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Алан БАДОЄВ:
“Я ЗНІМАЮ І ДІСТАЮ ВІД ЦЬОГО
ЗАДОВОЛЕННЯ”

Âåðõîâíà Ðàäà ÷åêàëà íî÷³ 
Âäåíü ïðåì’ºðà îáðàòè íå âäàëîñÿ

Çðàíêó ÷è íå ºäèíîþ ñèëîþ, ÿêà áóëà íàëàøòîâàíà
ïðàöþâàòè, áóâ Áëîê Ëèòâèíà. Éîãî ïðåäñòàâíèê Ìè-
õàéëî Ñèðîòà çàïåâíèâ “Õðåùàòèê”, ùî â³í ïðèïóñêàº
ìîæëèâ³ñòü ðåçóëüòàòèâíîãî ãîëîñóâàííÿ, õî÷à òå, ùî
â³äáóâàºòüñÿ ó Âåðõîâí³é Ðàä³ ³ ïîçà íåþ, íà äàº éîìó
ï³äñòàâ äëÿ îïòèì³çìó. “Îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ º, íà ìîþ

äóìêó, áîðîòüáà ô³íàíñîâî-ïîë³òè÷íèõ ãðóï çà âëàäó,
ÿêà äîçâîëèòü ¿ì îñòàòî÷íî ïåðåðîçïîä³ëèòè äåðæàâíå
ìàéíî íà ñâîþ êîðèñòü”, – çàçíà÷èâ â³í. 

Íåáàæàííÿ äåïóòàò³â óõâàëþâàòè ó÷îðà ÿêåñü ð³øåí-
íÿ ñòàëî çðîçóì³ëèì, êîëè ï³ä ÷àñ óõâàëåííÿ ïîðÿäêó
äåííîãî ïèòàííÿ îáðàííÿ Þë³¿ Òèìîøåíêî íàâ³òü íå

ïðîãîëîñóâàëè. ßê ïîÿñíèâ îäèí ³ç ë³äåð³â ôðàêö³¿ “Íà-
øà Óêðà¿íà – Íàðîäíà ñàìîîáîðîíà” Þð³é Ëóöåíêî,
çã³äíî ç ðåãëàìåíòîì êàäðîâ³ ïèòàííÿ, ùî âíîñèòü íà
ðîçãëÿä Âåðõîâíî¿ Ðàäè Ïðåçèäåíò, ðîçãëÿäàþòü ïîçà-
÷åðãîâî áåç ãîëîñóâàííÿ çà âíåñåííÿ ó ïîðÿäîê äåííèé.
Ïðîòå äî Þë³¿ Òèìîøåíêî ÷åðãà òàê ³ íå ä³éøëà. 

Äåïóòàòè âîë³ëè ïðîõîäæàòèñÿ êóëóàðàìè òà îáãîâî-
ðþâàòè íîâèíó ïðî “çàìàõ” íà ë³äåðêó ÁÞÒ, ùî ç’ÿâè-
ëàñÿ ó ïðåñ³. Ïðè÷îìó îïîçèö³ÿ äîñòîâ³ðí³ñòü öèõ çàÿâ
â³äâåðòî âèñì³þâàëà. ßê ñêàçàâ “Õðåùàòèêó” ðåã³îíàë
ßðîñëàâ Ñóõèé, “ïîä³áí³ çàÿâè — öå ïàðàíîÿ, íàâ’ÿçëè-
âà ³äåÿ, ÿêà âñ³ì íàáðèäëà ³ çàäîâáàëà, áî êîìó âîíà
ïîòð³áíà?” 

За інчення на 3-й стор.
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Деп тати Оле Ляш о (БЮТ, лівор ч) і Владислав Л ьянов (Партія ре іонів) нама алися продемонстр вати своїм оле ам, хто ж затя є вибори прем'єр-міністра

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ 
ç Âåðõîâíî¿ Ðàäè, “Õðåùàòèê” 

Учора деп тати Верховної Ради У раїни та і не спромо лися хвалити жодно о рішення, я е
дозволило б розв’язати риз , що вини ла через невдале олос вання за Юлію Тимошен о.
Деп тати засл хали силови ів щодо ф н ціон вання системи “Рада” та зробили спроб
поділити омітети. Питання обрання прем’єр-міністра в отре перенесли.
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Êèºâó åï³äåì³ÿ ãðèïó 
íå çàãðîæóº

Ó÷îðà ãîëîâíèé ë³êàð Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñòàíö³¿ ²ðèíà
Êîçëîâà ïîâ³äîìèëà ”Õðåùàòèêó”, ùî çàõ-
âîðþâàí³ñòü íà ãðèï òà ÃÐÂ² â Êèºâ³ íà äà-
íèé ïåð³îä â³äïîâ³äàº ñåçîííîìó ð³âíþ, òîá-
òî çàãðîçè âèíèêíåííÿ åï³äåì³¿ íåìàº. Çà ¿¿
ñëîâàìè, çàõâîðþâàí³ñòü íàçâàíèìè íåäóãà-
ìè íàðàç³ â 1,7 ðàçó íèæ÷å åï³äïîðîãà. Íà-
ãàäàºìî, ùî Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
Óêðà¿íè ââàæàº ñèòóàö³þ ³ç çàõâîðþâàí³ñòþ
ãðèïîì òà ãîñòðèìè â³ðóñíèìè ³íôåêö³ÿìè
â êðà¿í³ íàïðóæåíîþ. Ó äåÿêèõ ðåã³îíàõ
ð³âåíü çàõâîðþâàíîñò³ ïðîòÿãîì îñòàííüîãî
òèæíÿ çð³ñ íà 3,5%

Òåàòð îïåðåòè ðåñòàâðóþòü 
Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ

Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî ðåñòàâ-
ðàö³þ òà ðåàá³ë³òàö³þ áóä³âë³ Êè¿âñüêîãî àêà-
äåì³÷íîãî òåàòðó îïåðåòè ç òåõí³÷íèì ïåðå-
îñíàùåííÿì ³ ðåêîíñòðóêö³ºþ ïðèáóäîâè.
Çàïëàíîâàíà ðåñòàâðàö³ÿ äîçâîëèòü ïîâåðíó-
òè îçäîáëåííÿ ³íòåð’ºðó ó ñòèë³ áàðîêî, ùî
áóâ âëàñòèâèé Òðî¿öüêîìó íàðîäíîìó äîìó,
ó êîëèøíüîìó ïðèì³ùåíí³ ÿêîãî íèí³ òåàòð.
Êîøòè íà â³äïîâ³äí³ ðîáîòè âèä³ëÿòü ³ç ì³ñü-
êîãî áþäæåòó. Íàðàç³ âèð³øóþòü ïèòàííÿ ïðî
âèçíà÷åííÿ âèêîíàâöÿ ðîá³ò ³ç ïðîåêòóâàí-
íÿ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðåñòàâðàö³¿

Ìåð îòðèìàâ íàãîðîäó â³ä
Äåðæîõîðîíè 

Ó÷îðà ”Õðåùàòèêó” ñòàëî â³äîìî, ùî
çã³äíî íàêàçó íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ äåð-
æàâíî¿ îõîðîíè Óêðà¿íè Âàëåð³ÿ Ãåëåòåÿ, ìå-
ðà Êèºâà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî íàãîðîäè-
ëè íàãðóäíèì çíàêîì “Çà îñîáëèâ³ çàñëóãè”.
Ó íàêàç³ ïàíà Ãåëåòåÿ éäåòüñÿ: “Çà ïë³äíó
ñï³âïðàöþ, âàãîìèé îñîáèñòèé âíåñîê ó
ñïðàâó çàáåçïå÷åííÿ äåðæàâíî¿ îõîðîíè îð-
ãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè Óêðà¿íè òà ïîñàäîâèõ
îñ³á íàêàçóþ: íàãîðîäèòè â³äîì÷îþ çàîõî÷ó-
âàëüíîþ â³äçíàêîþ Óïðàâë³ííÿ — íàãðóäíèì
çíàêîì “Çà îñîáëèâ³ çàñëóãè” ×åðíîâåöüêî-
ãî Ëåîí³äà Ìèõàéëîâè÷à, ãîëîâó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿”

Äîíåöüêà îáëàñòü âäÿ÷íà
Êèºâó çà ï³äòðèìêó 

Ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ñòàëî â³äîìî, ùî
Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ Ëåîí³äó ×åðíî-
âåöüêîìó íàä³éøîâ ëèñò ãîë³â Äîíåöüêî¿ îá-
ëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà Äîíåöüêî¿
îáëàñíî¿ ðàäè. Â íüîìó ìîâèòüñÿ: “Øàíîâ-
íèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó! Â³ä óñüîãî òðó-
äîâîãî Äîíáàñó âèñëîâëþºìî Âàì âäÿ÷í³ñòü
çà ñåðäå÷í³ ñï³â÷óòòÿ, ï³äòðèìêó é ñï³âïåðå-
æèâàííÿ ùîäî òðàãåä³¿, ÿêà ñòàëàñÿ íà øàõò³
³ì. Çàñÿäüêà. Âòðàòà ëþäñüêîãî æèòòÿ çàâæ-
äè íåçì³ðíà é íåïîïðàâíà, àëå äîáð³ ñëîâà
ï³äòðèìêè äîïîìàãàþòü âãàìóâàòè ïåêó÷èé
á³ëü ³ ã³ðêîòó âòðàòè. Â³ä ³ìåí³ âñ³õ ðîäè÷³â
çàãèáëèõ ³ ïîòåðï³ëèõ, â³ä âñ³õ äîíå÷÷àí –
âåëèêà Âàì ïîäÿêà çà âàãîìó ô³íàíñîâó
ï³äòðèìêó”

Ïðàö³âíèêè ÊÌÄÀ
ïîäÿêóâàëè ìåðó çà äîïîìîãó 

Ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ñòàëî â³äîìî, ùî êî-
ëåêòèâ ïðàö³âíèê³â ÊÌÄÀ âèñëîâèâ ùèðó
âäÿ÷í³ñòü Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ ³ äå-
ïóòàòàì Êè¿âðàäè â³ä Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî çà âèÿâëåíó òóðáîòó òà íàäàíó ìà-
òåð³àëüíó äîïîìîãó ðîäèí³ òðàã³÷íî çàãèáëî¿
ó âåðåñí³ 2006 ðîêó çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà
â³ää³ëó ïî ðîáîò³ ç³ ñëóæáîâèìè äîêóìåíòà-
ìè óïðàâë³ííÿ äîêóìåíòàëüíîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ ÊÌÄÀ Îëåíè Òåðåíòüºâî¿. 

Â ëèñò³, íàä³ñëàíîìó Ëåîí³äó ×åðíîâåöü-
êîìó, éäåòüñÿ: “Öÿ æîðñòîêà ñìåðòü çàëèøè-
ëà ñèðîòîþ òðèð³÷íîãî ñèíà Âîëîäþ, ÿêîãî
Îëåíà ²âàí³âíà âèõîâóâàëà ñàìà. Äåïóòàòà-
ìè Êè¿âðàäè â³ä Âàøîãî áëîêó áóëî íàäàíî
âàãîìó ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó ðîäèí³ êî-
ëèøíüî¿ ñï³âðîá³òíèö³ ÊÌÄÀ (íà ³ì`ÿ ñèíà
Òåðåíòüºâî¿ Î.². ó “Ïðàâåêñ-Áàíêó” â³äêðè-
òî ðàõóíîê íà ñóìó 100000 ãðí)”

Äåïóòàòè Êè¿âðàäè
âèêëèêàëè ì³ë³ö³þ

Деп тати не бояться
бандитів

Ó÷îðàøíº ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ Êè¿âðà-
äè ðîçïî÷àëîñÿ ìàéæå íà ãîäèíó ï³çí³øå,
àäæå íà áðèô³íãó ïåðåä ñåñ³ºþ õîò³ëè
âèñëîâèòèñÿ ÿê ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü
Äîâãèé, òàê ³ ãîëîâà îïîçèö³éíî¿ ôðàêö³¿
ÁÞÒ Òåòÿíà Ìåë³õîâà. Ïåðøèì âèñòó-
ïèâ ïàí Äîâãèé, ÿêèé ïîðóøèâ ïèòàííÿ
ïðî íàïàä íà äåïóòàòà â³ä Áëîêó Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî Ìèõàéëà ßêîâ÷óêà,
âíàñë³äîê ÷îãî òîé îïèíèâñÿ â ðåàí³ìàö³¿.
Ñåêðåòàð Êè¿âðàäè çàçíà÷èâ, ùî ïîòð³áíî
íàãîðîäèòè ë³êàðÿ, ÿêèé âðÿòóâàâ æèòòÿ
ïàíîâ³ ßêîâ÷óêó. Íàãàäàºìî, ùî â³í çàé-
ìàâñÿ ïîâåðíåííÿì äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ íåçàêîííî ïðèâàòèçîâàíèõ ê³íîòå-
àòð³â, î÷åâèäíî, ñàìå öèì «íàñòóïèâøè
íà ìîçîëü» êðèì³íàë³òåòó. Îëåñü Äîâãèé
äîäàâ, ùî íàïåðåäîäí³ öüîãî ³íöèäåíòó
é ñàì îòðèìóâàâ ïîãðîçè, ïðî ÿê³ ïîâ³äî-
ìèòü ó ñâî¿õ ñâ³ä÷åííÿõ ïðàâîîõîðîííèì
îðãàíàì. Àëå, çà ñëîâàìè ñåêðåòàðÿ
Êè¿âðàäè, çàëÿêóâàííÿ íå âïëèíóòü íà
äåïóòàò³â, ÿê³ ïðàãíóòü äîìîãòèñÿ ñïðà-
âåäëèâîñò³. 

Äàë³ ñâ³é áðèô³íã ðîçïî÷àëà Òåòÿíà
Ìåë³õîâà, êîòðà çâèíóâàòèëà ïàíà Äîâ-
ãîãî â ïîðóøåíí³ ðåãëàìåíòó, îñê³ëüêè
â³í «ï³âãîäèíè ïðèä³ëèâ æóðíàë³ñòàì»,
çàòðèìàâøè ïî÷àòîê çàñ³äàííÿ. Òàêîæ
ïàí³ Ìåë³õîâà ãîâîðèëà ïðî äåïóòàò³â â³ä

Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî â ðàéîííèõ
ðàäàõ, ÿê³ í³áèòî áóëè ïðè÷åòí³ äî êî-
ðóïö³éíèõ ñõåì. Àëå êîíêðåòíèõ ïð³çâèù
íå íàçâàëà. 

ЗМІ т рб ють Київрад
Íà çàñ³äàíí³, ÿê ³ áóëî çàïëàíîâàíî,

äåïóòàòè çàñëóõàëè ³íôîðìàö³þ ïðî çàõî-
äè, ñïðÿìîâàí³ íà áëàãîóñòð³é âóëèö³
Õðåùàòèê òà öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà.
Îñíîâíó óâàãó áóëî ïðèä³ëåíî ïèòàííþ
äåìîíòàæó ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì òà
çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, íà ÿê³ íåìàº
â³äïîâ³äíèõ äîçâîë³â. Íà ñüîãîäí³ ïðîã-
ðàìó ç áëàãîóñòðîþ âèêîíàíî íà 60 % .
Ó ñåñ³éí³é çàë³ ïðîãîëîñóâàëè çà âçÿòòÿ
ö³º¿ ³íôîðìàö³¿ äî â³äîìà. 

Ñåêðåòàð Êè¿âðàäè çàïðîïîíóâàâ äîäà-
òè äî ïîðÿäêó äåííîãî ïðîåêò ð³øåííÿ
ïðî âíåñåííÿ çì³í äî âåòîâàíîãî ìåðîì
ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 6 ãðóäíÿ ïðî
ë³êâ³äàö³þ äðóêîâàíèõ ìóí³öèïàëüíèõ
ÇÌ². Àëå ïðîãîëîñóâàëè ëèøå 33 äåïó-
òàòè, à ïîòð³áíî 61. Òîáòî ïèòàííÿ ïðî
ë³êâ³äàö³þ ãàçåò «Õðåùàòèê», «Âå÷³ðí³é
Êè¿â» òà «Óêðà¿íñüêà ñòîëèöÿ» ïîêè ùî
íå ðîçãëÿäàòèìóòü. Íàãàäàºìî, íà ïîãîä-
æóâàëüí³é ðàä³ ì³æ êåð³âíèêàìè êîìó-
íàëüíèõ ÇÌ² òà äåïóòàòàìè âñ³õ ôðàêö³é
áóëî ïðèéíÿòî êîìïðîì³ñíå ð³øåííÿ ïðî
ï³äãîòîâêó ïðîåêòó äîãîâîðó ùîäî
âçàºìîä³¿ ì³æ öèìè ÇÌ² òà Êè¿âðàäîþ. 

Ó çâ’ÿçêó ç êðèì³íàëüíèìè íàïàäàìè íà
äåïóòàò³â â³ä Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî òà ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ ôðàêö³é áó-
ëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ çàñëóõàòè íà íàñ-
òóïí³é ñåñ³¿ äîïîâ³ä³ ïðåäñòàâíèê³â ïðî-
êóðàòóðè òà ÌÂÑ. 

Ìàéæå îäðàçó ï³ñëÿ öüîãî äåïóòàò â³ä
ôðàêö³¿ ÁÞÒ Àíäð³é Ïàâëîâñüêèé çàÿ-
âèâ ïðî íàïàä íà ó÷àñíèê³â çáèðàííÿ
ï³äïèñ³â çà ïðîâåäåííÿ äîñòðîêîâèõ âè-
áîð³â Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, òðàâ-
ìóâàííÿ äåïóòàòà ðàéðàäè â³ä ÁÞÒ ³
ïîøêîäæåííÿ ïàðò³éíîãî ìàéíà. ßê
ç’ÿñóâàëîñÿ, íàìåòè, äå çáèðàþòü ï³äïè-
ñè çà ïðèçíà÷åííÿ äî÷àñíèõ âèáîð³â

Êè¿âðàäè, áóëî ùå çðàíêó âñòàíîâëåíî
áåçïîñåðåäíüî ïåðåä áóä³âëåþ öüîãî îð-
ãàíó. Ïðîòå êèÿíè, ÿê³ ïðîõîäèëè ïîâç
ï³êåòóâàëüíèê³â, àêö³þ ïåðåâàæíî ³´íî-
ðóâàëè. Îäíà ç ó÷àñíèöü ï³êåòó ïðîêî-
ìåíòóâàëà «Õðåùàòèêó» íåâò³øí³ ðåçóëü-
òàòè òèì, ùî «ï³äïèñ³â ãåòü ìàëî ÷åðåç
ïîãàíó ïîãîäó». 

«Київсь а фортеця»
зм сила себе че ати

Ñåñ³ÿ â³äçíà÷èëàñÿ é òèì, ùî äåïó-
òàòñüêèé êîðïóñ Êè¿âðàäè çàçíàâ çì³í.
Ó÷îðà äåïóòàòñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ îäåðæàâ
Îëåêñ³é Ñàìîõ³í, ÿêèé çàéíÿâ ó ôðàêö³¿
Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ì³ñöå
Îëåêñàíäðà Ñóïðóíåíêà, îáðàíîãî íà-
ðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè. À ç Áëîêó
Â³òàë³ÿ Êëè÷êà âèéøîâ Â³êòîð Äîâãèé,
ïîáàæàâøè ñòàòè ïîçàôðàêö³éíèì. 

Îíîâëåíèé äåïóòàòñüêèé êîðïóñ
ï³äòðèìàâ ð³øåííÿ ïðî íàêëàäåííÿ ìî-
ðàòîð³þ íà â³ä÷óæåííÿ ìàéíà íà òåðè-
òîð³¿ Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè, âèêîíàâ-
øè äîðó÷åííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè. Ãî-
ëîâà áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿ Âîëîäèìèð Ïðè-
ñÿæíþê çàóâàæèâ, ùî ïðèéíÿâøè ð³øåí-
íÿ, «ìè åêîíîìèìî áþäæåòí³ êîøòè íà
óòðèìàííÿ öüîãî êîìóíàëüíîãî çàêëàäó». 

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïîðÿäîê äåííèé áóëî
âè÷åðïàíî, Îëåñü Äîâãèé çàêðèâ çàñ³äàí-
íÿ ³ äåïóòàòè ïî÷àëè ðîçõîäèòèñÿ. Àëå ó
öþ õâèëèíó â çàë³ ç’ÿâèâñÿ äèðåêòîð ìó-
çåþ «Êè¿âñüêà ôîðòåöÿ» Â’ÿ÷åñëàâ
Êóë³í³÷, ÿêèé çàï³çíèâñÿ. Òîæ çàñëóõàòè
ïåðåíåñåíå ç ïîïåðåäí³õ çàñ³äàíü ³ äîîï-
ðàöüîâàíå ïèòàííÿ ïðî ïåðåäàííÿ ìóçåþ
ó äåðæàâíó âëàñí³ñòü íå âäàëîñÿ. Íàâ³òü
ïîïðîñèâøè äåïóòàò³â çàòðèìàòèñÿ,
Îëåñü Äîâãèé íå çì³ã çàáåçïå÷èòè
ïîòð³áíó äëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ê³ëüê³ñòü
ãîëîñ³â. Ïàí Êóë³í³÷ âèãëÿäàâ çàñìó÷å-
íèì, àëå äåïóòàòè ïîîá³öÿëè ðîçãëÿíóòè
éîãî ïèòàííÿ ïåðøèì íà ñåñ³¿ íàñòóïíî-
ãî ÷åòâåðãà

Замість роз ляд питання про лі відацію азети "Хрещати " деп тати роз лядали сам азет
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òà ïðèïèíèëè âîþâàòè ç êîìóíàëüíèìè ÇÌ²

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ 
“Õðåùàòèê” 

Учора на сесії Київради б ло
хвалено рішення засл хати
доповідь представни ів право-
охоронних ор анів. Питання
про лі відацію ом нальних
ЗМІ вирішили по и що не по-
р ш вати. А с лад деп татсь-
о о орп с зазнав змін.



ВВ ІІ ДД АА ВВ ТТ ОО РР АА

Ïîë³òè÷íå
áðîêåðñòâî 

Êîñòü ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ 
äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî ³íñòèòóòó ïðîáëåì
óïðàâë³ííÿ ³ìåí³ Ãîðøåí³íà, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà” 

Ó íàøîìó ïîë³òè÷íîìó æèòò³, ïîë³òèêóì³
º ÷èìàëî êóìåäíèõ ñèòóàö³é, ÷èìàëî íåçáàã-
íåííîãî. ×èìàëî äèâíîãî. Àëå ãîëîñóâàííÿ
çà ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà, ùî äàëî ðåçóëüòàò ó 225
ãîëîñ³â, ïðè÷îìó â îáèäâà çàõîäè áóëî îä-
íàêîâî – 225 ³ æîäíèì ãîëîñîì á³ëüøå, º äó-
æå ïîêàçîâèì. Âîíî ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî â
ïàðëàìåíò³ íà ñüîãîäí³ ñêëàëàñÿ ñò³éêà
ð³âíîâàãà ñèë ³ íàâ³òü áàëàíñ. Òîé áàëàíñ
ñèë, ÿêèé ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ³ â ñóñï³ëüñòâ³. Â
Óêðà¿í³. Ï³ñëÿ “ïîìàðàí÷åâî¿ ðåâîëþö³¿”
îáèäâà òàáîðè – ïîìàðàí÷åâèé ³ á³ëî-áëà-
êèòíèé — çàçíàëè ñåðéîçíèõ ìóòàö³é,
ñåðéîçíèõ çì³í, àëå âîäíî÷àñ íå íàáëèçèëè-
ñÿ äî ðîçóì³ííÿ îäèí îäíîãî. 

Òå ñàìå â³äáóâàºòüñÿ ³ â ñåðåäèí³ òàáîð³â.
Ïîìàðàí÷åâèé äóæå øâèäêî ðîçïàâñÿ íà
âëàñíå ïîìàðàí÷åâèé òà íà á³ëèé ³ç ñåðäå÷-
êîì. Ïîò³ì ïîìàðàí÷ ïî÷àâ ä³ëèòèñÿ çíîâó
íà ïîìàðàí÷ ³ íà ÷åðâîíèé ç êóëàêîì. Ó á³ëî-
áëàêèòíîìó òàáîð³ âèîêðåìèëèñÿ á³çíåñ-ãðó-
ïà Ðèíàòà Àõìåòîâà òà íîìåíêëàòóðíà --
Â³êòîðà ßíóêîâè÷à. Äî îñòàííüîãî ÷àñîì
ïðèñòàþòü ïðåäñòàâíèêè ³íøèõ êîëüîð³â:
æîâòèé êîë³ð Ëèòâèíà, ÷åðâîíèé – êî-
ìóí³ñò³â. 

Óñå çì³øàëîñÿ, í³áè â “äîì³ Îáëîíñüêèõ”.
Àëå, êîëè ïîñòàþòü ñåðéîçí³ ïèòàííÿ, êî-
ëè äî ïàðëàìåíòó âíîñÿòü âàæëèâ³ çàêîíî-
ïðîåêòè òà ñì³ëèâ³ ð³øåííÿ, òî íàø³ äåïó-
òàòè çãàäóþòü, ùî âîíè ñòîÿëè ÷è íå ñòîÿ-
ëè íà Ìàéäàí³, ï³äòðèìóâàëè ó 2004 ðîö³
îäí³ ³äåàëè ÷è ³íø³, ïî÷èíàþòü ì³ðêóâàòè,
äîïóñêàòè äî âëàäè Òèìîøåíêî ÷è í³? Âàð-
òî â³ääàòè âëàäó íîâ³é êîàë³ö³¿, àáî, ìîæ-
ëèâî, ïðîòÿãíóòè ÿêîìîãà äîâøå äî íî-
âîð³÷íèõ ³ ð³çäâÿíèõ ñâÿò ïîâíîâàæåííÿ
íèí³øíüîãî óðÿäó é äîòåïåð³øíüî¿ êîàë³ö³¿?
Òå, ùî ñòàëîñÿ ç ãîëîñóâàííÿì çà êàíäèäà-
òóðó Þë³¿ Òèìîøåíêî, — íå ïðîñòî ÿêèéñü
åï³çîä Âåðõîâíî¿ Ðàäè, öå ä³àãíîç íèí³øí³é
Âåðõîâí³é Ðàä³. Âîíà íå áóäå ä³ºçäàòíîþ,
âîíà íå ìîæå ïðèéìàòè åôåêòèâí³ çàêîíè,
âîíà íå çäàòíà íà ðåôîðìè áåç ïîðîçóì³ííÿ
îäí³º¿ ãðóïè ïîë³òèê³â ç ³íøîþ — áåç ïî-
ðîçóì³ííÿ “äâîõ Óêðà¿í”. Àëå äëÿ öüîãî
ïîòð³áíî ïåðåñòóïèòè çíà÷íîþ ì³ðîþ ÷åðåç
ñåáå. 

Àáî º ³íø³ âàð³àíòè. Íàïðèêëàä, ò³ ãîëî-
ñè, ÿêèõ íå âèñòà÷àº, áàíàëüíî êóïóþòüñÿ.
Â òàêîìó ðàç³ Âåðõîâíà Ðàäà ïåðåòâîðþºòü-
ñÿ íà çâè÷àéíó á³ðæó, òàêó ñîá³ òîðãîâî-
ïîë³òè÷íó êëîàêó, â ÿê³é óñå ïðîäàâàòèìåòü-
ñÿ ³ êóïóâàòèìåòüñÿ é äå êîæíå ïèòàííÿ ìà-
òèìå ñâîþ òî÷íî âèçíà÷åíó ö³íó. Çâ³ñíî, ðà-
õóíîê ³òèìå íà ì³ëüéîíè. 

Ïîë³òèêà íàøà ñòàëà äî òîãî öèí³÷íîþ,
ùî âæå í³õòî íå ïðèõîâóº, ùî â íàñ óñå êó-
ïóºòüñÿ é óñå ïðîäàºòüñÿ. À ÿêùî íå õî÷óòü
êóïóâàòè ÷è ïðîäàâàòè, òî â ö³é ñèòóàö³¿ ãà-
ðàíòîâàí³ 225 ãîëîñ³â, ÿê ó ðàç³ ãîëîñóâàííÿ
çà Þë³þ Òèìîøåíêî. Çà òàêèõ îáñòàâèí
ìîæíà ëèøå ïîñï³â÷óâàòè ñï³êåðîâ³ Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè, ÿêîìó, õî÷å â³í òîãî ÷è í³, îäíàê
äîâåäåòüñÿ ïåðåó÷óâàòèñÿ ç³ ñï³êåðà íà áðî-
êåðà
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Ê³íåöü “³ìïåðàòîð³â” 
ðàéîí³â

За інчення. Почато на 1-й стор.

Àëå ãîëîâíîþ ³íòðèãîþ ó÷îðàøíüîãî
äíÿ ñòàëî âèð³øåííÿ ïèòàííÿ, õòî æ âè-
íåí ó çàòÿãóâàíí³ îáðàííÿ ïðåì’ºð-
ì³í³ñòðà. Ðåã³îíàëêà Ãàííà Ãåðìàí çàÿ-
âèëà “Õðåùàòèêó”, ùî ¿¿ ñèëà “÷åêàº íà
âèáà÷åííÿ” çà çâèíóâà÷åííÿ ó ôàëü-
ñèô³êàö³¿ ãîëîñóâàííÿ. “Äîêè íå âèáà-
÷àòüñÿ, íå ðîçáëîêóºìî ðîáîòó ïàðëàìåí-
òó. ¯ì òðåáà ðàç ³ íàçàâæäè ïîêàçàòè, ùî
ìè ¿õíüîãî õàìñòâà, ¿õí³õ îáðàç áåçï³äñòàâ-
íèõ òåðï³òè íå çáèðàºìîñÿ», — íàãîëîñè-
ëà ïàí³ Ãåðìàí. Âîäíî÷àñ ïîìàðàí÷åâ³
òâåðäèëè, ùî ñàìå îïîçèö³ÿ çàòÿãóº ÷àñ,
îñê³ëüêè íå ìîæå çíàéòè “ñï³ëüíó ìîâó”
ïðè ðîçïîä³ë³ êîì³òåíò³â ì³æ ñâî¿ìè
ôðàêö³ÿìè. Ëèøå Âîëîäèìèð Ëèòâèí âèç-
íàâ, ùî "âñ³ áëîêóþòü ïîòðîõó". 

Íà äóìêó æ ïîë³òîëîãà Àíäð³ÿ ªðìî-
ëàºâà, “çàòÿãóâàííÿ ðîçãëÿäó êàíäèäàòóðè
Þë³¿ Òèìîøåíêî á³ëüøå ïîâ’ÿçàíî ç ïñè-
õîåìîö³éíèì ôàêòîðîì. Îñîáëèâî¿ âèãî-
äè â³ä íåñòàá³ëüíîñò³ íåìàº í³êîìó. Àäæå
øèðîêà êîàë³ö³ÿ íåìîæëèâà, òîìó ùî
á³ëüø³ñòü äåïóòàò³â ó áëîö³ ÍÓ– ÍÑ ñòî¿òü

íà áîö³ Þë³¿ Òèìîøåíêî, à Â³êòîð Þùåí-
êî âèñòóïàº êàòåãîðè÷íî ïðîòè ñîþçó ç
êîìóí³ñòàìè”, -- ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”
ïîë³òîëîã. Éîãî êîëåãà Âîëîäèìèð Ôå-
ñåíêî, íàòîì³ñòü, íå âèêëþ÷èâ, ùî îáñ-
òàíîâêà â Âåðõîâí³é Ðàä³ ðîç³ãð³âàºòüñÿ
ñïåö³àëüíî. “Õðåùàòèêó” â³í ñêàçàâ, ùî
“íå ìîæíà âèêëþ÷àòè, ùî íåãàòèâíèé ðå-
çóëüòàò ùîäî ãîëîñóâàííÿ çà Þë³þ Òèìî-
øåíêî º íàñë³äêîì âíóòð³øíüî¿ îïîçèö³¿
äî íå¿ â êîàë³ö³¿. Ïðîòå äëÿ Þë³¿ Òèìî-
øåíêî çíàõîäæåííÿ â îïîçèö³¿ ïåðåä ïðå-
çèäåíòñüêèìè âèáîðàìè òåæ âèã³äíå». 

Ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó äåïóòàòè íå
ïîñï³øàëè. Çðàíêó âîíè çàñëóõàëè ³íôîð-
ìàö³þ ñïåöñëóæá ùîäî òîãî, ÷è áóëî âòðó-
÷àííÿ ó ñèñòåìó “Ðàäà” ï³ä ÷àñ íåâäàëîãî
ãîëîñóâàííÿ çà ïðåì’ºðà. Âèñòóïàþ÷è ç
òðèáóíè, çàñòóïíèê ãîëîâè Ñëóæáè áåçïå-
êè Óêðà¿íè Ìèêîëà Ãåðàñèìåíêî âèçíàâ,
ùî ÑÁÓ íå ìîæå îñòàòî÷íî â³äïîâ³ñòè íà
çàïèòàííÿ, áóëî çîâí³øíº âòðó÷àííÿ ÷è
í³. Â³í ïîÿñíèâ, ùî ñèñòåìà ìîæå íå çà-
ðàõóâàòè ãîëîñ äåïóòàòà, íàïðèêëàä, ÿêùî
íàòèñêàííÿ êíîïêè â³äáóëîñÿ äî ïî÷àòêó

çâóêîâîãî ñèãíàëó ïðî ïî÷àòîê ãîëîñóâàí-
íÿ àáî êîðîòêî÷àñíîãî íàòèñêàííÿ êíîï-
êè ê³ëüêà ðàç³â. Íàãàäàºìî, ñàìå ïðî òå,
ùî äâà äåïóòàòè â³ä êîàë³ö³¿ íåâ÷àñíî íà-
òèñíóëè êíîïêè ï³ä ÷àñ ãîëîñóâàííÿ çà
ïðåì’ºðà, ³ éøëîñÿ ó ïîïåðåäíüîìó çâ³ò³,
îïðèëþäíåíîìó ó ñåðåäó. 

Òîæ, íå çíàéøîâøè âèííèõ ó ïðîâàë³
ïàí³ Òèìîøåíêî, íà ïåðåðâó äåïóòàòè
ðîç³éøëèñÿ ç òâåðäèì íàì³ðîì äîä³ëèòè
êîì³òåòè. Ãîëîñóâàòè çà ïðåì’ºðà í³õòî
âæå ³ íå çáèðàâñÿ. Ïåðåãîâîðè íå ïðèç-
âåëè äî êîìïðîì³ñó. Àðñåí³é ßöåíþê ìó-
ñèâ çàêðèòè çàñ³äàííÿ îäðàçó ï³ñëÿ òîãî,
ÿê âîíî áóëî â³äêðèòå. Äåïóòàòè
ðîç³éøëèñÿ, ÿê ñêàçàâ ñï³êåð “òåñòóâàòè
ñèñòåìó “Ðàäà”. Ñüîãîäí³, ÿê î÷³êóþòü,
ïèòàííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ Þë³¿ Òèìî-
øåíêî òàêè áóäå çíîâó ïðîãîëîñîâàíå â
ïàðëàìåíò³. Ïðîòå, ëèøå çà óìîâè, ùî
êîàë³ö³ÿ òà îïîçèö³ÿ çà í³÷ çíàéøëè
ñï³ëüíó ìîâó

Іван РИБАЛКО,
з Верховної Ради

“Хрещати ”

Âåðõîâíà Ðàäà ÷åêàëà íî÷³
Âäåíü ïðåì’ºðà îáðàòè íå âäàëîñÿ 
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Ï³äñòàâîþ äëÿ çâ³ëüíåííÿ ïàíà Ñîòíè-
êîâà ñòàëà óõâàëà Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíî-
ãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó â³ä 4 ãðóäíÿ 2007
ðîêó, ÿêèé ï³äòâåðäèâ, ùî îáðàííÿ Îëåê-
ñàíäðà Ñîòíèêîâà ãîëîâîþ Äí³ïðîâñüêî¿
ðàéðàäè áóëî íåçàêîííèì. Òàêîæ Ïðåçè-
äåíò Óêðà¿íè â³äñòîðîíèâ â³ä âèêîíàííÿ
îáîâ’ÿçê³â ãîë³â: Ñâÿòîøèíñüêî¿ ÐÄÀ —
Âîëîäèìèðà Ìàçåïó, Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ —
ªâãåíà Ðîìàíåíêà òà Äåñíÿíñüêî¿ ÐÄÀ —
Þð³ÿ Çàõàðè÷åâà. ² íàêàçàâ ïðîâåñòè ñëóæ-
áîâå ðîçñë³äóâàííÿ íåâèêîíàííÿ íèìè ïî-
ñàäîâèõ îáîâ’ÿçê³â. Ãîëîâîþ êîì³ñ³¿, ÿêà
ïåðåâ³ðÿòèìå ä³ÿëüí³ñòü â³äñòîðîíåíèõ,

ïðèçíà÷åíî çàñòóïíèêà ãëàâè Ñåêðåòàð³àòó
Ïðåçèäåíòà Ðîìàíà Áåçñìåðòíîãî.

Âî÷åâèäü, ó÷îðàøíº ð³øåííÿ Ïðåçè-
äåíòà ñòàëî íàñë³äêîì ðîçìîâè Â³êòîðà
Þùåíêà ç ìåðîì Êèºâà Ëåîí³äîì ×åð-
íîâåöüêèì, ÿêà â³äáóëàñÿ 29 ëèñòîïàäà.
Òîä³ ãëàâà äåðæàâè êðèòè÷íî îö³íèâ ðî-
áîòó òðüîõ ãîë³â ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é
ñòîëèö³: ªâãåíà Ðîìàíåíêà, Âîëîäèìèðà
Ìàçåïè òà Îëåêñàíäðà Ñîòíèêîâà.

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ðàäíèê ìå-
ðà Êèºâà ç ïèòàíü ñâîáîäè ñëîâà Êàçáåê
Áåêòóðñóíîâ, ñàìå “Ñâèíñüêèé ðåéòèíã”
ðàéîííèõ ãîë³â ïðèâåðíóâ øèðîêó óâàãó

êè¿âñüêî¿ ³ öåíòðàëüíî¿ âëàäè äî áåçä³ÿëü-
íîñò³ öèõ êåð³âíèê³â. “Ãàçåòà ïîêëèêàëà
â äîðîãó. Ñïî÷àòêó ðåïîðòåð³â “Âå÷³ðêè”
òà “Õðåùàòèêà”. À ïîò³ì ãîðåçâ³ñíèõ ãî-
ë³â ðàéîí³â. “ß ïåðåêîíàíèé, ùî âñ³ ïóá-
ë³êàö³¿ âèäàâíèöòâ “Êè¿âñüêîãî ìåä³àõîë-
äèíãó” ìàòèìóòü àíàëîã³÷í³ íàñë³äêè äëÿ
òèõ ÷èíîâíèê³â, ÿê³ íåñóìë³ííî ñòàâëÿòü-
ñÿ äî âèêîíàííÿ ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â ïåðåä
êèÿíàìè,” — íàãîëîñèâ ïàí Áåêòóðñóíîâ
“Õðåùàòèêó”.

Â³äñòîðîíåíèé â³ä âèêîíàííÿ îáîâ’ÿç-
ê³â ãîëîâà Äåñíÿíñüêî¿ ÐÄÀ Þð³é Çàõà-
ðè÷åâ â³äìîâèâñÿ êîìåíòóâàòè “Õðåùà-
òèêó” ðîçïîðÿäæåííÿ Ïðåçèäåíòà, çà-
ÿâèâøè, ùî ñàìå “ïðîâîäèòü íàðàäó”,
àëå ïîîá³öÿâ çðîáèòè öå “çàâòðà”. Âîëî-
äèìèð Ìàçåïà â³äêëþ÷èâ ìîá³ëüíèé òå-
ëåôîí. Íå âäàëîñÿ çâ’ÿçàòèñÿ ³ ç ³íøèìè
êåð³âíèêàìè. Ïðåñ-ñåêðåòàð³, ä³çíàâøè-
ñÿ, ùî òóðáóº “Õðåùàòèê”, àáî êèäàëè
ñëóõàâêó, àáî çàÿâëÿëè, ìîâëÿâ, “ï³ñëÿ
øîñòî¿ ìè íå ïðàöþºìî”. Õî÷à, ïðàâèëü-
í³øå áóëî á ñêàçàòè, ùî ³ äî øîñòî¿ òåæ

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Учора "Хрещати " стало відомо, що своїм розпорядженням від 13
р дня 2007 ро Президент У раїни Ві тор Ющен о звільнив Оле -
сандра Сотни ова з посади олови Дніпровсь ої РДА. Ще трьох е-
рівни ів районів — Святошинсь о о, Подільсь о о та Деснянсь о-
о — відсторонено від ви онання обов'яз ів.

Çàâäÿêè Ïðåçèäåíòîâ³ âòðàòèëè ðîáîòó ãîëîâè ðàéîí³â, ÿê³
ââàæàëè, ùî ¿õíÿ âëàäà íåñê³í÷åííà
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Ñüîãîäí³ ï³äïðèºìöþ 
³ ìåöåíàòîâ³ Â³êòîðó Ï³í÷óêó
âèïîâíþºòüñÿ 47 ðîê³â 
Зі святом йо о вітає фотох дожниця Леся
МАЛЬСЬКА:

— Ос іль и ви є чи не єдиним представни ом ді-
лових людей У раїни, я і звертають ва на роз-

вито мистецтва, я побажаю вам на цій неле ій ниві побільше однод м-
ців баченні й творенні майб тньо о У раїни сфері мистецтва. Нехай
ваші рандіозні плани здійсняться арно та з ле істю.
Ваш день народження збі ається з від риттям моєї персональної ви-

став и “Вечірній Київ”, тож б д щаслива бачити вас там і вр чити вам
подар но .

Р бри веде Гри орій КАРАВАЄВ

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

Â Óêðà¿í³ 
ïîïóëÿðèçóþòü
áëàãîä³éí³ñòü
Ï³äáèòî ï³äñóìêè êîíêóðñó 
“Áëàãîä³éíèê ðîêó”
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора відб лася церемонія на ородження переможців
першо о національно о он рс "Бла одійни ро -
2007". Серед 80 ор анізацій, що брали часть он-
рсі, обрали переможців п'яти за альнонаціональних

номінаціях та бла одійни ів ожном ре іоні. Ла ре-
ати отримали пам'ятні стат ет и "Бла одійни ро ".

Ó÷îðà íà Ïåðøî-
ìó íàö³îíàëüíîìó
êàíàë³ íàãîðîäæó-
âàëè óêðà¿íñüêèõ
á³çíåñìåí³â, â³ä-
çíà÷åíèõ ó ïåðøî-
ìó â Óêðà¿í³ íàö³î-
íàëüíîìó êîíêóð-
ñ³ “Áëàãîä³éíèê
ðîêó-2007”.
Îðãàí³çàòîðàìè
êîíêóðñó âèñòóïè-
ëè Âñåóêðà¿íñüêèé
áëàãîä³éíèé ôîíä
“Äèòÿ÷èé ñâ³ò”,
Ì³æíàðîäíèé áëà-
ãîä³éíèé ôîíä
“Óêðà¿íà 3000”,
Öåíòð ô³ëàíòðîï³¿,

Óêðà¿íñüêèé ôîðóì áëàãîä³éíèê³â. Ó êîíêóðñ³ âçÿëè ó÷àñòü ìàéæå 80
áëàãîä³éíèê³â ³ç 25 ðåã³îí³â Óêðà¿íè. ¯õíþ ä³ÿëüí³ñòü îö³íþâàëî æó-
ð³ ç 9 ïðåäñòàâíèê³â ð³çíîìàí³òíèõ ôîíä³â ³ êàìïàí³é. Âèÿâèëîñÿ, ùî
25% êîøò³â ìåöåíàòè ñïðÿìîâóþòü íà äèòÿ÷³ ïðîåêòè, 20% — ó ñôå-
ðó çäîðîâ’ÿ.

Áëàãîä³éíèêîì ðîêó ñåðåä òðàíñíàö³îíàëüíèõ êîðïîðàö³é ñòàëî äî-
÷³ðíº ï³äïðèºìñòâî “Åéâîí êîñìåò³êñ þêðåéí”. Òîð³ê âîíî ç³áðàëî
ïîíàä 2 ìëí ãðí íà ä³àãíîñòèêó é ë³êóâàííÿ ðàêó ìîëî÷íî¿ çàëîçè.
Â³ä ãðóïè êîìïàí³é “Ôîêñòðîò”, ïåðåìîæöÿ íîì³íàö³¿ “Áëàãîä³éíèê
ðîêó — íàö³îíàëüíà á³çíåñ-ñòðóêòóðà”, çà ð³ê îòðèìàëè äîïîìîãó
ïðèáëèçíî 300 òèñ. ëþäåé. Êðåäèòíà ñï³ëêà “Ïîëòàâà-âçàºìîïîì³÷”
(“Áëàãîä³éíèê ðîêó — áàíê àáî ô³íàíñîâà óñòàíîâà”) íàäàº ï³ëüãîâ³
êðåäèòè ³íâàë³äàì, à Ì³æíàðîäíèé áëàãîä³éíèé ôîíä “Ôîíä Îëåê-
ñàíäðà Ôåëüäìàíà” (“Áëàãîä³éíèê ðîêó — áëàãîä³éíèé ôîíä”) ðå-
àë³çóº òåìàòè÷í³ ïðîãðàìè òà ôîðìóº çàêîíîäàâ÷å ïîëå äëÿ ä³ÿëüíî-
ñò³ íåóðÿäîâèõ îðãàí³çàö³é. Îìåëÿí Àíòîíîâè÷ îòðèìàâ âèçíàííÿ ÿê
“Áëàãîä³éíèê ðîêó — ïðèâàòíà îñîáà”: âí³ñ 5 ìëí ãðí íà ðåìîíò ³
ðåêîíñòðóêö³þ á³áë³îòåêè “Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêî¿ àêàäåì³¿”. Ñòàòóåò-
êè áëàãîä³éíèê³â îòðèìàëè ³ 25 ðåã³îíàëüíèõ îðãàí³çàö³é.

ßê çàçíà÷èëà “Õðåùàòèêó” äèðåêòîð Óêðà¿íñüêîãî ôîðóìó áëàãî-
ä³éíèê³â Ãàííà Ãóëåâñüêà-×åðíèø, áëàãîä³éíèê³â â Óêðà¿í³ äîñèòü áà-
ãàòî, àëå á³ëüø³ñòü íå “ç³çíàþòüñÿ” ó áëàãîä³éíèöòâ³ — íàäòî âåëèê³
ïîäàòêîâ³ çáîðè

Êèÿíè ïàì’ÿòàþòü
ïðî ×îðíîáèëü
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé âðó÷èâ íàãîðîäè 
ë³êâ³äàòîðàì íàñë³äê³â àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора мер Києва Леонід
Черновець ий вр чив на-
ороди та подя и з на о-
ди Дня вшан вання пам'-
яті лі відаторів наслід ів
аварії на ЧАЕС. Кияни-лі -
відатори отримали 87 по-
дя , 4 почесні рамоти, а
та ож 12 ордерів на нові
вартири.

Ó÷îðà ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé ïðèâ³òàâ ó÷àñíè-
ê³â ë³êâ³äàö³¿ àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ.
Ïðèáëèçíî äâ³ñò³ êèÿí, ÿê³ áðà-
ëè ó÷àñòü ó ë³êâ³äàö³¿ àâàð³¿, ç³áðà-
ëèñÿ â êîëîíí³é çàë³ ÊÌÄÀ. 87
ç íèõ ìåð âðó÷èâ ïîäÿêè çà îñî-
áëèâ³ çàñëóãè, ÷åòâåðî îòðèìàëè
ïî÷åñí³ ãðàìîòè. Äî íàãîðîä äî-
äàâàëè ³ìåííèé ãîäèííèê â³ä
ì³ñüêîãî ãîëîâè.

“Ïàì’ÿòü ïðî öþ âåëèêó òðà-
ãåä³þ òà âàø íàäçâè÷àéíèé ïîä-
âèã çàâæäè çàëèøàòèìåòüñÿ â íà-
øèõ ñåðöÿõ. Ó ÷àñ íåéìîâ³ðíî¿
íåáåçïåêè ìè ñïîä³âàëèñÿ ëèøå
íà âàñ. Âè ðèçèêóâàëè âëàñíèì
æèòòÿì òà çäîðîâ’ÿì, ùîá âðÿ-
òóâàòè ñâîþ êðà¿íó òà âåñü
ñâ³ò”,— ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé.

Ó öüîìó ðîö³ ì³ñüêà âëàäà óæå
íàäàëà 48 êâàðòèð ³íâàë³äàì
×îðíîáèëÿ. Ó÷îðà æ îðäåðè íà

íîâå æèòëî îòðèìàëè ùå 12 ñ³-
ìåé ó÷àñíèê³â ë³êâ³äàö³¿ íàñë³ä-
ê³â àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ. Ì³ñüêà âëà-
äà â 2007 ðîö³ äîäàòêîâî âèä³-
ëèëà 4 ìëí ãðí íà ï³ëüãîâå ìå-
äè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ, ùå íà
ïîíàä 2,5 ìëí ãðí ïðèäáàíî ë³-
ê³â òà ìåäè÷íîãî îáëàäíàííÿ
äëÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó
ðàä³àö³éíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ.
Ó íàñòóïíîìó ðîö³ ïëàíóþòü áó-
ä³âíèöòâî îêðåìîãî áóäèíêó äëÿ
÷îðíîáèëüö³â òà ³íøèõ êàòåãî-
ð³é ãðîìàäÿí, ÿê³ ìàþòü ïðàâî
íà ï³ëüãè â îòðèìàíí³ æèòëà.
“Âñå, ùî ìè ðîáèìî äëÿ âàñ, —

öå íå ïîäàðóíîê, à òå, ùî âàì
íàëåæèòü”,— ñêàçàâ ì³ñüêèé ãî-
ëîâà. Â³í òàêîæ ïîîá³öÿâ, ùî
íàñòóïíîãî ðîêó ç ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó ùå á³ëüøå âèä³ëÿòü êîø-
ò³â íà ï³äòðèìêó ÷îðíîáèëüö³â.

Íà ñüîãîäí³ ïîíàä 94 òèñ. êè-
ÿí ìàþòü ñòàòóñ ïîñòðàæäàëèõ
âíàñë³äîê êàòàñòðîôè íà ×ÀÅÑ,
ç íèõ 55 òèñ.— ó÷àñíèêè ë³êâ³äà-
ö³¿ íàñë³äê³â àâàð³¿. Äëÿ ãîñòåé ó
ìåð³¿ íàêðèëè ñâÿòêîâ³ ñòîëè òà
îðãàí³çóâàëè êîíöåðòíó ïðîãðàìó
çà ó÷àñòþ òåàòðó “Äæåðåëî” òà ç³-
ðîê åñòðàäè Ñâ³òëàíè òà Â³òàë³ÿ
Á³ëîíîæê³â

14 р дня 2007 ро імназія №59
ім. О. М. Бойчен а Голосіївсь о о район м. Києва

свят є свій 90-річний ювілей.
Вип с ни и імназії раді дол читися до низ и вітань на

адрес одно о з най ращих навчальних за ладів район ,
я ом чні мають сі можливості стати д ховно ба атою
особистістю, отримати либо і знання, самореаліз ватися
на овій праці, зробити правильний вибір життєво о шлях .
Рідна імназіє! Залишайся та им же ошатним, толерантним,

завжди міцним оплотом раїнства, я і всі ці 90 ро ів. Б дь
світочем льт ри і джерелом м дрості. Божо о тобі
бла ословення і реалізації величезно о творчо о потенціал !

Вип с ни и імназії №59

Ïðàöþº ö³ëîäîáîâî
Îïåðàòîðè call-öåíòðó ïðèéìàþòü 
äî 11 òèñ. äçâ³íê³â íà äîáó
Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Учора ореспонденти
"Хрещати а" завітали до
столичної сл жби допомо-
и иянам. Слід вали за
роботою телефонних опе-
раторів та навіть відпові-
дали на дзвін и меш ан-
ців. Я виявилося, до сто-
лично о call-центр над-
ходять звернення б дь-
я о о хара тер : в о ось
проті ає дах, ом сь тре-
ба ви ли ати швид .
Жодне прохання т т не
залишають без ва и, а
дея і ви он ють миттєво.

Ó Â³ðè ²âàí³âíè (ïð³çâèùå íå
ðîçãîëîøóºòüñÿ) ñóñ³äè çàëèëè
êâàðòèðó, âîíà ïîäçâîíèëà çà òå-
ëåôîíîì 051, àáè çàðàäèëè â ö³é
ñèòóàö³¿. Îïåðàòîð ïîïðîñèëà
æ³íêó çàëèøèòè ñâî¿ êîíòàêòí³
äàí³ òà àäðåñó ³ â³äðàçó âèêëèêà-
ëà àâàð³éíó ñëóæáó. ×åðåç äåÿêèé
÷àñ ïîö³êàâèëàñÿ ó ìåøêàíêè: ÷è
æ ðîçâ’ÿçàëè ïðîáëåìó. Ïîä³áí³
äçâ³íêè call-öåíòð ïðèéìàº ö³ëî-
äîáîâî, ³íîä³ äî ñëóæáè íàäõî-
äèòü äî 11 òèñ. çâåðíåíü íà äî-
áó. Ïðîõàííÿ, ñêàæ³ìî, â³äðåìîí-
òóâàòè ë³ôò àáî âñòàíîâèòè â
ï³ä’¿çä³ îñâ³òëåííÿ îïåðàòîðè çà-

íîñÿòü â çàãàëüíó áàçó òà ïåðåäà-
þòü íà âèêîíàííÿ ïðåäñòàâíè-
êàì ïåâíèõ ðàéîí³â àáî ñëóæá â
ðåæèì³ îí-ëàéí. ßê ïðàâèëî, ïî-
ä³áí³ ñêàðãè âèêîíóþòü ïðîòÿãîì
15 ä³á, âò³ì, çà ñëîâàìè äèðåêòî-
ðà call-öåíòðó Íàòàë³¿ Äàíüêî, äå-
ÿê³ ðàéîíè ³íîä³ íå äîïîìàãàþòü
ó âèð³øóâàíí³ ïðîõàíü, õî÷à é
çâ³òóþòü, í³áè çàêðèëè ïðîáëåìó.
Àáè òàêèõ âèïàäê³â áóëî ÿêîìî-
ãà ìåíøå, òóò ôóíêö³îíóº â³ää³ë
êîíòðîëþ, ùî îáäçâîíþº ìåø-
êàíö³â, ÿê³ ñêàðæèëèñÿ, òà çàïè-
òóº, ÷è ðîçâ’ÿçàëè òó ÷è ³íøó
ïðîáëåìó. Ïàí³ Äàíüêî çàïåâíè-
ëà “Õðåùàòèê”, ùî ñëóæáà âåäå
ðåéòèíã ðàéîí³â “íåâèêîíàâö³â”
³ ùîâ³âòîðêà ïåðåäàº äàí³ Êè¿â-
ñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ Ëåîí³äó
×åðíîâåöüêîìó.

Äî call-öåíòðó çâåðòàþòüñÿ ç
áóäü-ÿêèìè ïðîõàííÿìè: ï³äêàçà-
òè, ÿê ä³ñòàòèñÿ äî ïîòð³áíîãî ì³ñ-
öÿ, ÿêùî çàáëóêàëè, àáî ïîðàäè-
òè, ÿê ë³êóâàòè äèòèíó. ²íêîëè
òðàïëÿþòüñÿ é êóìåäí³ âèïàäêè.
ßêîñü îäíà ìîëîäà ìàìà ïîïðîñè-
ëà, àáè ¿é ðîçïîâ³ëè, ÿê ïåëåíàòè
íåìîâëÿ. Ä³â÷àòà-òåëåôîí³ñòêè
ðîçãóáèëèñÿ. ² òîä³ öþ “ì³ñ³þ” âè-
êîíàëà ñàìà íà÷àëüíèê çì³íè, êîò-
ðà ìàëà ìàëåíüêîãî îíóêà.

Äåÿê³ çâåðíåííÿ êèÿí îïåðàòî-
ðè âèð³øóþòü íàãàëüíî, ñêàæ³ìî,
âèêëèêàþòü øâèäêó àáî òåëåôî-
íóþòü â àâàð³éí³ ñëóæáè, ùîá
çâ³ëüíèëè ëþäåé, ÿê³ çàñòðÿëè â
ë³ôò³. Íàòàë³ÿ Äàíüêî ðîçïîâ³ëà,

ùî ïîçàâ÷îðà ñàìà âçÿëàñÿ äîïî-
ìàãàòè ìåøêàíöÿì, ÿê³ ïîòðàïè-
ëè ó “ïîëîí” ï³äéîìíèêà: “Ïîä-
çâîíèëè â ñëóæáó òåðì³íîâîãî
âèêëèêó, àäæå çàñòðÿëè ï’ÿòåðî
ìåøêàíö³â ³ç ìàëåíüêîþ äèòè-
íîþ. Çàê³í÷èëîñÿ âñå äîáðå, ëþ-
äåé øâèäêî çâ³ëüíèëè”.

Âò³ì º é òàê³ ïðîáëåìè, ÿê³ call-
öåíòð çà êîðîòêèé òåðì³í âèð³-
øèòè íå ìîæå, íàïðèêëàä, ïîðó-
øåííÿ öèðêóëÿö³¿ âîäè (öå ïè-
òàííÿ ñòîñóºòüñÿ “Êè¿âåíåðãî”),
àñôàëüòóâàííÿ òðîòóàðó àáî ðåñ-
òàâðàö³ÿ äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â.
“Òîä³ âèìàãàºìî, ùîá óñ³ ñëóæ-
áè, ÿê³ â³äïîâ³äàëüí³ ïåðåä ìåø-
êàíöÿìè, íàäñèëàëè ¿ì ëèñòè ç
ïîÿñíåííÿì — ÷îìó ¿õí³ çâåðíåí-
íÿ â³äêëàäàþòü íà ïåâíèé ïåð³-
îä, à òàêîæ ç ïîäÿêîþ çà òå, ùî
êèÿíè ïåðåéìàþòüñÿ ïðîáëåìà-
ìè ì³ñòà”,— íàãîëîñèëà Íàòàë³ÿ
Äàíüêî

Нині в сл жбі допомо и мера
иянам працює з півтори сотні
людей, тоді я півтора ро и том
(сл жба ф н ціон є з 4 липня
2006 ро ) їх б ло всьо о лише
11. За останній місяць call-центр
надійшло майже 32 тис. с ар . З
них 20 тис. же ви онали. Най-
частіше меш анці незадоволені
опаленням (5540 с ар ), незадо-
вільним обсл ов ванням б дин-
ів та приб дин ової території
(5032), арячим водопостачанням
(4278) та ліфтами (3585).

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Леонід Черновець ий розповів чорнобильцям, що в наст пном році для них
розпочн ть б д вати власний дім
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Àëêîãîëü íå âáåð³ãëè â³ä ïîæåæ³
Îãëÿä ïîä³é ì³ñò Óêðà¿íè

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ 
“Õðåùàòèê” 

“Хрещати ” продовж є
ретельно стежити за
подіями в містах У раїни.
Наразі пропон ємо чер о-
в добір а т альних
подій, я і сталися ос-
таннім часом.

У 2031 році
в Одесі від риють
метрополітен

Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ òðüîõ ðîê³â
ó Îäåñ³ âåëàñÿ ðîçðîáêà Ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèòêó ì³ñòà äî
2031 ðîêó, ÿêèé ïðåçåíòóâàëè
ãðîìàäñüêîñò³ ìèíóëîãî òèæíÿ.
Çà 25 ðîê³â ì³ñüê³ ÷èíîâíèêè
ïëàíóþòü ïðîâåñòè ìåòðî, íàìè-
òè îñòð³â, çàáóäóâàòè íèçêó ìà-
ñèâ³â òà ïîâí³ñòþ ïåðåáóäóâàòè
çîíó óçáåðåææÿ. 

Íàðàç³ òåðèòîð³ÿ Îäåñè çàéìàº
ïðèáëèçíî 16 òèñ. ãà, ïðîòå
çì³íþâàòè ìåæ³ ì³ñòà ì³ñöåâà
âëàäà íå çáèðàºòüñÿ — çàáóäîâó-
âàòèìóòü íåâèêîðèñòàí³ çåìåëüí³
ä³ëÿíêè. Çàãàëîì ïëàíóþòü çáó-
äóâàòè 11 ìëí êâ. ì æèòëà, 92 %
ç ÿêîãî ïðèïàäàòèìå íà õìàðî÷î-
ñè. 

Ðîçðîáíèêè ïðîåêòó òàêîæ
ïëàíóþòü âèíåñòè âñ³ ãàçîíàô-
òîâ³ ï³äïðèºìñòâà çà ìåæ³ ì³ñòà,
êåðóþ÷èñü íåïðèïóñòèì³ñòþ
¿õíüîãî ôóíêö³îíóâàííÿ â áàãà-
òîì³ëüéîííîìó ìåãàïîë³ñ³. Òàêà
æ äîëÿ é ³íøèõ ïðîìèñëîâèõ
îá’ºêò³â. Ãåíïëàíîì ïåðåäáà÷åíî
áóä³âíèöòâî äâîõ ñì³òòºïåðåðîá-
íèõ çàâîä³â. Îäèí òàêèé çàâîä
îá³éäåòüñÿ îäåñèòàì â $ 6 ìëí. 

Ç’ÿâëÿòüñÿ ó ì³ñò³ ³ äâ³ ë³í³¿
ìåòðîïîë³òåíó çàãàëüíîþ äîâæè-
íîþ 38 êì. 

Ðåêîíñòðóþâàòèìóòü ³ ïàì’ÿò-
êè àðõ³òåêòóðè â ³ñòîðè÷í³é ÷àñ-
òèí³ ì³ñòà, à òàêîæ ïëàíóþòü ïîâ-
íó ðåêîíñòðóêö³þ ìåðåæ êîìó-

íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, ÿê³
ôóíêö³îíóþòü ùå ç ÷àñó çàñíó-
âàííÿ ì³ñòà. Çàì³ñòü íåïðèäàòíèõ
äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ îá’ºêò³â ç’ÿâ-
ëÿòüñÿ ñó÷àñí³ òîðãîâåëüíî-
îô³ñí³ áàãàòîïîâåðõîâ³ êîìïëåê-
ñè. 

Ðîçðîáíèêè Ãåíïëàíó ïëàíó-
þòü òàêîæ òîòàëüíî îçåëåíèòè
ì³ñòî, ñòâîðèâøè ðåêðåàö³éí³
ëàíäøàôòè òà ïàðêè. 

Íåçàëåæíî â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîåê-
òó çàáóäîâè ì³ñòà äî 2031 ðîêó,
âîíà íàáëèæàºòüñÿ äî îòðèìàí-
íÿ ñòàòóñó íå ðåçåðâíîãî ì³ñòà, à
áàçîâîãî äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ
ìàò÷³â ªâðî-2012, ïåðåêîíàí³
ì³ñüê³ ÷èíîâíèêè, ðîçïî÷àâøè
ãëîáàëüí³ çì³íè â ³íôðàñòðóêòóð³
Îäåñè. 

“Роз мні
світлофори”
з’явились Хар ові

Åíòóç³àñòè ç õàðê³âñüêî¿ ãðî-
ìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ “Òîëåðàíñ
öåíòð” íàïðèê³íö³ ëèñòîïàäà
³í³ö³þâàëè óñòàíîâëåííÿ â ì³ñò³
ñâ³òëîôîð³â äëÿ ñë³ïèõ íà íåáåç-
ïå÷íèõ ä³ëÿíêàõ ì³ñöåâèõ äîð³ã. 

Ä³ÿëüí³ñòü àòèïîâîãî ñâ³òëîôî-
ðà çîð³ºíòîâàíà íà ñëóõ ï³øî-
õîä³â. Ç ì³êðîôîí³â ëóíàþòü ôðà-
çè – “Ïåðåõ³ä ÷åðåç âóëèöþ
äîçâîëåíî”, “Çàâåðøóéòå ïå-
ðåõ³ä”, “Ïåðåõ³ä çàáîðîíåíî”. 

Ñâ³òëîôîð ïðîìîâëÿº âèíÿò-
êîâî óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. Îêð³ì
çàêëèê³â äî ñóìë³ííÿ ï³øîõîä³â,
ñâ³òëîôîð íàçèâàº ùå é âóëèöþ,
ÿêó òðåáà ïåðåéòè, òà ï³äðàõîâóº
÷àñ, ÿêèé çàëèøèâñÿ äëÿ ï³øîõî-
äà. Öå âàæëèâî íå ò³ëüêè äëÿ
³íâàë³ä³â, à é äëÿ ëþäåé ïîõèëîãî
â³êó, ìàòåð³â ç ä³òüìè – âîíè ìî-
æóòü ðîçðàõîâóâàòè ñâî¿ ñèëè òà
íå ïîñï³øàòè. Êîìóí³êàáåëüíèé
ñâ³òëîôîð òàêîæ ïîäàº ñèãíàëè,
ùîá ìîæíà áóëî çíàéòè ïîòð³áíå
ïåðåõðåñòÿ íà ñëóõ. 

Çà ñëîâàìè îäíîãî ç àêòèâ³ñò³â

ö³º¿ ãðîìàäñüêî¿ ³í³ö³àòèâè Ìè-
õàéëà ²çþìñüêîãî, ³íâàë³äè â Óê-
ðà¿í³ ìàþòü îáìåæåííÿ â ïåðåñó-
âàíí³, à íàñåëåí³ ïóíêòè íå ïðèñ-
òîñîâàí³ äëÿ òîãî, ùîá ó íèõ ëþ-
äè ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè
ïî÷óâàëèñÿ êîìôîðòíî. Â ªâðîï³
âæå äàâíî ïðèéøëè äî ïðàêòèêè
ïîë³ïøåííÿ æèòòÿ ³íâàë³äàì –
òàì ÷è íå íà êîæíîìó ïåðåõðåñò³
ðîçì³ùåí³ ïîä³áí³ ãîëîñîâ³
ñâ³òëîôîðè. Â Óêðà¿í³ æ íàðàç³
íåìàº íàâ³òü ñòàíäàðò³â äëÿ ¿õ âè-
ãîòîâëåííÿ, ââàæàþòü àêòèâ³ñòè. 

Ó “Òîëåðàíñ öåíòð³” õî÷óòü
çðîáèòè öåé ïðîåêò çàãàëüíî-
óêðà¿íñüêèì, òîä³ ñåð³éí³ ñâ³òëî-
ôîðè êîøòóâàòèìóòü ïðèáëèçíî
500 ãðí. Íàðàç³ ¿õíÿ ö³íà – 3 òèñ.
ãðí. Ó Õàðêîâ³ ìåøêàº ìàéæå 3
òèñ. ³íâàë³ä³â. ßêùî ïðàêòèêà ¿õ
âïðîâàäæåííÿ ñåáå âèïðàâäàº,
âæå â íàñòóïíîìó ðîö³ âîíè ç’ÿâ-
ëÿòüñÿ ÷è íå íà êîæíîìó ïåðåõ-
ðåñò³ ì³ñòà. 

У Марі полі
вшан ють Годзил

28 ëèñòîïàäà íàðåøò³ çíàéøëè
êðîêîäèëà íà ³ì’ÿ Ãîäçèëà, ÿêèé
âò³ê ï³âðîêó òîìó. Âåñü öåé ÷àñ
êðîêîäèë ïðîâ³â ó â³äñò³éíèêàõ
ì³ñöåâîãî ìåòàëóðã³éíîãî
êîìá³íàòó “Àçîâñòàëü”. Ó ïîøó-
êàõ ðåïòèë³¿ çàä³ÿëè ñïåö³àë³ñò³â
³ç Ì×Ñ. Êðîêîäèëà íå âäàëîñÿ
âðÿòóâàòè: ï³ñëÿ òîãî, ÿê éîãî
äîïðàâèëè äî ïîæåæíî¿ ÷àñòèíè
Äîíåöüêà, ðåïòèë³ÿ çàãèíóëà. 

Òåïåð ó Ìàð³óïîë³ ç’ÿâèëàñÿ
³í³ö³àòèâíà ãðóïà ì³ñöåâèõ
á³çíåñìåí³â, ÿê³ õî÷óòü âñòàíîâè-
òè Ãîäçèë³ ïàì’ÿòíèê. Öå áóäå
ïåðøèé â Óêðà¿í³ ïàì’ÿòíèê,
ïðèñâÿ÷åíèé ðåïòèë³¿. ²í³ö³àòîðè
âñòàíîâëåííÿ ìîíóìåíòà êðîêî-
äèëó ñïîä³âàþòüñÿ, ùî ì³ñöåâà
âëàäà ï³äòðèìàº öþ ³í³ö³àòèâó
ãðîìàäè. Á³çíåñìåíè ââàæàþòü,
ùî ïàì’ÿòíèê ìàº áóòè âñòàíîâ-

ëåíî íà ì³ñöåâîìó ïëÿæ³, çâ³äêè
ðåïòèë³ÿ âòåêëà â³ä ñâîãî äðåñè-
ðóâàëüíèêà. Íà ïîñòàìåíò³ ïðî-
ïîíóþòü íàìàëþâàòè äåòàëüíèé
ïëàí-ñõåìó ìàðøðóòó, ÿêèì ïå-
ðåñóâàëàñÿ ðåïòèë³ÿ. Íåâäîâç³ â
ì³ñò³ â³äêðèþòü ðàõóíîê, íà ÿêèé
áàæàþ÷³ çìîæóòü ïåðåðàõîâóâàòè
êîøòè. 

Дніпропетровсь
почав під отов
до Євро-2012

Ì³ñüêîþ âëàäîþ Äí³ïðîïåò-
ðîâñüêà çàïî÷àòêîâàíèé çàõ³ä äëÿ
ïîêðàùåííÿ òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè â ì³ñò³ â ðàìêàõ ï³äãî-
òîâêè ì³ñòà äî ªâðî-2012. Íèí³
ðîçðîáëÿþòü êîíöåïö³þ îíîâ-
ëåííÿ ðóõîìîãî ñêëàäó ãðîìàäñü-
êîãî òðàíñïîðòó, ââåäåííÿ íîâèõ
ìàðøðóò³â òà êîìïëåêñíå
âèð³øåííÿ ðóõó ìàðøðóòíèõ
òàêñ³. 

Çà îñòàíí³õ 12 ðîê³â òðàìâàé-
íî-òðîëåéáóñíèé ïàðê çìåíøèâ-
ñÿ íà 200 îäèíèöü. Ïðèïèíèëè
ðóõ òðàíñïîðòó íà 10 ìàðøðóòàõ.
Ê³ëüê³ñòü ïàñàæèð³â â³ä öüîãî
çìåíøèâñÿ íà 30 %. Ë³êâ³äóâàëè
äâà äåïî, ïðèïèíèëè ä³ÿëüí³ñòü
âàãîíîðåìîíòíîãî çàâîäó. Ëþäè
ïî÷àëè â³ääàâàòè ïåðåâàãó ìàðø-
ðóòêàì, ÿê³ ïåðåñóâàþòüñÿ ì³ñòîì
õàîòè÷íî, ïîðóøóþ÷è ïðàâèëà
äîðîæíüîãî ðóõó. 

Â³äòàê ì³ñüê³ äåïóòàòè ðîçðî-
áèëè ïðîãðàìó ðîçâèòêó ãðî-
ìàäñüêîãî òðàíñïîðòó äî 2015 ðî-
êó, ùî ïåðåäáà÷àº íèçêó êîìï-
ëåêñíèõ çàõîä³â. Ðîçðîáíèêè
ïðàãíóòü äîñÿãòè äî 2015 ðîêó
áåççáèòêîâîñò³ ïåðåâåçåííÿ â
ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ ïàñà-
æèð³â. Êð³ì òîãî, ïåðåäáà÷àºòü-
ñÿ êîìïëåêñíå îíîâëåííÿ ðóõî-
ìîãî ñêëàäó: ïî÷èíàþ÷è ç 2008
ðîêó, çàêóïîâóâàòèìóòü ïðèáëèç-
íî 16 íîâèõ òðàìâà¿â, 20 íîâèõ
òðîëåéáóñ³â ùîð³÷íî. Ïëàíóþòü
òàêîæ ââåñòè íîâ³ ìàðøðóòè òà

â³äíîâèòè ä³ÿëüí³ñòü äåïî ³ âàãî-
íîðåìîíòíîãî çàâîäó. 

Íà ðåàë³çàö³þ ïðîãðàìè ïëàíó-
þòü âèä³ëèòè êîøòè ÿê ç ì³ñüêî-
ãî áþäæåòó Äí³ïðîïåòðîâñüêà,
òàê ³ ç äåðæàâíîãî ç ðîçðàõóíêó
50 íà 50. Êð³ì òîãî, íàéáëèæ÷à
ñåñ³ÿ ì³ñüêðàäè ðîçãëÿíå ïèòàí-
íÿ ï³äâèùåííÿ âàðòîñò³ ïðî¿çäó â
ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ Äí³ïðî-
ïåòðîâñüêà äî 75 êîï³éîê. 

У Києві за орілися
с лади
з ал о ольною
прод цією

Ó ÷åòâåð ó Êèºâ³, íà âóëèö³
×åðâîíîïðàïîðí³é, 135, âèíèêëà
ïîæåæà íà ñêëàäàõ ³ç ïðîäóêö³ºþ
êîìïàí³é «Ñîþç-Â³êòàí». Çàãî-
ðÿííÿ ñòàëîñÿ íà ñóñ³äí³õ ñêëà-
äàõ ³ çà÷åïèëî ñêëàäè êîìïàí³¿
“Ñîþç-Â³êòàí”. Çàãàëüíà ïëîùà
ñêëàä³â, ùî îðåíäóº êîìïàí³ÿ çà
äàíîþ àäðåñîþ, ñòàíîâèòü 4 òèñ.
êâ. ì. 

Çã³äíî ç íåãàéíèì äîðó÷åííÿì
ìåðà Êèºâà Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî ïðîô³ëüí³ ñëóæáè ñòîëèö³
ïî÷àëè óñóâàòè ïîæåæó. Çà
³íôîðìàö³ºþ ïåðøîãî çàñòóïíè-
êà íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óï-
ðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é ²âàíà Ãàâðèëþêà, íà
ì³ñö³ ïîä³¿ ïðàöþâàëî ïðèáëèç-
íî 50 ïîæåæíèõ ìàøèí, 2 ïî-
æåæíèõ ïî¿çäè äëÿ ï³äâîçó âîäè,
ôàõ³âö³ ñëóæáè “01” òà Êè¿âñü-
êî¿ êîìóíàëüíî¿ ñëóæáè ïîðÿ-
òóíêó. 

Çà ïîïåðåäí³ìè äàíèìè, ïîæå-
æà âèíèêëà â ñêëàäñüêèõ
ïðèì³ùåííÿõ, äå çáåð³ãàëè
ñïèðòí³ íàïî¿, ³ îõîïèëà ñóñ³äí³é
ñêëàä îðãòåõí³êè. ßê ñòâåðäæó-
þòü ôàõ³âö³, éìîâ³ðíîþ ïðè÷è-
íîþ ïîæåæ³ ñòàâ âèáóõ ãàçîâîãî
êîíâåêòîðà. Ï³ñëÿ ïîâíî¿
ë³êâ³äàö³¿ ïîæåæ³ ïðîâåäóòü
ñë³äñòâî, ÿêå ï³äòâåðäèòü ÷è
ñïðîñòóº öþ ³íôîðìàö³þ

Київсь і пожежни и відважно асили пол м’я с ладсь их приміщеннях, де збері алися спиртні напої

Ô
îò
î 

Ì
èê
îë
è 

ÒÈ
Ì
×
ÅÍ

Ê
À



66 ФФІІННААННССИИ Хрещатик  14 грудня 2007

Çàñòðàõóé, àáî ïðîãðàºø
Âèñîê³ ïîêàçíèêè ñòðàõóâàííÿ àâòîìîá³ë³â ó öüîìó ðîö³ ïîÿñíþþòü 
óìîâàìè áàíê³âñüêèõ êðåäèò³â

Ó ñåðåäó ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿
îçâó÷èëè òåìïè ðîçâèòêó àâòî-
ñòðàõóâàííÿ â Óêðà¿í³. Çà äàíè-
ìè äåïàðòàìåíòó ñòðàõóâàííÿ
Äåðæô³íïîñëóã, çà äåâ’ÿòü ì³ñÿ-
ö³â öüîãî ðîêó ïî àâòîñòðàõóâàí-
í³ ç³áðàíî 2,6 ìëðä ãðí, òîä³ ÿê
ó ìèíóëîìó ðîö³ çà àíàëîã³÷íèé
ïåð³îä öÿ ñóìà ñòàíîâèëà 1,46
ìëðä ãðí. Çà 9 ì³ñÿö³â ñòðàõîâè-
êè óêëàëè 537 òèñ. äîãîâîð³â, ùî
ìàéæå âäâ³÷³ á³ëüøå, í³æ òîð³ê. Çà
öåé ïåð³îä òðàïèëîñÿ 160 òèñ.
ñòðàõîâèõ âèïàäê³â, òîáòî â ÄÒÏ
ïîòðàïèâ ïðàêòè÷íî êîæåí òðå-
ò³é ³ç çàñòðàõîâàíèõ. Ó 43 % âè-
ïàäê³â çàñòðàõîâàí³ îòðèìàëè âè-
ïëàòè, çàãàëüíà ñóìà ÿêèõ çà äå-
â’ÿòü ì³ñÿö³â ñòàíîâèëà 1 ìëðä
135 ìëí ãðí.

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà äåïàð-
òàìåíòó ñòðàõóâàííÿ Äåðæô³í-
ïîñëóã Âàäèìà Êîëîì³éöÿ, 25
íàéá³ëüøèõ ñòðàõîâèõ êîìïàí³é
ç³áðàëè ìàéæå 73% óñ³õ ñòðàõîâèõ
ïðåì³é ïî ÊÀÑÊÎ (àâòîñòðàõó-
âàííÿ). “Àëå íå âñ³ ñòðàõîâèêè
ïîâîäÿòü ñåáå ç êë³ºíòàìè êî-

ðåêòíî. ²íîä³ âîíè îö³íþþòü
“ïðàöåçäàòí³ çàëèøêè” àâòî äî-
ðîæ÷å, í³æ êîøòóâàëà ñàìà ìà-
øèíà. Òîæ êë³ºíò âèõîäèòü ùå é
âèíåí êîìïàí³¿”,— ðîçïîâ³â ïàí
Êîëîì³ºöü. Ç ïî÷àòêó ðîêó äî
Äåðæô³íïîñëóã íàä³éøëî 500
ñêàðã íà ñòðàõóâàëüíèê³â, òàì
îá³öÿþòü çðîáèòè æîðñòê³øèìè
óìîâè ë³öåíçóâàííÿ ñòðàõîâèê³â,
àëå é ñàìèõ êë³ºíò³â çàêëèêàþòü
óâàæí³øå âèâ÷àòè óìîâè äîãîâî-
ð³â.

Ïîòðåáà â³ò÷èçíÿíîãî ðèíêó â
àâòîñòðàõóâàíí³ çàäîâîëåíà âñüî-
ãî íà 7—8 %, òîä³ ÿê ó ªâðîï³ öåé
ïîêàçíèê ñÿãàº 90 %, òîáòî ðå-
çåðâ ðèíêó — êîëîñàëüíèé. Îä-
íàê ñòð³ìê³ òåìïè ðîçâèòêó ñòðà-
õóâàííÿ ÊÀÑÊÎ â Óêðà¿í³ ãîëî-
âà ïðàâë³ííÿ êîìïàí³¿ Generali
Garant Þð³é Ëàõíî íàçèâàº íå-
çàñëóæåíèìè. “70 % ïðèðîñòó çó-
ìîâëåíî òèì, ùî áàíêè, âèäàþ÷è
êðåäèòè íà àâòî, âèìàãàþòü çà-
ñòðàõóâàòè éîãî”,— ïîÿñíèâ ïàí
Ëàõíî.

Ñüîãîäí³ ïîë³ñè ÊÀÑÊÎ ïðî-

äàþòü ìàéæå 300 ñòðàõîâèõ êîì-
ïàí³é. Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ ïðîïîíó-
þòü íèçüê³ òàðèôè òà âèñîê³ âè-
ïëàòè. Êîëè áóì àâòîêðåäèòó-
âàííÿ ìèíå, òàê³ êîìïàí³¿ ðèçè-
êóþòü çáàíêðóòóâàòè. “ßêùî òà-
ðèôè íàäòî çàíèæóâàòè, òî â
ìàéáóòíüîìó íå âèñòà÷èòü ðåçåð-
â³â äëÿ âèïëàò”,— ïîÿñíèâ ïðå-
çèäåíò Ë³ãè ñòðàõîâèõ îðãàí³çà-

ö³é Óêðà¿íè Îëåêñàíäð Ô³ëî-
íþê.

Âïåâíåíèì ë³äåðîì ³ç ê³ëüêîñò³
ïðîäàíèõ ïîë³ñ³â ÊÀÑÊÎ çàëè-
øàºòüñÿ Êè¿â. 40 % ðèíêó àâòî-
ñòðàõóâàííÿ ïðèïàäàº ñàìå íà
ñòîëèöþ. Ñåðåäíÿ ñòðàõîâà âè-
ïëàòà ó Êèºâ³ ñòàíîâèòü 6,5 òèñ
ãðí. Âàðò³ñòü ïîë³ñó êîëèâàºòüñÿ
â³ä 5 äî 8% â³ä âàðòîñò³ àâòî. 71 %

êèÿí, ùî çàñòðàõóâàëè àâòî, çâåð-
òàþòüñÿ äî ñòðàõîâèêà çà â³äøêî-
äóâàííÿì. Äî ñëîâà, 15 % âèïëàò
îòðèìóþòü øàõðà¿, ÿê³ ³ì³òóþòü
ÄÒÏ, ïðèäáàâøè íàïåðåäîäí³
ïîë³ñè ó ê³ëüêîõ êîìïàí³é. Àáè
ðîçâ’ÿçàòè öþ ïðîáëåìó, ñòðàõî-
âèêè ïëàíóþòü ñòâîðèòè áþðî
ñòðàõîâèõ ³ñòîð³é äëÿ îáì³íó ³í-
ôîðìàö³ºþ ì³æ ñîáîþ

²íâåñòîðè çàñòðàõóâàëè Óêðà¿íó
Êîìïàí³¿ ç³ ñâ³òîâèì ³ì’ÿì ñêóïîâóþòü â³ò÷èçíÿíèé ðèíîê ñòðàõóâàííÿ
Â³êòîð³ÿ ÏÐÓÄÍÈÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Попри нестабільність на
політичній арені У раїни,
іноземні інвестори про-
довж ють охоче в ладати
роші т тешній страхо-
вий рино . Услід за при-
дбанням а цій омпанії
“Кредо-Класі ” і “Гарант-
Авто” на раїнсь ий
страховий рино вийшов
світовий бренд АХА.

Í³ ïîë³òè÷í³ ïåðèïåò³¿ ó Âåð-
õîâí³é Ðàä³, í³ ³íôëÿö³ÿ, í³ íèçü-
ê³ ïîêàçíèêè ïðèðîñòó ðèíêó, ÿê
ç’ÿñóâàëîñÿ, íå ñòàëè íà çàâàä³
ì³æíàðîäíèì êîìïàí³ÿì ó ïðî-
ðèâ³ íà óêðà¿íñüêèé ðèíîê ñòðà-
õóâàííÿ.

Ñüîãîäí³ íà óêðà¿íñüêèé ðèíîê
âèõîäÿòü êîìïàí³¿ ç³ ñâ³òîâèì 
³ì’ÿì ³ äîñâ³äîì ðîáîòè. Òàê, öüî-
ãîð³÷ 35 % àêö³é êîìïàí³¿ “Êðå-
äî-Êëàñ³ê” âæå áóëî ïðîäàíî
UNIQA Group (Àâñòð³ÿ). Ó 2008
ðîêó ïëàíóºòüñÿ, ùî ¿õ â àêòèâàõ
àâñòð³éö³â áóäå âæå 76 %. Íåùî-
äàâíî Generali Vienna Group, ùî
âõîäèòü äî òð³éêè íàéá³ëüøèõ ñâ³-
òîâèõ êîíöåðí³â ªâðîïè, ïðèäáà-
íî 51 % àêö³é ÂÀÒ “Óêðà¿íñüêà
ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ “Ãàðàíò-Àâòî”.

Ó æîâòí³ 2007-ãî Àíòèìîíî-
ïîëüíèé êîì³òåò Óêðà¿íè âèäàâ
äîçâ³ë ì³æíàðîäí³é êîìïàí³¿
ÀÕÀ íà êóï³âëþ óêðà¿íñüêèõ
ñòðàõîâèõ êîìïàí³é “Âåñêî” òà
“Óêðà¿íñüêèé ñòðàõîâèé àëü-
ÿíñ”. Óæå íàïðèê³íö³ ëèñòîïà-
äà ñòàëî â³äîìî, ùî íîâ³ àêö³î-

íåðè ïðèäáàëè 50%+1 àêö³þ ÑÊ
“Âåñêî” òà 50%+1 àêö³þ ÑÊ
“Óêðà¿íñüêèé ñòðàõîâèé àëü-
ÿíñ”. Ðåøòà äîñ³ íàëåæàòü ÀÊ²Á
“ÓêðÑèááàíê”, 51% àêö³é ÿêî-
ãî ñâîºþ ÷åðãîþ âîëîä³º ôðàí-
öóçüêà êîìïàí³ÿ BNP Paribas.
Îáèäâ³ êîìïàí³¿ óâ³éøëè äî
ì³æíàðîäíî¿ ñòðàõîâî¿ ãðóïè
ÀÕÀ é òåïåð âèïóñêàòèìóòü
ïðîäóêò ç ì³æíàðîäíèì áðåí-
äîì. Ïðåäñòàâíèêè ÀÕÀ ïîêè

ùî íå ðîçãîëîñèëè ô³íàíñîâó
ñòîðîíó óãîäè.

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ãî-
ëîâà ïðàâë³ííÿ ÑÊ “Âåñêî” Ô³-
ë³ïï Âîòëå, ãîëîâíå çàâäàííÿ äëÿ
êîìïàí³¿ — çàéíÿòè ë³äèðóþ÷³
ïîçèö³¿ íà óêðà¿íñüêîìó ñòðàõî-
âîìó ðèíêó ç ÷àñòêîþ 10 % ó 2008
ðîö³. “Ãðóïà ÀÕÀ ïëàíóº äî ê³í-
öÿ 2007-ãî ç³áðàòè ïîíàä 400 ìëí
ãðí ñòðàõîâèõ ïðåì³é, ùî ñòàíî-
âèòèìå 6—7 % óêðà¿íñüêîãî ðèí-

êó êëàñè÷íîãî ñòðàõóâàííÿ íè-
í³øíüîãî ðîêó, òà äî 2008-ãî
óâ³éòè äî òð³éêè ë³äåð³â ñòðàõî-
âèõ êîìïàí³é êðà¿íè”,— çàçíà-
÷èâ ïàí Âîòëå.

Õî÷ ³ ðàíî ãîâîðèòè ïðî òå, ÷è
ìàòèìå ÀÕÀ áàæàíó ÷àñòêó ðèí-
êó, åêñïåðòè âæå òåïåð ñòàâëÿòü
ï³ä ñóìí³â ö³ íàì³ðè, àäæå êîí-
êóðåíö³ÿ íà ðèíêó íå âùóõàº é
ïîêóïö³ ïåðåâàæíî îð³ºíòóþòüñÿ
íà ö³íîâó ïðîïîçèö³þ. Íà äóìêó

íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ñòðàòåã³÷íîãî
ìàðêåòèíãó ÑÊ “Ïðîâ³äíà” Òå-
òÿíè Øïèòè, ³íîçåìíèõ ³íâåñòî-
ð³â ïðèâàáëþº ïîòåíö³àë ðèíêó
òà ïåðñïåêòèâè éîãî ðîçâèòêó.
“Íåçíà÷íèé ð³âåíü ïðîíèêíåííÿ
ñòðàõóâàííÿ, åêîíîì³÷íå çðîñ-
òàííÿ, çá³ëüøåííÿ äîõîä³â íàñå-
ëåííÿ ñòèìóëþþòü ðîçâèòîê
ñòðàõîâîãî ðèíêó Óêðà¿íè”,— çà-
çíà÷èëà ïàí³ Øïèòà.

Çà äàíèìè êîíñàëòèíãîâîãî
àãåíòñòâà Austin, ³íîçåìí³ ³íâåñ-
òîðè ïðèõîäÿòü íà óêðà¿íñüêèé
ðèíîê çäåá³ëüøîãî, àáè â÷àñíî
çàõîïèòè ðèíêîâó ÷àñòêó é ìàòè
äîõîäè ³ ïðèáóòêè ó ìàéáóòíüî-
ìó. Òèì á³ëüøå, ùî âàðò³ñòü âõî-
äæåííÿ íà óêðà¿íñüêèé ðèíîê
äëÿ íàéá³ëüøèõ ô³íàíñîâèõ òà
ñòðàõîâèõ ãðóï º ïîð³âíÿíî íåâè-
ñîêîþ.

Ñòàíîì íà ÷åðâåíü 2007 ðîêó â
Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ Óêðà¿íè çà-
ô³êñîâàíî 438 ñòðàõîâèõ êîìïà-
í³é. Íà äóìêó àíàë³òèê³â, ³íòåðåñ
äî ðèíêó õî÷ ³ º, àëå “ë³äåðè âæå
êóïëåí³”, òîæ óñ³ î÷³êóþòü íîâèõ
ãðàâö³â òà ñïîä³âàþòüñÿ, ùî öå
ïðèíåñå ñïîæèâà÷àì äîáðîÿê³ñ-
íèé òà âîäíî÷àñ íåäîðîãèé ïðî-
äóêò
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У иївсь их водіїв немає іншо о виход , я р хатися наз стріч стр т рам, отрі зобов'яз ють їх страх вати свої
автомобілі

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

У серед вітчизняні страх вальни и підбили підс м и
діяльності за дев'ять місяців. Я що мин лом році
лали 375 тис. до оворів зі страх вання авто, то в

цьом році вже 537 тис. Висо і темпи прирост пояс-
нюють тим, що бан и, видаючи редити на авто, ви-
ма ають застрах вати йо о.
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За рах но значно о збільшення точо продаж та онс льт вання омпанія АХА зайняла цьо о ро 6—7% раїнсь о о
рин ласично о страх вання

За даними рейтин ово о цен-
тр Insurance TOP, до 10 найбіль-
ших страхових омпаній (рейтин
за а тивами на вітень 2007 ро-
), розташованих Києві, нале-

жать “Провіта”, “Оранта”, “Оме-
а”, страхова р па “ТАС”, “Дже-
нералі- арант”, “Ас а”, “Вес о”,
“Ве сель”, “До мат-страх вання”,
“Ін о-У раїна”.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ
Про регулювання цін на основні продовольчі товари

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1562 від 29 листопада 2007 року
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Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (із змінами і
доповненнями) і від 17.10.2007 № 1222 "Про затвердження Порядку декларування зміни оптово&відпускних цін на продовольчі товари", з метою недопущення необгрунтованого зростання цін на основні продовольчі
товари:

№
з/п

Вид і назва прое т Ціль прийняття Стро и під отов и прое тів Наймен вання відповідальних
підрозділів

Приміт а

1. Розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації "Про встановлення
тарифів на посл и з перевезення пасажирів і вартість проїзних вит ів
місь ом пасажирсь ом транспорті — метрополітені, автоб сі, трамваї,
тролейб сі (я ий працює звичайном режимі р х )"

Пере ляд діючих тарифів з метою
забезпечення беззбит ово о надання
посл

Протя ом ро Головне правління з питань цінової
політи и ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

2. Розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації "Про встановлення
тарифів на платні посл и, що надають лі вально-профіла тичні державні і
ом нальні за лади охорони здоров`я"

Встановлення тарифів для розрах н ів
споживачів з лі вальними становами
за надані посл и

Протя ом ро Головне правління з питань цінової
політи и ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

3. Розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації "Про встановлення
тор овельних (постачальниць о-зб тових) надбаво , нормативів
рентабельності на паливно-енер етичні рес рси (в ілля, дрова, аз
с раплений), що відп с аються населенню для поб тових потреб"

Пере ляд діючих тарифів з метою
забезпечення беззбит ово о надання
посл

Протя ом ро Головне правління з питань цінової
політи и ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

4. Розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації "Про встановлення
тарифів на посл и з водопостачання та водовідведення"

Пере ляд діючих тарифів з метою
забезпечення беззбит ово о надання
посл

Протя ом ро Головне правління з питань цінової
політи и ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

5. Розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації "Про встановлення
тарифів на теплов енер ію та посл и з опалення і арячо о водопостачання"

Пере ляд діючих тарифів з метою
забезпечення беззбит ово о надання
посл

Протя ом ро Головне правління з питань цінової
політи и ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

6. Розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації "Про встановлення
тарифів на посл и з тримання б дин ів і спор д та приб дин ових територій"

Пере ляд діючих тарифів з метою
забезпечення беззбит ово о надання
посл

Протя ом ро Головне правління з питань цінової
політи и ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

7. Розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації "Про встановлення
тарифів на посл и з вивезення та знеш одження твердих поб тових відходів"

Пере ляд діючих тарифів з метою
забезпечення беззбит ово о надання
посл

Протя ом ро Головне правління з питань цінової
політи и ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

8. Розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації "Про встановлення
тарифів на посл и з проживання ртожит ах ромадян"

Пере ляд діючих тарифів з метою
забезпечення беззбит ово о надання
посл

Протя ом ро Головне правління з питань цінової
політи и ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

1. Âñòàíîâèòè äëÿ âñ³õ ñóá`ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íåçàëåæíî â³ä ôîðì
âëàñíîñò³:

1.1. Ãðàíè÷í³ ð³âí³ ðåíòàáåëüíîñò³ âèðîáíèöòâà áîðîøíà ïøåíè÷íîãî âèùîãî,
ïåðøîãî ³ äðóãîãî ñîðòó, áîðîøíà æèòíüîãî îáäèðíîãî - 7 â³äñîòê³â, õë³áà ³
õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â ³ç áîðîøíà ïøåíè÷íîãî âèùîãî, ïåðøîãî ³ äðóãîãî ñîðòó, ³ç
ñóì³ø³ áîðîøíà ïøåíè÷íîãî âèùîãî, ïåðøîãî ³ äðóãîãî ñîðòó òà æèòíüîãî îáäèðíîãî,
à òàêîæ õë³áà ³ õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â äëÿ ä³àáåòèê³â - 10 â³äñîòê³â. 

1.2. Ãðàíè÷í³ òîðãîâåëüí³ íàäáàâêè äî îïòîâî¿ ö³íè âèðîáíèêà (ìèòíî¿ âàðòîñò³) íà
êîâáàñí³ âèðîáè âàðåí³, ìîëîêî, ñèð, ñìåòàíó, ìàñëî âåðøêîâå, îë³þ, ì`ÿñî ïòèö³ - 10
â³äñîòê³â, áîðîøíî, ìàêàðîíí³ âèðîáè, êðóïè, öóêîð - 12 â³äñîòê³â, ÿëîâè÷èíó, ñâèíèíó,
õë³á ³ õë³áîáóëî÷í³ âèðîáè - 15 â³äñîòê³â.

1.3. Äåêëàðóâàííÿ Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü ö³íîâî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (03057, ì.Êè¿â,
âóëèöÿ Ñìîëåíñüêà, áóäèíîê 6, òåë.453-41-90) çì³íè îïòîâî-â³äïóñêíèõ ö³í íà áîðîøíî
ïøåíè÷íå âèùîãî, ïåðøîãî ³ äðóãîãî ñîðòó, áîðîøíî æèòíº îáäèðíå, ÿëîâè÷èíó,
ñâèíèíó, ì`ÿñî ïòèö³, êîâáàñí³ âèðîáè âàðåí³, ìîëîêî, ñèð, ñìåòàíó, ìàñëî âåðøêîâå,
ÿéöÿ. 

2. Äåðæàâí³é ³íñïåêö³¿ ç êîíòðîëþ çà ö³íàìè â ì.Êèºâ³:
2.1. Âêëþ÷èòè ó ïëàí ïåðåâ³ðîê (ç ³íôîðìóâàííÿì ³íøèõ êîíòðîëþþ÷èõ îðãàí³â)

ñóá`ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî âèðîáëÿþòü òà (÷è) ðåàë³çóþòü ïðîäóêö³þ, ö³íè íà ÿêó
ðåãóëþþòüñÿ äàíèì ðîçïîðÿäæåííÿì, ³íôîðìóâàòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ö³íîâî¿
ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî ðåçóëüòàòè ïåðåâ³ðîê.

2.2. Ðàçîì ç ³íøèìè êîíòðîëþþ÷èìè îðãàíàìè çàáåçïå÷èòè íàäàííÿ âèêîíàâ÷îìó
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îïåðàòèâíî¿
³íôîðìàö³¿ ïðî ñóá`ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çì³íèëè ö³íè íà ðåãóëüîâàí³ âèäè
ïðîäóêö³¿.

3. Ç ìåòîþ ïîâòîðíîãî â³äñòåæåííÿ ðåçóëüòàòèâíîñò³ äàíîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, â³äïîâ³äíî
äî Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî çàñàäè äåðæàâíî¿ ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ ãîñïîäàðñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³", ñóá`ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, íà ÿê³ ïîøèðþºòüñÿ äàíèì ðîçïîðÿäæåííÿì

ðåãóëþâàííÿ ö³í, äî 1 ëèñòîïàäà 2008 ðîêó ïîäàþòü Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü
ö³íîâî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íôîðìàö³þ ïðî ôàêòè÷íó ñîá³âàðò³ñòü òà ðåíòàáåëüí³ñòü çà 9
ì³ñÿö³â 2008 ðîêó.

4. Âèçíà÷èòè, ùî Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ö³íîâî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ó ðàç³ ïîòðåáè, äàº
îô³ö³éí³ ðîç`ÿñíåííÿ ùîäî çàñòîñóâàííÿ ðåãóëüîâàíèõ ö³í.

5. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü, ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿:

5.1. â³ä 18.01.2005 ¹ 39 "Ïðî âèçíà÷åííÿ ìåòîä³â òà òåðì³í³â äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ
ö³í òà òàðèô³â íà ïðîäóêö³þ òà ïîñëóãè ìîíîïîëüíèõ óòâîðåíü", çàðåºñòðîâàíå â
Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 24.01.2005 çà ¹ 5/647 (³ç çì³íàìè ³
äîïîâíåííÿìè);

5.2. â³ä 15.04.2005 ¹ 595 "Ïðî âñòàíîâëåííÿ ãðàíè÷íèõ ð³âí³â ðåíòàáåëüíîñò³ òà
ãðàíè÷íèõ òîðãîâåëüíèõ íàäáàâîê íà îñíîâí³ ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè", çàðåºñòðîâàíå â
Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 20.04.2005 çà ¹ 22/664 (³ç çì³íàìè ³
äîïîâíåííÿìè);

5.3. â³ä 04.07.2006 ¹ 997 "Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 18.01.2005 ¹ 39", çàðåºñòðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 07.07.2006 çà ¹ 20/725;

5.4. â³ä 25.07.2006 ¹ 1115 "Ïðî âñòàíîâëåííÿ ãðàíè÷íî¿ òîðãîâåëüíî¿ íàäáàâêè íà
õë³á ³ õë³áîáóëî÷í³ âèðîáè", çàðåºñòðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿
27.07.2006 çà ¹ 23/728.

6. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó
Ä.ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ`ÿçê³â.

Голова Л.Черновець ий

"Затверджую"
Заступник голови Київської міської державної адміністрації 

Л. Денисюк 

ПЛАН
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2008 рік
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9. Розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації "Про встановлення
раничних тор овельних надбаво (націно ) на лі арсь і засоби і вироби
медично о призначення, зазначені перелі вітчизняних та імпортних
лі вальних засобів і виробів медично о призначення, ціни на я і підля ають
державном ре люванню:
- що реаліз ються населенню через аптечн мереж ;
- що придбаваються державними та ом нальними за ладами охорони
здоров`я за бюджетні ошти"

У випад зміни центральними
ор анами ви онавчої влади раничних
розмірів тор овельних надбаво

Протя ом двох місяців після
прийняття рядових нормативних
а тів

Головне правління з питань цінової
політи и ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

10. Розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації "Про встановлення
тарифів на інвентаризацію нер хомо о майна, на оформлення прав власності
на об`є ти нер хомо о майна та реєстрацію та их прав"

У зв`яз з наданням Київсь ій місь ій
державній адміністрації повноважень по
державном ре люванню тарифів на ці
посл и

Протя ом двох місяців після
надання розрах н ових
матеріалів підприємствами і
ор анізаціями, що надають ці
посл и

Головне правління з питань цінової
політи и ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

11. Розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації "Про встановлення
раничних розмірів плати за посл и, що надаються рин ами з продаж
продовольчих та непродовольчих товарів"

У зв`яз з наданням Київсь ій місь ій
державній адміністрації повноважень по
державном ре люванню тарифів на ці
посл и

Після розроб и центральними
ор анами ви онавчої влади
Методичних ре омендацій з
форм вання тарифів на посл и,
що надаються рин ами з продаж
продовольчих та непродовольчих
товарів, і затвердження їх в
становленом поряд та
надання відповідними
ор анізаціями розрах н тарифів
на ці посл и

Головне правління з питань цінової
політи и ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

12. Розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації "Про встановлення
раничних тор овельних надбаво до оптової ціни виробни а (митної вартості)
на борошно, хліб і хлібоб лочні вироби, ма аронні вироби, р пи, ц ор,
яловичин , свинин і м'ясо птиці, овбасні вироби варені, моло о, сир, сметан ,
масло верш ове та олію"

У разі зміни е ономічної сит ації Протя ом ро Головне правління з питань цінової
політи и ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

13. Розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації "Про встановлення
раничних рівнів рентабельності виробництва борошна пшенично о вищо о,
першо о і др о о ґат н , борошна пшенично о обдирно о, хліба і
хлібоб лочних виробів із борошна пшенично о вищо о, першо о і др о о
сорт із с міші борошна пшенично о вищо о, першо о і др о о сорт та
житньо о обдирно о, а та ож хліб і хлібоб лочні вироби для діабети ів"

У зв`яз з наданням Київсь ій місь ій
державній адміністрації повноважень
по встановленню раничних рівнів
рентабельності на цю прод цію

Протя ом ро Головне правління з питань цінової
політи и ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

14. Розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації "Затвердження
Поряд надання отельних посл м. Києві"

З метою забезпечення захист прав
споживачів отельних посл ,
підвищення я ості отельних посл

І півріччя Головне правління ом нально о
осподарства ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

15. Розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації "Затвердження
Поряд онтролю за я істю надання отельних посл м. Києві"

З метою забезпечення захист прав
споживачів отельних посл ,
підвищення я ості отельних посл

І півріччя Головне правління ом нально о
осподарства ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

16. Розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації "Затвердження
тарифів на посл и з вивезення відходів (твердих поб тових, не абаритних та
б дівельних, рід их нечистот) м. Києві"

Недоп щення збит овості відповідних
с б`є тів осподарювання

І півріччя Головне правління ом нально о
осподарства ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

17. Розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації "Затвердження
тарифів на збір та тилізацію (знеш одження) відходів (твердих поб тових,
не абаритних та б дівельних, рід их нечистот) м. Києві"

Недоп щення збит овості відповідних
с б`є тів осподарювання, сприяння
запровадженню механізм роздільно о
збор ТПВ

І півріччя Головне правління ом нально о
осподарства ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

18. Розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації "Затвердження норм
творення твердих поб тових відходів (ТПВ) м. Києві"

Створення мов для підтримання в
належном санітарно-епідеміоло ічном
стані місь их територій

І півріччя Головне правління ом нально о
осподарства ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

19. Розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації "Затвердження
Про рами поводження з твердими поб товими відходами м. Києві на період
до 2011 ро "

Ви онання відповідних за онів У раїни
та рядових постанов, дося нення
взаємо з одження ре ляторних
ф н цій місь их та районних ор анів
ви онавчої влади, забезпечення
належно о санітарно о стан м. Києва

І півріччя Головне правління ом нально о
осподарства ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

20. Розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації "Про затвердження
Ре іональної методи и з норм вання питомих витрат паливно-енер етичних
рес рсів с спільном виробництві м. Києва"

Забезпечення здійснення аналіз
споживання та раціонально о
ви ористання енер етичних рес рсів

ІІ півріччя Головне правління палива,
енер ети и та енер озбереження
ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації)

21. Розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації "Про внесення змін
до розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) від 09.07.2007 № 852"

Приведення розмір плати за право
тимчасово о орист вання місцями
(для розміщення ре ламних засобів),
я і переб вають ом нальній
власності територіальної ромади м.
Києва, йо о районів або
повноваження щодо розпорядження
я ими здійснюють ор ани місцево о
самовряд вання м. Києва до
е ономічно обґр нтовано о рівня з
метою забезпечення ефе тивно о
ви ористання майна територіальної
ромади та збільшення надходжень до
бюджет з врах ванням попит та
пропозицій

Протя ом ро Головне правління з питань
ре лами ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) та
Головне правління з питань цінової
політи и ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

22. Розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації "Про створення
єдиних дире цій пар ах, що належать до ом нальної власності територіальної
ромади м. Києва"

Упоряд вання системи правління
пар ами льт ри і відпочин
місь о о підпоряд вання

Протя ом ро Головне правління льт ри і
мистецтв ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

23. Розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації "Про затвердження
Положення "Про пар льт ри та відпочин "Перемо а"

Приведення Положення "Про пар
льт ри та відпочин м. Києва"

відповідність до за онодавства У раїни

Протя ом ро Головне правління льт ри і
мистецтв ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

24. Розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації "Про затвердження
Положення "Про пар льт ри та відпочин "Партизансь а слава"

Приведення Положення "Про пар
льт ри та відпочин м. Києва"

відповідність до за онодавства У раїни

Протя ом ро Головне правління льт ри і
мистецтв ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)
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25. Розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації "Про затвердження
Положення "Про Центральний пар льт ри та відпочин м. Києва"

Приведення Положення "Про пар
льт ри та відпочин м. Києва"

відповідність до за онодавства У раїни

Протя ом ро Головне правління льт ри і
мистецтв ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

26. Розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації "Про затвердження
Положення "Про Голосіївсь ий пар льт ри та відпочин ім. М. Рильсь о о
м. Києва"

Приведення Положення "Про пар
льт ри та відпочин м. Києва"

відповідність до за онодавства У раїни

Протя ом ро Головне правління льт ри і
мистецтв ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

27. Розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації "Про внесення змін
та доповнень до рішення ви онавчо о омітет Київсь ої місь ої ради народних
деп татів від 21.03.95 № 72"

Повне та правильне ви ористання назв
та зображень об`є тів місцевої
символі и.

І вартал Головне правління охорони
льт рної спадщини ви онавчо о

ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної
адміністрації)

28. Розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації "Про затвердження
Поряд визначення ритеріїв настання метео мов висо о о забр днення та
дій ор анізацій, станов міста по недоп щенню чи зменшенню висо их рівнів
забр днення атмосферно о повітря в м. Києві"

Недоп щення та зменшення висо их
рівнів забр днення атмосферно о
повітря в м. Києві

І вартал Управління охорони нав олишньо о
природно о середовища
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації)

29. Розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації "Про затвердження
Поряд збор та тилізації еле тронно о обладнання за ально о призначення
(ор техні и) в м. Києві"

Попередження забр днення
нав олишньо о середовища

ІІ вартал Управління охорони нав олишньо о
природно о середовища
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації), Головне правління
ом нально о осподарства
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації)

30. Розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації "Про встановлення
тарифів та перевезення пасажирів, ба аж та вартості проїзних вит ів
місь ом пасажирсь ом транспорті"

Приведення тарифів відповідність з
реальною вартістю перевезень

Січень КП "Київсь ий метрополітен",
Головне фінансове правління,
Головне правління транспорт

31. Розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації "Про о ремі заходи
щодо поліпшення транспортно о обсл ов вання населення в м. Києві"

Поліпшення транспортно о
обсл ов вання населення,
підвищення швид ості спол чення
пасажирсь о о наземно о транспорт
та зменшення іль ості аварійних
сит ацій

Січень Головне правління транспорт , КП
"Київавтодор", КП "Київпастранс", КП
"Київдорсервіс", КП
"Київтранспар сервіс", УДАІ ГУ МВС
У раїни в м. Києві

32. Розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації "Про порядо
розміщення ре лами на транспорті ом нальної власності м. Києва"

Вре лювання питань в сфері
розміщення та розповсюдження
ре лами, зо рема ре лами на
транспорті ом нальної власності
м. Києва

Січень Головне правління з питань
ре лами, Головне правління
транспорт , КП "Київпастранс", КП
"Київсь ий метрополітен"

Про внесення змін 
і доповнень до розпорядження

Київської міської 
державної адміністрації
від 11.06.2001 № 1158

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1586 від 4 грудня 2007 року

Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтей 6, 9 Закону
України “Про дорожній рух”, рішення Київської міської ради від 26.06.2007 № 930/1591 “Про вдоскона&
лення паркування автотранспорту в м. Києві”, з метою впорядкування відстою автотранспорту та покра&
щення умов безпеки руху пішоходів і автотранспорту, а також розвитку мережі платних місць паркування
транспортних засобів у м. Києві:

Âíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
11.06.2001 ¹ 1158 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ
Ïåðåë³êó ïëàòíèõ ì³ñöü ïàðêóâàííÿ
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ó ì. Êèºâ³”.

1. Ïóíêò 1 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêëàñòè â
òàê³é ðåäàêö³¿:

“1. Çàòâåðäèòè Ïåðåë³ê ì³ñöü ïëàòíî-
ãî â³äñòîþ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ó ì. Êè-
ºâ³, â³äâåäåíèõ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ ºäèíèì
îïåðàòîðîì”.

2. Çàòâåðäèòè çì³íè äî Ïåðåë³êó ì³ñöü
ïëàòíîãî â³äñòîþ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â
ó ì. Êèºâ³, â³äâåäåíèõ äëÿ åêñïëóàòàö³¿
ºäèíèì îïåðàòîðîì, çàòâåðäæåíîãî öèì

ðîçïîðÿäæåííÿì, âèêëàâøè éîãî â ðå-
äàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Ó ïóíêòàõ 2 òà 3 ðîçïîðÿäæåííÿ ñëî-
âà “Êè¿âñüêå ì³ñüêå êîìóíàëüíå ï³äïðè-
ºìñòâî “Êè¿âïàðêñåðâ³ñ” çàì³íèòè ñëî-
âàìè “Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êè¿â-
òðàíñïàðêñåðâ³ñ” ó â³äïîâ³äíèõ â³äì³í-
êàõ.

4. Ó ïóíêò³ 3 ðîçïîðÿäæåííÿ ñëîâà “çà
àäðåñàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ” çàì³íèòè ñëîâàìè “çà àä-
ðåñàìè çã³äíî ç Ïåðåë³êîì, çàòâåðäæå-
íèì ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ”.

Голова Л. Черновець ий

28. âóë. Ãîðüêîãî, 62-64
29. âóë. Ãîðüêîãî, 63-65
30. âóë, Ãîðüêîãî, 66
31. âóë. Ãîðüêîãî, 84-94
32. âóë. Ãîðüêîãî, 93-97
33. âóë. Ãîðüêîãî, 115, 122
34. âóë. Ãîðüêîãî, 123-127
35. âóë. Ãîðüêîãî, 136
36. âóë. Ãîðüêîãî, 138-158
37. âóë. Ãîðüêîãî, 165 — âóë. Ëþá÷åíêà
38. âóë. Ãîðüêîãî, 169-174
39. âóë. Ãîðüêîãî, 170-172
40. ïðîñï. Ãëóøêîâà, 1-3-à
41. ïðîñï. Ãëóøêîâà, 5
42. ïðîñï. Ãëóøêîâà, 12
43. ïðîñï. Ãëóøêîâà, 13-6
44. ïðîñï. Ãëóøêîâà, 14-28
45. ïðîñï, Ãëóøêîâà, 23-59
46. ïðîñï. Ãëóøêîâà, 34-36
47. âóë. Ãð³í÷åíêà, 18
48. âóë. Äåì³¿âñüêà, 35-41
49. âóë. Æèëÿíñüêà, 23-29
50. âóë. Æèëÿíñüêà, 37/97
51. âóë. Æèëÿíñüêà, 39,43-á
52. âóë. Çàáîëîòíîãî, 2
53. âóë. Çàáîëîòíîãî, 3-à
54. âóë. Çàáîëîòíîãî, 15, 20-à
55. âóë. Çàáîëîòíîãî (Ìóçåé íàðîäíî¿ àðõ³òåê-

òóðè ³ ïîáóòó)
56. âóë. Çàáîëîòíîãî (àâòîðèíîê “Öåíòðàëüíèé”)
57. âóë. Çàáîëîòíîãî, 94-156
58. âóë. ²çþìñüêà (ðèíîê “Äåì³¿âñüêèé”)
59. âóë. ²çþìñüêà, 7
60. âóë. ²çþìñüêà, 7-à
61. âóë. Êîðîëåíê³âñüêà, 20
62. âóë. Êîñòåâè÷à, 4
63. âóë. Êîñ³ÿíà, 1,1/9, 1/10, 3-10
64. âóë. Êîñ³ÿíà, 58
65. âóë. Êðåéñåðà “Àâðîðè”, 1-9
66. ïë. Ëèá³äñüêà, 1
67. âóë. Ëîìîíîñîâà, 33/43
68. âóë. Ëÿòîøèíñüêîãî, 1, 2-à
69. âóë. Ëÿòîøèíñüêîãî, 4-8
70. âóë. Ëÿòîøèíñüêîãî, 14
71. âóë. Ëÿòîøèíñüêîãî, 28
72. ïë. Ìîñêîâñüêà (àâòîâîêçàë “Öåíòðàëüíèé”)
73. ïë. Ìîñêîâñüêà (òèëüíà ñòîðîíà àâòîâîêçà-

ëó “Öåíòðàëüíèé”)
74. ïðîñï. Íàóêè, 1-3
75. ïðîñï. Íàóêè, 6-8
76. ïðîñï. Íàóêè, 49-55
77. ïðîñï. Íàóêè, 57
78. âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî, 20-29
79. âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî, 35-51
80. âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî, 53-61
81. âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî, 63-75
82. âóë. Òåëüìàíà, 2-4, 3-5
83. âóë. Òåðåìê³âñüêà, 2-à
84. âóë. Òåðåìê³âñüêà, 12-24
85. âóë. Òðóòåíêà, 2-3
86. âóë. Óëüÿíîâèõ, 12
87. âóë. ×àïàåâñüêà, 6
88. âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 28
89. âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 32-34
90. âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 36
91. âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 38

92. âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 40
93. âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 44
94. âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 48
95. âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 54
96. âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 56
97. âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 60/5
98. âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 66
99. âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 68
100. âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 76
101. âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 82
102. âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 86
103. âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 100
104. âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 102
105. âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 106-112
106. âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 114
107. âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 116-122
108. âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 124-126
109. âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 130-136
110. âóë. ×åðâîíîïðàïîðíà, 34-á
111. ïðîñï. ×åðâîíîçîðÿíèé, 130
112. ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 11-á
113. ïðîñï, 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 40 (ðèíîê “Äåì³-

¿âñüêèé”)
114. ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 70 (ãîòåëü “Ìèð”)
115. ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 87-ã
116. ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 116
117. ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 126-128
118. 118. âóë. ßìñüêà, 13-17.
Äàðíèöüêèé ðàéîí
1. âóë. Àõìàòîâî¿, 16-á
2. âóë. Àõìàòîâî¿, 25 — âóë. Ãðèãîðåíêà
3. âóë. Àõìàòîâî¿, 45
4. âóë. Àõìàòîâî¿, 47
5. âóë. Àðìÿíñüêà, 2
6. âóë. Àðìÿíñüêà, 6
7. ïðîñï. Áàæàíà (ì. “Îñîêîðêè”)
8. ïðîñï. Áàæàíà (ì. “Ïîçíÿêè”)
9. ïðîñï. Áàæàíà (ì, “Õàðê³âñüêà”)
10. ïðîñï. Áàæàíà, 10
11. ïðîñï. Áàæàíà, 12
12. ïðîñï. Áàæàíà, 14
13. ïðîñï. Áàæàíà, 16
14. ïðîñï. Áàæàíà, 22/24
15. ïðîñï. Áàæàíà, 24/1
16. ïðîñï. Áàæàíà, 32
17. ïðîñï. Áàæàíà, 34
18. ïðîñï. Áàæàíà, 36
19. âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, Ç
20. âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 12
21. âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 15
22. âóë. Â³ðìåíñüêà, 2
23. âóë. Â³ðìåíñüêà, 6
24. âóë. Âåðáèöüêîãî, 1
25. âóë. Âåðåñíåâà, 3
26. âóë. Âåðåñíåâà, 24 — âóë. Ðóäíºâà (àâòîðè-

íîê “Íîâèé”)
27. âóë. Âèøíÿê³âñüêà, 1
28. âóë. Âèøíÿê³âñüêà, 5-â
29. âóë. Âèøíÿê³âñüêà, 6-à
30. âóë. Âèøíÿê³âñüêà, 17-à
31. âóë. Ãìèð³, 1-17
32. âóë. Ãìèð³, 1-à/4
33. âóë. Ãìèð², 3-à
34. âóë. Ãìèð³, 5
35. âóë. Ãìèð³, 7
36. âóë. Ãìèð³, 9-à

Начальни Головно о правління з питань ре ляторної політи и та підприємництва
М. Поворозни

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

від 11.06.2001 № 1158 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 04.12.2007 № 1584)

Перелік
місць платного відстою транспортних засобів у м. Києві,

відведених для експлуатації єдиним оператором
1. ïë. Àìóðñüêà, 1
2. âóë. Áîæåíêà, 46
3. âóë. Áîæåíêà, 56
4. âóë. Áîæåíêà, 86
5. âóë. Âàñèëüê³âñüêà, 1
6. âóë. Âàñèëüê³âñüêà, 5-9,8
7. âóë. Âàñèëüê³âñüêà, 34
8. âóë. Âàñèëüê³âñüêà, 35
9. âóë. Â. Âàñèëüê³âñüêà, 24-136
10. âóë. Âåëèêà Ê³ëüöåâà äîðîãà — ïð. Ãëóøêî-

âà (Îäåñüêà ïëîùà)
11. âóë. Âîëîäèìèðî-Ëèá³äñüêà, 16, 20-22
12. âóë. Â³ëüÿìñà, 9
13. âóë. Ã. Ðàäèùåâà, 11

14. âóë. Ãåðî¿â Îáîðîíè, 8
15. âóë. Ãåðî¿â Îáîðîíè, 10
16. âóë. Ãåðî¿â Îáîðîíè, 27
17. âóë. Ãâàðä³éñüêà, 85
18. âóë. Ãîëîñ³¿âñüêà, 7
19. âóë. Ãîðüêîãî, 1-13
20. âóë. Ãîðüêîãî, 2-26
21. âóë. Ãîðüêîãî, 19-21
22. âóë. Ãîðüêîãî, 25
23. âóë. Ãîðüêîãî, 32-40
24. âóë. Ãîðüêîãî, 39-49
25. âóë. Ãîðüêîãî, 48-50
26. âóë. Ãîðüêîãî, 51
27. âóë. Ãîðüêîãî, 56
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37. âóë. Ãìèð³, 13
38. ïðîñï. Ãðèãîðåíêà, 1
39. ïðîñï. Ãðèãîðåíêà, Ç-á
40. ïðîñï. Ãðèãîðåíêà, 4
41. ïðîñï. Ãðèãîðåíêà, 7
42. ïðîñï. Ãðèãîðåíêà, 9,9-â
43. ïðîñï. Ãðèãîðåíêà, 19, 19-à
44. ïðîñï. Ãðèãîðåíêà, 21
45. ïðîñï. Ãðèãîðåíêà, 25
46. ïðîñï. Ãðèãîðåíêà, 26-à
47. ïðîñï. Ãðèãîðåíêà, 30
48. ïðîñï. Ãðèãîðåíêà, 31, 31-â
49. ïðîñï. Ãðèãîðåíêà, 35-á
50. ïðîñï. Ãðèãîðåíêà, 35-â
51. ïðîñï. Ãðèãîðåíêà, 36-38
52. ïðîñï. Ãðèãîðåíêà, 39, 39-à, 39-á
53. ïðîñï. Ãðèãîðåíêà, 40
54. âóë. Ãðèøêà, 3
55. âóë. Ãðèøêà, 3-à
56. âóë. Äåêàáðèñò³â, 9
57. âóë. Äåêàáðèñò³â, 12/37
58. âóë. Äðàãîìàíîâà, 1-ä
59. âóë. Äðàãîìàíîâà, 8-12
60. âóë. Äðàãîìàíîâà, 14
61. âóë. Äðàãîìàíîâà, 15
62. âóë. Äðàãîìàíîâà, 20
63. âóë. Äðàãîìàíîâà, 23-á
64. âóë. Äðàãîìàíîâà, 31-â
65. âóë. Äðàãîìàíîâà, 39
66. âóë. Äðàãîìàíîâà, 42,42-à
67. âóë. Çäîëáóí³âñüêà, 2
68. âóë. Çäîëáóí³âñüêà, 3-ã
69. âóë. Çäîëáóí³âñüêà, 11,11-à, 11-á
70. âóë. Çðîùóâàëüíà, 11
71. âóë. Êëåìàíñüêà, 1/5
72. âóë. Êíÿæèé Çàòîí, 2, 2-á
73. âóë. Êíÿæèé Çàòîí, 4, 4-à
74. âóë. Êíÿæèé Çàòîí, 10-à
75. âóë. Êíÿæèé Çàòîí, 12-á
76. âóë. Êíÿæèé Çàòîí, 14
77. âóë. Êíÿæèé Çàòîí,16-à
78. âóë. Êîëåêòîðíà, 17
79. âóë. Ñ. Êðóøåëüíèöüêî¿, 7
80. âóë. Ëåí³íà — âóë. Àâòîòðàíñïîðòíà
81. âóë. Ìèíóòè, 4
82. âóë. Ì³ øóãè, 7
83. âóë. Ïðèêîë³éíà, Ç
84. âóë. Ïðèêîë³éíà, 12
85. æ/ì Ïîçíÿêè-Ñõ³äí³, 4 ìêð, ä³ë. 51
86. âóë. Ðåâóöüêîãî, 4-à
87. âóë. Ðåâóöüêîãî, 13-15
88. âóë. Ðåâóöüêîãî, 14
89. âóë. Ðåâóöüêîãî, 19/1
90. âóë. Ðåâóöüêîãî, 25-à
91. âóë. Ðåâóöüêîãî, 25-27
92. âóë. Ðåâóöüêîãî, 33
93. âóë. Ðåâóöüêîãî, 40
94. âóë. Ðåâóöüêîãî — âóë. Âèøíÿê³âñüêà
95. âóë. Ðóäåíêà, 9-à
96. âóë. Ðóäåíêà, 10-à-âóë. Êðóøåëüíèöüêî¿
97. âóë. Ñåâàñòîïîëüñüêà — âóë. Ñîðì³âñüêà
98. âóë. Ñîðì³âñüêà, 1-17,2-16
99. âóë. Ñð³áíîê³ëüñüêà, 1-3
100. âóë. Ñð³áíîê³ëüñüêà, 8
101. âóë. Ñð³áíîê³ëüñüêà, 14-à
102. âóë. Ñð³áíîê³ëüñüêà, 14
103. âóë. Ñð³áíîê³ëüñüêà, 16
104. âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 7-á
105. âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 49
106. âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 58-à
107. âóë. Óðë³âñüêà, 4-à
108. øîñå Õàðê³âñüêå, 148
109. øîñå Õàðê³âñüêå, 154
110. øîñå Õàðê³âñüêå, 156
111. øîñå Õàðê³âñüêå, 158 (óí³âåðñàì “Êè¿â”)
112. øîñå Õàðê³âñüêå, 160, 160-à
113. øîñå Õàðê³âñüêå, 162
114. øîñå Õàðê³âñüêå, 170
115. øîñå Õàðê³âñüêå” 172
116. øîñå Õàðê³âñüêå, 174-â
117. øîñå Õàðê³âñüêå, 180/21
118. âóë. ßëòèíñüêà, 5-à.
Äåñíÿíñüêèé ðàéîí
1. âóë. Î. Áàëüçàêà, 1 2
2. âóë. Î. Áàëüçàêà, 1-à
3. âóë. Î. Áàëüçàêà, 3-5
4. âóë. Î. Áàëüçàêà, 6
5. âóë. Î. Áàëüçàêà, 8-á
6. âóë. Î. Áàëüçàêà, 8-ã
7. âóë. Î. Áàëüçàêà, 10-à
8. âóë. Î. Áàëüçàêà, 20
9. âóë. Î. Áàëüçàêà, 24
10. âóë. Î. Áàëüçàêà, 26
11. âóë. Î. Áàëüçàêà, 28-à
12. âóë. Î. Áàëüçàêà, 40
13. âóë. Î. Áàëüçàêà, 40-à
14. âóë. Î. Áàëüçàêà, 46-à
15. âóë. Î. Áàëüçàêà, 49
16. âóë. Î- Áàëüçàêà, 51
17. âóë. Î. Áàëüçàêà, 55-à
18. âóë. Î. Áàëüçàêà, 63-à
19. âóë. Î. Áàëüçàêà, 72-à
20. âóë. Î. Áàëüçàêà, 77-à
21. âóë. Î. Áàëüçàêà, 81
22. âóë. Î. Áàëüçàêà, 82-à
23. âóë. Î. Áàëüçàêà, 83-à
24. âóë. Î. Áàëüçàêà, 84
25. âóë. Î. Áàëüçàêà, 92
26. âóë. Î. Áàëüçàêà, 94-à
27. âóë. Á³ëîìîðñüêà (íàâïðîòè ðèíêó “Äàðèíîê”)
28. âóë. Áåðåòò³, 4-8
29. âóë. Áðàòèñëàâñüêà, 3
30. âóë. Áðàòèñëàâñüêà, 9-à
31. âóë. Áðàòèñëàâñüêà, 14-à
32. âóë. Áðàòèñëàâñüêà, 22-24, 38
33. âóë. Áðàòèñëàâñüêà (ðèíêè “Ë³ñîâèé”,

“Þí³ñòü”)
34, ïðîñï. Áðîâàðñüêèé (ì. “Ë³ñîâà”)
35. âóë. Âîëêîâà, 2
36. âóë. Âîëêîâà, 4, 4-à, 4-á
37. âóë. Âîëêîâà, 8, 8-à
38. âóë. Âîëêîâà, 16
39, âóë. Âîëêîâà, 26-à
40. ïðîñï. Âàòóò³íà (ðèíîê “Òðîºùèíà”)
41. âóë. Ãðàäèíñüêà, 10-18 (ç îáîõ ñòîð³í)
42. âóë. Ê. Äàíüêåâè÷à, 11
43. âóë. Ê. Äàíüêåâè÷à, 13

44. âóë. Ê. Äàíüêåâè÷à, 15
45. âóë. Ê. Äàíüêåâè÷à, 79/1
46. âóë. Ò. Äðàéçåðà, 1
47. âóë. Ò. Äðàéçåðà — âóë. Åëåêòðîòåõí³÷íà
48. âóë, Ò. Äðàéçåðà, 8
49. âóë. Ò. Äðàéçåðà, 17
50. âóë. Ò. Äðàéçåðà, 26-28
51. âóë. Ò. Äðàéçåðà, 36
52. âóë. Ò. Äðàéçåðà (á³ëÿ ê³íîòåàòðó “Ôëîðåíö³ÿ”)
53. âóë. Åëåêòðîòåõí³÷íà, 1
54. âóë. Åëåêòðîòåõí³÷íà, 2
55. âóë. Åëåêòðîòåõí³÷íà, 2-à, 4
Çá. âóë. Åëåêòðîòåõí³÷íà, 16-24 (Îâî÷åâèé ðèíîê)
57. âóë. Åëåêòðîòåõí³÷íà, 43
58. âóë. Åëåêòðîòåõí³÷íà (ðèíîê “Òðîºùèíà”)
59. âóë. Æóêîâà, 4, 4-à
60. âóë. Æóêîâà, 21 (ïåðåòèí ç âóë. Ø. Àëåéõåìà)
61. âóë. Æóêîâà, 24-26
62. âóë. Çàêðåâñüêîãî, 1, Ç
63. âóë. Çàêðåâñüêîãî, 12
64. âóë. Çàêðåâñüêîãî, 23
65. âóë. Çàêðåâñüêîãî, 42
áá. âóë. Êàøòàíîâà, 17
67. âóë. Ê³îòî, 5, 7
68. âóë. Ê³îòî, 9-à, 9-á
69. âóë. Ê³îòî, 23
70. âóë. Ê³îòî, 25
71. âóë. Êðàéíÿ (ðèíîê “Òðîºùèíà”)
72. âóë. Êóð÷àòîâà, 3-5
73. âóë. Êóð÷àòîâà, 19-à-21
74. âóë. Ë³ñê³âñüêà, 4
75. âóë. Ë³ñê³âñüêà, 6-8 (ç îáîõ ñòîð³í)
76. âóë. Ë³ñê³âñüêà, 10 (òîðãîâåëüíèé öåíòð)
77. âóë. Ë³ñê³âñüêà,16-30
78. ïðîñï. Ë³ñîâèé, 6, 6-à, 9, 23-26, 41-43
79. ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 15-21, 20-24, 69-79,

85-89
80. ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 31
81. ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 47 (îáèäâà ìàéäàí÷è-

êè)
82. ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 91
83. âóë. Ì³ëþòåíêà, 4-à
84. âóë. Ì³ëþòåíêà, 17
85. âóë. Ì³ëþòåíêà, 19-à
86. âóë. Ì³ëþòåíêà, 28
87. âóë, Ì³ëþòåíêà, 11, 42,44,
88. âóë. Ìèëîñëàâñüêà, 7
89. âóë. Ìèëîñëàâñüêà, 17-23
90. âóë. Ìèëîñëàâñüêà, 25
91. âóë. Ìèëîñëàâñüêà, 31-39 (ç îáîõ ñòîð³í)
92. âóë, Ìèëîñëàâñüêà, 47-49 (ç îáîõ ñòîð³í)
93. âóë. Ìèðîï³ëüñüêà (ðèíîê “Ë³ñîâèé”)
94. ïðîñï. Ìîñêîâñüêèé (ïàðê “Äðóæáè íàðî-

ä³â”)
95. âóë. Ìóðìàíñüêà, 4-à
96. âóë. Ìóðìàíñüêà, 6, 6-â
97. âóë. Ìóðìàíñüêà, 6-ã
98. âóë. Í³êîëàºâà, 2
99. âóë. Ïîïóäðåíêà (ì. “Ë³ñîâà” á³ëÿ ðèíêó)
100. âóë. Ïîïóäðåíêà, 52-à
101. âóë. Ïîïóäðåíêà, 54
102. âóë. Ðàäóíñüêà, 1-5
103. âóë. Ðàäóíñüêà, 9-à-11-à
104. âóë. Ðàäóíñüêà, 24
105. âóë. Ðàäóíñüêà, 26-30
106. âóë. Ðàäóíñüêà, 42/10
107. âóë. Ñàáóðîâà, 3
108. âóë. Ì. Öâºòàºâî¿, 14
109. âóë. Ì. Öâºòàºâî¿, 16
110. âóë. Øîëîì Àëåéõåìà, 1-3, 2-4 (òà ïðî¿çäè

ì³æ ðèíêàìè)
111. âóë. Øîëîì Àëåéõåìà, 6-à
112. âóë. Øîëîì Àëåéõåìà, 7
113. âóë. Øîëîì Àëåéõåìà, 12, 16.
Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí
1. âóë. Àçåéáàðäæàíñüêà, 8-à
2. ïðîñï. Áàêèíñüêèõ Êîì³ñàð³â
3. âóë. Áåðåçíÿê³âñüêà, 17
4. âóë. Áåðåçíÿê³âñüêà, 29
5. âóë. Áåðåçíÿê³âñüêà, Ç²
6. âóë. Áîé÷åíêà — áóë. Äàðíèöüêèé
7. âóë. Áîé÷åíêà, 2/6
8. âóë. Áîé÷åíêà, 14
9. ïðîñï. Áðîâàðñüêèé (ì. “Ã³äðîïàðê”)
10. ïðîñï. Âàòóò³íà, 4-à
11. ïðîñï. Âàòóò³íà, 22-30
12. âóë. Âåðøèãîðè, 2-à
13. ïðîñï. Âèçâîëèòåë³â, 1-à
14. ïðîñï. Âèçâîëèòåë³â, 3
15. ïðîñï. Âèçâîëèòåë³â, 7(âçäîâæ ïàðêó)
16. ïðîñï. Âèçâîëèòåë³â, 9 (âçäîâæ ïàðêó)
17. ïðîñï. Âîçç’ºäíàííÿ, 15
18. ïðîñï. Âîçç’ºäíàííÿ, 21-à
19. ïðîñï. Âîçç’ºäíàííÿ, 7-á
20. ïðîñï. Âîçç’ºäíàííÿ, 21
21. âóë. Âîñêðåñåíñüêà, 2-à
22. âóë. Âîëêîâà, 16
23. áóëüâ. Äàâèäîâà (ç îáîõ ñòîð³í)
24. áóëüâ. Äàâèäîâà, 11-19
25. Äí³ïðîâñüêà íàáåðåæíà, 7
26. Äí³ïðîâñüêà íàáåðåæíà, 13
27. âóë. Åíòóç³àñò³â, 1
28. âóë. Åíòóç³àñò³â, 47
29. âóë. Æìà÷åíêà (âçäîâæ âóëèö³)
30. âóë. Æìà÷åíêà, 7
31. âóë. Æìà÷åíêà, 9 (ïàðê Ïåðåìîãè)
32. âóë. Æìà÷åíêà, 26 (Óí³âåðñèòåò òóðèçìó )
33. âóë. Ï. Çàïîðîæöÿ, 26
34. âóë. Êàëà÷³âñüêà, 11
35. âóë. Êàóíàñüêà, 5
36. âóë. Êèáàëü÷è÷à, 2
37. âóë. Êóðíàòîâñüêîãî, 2
38. ïë. Ëåí³íãðàäñüêà
Ç9. âóë. Ëóíà÷àðñüêîãî, 7-à
40. âóë. Ëóíà÷àðñüêîãî, 22-24 (ìàãàçèí “Ôóð-

øåò”)
41. âóë. Ìàëèøêà, 1 (ãîòåëü “Áðàòèñëàâà”)
42. âóë. Ìàëèøêà, 3 (ìàãàçèí “Äèòÿ÷èé ñâ³ò”)
43. âóë. Ìàëèøêà, 6 (äî ê³íöÿ)
44. âóë. Ìàëèøêà, 9-15
45. âóë. Ìèê³ëüñüêî-Ñëîá³äñüêà, 2-â-4-â
46. âóë. Ìèê³ëüñüêî-Ñëîá³äñüêà, 5-à
47. âóë. Ìèê³ëüñüêî-Ñëîá³äñüêà, 6/2
48. âóë. ². Ìèêèòåíêà — âóë. Â. Ñºðîâà
49. âóë. ². Ìèêèòåíêà (ðèíîê “Àâòîçàï÷àñòè-

íè”)
50. âóë. ². Ìèêèòåíêà, 1 —5 (âçäîâæ âóëèö³)

51. âóë. Ìèðîï³ëüñüêà, 21-31
52. âóë. Ìèðîï³ëüñüêà, 37-à
53. Ìîñêîâñüêèé ì³ñò
54. âóë. Ð, Îê³ïíî¿, 2
55. âóë. Ð. Îê³ïíî¿, 4-à
56. âóë. Ïàíåëüíà, 2
57. áóëüâ. Ïåðîâà, 19-à
58. áóëüâ. Ïåðîâà, 18-à
59. áóëüâ. Ïåðîâà, 15-17, 19-23, 30-34
60. áóëüâ. Ïåðîâà, 21
61. âóë. Ïîïóäðåíêà, 18
62. âóë. Ïîïóäðåíêà, 52, 63. âóë. Ïðàçüêà, 34
64. âóë. Ðàéäóæíà-âóë. Ì. ×åðåìøèíà, 1
65. âóë. Ðàéäóæíà, 4 (á³ëÿ ìàãàçèíó “Ëàäà”)
66. âóë. Ðàéäóæíà, 6-8 (á³ëÿ ðåñòîðàíó “Êàðó-

ñåëü”)
67. âóë. Ðàéäóæíà, 13 (á³ëÿ ðåñòîðàíó “Àñòåð³”)
68. âóë. Ðàéäóæíà, 25
69. âóë. Ðàéäóæíà, 69
70. âóë. Ì. Ðàñêîâî¿ (á³ëÿ ãîòåëþ “Òóðèñò”, 

71. âóë. Ì. Ðàñêîâî¿, 4-23 (ì. “Ë³âîáåðåæíà”)
72. âóë. Ì. Ðàñêîâî¿, 52
73. âóë. Ðåãåíåðàòîðíà, 4
74. âóë. Ñåðàôèìîâè÷à, 7-15 (á³ëÿ îâî÷åâîãî

ðèíêó)
75. âóë. Ñåðàôèìîâè÷à, 19-à
76. âóë. Ñåðã³ºíêî, 18
77. âóë. Ñ. Ñòàëüñüêîãî (áóëüâ. Ïåðîâà, 15-17-â)
78. âóë. Ñ. Ñòàëüñüêîãî, 2-6
79. âóë. Ñ. Ñòàëüñüêîãî, 2/34
80. âóë. Ñ. Ñòàëüñüêîãî, 40
81. âóë. Òè÷èíè, 6-à
82. âóë. Ï. Óñåíêà, 3
83. âóë. ×åðåìøèíà — âóë. Ðàéäóæíà
84. âóë. ×åðâîíîãâàðä³éñüêà, 32
85. âóë. ×åðâîíîòêàöüêà, 27-à
86. âóë. Ôàíåðíà, 1, 1-à
87. âóë. Þíîñò³, 1
88. î. Òðóõàí³â
89. á³ëÿ ñò. ì. “Äàðíèöÿ”
90. âóë. Øàëåòò, 1.
Îáîëîíñüêíé ðàéîí
1. âóë. Àâòîçàâîäñüêà, 5
2. âóë. Àâòîçàâîäñüêà, 42-46, 52-58
3. âóë. Àâòîçàâîäñüêà, 76/78
4. âóë. Àâòîçàâîäñüêà, 77
5. âóë. Àâòîçàâîäñüêà, 97/5
6. ïðîâ. Áàëò³éñüêèé, 20
7. âóë. Áîãàòèðñüêà, 1-4
8. âóë. Áîãàòèðñüêà — âóë. Ðåçåðâíà
9. âóë. Âåðáîâà, 2
10. âóë. Âåðáîâà, 6
11. âóë. Âåðáîâà, 17
12. âóë. Âåðáîâà, 21
13. âóë. Âåðáîâà, 22
14. âóë. Âèøãîðîäñüêà, 4-à
15. âóë. Ì. Âîâ÷êà, 19
16. âóë. Ë. Ãàâðî, 5-à, 9-à, 17-à
17. âóë. Ç. Ãàéäàé, 6-à
18. âóë. Ç. Ãàéäàé, 12/10
19. âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 3
20. âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 3-à
21. âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 12
22. âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 15
23. âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 17
24. âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 19
25. âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 32-34
26. âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 37-42
27. âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 45-53
28. âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 59
29. âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 67-à
30. ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 2
31. ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 4
32. ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 6
33. ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 8
34. ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 10
35. ïðîñï. Ãåðî’¿â Ñòàë³íãðàäà, 12-ã
36. ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 14-á
37. ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 18-à
38. ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 20-24
39. ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 20-à
40. ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 22
41. ïðîñò³. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 24-à
42. ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 27-à
43. ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 29
44. ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 29-â
45. ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 37
46. ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 39-à
47. ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 41
48. ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 42
49. ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 43-ã
50. ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 43-å; 43-â
51. ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 45-à
52. ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 49-á, 49-â
53. ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 59
54. ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 60
55. ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 61
56. ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 64/56
57. ïë. Äðóæáè Íàðîä³â, 6
58. âóë. Äåãòÿðåíêà, 1
59. âóë. Äèáåíêà, 6
60. âóë. Äóáðîâèöüêà, 8, 12-à
61. âóë. Åëåêòðèê³â, 19-à
62. âóë. ªðìàêà (“Ôîêñòðîò àâòî”)
63. âóë. Ì. Çàëêè, 5-à, 7/5
64. âóë. ²âàøêåâè÷à, 9
65. âóë. Êîíîïëÿíñüêà, 22
66. âóë. Êîíäðàòþêà- âóë. Ðîêîñîâñüêîãî
67. âóë. Êîíäðàòþêà, 2-4
68. âóë. Êîíäðàòþêà, 4-ã
69. âóë. Êóðåí³âñüêà (âçäîâæ âóëèö³ ç îáîõ ñòî-

ð³í)
70. ïðîâ. Êóðåí³âñüêèé (âçäîâæ âóëèö³ ç îáîõ

ñòîð³í)
71. âóë. Ëèâàðñüêà (âçäîâæ âóëèö³ ç îáîõ ñòî-

ð³í)
72. âóë. Ëóãîâà, 9 (òîðãîâåëüíèé öåíòð “Êàðà-

âàí”)
73. âóë. Ëóãîâà, 16
74. âóë. Ì. Ìàéîðîâà, 1, 2, 3-5
75. âóë. Ìàê³¿âñüêà, 4
76. âóë. Ìàê³¿âñüêà, 8, 10
77. âóë. Ìàëèíîâñüêîãî, 2
78. âóë. Ìàëèíîâñüêîãî, 4
79. âóë. Ìàëèíîâñüêîãî, 12
80. âóë. Ìàëèíîâñüêîãî, 27/23
81. âóë. Ìàëèíîâñüêîãî, 28

82. ïðîñï. Ìàðøàëà Ðîêîñîâñüêîãî, 10-à
83. ïðîñï. Ìàðøàëà Ðîêîñîâñüêîãî, 2
84. âóë. Ì. Çàëêè, 1-5, 2/12-10
85. øîñå Ì³íñüêå, 2
86. âóë. Ìèêîëè Ãóëàêà (âçäîâæ âóëèö³ ç îáîõ

ñòîð³í)
87. ïðîñï. Ìîñêîâñüêèé, 6 (ÒÖ “Ìåãàìàðêåò”)
88. ïðîñï. Ìîñêîâñüêèé, 8
89. ïðîñï. Ìîñêîâñüêèé, 9
90. ïðîñï. Ìîñêîâñüêèé, 10
91. ïðîñï. Ìîñêîâñüêèé, 16-6 (ÒÖ “Ìàêðîñ”)
92. ïðîñï. Ìîñêîâñüêèé, 21
93. ïðîñï. Ìîñêîâñüêèé, 23 (ÒÖ “Ãîðîäîê”)
94. ïðîñï. Ìîñêîâñüêèé, 24-â
95. âóë. Ìóêà÷³âñüêà, 14
96. âóë. Íîâî-Áîãàòèðñüêà (íàâïðîòè ÇÀÒ “Îáî-

ëîíü”)
97. âóë. Íîâîçàáàðñüêà, 2/6
98. ïðîñï. Îáîëîíñüêèé — âóë. Ìàëèíîâñüêî-

ãî (ðîçïîä³ëü÷à ñìóãà)
99. ïðîñï. Îáîëîíñüêèé — âóë. Âåðáîâà
100. ïðîñï. Îáîëîíñüêèé, 1
101. ïðîñï. Îáîëîíñüêèé, 8
102. ïðîñï. Îáîëîíñüêèé, 15
103. ïðîñï. Îáîëîíñüêèé, 14-à, 14-æ
104. ïðîñï. Îáîëîíñüêèé, 20-22
105. ïðîñï. Îáîëîíñüêèé, 28-á
106. ïðîñï. Îáîëîíñüêèé, 30/51-49
107. ïðîñï. Îáîëîíñüêèé, 36-ä
108. ïðîñï. Îáîëîíñüêèé, 38-à
109. ïðîñï. Îáîëîíñüêèé, 49 (á³ëÿ ñò. ì. “Äí³ï-

ðî”)
110. ïðîñï. Îáîëîíñüêèé, 50-52
111. âóë. Îçåðíà, 1
112. âóë. Îçåðíà, 5
113. âóë. Ï³âí³÷íà, 1
114. âóë. Ï³âí³÷íà, 2
115. âóë. Ï³âí³÷íà, 2/58
116. âóë. Ï³âí³÷íà, 3-à
117. âóë. Ï³âí³÷íà, 7
118. âóë. Ïîëÿðíà, 6
119. âóë. Ïðèîçåðíà, 2-â
120. âóë. Ïðèð³÷íà, 1
121. âóë. Ïðèð³÷íà, Ç
122. âóë. Ïðèð³÷íà, 11
123. âóë. Ïðèð³÷íà, 17
124. âóë. Ïðèð³÷íà, 19
125. âóë. Ïðèð³÷íà, 27
126. âóë. Ïðèð³÷íà, 37
127. âóë. Ïðèð³÷íà, 39
128. âóë. Ðåçåðâíà, 7
129. âóë. Ðåçåðâíà, 8
130. âóë. Ñêëÿðåíêà, 5-7
131. âóë. Ñêëÿðåíêà, 22
132. âóë. Òóëü÷èíñüêà- âóë. Àëÿá’ºâà
133. âóë. Òèìîøåíêà, 4-à
134. âóë. Òèìîøåíêà, 13-à
135. âóë. Òèìîøåíêà, 19
136. âóë. Òèìîøåíêà, 21
137. âóë. Òèìîøåíêà, 29, 29-â
138. ïðîñï. Ôðóíçå, 1
139. ïðîñï. Ôðóíçå, 160-à
140. âóë. Â³êåíò³ÿ Õâîéêè, 18/14-24
141. ïë. Øåâ÷åíêà (ê³íöåâà çóïèíêà òðàìâàþ)
142. á³ëÿ ñò. ì. “Îáîëîíü”.
Ïå÷åðñüêèé ðàéîí
1. âóë. À³ñòîâà, 7-11
2. âóë. Àíèùåíêà, 4
3. âóë. Àíð³ Áàðáþñà, 9
4. ïë. Àðñåíàëüíà, 1, 9, 9-à
5. âóë. Àðñåíàëüíà, 1-11, 2-8
6. âóë. Áàíêîâà, 2-8, 17
7. âóë. Áàñåéíà, 2 (“Ìàíäàðèí Ïëàçà”)
8. âóë. Áàñåéíà, 3-7
9. âóë. Áàñò³îííà (Áîòàí³÷íèé ñàä)
10. âóë. Áàñò³îííà, 9-17
11. ïë. Áåññàðàáñüêà, 2/1 (âóë. Áàñåéíà, 2/1-3)
12. ïë. Áåññàðàáñüêà, 5
13. âóë. Áîãîìîëüöÿ, 3-5
14. âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 1-55, 59-71, 83-

145
15. âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 57/3
16. âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 73-81
17. âóë. Âåðõíÿ, 2-4, 5
18. Âîëîäèìèðñüêèé óçâ³ç, 2
19. ïë. Ãåðî¿â Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè
20. âóë. Ãîðîäåöüêîãî, 1-² 1, 2-12
21. âóë. Ãîñï³òàëüíà, 4
22. âóë. Ãîñï³òàëüíà, 12
23. âóë. Ãîñï³òàëüíà, 16
24. âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 2-4,6-10 (ïðîâ. Ìóçåé-

íèé, 1)
25. âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 9, 9-à, 26/1
26. âóë. Äàðâ³íà, 2-12, 5-7
27. âóë. Äèìèòðîâà, 1-7,2-16
28. áóëüâ. Äðóæáè Íàðîä³â, 1, 5, 17-23
29. áóëüâ. Äðóæáè Íàðîä³â, 8-16, 28
30. áóëüâ. Äðóæáè íàðîä³â, 38
31. âóë. Åñïëàíàäíà, 1-3, 2-34
32. øê ªâðîïåéñüêà (ãîòåëü “Äí³ïðî”)
33. øîñå Çàë³çíè÷íå, 14-44, 15-55
34. âóë. Çàíüêîâåöüêî¿, 1-3
35. ïë. ². Ôðàíêà
Ç6. âóë. À. ²âàíîâà, 7-11, 14, 19
37. ïðîâ. ²íæåíåðíèé, 4
38. âóë. ²íñòèòóòñüêà, 1-3 (ãîòåëü “Óêðà¿íà”)
39. âóë. ²íñòèòóòñüêà, 4
40. âóë. Ê³êâ³äçå, 7/11
41. âóë. Ê³êâ³äçå, 17
42. âóë. Ê³êâ³äçå, 43
43. Êëîâñüêèé óçâ³ç, 1-9, 2-12
44. âóë. Êîïèëåíêà, 1-3
45. ïðîâ. Êð³ïîñíèé, 4
46. âóë. Êðîïèâíèöüêîãî, 1-8
47. Êðóòèé óçâ³ç, 2
48. âóë. Êóðãàí³âñüêà
49. âóë. Êóòóçîâà, 2-á
50. âóë. Êóòóçîâà, 5
51. âóë. Êóòóçîâà, 18
52. âóë. Êóòóçîâà, 18/7
53. âóë. Ëàáîðàòîðíà, 1-9,2-8
54. ïðîâ. Ëàáîðàòîðíèé, 1
55. âóë. Ëàñòîâñüêîãî, 3-5
56. áóëüâ. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 1-9
57. áóëüâ. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 17-19
58. áóëüâ. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 21
59. áóëüâ. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 24
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60. áóëüâ. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 26
61. áóëüâ. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 27
62. áóëüâ. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 28
63. áóëüâ. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 34
64. âóë. Ëºñêîâà, 1-9
65. áóë. Ë³õà÷îâà (ì³ñò Ïå÷åðñüêèé)
66. ïë. Ëèá³äñüêà
67. âóë. Ëèïñüêà, 2-16, 1-15
68. âóë. Ëóìóìáè Ïàòð³ñà, 4/6
69. âóë. Ëþòåðàíñüêà, 1
70. âóë. Ìå÷í³êîâà, 2-24, 1-11
71. âóë. Ìîñêîâñüêà, 3-7, 24-26
72. ïðîâ. Ìóçåéíèé, 2-12
73. øîñå Íàáåðåæíå (ì. “Äí³ïðî”)
74. øîñå Íàáåðåæíå (òðîòóàð â³ä ìîñòó ³ì. Ïà-

òîíà äî Ï³øîõ³äíîãî ìîñòó)
75. øîñå Íàáåðåæíå, ïðè÷àë 1-14 (íà òðîòóàð³)
76. âóë. Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêà, 14/13
77. âóë. Ïàíô³ëîâö³â, 38 íà ðîç³ âóë. Ñ³÷íåâîãî

ïîâñòàííÿ
78. Ïàðêîâà äîðîãà, 2-4, 16
79. Ïåòð³âñüêà àëåÿ, 1-3
80. ïë. Ïå÷åðñüêà, 1
81. âóë. Ï³äâèñîöüêîãî, 10/10
82. âóë. Ïðåäñëàâèíñüêà, 9-51
83. âóë. Ðîãí³äèíñüêà, 1-5, 2-4
84. âóë. Ðèáàëüñüêà, 1-19, 2-24
85. âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî, 1-9
86. âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî, 16
87. âóë. Ñ³÷íåâîãî ïîâñòàííÿ, 2-8, 3-11 (íà òðî-

òóàð³)
88. âóë. Ñ³÷íåâîãî ïîâñòàííÿ, 11-6-13
89. âóë. Ñ³÷íåâîãî ïîâñòàííÿ, 42-44
90. âóë. Ñ³÷íåâîãî ïîâñòàííÿ, 58
91. âóë. Ñêîðîïàäñüêîãî, 2-4
92. ïë. Ñïîðòèâíà, 1
93. âóë. Ñòàðîíàâîäíèöüêà, 6-8
94. âóë. Ñòàðîíàâîäíèöüêà, 9
95. âóë. Ñòàðîíàâîäíèöüêà, 42
96. âóë. Ñóâîðîâà, 1-13
97. âóë. Ñóâîðîâà, 2-4
98. âóë. Òåëüìàíà, 1
99. âóë. Òèì³ðÿç³âñüêà (Áîòàí³÷íèé ñàä)
100. âóë. Ôåäîðîâà, 2-á
101. âóë. Õðåùàòèê, 1-7, 7/11
102. âóë. Õðåùàòèê, 9
103. âóë. Øîòà Ðóñòàâåë³, 1- 47, 2-44
104. âóë. Ùîðñà, 18-44, 3-37.
Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí
1. Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç, 1 — à —3
2. Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç, 2-á — 2-â
3. âóë. Àíäð³¿âñüêà, 1-5
4. âóë. Àíäð³¿âñüêà, 7
5. âóë. Àíäð³¿âñüêà, 8/12
6. âóë. Àíäð³¿âñüêà, 9
7. âóë. Àíäð³¿âñüêà, 15
8. âóë. Àíäð³¿âñüêà, 20-22
9. âóë. Àíäð³¿âñüêà, 24/11
10. âóë. Àíäð³¿âñüêà, 11/7
11.âóë. Àâòîçàâîäñüêà, 31
12.âóë. Á³ëèöüêà, 2
13. ïðîâ. Áîíäàðñüêèé, 14
14. âóë. Áîðèñîãë³áñüêà, 4
15. âóë. Áîðèñîãë³áñüêà, 5-à
16. âóë. Áîðèñîãë³áñüêà, 8-13
17. âóë. Áîðèñîãë³áñüêà, 10-14
18. âóë. Áîðèñîãë³áñüêà, 15-á-17
19. âóë. Áîðèñîãë³áñüêà, 18/17
20. âóë. Áîðè÷åâ Ò³ê, 28
21. âóë. Áîðè÷åâ Ò³ê, 34
22. âóë. Áðàòñüêà, 2-4
23. âóë. Áðàòñüêà, 3
24. âóë. Áðàòñüêà, 6-10
25. âóë. Áðåñòñüêà, 15
26. âóë. Áðåñòñüêà, 17
27. âóë. Âåðõí³é Âàë, 22-24
28. âóë. Âåðõí³é Âàë, 30
29. âóë. Ââåäåíñüêà, 29/58
30. âóë. Âèøãîðîäñüêà, 47
31. âóë. Âåðõí³é Âàë, 16 (“Æèòí³é ðèíîê”)
32. âóë. Â³êåíò³ÿ Õâîéêè, 6-10
33. âóë. Âîëîñüêà, 1-5
34. âóë. Âîëîñüêà, 18-20
35. âóë. Âîëîñüêà, 19
36. âóë. Âîëîñüêà, 23
37. âóë. Âîëîñüêà, 27
38. âóë. Âîëîñüêà, 58/29
39. âóë. Âîëîñüêà, 60
40. âóë. Ãàçîïðîâ³äíà, 9
41. ïðîñï. Ã. Ãîíãàäçå, 1
42. ïðîñï. Ã. Ãîíãàäçå, 11, 11-à
43. ïðîñï. Ã. Ãîíãàäçå, 18-20
44. ïðîñï. Ã. Ãîíãàäçå, 24
45. âóë. Ì. Ãðå÷êà, 7
46. âóë. Ì. Ãðå÷êà, 9-â
47. âóë. Ì. Ãðå÷êà, 13-15
48. âóë. Ì. Ãðå÷êà, 17 (âçäîâæ ñ/õ “Ïóùà-Âî-

äèöÿ”)
49. âóë. Ì. Ãðå÷êà, 28
50. âóë. Ì Ãðå÷êà, 30
51. âóë. Ì. Ãðå÷êà, 32
52. âóë. Ì. Ãðå÷êà, 34
53. âóë. Åëåêòðèê³â, 19-à
54. âóë. Æèòíüîòîðçüêà (“Æèòí³é ðèíîê”)
55. âóë. ²ãîð³âñüêà, 2/6
56. âóë. ²ãîð³âñüêà, 3
57. âóë. ²ãîð³âñüêà, 4/23
58. âóë. ²ãîð³âñüêà, 10
59. âóë. ²ãîð³âñüêà, 11
60. âóë. ²ãîð³âñüêà, 12
61. âóë. ²ãîð³âñüêà, 14-14-à
62. âóë. ²ãîð³âñüêà, 16
63. âóë. ²ëë³íñüêà, 8-12, 14/5, 16, 18-20
64. ïðîâ. Êâ³òíåâèé, 1
65. ïðîâ. Êâ³òíåâèé, 2
66. ïðîâ. Êâ³òíåâèé — âóë. Íîâîìîñòèöüêà
67. âóë. Êîæóì’ÿöüêà, 12-à
68. âóë. Êîæóì’ÿöüêà, 25
69. ïë. Êîíòðàêòîâà, 2-Þ
70. ïë. Êîíòðàêòîâà, 12
71. âóë. Êîñòÿíòèí³âñüêà, 2-4, 2-à
72. âóë. Êîñòÿíòèí³âñüêà, 7
73. âóë. Êîñòÿíòèí³âñüêà, 8
74. âóë. Êîñòÿíòèí³âñüêà, 11
75. âóë. Êîñòÿíòèí³âñüêà, 26 (ê³íîòåàòð “Æîâ-

òåíü”)
76. âóë. Êîñòÿíòèí³âñüêà, 27-á

77. âóë. Êîñòÿíòèí³âñüêà, 34
78. âóë. Êîñòÿíòèí³âñüêà, 56-à
79. âóë. Êîñòÿíòèí³âñüêà, 57
80. âóë. Êîñòÿíòèí³âñüêà, 71
81. âóë. Êîòîâñüêîãî, 47
82. âóë. Ìåæèã³ðñüêà (á³ëÿ ñò. ìåòðî “Ò. Øåâ-

÷åíêà”)
83. âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 1-à
84. âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 2
85. âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 28
86. âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 46/24
87. âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 55/20
88. âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 56/60
89. âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 60
90. âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 82, 82-à
91. âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 83
92. âóë. Ìîñòèöüêà, 4
93. âóë. Ìîñòèöüêà, 11
94. âóë. Ìóêà÷³âñüêà, 14
95. âóë. Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêà (ðèíîê “Õó-

òîðåöü”)
96. âóë. Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêà (ìàãàçèí

“Ôóðøåò”1)
97. âóë. Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêà, 3-à
98. âóë. Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêà, 5/13-7-à
99. âóë. Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêà, 9
100. âóë. Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêà, 10 (á³ëÿ ðåñ-

òîðàíó “Àð³çîíà”)
101. âóë. Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêà, 11
102. âóë. Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêà, 13-15-17/18
103. âóë. Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêà, 15-à (ï³ä Ðè-

áàëüñüêèì ìîñòîì)
104. âóë. Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêà, 25
105. âóë. Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêà, 36 (ðèíîê

“Ìîðñüê³ çàáàâè”)
106. âóë. Íîâîêîñòÿíòèí³âñüêà, ², 1-à
107. âóë. Íîâîêîñòÿíòèí³âñüêà, 2-à
108. âóë. Íîâîêîñòÿíòèí³âñüêà, 13/10
109. âóë. Íîâîêîñòÿíòèí³âñüêà, 15 (êóò Â. Õâîéêè)
110. âóë. Íîâîêîñòÿíòèí³âñüêà, 15 (ìàãàçèí

“Âàëì³”), 15/5(“Òîìàê”)
111. âóë. Íîâîêîñòÿíòèí³âñüêà, 26 (ï³ä øëÿõî-

ïðîâîäîì)
112. âóë. Íîâîìîñòèöüêà, 8-12
113. âóë. Íèæí³é Âàë, 43
114. âóë. Îëåí³âñüêà, 10
115. âóë. Îáîëîíñüêà, 13-15
116. âóë. Îáîëîíñüêà, 31 —35
117. âóë. Ïîêðîâñüêà, 6/12
118. âóë. Ïîêðîâñüêà, 7-9
119. âóë. Ïîêðîâñüêà, 8
120. âóë. Ïîêðîâñüêà, 9-11
121. âóë. Ïîëêîâà, 74/76-à
122. âóë. Â. Ïîðèêà (ðèíîê “Âèíîãðàäàð”)
123. âóë. Â. Ïîðèêà, 5
124. âóë. Â. Ïîðèêà, 8-à
125. âóë. Â. Ïîðèêà, 10
126. âóë. Â. Ïîðèêà, 14-à
127. âóë. Â. Ïîðèêà, 20
128. âóë. Ïî÷àéíèíñüêà, 13/9
129. âóë. Ïî÷àéíèíñüêà, 25
130. âóë. Ïî÷àéíèíñüêà, 27/16
131. âóë. Ïî÷àéíèíñüêà, 38/44
132. âóë. Ïî÷àéíèíñüêà, 70
133. ïë. Ïîøòîâà, Ç
134. ïðîñï. Ïðàâäè, 4
135. ïðîñï. Ïðàâäè, 5
136. ïðîñï. Ïðàâäè, 17, 19/3
137. ïðîñï. Ïðàâäè, 19-à
138. ïðîñï. Ïðàâäè, 33
139. ïðîñï. Ïðàâäè, 39
140. ïðîñï. Ïðàâäè, 68-â
141. ïðîñï. Ïðàâäè, 76
142. ïðîñï. Ïðàâäè, 80
143. ïðîñï. Ïðàâäè, 85
144. ïðîñï. Ïðàâäè, 90
145. ïðîñï. Ïðàâäè, 96
146. âóë. Ñàäîâñüêîãî, 1-à
²47. âóë. Ñàäîâñüêîãî, 2
²48. âóë. Ñàäîâñüêîãî, Ç
149. âóë. Ñàãàéäà÷íîãî, 35
150. âóë. Ñàãàéäà÷íîãî, 37
151. âóë. Ñàãàéäà÷íîãî, 41
152. âóë. Ñâ³òëèöüêîãî, 19-21,22-26
153. âóë. Ñâ³òëèöüêîãî, 35
154. âóë. Ñâ³òëèöüêîãî, 37
155. ïðîñï. Ñâîáîäè êóò ïð-ò Ïðàâäè
156. ïðîñï. Ñâîáîäè, 1, 1-à, 1/60-à
157. ïðîñï. Ñâîáîäè, 2-ã
158. ïðîñï. Ñâîáîäè, Ç
159. ïðîñï. Ñâîáîäè, 4
160. ïðîñï. Ñâîáîäè, 5
161. ïðîñï. Ñâîáîäè, 6
162. ïðîñï. Ñâîáîäè, 26
163. ïðîñï. Ñâîáîäè, 44
164. âóë. Ñèðåöüêà, 1-3
165. âóë. Ñèðåöüêà, 13
166. âóë. Ñèðåöüêà, 25
167. âóë. Ñêîâîðîäè, 1-9/7, 2-8
168. âóë. Ñêîâîðîäè, 4, 7, 9
169. âóë. Ñêîâîðîäè, 14, 15
170. âóë. Ñïàñüêà, 6-12, 7, 9-13, 27,42-58
171. âóë. Ñïàñüêà, 22
172. âóë. Ñïàñüêà, 24/15
173. âóë. Ñïàñüêà, 31-39
174. âóë. Ñïàñüêà êóò âóë. Ïî÷àéíèíñüêà
175. âóë. Òóð³âñüêà, 24
176. âóë. Ôðîë³âñüêà, 2
177. âóë. Ôðîë³âñüêà, Ç
178. âóë. Ôðîë³âñüêà, 4-6
179. âóë. Ôðîë³âñüêà, 5
180. âóë. Ôðîë³âñüêà, 8
181. âóë. Ôðîë³âñüêà, 9
182. âóë. Ôðóíçå, 134
183. âóë. Õîðèâà, 1-1-à,1-ã, 2,3-9,
184. âóë. Õîðèâà, 4
185. âóë. Õîðèâà, 23
186. âóë. Õîðèâà, 22-28
187. âóë. Õîðèâà, 34
188. âóë. Õîðèâà, 39-43
189. âóë. Õîðèâà, 40/32
190. âóë. Õîðèâà, 50
191. âóë. Õîðèâà, 55/37
192. âóë. Ùåêàâèöüêà, 34
193. âóë. Ùåêàâèöüêà, 41
194. âóë. Þðê³âñüêà, 28
195. âóë. Þðê³âñüêà, 34-à, 34-á

196. âóë. ßðîñëàâñüêà, 20
197. âóë. ßðîñëàâñüêà, 35-à
198. âóë. ßðîñëàâñüêà, 41-57
199. âóë. ßðîñëàâñüêà, 42-58.
Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí
1. ïðîñï. Àêàäåì³êà Êîðîëüîâà, 1-à
2. ïðîñï. Àêàäåì³êà Êîðîëüîâà, 2-á, 2-â
3. ïðîñï. Àêàäåì³êà Êîðîëüîâà, 5
4. ïðîñï. Àêàäåì³êà Êîðîëüîâà, 11-à
5. ïðîñï. Àêàäåì³êà Êîðîëüîâà, 13
6. âóë. Àêàäåì³êà Òóïîëºâà, 1
7. âóë. Àêàäåì³êà Òóïîëºâà, 8
8. âóë. Àêàäåì³êà Òóïîëºâà, 19
9. âóë. Àêàäåì³êà Òóïîëºâà, 21
10. âóë. Àêàäåì³êà Òóïîëºâà, 23
11. âóë. Áóëàõîâñüêîãî, 4
12. âóë. Áóëàõîâñüêîãî, 28
13. âóë, Áóëãàêîâà, 7-13, 10
14. Âåëèêà Ê³ëüöåâà äîðîãà (ðèíîê “Áîðùàã³â-

ñüêèé”)
15. Âåëèêà Ê³ëüöåâà äîðîãà (ðèíîê “Øïàëåð-

íèé”)
16. Âåëèêà Ê³ëüöåâà äîðîãà (ðèíîê “Äí³ï-

ðî”)
17. ïðîñï. Âåðíàäñüêîãî, 77-79
18. âóë. Â³äïî÷èíêó, 22
19. ïë. Ãåðî¿â Áðåñòà
20. âóë. Ãåðî¿â Êîñìîñó, 2-á
21. âóë. Ãåðî¿â Êîñìîñó, 4
22. âóë. Ãåðî¿â Êîñìîñó, 8
23. âóë. Ãíàòà Þðè, 6-8
24. âóë. Ãíàòà Þðè, 7
25. âóë. Ãíàòà Þðè, 9-11
26. âóë. Ãîðáà÷îâà, 6
27. âóë. Ãðèãîðîâè÷à-Áàðñüêîãî, 2, 3-7
28. âóë. Äåïóòàòñüêà, 2
29. âóë. Æìåðèíñüêà, 1-à
30. âóë. Æìåðèíñüêà, 22
31. âóë. Æîëóäåâà, 6
32. âóë. Çîä÷èõ, 5
33. âóë. Çîä÷èõ, 13
34. âóë. Çîä÷èõ, 34
35. âóë. Çîä÷èõ, 52
36. âóë. Çîä÷èõ, 70
37. âóë. Êàðòâåë³øâ³ë³, 4
38. áóëüâ. Êîëüöîâà, 1
Ç9. áóëüâ. Êîëüöîâà, 5
40. áóëüâ. Êîëüöîâà, 15-19
41. âóë. Êîòåëüíèêîâà, 95
42. âóë. Êðàñíîâà, 27
43. âóë. Ëèòâèíåíêî-Âîëüãåìóò, 4
44. âóë. Ìåëüíè÷åíêà, 1
45. âóë. Ìåëüíè÷åíêà, 4
46. ïðîñï. Ïàëëàä³íà, 23,23-à
47. ïðîñï. Ïàëëàä³íà (ðèíîê “Òðî¿öüêèé”)
48. âóë. Ï³äë³ñíà, 2-4,3-5
49. âóë. Ðèêîâà, 2
50. âóë. Ðîëàíà Ðîìåíà, 1-5
51. âóë. Ðîëàíà Ðîìåíà, 11-13
52. âóë. Ñâÿòîøèíñüêà, 15-à
53. âóë. Ñåìàøêà, 12-16, 15-17
54. âóë. Ñåìàøêà (ì. “Æèòîìèðñüêà”)
55. âóë. Ñèìèðåíêà, 1
56. âóë. Ñèìèðåíêà, 18-à, 18-á
57. âóë. Ñèìèðåíêà, 20
58. âóë. Ñ³ì’¿ Ñîñí³íèõ, 1
59. âóë. Ñ³ì’¿ Ñîñí³íèõ, 7
60. âóë. Ñ³ì’¿ Ñîñí³íèõ, 23
61. âóë. Ñòåöåíêà, 8
62. âóë. Ñòåöåíêà, 23
63. âóë. Ñòóñà Âàñèëÿ, 27-à
64. âóë. Ñòóñà Âàñèëÿ, 35
65. âóë. Òðóáëà¿í³, 1
66. âóë. ×ààäàºâà, 2-à, 2-á
67. âóë. ×îðíîáèëüñüêà, 3-13
68. âóë. ×îðíîáèëüñüêà, 16-22,21-27
69. âóë. ×îðíîáèëüñüêà — âóë. Óáîðåâè÷à
70. âóë. Óáîðåâè÷à, 1
71. âóë. Óáîðåâè÷à — ïð-ò Ïàëëàä³íà
72. âóë. ßêóáà Êîëàñà, 16
73. âóë. ßêóáà Êîëîñà, 31
74. ïðîñï. 50-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 1.
Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîí
1. âóë. Àâòîðåìîíòíà, 1
2. âóë. Àìîñîâà, 2
3. âóë. Àìîñîâà, 4
4. âóë. Àíòîíîâà, 2-32
5. âóë. Á³ëåöüêîãî, 24-26
6. âóë. Áîðùàã³âñüêà, 2-4
7. âóë. Áîðùàã³âñüêà, 171-195
8. âóë. Ì. Âàñèëåíêà, 6-20
9. âóë. Ì. Âàñèëåíêà, 15
10. âóë. Ì. Âàñèëåíêà, 21
11. ïðîñï. Â³äðàäíèé, 10-14
12. ïðîñï. Â³äðàäíèé, 29
13. ïðîñï. Â³äðàäíèé, 59-61
14. ïðîñï. Â³äðàäíèé, 34
15. ïðîñï. Â³äðàäíèé, 46
16. âóë. Âèáîðçüêà, 70
17. ïë. Âîêçàëüíà, 1
18. Âîêçàë “Ï³âäåííèé”
19. âóë. Âîëãîãðàäñüêà, 4-14
20. âóë. Âîëèíñüêà, 26
21. âóë. Âîëèíñüêà, 34/1
22. âóë. Âîëèíñüêà, 42-à
23. âóë. Âîëèíñüêà, 55-à
24. âóë. Âèáîðçüêà, 42-à
25. âóë. ß. Ãàëàíà, 1
26. âóë. ß.Ãàëàíà, 30
27. âóë. Ãàðìàòíà, 26/2
28. âóë. Ãàðìàòíà, 38-à
29. âóë. Ãàðìàòíà, 39-â
30. âóë. Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ, 5-19
31. âóë. Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ, 10
32. âóë. Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ, 35
33. âóë. Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ, 42
34. âóë. Â. Ãåòüìàíà, 1
35. âóë. Â. Ãåòüìàíà, 26-28
36. âóë. À. Ãîëîâêà, 2
37. âóë. Ì. Ãð³í÷åíêà, 4
38. âóë. Äàëåêà, 4
39. âóë. Äîíöÿ, 4
40. âóë. ªðåâàíñüêà, 9-23
41. âóë. ªðåâàíñüêà, 30
42. âóë. Çåëåíîã³ðñüêà, ²
43. âóë. Êàáëóêîâà, 6
44. âóë. Êàâêàçüêà, 12

45. âóë. Êàäåòñüêèé ãàé, 13
46. âóë. Êàíàëîâà, 6
47. âóë. Êë³í³÷íà, 25
48. âóë. Êëèìåíêà, 5, 5/2, 23-25
49. ïðîâ. Êîâàëüñüêèé, 1
50. ïðîñï. Êîìàðîâà, 5
51. ïðîñï. Êîìàðîâà, 42
52. ïðîñï. Êîìàðîâà, 46
53. ïë. Êîñìîíàâò³â
54. âóë. Êóäðÿøîâà, 1-à
55. âóë. Êóäðÿøîâà, 2
56. âóë. Êóäðÿøîâà, Ç
57. âóë. Êóäðÿøîâà, 5, 5-à
58. âóë. Êóäðÿøîâà, 7, 7-à
59. âóë. Êóäðÿøîâà, 10
60. âóë. Êóäðÿøîâà, 14-à
61. âóë. Êóðñüêà, 6
62. âóë. Êóðñüêà, 15-à
63. âóë. Ëåâèöüêîãî, 12
64. âóë. Ëåâàíåâñüêîãî, 2
65. âóë. Ëåâàíåâñüêîãî, 7
66. áóëüâ. Ëåïñå ²âàíà, 4 ( â³ä âóë. Âàñèëåíêà äî

âóë. Ãàðìàòíî¿, â³ä âóë. Ã. Ñåâàñòîïîëÿ äî âóë. Âà-
ñèëåíêà)

67. áóëüâ. ²âàíà Ëåïñå, 4-à
68. áóëüâ. ²âàíà Ëåïñå, 8, 12, 16, 18,23,26
69. âóë. Ë³í³éíà, 17
70. âóë. Ìàðòèðîñÿíà, 25
71. ïðîâ. Ìàøèíîáóä³âåëüíèé, 23-25
72. ïðîâ. Ìàøèíîáóä³âåëüíèé, 26
73. âóë. Ìåõàí³çàòîð³â, 2
74. âóë. Ìåõàí³çàòîð³â, 5
75. âóë. Íàðîäíîãî îïîë÷åííÿ, 1
76. âóë. Íàðîäíîãî îïîë÷åííÿ, 22-à
77. âóë. Íå÷óÿ-Ëåâèöüêîãî, 1-à
78. âóë. Íèæíüîêëþ÷îâà, 12
79. âóë. Îñâ³òè, 1-3
80. âóë. Îñòðîâñüêîãî, 48-58
81. âóë. Î÷àê³âñüêà, 6/5
82. ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 6-12, 63
83. ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 69
84. ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 71
85. ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 73
86. ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 96
87. âóë. Ïîòåáí³, 24
88. âóë. Ïóëþÿ, 3-5
89. âóë. Ïóëþÿ, 10
90. âóë. Ðàäèùåâà, 10/14
91. âóë. Ñâ³òëîã³ðñüêà, 1
92. ïë. Ñåâàñòîïîëüñüêà, 3
93. âóë. Ñìîëåíñüêà, 9
94. âóë. Ñîëîì’ÿíñüêà, 1-7,2-12
95. âóë. Ñîëîì’ÿíñüêà, 15-à
96. âóë. Ñîëîì’ÿíñüêà, 17
97. âóë. Ñîëîì’ÿíñüêà, 24
98. âóë. Ñòðîêà÷à, 6
99. âóë. Â. Ñóðèêîâà, 2-4
100. âóë. Â. Ñóðèêîâà, 5
101. âóë. Â. Ñóðèêîâà, 7
102. âóë. Óìàíñüêà, 12-à
103. âóë. Óìàíñüêà, 23
104. âóë. Óìàíñüêà, 23/9
105. âóë. Óðèöüêîãî, 1, 1-à
106. âóë. Óðèöüêîãî, 4-14
107. âóë. Óðèöüêîãî, 13-15
108. âóë. Óðèöüêîãî, 16
109. âóë. Óðèöüêîãî, 20
110. âóë. Óðèöüêîãî, 22-28
111. âóë. Óðèöüêîãî, 33
112. âóë. Óðèöüêîãî, 35-40
113. âóë. Óøèíñüêîãî, 2-16 (ðàä³îðèíîê)
114. âóë. Óøèíñüêîãî, 28
115. âóë. Óøèíñüêîãî, 38
116. ïðîñï. ×åðâîíîçîðÿíèé, Ç
117. ïðîñï. ×åðâîíîçîðÿíèé, 10
118. áóëüâ. ×îêîë³âñüêèé, 5-7
119. âóë. ×óìàêà, 5
120. âóë. Ò. ßáëîíñüêî¿-âóë. Êîìáàéíåð³â.
121. ïðîñï. 50-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 5 (ï³ä ìîñòîì)
Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí
1. âóë. Àíäðóùåíêî, 1-7, 2-12
2. âóë. Àðòåìà, 9-â
3. âóë. Àðòåìà, 37-41
4. âóë. Àðòåìà, 75
5. ïë. Áåññàðàáñüêà, 2
6. âóë. Á³ëîðóñüêà, 1-5,2-8
7. âóë. Á³ëîðóñüêà, 8, 10
8. âóë. Áëþõåðà, 9
9. âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 1-5,2-6
10. âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 8-12
11. âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 9-11
12. âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 12-à
13. âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 19-à
14. âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 25-39
15. âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 41
16. âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 51-55
17. âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 52-68
18. âóë. Áîðùàã³âñüêà, 1
19. âóë. Áîðùàã³âñüêà, 2, 4-á
20. âóë. Áîðùàã³âñüêà, 10-à, 14-à
21. âóë. Áîðùàã³âñüêà, 10-16
22. âóë. Â. Âàñèëüê³âñüêà, 2-22
23. âóë. Âºòðîâà, 1-9
24. âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 3-9,4/2-8
25. âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 10-12
26. âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 31
27. âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 36-40, 52
28. âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 39-49
29. âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 52
30. âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 60
31. âóë. Âîðîâñüêîãî, 2-26, 3-37
32. âóë. Âîðîâñüêîãî, 11-à
33. âóë. Ãàë³ Òèìîôººâî¿, 1-3
34. âóë. Ãàë³ Òèìîôººâî¿, Ç
35. ïðîâ. Ãåîðã³¿âñüêèé, 1-9
36. âóë. Ãåðöåíà, Ç
37. âóë. Ãëèáî÷èöüêà, 10
38. âóë. Ãëèáî÷èöüêà, 17
39. âóë. Ãëèáî÷èöüêà, 40-48
40. âóë. Ãëèáî÷èöüêà, 53-67
41. âóë. Ãîãîë³âñüêà, 22-32
42. âóë. Î. Ãîí÷àðà, 34
43. âóë. Î. Ãîí÷àðà, 84
44. âóë. Î. Ãîí÷àðà, 90/92
45. âóë. Á. Ãð³í÷åíêà, 1-9
46. âóë. Ãðå÷êà, 7
47. âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 3-7
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ß õî÷ó 
êàçêè!

Ñâ³òëàíà ÁÅÂÇÀ 
äèçàéíåð, ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

ß õî÷ó êàçêè! Êîðîëåâîþ áóòè, ÷àð³âíîþ,
íåçàáóòíüîþ! Õî÷ó, ùîá î÷³ ìî¿ ñÿÿëè ÿñêðà-
â³øå ä³àìàíò³â,— âïåâíåíà, òàê³ îáðàçè ç íà-
áëèæåííÿì íîâîð³÷íèõ ñâÿò ç³ çðîñòàþ÷îþ ³í-
òåíñèâí³ñòþ ñïàäàþòü íà äóìêó êîæí³é ³ç íàñ.

ßê áóòè íåïîâòîðíî ïðåêðàñíîþ òà ñòèëü-
íîþ íà áóäü-ÿê³é ñâÿòêîâ³é âå÷³ðö³ âåëèêî-
ãî ì³ñòà? Ïðî íîâîð³÷í³ âàð³àíòè âèáîðó
âáðàííÿ òà íþàíñè òðåíä³â öüîãî ñåçîíó â
ö³ëîìó ÷èòàéòå íàñòóïíå.

Áåçïîñåðåäíüî ïðî òðåíäè:
ÒÀÊ: Ñóêíÿ ó Íîâèé ð³ê.
ÒÀÊ: Âèá³ð êîëüîðó: çîëîòî, êîë³ð íåÿñê-

ðàâèé, â³äò³íêè ì³ä³ àáî íàáëèæåííÿ äî á³-
ëîãî çîëîòà. Ñð³áëî — òàê ñàìî, ÿê òåìí³, òàê
³ ñâ³òë³ â³äò³íêè. Ñ³ðèé òà òåìíî-ô³îëåòîâèé
êîëüîðè. Øîêîëàäíî-òåðàêîòîâà ãàìà. Êà-
æóòü, íàñòóïíèé ð³ê Ïàöþêà ñë³ä çóñòð³÷àòè
ñàìå âáðàíèìè â íàðÿäè òàêèõ â³äò³íê³â.

Í²: Çàíàäòî æîâòå çîëîòî. Ð³çíîêîëüîðîâ³
òêàíèíè.

ÒÀÊ: Îçäîáëåííÿ: øèïè-ï³ðàì³äêè ç äåðå-
âà, ïëàñòèêà, ìåòàëó âñþäè íà âå÷³ðí³õ ñó-
ìî÷êàõ òà êëàò÷àõ, à òàêîæ íà âçóòò³.

Í²: Àêñåñóàðè ç ñóö³ëüíîãî ïëàñòèêó; ñòðà-
çè.

ÒÀÊ: Êîðîòê³ ñóêí³ ç ìåòàëåâèì áëèñêîì.
Â³äêðèò³ ñïèíè. Âèð³çè “÷îâíèêè”. 

Í²: Ñóêí³ ç âåëèêèì äåêîëüòå.
ÒÀÊ: Âèñîê³ ðóêàâè÷êè (øê³ðà òà ëàêîâà-

íà øê³ðà). Ïàñóþòü äî êîðîòêèõ ñóêîíü.
Í²: Ðóêàâè÷êè ç ã³ïþðó òà îêñàìèòó.
ÒÀÊ: Âçóòòÿ — áîò³ëüéîíè. Ïàñóþòü äî

ñï³äíèöü-îë³âö³â àáî áðþê ó ÷îëîâ³÷îìó ñòè-
ë³; âçóòòÿ ç ïðèõîâàíîþ ïëàòôîðìîþ. Áàæà-
íî íå ÷îðíîãî êîëüîðó. Âçóòòÿ îäíàêîâîãî
êîëüîðó ç ñóêíåþ.

Í²: Âçóòòÿ íà òàíêåòö³, âçóòòÿ òà ñóìêà â
êîìïëåêò³ àáî îäíàêîâîãî êîëüîðó.

ÒÀÊ: Ñóìêè-êëàò÷³, ìàëåíüê³ æîðñòê³ (äëÿ
âå÷³ðêè). Øê³ðà, ìåòàë, ïëàñòèê â ÿêîñò³
îçäîáëåííÿ.

Í²: Îçäîáëåííÿ ñóìîê çîëîòèìè ìàñèâíè-
ìè äåòàëÿìè ç ÿñêðàâîãî çîëîòà òà ïàéºòêà-
ìè. Ìàëåíüê³ ñóìêè â ïîºäíàíí³ ç âçóòòÿì
áåç ï³äáîð³â.

ÒÀÊ: Ìàêå-uð — ï³äêðåñëåí³ âèðàçí³ íå-
òîíê³ áðîâè. Òåìíî-ñ³ð³ ò³í³. Êîðîòê³ ñòðèæ-
êè; “â³ëüíå” âîëîññÿ.

Í²: Òîíê³ áðîâè, ò³í³ ÿñêðàâèõ êîëüîð³â.
ÒÀÊ: Æ³íî÷í³ñòü òà ÷óòòºâ³ñòü. 
Í²: Àñåêñóàëüí³ñòü, ñòðîã³ñòü.
ÒÀÊ: Íàñòð³é — ÷àð³âíèé òà ÷àðóþ÷èé.
Í²: Ñóì çà ìèíóëèì.
ÒÀÊ: Ï’ÿíê³ àðîìàòè ó íîâîð³÷íó í³÷. Ar-

mani Code, Dior Poison.
Í²: Çàíàäòî ñîëîäê³ ïàðôóìè.
Çà ðàõóíîê îçäîáëåíèõ ìåòàëåâèìè äåòà-

ëÿìè àáî áëèñêó÷èõ òêàíèí, ùî ïðèâåðòà-
òèìóòü íà ñåáå îñíîâíó óâàãó, ñèëóåòè òà
êð³é ñóêîíü ìîæóòü áóòè ñòðèìàíî-êîìôîðò-
íèìè. Òàë³ÿ íà ïðèðîäíîìó ì³ñö³. Âñå çðî-
çóì³ëî ³ ïðèºìíî äëÿ ñïîãëÿäàííÿ. Åëåãàíò-
í³ñòü ïðîöâ³òàº.

Íîâîð³÷íà í³÷, ÿê íàéë³ïøèé ïðèâ³ä â³ä³ðâà-
òèñÿ â³ä áàíàëüíîñò³ ñâ³òó ³ ñòâîðèòè êàçêó.
Òàê, ñàìå ñòâîðèòè êàçêó íàâêîëî ñåáå, áåçïå-
ðå÷íî, çàñëóãîâóº íà ðåòåëüíó ï³äãîòîâêó.

Òîæ áàæàþ âñ³ì îòðèìàòè íàäçâè÷àéíå çà-
äîâîëåííÿ â³ä òâîð÷îãî ïðîöåñó! Ïàì’ÿòà-
ºìî ïðî ãàðíèé íàñòð³é òà â³ðèìî â äèâà —
ó íîâîð³÷íó í³÷ çàìð³ÿí³ñòü çâåëè÷óº!

Ìîëîä³ òà ìîäí³
Íîâ³ äèçàéíåðñüê³ ³ìåíà, ÿê³ âàðòî çàïàì’ÿòàòè
Êñåí³ÿ ÌÀÐ×ÅÍÊÎ
ñòèë³ñò, äèçàéíåð ÒÌ X’U,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

“Молоді дизайнери". Словоспо-
л чення поч єш наба ато часті-
ше, ніж молоді співа и чи моло-
ді харі. Саме дизайнерів чо-
м сь та чіт о розмежов ють за
ві овим ритерієм. Хоча, Андре
Тан лише 24 ро и, а йо о ніхто
не називає молодим. А три-
дцятидворічної а тор и Міли Йо-
вович, я а зайнялася моделю-
ванням одя , з'явилася при-
став а "молода".

Äèçàéíåð ìîæå òâîðèòè ðîêàìè òà çà-
ëèøàòèñÿ ïðè öüîìó “ìîëîäèì”. À ìî-
æå ïîêàçàòè äåáþòíó êîëåêö³þ, ³ çà ïðè-
êëàäîì äâàäöÿòèï’ÿòèð³÷íèõ Ñâ³òëàíè
Áåâçè àáî Ë³ë³¿ Ë³òêîâñüêî¿ òàê ³ íå ïî-
÷óòè öüîãî ñëîâà íà ñâîþ àäðåñó.

Ó ÷îìó æ òóò ñïðàâà? ßê âèçíà÷àº ïðå-
ñà äèçàéíåðñüêèé â³ê, ÿêùî ïàñïîðòíèé,
âèÿâëÿºòüñÿ, çîâñ³ì íå ìàº çíà÷åííÿ.

Îòæå, ÿêùî äèçàéíåð íå ñïðîìîæíèé
çíàéòè ³íâåñòîðà òà ðîçïî÷àòè ãðàòè â
fashion çà “äîðîñëèìè” ïðàâèëàìè, à áå-
ðå ó÷àñòü ó ð³çíèõ êîíêóðñàõ — â³í àâòî-
ìàòè÷íî ñòàº “ìîëîäèì äèçàéíåðîì”.
Íåçàëåæíî â³ä â³êó éîãî ñïðèéìàþòü ÿê
“çåëåíîãî”.

Àëå “ìîëîäèìè äèçàéíåðàìè” òàêîæ
ìîæóòü íàçèâàòè òèõ, ÿê³ ìàþòü âëàñíå
âèðîáíèöòâî òà áåðóòü ó÷àñòü ó Òèæíÿõ
ìîäè ç ïðåò-à-ïîðòå êîëåêö³ÿìè. Òàê,
çäàâàëîñÿ á, íåëîã³÷íî ïðåñà íàçèâàº ¿õ
çà àëüòåðíàòèâí³ñòü, íåçàëåæí³ñòü òà äè-
íàì³÷í³ñòü ñòâîðþâàíîãî îäÿãó.

Ñàìå ïðî òàêèõ ³ ï³äå ìîâà äàë³.

Emma Bell
Ñâî¿ìè ãåðîÿìè äèçàéíåðêà ââàæàº Äà-

ëàé Ëàìó òà ñêàíäàëüíîãî ôîòîãðàôà Òåð-
ð³ Ð³÷àðäñîíà. ̄ ¿ ðîáîòè — öå ãðà íà ïðî-
òèð³÷÷ÿõ, âèñîêîìó òà íèçüêîìó. ¯¿ îäÿã
äèõàº íîñòàëüã³ºþ çà 80-ìè ðîêàìè. Åì-
ìà ç ëåãê³ñòþ ïðàöþº ç â³í³ëîì, öåëîôà-
íîì, ëþðåêñîì òà á³ôëåêñîì, ñòâîðþþ÷è
ç íèõ ÿñêðàâèé îäÿã. ̄ ¿ íàäèõàº âóëè÷íèé
ñòèëü Òîê³î, êëóáíà ìîëîäü Íüþ-Éîðêà
òà ìèñòåöüê³ òóñîâêè Ëîíäîíà, äå âîíà
íèí³ æèâå òà ïðàöþº.

Gareth Pugh
Íåñïîä³âàíî âåëèêèì ïîïèòîì êîðèñ-

òóþòüñÿ ðå÷³ äâàäöÿòèòðèð³÷íîãî Ãàðåòà
ç Ëîíäîíà. Çäàâàëîñÿ á, îäÿã â³ä íüîãî çà-
íàäòî “àðò” — ã³ïåðòðîôîâàíèé îá’ºì,
ìàñèâíà ÷îðíî-á³ëà ãðàô³êà, ùî çàêðèâàº
îáëè÷÷ÿ, àëå âèÿâëÿºòüñÿ, ùî â Óêðà¿í³
íàçâàëè á “íåíîñèáåëüíèì” — ÷óäîâî
ïðîäàºòüñÿ çà êîðäîíîì. Ï³ñëÿ äóæå
óñï³øíîãî ïîêàçó íà London Fashion week
â îäÿç³ â³ä Gareth Pugh ïî÷àëè ç’ÿâëÿòè-
ñÿ çíàìåíèòîñò³. À ðîçïî÷àâ õëîïåöü
ê³ëüêà ðîê³â òîìó ç ïîêàçó ó ãåé-êëóá³.

Sonia Sand
¯é 22 ðîêè. Âîíà ïðè¿õàëà ç Êîïåíãà-

ãåíà äî ²ñïàí³¿.
Ñîíÿ ñëóõàº Bjork òà ìàëþº ÷óäîâ³ åñ-

ê³çè. Ïîïóëÿðíîñò³ ¿¿ îäÿã íàáóâàº çàâäÿ-
êè ³íòåðíåòó.

Marchesa
Äèçàéíåðñüêèé äóåò äâîõ àíãë³éîê, ùî

ïðàöþþòü ó Íüþ-Éîðêó. Íàçâà ïîõîäèòü
â³ä ³ìåí³ ñêàíäàëüíîãî ºâðîïåéñüêîãî
àðèñòîêðàòà Ìàð÷åçà Êàñàò³, ÿêèé âèêî-
ðèñòîâóâàâ æèâèõ çì³é ó ÿêîñò³ àêñåñóàð³â.
Îäÿã â³ä Marchesa íå òàêèé ïðîâîêàö³é-
íèé, ÿê éîãî íàçâà. Ïîäðóãè Äæîðäæèíà
×àïìåí òà Ê³ðåí Êðåéã ÷óäîâî ðîçóì³þ-
òüñÿ íà æ³íî÷èõ ñóêíÿõ — ¿ì ëåãêî âäàþ-
òüñÿ êàçêîâ³ äðàï³ðîâêè òà ñêëàäíèé êð³é.

Öüîãî ðîêó ÷åðâîí³ äîð³æêè áóëè çà-
ïîâíåí³ ñóêíÿìè ç á³ðêàìè Marchesa, àëå
íå ëèøå çàâäÿêè òîìó, ùî ñóêí³ ñïðàâä³

ãàðí³. Âåëèêó ðîëü ó øâèäêîìó çðîñòàí-
í³ ïîïóëÿðíîñò³ ìîëîäî¿ ìàðêè â³ä³ãðàº
êîõàíèé Äæîðäæèíè — áîñ Miramax,
ÿêèé ðåêîìåíäóº öåé îäÿã çíàìåíèòèì
àêòîðêàì, íàïðèêëàä, Ñêàðëåòò Éîõàí-
ñîí òà Ïåíåëîï³ Êðóñ.

Marvin Y Quetzal
Ìîëîäèé äèçàéíåðñüêèé áðåíä ç³

ñêëàäíîþ íàçâîþ áàçóºòüñÿ ó Ìåõ³êî-ñ³-
ò³. Æ³íî÷èé îäÿã â³ä íüîãî äóæå ïðîñòèé
òà âèøóêàíèé îäíî÷àñíî. Ñóêí³ ïåðåâàæ-
íî ì³í³-äîâæèíè.

White trash for cash
“Á³ëå ñì³òòÿ çà ãîò³âêó” — òàê ïåðå-

êëàäàþòü íàçâó íîâî¿ ìîäíî¿ ìîñêîâñüêî¿
ìàðêè îäÿãó. ² õî÷à ðîñ³éñüê³ æóðíàë³ñ-
òè ÷àñòî ïèøóòü ïðî âòîðèíí³ñòü ³äåé, à
äåêîëè ³ ïðÿì³ êîï³¿ ç àíàëîã³÷íèõ çàêîð-
äîííèõ ìàðîê, îäÿã â³ä ìîëîäèõ White
trash for cash ó Ìîñêâ³ íèí³ äóæå ïîïó-
ëÿðíèé.

Peter Som
Ïðîéøîâøè ñòàæóâàííÿ ó êîìïàí³ÿõ

Calvin Klein, Michael Kors òà Emanuel Un-
garo, àìá³òíèé àìåðèêàíåöü âèð³øèâ ðîç-
ïî÷àòè âëàñíó ìîäíó ñïðàâó. Çà äåáþòíó
êîëåêö³þ 2001 ðîêó Ï³òåð îòðèìàâ ê³ëü-
êà ïî÷åñíèõ íàãîðîä. Òåïåð â³í ùîðîêó
äåìîíñòðóº ñâ³é æ³íî÷èé îäÿã íà Òèæí³
ìîäè â Íüþ-Éîðêó ³ âïåâíåíî ðîçâèâàº
á³çíåñ.

House of Holland
Äâà äèçàéíåðè-ðîçáèøàêè, ÿêèì íå

á³ëüøå 25-òè ðîê³â, óëþáëåíö³ ìîäíèõ
êðèòèê³â, ìîäåëåé, ñòèë³ñò³â òà ôîòîãðà-

ô³â. Áåñòñåëåðîì ¿õíüî¿ ïåðøî¿ êîëåêö³¿
ñòàëè ôóòáîëêè ç âåëèêèìè ðèìîâàíè-
ìè íàïèñàìè. ²ðîí³ÿ, êîíòðàñòí³ ïîºä-
íàííÿ, ñó÷àñí³ñòü — ï³äíÿëè áðåíä íà
íåéìîâ³ðíó âèñîòó. À îáëè÷÷ÿ ìàðêè
(ìóçà òà ïîäðóãà õëîïö³â) Àãíåññ Äåéí
ñòàëà íîâîþ “Êåéò Ìîññ” ó ìîäåëüíî-
ìó á³çíåñ³.

Youreyeslie
Éîìó 26, â³í ïðè¿õàâ ³ç Áàíãêîêà äî

Ëîíäîíà. “Òâî¿ î÷³ áðåøóòü” — íàçâà éî-
ãî áðåíäó. Äðóê íà òðèêîòàæ³ — éîãî õ³ò.
Òàêîæ éîìó âäàºòüñÿ ïëàñòìàñîâà á³æó-
òåð³ÿ òà îá’ºìí³ òîðáè.

Giles Deacon
Êðàùèé áðèòàíñüêèé äèçàéíåð 2006

ðîêó. Íå äîçâîëÿº ñîá³ íåñìàêó. Ïðàöþº
âñüîãî ê³ëüêà ðîê³â, àëå äóæå àêòèâíî.
Ïðèõîäèòü äî ñâîº¿ ñòóä³¿ ùîðàíêó î
âîñüì³é. Â³í íå ïîñòà÷àëüíèê êëóáíîãî
îäÿãó, ÿê áàãàòî ç éîãî ìîëîäèõ êîëåã. Â³í
òâîðåöü ñó÷àñíî¿ åëåãàíòíîñò³.

Ñåðåä ìîäíèõ êðèòèê³â õîäèòü ïðè-
ñë³â’ÿ: “Äèçàéíåð — ÿê ÷àé, íåìîæëèâî
ñêàçàòè, íàñê³ëüêè â³í ãàðíèé, äîêè íå
çàëëºø éîãî êèï’ÿòêîì”. Öå îçíà÷àº, ùî
ó ìîä³ íå ìîæíà çàëèøàòèñÿ ëèøå â³ç³î-
íåðîì, à òðåáà ùå âì³òè ïðîäàâàòè ñâî¿
òâîð³ííÿ. Äæàéëçó Äèêîíó, Ï³òåðó Ñî-
ìó, Äæîðäæèí³ ×àïìåí âæå âäàëîñÿ çà-
âàðèòè ãàðíèé ÷àé. Òåïåð ñïðàâà çà ³í-
øèìè!

“Ìåí³ äóæå ïðèºìíî ïðàöþâàòè ç³ ñòó-
äåíòàìè, àäæå êîëèñü ÿ ìàòèìó ÷åñòü íà-
çèâàòèñÿ ¿õí³ì ñó÷àñíèêîì!”,— ñêàçàâ
Äæàéëç Äèêîí.

Â³äãóêè òà êîìåíòàð³ ïèø³òü íà www.
myspace. com\_xu_

С ня від Marchesa — люблений одя оллів дсь их зіро
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Äåïóòàòè
â³äïî÷èâàþòü 
ïî-ôðàíöóçüêè
Ïàðëàìåíòñüêèé êëóá âëàøòóâàâ
àëêîãîëüíèé áåíêåò
Âàëåð³ÿ ÒÐÓÔÀÊ²ÍÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У серед ввечері в ресто-
рані "Бельведер" відб ло-
ся чер ове засідання де-
п татсь о о л б "Парла-
мент", цьо о раз формі
вечір и з франц зь им
хилом.

Îñê³ëüêè êîëèøí³õ äåïóòàò³â,
ÿê ³ ðîçâ³äíèê³â, íå áóâàº, òóò â
ìàéæå ºâðîïåéñüêîìó ôîðìàò³
ðîçñëàáëÿëèñÿ ïðèáëèçíî 80
ïðåäñòàâíèê³â ³ îñòàííüîãî ñêëè-
êàííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè, ³ âñ³õ ïî-
ïåðåäí³õ, ³ äåëåãàòè îáëàñíèõ
ïàðëàìåíò³â, à òàêîæ âåëèêîãî
á³çíåñó.

Ïðîãðàìà âå÷îðà ïî÷àëàñÿ ç òî-
ãî, ùî ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð òóð-
ô³ðìè “Ôåºð³ÿ” íà òë³ âëàñíèõ
ïàðèçüêèõ ïðèãîä íà ïëàçìîâîìó
åêðàí³ ñîêîâèòî ðîçïîâ³â ïðî
êðàñó ïîäîðîæ³ äî Ôðàíö³¿. Â³í
ç³çíàâñÿ “Õðåùàòèêó”, ùî º âå-
ëèêèì ôàõ³âöåì ç ö³º¿ êðà¿íè, ³
ìèòòþ âèçíà÷èòü áóäü-ÿêå ôðàí-
öóçüêå âèíî. Ï³ñëÿ öüîãî ïðèñóò-
í³ ïëàâíî ïåðåéøëè äî äåãóñòà-
ö³¿ íàïî¿â Ôðàíö³¿: íà ïðîáó çà-
ïðîïîíóâàëè øàìïàíñüêå
Philliponnat, êîíüÿê Tesseron ³
åëüçàñüêèé ðèñë³íã. Ö³ æ íàïî¿,
ï³äáàäüîðåí³ ùå ê³ëüêîìà ö³ííè-
ìè ïîçèö³ÿìè, çîêðåìà øàìïàí-
ñüêèì Cristal, çàïðîïîíóâàëè íà
ïðîäàæ çà ïîäàðóíêîâîþ ö³íîþ.
Ïåðøèé ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Ëåî-
í³ä Êðàâ÷óê ³ç çíàííÿì ñïðàâè
óçÿâ â ðóêè Tesseron Excepcion
Lot #29 — íàéö³íí³øèé ïðîäóêò
êîíüÿ÷íîãî áóäèíêó. Äåãóñòóþ÷è,
÷îëîâ³êè á³ëüøå çàõîïëþâàëèñÿ
ì³öíèìè íàïîÿìè, à çàâñ³äíèê
ñâ³òñüêèõ çàõîä³â — çàñòóïíèê ì³-
í³ñòðà ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè ³ áó-
ä³âíèöòâà Îëåêñàíäðà Êóæåëü

â³ääàëà ïåðåâàãó ðèñë³íãó. Ñâ³é
âèá³ð âîíà ïîÿñíèëà îñîáëèâîþ
ëþáîâ’þ äî á³ëèõ âèí, ÿê³ çàçâè-
÷àé ï’º ó âèãëÿä³ “øïðèöà”, òîá-
òî íàâï³ë ç âîäîþ. “Òàê ìåíå íà-
â÷èëè â Àâñòð³¿, òàê éîãî ëåãêî
ïèòè, äîáðå äî áóäü-ÿêî¿ ¿æ³, íå
ï³äâèùóº êèñëîòí³ñòü, íåâàæêî
øëóíêó, íåìàº ñï’ÿí³ííÿ”,— ïî-
ä³ëèëàñÿ ç “Õðåùàòèêîì” Îëåê-
ñàíäðà Êóæåëü.

Öþ ÷àñòèíó ïðîãðàìè ñóïðî-
âîäæóâàâ ôóðøåòíèé ñò³ë ³ç âè-
øóêàíèìè ñàëàòàìè ³ ñèðàìè.
Ï³ñëÿ òàêîãî “ï³äêð³ïëåííÿ” ÷àñ-
òèíà òèõ, ùî â³äïî÷èëè, â³äïðà-
âèëàñÿ ãåòü, îñòàíí³ ðîçñ³ëèñÿ ó
çàòèøíèõ êàá³íêàõ ³ ï³ä ôîíîâó
ìóçèêó ôðàíöóçüêèõ êîìïîçèòî-
ð³â ³ çá³ëüøåí³ äîçè íàïî¿â ïîâå-
ëè ðîçìîâè “ïðî æèòòÿ”, äåÿê³
òàíöþâàëè ç³ ñâî¿ìè äàìàìè, ï³ä-
êðåñëþþ÷è ë³ðè÷í³ñòü ³ ðîçñëàá-
ëåí³ñòü îáñòàíîâêè. ßê íàñòóï-
íèé ñþðïðèç, çàïðîïîíóâàëè ïî-
êàç õóòðà ³ êîøòîâíîñòåé. Á³ëü-
ø³ñòü ïðèñóòí³õ, ó â³äïîâ³äü íà
çàêëèêè îðãàí³çàòîð³â êóïèòè ïî-
äàðóíêè ñâî¿ì êðàùèì ïîëîâè-
íàì, ðîçäèâëÿëèñÿ ìîäåëåé ³ îá-
ãîâîðþâàëè ïðèéäåøí³ ÷åðãîâ³
çàõîäè: øàõîâèé òóðí³ð ³ âè¿çä ó
Çàêàðïàòòÿ.

Ï³ñëÿ ïîêàçó óâàãó ïðèñóòí³õ
ïðèâåðíóëè ïðèï³çí³ë³ ãîñò³: äå-
ïóòàò V ñêëèêàííÿ Þð³é Çóáêî
ïðèâ³â ãîëîâó ñóäó ì³ñüêîãî Êè-
¿âñüêîãî â³éñüêîâîãî ãàðí³çîíó
Îëåãà Ïðèñÿæíþêà. ßêðàç ïîäà-
ëè ãàðÿ÷å, ÿêå ÷óäîâî ï³øëî ï³ä
óêðà¿íñüêó ãîð³ëêó. Êëóá, ÿê ïî-
ÿñíþº éîãî êåð³âíèöòâî, ïîêëè-
êàíèé äîïîìîãòè íàøèì ïðåä-
ñòàâíèêàì çàêîíîäàâ÷î¿ âëàäè,
âñ³ì, õòî â ïàðëàìåíò³ áåðå ó÷àñòü
â êîëîòíå÷àõ òà ³íòðèãàõ, ïîâåð-
íóòèñÿ äî ñâîº¿ ëþäñüêî¿ ïîäîáè.
Òîìó êîëèøí³ ³ íèí³øí³ êîëåãè,
çóñòð³÷àþ÷èñü òóò, îáí³ìàþòüñÿ
ÿê äîáð³ äðóç³

Îïåðíèé 
òåàòð ñòàíå 
òàíöìàéäàí÷èêîì

Òðàäèö³ÿ ïðîâåäåííÿ â³äåí-
ñüêèõ áàë³â â Óêðà¿í³ äîâîë³ ìî-
ëîäà, àëå çà öåé êîðîòêèé ïåð³-
îä Â³äåíñüêèé áàë ó Êèºâ³ âñòèã
ñòàòè îäíèì ³ç íàéÿñêðàâ³øèõ
ïîä³é âå÷³ðíüîãî Êèºâà.

Êîæåí Â³äåíñüêèé áàë ìàº ñâ³é
íàñòð³é, ñâ³é õàðàêòåð. Áàë — öå
íå ïðîñòî ìóçèêà òà âàëüñè, öå
ñóñï³ëüíå ÿâèùå, ñòèëü æèòòÿ,
ð³äê³ñíà ìîæëèâ³ñòü ïîðèíóòè ëè-

øå íà îäèí âå÷³ð ó êàçêó òà âàëü-
ñóâàòè, âàëüñóâàòè. Äî ñëîâà, öüî-
ãî ïîíåä³ëêà ó Ïðåì³óì êëóá³
“Ôàâîðèò” â³äáóâñÿ ìàéñòåð-êëàñ
áàëüíîãî òàíöþ äëÿ ç³ðîê. Ï³ä
ïèëüíèì êåð³âíèöòâîì ñïðàâæí³õ
ìåòð³â Ãðèãîð³ÿ ×àïê³ñà, Îëåíè
Øîïòåíêî òà ßðîñëàâà Ìàêàðåí-
êà ð³çíîìàí³òí³ ïà âèòàíöüîâóâà-
ëè ä³â÷àòà ç ãóðòó Queen$, Ñâ³ò-
ëàíà Ëîáîäà, åêñ-ôàáðèêàíò Ä³-

ìà Êàäíàé òà õëîïö³ ç ãóðòó “4 êî-
ðîë³”. Ç³ðêîâèé òðåíåð Ãðèãîð³é
×àïê³ñ ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî
íàâ÷àòè ç³ðîê íå ñêëàäí³øå, í³æ
³íøèõ. “Äëÿ ìåíå óñ³ ó÷í³ îäíà-
êîâ³. Ìåíå âæå í³÷èì íå çäèâó-
ºø! Ó êîæíîãî º ñâî¿ ïðèìõè, ³
öå íå çàëåæèòü â³ä ñòàòóñó ëþäè-
íè”,— ââàæàº ïàí ×àïê³ñ. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, ãîëîâíå, ùîá ëþäè,
ÿê³ ïðèõîäÿòü íàâ÷àòèñÿ òàíöþ,
áàæàëè öüîãî íàñïðàâä³. “À ùå
äóæå âàæëèâî ï³ä ÷àñ òàíöþ äó-
ìàòè ò³ëüêè ïðî ðóõè, ïðî ðèòì,
í³ ïðî ùî ³íøå! Áî ³íàêøå í³ÿêî-
ãî òàíöþ ó âàñ íå âèéäå”,— ïî-
ä³ëèâñÿ õîðåîãðàô ×àïê³ñ.

Êîëèñü íà Â³äåíñüêîìó áàë³
ìîæíà áóëî òàíöþâàòè ëèøå êëà-
ñè÷í³ òàíö³. Ñüîãîäí³ æ äî áàëü-
íî¿ çàëè óâ³éøëè ³ ñó÷àñí³ ðèò-
ìè, êîòð³ äóæå ãàðìîí³éíî çâó-

÷àòü ç³ çâè÷íèìè âàëüñàìè. Ëè-
øå îäíà ð³÷ çàëèøèëàñÿ íåçì³í-
íîþ — ñóâîðèé äðåñ-êîä. ßê ðîç-
ïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” âëàñíèöÿ
ìîäíîãî áóäèíêó “Þíîíà”, ùî
ñòàâ ïàðòíåðîì Â³äåíñüêîãî áàëó
â Êèºâ³, äðåñ-êîä íà áóäü-ÿêèé
áàë äëÿ æ³íîê ïåðåäáà÷àº áàëüí³
ñóêí³ äî ï³äëîãè. “Äîïîâíþâàòè
òàêèé îáðàç ìîæíà ðóêàâè÷êàìè
â òîí ñóêí³ àáî æ â³ÿëîì. Äëÿ ÷î-
ëîâ³ê³â — ñìîê³íãè àáî ôðàêè.
Ïðè öüîìó îáîâ’ÿçêîâèì àêñåñó-
àðîì äî ÷îëîâ³÷îãî âáðàííÿ ìàº
ñòàòè ìåòåëèê, í³ â ÿêîìó ðàç³ íå

êðàâàòêà”,— ðîçïîâ³ëà “Õðåùà-
òèêó” ²íåñà Ñåì÷åíêîâà.

Ïðèäáàòè âå÷³ðí³ ñóêí³ ìîæíà
ó ìåðåæ³ ìàãàçèí³â ìîäíîãî áó-
äèíêó “Þíîíà”, â ìåðåæ³ ìàãà-
çèí³â âå÷³ðíüîãî òà âåñ³ëüíîãî
âáðàííÿ “Ôåÿ”, à òàêîæ ìîæíà
ïðèäáàòè îäÿã äëÿ îñîáëèâèõ âè-
ïàäê³â â³ä ÒÌ Bureau ¹ 8. Ñìî-
ê³íãè ìîæíà ïðèäáàòè â³ä â³äî-
ìî¿ ³òàë³éñüêî¿ ìàðêè Brioni àáî
â³ä óêðà¿íñüêèõ äèçàéíåð³â — íà-
ïðèêëàä, Îëåíè Ãîëåöü äëÿ Go-
lets First Line ÷è â³ä Ñåðæà Ñìî-
ë³íà äëÿ ÒÌ IDoL

Âåðøêè ñóñï³ëüñòâà çàêðóæëÿþòü ó âàëüñ³
Íàòàë³ÿ ÂÎËÎÄÈÌÈÐÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Сьо одні Національній опері відб деться феєричне
свято танцю. Вже в отре в столиці відб деться рочис-
тий захід світсь о о життя — Віденсь ий бал, з йо о
ласичними ритмами вальс , аристо ратичними остя-
ми, дов ими жіночими с нями та виш аними чолові-
чими смо ін ами.

Гри орій Чап іс навчав Світлан Лобод основам вальс вання ще
"Танцях з зір ами-2"
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ОВНИ
Розпочинається період переоцін и

життєвих ідеалів. Те,що хвилювало вчо-
ра, нині має відійти. Ви орінюйте дес-
потизм, навчайтеся підлаштов ватися
під сит ації, ініційовані оточенням, по-
важайте їхні по ляди, присл хайтеся до
д мо , порад. Тоді вас любитим ть і
шан ватим ть. Дале осяжні прое ти не
проштовх йте. Займіться тим, що при-
носить спіх і наснаж є. Можна відпра-
витися в дале поїзд з метою попов-
нення своєї льт рної с арбниці. У да-
ле их раях вас цін ватим ть більше,
ніж рідній домівці. Там отримаєте д -
ховн підзаряд , піднімете творчий то-
н с.

ТЕЛЬЦІ
Намічається спішний переломний

момент в особистій і професійній долі.
Роз рийте серце наз стріч новом за-
хопленню, йом визначено перерости
в серйозн пристрасть. Я що надійд ть
нові ділові пропозиції і зробити вибір
б де неле о, не поспішайте визнача-
тися. Нині ви переживаєте момент пси-
холо ічної трансформації. Стережіться
матеріальних втрат.

БЛИЗНЮКИ
Пра нете дося ти партнерсь ої іди-

лії, поставивши на перше місце інтере-
си с п тни ів, але це не означає, що
про свою ви од потрібно заб ти. Б дь-
те дипломатичним равцем, тоді
ар`єр поб д єте, поліпшите матері-
альний стан, і шлюб зміцніє, отримав-
ши новий ч ттєвий імп льс. Сл жбових
лопотів додасться, але вони б д ть в
радість, сприятим ть фаховій дос она-
лості. А дехто навіть за р тить любов-
н інтриж на роботі.

РАКИ
Передбачається зміна профілю ді-

яльності, з`являться нові сл жбові
обов`яз и. Адапт йтеся. Ви фонтан є-
те творчими ідеями, палаєте тр довим
ент зіазмом, а це запор а ар`єрно-
о і фінансово о зростання. Зароблене
витратите на давно омріяні по п и, і не
заб дьте побавити себе модною об-
нов ою, поліпшити імідж. Не самітнюй-
теся, а прям йте т ди, де можна себе
по азати та сяйн ти вродою й се c -
альними чарами. На розважальних та
льт рних заходах ви — центральна

фі ра.

ЛЕВИ
Вітер творчо о і романтично о нат-

хнення над ває ваші вітрила в спішно-
м напрямі. Створюйте шедеври, за о-
х йтеся, насолодж йтеся милістюфор-
т ни і б дьте щасливі! Ймовірно, а ти-
віз ються таємні воро и та он ренти,
розповсюдж ватим ть про вас непри-
ємні пліт и, одна це не повинно стати
на заваді поб дови особисто о життя.
Ваша харизматичність найліпший щит
від то о бр д .

ДІВИ
Відч вши мо тній стим л до вн т-

рішньо о розвит і самореалізації,
візьміть на озброєння навич и та дос-
від і обов`яз ово присл хайтеся до
здорово о л зд . Зміцнюйте стос н-
и з др зями, з отрими ви вже з`їли
п д солі. Форм йте міцн ділов о-
манд . На нових побратимів не по ла-
дайтеся. Тоді фінансові надходження
поплив ть рі ою, доброб т зросте, і
родина на вас молитиметься. І пос-
прияйте шлюбним обранцям підняти-
ся по ар`єрній драбині, це в ваших си-
лах.

ТЕРЕЗИ
Ваше “Я”— центр Всесвіт , нав оло

я о о р хаються люди з єдиною місією
— задовольняти ваші бажання. Б дьте

важні щодо реа ції п блі и, можливо,
поводитеся неправильно і варто під о-
ри вати поведін . Зі шлюбними с -
п тни ами стос н и напр жені, їх дес-
потизм завдає останнім часом чимало
при рощів, одна вам не зви ати до
жертовно о терпіння... Пробачте ті істе-
ри и, адже бла овірні вас люблять по-
своєм ... тож змиріться з вадами їхньо-
о хара тер .

СКОРПІОНИ
Очі ється поліпшення доброб т ,

заробіт и зрост ть, не с ладайте їх
панчох , а нама айтеся в ласти ви-
ідн справ , придбати важлив по п-
, профінанс вати домочадців, свят-
ові заходи. За ч жий ошт не роз о-
ш йте. Хапайтеся за ви ідні фінансові
замовлення - це запор а матеріаль-
но о процвітання наст пном році. І
не заб дьте про романтичний настрій.
Нехай флюїдах вашої чарівності ні-
жаться всі, хто з олоднів по наснажли-
вом оханню, чиє серце за вала ри-
а байд жості. А вам нині дано її роз-
топити.

СТРІЛЬЦІ
Ви на олімпі самоствердження, ам-

біції торжеств ють, поп лярність в со-
ці м і зросла до надхмарних висот. По-
чинайте нове життя, впровадж йте ло-
бальні плани—стартові можливості о-
лосальні. Більшість знайде престижн
робот , заведе знайомство з впливови-
ми особами, захистить на овий про-
е т, ладе перспе тивні ділові оди.
Пра матичне начальство з вас добря-
че висотає нерви, одна вам це б де,
я с омара для слона. Нині ви не-
поборні.

КОЗОРОГИ
Для вас роз риється ба ато таєм-

ниць, пелена ілюзій спаде, с мніви роз-
віються. Головне, отримавши со ровен-
н інформацію, м дро нею с ориста-
тися для реалізації зад мів і намічених
планів. Мрійте, б д йте лобальні про-
е ти на майб тнє, то зерна, я им с ди-
лося з одом прорости б йними схода-
ми наб т ів на сімейних та матеріаль-
них теренах. Ушлюбі розпочався місяч-
ний період щастя та взаємної любові,
я а спопелить по ані звич и та недолі-
и вдачі бла овірних. Чи не про це ви
та мріяли?..

ВОДОЛІЇ
Ви повинні влитися в с спільне жит-

тя, стати невід`ємною літин ою цьо о
ор анізм . Відвід йте світсь і т сов и,
ходіть ості, спіл йтеся з ці авими
людьми, розважайтеся і веселіться від
д ші. Здоров`я зміцніє, а нове знайомс-
тво може стати доленосним. Подр ж-
нє життя наберещасливо о динамічно-
о темп , тіль и не встрявайте в с м-
нівні фінансові авантюри, роші люб-
лять рах но , особливо зароблені ч -
жою працею. Адже вам потрібно перей-
ти на свій хліб та дбайливо розпоряд-
жатися заробленим. А на ч жий ама-
нець не зазіхати.

РИБИ
Кар`єрне сходження розпалі. Збе-

рі айте др жні взаємини з начальством,
воно до вас прихильне. Не про авте
шанс при адрових реор анізаціях, ви
обов`яз ово б дете ви раші, але при
мові, що обрана професія є по ли ом
серця. Саме тоді зможете оптимально
самореаліз ватися, обійняти приб т о-
в посад і за ласти ділове підґр нтя
на 12 ро ів. Беріть ініціативне ермо в
р и і не нехт йте оле ами, бо то ва-
ша опора, без я ої вийти в самостійне
плавання не вдасться.

Астроло
Любов ШЕХМАТОВА

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 14 ïî 20 ãðóäíÿ)

Àëàí ÁÀÄÎªÂ: “ß çí³ìàþ
³ ä³ñòàþ â³ä öüîãî
çàäîâîëåííÿ”
Ïîïóëÿðíèé êë³ïìåéêåð – ïðî ñïîñ³á æèòòÿ 
òà íîâ³ ïðîåêòè 

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ 
“Õðåùàòèê» 

Молодий режисер Алан
Бадоєв має значний по-
пит зіро раїнсь ої та
російсь ої поп-сцени.
“Хрещати ” вдалося пій-
мати ліпмей ера на зні-
мальном майданчи і
розпитати про особливос-
ті йо о роботи й зад м и
щодо нових вели их про-
е тів.

— ßêèì ÷èíîì âàñ çàõîïèëà ðå-
æèñåðñüêà ñïðàâà? 

— Ñïî÷àòêó ÿ õîò³â áóòè þðèñ-
òîì. Ïîò³ì ìåí³ çäàëîñÿ, ùî òî
íóäíà ïðîôåñ³ÿ. Þðèñïðóäåíö³ÿ
ó íàñ çîâñ³ì íå òàêà, ÿê â àìå-
ðèêàíñüêèõ ô³ëüìàõ. Ï³çí³øå
çðîçóì³â, ùî âì³þ îðãàí³çîâóâà-
òè ëþäåé, ùî ðîáèâ çàâæäè: ïðè-
äóìóâàâ, ñòâîðþâàâ ð³çí³ ö³êàâ³
òåìè. Ç’ÿñóâàëîñÿ, öå íàçèâàºòü-
ñÿ ðåæèñóðîþ. Ùå â øêîë³ ïîñ-
ò³éíî áóâ íà ðåïåòèö³ÿõ â àêòî-
âèõ çàëàõ, ãîòóâàâ ñïåêòàêë³. 

— Ç ÿêèõ ô³ëüì³â ïî÷èíàâñÿ
òâîð÷èé øëÿõ?

— ß íàâ÷àâñÿ íà êóðñ³ “Ê³íî ³
òåëåáà÷åííÿ”. Ìî¿ ïåðø³ ðîáîòè
áóëè ïðèñâÿ÷åí³ Êîñòÿíòèíó
Ñòåïàíêîâó, Àä³ Ðîãîâöåâ³é, Àíä-
ð³ºâ³ Äàíèëêó. Äîêóìåíòàëüí³
ô³ëüìè-ìîíîëîãè – äóæå ö³êàâèé
æàíð, öåé äîñâ³ä ³ òåïåð äîïîìà-
ãàº ìåí³ â æèòò³. À ïåðøîþ ñâî-
ºþ ñåðéîçíîþ ñòð³÷êîþ ââàæàþ
“Îðàíæ ëàâ”. 

— Ïàðàëåëüíî ç êë³ïàìè âè çáè-

ðàºòåñÿ çí³ìàòè ³ ïîâíîìåòðàæí³
êàðòèíè. Ùî öå áóäå?

— Ó ìåíå áàãàòî íîâèõ âåëè-
êèõ ïðîåêò³â, íàä ÿêèìè ïðàöþþ
âæå íå îäèí ð³ê. Ñòâîðåííÿ ô³ëü-
ìó íàäçâè÷àéíî òðóäîì³ñòêèé
ïðîöåñ. Ìåí³ íå ïîòð³áåí çàðîá³-
òîê â³ä ê³íî. Õî÷ó ðîáèòè éîãî
âèñîêîÿê³ñíî, ³ç çàäîâîëåííÿì òà
ïðèíîñèòè íàñîëîäó ëþäÿì. Òî-
ìó çàðîáëÿþ ãðîø³ íà êë³ïàõ, à
äî ô³ëüì³â ñòàâëþñÿ, ÿê äî âåëè-
êî¿ ñåðéîçíî¿ ñïðàâè, êîòðà âè-
ìàãàº ðåòåëüíî¿ ï³äãîòîâêè. Â
íàéáëèæ÷èõ ïëàíàõ — ñòð³÷êè
“Ðåàë³ò³”, “Âò³êà÷³”, äîêóìåí-
òàëüíèé ³ ìóëüòèïë³êàö³éíèé
ïðîåêòè. Ïîêè öå âñå, ùî ÿ ìî-
æó ñêàçàòè. Ë³ïøå âè ñàì³ âñå ïî-
áà÷èòå, í³æ ÿ àíîíñóâàòèìó. 

— Âè çíÿëè ïîíàä 160 êë³ï³â óê-
ðà¿íñüêèì òà ðîñ³éñüêèì ç³ðêàì. Ç
êèì ïðàöþâàòè òÿæêî, ç êèì ëåã-
øå? ×è º ëþäè, ç ÿêèìè âàì íåï-
ðèºìíî ðîáèòè êë³ï? 

— ßê ïðàâèëî, ùî ñåðéîçí³øà
é ñèëüí³øà ç³ðêà, òî ö³êàâ³øå ³
ïðîñò³øå ç íåþ ïðàöþâàòè. À ñå-
ðåäí³é, ïåðåõ³äíèé ïåð³îä, êîëè
ëþäèíà ò³ëüêè äóìàº, í³áè âîíà
÷îãîñü âàðòà, – íàéñêëàäí³øèé
÷àñ äëÿ òèõ, õòî ¿¿ îòî÷óº. Íàé-
ëåãø³ ó ðîáîò³ – ïî÷àòê³âö³ é ò³,
õòî âæå äîñÿã óñüîãî. Íàñïðàâä³,
ÿêùî ç êèìñü íåïðèºìíî ïðàöþ-
âàòè ³ ñï³ëêóâàòèñÿ, âàðòî ïîäó-
ìàòè: ìîæå, ïðîáëåìà â òîá³? 

— Ãîëîâíà “ô³øêà” êë³ï³â â³ä
Àëàíà Áàäîºâà? ßê³, íà âàøó äóì-
êó, êðèòåð³¿ âèñîêîÿê³ñíîãî â³äåî? 

— Íå ìàþ óÿâëåííÿ, â ÷îìó ãî-
ëîâíà “ô³øêà”, áî ÿ çí³ìàþ ³ ä³ñ-
òàþ â³ä öüîãî çàäîâîëåííÿ. Ìîæ-
ëèâî, öå ³ º “ô³øêà”. À ñïðàâä³

âèñîêîÿê³ñíèé êë³ï çìóøóº äè-
âèòèñÿ éîãî â³ä ïî÷àòêó äî ê³í-
öÿ, íå â³äðèâàþ÷èñü. 

— Çàçâè÷àé âè ñàì³ ïðîïîíóºòå
³äå¿ êë³ï³â. À ÷è áóâàº, ùî ñï³âà-
êè íàâ’ÿçóþòü âàì ñâ³é îáðàç? 

— Í³, îáðàç îáèðàþ ò³ëüêè ÿ.
²íàêøå öå ïðîâàëüíèé øëÿõ äëÿ
õîðîøîãî àðòèñòà. ß ìîæó ïîãî-
äèòèñÿ, àëå îäíàê ïåðåðîáëÿþ. À
äóìêè äëÿ êë³ï³â — â³ä ëþäèíè,
ç ÿêîþ ïðàöþþ. Àáî æ ìîæó ïî-
áà÷èòè êðàñèâó êàðòèíêó â æóð-
íàë³ é ðîçâèíóòè íàâêîëî íå¿ ìî-
ðå ³äåé. Ìî¿ ì³çêè â òîíóñ³ é çàâ-
æäè ãîòîâ³ ùîñü âèãàäóâàòè. 

— Â³äîìî, ùî áàãàòî òàëàíîâè-
òèõ ðåæèñåð³â ³ àêòîð³â ïåðåáèðà-
þòüñÿ äî Ìîñêâè àáî ³íøèõ êðà-
¿í, äå, çà ¿õí³ìè ñëîâàìè, â³äêðè-
âàºòüñÿ á³ëüøå ìîæëèâîñòåé. ×è
ïðîïîíóâàëè âàì ïðàöþâàòè çà
êîðäîíîì? Çìîãëè á æèòè ³ ïðàöþ-
âàòè â ³íø³é êðà¿í³?

— Ùî ñòîñóºòüñÿ Ìîñêâè, òî
ìåí³ íàáàãàòî ö³êàâ³øå â Óêðà¿-
í³. Ë³ïøå, àáè ñþäè ïðè¿çäèëè
îõî÷³ ç³ ìíîþ ïðàöþâàòè ç Ðîñ³¿,
Òóðå÷÷èíè, ³íøèõ êðà¿í. ß êîì-
ôîðòíî ïî÷óâàþñÿ òóò, ðàçîì ç³
ñâîºþ ñ³ì’ºþ ³ êîìàíäîþ. 

— Âàø ãðàô³ê äîâîë³ íàïðóæå-
íèé, ùîòèæíÿ âè çí³ìàºòå íîâ³ ðî-
áîòè. ßê â³äïî÷èâàºòå? ×è º õîá³?

— Ìåíå îòî÷óþòü áëèçüê³ ìå-
í³ ëþäè, ç ÿêèìè ÿ íàâ÷àâñÿ ³
ïðàöþþ íèí³. Öå º ³ ñïîñ³á æèò-
òÿ, ³ â³äïî÷èíîê. Ìåí³ ïîäîáà-
ºòüñÿ òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ, ÿ êàé-
ôóþ â³ä òîãî. À çàãàëîì ÿ àáñî-
ëþòíî íóäíèé, íå ìàþ õîá³.
Óñþ åíåðã³þ â³ääàþ âèíÿòêîâî
ðîáîò³
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Cолом’янсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�повідомляє,
що
21.12.2007

ро�
о
15.30
відб�деться
роз�ляд
цивільної
справи
за
позовом
Гридж�

Тетяни
 Дмитрівни
 до
 Солом’яно�о
 Володимира
 Васильовича
 про

відшод�вання
шоди,
заподіяної
дорожньо-транспортною
при�одою.

Роз�ляд
справи
відб�деться
за
адресою:
м.Київ,
в�л.
Ш�това,
1,
. 16,

під
�олов�ванням
с�дді
Ма�хи
А.А.

У
с�дове
засідання
вилиається
відповідач:

-
Солом’яний
Володимир
Васильович,
м.
Київ,
пров.
Ч���ївсьий,
13,

в.
66.

У
разі
неяви
відповідача
справ�
б�де
роз�лян�то
без
йо�о
�часті.

С�ддя
Солом’янсьо�о
районно�о
с�д�
м.
Києва
А.А.
Ма�ха.

Громадянці
Лосєвій
Нелі
Віторівні,
яа
мешає
за
адресою:
м.
Київ,
в�л.
Бориса

Гмирі,
1/2,
в.
14,
Та�ієв�
Ф�ад�
Назім
о�ли,
яий
мешає
за
адресою:
м.
Київ,
в�л.

Аадеміа
 Гл�шова,
 21,
 в.
 15,
Лосєв�
Єв�енію
Валерійович�,
 яий
мешає
 за

адресою:
м.
Київ,
в�л.
Заньовецьої,
6,
в.
21,
необхідно
21
січня
2008
ро�
о
10.00

з’явитися
до
Дарниць�о�о�районно�о� с�д��м.�Києва�—
м.
Київ,
 в�л.
Севасто-

польсьа,
7/13,
аб.
16,
для
�часті
�
с�довом�
засіданні
в
яості
відповідачів
(Лосєв

Є.В.
—
третьої
особи)
по
цивільній
справі
за
позовом
ВАТ
“Кредитпромбан”
про

стя�нення
забор�ованості
за
редитним
до�овором.

Наслідами
неяви
б�де
роз�ляд
справи
за
їх
відс�тності.

Лосєва
Н.В.,
Та�ієв
Ф.Н.,
Лосєв
Є.В.
�
випад�
неяви
зобов’язані
повідомити
с�д

про
причини
неяви.

С�ддя
Дарницьо�о
районно�о
с�д�
м.
Києва
Тр�сова
Т.О.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�повідомляє
Лящена
Сер�ія
Костянти-

новича,
Лящена
Олесандра
Костянтиновича,
Лящено
Олен�
Костянтинівн�,
яі
є

відповідачами
 по
 справі
 за
 позовом
Лящена
 Костянтина
Петровича
 та
Лящено

Людмили
 Гри�орівни
 про
 визнання
 осіб
 таими,
що
 втратили
 право
 орист�вання

жилим
приміщенням,
яі
зареєстровані
в
м.
Києві
по
в�л.
Г. На�мова,
19,
в. 90,
про

те,
що
 11.12.2007
 ро�
 по
 даній
 справі
 б�ло
 постановлено
 заочне
 рішення,
 яим

позовом
б�ло
задоволено.

(Адреса
с�д�:
м.
Київ,
в�л.
Я.
Коласа,
27-а,
Святошинсьий
районний
с�д
м.
Києва)

Громадсь�а�ор�анізація�Ф�ндація�“ЄВРОПЕЙСЬКИЙ�КИЇВ”

27
січня
2008
ро�
з
10.00
�одини
в
онцертном�
залі
Палац�
�льт�ри
і
техні-

и
“Дніпро”
за
адресою:
02099;
м.Київ;
в�л.
Бориспільсьа,
10;
тел.
566-42-78;
їха-

ти
місьим
транспортом:
від
метро
“Контратова
площа”
—
автоб�с
№51
або
мар-

шр�та
№31(500);
 від
 метро
 “Лівобережна”
—
маршр�та
№503;
 від
 метро

“Черні�івсьа”
—
маршр�та
№22
або
трамвай
№22;
від
метро
“Позняи”
—
мар-

шр�та
№25+8;
від
проспет�
На�и
—
маршр�та
№422;
з�пина
місьо�о
тран-

спорт�:
“Палац
�льт�ри
і
техніи
“Дніпро”,
ор�анізов�є
та
проводить
�ромадсье

об�оворення
містоб�дівної
до�ментації
оремо�о
об’єта
містоб�д�вання
по
в�л.

Оноре
де
Бальзаа,
10
�
Деснянсьом�
районі
м.Києва.

Замовни
б�дівництва: ТОВ
“Урпромпостава”.

Проетна
ор�анізація: ПП
“Спецпроет”.


Витя��із�поряд���дено�о:

1. Висвітлення
назви
оремо�о
об’єта
містоб�д�вання,
зміст�
і
завдань
роз-

роби.

2. Відповіді
представниів
замовниа
(інвестора)
б�дівництва
та
�оловно�о
ар-

хітетора
проет�
на
запитання
представниів
�ромадсьості.

3. Громадсье
об�оворення
містоб�дівної
до�ментації
оремо�о
об’єта
міс-

тоб�д�вання.

4. Уза�альнення,
надання
реомендації
та
пропозицій
замовни�
б�дівництва

щодо
вдосоналення
містоб�дівної
діяльності.

Запис
�ромадсьо�о
об�оворення
здійснюється
я
відео
та
і
а�діотехнічними

засобами.

На
�ромадсье
об�оворення
запрош�ються
мешанці,
яі
проживають
�
житло-

вих
б�динах
на
території
мірорайон�,
що
є
приле�лим
до
місця
майб�тньо�о
б�-

дівництва
оремо�о
об’єта
містоб�д�вання,
а
саме:
мешанці
житлових
б�дин-

ів
по
в�л.
Оноре
де
Бальзаа,
б�дини:
№№
8,
8-А,
10
та
в�л.
Каштанова,
б�дини:

№№
15,
15-А,
15-Б.

Реєстрація
�часниів
проводиться
з
10.00
до
11.00.

Всім
�часниам
при
собі
необхідно
мати
паспорт
�ромадянина
Ураїни.

Уповноваженим
 представниам
фізичних
 осіб,
 рім
 паспорта
 �ромадянина

Ураїни,
 додатово
 необхідно
мати
 відповідне
 дор�чення,
 оформлене
 з�ідно
 з

чинним
заонодавством
Ураїни.


Уповноваженим
представниам
юридичних
осіб,
 рім
паспорта
 �ромадянина

Ураїни,
додатово
необхідно
мати
відповідний
лист-дор�чення
юридичної
осо-

би,
оформлене
з�ідно
з
чинним
заонодавством
Ураїни.

Члени
територіальної
�ромади
м.Києва,
яі
з
б�дь-яих
причин
не
мож�ть
б�-

ти
прис�тніми
на
�ромадсьом�
об�оворенні,
мож�ть
надіслати
свої
письмові
про-

позиції
щодо
вдосоналення
містоб�дівної
діяльності
на
адрес�
Ф�ндації
“ЄВРО-

ПЕЙСЬКИЙ
 КИЇВ”:
 04212,
 м.Київ,
 в�л.
 Бо�атирсьа,
 2,
 оф,
 54.
 Телефони:

418-66-14,
8(067)702-41-15,
тел./фас
(автомат):
419-05-81.
Елетронна
адре-

са:
eurokiev@ipnet.kiev.ua

Кінцевий
термін
для
надіслання
пропозицій
встановлений:
до
30
січня
2008
ро�.

Лаіза
Ганна
Степанівна
вилиається
в

с�дове
 засідання
 по
 роз�ляд�
 цивільної

справи
за
позовом
Лаіза
В.І., Лаіза
Д.М.

до
 Лаіза
 Ганни
 Степанівни, 3-і
 особи:

Відділ
 ГІРФО
Деснянсьо�о
 РУ
 ГУ
МВС

Ураїни
в
м.
Києві, Лаіза
О.М., Лаіза
В.Г.,

Лаіза
Є.О.
про
визнання
особи
таою, що

втратила
 право
 орист�вання
 житловим

приміщенням
на
25.12.2007
ро�
на
11.45,

в
Деснянсь�ий�районний�с�д�м. Києва

(м.
Київ, пр-т
Маяовсьо�о, 5-В, аб.
26).

С�ддя
В.І.
Д�бінін.

Печерсь�ий� районний� с�д�м. Києва

вилиає
�
с�дове
засідання
Пашин�
Ві-

торію
Святославівн�
та
Пашин�
Людмил�

Миолаївн�
в
яості
відповідачів, для
�час-

ті
в
цивільній
справі
за
позовом
Карпачева

Сер�ія
Володимировича, Карпачевої
Тама-

ри
Іванівни
до
Пашиної
Віторії
Станісла-

вівни, Пашиної
Людмили
Миолаївни, Ар-

з�маняна
 Р�дольфа
 Черезовича
 про

визнання
права
власності
на
майно, витре-

б�вання
майна
та
визнання
до�овор�
�пів-

лі-продаж�
майна
недійсним, роз�ляд
яої

відб�деться
21
�р�дня
2007
ро�
о
10.00, в

приміщенні
Печерсьо�о
районно�о
с�д�
м.

Києва
за
адресою:
м.
Київ, в�л.
М.
Гайца-

на, 4, аб.
412.

Святошинсь�ий� районний� с�д

м. Києва�вилиає
позивача
К�стніцин�

Лідію
Степанівн�,
яа
проживає
в
м.
Киє-

ві,
в�л.
Золото�стівсьа,
26,
в.
21
в
с�-

дове
засідання
на
19.12.2007
р.
о
14.30

�
справі
за
позовом
К�стніциної
Лідії
Сте-

панівни
до
Голоти
Василя
Миолайовича

про
поділ
майна
подр�жжя,
яе
відб�деть-

ся
в
приміщенні
с�д�
за
адресою:
м. Київ

в�л.
Я�ба
Коласа,
27-а,
аб.
2.

С�ддя
О.В.
Бондарено.

Шолін
Єв�еній
Миолайович
ви-

лиається
 в
 с�дове
 засідання
 по

роз�ляд�
 цивільної
 справи
 за
 по-

зовом
Гілена
В.Ф.
до
Шоліна
Є.М.

про
 відшод�вання
 матеріальної
 і

моральної
 шоди,
 заподіяної
 зло-

чином,
 на
 26
 �р�дня
 2007
 ро�
 об

11.00
в
Деснянсь�ий�районний�с�д

м.� Києва� (м.
 Київ,
 пр-т
Маяовсь-

о�о,
5-В,
аб.
29).

Розш��ються
свіди
ДТП, яе

сталося
4.11.07
р.
о
4.00
ран�

по
 просп.
 Броварсьий
 біля

в’їзд�
в
“Гідропар”.


Звертатися
 по
 телефон�

(моб.):
8(096)
293-60-53.

Інстит�т
фізіоло�ії
ім.
О.О.
Бо�омольця


НАН Ураїни
надасть
в
оренд�
приміщення


під
офіси, з
проведенням
он�рс�.

Інформація
за
телефоном
256-25-54.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�вилиає:
відповідача
Гринь

Юлію
Віталіївн�
(яа
мешає
за
адресою:
м.
Київ,
в�л.
Вол�о�радсьа,

16,
 в.
 33)
 по
 цивільній
 справі
№
 2-2655/07
 за
 позовом
 Апарат�

Верховної
 ради
 Ураїни
 до
 Циалевич
 Н.М.,
 Гринь
 Ю.В.
 про

відшод�вання
шоди,
в
попереднє
с�дове
засідання,
яе
відб�деться

26
�р�дня
2007
ро�,
о
9.30,
за
адресою:
м.
Київ,
в�л,
Хрещати,
42-а,

аб.
36,
під
�олов�ванням
с�дді
Умнової
О.В.

З
оп�блі�ванням
о�олошення
про
вили
відповідач
та
третя
особа

вважається
повідомленим
про
день,
час,
та
місце
роз�ляд�
справи
і
в

разі
неяви
до
с�д�
справа
може
б�ти
роз�лян�та
за
йо�о
відс�тності.

До
 відома
 відповідачів
 Голоти
 Василя
 Миолайовича,
 Голоти
 Тараса

Васильовича,
 Голоти
 Ірени
Ж�льверівни,
 Голоти
Назара
 Тарасовича,
 Балан

Ярослави
Петрівни,
Балан
Андрія
Васильовича,
представниа
відповідачів
Завірюхи

Ніни
Семенівни!
Святошинсь�им�районним�с�дом�м.�Києва�по
цивільній
справі

№
2-2392/07
за
позовом
Головно�о
�правління
МНС
Ураїни
в
м.
Києві
до
Голоти

В.М.,
Голоти
Т.В.,
Голоти
І.Ж.,
Голоти
Н.Т.,
Балан
Я.П.,
Балан
А.В.
про
визнання

таим,
що
 втратив
 право
 орист�вання
жилим
 приміщенням,
 про
 �с�нення

перешод
 �
 орист�ванні
 жилим
 приміщенням,
шляхом
 виселення,
 о�олошена

перерва
в
с�довом�
засіданні
до
21
�р�дня
2007
ро�
о
10.10.
Пропон�ю
Вам
до

вазаної
дати
подати
всі
раніше
неподані
доази
та
з’явитись
�
с�дове
засідання

за
адресою:
в�л.
Я�ба
Коласа,
27-а
�
м.
Києві.
У
разі
Вашої
неяви
�
с�дове

засідання
 та
 неповідомлення
 про
 причини
 неяви,
 зазначена
 цивільна
 справа

б�де
 вирішена
 на
 підставі
 наявних
 �
 справі
 доазів
 �
 Ваш�
 відс�тність.
 С�ддя

Троян
Н.М.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�вилиає
Тарасюа
І�оря
Івановича,
яий
проживає

за
адресою:
м.
Київ,
в�л.
В.
К�чера,
2-а,
в.
59,
я
відповідача
в
с�дове
засідання
на
18.12.2007р.

на
12.30
 �
 зв’яз�
 з
роз�лядом
цивільної
 справи
 за
позовом
Ш�льжено
Осани
 Іванівни
до

К�раова
 Костянтина
 Андрійовича
 та
 Тарасюа
 І�оря
 Івановича
 про
 встановлення
 поряд�

орист�вання
жилим
приміщенням
та
зобов’язанням
не
чинити
перешод
в
орист�ванні
ним.

У
разі
неяви
в
с�дове
засідання,
справа
б�де
роз�лян�та
�
відс�тності
відповідача,
на
підставі

зібраних
доазів.

(Адреса
с�д�:
м.
Київ,
в�л.
Я.
Коласа,
27-а,
Святошинсьий
районний
с�д
м.
Києва).

С�ддя
Л�’янено
Л.М.

Солом’янсь�ий� районний� с�д� м.� Києва� повідомляє,
що
 24.12.2007
 ро�
 об
 11.00
 відб�деться
 роз�ляд

цивільної
справи
за
позовом
Маз�ревич
Ю.М.,
Маз�ревич
Е.В.,
Маз�ревич
М.Х.
до
Ра
І.О.
про
відшод�вання

шоди,
завданої
�шодженням
здоров’я.

Роз�ляд
справи
відб�деться
за
адресою:
м.
Київ,
в�л.
Ш�това,
1
.
16,
під
�олов�ванням
с�дді
Ма�хи
А.
А.

У
с�дове
засідання
вилиаються
відповідачі:

- Ра
І�ор
Олесандрович,
м.
Київ,
в�л.
Миронівсьа,
б�д.
47.

- Ра
Лариса
Анатоліївна,
м.
Київ,
в�л.
Миронівсьа,
б�д.
47.

В
разі
вашої
неяви
справ�
б�де
роз�лян�то
без
вашої
�часті.

Державне�підприємство�НДІ�мі�роприладів�НАН�У�раїни�здає�в�оренд��

на��он��рсних�засадах�наст�пні�приміщення:

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

Заява�про�наміри�та�е�оло-

�ічні�наслід�и�щодо�б�дівниц-

тва,�е�спл�атації�та�обсл��о-

в�вання� станції� технічно�о

обсл��ов�вання�по�ремонт��та

обсл��ов�ванню�транспортних

засобів�по�в�л.�За�ревсь�о�о.

У
Деснянсьом�
районі
столи-

ці
 по
 в�л
 Заревсьо�о
 розпо-

чинається
 б�дівництво
 станції

технічно�о
 обсл��ов�вання
 по

ремонт�
 та
 обсл��ов�ванню

транспортних
засобів.

Проетом
передбачено
вио-

нання
 нормативних
 до�ментів

містоб�д�вання,
санітарно-�і�іє-

нічних
і
еоло�ічних
вимо�,
ом-

плес�
 заходів
 щодо
 охорони

наволишньо�о
середовища.
Во-

допостачання
 та
 аналіз�вання

централізоване
з
підлюченням

до
місьих
 мереж.
 Передбача-

ється
 проведення
 бла�о�строю

та
 озеленення
 приле�лої
 тери-

торії.
 Зобов’язання
 замовниа

щодо
 здійснення
 проетних
 рі-

шень
 �
 відповідності
 до
 норм
 і

правил
охорони
наволишньо�о

середовища
та
вимо�
еоло�іч-

ної
безпеи
на
всіх
етапах
б�дів-

ництва
 та
 еспл�атації
 об’єта.

Обладн�ються
 �остьові
 відриті

автостояни.


До�ладніше:�протя�ом�тиж-

ня� з� дня� п�блі�ації� за� тел.

548-06-79,� та� 26.12.2007р.

б�д�ть�проводитися��ромад-

сь�і� сл�хання� з� привод�� б�-

дівництва,� е�спл�атації� та

обсл��ов�вання� станції� тех-

нічно�о� обсл��ов�вання� по

ремонт�� та� обсл��ов�ванню

транспортних�засобів�по�в�л.

За�ревсь�о�о,�я�і� відб�д�ть-

ся�о�18.00�в�приміщенні�а�-

тово�о�зал��по�в�л.�Еле�тро-

технічна,�4а.

№

з/п

Харатеристиа
приміщення Адреса
приміщення Площа

приміщення,
м2

Можлива
мета

виористання

Стартова
ціна
�рн/м2/місяць

(без
ПДВ)

1 АЛК
підвальне
приміщення в�л.
Північно-Сирецьа
3 425 Сладсьі
приміщення 17,48

2 АЛК
приміщення
на
4
поверсі
вісі
1-2 в�л.
Північно-Сирецьа
3 211,4 Офісні
приміщення 52,84

3
АЛК
шахта
зв’яз�


4-3-й
поверх
в�л.
Північно-Сирецьа
3 4

Розміщення
сервер�

зв’яз�
105,68

4 Асфальтований
майданчи в�л.
Північно-Сирецьа
3 1400
Слади
або
стояна
для

автомобілів
10,73

5 Приміщення


ондиціонер�
№1
ЛВК в�л.
Північно-Сирецьа
3 155 Офісні
приміщення 25,23

6 ЛВК
2-й
поверх
приміщення
вісі
2-3 в�л.
Північно-Сирецьа
3 63 Офісні
приміщення 25,23

7 Техноло�ічний
майданчи в�л.
Північно-Сирецьа
3 1468 Стояна
для
автомобілів 10,4

8 ЛВК
5-й
поверх
приміщення
вісі
6-15 в�л.
Північно-Сирецьа
3 420
 Офісні
приміщення 25,23

В
таблиці
вазано
стартов�
вартість
приміщення
до
почат�
он�рс�,
без
врах�вання
ом�нальних
та
інших
платежів.

Пропозиції
�часниів
он�рс�
надаються
в
запечатаних
онвертах
з
печатою
�часниа
он�рс�
та
з
написом
“на
он�рс”
до
12.00
9 січня

2008 р.
за
адресою:
м. Київ,
в�л.
Північно-Сирецьа,
3,
приймальня.

Кон�рс
відб�деться
10
січня
2008р.
о
10.00
в
приміщенні
�чбової
імнати,
2-й
поверх
АЛК
за
адресою:
м.Київ,
в�л.
Північно-Сирецьа,
3.

Довіди
про
�мови
проведення
он�рс�
та
перелі
необхідних
для
он�рс�
до�ментів
можна
отримати
з
9.00
до
12.00
за
адресою:

м. Київ,
в�л.
Північно-Сирецьа,
3,
приймальня
або
за
телефоном
8-044-434-88-32.
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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 4275

1166 ННААООССТТААННООКК Хрещатик  14 грудня 2007

Сер ій ФОМЕНКО (Фома),
лідер рт «Мандри»:
— Ні оли не розфарбов вав, не ви отовляв ялин-
ових при рас, але зробив би це залюб и. Навіть
не с аж , що б зобразив на і рашці-2008. Можли-
во, просто я ісь аз ові обличчя чи візер н и. Я не
д же надаю значення, я им б де той чи інший рі
за східним алендарем, хоча мені вже азали –
мишачий. Певно, знають, що я за орос опом Па-
цю .

Вадим КАРАСЬОВ,
дире тор Інстит т лобальних страте ій,

політоло :
— Я вже й заб в, чи от вав оли-неб дь ялин ові

і раш и. Та я би довелося, пофарб вав би їх обов’яз-
ово жовтий олір. Можливо, це б ли б тюльпани.
Чом ? Бо віти – це завжди расиво, жовті – бо це
олір натхнення і добро о настрою, від ньо о віє хо-

рошою енер ети ою, він не “прес є”, а живить
енер ією.

Ганна МАТІКО-БУБНОВА,
президент Фонд святої Марії:
— Я би змо ла, намалювала б на і раш ах
сміхнені, щасливі обличчя малень их сиріт. Радісні
від то о, що їх синовили т т, нас, а не вивезли за
ордон, де вони потім т жать за Бать івщиною. Хоч ,
щоб У раїна б ла рідною матір`ю для своїх дітей. Але,
на жаль, не знаю жодної заможної раїнсь ої сім’ї,
я а б синовила сиріт. Долі ж ці після інтернатів час-
то с ладаються жахливо, адже їх ніхто не вчить, я
пристосов ватися до життя. Вони навіть не знають,
я правильно обходитися з рішми. Пра н чи швид-
ше завести власн сім’ю, дівчата часто залишаються
самі з малям на р ах — же двоє сиріт. Сподіваю-
ся, наст пний рі , о олошений Ро ом дітей-сиріт, б -
де до них прихильним.

ßê áè âè ðîçôàðáóâàëè 
ÿëèíêîâó ³ãðàøêó-2008? 

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Ìèøà — äðóã ëþäèíè
Îêñàíà Ñêëÿðåíêî ñòâîðèëà ñèìâîëè íàñòóïíîãî ðîêó

“Êîëè íåùîäàâíî â ²òàë³¿ ïðî-
âîäèëà ìàéñòåð-êëàñ ïî êóêëàõ-ìî-
òàíêàõ, ³íîçåìö³ áóëè ïðîñòî ó çàõ-

âàò³: ÿê ìîæíà áåç ãîëêè, íèòîê ³
íîæèöü, ëèøå ç êëàïòèê³â òêàíè-
íè çðîáèòè ëÿëüêó”, — ðîçïîâ³ëà

“Õðåùàòèêó” ìàéñòðèíÿ Ñêëÿðåí-
êî. Öå õîá³ â Îêñàíè Ñêëÿðåíêî ç
øåñòèð³÷íîãî â³êó, êîëè âîíà ðà-
çîì ç áàáóñåþ íàìîòóâàëà íà êó-
êóðóäçÿíèé êà÷àí îáð³çêè ñóêåíîê
³ ôàðòóõ³â. Òîä³ æ áàáóñÿ ïîäàðó-
âàëà ¿é ïåðøó øâåéíó ìàøèíêó, ³
ä³â÷èíêà ïî÷àëà øèòè ì’ÿêó ³ãðàø-
êó, à âæå äîðîñëîþ â³äêðèëà äëÿ
ñåáå ïàïåðêëåé – ìàòåð³àë, ç ÿêî-
ãî ìîæíà ë³ïèòè ñêóëüïòóðè. 

Íàâ÷àþ÷èñü íà ôàêóëüòåò³ óê-
ðà¿íñüêî¿ ô³ëîëîã³¿ Ê³ðîâîãðàäñü-
êîãî óí³âåðñèòåòó, ïî÷óëà ïðî
êóðñè ³íñòðóêòîð³â-ìîäåëüºð³â
äëÿ äðóæèí-îô³öåð³â ³ çàïèñàëà-
ñÿ. Çãîäîì îòðèìàëà äèïëîì. 

Òåïåð ðîáîòè Îêñàíè Ñêëÿðåí-
êî ïðåäñòàâëåíî â Äåðæàâíîìó
ìóçå¿ ³ãðàøêè òà ó ïðèâàòíèõ êî-
ëåêö³ÿõ çà êîðäîíîì

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Íåâåëèêèé ñí³ã. Â³òåð ï³â-

í³÷íî-ñõ³äíèé, ï³âí³÷íèé, 7—12 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...—5°Ñ,
âíî÷³ —2...—7°Ñ; ó ñõ³äíèõ îáëàñòÿõ âäåíü òà âíî÷³ áëèçüêî 0°Ñ;
â Êðèìó âäåíü +1...+6°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Íåâåëèêèé ñí³ã. Íà äî-
ðîãàõ ïîäåêóäè îæåëåäèöÿ. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, ï³âí³÷íèé,
5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...—5°Ñ, âíî÷³ —2...—7°Ñ

О сана С лярен о входить новий рі із йо о символами, створеними власнор ч
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Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É 
“Õðåùàòèê” 

Напри інці р дня Національном м зеї імені Тараса
Шевчен а від риється вистав а “У раїнсь а традиційна
ляль а”, де б де представлено е спозицію народної
майстрині О сани С лярен о. Їй, на овом
співробітни ові, ви отовлення і рашо та вбрання для
них принесло міжнародн слав . Я і ниж а для дітей
“У раїнсь е вбрання для ляль и”, презентована і в
Італії, і Вати ані, і Франції. Р отворні роботи иян-
и є не тіль и в Державном м зеї і раш и, а й при-
ватних оле ціях за ордоном. До ро Миші О сана
С лярен о ви отовить одраз три різні миш и – плете-
н , те стильн й зроблен з папер лею.

Ó Ïàëàö³ ñïîðòó
âëàøòóþòü 
“Òàíö³ íà ëüîäó”
Çà âèñòóïàìè ó÷àñíèê³â ïîïóëÿðíîãî
òåëåâ³ç³éíîãî øîó ìîæíà áóäå
ñïîñòåð³ãàòè âæèâó

Íà ïî÷àòêó æîâòíÿ öüîãî ðî-
êó òåëåêàíàë “1+1” ðîçïî÷àâ
òðàíñëÿö³þ ðîñ³éñüêîãî øîó
“Òàíö³ íà ëüîäó. Îêñàìèòîâèé
ñåçîí”, ÿêîãî ç íåòåðï³ííÿì ÷å-
êàëè øàíóâàëüíèêè öüîãî ïðî-
åêòó. Äåáþòóâàâøè òîð³ê íà êà-
íàë³ “Ðîñ³ÿ”, “Òàíö³ íà ëüîäó”
çäîáóëè íàéâèùèé ðåéòèíã ó Ðî-
ñ³¿ é óòðèìóþòü íåçì³ííî âèñî-
ê³ ïîçèö³¿ â Óêðà¿í³. Ì³ëüéîíè
ãëÿäà÷³â ³ç çàõîïëåííÿì ñïîñòå-
ð³ãàþòü, ÿê ïîïóëÿðí³ àðòèñòè
åñòðàäè, òåëåâåäó÷³ é âèêîíàâö³
âïåðøå ñòàþòü íà êîâçàíè ³ ï³ä
êåðóâàííÿì ç³ðîê ñâ³òîâîãî ô³-
ãóðíîãî êàòàííÿ îïàíîâóþòü
ñêëàäí³ òàíöþâàëüí³ ïà.

Îäðàçó ï³ñëÿ çéîìîê ïåðøîãî
³ äðóãîãî ñåçîí³â “Òàíö³â íà ëüî-
äó” éîãî ó÷àñíèêè âèðóøèëè â
òðèâàëå òóðíå ì³ñòàìè êðà¿í
ÑÍÄ, à 25 ãðóäíÿ âèñòóïàòèìóòü
ó Êèºâ³. Â “Ëüîäîâîãî øîó” áó-
äå íå ìåíøå í³æ 14 âèñòóï³â, ç
ÿêèõ 6 âèõîä³â çä³éñíÿòü ïàðè
“ç³ðêà+ô³ãóðèñò” ³ 8 — ô³ãóðèñ-
òè-ïðîôåñ³îíàëè. Òàêîæ ó ïðî-
ãðàì³ âå÷îðà º êîíöåðòí³ íîìå-
ðè åñòðàäíèõ àðòèñò³â, ùî áðàëè
ó÷àñòü ó ëüîäîâîìó òåëåïðîåêò³.

Ó ñòîëè÷íîìó Ïàëàö³ ñïîðòó
âèñòóïàòèìóòü: Îêñàíà Ãðèùóê
(äâîðàçîâà îë³ìï³éñüêà ÷åìï³îí-
êà 1994 ³ 1998 ðîê³â, ÷îòèðèðà-

çîâà ÷åìï³îíêà ñâ³òó, òðèðàçîâà
÷åìï³îíêà ªâðîïè) ³ Ïåòðî
Äðàíãà, Îêñàíà Êàçàêîâà (îë³ì-
ï³éñüêà ÷åìï³îíêà 1998 ðîêó,
áðîíçîâà ïðèçåðêà ÷åìï³îíàòó
ñâ³òó, ÷åìï³îíêà ªâðîïè), Ìà-
ðèíà Àí³ñèíà (îë³ìï³éñüêà ÷åì-
ï³îíêà 2002 ðîêó, áðîíçîâà ïðè-
çåðêà Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð 1998 ðî-
êó, ÷åìï³îíêà ñâ³òó, øåñòèðàçî-
âà ÷åìï³îíêà Ôðàíö³¿) ³ Í³ê³òà
Äæèãóðäà, Îëåíà Ãðóøèíà
(áðîíçîâà ïðèçåðêà Îë³ìï³é-
ñüêèõ ³ãîð), Ìàðèíà Êëèìîâà
(îë³ìï³éñüêà ÷åìï³îíêà 1992 ðî-
êó, ñð³áíà ïðèçåðêà Îë³ìï³é-
ñüêèõ ³ãîð 1988 ðîêó, áðîíçîâà
ïðèçåðêà Îë³ìï³àäè-84, òðèðà-
çîâà ÷åìï³îíêà ñâ³òó, ÷îòèðèðà-
çîâà ÷åìï³îíêà ªâðîïè) ³ Àíà-
òîë³é Æóðàâëüîâ, Òåòÿíà Áàñîâà
(áðîíçîâà ïðèçåðêà ÷åìï³îíàòó
Ðîñ³¿ 2003 ðîêó, ó÷àñíèöÿ ÷åì-
ï³îíàò³â ªâðîïè ³ ì³æíàðîäíèõ
çìàãàíü ñåð³¿ Grand-Prix) ³ Îëåê-
ñ³é ×óìàêîâ, Àðòóð Äìèòð³ºâ
(äâîðàçîâèé îë³ìï³éñüêèé ÷åì-
ï³îí, ñð³áíèé ïðèçåð Îë³ìï³é-
ñüêèõ ³ãîð 1994 ðîêó, äâîðàçî-
âèé ÷åìï³îí ñâ³òó, òðèðàçîâèé
÷åìï³îí ªâðîïè) ³ Îëåíà Á³ðþ-
êîâà, Ðóñëàí Ãîí÷àðîâ (áðîíçî-
âèé ïðèçåð Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð)
òà Àìàë³ÿ Ìîðäâèíîâà. Âåäó÷à
øîó — Àíàñòàñ³ÿ Çàâîðîòíþê

Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
“Õðåùàòèê”

25 р дня столичном Палаці спорт в шан валь-
ни ів телевізійно о прое т “Танці на льод ” б де
ні альна можливість вжив побачити вист пи час-
ни ів одраз двох телесезонів. Про рамою “Льодо-
во о шо ” передбачено не менше ніж 14 вист пів і-
нозіро , естрадних ви онавців разом з відомими фі-
ристами-професіоналами та сольні номери фі -

ристів.


