від�ли�ання�та�обрання�членів�На�лядової�ради�ВАТ�"ІВП�"ВНІПІТРАНСГАЗ".

5. Від�ли�ання�та�обрання�членів�Ревізійної��омісії�ВАТ�"ІВП�"ВНІПІТРАНСГАЗ".

6. Внесення�змін�до�Стат�т��ВАТ�"ІВП�"ВНІПІТРАНСГАЗ".

7. Створення�філій�ВАТ�"ІВП�"ВНІПІТРАНСГАЗ".

8. Про� � � передач�� � � ведення� � � реєстр�� � � власни�ів� � � іменних� � � цінних� � � паперів� � �ВАТ� "ІВП

"ВНІПІТРАНСГАЗ"�

Довід�ово:

- з�прое�тами�до��ментів�поряд���денно�о�можна�ознайомитись�в�відділі�е�ономі�и�та�фінансів

товариства;

- для��часті�в�зборах�необхідно�мати�до��мент,�що�посвідч�є�особ�:���повноваженим�особам

та�представни�ам�а�ціонерів�дор�чення�на�право��олос�вання.

- довід�и�за�телефоном�:289-14-39

Додато��до�рішення�ДКЦПФР�№�324�від�25.05.2006�р.�Правління

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�підприємства�(тис.�рн.)

Наймен�вання�по�азни�а період

звітній попередній

Усьо�о�а�тивів 75629,7 69460,5

Основні�засоби 20496,9 20563

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції 205,3 205,3

Запаси 35854,2 20886,5

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 12116,6 188887,5

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 2077,3 3829,3

Нерозподілений�приб�то� -4469 -8852,2

Власний��апітал 17960,9 13579,6

Стат�тний��апітал 22.2 22.2

Дов�остро�ові�зобов'язання 0 0

Поточні�зобов'язання 55880,9 57668,8

Чистий�приб�то��(збийо�) 4548,3 4053,2

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 2223000 2223000

Кіль�ість�власних�а�цій,�ви��плених

протя�ом�період��(шт) 0 0

За�альна�с�ма��оштів,�витрачених�на

ви��п�власних�а�цій�протя�ом�період� 0 0

Чисельність�працівни�ів�на��інець

період��(осіб) 403 486

Дарниць�а�районна�в�м.�Києві�державна�адміністрація�
повідомляє�про�розроблення�Детально�о�план��території�район��Осо�ор�и�—

Центральні�в�Дарниць�ом��районі�м.�Києва.

Замовни�:

ТОВ�“Контра�тб�дсервіс”

Адреса:�м.�Київ,�в�л.�Ба��ов�тівсь�а,�8/10

тел.�2777217,�2533665

Генеральний�дире�тор�-�Монахов�Ю.С.

Прое�тна�ор�анізація

ВАТ�“Київпрое�т”,�ДП�“Інстит�т�Київ�енплан”.

Адреса:�в�л..�Бо�дана�Хмельниць�о�о�16/22.

Дире�тор,��оловний�архіте�тор�-�Че�марьов�Володимир�Гнатович

Прое�т�розроблено�на�підставі:

1. Рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�передач����дов�остро�ов��оренд��від�14.07.2005р.

№774/3349

2. До�овор��про�розроб���містоб�дівної�до��ментації�Г-06235

3. До�овор��оренди�від�05.06.2006р.

З�матеріалами�щодо�ДПТ�район��Осо�ор�и-Центральні�в�Дарниць�ом��районі�м.�Києва

можна�ознайомитися�за�адресою:�Дарниць�а�РДА,�в�л..�Кошиця,�11,��.�102.

Свої�запитання,�пропозиції�та�за�важення�бажаючі�мож�ть�направляти�за�телефоном�563-65-55.

Відповідальна�особа�-�Єрмолінсь�ий�Д.П.

Правління�ЗАТ�“У�рпрофоздоровниця”�

повідомляє�про�доповнення�до�поряд���денно�о�

позачер�ових�За�альних�зборів�а�ціонерів�Товариства,�

я�і�відб�д�ться�18��р�дня�2007�ро���о�10.00

в�приміщенні�Товариства�за�адресою:�

м.Київ,�в�л.�Шота�Р�ставелі,�39/41�

(Первинна�об’ява�про�с�ли�ання�позачер�ових�За�альних�зборів�а�ціонерів

ЗАТ�“У�рпрофоздоровниця”�б�ла�оп�блі�ована�в��азетах�“Відомості�ДКЦПФР”

02.11.2007�р.�№�212�(213)�і�“Хрещати�”�2�листопада�2007�ро���№�186(3176):

13. Про�с�ас�вання�рішення�За�альних�зборів�а�ціонерів�від�23.03.2004�№ 7/11

“Про� лі�відацію�Дочірньо�о� підприємства� за�рито�о� аціонерно�о� товариства

“У�рпрофоздоровниця”�—� “Санаторій� імені� Першо�о� Травня”� (м. Київ,�П�ща-

Водиця).

14. Про�внесення�змін�та�доповнень�до�Стат�т��ДП�“Санаторій�імені�Першо�о

Травня”� ЗАТ� � “У�рпрофоздоровниця”� та� затвердження� Стат�т�� Дочірньо�о

підприємства�“Санаторій�імені�Першо�о�Травня”�за�рито�о�аціонерно�о�товариства

лі��вально-оздоровчих� за�ладів� профспіло�� У�раїни� “У�рпрофоздоровниця”�

��новій�реда�ції.

Шевчен�івсь�а�районна���м.�Києві�державна

адміністрація�о�олош�є��он��рс�по�визначенню

інвестора�з�ре�онстр��ції�(реставрації)�

б�дин���№�47-Б�по�в�л.�Гончара.

1. Замовни���он��рс�:�Шевчен�івсь�а�районна���м.�Києві�державна�адміністрація

(Районна��он��рсна��омісія,�створена�з�ідно�Розпорядження�ШРДА�від�25.10.06р.

№�1618)

2. Вартсть�посл���за��часть����он��рсі:�1�700��ри.�(одна�тисяча�сімсот��рн.)�без

ПДВ.

3. Місце�та��інцевий�термін�подання��он��рсних�пропозицій:�01001,�м.�Київ,�в�л.

Михайлівсь�а,�24-В,�Ком�нальне�підприємство�“Центрінвест”�(тел.�278-11-19)

до�16��од.�00�хв.�15.02.2008�р.

Умови�зал�чення� інвесторів�та�довід�и�надаються�Ком�нальним�підприємством

“Центрінвест”�за�телефоном:�278-11-19.

Втрачені�свідоцтва�про�право�власності�на�об’є�ти

нер�хомості�майна�(б�дин�и, спор�ди, приміщення),

що�знаходяться�за�адресою: 03127, м.�Київ, проспе�т

40-річчя�Жовтня, 114, видані�ЗАТ�“Фірма�Лейпци�”

(ЄДРПОУ�21648030), вважати�недійсними.

12��р�дня�2007�ро���о�18.00�відб�д�ться�Громадсь�і�сл�хання�

щодо�б�дівництва�тор�івельно-офісної�б�дівлі�з�пар�ін�ом�на�розі�в�лиць

Мельни�ова�та�Доро�ожиць�ої.�Місце�проведення�—�в�л.�Т�р�енівсь�а,�48/13.

(Центр�самоор�анізації�населення).

Вищий��осподарсь�ий�с�д�У�раїни�повідомляє�

про�під�отов���матеріалів�щодо�обрання�безстро�ово

на�посад��с�дді�Вищо�о��осподпрсь�о�о�с�д��У�раїни

Ж��ової�Любові�Володимирівни.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва ви�ли�ає�Вас���с�дове�засідання���справі�№2-1009-

1/07�за�позовом�Лебедєвої�Надії�Федорівни�до�Райт�зова�Сер�ія�Оле�сандровича,�Бра�іної�На-

талії�Ві�торівни�про�визнання�довіреності�№5979�від�22.09.05 р.�та�ою,�що�оформлена�з�пор�-

шенням�вимо��чинно�о�за�онодавства�та�та�ою,�за�я�ою�не�можливо�ви�он�вати�представниц-

тво,�я�е�призначено�на�17��р�дня�2007�ро��,�о�10:30,�і�відб�деться�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.

Гайцана,�4,��аб. 207,�с�ддя�Вов��С.В.

Ви�зобов’язані�повідомити�с�д�про�причини�неяв�и.

Роз’яснюємо,�що���разі�неяв�и�в�с�дове�засідання�без�поважних�причин�або�не�повідом-

лення�с�д�про�причини�неяв�и,�справ��б�де�роз�лян�то���Ваш��відс�тність�на�підставі�наявних

даних.

Педа�о�ічний��оледж�Головно�о��п-

равління�освіти�і�на��и�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�при�Київ-

сь�ом�� національном�� �ніверситеті

імені�Тараса�Шевчен�а�(04053, м. Ки-

їв,в�л.�Воровсь�о�о, 2, �од� 8039100000,

поштова�адреса�01032, Київ, б�львар�Т.

Шевчен�а,�23)���відповідальності�до�Роз-

порядження�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�№1529�від�27.11.2007�ро��

повідомляє�про�припинення�своєї�діяль-

ності�я��юридичної�особи.�

Претензії� �редиторів� приймаються

протя�ом�двох�місяців�з�дня�оп�блі��ван-

ня�о�олошення.

Телефон�для�довідо��

8�(044)�234-25-78

Шевчен�івсь�ий� районний� с�д

м. Києва�ви�ли�ає�в�я�ості�відповідача

Рож�о� Наталію� Оле�сандрівн�, що

проживає� за� адресою:� м.� Київ, в�л.

Ернста, 2, �в.�32, в�с�дове�засідання, я�е

відб�деться�14.12.2007�ро���о�15��одині

30� хв.� в� приміщенні� с�д�� за� адресою:

м. Київ, в�л.�Смирнова-Ласточ�іна, 10-б,

по� цивільній� справі� за� позовом� ДП

“НКХФ”� про� відш�од�вання� майнової

ш�оди.� У� випад��� неяв�и� відповідача

Рож�о�Н.О.�в�зазначене�с�дове�засідання,

цивільна� справа� б�де� роз�лян�та� �

відс�тності�відповідача.

С�ддя�К�халейшвілі�Ю.Л.

26.11.2007�р.�Святошинсь�им

районним�с�дом�м.Києва�прий-

нята� постанова� про� с�ас�вання

державної�реєстрації�права�влас-

ності� на� нер�хоме�майно�майно

за�Коваль�Марією�Афанасіївною,

Вовчен�о�Наталією�Афанасіївною

і�Єремен�о�Надією�Афанасіївною

по�в�л.�Р.Б��іної,�25�в�м.Києві.

Апеляційний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�Кли-

мен�о�Василя�Владиславовича,�я��відповіда-

ча���справі�за�заявою�Климен�о В. В.�про�по-

новлення�стро���на�апеляційне�ос�арження

�хвали� Шевчен�івсь�о�о� районно�о� с�д�

м. Києва�від�2�листопада�2006�ро�����справі

за�позовом�Лебедєвої� Тамари�Сер�іївни�до

Климен�а�Василя�Владиславовича,�треті�осо-

би:�Карцева�Т. С.,�Миронович�Г. В.�про�виз-

нання�права�власності.�

С�дове�засідання�відб�деться���приміщен-

ні�Апеляційно�о�с�д��м.�Києва�(в�л.�Володи-

мирсь�а,�15)�11��р�дня�2007 р.�о 11:55.�

У�разі�Вашої� неяв�и� в� с�дове� засідання,

с�д�роз�ляне�справ��без�Вашої��часті.

С�ддя� Апеляційно�о� с�д�� м.� Києва

О. П. Касьян.

Бонден�о�Анатолій�Гри�орович�ви�ли�ається�в

с�дове�засідання�з�роз�ляд��цивільної�справи�за

позовом�Проци��Тетяни�Федорівни,�Бонден�о�Ма-

рії� Гри�орівни,� ,�Осипен�о�Оле�а�Ми�олайовича

про�визнання�та�им,�що�втратив�право��лрист�-

вання�жилим�приміщенням�на�14:30�10 січня�2008

ро���в�Шевчен�івсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�за

адресою:�(04053,�м.�Київ,�в�л. Смірнова�Ласточ-

�іна�10-Б,��аб.�№22).�

З�оп�блі��ванням�о�олошення�про�ви�ли�,�від-

повідач�вважається�повідомленим�про�час�і�місце

роз�ляд��справи�і���випад���неяв�и�справа�може

б�ти�роз�лян�та�за�відс�тності�відповідача.

С�ддя�О. В. Білош�ап.

Оболонсь�ий�с�д�м.Києва ви�ли�ає�в

с�дове�засідання�на�13��р�дня�2007�ро���на

09:00� �один�в�я�ості� відповідача�Я�имен�о

Олен��Оле�сандрівн��по�цивільній�справі�за

позовом� Я�имен�о� Ю.В.� про� розірвання

шлюб�.

С�дове�засідання�відб�деться�в�приміщен-

ні�Оболонсь�о�о�районно�о�с�д��м. Києва�за

адресою�м.Київ,�в�л.Тимошен�а,�б.2Є,��аб.19

під��олов�ванням�с�дді�Тищ���М.Ф.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Киє-

ва�ви�ли�ає�відповідача�–�Ісачен�о�К.Ф.�,�ос-

таннє�місце�знаходження:�м.�Київ,�пр-т�Пере-

мо�и,�95,��в.�70�для��часті�в�цивільній�справі

за�позовом�Назарен�о�В.В.�до�Ісачен�о К.Ф.

про�визнання�шлюб��недійсним.�С�дове�за-

сідання�відб�деться�07.12.2007�ро���о�8��од.

45�хв.�за�адресою:�м.�Київ,�в�л. Жилянсь�а,

142��аб.�22.�С�ддя�Ш�м�Л.М.

У�разі�неяв�и�Ісачен�о�К.Ф.�до�с�д��без�по-

важних�причин�або���разі�неповідомлення�про

причини� неяв�и,� справа�б�де� роз�лядатись

за�їх�відс�тності.

Товариство�з�обмеженою

відповідальністю�“Ма�сіма”,

Код�ЄДРПОУ�2474616,

повідомляє�про�недійсність

власної�печат�и

з 9 листопада�2007�ро��

в зв’яз���з�її�втратою.

Втрачений� диплом� “Київсь�о�о

професійно�о� �чилища� залізнично�о

транспорт�� №17� №021072� від

14.06.1999 р.� на� ім’я� Удода� Андрія

Ві�торовича�вважати�недійсним.

За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

� Посвідчення� �ромадянина, я�ий� ева��йо-

ваний�із�зони�відч�ження���1986�році��ате�о-

рія�2, серія�Б�№103143�на�ім’я�Попова�Воло-

димира�Ми�олайовича�вважати�недійсним.

� Посвідчення� лі�відатора� аварії� на� ЧАЕС,

�ате�орія 2, серія�А, №211371�на�ім’я�Біли�а

Івана�Юхимовича, вважати�недійсним.

� Посвідчення� лі�відатора� аварії� на� ЧАЕС,

�ате�орія 2, серія� А, №088522� на� ім’я

С�рипни�а�Василя� Трофимовича, вважати

недійсним.

� Посвідчення�дитини, я�а�постраждала�від

наслід�ів� аварії� на� Чорнобильсь�ій� АЕС,

серія Д, №317207� на� ім’я� Павлової� Юлії

Сер�іївни�вважати�недійсним.

� Посвідчення� �ромадянина, я�ий� постійно

працює� на� території� зони� посилено�о

радіое�оло�ічно�о� �онтролю, серія� В-І,

№020957� на� ім’я� Гаврилова� Василя

Дмитровича�вважати�недійсним.
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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 4132

1166 ННААООССТТААННООКК Хрещатик  4 грудня 2007

Катя ЧІЛІ, співач а:
— С ботни и можна й потрібно

проводити, за мови хорошої ор-
анізації. Слід добре прод мати
мотивацію, видати розпоряджен-
ня про проведення їх на рівні дер-
жавної влади. Причом це мають
б ти не разові, а систематичні а -
ції. До с ботни а я б залюб и при-
єдналася.

Валерій ЧИГЛЯЄВ, а тор,
засл жений артист У раїни:
— А чом б і ні? Людина, я а по-

важає себе і любить своє місто, зав-
жди візьме часть с ботни ах. Їй
хочеться зробитищось орисне, це
її внесо . Та і заходи повинні при-
носити задоволення, тобто обов’яз-
ово мають б ти добровільними, а
не прим совими. Ор аніз вати їх
може або волонтерсь а ор анізація
або християнсь а, м с льмансь а,

владні стр т ри, навіть азета
“Хрещати ”. Спільна праця не лише
приносить ористь міст , а й арт є
д х єдності. Форм є не натовп, а
спільнот . Я що влашт ють та ий
с ботни , обов’яз ово прийд .

Оле ТЯГНИБОК, олова ВО
“Свобода”:
— Напевно, що треба. Коли ро-

мадяни виходять, щоб обла оро-
дити територію — це приємно.
Чисте й охайне місто є нашою ор-
дістю, особливо оли приїжджа-
ють ості і т ристи. Я б не називав
та і а ції с ботни ами — з ними
пов’язані не ативні асоціації. Але
сама ідея ч дова. Влада мо ла б
внести стим ли через навчальні
за лади, б дин ові омітети. Ба-
ато молоді приєдналося б до та-
их а цій. З людьми потрібно пра-
цювати.

×è ïîòð³áíî 
ïðîâîäèòè â Êèºâ³

ñóáîòíèêè?

Р слана ЛИЖИЧКО, співач а:
— Я поборола в собі лінь, небажання щось робити,

поборола сон, щоб дося н ти омріяно о — робити доб-
роя існий м зичний прод т. Я тепер д же мало сплю,
до ран працюю ст дії, от ючи до вип с новий
альбом. Ще нама аюся не спо шатися на смачнень-
е — солод е, о а- ол , натомість споживаю здоро-
в їж — овочі, фр ти, фреш. Уранці арт ю сил во-
лі, пробі аючи іль а р ів на стадіоні. Часто та не
хочеться йти до спортзал , але береш себе в р и і
прям єш. Рез льтат — добре поч ваєшся, маєш ар-
н форм , залишаєшся в тон сі. Потрібно донести ін-
шим свою творчість, том і замінюю слово “не хоч ”
на сильніше “потрібно”.

Р слан КУХАРЧУК, оловний реда тор теле а-
нал “СІТІ”:
— Моя остання перемо а над собою б ла нещодав-

но Чорно орії, оли я зм сив себе пірн ти риб ою з
невели ої с елі. До то о я дов о мріяв про те, але ні-
я не мі наважитися. Звичайно, я не радив би всім на-
слід вати мене, бо є небезпе а. Це особиста вн тріш-
ня перемо а. На мою д м , людина повинна долати
шлях і дося ати рез льтативних спіхів. Кожна верши-
на є лише чер овою, поточною, дося н вши я ої, мож-
на за м лювати сили для наст пної.

І ор ДУШИН, олова Ліберально-демо ратичної
партії У раїни:
— Ба ато б ло перемо . Спочат завжди важ о,

але важливо подолати себе. Перемо и — особисті для
ожно о в житті, най оловніші ж — над собою і сит -
ацією. Я що оворити про професійн сфер , то, о-
ли ти щось робиш і тобі не вірять, оли ти дієш не та ,
я сі, але здоб ваєш перемо — оце справжній
рез льтат.

ßê³ ïåðåìîãè íàä ñîáîþ 
âè çäîáóëè?

Êèÿíè ââàæàþòü 
ñóáîòíèêè çà ïîòð³áíå
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Ïîòð³áíî, àëå ëèøå äâ³÷³ íà ð³ê (âåñíîþ òà âîñåíè) — 44 %
2. Ó ìåíå âñå æèòòÿ — ñóö³ëüíèé ñóáîòíèê — 14 %
3. Íåõàé íà íèõ õîäÿòü ò³, õòî ö³ ñóáîòíèêè îãîëîøóº — 14 %
4. Áåçïëàòíî ïðàöþâàòè íå õî÷ó — 9 %
5. Ãîòîâèé ñàì êîæíó ñóáîòó ïðàöþâàòè — 6 %
6. Ñòîëèöÿ íå ïîòðåáóº ïðîâåäåííÿ ñóáîòíèê³â — 6 %
7. Íå çíàþ — 4 %
8. Ìåí³ îäíàêîâî — 2 %

Ëþäèíà 
ç íåîáìåæåíèìè
ìîæëèâîñòÿìè
Êèÿíêà ²ëîíà Ñëóãîâ³íà ðàäèòü 
íå âïàäàòè â äåïðåñ³þ òà íå âòðà÷àòè íàä³þ
Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

З на оди Міжнародно о
дня інваліда з ініціативи
місь о о олови Леоніда
Черновець о о спільно із
Київсь им місь им цен-
тром з фізичної льт ри і
спорт інвалідів “Інвас-
порт” вр чили рошові
премії і почесні відзна и
від столичної мерії
спортсменам-інвалідам та
тренерам. Серед на ород-
жених б ла й дво ратна
чемпіон а світ та абсо-
лютна чемпіон а Європи з
танців на віз ах Ілона
Сл овіна.

23-ð³÷íà êèÿíêà ²ëîíà Ñëóãîâ³-
íà — äâîêðàòíà ÷åìï³îíêà ñâ³òó òà
àáñîëþòíà ÷åìï³îíêà ªâðîïè ç
òàíö³â íà â³çêàõ, íà âëàñíîìó ïðè-
êëàä³ äîâåëà, ùî çàâäÿêè óïåâíå-
íîñò³ ó ñâî¿õ ñèëàõ òà íàïîëåãëè-
âîñò³ ìîæíà ï³äêîðèòè áóäü-ÿê³
âåðøèíè.

Ñâîãî ÷àñó ï³ñëÿ äâîõ íåâäàëèõ
îïåðàö³é ë³êàð³ âèíåñëè ²ëîí³
ñòðàøíèé âèðîê — âîíà á³ëüøå í³-
êîëè íå ñòàíå íà íîãè. Îäíàê ä³â-
÷èíó öå íå çëàìàëî, òîæ âèð³øè-
ëà âèêîðèñòàòè âñ³, õàé íàâ³òü îá-
ìåæåí³, ìîæëèâîñò³, àáè ïðîäå-
ìîíñòðóâàòè ñâ³é òàëàíò óñüîìó
ñâ³òîâ³. Âæå ÷åðåç ð³ê ï³ñëÿ ùîäåí-
íèõ òðåíóâàíü ²ëîíà âïåðøå óçÿëà
ó÷àñòü ó ×åìï³îíàò³ ªâðîïè â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³, íà ÿêîìó ïîñ³-
ëà òðåòº ì³ñöå â òàíöÿõ êîìá³ (îäèí
³ç ïàðòíåð³â òàíöþº, ñèäÿ÷è ó â³ç-
êó, à äðóãèé ñòî¿òü). Íà ×åìï³îíà-
ò³ ñâ³òó-2002 ó Ïîëüù³ ï³äíÿëàñÿ
íà äðóãó ñõîäèíêó. ×åðåç äâà ðî-

êè — çîëîòî ×åìï³îíàòó ñâ³òó â
ßïîí³¿, à â 2006-ìó — çíîâó íàé-
âèùà íàãîðîäà íà ×åìï³îíàò³ ñâ³-
òó â Í³äåðëàíäàõ. Òàêèìè çäîáóò-
êàìè ìîæóòü ïîõâàëèòèñÿ íåáàãà-
òî óêðà¿íñüêèõ ñïîðòñìåí³â. Ïðî-
òå äàþòüñÿ âîíè ²ëîí³ íåëåãêî. Çà-
çâè÷àé ä³â÷èíà òðåíóºòüñÿ äâ³÷³ íà
òèæäåíü. Òðèâàë³ ïåðåðâè íåáàæà-
í³ äëÿ ñïîðòñìåí³â, ââàæàº âîíà,
îñê³ëüêè çà öåé ÷àñ ìîæíà âòðàòè-

òè ôîðìó ³ äîâåäåòüñÿ ïî÷èíàòè
âñå ç íóëÿ.

“Ó öåé äåíü ÿ õîò³ëà á ïîáàæà-
òè ñâî¿ì êîëåãàì óñï³õ³â òà òâîð÷î¿
íàñíàãè. Ðàäæó âñ³ì í³êîëè íå âïà-
äàòè â äåïðåñ³þ ³ íå âòðà÷àòè íà-
ä³þ. Êîæíà ëþäèíà ïîâèííà çíàé-
òè âëàñíèé òâîð÷èé øëÿõ, ùîá îò-
ðèìóâàòè â³ä öüîãî ëèøå ïîçèòèâ-
í³ åìîö³¿”,— ñêàçàëà ²ëîíà Ñëóãî-
â³íà “Õðåùàòèêó”

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³, êð³ì ñõ³äíèõ îáëàñòåé òà Êðèìó, äîù³, ó çàõ³äíèõ òà

ï³âí³÷íèõ ïîäåêóäè ç ìîêðèì ñí³ãîì, íà ï³âäí³ âäåíü ç ãðîçàìè;
ó ï³âí³÷íèõ îáëàñòÿõ, âíî÷³ ³ ó Êàðïàòàõ, âäåíü òàêîæ ³ â
öåíòðàëüíèõ, Îäåñüê³é òà Ìèêîëà¿âñüê³é îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè ñèëüí³
îïàäè. Â³òåð ï³âäåííèé, 7—12 ì/ñ, ïîðèâè 15—20 ì/ñ. Òåìïåðà-
òóðà âäåíü â³ä +2 äî +7°Ñ, âíî÷³ —1...+4°Ñ; ó ï³âäåíí³é ÷àñòèí³
âäåíü +8...+11°Ñ, âíî÷³ +3...+8°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Â³òåð ï³âäåííèé ç ïåðå-
õîäîì íà ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 7—12 ì/ñ, ïîðèâè 15—20 ì/ñ.

Òåìïåðàòóðà âäåíü â³ä +3 äî +7°Ñ, âíî÷³ —1...+3°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Ілона Сл овіна власним при ладом довела, що люди з обмеженими
можливостями здатні під орити б дь-я і висоти
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Чи потрібно в Києві
проводити суботники?
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