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КИЯНИ ВИЙШЛИ НА БАЗАР
Встановлено рейтин споживчих цін
на прод тових рин ах столиці

Íà â³äïîâ³äàëüíîìó ìîñòó
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé â³äêðèâ ïåðøó ÷àñòèíó Ïîä³ëüñüêî-Âîñêðåñåíñüêîãî ïåðåõîäó

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора мер Києва Леонід Чер-
новець ий від рив міст через
авань від в л. Набережно-
Хрещатиць ої в бі житлово о
масив Оболонь. Та им чи-
ном шлях з Подол до Оболо-
ні с оротився на 4 м. Об'є т
зап стили на три ро и рані-
ше, аніж план вали, але по и
що р х по мост б де одно-
бічним, щодоби він проп с а-
тиме до 20 тис. автомобілів.

Ó÷îðà ïî îá³ä³ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé
ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé óðî÷èñ-
òî â³äêðèâ ì³ñò ÷åðåç ãàâàíü â³ä âóëè-
ö³ Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêî¿. Öå ïåð-
øà ä³þ÷à ÷àñòèíà âåëèêîãî êîìïëåê-
ñó Ïîä³ëüñüêî-Âîñêðåñåíñüêîãî ìîñ-
òîâîãî ïåðåõîäó, áóä³âíèöòâî ÿêîãî
ðîçïî÷àòî ùå 2003 ðîêó. Òà ÷åðåç áðàê
êîøò³â ó áþäæåò³ ïîïåðåäíÿ âëàäà íå
íàäòî ôîðñóâàëà ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëå-
ìè òðàíñïîðòíîãî ñïîëó÷åííÿ. Ð³÷íèé
áþäæåò, ÿêèé çàëèøèâñÿ ó ñïàäîê,
ñòàíîâèâ 5,7 ìëðä ãðí, òîä³ ÿê âàð-
ò³ñòü ìîñòîâîãî ïåðåõîäó ñÿãàº ïîíàä
6 ìëðä ãðí.

Ì³ñò ÷åðåç ãàâàíü â³äêðèëè íà òðè
ðîêè ðàí³øå, í³æ ïëàíóâàëè. Ùîïðàâ-
äà, ðóõ òàì ïîêè ùî áóäå îäíîá³÷íèì.
“Ìè â³äêðèëè îá’ºêò øâèäøå, ùîá
âèð³øèòè ñêëàäíó äîðîæíþ ñèòóàö³þ
íà ïðèëåãëèõ âóëèöÿõ ³ äîðîãàõ. Ì³ñò
ñêîðî÷óº øëÿõ ç Ïîäîëó íà Îáîëîíü
íà ÷îòèðè ê³ëîìåòðè”,— ñêàçàâ Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé. Ì³ñò äîâæèíîþ
385 ì òà øèðèíîþ ìàéæå 28 ì ïðî-
ïóñêàòèìå ùîäîáè äî 20 òèñ. àâòîìî-
á³ë³â. Íà ïðèëåãëèõ âóëèöÿõ òà äîðî-
ãàõ çíèêíóòü çàòîðè, ùî çíà÷íî ïîë³ï-
øèòü ³ åêîëîã³þ. Ïîâíîö³ííèé äâî-
á³÷íèé ðóõ ìîñòîì ÷åðåç ãàâàíü îá³-
öÿþòü ó 2009 ðîö³, êîëè áóäå ãîòîâà
åñòàêàäà íà âóëèö³ Íàáåðåæíî-Õðå-
ùàòèöüê³é.

“Ó Êèºâ³ íå íàéá³ëüø³ çàòîðè ñåðåä
ºâðîïåéñüêèõ ì³ñò, õî÷à äî íàñ ùîì³-
ñÿöÿ ïðè¿çäèòü 80 òèñ. íîâèõ àâòî. Áþ-
äæåò íàñòóïíîãî ðîêó â 23 ìëðä ãðí
äàº íàì çíà÷í³ ðåñóðñè äëÿ ðîçâèòêó
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè”,— çà-
çíà÷èâ ìåð. Â³í äîäàâ, ùî ç íàñòóï-
íîãî ðîêó âàíòàæíèé òðàíñïîðò çóïè-
íÿòèìåòüñÿ íà ï³ä’¿çä³ äî ñòîëèö³. “Öå
ïèòàííÿ óçãîäæåíî ç Ïðåçèäåíòîì
Óêðà¿íè, ³ éîãî ðåàë³çàö³ÿ äàñòü çìî-
ãó ùå íà ð³ê-äâà çâ³ëüíèòè Êè¿â â³ä çà-
òîð³â”,— ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.
Ìåð òàêîæ ñêàçàâ, ùî Â³êòîð Þùåí-
êî äîðó÷èâ Êè¿âñüê³é îáëäåðæàäì³í³ñ-
òðàö³¿ çíàéòè òåðèòîð³þ, ÿêîþ âàíòàæ-
íèé òðàíñïîðò ì³ã áè îá’¿æäæàòè ñòî-
ëèöþ
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Ó÷îðà íà ãðîìàäñüêèõ ñëóõàííÿõ Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé çóñòð³÷àâñÿ ç â³äì³ííèêàìè íàâ÷àííÿ
ñòîëè÷íèõ âóç³â. Ìàéæå 200 ñòóäåíò³â ³ç 13
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ì³ñòà îáãîâîðþâàëè
ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ ó ñôåð³ îñâ³òè. Çîêðå-
ìà ïðàöåâëàøòóâàííÿ ìîëîäèõ ñïåö³àë³ñò³â
ï³ñëÿ íàâ÷àííÿ, íàäàííÿ ¿ì æèòëà, ìåäè÷-
í³ ïîñëóãè òà ïðî¿çä ó ì³ñüêîìó òðàíñïîð-
ò³ äëÿ ñòóäåíò³â. Ðîçãëÿíóëè òàêîæ ïèòàí-
íÿ ðîçâèòêó ñïîðòèâíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì³ñòà òà ïðîáëåìó çàñèëëÿ ãðàëüíîãî á³ç-
íåñó â ñòîëèö³ — ÷è ïîòð³áíî Êè¿â ïåðå-
òâîðþâàòè íà Ëàñ-Âåãàñ

Ç êâ³òíÿ ïðîïóñê äî ìåòðî
àâòîìàòèçóþòü

Ó÷îðà ïðåñ-ñëóæáà ÊÌÄÀ ïîâ³äîìèëà
“Õðåùàòèêó”, ùî çà äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêî-
ãî äî 31 áåðåçíÿ 2008 ðîêó íà âñ³õ ñòàíö³-
ÿõ êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó âñòàíîâëÿòü
âõ³äí³ òà âèõ³äí³ òóðí³êåòè, ÿê³ äàäóòü çìî-
ãó ïîâí³ñòþ ïåðåéòè íà íîâó àâòîìàòèçî-
âàíó ñèñòåìó ïðîïóñêó ïàñàæèð³â, òîáòî çà
äîïîìîãîþ áåçêîíòàêòíèõ êàðòîê. Íà âõî-
ä³ ç òàêî¿ êàðòêè çí³ìàòèìóòü ìàêñèìàëü-
íó âàðò³ñòü ïî¿çäêè, à íà âèõîä³ íà íå¿ áó-
äå ïîâåðòàòèñÿ ÷àñòèíà ãðîøåé â çàëåæíî-
ñò³ â³ä ðåàëüíî¿ äàëüíîñò³ çä³éñíåíî¿ ïî¿çä-
êè. Ïîä³áíà ñèñòåìà âæå äàâíî ç óñï³õîì
ïðàöþº â Ìîñêâ³

Ó ìåòðîïîë³òåí³ 
áóäå ñâÿòêîâå
îñâ³òëåííÿ

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî
íàïåðåäîäí³ íîâîð³÷íî-ð³çäâÿíèõ ñâÿò
ñëóæáà åëåêòðîïîñòà÷àííÿ Êè¿âñüêîãî ìåò-
ðîïîë³òåíó ðîçïî÷àëà âëàøòóâàííÿ ñâÿòêî-
âî¿ ³ëþì³íàö³¿ íà íàäçåìíèõ áóä³âëÿõ ñòàí-
ö³é ìåòðî. Çîêðåìà ïåðåäáà÷àþòü îçäîáè-
òè 24 ñòàíö³¿. Ñâÿòêîâå îôîðìëåííÿ òðè-
âàº çã³äíî ç â³äïîâ³äíèì äîðó÷åííÿì Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî. Êð³ì òîãî, ôàõ³âö³ ï³äçåìêè ïîäáàþòü
ïðî ïîë³ïøåííÿ îñâ³òëþâàíîñò³ â ñàëîíàõ
âàãîí³â. Òàê, â åëåêòðîäåïî “Îáîëîíü” ðîç-
ïî÷àòî ðîáîòè ç îáëàäíàííÿ 60 âàãîí³â íà-
ï³âïðîâ³äíèêîâèìè ïåðåòâîðþâà÷àìè ëþ-
ì³íåñöåíòíîãî îñâ³òëåííÿ

Ó Êèºâ³ â³äêðèòî
áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé
ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî â
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ íà òåðèòîð³¿ øêî-
ëè ¹ 169 â³äêðèëè íîâèé ñïîðòìàéäàí÷èê
“×åìï³îí”. “Àêòèâíå îíîâëåííÿ ñïîðòèâ-
íî¿ áàçè Êèºâà â³äáóâàºòüñÿ çàâäÿêè ³í³ö³-
àòèâ³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè”,— çà-
çíà÷èâ Äåíèñ Áàññ. Çà éîãî ñëîâàìè, òóò
çáóäîâàíî ïîëå äëÿ áàñêåòáîëó ïëîùåþ
26õ13 ì òà ïîëå äëÿ âîëåéáîëó ³ áàäì³íòî-
íó ïëîùåþ 18õ9 ì. Íà îáëàøòóâàííÿ íî-
âîãî ñòàä³îíó ç ðàéîííîãî áþäæåòó âèòðà-
÷åíî ïðèáëèçíî 1 ìëí ãðí
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Ó÷îðà â Öåíòð³ äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ òâîð-
÷îñò³ Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà â³äáóâ-
ñÿ áëàãîä³éíèé ÿðìàðîê-àóêö³îí òâîð÷îñò³
ä³òåé-³íâàë³ä³â, íà ÿêèé çàâ³òàëà ³ çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. ßð-
ìàðêó âëàøòóâàëè ñï³ëüíî ç ãðîìàäñüêîþ
îðãàí³çàö³ºþ “Ðîäèíà” äî Äíÿ ñâÿòîãî Ìè-
êîëàÿ. Ïðåäñòàâèëè ïîíàä 150 âèðîá³â, âè-
ãîòîâëåíèõ ä³òüìè-³íâàë³äàìè. Êîæåí â³ä-
â³äóâà÷ ìàâ ìîæëèâ³ñòü çðîáèòè ãðîøîâèé
âíåñîê äî áëàãîä³éíî¿ ñêðèíüêè. Çà ñëîâà-
ìè äèðåêòîðà öåíòðó Í³íè Ëåâ÷åíêî, ç³áðà-
í³ êîøòè ï³äóòü íà ïîäàëüøèé ðîçâèòîê
òâîð÷èõ çä³áíîñòåé ä³òåé ç îáìåæåíèìè
ìîæëèâîñòÿìè, íàïðèêëàä, íà çàêóï³âëþ
ìàòåð³àëó äëÿ âèðîá³â, ôàðá òîùî

Ñåëÿíè çàç³õíóëè 
íà çàïîâ³äíèê

Ó÷îðà íà çàñ³äàíí³ ì³ñòîáóä³âíî¿ êî-
ì³ñ³¿ äåïóòàòè Êè¿âðàäè ðîçãëÿíóëè
ïðîåêò ð³øåííÿ “Ïðî çàòâåðäæåííÿ äå-
òàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ñåëèùà ×àïà-
ºâêà â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³. Çîêðåìà
éøëîñÿ  ïðî âèä³ëåííÿ ìåøêàíöÿì öüî-
ãî íàñåëåíîãî ïóíêòó çåìåëüíèõ íàä³ë³â.

Ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð Êèºâà Âàñèëü
Ïðèñÿæíþê ïîâ³äîìèâ, ùî ïðîåêò âè-
êîíàëè ôàõ³âö³ êîìóíàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿
“Öåíòð ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè”
íà çàìîâëåííÿ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿. “Äåòàëüíèé ïëàí âæå çà-
òâåðäèëè íà ì³ñòîáóä³âí³é ðàä³, â³äáó-
ëèñÿ ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ, — çàçíà÷èâ
â³í.— Êîëè æ äîêóìåíò îáãîâîðþâàëè
7 ãðóäíÿ íà ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè, ó äåïó-
òàò³â âèíèêëî ÷èìàëî çàïèòàíü. Ç’ÿñó-
âàëîñÿ, ùî ÷àñòèíà òåðèòîð³¿, íà ÿêó
ïðåòåíäóþòü ÷àïàºâö³, ðîçòàøîâàíà â
çåëåí³é çîí³ (äî ÿêî¿ íàëåæèòü 23 ãà ë³-
ñó I êàòåãîð³¿) òà â ìåæàõ çàêàçíèêà “Ãî-
ëîñ³¿âñüêèé”. Òîæ âèð³øóâàòè äîëþ öèõ
çåìåëü íå â êîìïåòåíö³¿ äåïóòàò³â Êè-
¿âðàäè. Òîìó öå ìàþòü ðîçãëÿíóòè âæå
íà äåðæàâíîìó ð³âí³”.

Ïðåäñòàâíèêè ñ³ëüñüêî¿ ãðîìàäè íà-
ìàãàëèñÿ ïåðåêîíàòè äåïóòàò³â â òîìó,
ùî á³ëüøà ÷àñòèíà ë³ñó, ïðî ÿêó éäå
ìîâà, çàíåäáàíà, òàì ìîæíà çóñòð³òè
çâàëèùà ñì³òòÿ. ×àïàºâö³ çàïåâíÿëè
ó÷àñíèê³â êîì³ñ³¿, ùî æîäíîãî äåðåâà
íå âèðóáàþòü ³ çáåðåæóòü çåëåíó çîíó.
×èìàëî çàïèòàíü âèíèêëî ó äåïóòàò³â
äî çàìîâíèêà, àëå ç Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàé-

äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ íà êîì³ñ³þ ÷îìóñü í³-
õòî íå ç’ÿâèâñÿ.

Ïîðàäèâøèñü, îáðàíö³ âèð³øèëè óõâà-
ëèòè äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ ñåëèùà
×àïàºâêà çà îñíîâó. “Ùîïðàâäà, ïðè â³ä-
âåäåíí³ çåìåëüíèõ íàä³ë³â ìàþòü âðàõó-
âàòè âñ³ çàóâàæåííÿ, îòðèìàí³ íà åêîëî-
ã³÷í³é êîì³ñ³¿”,— çàçíà÷èâ ãîëîâà ïîñò³é-
íî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäó-
âàííÿ òà àðõ³òåêòóðè ªâãåí Øàëîìåºâ

ßê ïèñàâ “Õðåùàòèê”, ó âåðåñí³ ìåø-
êàíö³ ñåëà ×àïàºâêè âæå ïðèõîäèëè íà
çàñ³äàííÿ Ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè ç ºäèíèì
çàïèòàííÿì: êîëè âîíè îòðèìàþòü ñâîþ

çåìëþ? Òîä³ ãîëîâà êîì³ñ³¿ Àíàòîë³é Êî-
âàëåíêî çâèíóâàòèâ ó çàòðèìö³ ðàéîííó
âëàäó, ÿêà íå ñêëàëà ñïèñêè ìåøêàíö³â
íà îòðèìàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê. Ðîç-
â’ÿçàòè ïðîáëåìó ñåëÿí óçÿâñÿ ì³ñüêèé
ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé, ÿêèé âè-
ñëóõàâ îäðàçó îáèäâ³ ñòîðîíè: ³ ðàéîí-
íó âëàäó, ³ ñàìèõ ÷àïà¿âö³â.

Íàãàäàºìî, ùî äâà ðîêè òîìó Ãîëî-
ñ³¿âñüêà âëàäà âèñòóïèëà çàìîâíèêîì
çàòâåðäæåííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó çàáóäî-
âè. Öåé ïëàí ïðîéøîâ ì³ñòîáóä³âíó ðà-
äó, çåìåëüíó êîì³ñ³þ, àëå âèíèêëè
ïðîáëåìè ç êîì³ñ³ºþ ç åêîëîã³÷íî¿ 
ïîë³òèêè.

Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора омісія Київради з питань
охорони здоров'я та соціально о
захист населення роз лян ла
та хвалила низ прое тів.
Зо рема схвалено про рам ре-
прод тивно о здоров'я иян на
2008—2015 ро и.

Ó÷îðà íà çàñ³äàíí³ Ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó çà ïðîïîçèö³ºþ íà-
÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ Ëþäìèëè Êà÷óðîâî¿ ðîçãëÿíóëè òà
âçÿëè çà îñíîâó ì³ñüêó êîìïëåêñíó ïðî-
ãðàìó “Ðåïðîäóêòèâíå çäîðîâ’ÿ íàñå-
ëåííÿ ì. Êèºâà íà 2008—2015 ðîêè”.

Öåé äîêóìåíò óõâàëåíî â ö³ëîìó ³ äî-

îïðàöþþòü, áî ãîëîâà Ïîñò³éíî¿ êîì³-
ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó Îëüãà Áîãîìî-
ëåöü-Øåðåìåòüºâà çàçíà÷èëà, ùî ïðî-
ãðàìà íåäîñêîíàëà, ïîäàíà â îñòàííþ
ìèòü ïåðåä óõâàëåííÿì áþäæåòó Êè¿â-
ðàäîþ.

Á³ëüø³ñòü ÷ëåí³â êîì³ñ³¿ ïîãîäèëèñÿ
ùîäî äîîïðàöþâàííÿ ïðîãðàìè. Çîêðå-
ìà çàïîçè÷àòü äîñâ³ä ãàëóç³ àêóøåðñòâà
òà ã³íåêîëîã³¿ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³.
Òàì ³ç ïîðîä³ëëåþ â ïîëîãîâîìó áóäèí-
êó ìîæå ïîñò³éíî ïåðåáóâàòè ðîäèíà.
À îñü íåáëàãîïîëó÷íèõ êèÿíîê çàõèñ-
òÿòü â³ä âàã³òíîñò³. Äëÿ öüîãî äàâàòè-
ìóòü áåçîïëàòíî êîíòðàöåïòèâè æ³íêàì
áåç ïåâíîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, ïñèõ³÷-
íî õâîðèì, ç âàäàìè ñåðöÿ òà ñîö³àëü-
íî íåçàõèùåíèì.

Íà êîì³ñ³¿ çàòâåðäèëè ñòàòóò Îëåê-
ñàíäð³âñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ (êîëèø-
íüî¿ Æîâòíåâî¿) ç ïîïðàâêîþ äåïóòàòà

Êè¿âðàäè ²ãîðÿ Äîáðóöüêîãî. Âîíà
ñïðÿìîâàíà íà òå, ùîá ãîëîâíèé ë³êàð
íå ìàâ ïðàâà â³ä÷óæóâàòè ìàéíî òà çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ë³êàðí³. Ó ðåçóëüòàò³
äèñêóñ³¿ âèð³øèëè, ùî ãîëîâíèé ë³êàð
óñòàíîâè ìàº áóòè îäíî÷àñíî çàñòóïíè-
êîì êåð³âíèêà òåðèòîð³àëüíîãî ìåäè÷-
íîãî îá’ºäíàííÿ “Ñòàðîêè¿âñüêå”.

Íà çâåðíåííÿ ÊÏ “Êè¿âòðàíñïàðê-
ñåðâ³ñ” óõâàëèëè, ùî 127 òèñÿ÷ êèÿí-
ï³ëüãîâèê³â çìîæóòü ñêîðèñòàòèñÿ ï³ëü-
ãîþ, àëå âîíè ïîâèíí³ îòðèìóâàòè òà-
ëîíè íà ïàðêóâàííÿ àâòîìîá³ë³â ëèøå
çà îñîáèñòèì ïðåä’ÿâëåííÿì äîêóìåí-
òà ïðî ñòàòóñ ï³ëüãîâèêà.

Êîì³ñ³ÿ çàòâåðäèëà êàíäèäàòóðó
Â’ÿ÷åñëàâà Áè÷êîâà äî â³äá³ðêîâî¿ êî-
ì³ñ³¿, êîòðà ðåêîìåíäóâàòèìå ä³òåé-³í-
âàë³ä³â, ñèð³ò òà ä³òåé ç ìàëîçàáåçïå÷å-
íèõ ñ³ìåé äî âñòóïó ó Â³äêðèòèé ì³æ-
íàðîäíèé óí³âåðñèòåò ðîçâèòêó ëþäèíè
“Óêðà¿íà”

Ñõâàëåíî â ö³ëîìó ïðîãðàìó ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ 
íà 2008—2015 ðîêè

Êèÿíè ìàþòü
íàðîäæóâàòèñÿ ùàñëèâèìè

Îòðèìàòè íàä³ëè ìåøêàíö³ ×àïàºâêè çìîæóòü, 
ëèøå âðàõóâàâøè çàóâàæåííÿ åêîëîã³÷íî¿ êîì³ñ³¿
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора під час засідання омісії
Київради деп тати прийняли за
основ прое т рішення "Про за-
твердження детально о план
територій (ДПТ) селища Чапаєв-
а". Щоправда, селяни воліють
отримати наділи в лісі I ате о-
рії та в межах за азни а "Голо-
сіївсь ий". Відта виріш вати
долю цих земель, швидше за
все, доведеться вже на держав-
ном рівні.

У вересні меш анці селища Чапаєв а вже просили Леоніда Черновець о о допомо и
виділенні земельних діляно

Ñòóäåíòè îáãîâîðèëè 
ç ìåðîì ïðîáëåìè ìîëîä³
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Êîìóí³ñòè 
íå ï³äí³ìóòüñÿ
çà Þë³þ
Òèìîøåíêî

Ñüîãîäí³ â óêðà¿íñüêîìó ïàðëàìåíò³ ìàº
â³äáóòèñÿ áåçïðåöåäåíòíå çà ñâîºþ ôîð-
ìîþ ãîëîñóâàííÿ. Ë³äåð ôðàêö³¿ ÍÓ—ÍÑ
Â’ÿ÷åñëàâ Êèðèëåíêî çàçíà÷èâ, ùî “óñ³ ãî-
ëîñóâàííÿ â³äáóäóòüñÿ øëÿõîì âñòàâàííÿ
äåïóòàò³â ó çàë³ ñåñ³éíèõ çàñ³äàíü”. Çà ñëî-
âàìè ïàíà Êèðèëåíêà, ÍÓ—ÍÑ ïëàíóº
îáèðàòè íå ëèøå ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà, à é
Êàáì³í ó ïîâíîìó ñêëàä³. À îñü íà ïîñàä³
ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè íóíñ³âö³ òàê ñàìî íå õî÷óòü áà÷èòè
ïðåäñòàâíèêà êîìóí³ñò³â.

Äåïóòàòè â³ä Êîìïàðò³¿ ç ì³ñöü íà ï³ä-
òðèìêó êàíäèäàòóðè Þë³¿ Òèìîøåíêî íà
ïîñàäó ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà íå âñòàâàòèìóòü.
Àëå é ³íøèì íå çàâàæàòèìóòü. “Ùî ñòî-
ñóºòüñÿ ôîðìè ãîëîñóâàííÿ, òî öå ïðàâî
á³ëüøîñò³. ¯ì âèð³øóâàòè. Ìè ¿ì íå ïåðå-
øêîäæàòèìåìî”,— çàïåâíèâ “Õðåùàòèê”
äåïóòàò â³ä ÊÏÓ Îëåêñàíäð Ãîëóá.

Íàñê³ëüêè åôåêòèâíèì äëÿ êîàë³ö³¿ ñòà-
íå íîâèé ìåòîä ãîëîñóâàííÿ, ïîêàæå âæå
ñüîãîäí³øíº çàñ³äàííÿ

Ïðèá³÷íèêè
Ïðåçèäåíòà 
íå ïîñï³øàþòü
îá’ºäíóâàòèñÿ

Âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð Öåíòðó ñîö³àëü-
íèõ äîñë³äæåíü “Ñîô³ÿ” Âîëîäèìèð Ëóïà-
ö³é íå â³ðèòü ó ìîíîë³òí³ñòü ìîæëèâîãî
íîâîãî ïîë³òè÷íîãî óòâîðåííÿ íà áàç³ áëî-
êó “Íàøà Óêðà¿íà — Íàðîäíà ñàìîîáîðî-
íà”. ßê çàÿâèâ ïîë³òîëîã “Õðåùàòèêó”,
ÍÓ—ÍÑ äåìîíñòðóº ñåáå ÿê êîíãëîìåðàò,
òîìó ìîæå âèíèêíóòè íå îäíà, à ê³ëüêà
ïàðò³é. Íà äóìêó ïàíà Ëóïàö³ÿ, ÷àñ, êîëè
íà îñíîâ³ áëîêó ïðèðîäíî ìîæíà áóëî
ñòâîðèòè ºäèíó ïàðò³þ, óæå âòðà÷åíî. “Òå-
ïåð ïàðò³¿, ùî âõîäÿòü äî ÍÓ—ÍÑ, ìàþòü
çíà÷í³ ïîë³òè÷í³ ðîçá³æíîñò³”,— êîíñòàòó-
âàâ ïîë³òîëîã.

Ó÷îðà ïðî òå, ùî âàð³àíò ñòâîðåííÿ ºäè-
íî¿ ïàðò³¿ íà áàç³ ÍÓ—ÍÑ º ìàëîéìîâ³ð-
íèì, çàÿâèâ ³ äåïóòàò â³ä öüîãî îá’ºäíàí-
íÿ, ë³äåð Óêðà¿íñüêî¿ íàðîäíî¿ ïàðò³¿ Þð³é
Êîñòåíêî. “ß äàâíî êàçàâ ïðî òå, ùî â íà-
øîìó áëîö³ ð³çí³ ïîë³òè÷í³ ³äåîëîã³¿, òîìó
÷åðåç ¿õí³ ñóïåðå÷íîñò³ ñòâîðåííÿ ºäèíî¿
ïàðò³¿ íåìîæëèâå”,— çàÿâèâ ïàí Êîñòåí-
êî. Âîäíî÷àñ ë³äåð ÓÍÏ çàïðîïîíóâàâ ³í-
øèé âàð³àíò — ñòâîðåííÿ ê³ëüêîõ ïîë³òè÷-
íèõ ïàðò³é çà óìîâè, ùî ÓÍÏ, ÓÐÏ “Ñî-
áîð” ³ Íàðîäíèé ðóõ Óêðà¿íè ïîâèíí³ óâ³é-
òè â îäíó ïîë³òè÷íó ñèëó

Âîëîäèìèð Ïóò³í
õî÷å ñòàòè
ïðåì’ºðîì

Ó÷îðà â Ðîñ³¿ íà ç’¿çä³ ïàðò³¿ “ªäèíà Ðî-
ñ³ÿ” ïåðøîãî â³öå-ïðåì’ºðà Äìèòðà Ìåä-
âåäºâà áóëî âèñóíóòî êàíäèäàòîì ó ïðåçè-
äåíòè íà ìàéáóòí³ âèáîðè. Ñâîãî íàñòóï-
íèêà âèçíà÷èâ ñàì ïðåçèäåíò Ðîñ³¿ Âîëî-
äèìèð Ïóò³í. “Ó ðóêè òàêî¿ ëþäèíè íå ñî-
ðîìíî ³ íå ñòðàøíî ïåðåäàòè ãîëîâí³ âà-
æåë³ óïðàâë³ííÿ êðà¿íîþ, äîëþ Ðîñ³¿”,—
çàçíà÷èâ íà ç’¿çä³ Âîëîäèìèð Ïóò³í. Âîä-
íî÷àñ, ÷èííèé ïðåçèäåíò Ðîñ³¿ íå õî÷å çà-
ëèøàòèñÿ ïîçà ïîë³òèêîþ ³ âæå ãîòóºòüñÿ
ñòàòè ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì. ßê â³äîìî, ïàí
Ïóò³í ïîãîäèâñÿ ç âèñëîâëåíîþ ðàí³øå ïà-
íîì Ìåäâåäºâèì ïðîïîçèö³ºþ î÷îëèòè
óðÿä ó ðàç³ ïåðåìîãè òîãî íà âèáîðàõ. “ß
çãîäíèé ïðàöþâàòè íà ïîñàä³ ïðåì’ºð-ì³-
í³ñòðà áåç çì³íè âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü ì³æ
ïðåçèäåíòîì ³ ãëàâîþ óðÿäó”,— ñêàçàâ ïðå-
çèäåíò Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿. Íàãàäàºìî,
ïðåçèäåíòñüê³ âèáîðè â Ðîñ³¿ â³äáóäóòüñÿ ó
2008 ðîö³
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Âëàäà îíîâëþºòüñÿ
Äí³ïðîâñüêà ðàéðàäà ñüîãîäí³ ñïðîáóº îáðàòè íîâîãî
êåð³âíèêà ðàéîíó

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, íà ñüî-
ãîäí³øí³é ñåñ³¿ ðàéðàäè éìîâ³ðíå âèñó-
íåííÿ êàíäèäàòóðè íà ïîñàäó ãîëîâè
ðàéðàäè çàì³ñòü Îëåêñàíäðà Ñîòíèêî-
âà. Ñåðã³é Àðòåìåíêî, íèí³øí³é çàñòóï-
íèê ãîëîâè ðàéîííî¿ ðàäè, çàçíà÷èâ, ùî
“öå ïèòàííÿ ìîæå ïîðóøèòè áóäü-ÿêà ³ç
äåïóòàòñüêèõ ôðàêö³é”. Âîäíî÷àñ ïàí
Àðòåìåíêî íå ïðîêîìåíòóâàâ “Õðåùà-
òèêó”, ÿê ñïðèéíÿëè ó ðàéîí³ â³äñòàâêó
ïàíà Ñîòíèêîâà, ðåçîííî çàçíà÷èâøè:
“Óêàç Ïðåçèäåíòà òðåáà âèêîíóâàòè, à
íå îáãîâîðþâàòè”. Íàãàäàºìî, ùî Óêàç
ïðî çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàäè ãëàâè Äí³ïðîâ-
ñüêî¿ ÐÄÀ Îëåêñàíäðà Ñîòíèêîâà
ç’ÿâèâñÿ 13 ãðóäíÿ. Ï³äñòàâîþ äëÿ öüî-
ãî ñòàëî ð³øåííÿ ñóäó, ÿêèé âèçíàâ, ùî
ïàíà Ñîòíèêîâà ñâîãî ÷àñó íåçàêîííî
îáðàëè êåð³âíèêîì Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéðà-
äè. Ïðîòå, âî÷åâèäü, ð³øåííÿ ñóäó ëè-
øå íàäàëî ôàêòîâ³ â³äñòàâêè çàêîííî¿
ôîðìè.

Ó êîìàíä³ Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
îñòàíí³ì ÷àñîì ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïðîöåñ
çàì³íè òèõ êåð³âíèê³â, ÿê³ íå çìîãëè
ïðàöþâàòè â ìåæàõ âèñîêèõ ñòàíäàðò³â,
çàäàíèõ ìåðîì. Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
âæå ïîíàä ð³ê êåðóº ì³ñòîì ³, ÿê ³ éîãî
âèáîðö³, î÷³êóº ïîáà÷èòè â³ä ñâî¿õ ï³ä-
ëåãëèõ ïåâíèõ ðåçóëüòàò³â. ßêùî öüîãî
íåìàº, òî ìåð âæèâàº íàëåæíèõ çàõîä³â.

Ïåðøèìè “ï³øëè” çàñòóïíèêè ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ñåðã³é Ç³ì³í òà ²âàí Ñàë³é. Òå-
ïåð, âî÷åâèäü, ÷åðãà çà ãîëîâàìè ðàéî-
í³â. Îëåêñàíäð Ñîòíèêîâ äàâíî ïîòðà-
ïèâ ó íåìèë³ñòü äî ì³ñüêî¿ âëàäè ÷åðåç
íåçàäîâ³ëüíó ðîáîòó. Àäæå ñàìå Äí³ï-
ðîâñüêèé ðàéîí òðèâàëèé ÷àñ “ë³äèðó-
âàâ” çà íåãàòèâíèìè â³äãóêàìè ìåøêàí-
ö³â, ùî çàñâ³ä÷èëè äàí³ call-öåíòðó ñòî-
ëè÷íî¿ ìåð³¿. Òîæ çâ³ëüíåííÿ Îëåêñàí-
äðà Ñîòíèêîâà ñòàëî ïðèíöèïîâèì äëÿ
ì³ñüêî¿ âëàäè.

Ó öüîìó ïèòàíí³ ìåð çíàéøîâ ðîçó-
ì³ííÿ ³ ç áîêó Ïðåçèäåíòà. Çà óìîâ ïî-
ë³òèçàö³¿ óðÿäó òà óïðàâë³íñüêî¿ âåðòè-
êàë³ ñòàá³ë³çàö³ÿ ñèòóàö³¿ â ñòîëèö³, ÿñ-
íà ð³÷, íà ðóêó Â³êòîðîâ³ Þùåíêó. Ïî-
ë³òè÷íà íåñòàá³ëüí³ñòü, äî ÿêî¿ ïðèçâå-
ëè äîñòðîêîâ³ âèáîðè, íåãàòèâíî âïëè-
âàº íà êåðóâàííÿ êðà¿íîþ. Çàâäàííÿì
ãëàâè äåðæàâè ñòàº ñòàá³ë³çàö³ÿ ïðîöå-
ñ³â, ïðèíàéìí³ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³. Ó
öüîìó â³í íå çíàõîäèòü ï³äòðèìêè ç áî-
êó ïðîâ³äíèõ ïîë³òè÷íèõ ãðàâö³â, ÿê³ çà-
ö³êàâëåí³ ó ôîðñóâàíí³ êðèçè, àæ äî ïî-
ðóøåííÿ ïèòàííÿ ïðî äîñòðîêîâ³ ïðåçè-
äåíòñüê³ âèáîðè. Ïðîòå â ïðàãíåíí³ çà-
ñïîêî¿òè ðîçáóðõàíå ñóñï³ëüñòâî ãëàâà
äåðæàâè ìîæå ñïåðòèñÿ íà êåð³âíèê³â íà
ì³ñöÿõ. À òîìó Ïðåçèäåíòîâ³ âèã³äíî ï³ä-
òðèìàòè â Êèºâ³ ëþäèíó, ÿêà º ð³âíîâ³ä-

äàëåíîþ â³ä óñ³õ ïðîâ³äíèõ ïîë³òè÷íèõ
ñèë. Íàðàç³ òàêîþ ëþäèíîþ â ñòîëèö³ º
ëèøå ×åðíîâåöüêèé. Ïîë³òîëîã Âîëîäè-
ìèð Ôåñåíêî ñêàçàâ “Õðåùàòèêó”, ùî
óêàçè Ïðåçèäåíòà — “öå ñâ³ä÷åííÿ òî-
ãî, ùî íèí³ ì³æ Ëåîí³äîì ×åðíîâåöüêèì
³ Ñåêðåòàð³àòîì Ïðåçèäåíòà íåìàº â³é-
íè, íåìàº ÿêîãîñü ïðîòèñòîÿííÿ ³ îõî-
ëîäæåííÿ â³äíîñèí, à º ïåâíå çàìèðåí-
íÿ, íàâ³òü ïåâí³ óãîäè. Òóò êîíôë³êòí³
ïèòàííÿ, ÿê³ áóëè ç äåÿêèìè ãîëîâàìè
äåðæàäì³í³ñòðàö³é, âèð³øóº ×åðíîâåöü-
êèé, à ç ³íøîãî áîêó,— íèí³ ìè áà÷èìî
àêòèâí³øó êàäðîâó ïîë³òèêó ñàìîãî Ïðå-
çèäåíòà. ² òîìó, íà ì³é ïîãëÿä, âàæëèâî
íå òå, êîãî çíÿëè ç ïîñàäè, à êîãî ïðè-
çíà÷àòü. Öå áóäå á³ëüøèì ³íäèêàòîðîì —
çà öèìè ô³ãóðàìè ïîáà÷èìî, ÷èéîãî
âïëèâó á³ëüøå: êåð³âíèöòâà ÊÌÄÀ ÷è
Ïðåçèäåíòà. Ìîæëèâî, øóêàòèìóòü ÿê³ñü
êîìïðîì³ñí³ ô³ãóðè äëÿ òîãî, ùîá Ïðå-
çèäåíò çðîçóì³â, ùî Êè¿â ïåðåáóâàº ï³ä
êîíòðîëåì íå ëèøå Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî, à é ï³ä éîãî”.

Ñüîãîäí³øíº ãîëîñóâàííÿ äàñòü çìî-
ãó â³äïîâ³ñòè ³ íà çàïèòàííÿ, ÿêèì ÷è-
íîì Ïðåçèäåíò áóäóâàòèìå ñâî¿ â³äíî-
ñèíè ç êåð³âíèêàìè âåëèêèõ ì³ñò. Çà
÷àñ³â Ëåîí³äà Êó÷ìè ïðèçíà÷åííÿ êå-
ð³âíèê³â ðàéîí³â áóëî çäåá³ëüøîãî ïðå-
ðîãàòèâîþ ìåðà. Â³êòîð Þùåíêî ìîæå
ñïðîáóâàòè ç³ãðàòè ó âëàñíó ãðó íà
ðàéîííîìó ð³âí³, ïðîëîá³þâàâøè
“ñâîþ” ëþäèíó íà ïîñàäó ãîëîâè ÐÄÀ.
Ìîæëèâî, íîâèé êåð³âíèê ñòàíå êîì-
ïðîì³ñíîþ ô³ãóðîþ, ÿêà çàäîâîëüíèòü
îáèäâ³ ñòîðîíè. Òîæ ãîëîñóâàííÿ â
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³, ÿêå â³äáóäåòüñÿ
çà ïðèíöèïîâî íîâî¿ ïîë³òè÷íî¿ ñèòó-
àö³¿ â êðà¿í³, ìàº âñ³ øàíñè ñòàòè çíà-
êîâèì íå ëèøå äëÿ Êèºâà, à é äëÿ âñ³º¿
êðà¿íè

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні на сесії Дніпровсь ої районної ради може б ти обраний
новий ерівни район замість звільнено о Президентом Оле сан-
дра Сотни ова. Останні події стали свідченням оновлення столичної
владної оманди та дали привід е спертам оворити про озна и
політично о зближення між мером Києва Леонідом Черновець им і
Президентом У раїни Ві тором Ющен ом.

Ві тор Ющен о власнор чно звільнив із посади олов Дніпровсь о о район
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“²íäóñòð³àëüíèé” ïðèêðàñèòü 
Áîðèñï³ëüñüêó
Ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ çâåäóòü ñó÷àñíèé æèòëîâèé êîìïëåêñ
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У Дарниць ом районі на
в лиці Бориспільсь ій, 21-
45 за іль а ро ів звед ть
с часний житловий ом-
пле с "Інд стріальний".
Допрое тні пропозиції б -
дівництва трьох висото ,
де б де майже 800 вар-
тир та пар ін на 320 ав-
то, мин ло о тижня роз-
лян ли і підтримали на
містоб дівній раді.

Íà ì³ñö³ ìàéáóòíüî¿ çàáóäîâè
íèí³ ñòîÿòü òðè ñòàð³ ñïîðóäè,
ÿê³ ï³äëÿãàþòü çíåñåííþ. Çà-
ì³ñòü íèõ çâåäóòü ñó÷àñíèé æèò-
ëîâèé êîìïëåêñ “²íäóñòð³àëü-
íèé”. Äîïðîåêòí³ ïðîïîçèö³¿ áó-
ä³âíèöòâà íà âóë. Áîðèñï³ëü-
ñüê³é ìèíóëîãî òèæíÿ ðîçãëÿíó-
ëè ³ ñõâàëèëè íà ì³ñòîáóä³âí³é
ðàä³.

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî àðõ³òåê-
òîðà ïðîåêòó Äìèòðà Áóëàíîâà,
íà òåðèòîð³¿ â 3,2 ãà, ÿêà íàëå-
æèòü Ì³íîáîðîíè, ïëàíóþòü
ñïîðóäèòè òðè êîìïëåêñè â³ä 10
äî 16 ³ 20 ïîâåðõ³â òà ê³ëüêà-
ÿðóñíó ïàðêîâó íà 320 àâòî. “Ï³ä
÷àñ ïåðøî¿ ÷åðãè ïîáóäóþòü 624

êâàðòèðè ³ 170 ï³ä ÷àñ äðóãî¿,—
çàçíà÷èâ â³í.— Ïåðåâàæíî öå
áóäóòü 1,2,3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè
“åêîíîì-êëàñó”. Çà ñëîâàìè ïà-
íà Áóëàíîâà, ïîðó÷ ç “²íäóñòð³-
àëüíèì” ïðîêëàäóòü íîâó òðàì-
âàéíó ë³í³þ, à íåïîäàë³ê â³äêðè-
þòü ñòàíö³þ ìåòðî “Ïðîìèñëî-
âà”. ßêùî ïèòàííÿ áóäå âèð³-
øåíî ïîçèòèâíî, òî â öüîìó
ðàéîí³ äî ªâðî-2012 ïîáóäóþòü
Îë³ìï³éñüêèé ñòàä³îí. Äìèòðî
Áóëàíîâ êàæå, ùî â ðàä³óñ³ äî-
ñòóïíîñò³ º 2 äèòñàäêè ³ øêîëà.
“Ì³ñöü ó íèõ ö³ëêîì âèñòà÷èòü
³ äëÿ þíèõ ìåøêàíö³â êîìïëåê-
ñó”,— ââàæàº â³í.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” çà-
ñòóïíèê ãåíäèðåêòîðà ÄÏ
“Óêðâ³éñüêáóä” Âàñèëü Òîêìàê,
çåìåëüíå ïèòàííÿ ³íâåñòîð óæå
âèð³øèâ, ä³ëÿíêà ïåðåáóâàº â
éîãî ïîñò³éíîìó êîðèñòóâàíí³.
Ùîïðàâäà, âàðò³ñòü êîìïëåêñó
íàðàç³ íåâ³äîìà, àäæå íå ðîçðîá-
ëåíî ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿.

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíè-
êà íà÷àëüíèêà ÃÓ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñü-
êîãî ñåðåäîâèùà Åäóàðäà Ëå-
ùåíêà, ðàéîí çàáóäîâè âçäîâæ
âóë. Áîðèñï³ëüñüêî¿ ï³äëÿãàº
ìàñøòàáí³é ðåêîíñòðóêö³¿.
“Çâ³äñè ìàþòü ïåðåíåñòè âñ³
ïðîìèñëîâ³ ï³äïðèºìñòâà, ïåðå-

âàæíî â³éñüêîâ³ îá’ºêòè,— çà-
çíà÷èâ â³í.— Àâòîðè ìàþòü âðà-
õóâàòè ïîðàäè ôàõ³âö³â ñòîñîâ-

íî áóä³âíèöòâà ï³äçåìíîãî ï³-
øîõ³äíîãî ïåðåõîäó â ì³ñö³ ïå-
ðåòèíó ³ç òðàìâàéíîþ ë³í³ºþ.

Îêð³ì òîãî, âèçíà÷èòèñÿ ³ç íà-
â÷àëüíèìè çàêëàäàìè òà â³äñòàí-
íþ äî íèõ”

Êèÿíè âèéøëè íà áàçàð
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора ореспондент "Хре-
щати а" дослідж вав, на
я их столичних рин ах
найнижчі та найвищі ціни
на базові прод ти харч -
вання. Я з'яс валося,
найнижчі по азни и спо-
живчо о оши а на рин
"Дніпро" — 38,2 рн, а
найдорожчий продоволь-
чий оши на Бессараб-
сь ом рин — 79,57
рн. Середній по азни
споживчо о оши а на
продовольчих рин ах сто-
лиці становив 58,15 рн.

Íà ñüîãîäí³ ó ñòîëèö³ ôóíêö³î-
íóþòü 20 ìàëèõ ³ 10 âåëèêèõ ðèí-
ê³â, íà ÿêèõ ðåàë³çîâóþòü ïðîäóê-
ö³þ, ÿêó ñïîæèâàº 47% ì³ñüêîãî
íàñåëåííÿ. Â îñíîâó äîñë³äæåííÿ
ïîêàçíèê³â ñïîæèâ÷èõ êîøèê³â íà
ðèíêàõ âçÿëè ïåðåë³ê êîìïîíåí-
ò³â, ÿê³ çàä³ÿí³ â ïðèãîòóâàíí³
óêðà¿íñüêîãî áîðùó. Äëÿ ç’ÿñóâàí-
íÿ ïîêàçíèê³â ³íäåêñó áîðùó íà
ñòîëè÷íèõ ïðèëàâêàõ, ïåðåâ³ðèëè
â³ñ³ì íàéâ³äîì³øèõ ³ ñîö³àëüíî
çíà÷èìèõ ðèíê³â — “Æèòí³é”
(Ïîä³ëüñüêèé ð-í), “Äåì³¿âñüêèé”
(Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í), “Ëóê’ÿí³â-
ñüêèé” (Øåâ÷åíê³âñüêèé ð-í),
“Þí³ñòü” (Äí³ïðîâñüêèé ð-í),
“Äí³ïðî” (Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í),
“Äåñíà” (Äåñíÿíñüêèé ð-í), “Ïî-
ëþñ” (Äåñíÿíñüêèé ð-í), “Áåññà-
ðàáñüêèé” (Øåâ÷åíê³âñüêèé ð-í).

Ï³ä ÷àñ äîñë³äæåííÿ ³ç 12 ïðî-
äóêò³â, ïîòð³áíèõ äëÿ ïðèãîòóâàí-
íÿ íàö³îíàëüíî¿ ñòðàâè, âèáðàëè

ò³, ÿê³ º íàéäåøåâøèìè íà ïðîäî-
âîëü÷èõ ðèíêàõ. Äî ïåðåë³êó ñïî-
æèâ÷îãî êîøèêà “Õðåùàòèêà”
óâ³éøëè òàê³ ïðîäóêòè: êàðòîïëÿ,
êàïóñòà, öèáóëÿ, çåëåíü (ïåòðóø-
êà, îêð³ï), êâàñîëÿ, ÷àñíèê, áóðÿê,
ìîðêâà, òîìàòíà ïàñòà, îë³ÿ (ñî-
íÿøíèêîâà ðàô³íîâàíà), ñâèíÿ÷³
ðåáðà òà ñìåòàíà. Çà îñíîâó ó ðîç-
ðàõóíêàõ áðàëè ö³íó çà 1 êã.

Ïåðøó ïîçèö³þ â óìîâíîìó
ðåéòèíãó î÷³êóâàíî ïîñ³â ðèíîê
“Äí³ïðî” íà Áîðùàã³âö³. Ïðîäóê-
òîâèé êîøèê òàì êîøòóº 38,2 ãðí.
Íà äðóãîìó ì³ñö³ — ðèíîê “Ïî-
ëþñ” íà Òðîºùèí³ (51,6 ãðí), òðå-
òÿ ïîçèö³ÿ íàëåæèòü Ëóê’ÿí³âñüêî-
ìó ðèíêó â Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ — 55,8 ãðí çà êîøèê. Äàë³
â ðåéòèíãó ðèíîê “Äåñíà” (58,8

ãðí), Äåì³¿âñüêèé ðèíîê (60,04
ãðí), Æèòí³é ðèíîê (60,06 ãðí),
“Þí³ñòü” (61,15ãðí). Íà îñòàííüî-
ìó ì³ñö³ ïðîãíîçîâàíî çàêð³ïèâñÿ
“Áåññàðàáñüêèé ðèíîê” ³ç ïîêàç-
íèêîì 79,57 ãðí çà êîìïîíåíòè
íàö³îíàëüíî¿ ñòðàâè. Ð³çíèöÿ ó ö³-
í³ ì³æ ïåðøèì ³ îñòàíí³ì ì³ñöåì
ñòàíîâèòü 41,37 ãðí. Ñåðåäí³é ïî-
êàçíèê âàðòîñò³ ïðîäóêòîâîãî êî-
øèêà ñåðåä íàâåäåíèõ âèùå ðèí-
ê³â ñòàíîâèâ 58,15 ãðí.

ßê ïîâ³äîìëÿâ “Õðåùàòèê” ðà-
í³øå, ñåðåäíÿ ö³íà ñïîæèâ÷îãî êî-
øèêà â ñòîëè÷íèõ ã³ïåðìàðêåòàõ
íà ðàç³ ñòàíîâèòü 58,64 ãðí, ùî íà
0,49 ãðí á³ëüøå â ïîð³âíÿíí³ ç ñå-
ðåäí³ì ïîêàçíèêîì âàðòîñò³ ñïî-
æèâ÷îãî êîøèêà íà ïðîäîâîëü÷èõ
ðèíêàõ. Íàéíèæ÷èé ïîêàçíèê ö³-

íè íà ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ â ã³-
ïåðìàðêåòàõ ñòàíîâèòü 53,11 ãðí,
òîä³ ÿê íà ðèíêàõ ñòîëèö³ íàéíèæ-
÷èé ïîêàçíèê — 38,2. Ð³çíèöÿ ì³æ
öèìè ïîêàçíèêàìè — 14,91 ãðí.

ßê ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó” äè-
ðåêòîð ÊÏ “Áåññàðàáñüêèé ðè-
íîê” Àëëà Áóöà, íàðàç³ ä³ÿëüí³ñòü
ã³ïåðìàðêåò³â â öåíòð³ ì³ñòà ñòâî-
ðþþòü øàëåíó êîíêóðåíö³þ äëÿ
ïðîäîâîëü÷èõ ðèíê³â, â³ä ÷îãî îá-
ñÿãè ïðîäàæ íà îñòàíí³õ ïîì³òíî
çìåíøèëèñÿ. “Öå ò³ëüêè íà ïåð-
øèé ïîãëÿä ö³íè íà ïðîäóêòè õàð-
÷óâàííÿ íà “Áåññàðàáñüêîìó ðèí-
êó” âèñîê³. ª íèçêà ïðîäóêö³¿, çîê-
ðåìà ì’ÿñî, ÿêå íà ïðîäîâîëü÷èõ
ðèíêàõ ñòîëèö³ ìàº âèùó ö³íó, í³æ
íà Áåññàðàáö³”,— çàçíà÷èëà âîíà.
Çà ñëîâàìè ïàí³ Áóöè, íà âñ³õ ñòî-

ëè÷íèõ ðèíêàõ ïðîäóêö³þ ðåàë³çî-
âóþòü ïîñåðåäíèêè, à íå âèðîá-
íèêè, ùî âïëèâàº íà ö³íîóòâîðåí-
íÿ òà êîíêóðåíö³þ öèõ ðèíê³â ç³
ñòèõ³éíèìè áàçàðàìè, ÷èì ³ ìîæ-
íà ïîÿñíèòè âèñîêèé ³íäåêñ ñïî-
æèâ÷èõ ö³í íà íèõ.

Íà äóìêó ôàõ³âö³â, ñïîæèâ÷èé
ðèíîê íå íàñè÷åíèé â ïîâí³é ì³-
ð³, òîæ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ìîæíà
î÷³êóâàòè ïîÿâó íîâèõ ã³ïåðìàðêå-
ò³â ó ì³ñò³, ÿê³ çàâîéîâóþòü ñïî-
æèâà÷à ö³íàìè â³ä âèðîáíèê³â òà
âèò³ñíÿòèìóòü ïðîäîâîëü÷³ áàçàðè
çà ìåæ³ ñòîëèö³. Çà ñëîâàìè çà-
ñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïî-
áóòó Âàñèëÿ Ï³ëÿâîçà, ç ÷àñîì íà
ì³ñö³ ïðîäîâîëü÷èõ ðèíê³â ç’ÿâ-
ëÿòüñÿ âåëèê³ òîðãîâåëüí³ êîì-
ïëåêñè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ñó÷àñíèì
òåíäåíö³ÿì ðîçâèòêó ñïîæèâ÷îãî
ðèíêó Êèºâà ÿê ºâðîïåéñüêîãî
ì³ñòà. “Ïåðåâàãà ñóïåðìàðêåò³â
íàä ðèíêàìè â òîìó, ùî ó íèõ ö³-
íè íà ïåâíèé âèä ïðîäóêö³¿ ìîæ-
íà çíèæóâàòè íàâ³òü ïîïðè ³íôëÿ-
ö³éí³ ïðîöåñè òà ðèíêîâ³ òåíäåí-
ö³¿. Ö³íè íà ðèíêàõ ñòîëèö³ ïî-
ìèëêîâî ââàæàþòü íèæ÷èìè, îñ-
ê³ëüêè ñóïåðìàðêåòè ïðàöþþòü
áåçïîñåðåäíüî ç âèðîáíèêàìè
ïðîäóêö³¿, à ïðîäîâîëü÷³ áàçàðè
ñòîëèö³ — ï³ä êîíòðîëåì ïîñåðåä-
íèê³â”,— íàãîëîñèâ â³í
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У житловом омпле сі "Інд стріальний" свої вартири отримають майже 800 иївсь их сімей

За даними Державно о оміте-
т статисти и середній рівень за-
робітної плати иянина становить
2526 рн, що на 70% більше, ніж
середньостатистичний по азни
по раїні. З почат ро ж ціни на
продовольчий оши столиці
зросли на 13,5%.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Âñòàíîâëåíî ðåéòèíã ñïîæèâ÷èõ ö³í íà ïðîäóêòîâèõ ðèíêàõ ñòîëèö³

На столичних рин ах вартість м’яса залежить від запропонованої посередни ом ціни
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Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Учора в Київсь ом б дин
вчених відб вся півфінал
соціально о прое т "Вели-
е серце малень о о жит-
тя", я ий влашт вали
формі передноворічно о
свята. Більш я двадцять
чнів ш іл-інтернатів з 10
областей У раїни, я і
спішно пройшли творче
ан ет вання на тем "Про-
е т мо о життя", разом із
зір ами шо -бізнес та по-
літи ами читали рив и з
люблених азо та ново-
річних віршів.

Çàâäÿêè îðãàí³çàòîðàì ñîö³àëüíîãî
ïðîåêòó “Âåëèêå ñåðöå ìàëåíüêîãî
æèòòÿ” — ãðóï³ êîìïàí³é “Ôîêñ-
òðîò”, áëàãîä³éíîìó ôîíäó “Êðîíà”,
ãðóï³ êîìïàí³¿ “Í³êî” òà ì³ñ³¿ ñîö³àëü-
íî¿ äîïîìîãè ÓÏÖ — ïîíàä äâàäöÿòü
óêðà¿íñüêèõ ä³òåé-ñèð³ò ó÷îðà ïîáóâà-
ëè ó ñïðàâæí³é íîâîð³÷í³é êàçö³.

Àáè ïîòðàïèòè äî ï³âô³íàëó, ÿêèé
îðãàí³çóâàëè ó ôîðìàò³ ïåðåäíîâî-
ð³÷íîãî ñâÿòà “1000 é îäíà êàçêà ï³ä
Íîâèé ð³ê”, ó÷í³ øê³ë-³íòåðíàò³â ç
ð³çíèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè ïðîõîäèëè
òâîð÷å àíêåòóâàííÿ íà òåìó “Ïðî-
åêò ìîãî æèòòÿ”. Çà íèì âèçíà÷èëè
íàéñòàðàíí³øó òà îõî÷ó äî æèòòºâèõ
çì³í ìîëîäü. Íà àäðåñó ³í³ö³àòîð³â
ïðîåêòó íàä³éøëî áëèçüêî 300 àí-
êåò-ñïîâ³äåé, à âçÿòè ó÷àñòü ó ä³éñòâ³
çàïðîñèëè ëèøå 23 þíàê³â òà ä³â÷àò.

Ó÷åíèöÿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè
-³íòåðíàòó ì³ñòà Ñì³ëà Îëåíà Çàâàë-
êî ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó”, ùî ïî-
òðàïèëà äî ïðîåêòó ç³ ñâî¿ì îäíî-
êëàñíèêîì. “Àíêåòó çàïîâíþâàëà,

íàâ³òü íå ñïîä³âàþ÷èñü íà ïåðåìîãó,
ïðîñòî âèêëàëà âñå òå, ùî äàâíî ëå-
æèòü íà äóø³ òà ïðî ùî ìð³þ, — ïî-
ä³ëèëàñü Îëåíà. — Íàïèñàëà ñâîº
æèòòºâå êðåäî: íå ÷åêàé, ïîêè çà òå-
áå ùîñü çðîáëÿòü, ðîáè öå ñàì, àäæå,
÷åêàþ÷è, âòðà÷àºø ñïðàâæíþ íàñî-
ëîäó â³ä æèòòÿ. Òà ïëàíè íà ìàéáóò-
íº: õî÷ó ñòàòè æóðíàë³ñòîì àáî ñï³-
âà÷êîþ, áî äàâíî ñêëàäàþ ï³ñí³”.

Íà ñâÿò³ ó÷í³ øê³ë-³íòåðíàò³â ðà-
çîì ³ç ç³ðêàìè øîó-á³çíåñó òà ïîë³-
òèêàìè ÷èòàëè óðèâêè ç óëþáëåíèõ
êàçîê òà íîâîð³÷íèõ â³ðø³â. Òâîðè
îçâó÷èëè ñï³âàêè Àíæåë³êà Ðóäíèöü-
êà òà Â³êòîð Ïàâë³ê, äåïóòàòè Â³òà-
ë³é ×óäíîâñüêèé òà Àíäð³é Äåìèäåí-
êî, òåëåâåäó÷à Îëüãà Ãåðàñèì’þê,
øîóìåí Àíòîí Ìóõàðñüêèé òà áàãà-
òî ³íøèõ óñï³øíèõ ëþäåé. À âò³ì, ÿê
ç’ÿñóâàëîñÿ, ñï³ëêóâàííÿ ï³ä ÷àñ
“êàçêîâîãî” âèñòóïó íà ñöåí³ áóëî
ëèøå îäíèì ç åòàï³â â³äá³ðêîâîãî òó-
ðó ïðîåêòó, íà ÿêîìó åêñïåðòè-ïñè-
õîëîãè äåòàëüí³øå ïîçíàéîìèëèñÿ ç
ó÷àñíèêàìè. Ñüîãîäí³ æ ï³ñëÿ ³íäè-

â³äóàëüíèõ ñï³âáåñ³ä ç êîæíèì ï³â-
ô³íàë³ñòîì îáåðóòü äåñÿòüîõ ïåðå-
ìîæö³â äðóãîãî åòàïó.

Ñï³âãîëîâà îðãêîì³òåòó ïðîåêòó,
ãîëîâà ðàäè çàñíîâíèê³â êîìïàí³¿
“Ôîêñòðîò” Ãåîðã³é Ä³ãàì çàóâàæèâ,
ùî ö³ ä³òè ç áëàãîñëîâåííÿ Óêðà¿í-
ñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè îòðèìà-
þòü ïàòðîíàò ñïîíñîð³â. Ïåðåìîæ-
öÿì íàäàäóòü ïîòð³áíå ìåäè÷íå îá-
ñòåæåííÿ òà ñòðàõóâàííÿ, ïñèõîëîã³÷-
í³ òðåí³íãè òà ïðîôîð³ºíòàö³éíó ï³ä-
ãîòîâêó, þðèäè÷íó äîïîìîãó òà ïî-
äàëüøå ïðàöåâëàøòóâàííÿ.

Îêð³ì òîãî, íà ñâÿò³ “1000 ³ 1 êàç-
êà ï³ä Íîâèé ð³ê” ïðåçåíòóâàëè
êíèæêó-ïîðàäíèê äëÿ âèïóñêíèê³â
“Øëÿõè íåçâ³äàí³ é øëÿõè â³äîì³”.
Ó í³é óñï³øí³ ëþäè ïîä³ëèëèñÿ, ÿê
ïîâîäèòèñÿ ó íåçíàéîìîìó êîëåêòè-
â³, êîìó òåëåôîíóâàòè, ÿêùî íå çíà-
õîäèø æèòëà â ÷óæîìó ì³ñò³ òîùî. Â
ïîñ³áíèêó íàâîäèòüñÿ ïåðåë³ê ãðî-
ìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà äåðæàâíèõ
óñòàíîâ, ùî íàäàþòü äîïîìîãó ä³-
òÿì-ñèðîòàì

Íàòàë³ÿ Ç²Í×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора в а енції "У рінформ" на-
родний артист У раїни Оле сій
К жельний повідомив, що май-
стерня театрально о мистецтва
"С зiр'я", де він є х дожнім е-
рівни ом, отримала стат с а а-
демічної. А невдовзі вона від-
свят є свій ювілей.

Ó÷îðà õóäîæí³é êåð³âíèê ìàéñòåðí³ òå-
àòðàëüíîãî ìèñòåöòâà “Ñóçið’ÿ” Îëåêñ³é
Êóæåëüíèé ïîâ³äîìèâ â àãåíö³¿ “Óêð³í-
ôîðì”, ùî éîãî ä³òèùå îòðèìàëî ñòàòóñ
àêàäåì³÷íî¿ ìàéñòåðí³. Öå âèçíàííÿ Ì³-
í³ñòåðñòâà êóëüòóðè ³ òóðèçìó Óêðà¿íè
ñòàëî âåëèêîþ íåñïîä³âàíêîþ äëÿ òåàò-
ðàë³â. Àäæå ìàéñòåðíÿ íàâ³òü íå ìàº
âëàñíî¿ òðóïè. Öå ïåðøèé íà òåðåíàõ
ÑÐÑÐ àíãàæåìåíòíèé òåàòð, ÿêèé ùå
äâàäöÿòü ðîê³â òîìó ïî÷àâ çàïðîøóâàòè
äî ïîñòàíîâêè àðòèñò³â çà êîíòðàêòàìè.
Òóò ãðàëè âèçíà÷í³ óêðà¿íñüê³ ëèöåä³¿ —
Áîãäàí ³ Îñòàï Ñòóïêè, Àäà Ðîãîâöåâà,
Ìèêîëà Ðóøêîâñüêèé, Ëàðèñà Êàäî÷íè-
êîâà, Ðà¿ñà Íåäàøê³âñüêà, ªâãåí Ïàïåð-
íèé, Îëåêñ³é Áîãäàíîâè÷. Ïðàöþâàëè â³-
äîì³ ðåæèñåðè Ìèõàéëî Ðºçíèêîâè÷,
Áîãäàí Ñòðóòèíñüêèé, Þð³é Îäèíîêèé.
Âèñòóïàëè é ³íîçåìí³ àðòèñòè, ñêàæ³ìî,
êîëè ×åñüêèé êóëüòóðíèé öåíòð ñâÿòêó-

âàâ 70-ð³÷÷ÿ Âàöëàâà Ãàâåëà, éîãî ñïåê-
òàêëü “Âåðí³ñàæ” ç³ãðàëè ìîëîä³ âèêî-
íàâö³ ç Ïðàãè.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” Îëåêñ³é Êó-
æåëüíèé, ìàéñòåðíþ â³í ñòâîðèâ âñë³ä
çà Ëåñåì Êóðáàñîì: “Íèí³ â òàêèé ñïî-

ñ³á, òîáòî íà êîíòðàêòí³é îñíîâ³, ó ñòî-
ëèö³ ïðàöþº ÷èìàëî êàìåðíèõ òåàòð³â.
Ñïîä³âàþñÿ, ñêîðî ìàòèìåìî âëàñíèé
êè¿âñüêèé Áðîäâåé. Ñïåêòàêë³ “Ñóçið’ÿ”
ïîáà÷èëè ãëÿäà÷³ â 25 êðà¿íàõ ñâ³òó íà
áàãàòüîõ òåàòðàëüíèõ ôåñòèâàëÿõ. Öüîãî

ðîêó â Ãàáðîâî ìè ïîêàçàëè ï’ºñó çà ìî-
òèâàìè òâîð³â Áóëàòà Îêóäæàâè “Â Áà-
ðàáàííîìó ïðîâóëêó”.

Àóðîþ òåàòðó çàõîïëþâàëèñÿ é ïðåçè-
äåíòè — Ëåîí³ä Êðàâ÷óê, Ëåîí³ä Êó÷ìà
³ ïðåçèäåíò ×åõ³¿ Âàöëàâ Ãàâåë. Âîíà òóò
³ ñïðàâä³ íàäçâè÷àéíà. Êîëè ï³äí³ìàºø-
ñÿ íà äðóãèé ïîâåðõ ñõîäàìè, çäàºòüñÿ,
çàíóðþºøñÿ â àòìîñôåðó ìèíóëîãî ñòî-
ë³òòÿ. Òóò âñå, ÿê áóëî ðàí³øå. Äî òîãî
æ ñòàðîâèííèé áóäèíî÷îê íà ßðîñëàâî-
â³ì âàëó çáåð³ã â ïåðâîçäàííîìó âèãëÿä³
äîìàøí³é òåàòð. Öå áóëî ìîäíèì â ñòà-
ðîâèííîìó Êèºâ³ òàê ñàìî, ÿê íèí³ êî-
ðèñòóþòüñÿ ïîïèòîì ó íîâèõ óêðà¿íö³â
äîìàøí³ ê³íîòåàòðè. Äî ñëîâà, ï³ä äå-
ðåâ’ÿíîþ îáøèâêîþ ï³ä ÷àñ ðåìîíòó â
“Ñóç³ð’¿” çíàéøëè òåàòðàëüí³ àô³ø³ 1908
ðîêó. Âò³ì, òåàòð ñòàâèòü ï’ºñè ñó÷àñíèõ
àâòîð³â, à êëàñèêó ïåðåîñìèñëþþòü ìî-
ëîä³ ðåæèñåðè ³ àêòîðè.

“Êëàñèêà î÷èìà ìîëîä³ º íàâåäåííÿì
ìîñò³â ì³æ ïîêîë³ííÿìè,— ââàæàº ïàí
Êóæåëüíèé.— Ìîëîä³ ñòàâëÿòü äðàìè çà
òâîðàìè Ëåñ³ Óêðà¿íêè, Ìèêîëè Ãîãîëÿ.
Ðåæèñåð Þë³ÿ Ãàñèëüíà îòðèìàëà ãðàíò
íà ñöåí³÷íå âò³ëåííÿ ï’ºñè Îëåãà Ìèêî-
ëàé÷óêà “Àññî ³ Ï³àô”. Íèí³ â òåàòð³ éäå
17 âèñòàâ.

Íåâäîâç³ “Ñóç³ð’ÿ” â³äñâÿòêóº 175-ð³÷-
÷ÿ. Âëàñíå, ñàì³é ìàéñòåðí³ — äâàäöÿòü
ðîê³â, ñòî ðîê³â — áóäèíêó, äå âîíà ðîç-
òàøîâàíà, ðåøòà æ þâ³ëåé ñàìîãî õóäîæ-
íüîãî êåð³âíèêà ìàéñòåðí³

“Ñóçið’ÿ” ñòàëî àêàäåì³÷íèì
Ìàéñòåðíÿ òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà íåâäîâç³ ñâÿòêóâàòèìå 175 ðîê³â

Íîâîð³÷íà êàçêà 
äëÿ äîðîñëèõ
Ó÷í³ øê³ë-³íòåðíàò³â ç ðåã³îí³â Óêðà¿íè 
âèñòóïàëè ðàçîì ç àðòèñòàìè ³ ïîë³òèêàìè

Âàëåð³ÿ ÒÐÓÔÀÊ²ÍÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У с бот на бойових
полях інноспортивно о
л б "Ма нат" селі
Ч бинсь ом , що пере-
творилося на оловний
майданчи для прове-
дення раїнсь их і
міжнародних зма ань,
відб вся фінал т рнір
з он р ТОРП-10 на
приз "Кл б оневлас-
ни ів У раїни" і ж рна-
л Horse Owner. За
право володіння прес-
тижною Національною
премією сфері інно-
о спорт У раїни бо-
ролися най ращі верш-
ни и і най ращі оні
раїни.

Âåðøíèêè, ùî óâ³éøëè äî
ÒÎÏ-10 Horses Ukraine, º
íåîäíîðàçîâèìè ïåðåìîæ-
öÿìè íàö³îíàëüíèõ ³ ì³æíà-
ðîäíèõ çìàãàíü ç êîíêóðó, à
âàðò³ñòü äåÿêèõ êîíåé ñÿãàº
1 ìëí ºâðî. Îðãàí³çàòîð òà
³äåéíèé íàòõíåííèê òóðí³-
ðó — ïðåçèäåíò Êëóáó êî-
íåâëàñíèê³â Óêðà¿íè Îëåê-
ñ³é Áóòåéêî, â³äîìèé á³çíåñ-
ìåí ³ ìåöåíàò ê³ííîãî 
ñïîðòó.

Îñê³ëüêè çìàãàííÿ ïðîâî-
äÿòü íàñàìïåðåä äëÿ àìàòî-
ð³â, òîáòî ëþáèòåë³â êîíåé ³
âëàñíîãî çäîðîâ’ÿ, à íå ïðî-
ôåñ³îíàëüíèõ ñïîðòñìåí³â,
íàâ³òü íà ïðîì³æí³ åòàïè ö³-
ëèé ð³ê ïðè¿æäæàþòü äðóç³ é
øàíóâàëüíèêè ó÷àñíèê³â.
Êðàñèâ³ äîðîã³ ïîðîäèñò³ êî-
í³, ö³êàâ³ âèñòóïè, ï³æîíñüê³
ðåäèíãîòè âåðøíèê³â — ³

ïðåñòèæíà ïðè÷åòí³ñòü äî
òîãî, ùî âñå öå ñïðèÿº òîìó,
ùî ô³íàë óæå òðåò³é ð³ê ïî-
ñï³ëü çáèðàº ïðåäñòàâíèê³â
ïîë³òè÷íî¿ ³ ä³ëîâî¿ åë³òè,
äèïëîìàòè÷íîãî êîðïóñó, â³-
äîìèõ æóðíàë³ñò³â ³ ñâ³ò-
ñüêèõ ïàí³, ïåðåòâîðèâøè
êðàñèâ³ çìàãàííÿ íà ñâ³ò-
ñüêèé ³ ñòàòóñíèé çàõ³ä. Ò³ëü-
êè ó çàâåðøàëüíèé äåíü çìà-
ãàíü òóðí³ð â³äâ³äàëî ìàéæå
4000 ÷îëîâ³ê.

Ïî÷åñíèì ïðåçèäåíòîì
òóðí³ðó öüîãî ðàçó ñòàâ ïåð-
øèé Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè
Ëåîí³ä Êðàâ÷óê. Íàãîðîäæó-
þ÷è ïåðåìîæö³â, â³í ïðèâ³-
òàâ óñ³õ ó÷àñíèê³â ³ ãîñòåé ç³
ñâÿòîì, à òàêîæ â³äçíà÷èâ
äèíàì³÷íèé ðîçâèòîê íàé-
êðàñèâ³øîãî, çà éîãî ñëîâà-
ìè, âèäó ñïîðòó ³ âèñëîâèâ
ãàðÿ÷å áàæàííÿ é íàäàë³ ï³ä-
òðèìóâàòè òàê³ òóðí³ðè.

Ùå îäí³ºþ ó÷àñíèöåþ öå-
ðåìîí³¿ íàãîðîäæåííÿ áóëà
àêòðèñà ³ òåëåâåäó÷à Îëüãà
Ñóìñüêà. “ ß âïåðøå íà ñâÿ-
ò³ ê³ííîãî ñïîðòó, òîìó ìåí³
íåéìîâ³ðíî ö³êàâî”,— ïîä³-
ëèëàñÿ âðàæåííÿìè ç “Õðå-
ùàòèêîì” ïàí³ Ñóìñüêà. Ñå-
ðåä ïîñò³éíèõ ãîñòåé òóðí³-
ðó ïîì³÷åíî äèçàéíåðà Ä³àíó
Äîðîæê³íó, óêðà¿íñüêîãî
“áîãàòèðÿ” Âàñèëÿ Â³ðàñòþ-
êà, êîòðèé àêòèâíî ï³äòðè-
ìóâàâ ó÷àñíèê³â àïëîäèñ-
ìåíòàìè ï³ñëÿ âäàëî ïðîéäå-
íèõ ñèñòåì, Âàë³äà Àðôóøà
ç äðóæèíîþ ³ áàãàòüîõ ³íøèõ.

Íàéêðàùèì âåðøíèêîì
Óêðà¿íè ³ âîëîäàðåì ãðîøî-
âîãî ïðèçó â ðîçì³ð³ 50 000
ãðèâåíü ñòàâ Âàëüäåìàðàñ
Æóêàóñüêàñ íà Ì³ñòåðîâ³
Áðàóí³, ÿêèé ïðåäñòàâëÿâ êî-
íåâëàñíèêà Îëåêñ³ÿ Áóòåíêà.
Â³äïîâ³äíî, Ì³ñòåðà Áðàóíà
âèçíàíî íàéêðàùèì êîíåì
Óêðà¿íè

V. I. P. âëàøòóâàëè
ñêà÷êè
Ï³ä Êèºâîì â³äáóëèñÿ çìàãàííÿ 
ç êîíêóðcó

Валерій Чи ляєв (лівор ч) читав вірші та рав зайчи а, ви ористов ючи для в х
підр чні матеріали Антар ти и

Х дожній ерівни "С зір'я" Оле сій К жельний по азав, я ий дов ий шлях здолав
театр до визнання
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Åéôåëåâà âåæà 
çà “Ïîëÿðíèì êîëîì”
Îãëÿä ïîä³é ñòîëèöü ñâ³òó
ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

“Хрещати " пропон є читачам
зазирн ти проблеми меш анців
інших міст. Для цьо о ми під о-
т вали добір міжнародних но-
вин та подій світових столиць.

Мос овсь е метро
порине в аз

Ó äðóãîìó êâàðòàë³ 2008 ðîêó â ìîñêîâ-
ñüêîìó ìåòðî ç’ÿâèòüñÿ íîâèé ïî¿çä —
“×èòàþ÷à Ìîñêâà”. Îñíîâíà ³äåÿ ïðîåê-
òó — çàëó÷èòè äî ÷èòàííÿ ä³òåé, à òîìó â
îôîðìëåíí³ âàãîí³â âèêîðèñòàþòü ñþæå-
òè êàçîê, à òàêîæ — òâîð³â äëÿ ä³òåé ñó-
÷àñíèõ ðîñ³éñüêèõ ³ çàêîðäîííèõ ïèñüìåí-
íèê³â. Êð³ì òîãî, ïàñàæèðè çìîæóòü îäåð-
æàòè ³íôîðìàö³þ ïðî íîâèíêè â êíèæêî-
â³é ñïðàâ³ òà ïåð³îäèö³.

“×èòàþ÷à Ìîñêâà” êóðñóâàòèìå Ê³ëü-
öåâîþ ë³í³ºþ é ñòàíå ï’ÿòèì ô³ðìîâèì
ïî¿çäîì ìîñêîâñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó. Íà
ñüîãîäí³ ó ìîñêâîñüêîìó ìåòðî êóðñóþòü
ïî¿çäè: “Êóðñüêà äóãà”, “×åðâîíà ñòð³ëà”,
“Íàðîäíèé îïîë÷åíåöü” òà “Àêâàðåëü”.

Відвід вачам Ейфелевої
вежі видад ть сні ост пи

Ç íàãîäè ð³çäâÿíèõ ³ íîâîð³÷íèõ ñâÿò íà
ïåðøîìó ÿðóñ³ çíàìåíèòî¿ ïàðèçüêî¿ âåæ³
â³äêðèºòüñÿ âèñòàâêà ôîòîãðàô³é ç Àðêòè-
êè òà Àíòàðêòèêè, îðãàí³çîâàíà ñï³ëüíè-
ìè çóñèëëÿìè àäì³í³ñòðàö³¿ âåæ³ é àñîö³-
àö³¿ “Ïîëÿðíå êîëî”. Äëÿ ïîâíîòè â³ä÷óò-
ò³â âñþ ïëîùàäêó (57 ì íàä çåìëåþ) âè-
ð³øåíî çàñèïàòè 20 — 30-ñàíòèìåòðîâèì
øàðîì øòó÷íîãî ñí³ãó. Âñ³ì òóðèñòàì
ñòàðøèì çà ÷îòèðè ðîêè áåçêîøòîâíî âè-
äàâàòèìóòü ñí³ãîñòóïè. Êð³ì òîãî, íà ïåð-
øîìó ÿðóñ³ â³äêðèþòü “ïîëÿðíèé” áàð.

Àäì³í³ñòðàö³ÿ Åéôåëåâî¿ âåæ³ ïîñò³éíî
îðãàí³çîâóº íîâ³ àòðàêö³îíè äëÿ òóðèñò³â,
ïðè÷îìó íå ò³ëüêè ïåðåä ð³çäâÿíèìè ñâÿ-
òàìè. Òàê, óë³òêó öüîãî ðîêó á³ëÿ ï³äí³æ-
æÿ âåæ³ âñòàíîâèëè áàñåéí, ó ãðóäí³ ìè-
íóëîãî ðîêó íà ïåðøîìó ÿðóñ³ ñòâîðèëè
ëàá³ðèíò ç “õâîéíîãî ë³ñó”, à â 2005 ðîö³
òàì æå çàëèëè êîâçàíêó.

У Мадриді відновлять
церемонію зміни варти
біля оролівсь о о палац

Ñòàòè ñâ³äêàìè áàãàòîâ³êîâîãî öåðåìî-
í³àëó â ñòîëèö³ ²ñïàí³¿ òóðèñòè çìîæóòü
îäèí ðàç ó òèæäåíü. Ïî ñåðåäàõ á³ëÿ Âî-
ð³ò ïðèíöà ç³ ñõ³äíîãî áîêó êîðîë³âñüêîãî
ïàëàöó âèñòàâëÿòèìóòü âàðòó ³ç äâîõ ï³-
øèõ ãâàðä³éö³â ³ äâîõ ê³ííèõ. Ãâàðä³éö³
áóäóòü îäÿãíåí³ â òåìíî-ñèíþ ôîðìó çðàç-
êà ïî÷àòêó XX ñòîë³òòÿ. Ï³ø³ ñòðàæíèêè
çì³íþâàòèìóòü îäèí îäíîãî ùîï³âãîäèíè,
ê³íí³ — ùîãîäèíè. Âñÿ öåðåìîí³ÿ òðèâà-
òèìå ñ³ì õâèëèí.

Òðàäèö³ÿ çì³íè âàðòè ³ñíóâàëà ïðîòÿãîì
ê³ëüêîõ ñòîð³÷ ³ áóëà ñêàñîâàíà â 1931 ðî-
ö³, êîëè êîðîëü Àëüôîíñ XIII çð³êñÿ ïðå-
ñòîëó. Öåðåìîí³þ â³äíîâëþþòü ³ç ³í³ö³àòè-
âè ìåðà ì³ñòà ç ìåòîþ çàëó÷åííÿ òóðèñò³â.

У Пе іні б д ють метро
в аеропорт

Â àåðîïîðòó Ïåê³íà çàâåðøåíî áóä³â-
íèöòâî àâòîìàòè÷íîãî ìåòðî äëÿ ïåðåâå-
çåííÿ ïàñàæèð³â ì³æ òåðì³íàëàìè. Ìåòðî
ç’ºäíàº ñòàð³ òåðì³íàëè àåðîïîðòó ç íîâèì
òåðì³íàëîì Ò3. Çâåäåííÿ îñòàííüîãî ïðè-
óðî÷åíå äî Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð, ÿê³ â³äáó-
äóòüñÿ ó Ïåê³í³ âë³òêó. Ï³ñëÿ âèïðîáóâàíü
ìåòðî ïî÷íå ïðàöþâàòè â ðåãóëÿðíîìó ðå-
æèì³ — öå ìàº ñòàòèñÿ ó áåðåçí³.

Äîâæèíà ë³í³¿ ìåòðî ñòàíîâèòü 2 ê³ëî-
ìåòðè. Íåþ ¿çäèòèìóòü ïîòÿãè, ùî ñêëà-
äàþòüñÿ ìàêñèìóì ³ç ÷îòèðüîõ âàãîí³â.
Ïðîåêòóâàëüíèêè òâåðäÿòü, ùî ë³í³ÿ çäàò-
íà ïåðåâîçèòè äî 4100 ïàñàæèð³â íà ãîäè-
íó â êîæíîìó íàïðÿìêó.

У Д баї з’явиться
підводний отель

Íåçàáàðîì ó Äóáà¿ — òóðèñòè÷í³é ñòî-
ëèö³ Àðàáñüêèõ Åì³ðàò³â, â³äêðèþòü ïåð-
øèé ó ñâ³ò³ ï³äâîäíèé ãîòåëü, íà áóä³â-
íèöòâî ÿêîãî áóëî âèòðà÷åíî ìàéæå $600
ì³ëüéîí³â. Íà âåëè÷åçí³é òåðèòîð³¿ ãîòåëþ
ðîçì³ñòÿòü 220 íîìåð³â ³ç ïðîçîðèìè ñòå-
ëÿìè, ùî â³äêðèâàþòü âèä íà ï³äâîäíèé
ñâ³ò Ïåðñüêî¿ çàòîêè.

Ãîòåëü ìàòèìå áåðåãîâó òà ï³äâîäíó ÷àñ-
òèíè: îñòàííÿ çàãëèáëþºòüñÿ ó ìîðå íà 20
ìåòð³â. Ï³ä âîäîþ ðîçòàøîâàí³ äâà ðåñòî-
ðàíè é ê³ëüêà áàð³â, ñàëîí êðàñè, SPA-
öåíòð, þâåë³ðíèé ìàãàçèí, ê³ëüêà áóòèê³â,
òàíöþâàëüíèé çàë, ê³íîòåàòð ³ ïðîñòîðèé
êîíôåðåíö-çàë ³ç ïðîçîðèì êóïîëîì.

Ùîá ïîòðàïèòè ç áåðåãà â ï³äâîäíå öàð-
ñòâî, ïîòð³áíî ïðî¿õàòè ï³äâîäíèì òóíå-
ëåì äîâæèíîþ 300 ìåòð³â. Âåðõíÿ ÷àñòè-
íà òóíåëþ ïðîçîðà, òîìó â³ä ïî÷àòêó æèò-
òÿ â ãîòåë³ ïåðåòâîðþºòüñÿ íà çàõîïëþþ÷ó
ïîäîðîæ. ²äåÿ âëàøòóâàòè ï³äâîäíèé ãî-
òåëü âèÿâèëàñÿ íàñò³ëüêè âäàëîþ é âèêëè-
êàëà òàêèé çíà÷íèé ³íòåðåñ ó ³íâåñòîð³â,
ùî ³äåÿ îäíîãî ãîòåëþ âæå ïåðåðîñëà â
ïðîåêò ö³ëî¿ ñâ³òîâî¿ ìåðåæ³.

“Бронзовий солдат”
претенд є на тит л
“людини ро ” в Естонії

Â Åñòîí³¿ â ãîëîñóâàíí³ çà òèòóë ëþäè-
íè ðîêó êàíäèäàòóðà “Áðîíçîâîãî ñîëäà-
òà” Àëüîø³ âèïåðåäæàº áàãàòüîõ åñòîí-
ñüêèõ çíàìåíèòîñòåé ³ ïîë³òèê³â. Çîêðåìà
é òèõ, õòî óõâàëèâ ð³øåííÿ ùîäî äåìîíòà-
æó ìîíóìåíòà ³ç ïëîù³ â öåíòð³ Òàëë³ííà.
Íàðàç³ “Áðîíçîâèé ñîëäàò” óñï³øíî ïîñ³-
äàº ïåðøå ì³ñöå, çíà÷íî âèïåðåäæàþ÷è

âñ³õ ³íøèõ ñóïåðíèê³â. Íà äðóãîìó ì³ñö³,
çà ï³äðàõóíêàìè ï’ÿòè ç ïîëîâèíîþ òèñÿ÷
ãîëîñ³â, åñòîíñüêà ìóçè÷íà ãðóïà Bedwet-
ters. Ëèøå íà äåâ’ÿòîìó ì³ñö³ ç âåëèêèì
â³äðèâîì ïåðåáóâàº ïðåçèäåíò Åñòîí³¿ Òî-
îìàñ Õåíäð³ê ²ëüâåñ.

Ãîëîâíèé ³í³ö³àòîð äåìîíòàæó ìîíóìåí-
òà ðàäÿíñüêîìó Âî¿íîâ³-âèçâîëèòåëþ åñ-
òîíñüêèé ïðåì’ºð Àíäðóñ Àíñ³ï âçàãàë³ ïå-
ðåáóâàº íà ø³ñòíàäöÿòîìó ì³ñö³. Îñòàòî÷-
í³ ï³äñóìêè öüîãî ãîëîñóâàííÿ ï³ä³á’þòü
31 ãðóäíÿ.

Чорний Санта починає
свою робот в Белфасті

Ó ñòîëèö³ Ï³âí³÷íî¿ ²ðëàíä³¿ ì³ñò³ Áåë-
ôàñò ïî÷èíàº ñâîþ ùîð³÷íó ì³ñ³þ òàê çâà-
íèé ×îðíèé Ñàíòà. Ñâÿùåíèê Õ’þñòîí
Ìàêêåëâ³ çàéìå ñâ³é ïîñò á³ëÿ ñîáîðó Ñâÿ-
òî¿ Àííè, äå é ñòîÿòèìå ùîäíÿ äî íàñòàí-
íÿ êàòîëèöüêîãî Ð³çäâà.

×îðíèì Ñàíòîþ ó Áåëôàñò³ íàçèâàþòü
íàñòîÿòåëÿ ñîáîðó, ùî ó ïåðåäð³çäâÿíèé
òèæäåíü çáèðàº ãðîø³ íà áëàãîä³éí³ñòü.
×îðíèì éîãî íàçèâàþòü òîìó, ùî â³í îäÿã-
íåíèé ó òåìíå îä³ÿííÿ ñâÿùåííîñëóæèòå-
ëÿ. Ïî÷àòîê òðàäèö³¿ áóëî ïîêëàäåíî â
1976 ðîö³ íàñòîÿòåëåì õðàìó íà ³ì’ÿ Ñåì-
ì³ Êðóêñ. Çà íàñòóïí³ 30 ðîê³â ó òàêèé
ñïîñ³á ç³áðàëè ïîíàä òðè ì³ëüéîíè ôóíò³â
ñòåðë³íã³â. Íèí³øí³é ×îðíèé Ñàíòà çàé-
ìàºòüñÿ çáîðîì ãðîøåé ïåðåä Ð³çäâîì ç
2002 ðîêó.

Жителі Единб р а
звіряють одинни и
за механічною оровою

Ìåõàí³÷íà êîðîâà, ùî âèïóñêàº ñòðó-
ì³íü ïàðè ó âñòàíîâëåíèé ÷àñ, ñòàëà íî-
âîþ âèçíà÷íîþ ïàì’ÿòêîþ ñòîëèö³ Øîò-
ëàíä³¿. Çàäíÿ ÷àñòèíà êîðîâè, ùî ïðèêð³ï-
ëåíà äî ñò³íè îäíîãî ç ïàá³â â ³ñòîðè÷íî-
ìó ðàéîí³ Åäèíáóðãà, òðè÷³ íà äîáó ï³äí³-
ìàº ñâ³é ìåõàí³÷íèé õâ³ñò ³ âèïóñêàº ñòðó-
ì³íü ïàðè. Ìåõàí³çì, ùî ïðàöþº çà ãî-
äèííèêîì, äîçâîëÿº â òàêèé ñïîñ³á çâ³ðÿ-

òè ÷àñ, ïîä³áíî äî ³íøî¿ âèçíà÷íî¿ ïàì’-
ÿòêè Åäèíáóðãà — ãàðìàòè, ùî ñòð³ëÿº ùî-
äíÿ î ïåðø³é ãîäèí³ äíÿ. Ñàìó êîðîâó
âñòàíîâèëè âæå ïîíàä ð³ê òîìó, îäíàê ìå-
õàí³çì, ùî äîçâîëÿº ¿é âèïóñêàòè ïàðó,
âìîíòóâàëè ò³ëüêè íåäàâíî. Àëå íå äèâëÿ-
÷èñü íà öå, êîðîâà âæå âñòèãëà çäîáóòè
ïîïóëÿðí³ñòü ÿê ñåðåä ì³ñöåâèõ æèòåë³â,
òàê ³ ñåðåä òóðèñò³â.

Франц зи перетворять
Єр салим на Париж

Ìåð Ïàðèæà Áåðòðàí Äåëàíîå ïîîá³-
öÿâ ïîäàðóâàòè ªðóñàëèìó ï’ÿòü ôîíòà-
í³â — òî÷í³ êîï³¿ òèõ, ùî ïðèêðàøàþòü
âóëèö³ ôðàíöóçüêî¿ ñòîëèö³. Öåé äàðóíîê
êîøòóâàòèìå ôðàíöóçàì â 380.000 ºâðî,
îäíàê â³äîìèé ñâîºþ ëþáîâ’þ äî ²çðà-
¿ëþ ïàí Äåëàíîå ãîòîâèé éîãî ô³íàíñó-
âàòè. Ïåðøèé ôîíòàí ç’ÿâèòüñÿ â ³çðà-
¿ëüñüê³é ñòîëèö³ âæå â ñ³÷í³. Åêñïåðòè
ïîêè ùî âàãàþòüñÿ ñêàçàòè, ÷è çàêèïèòü
æèòòÿ â ³çðà¿ëüñüê³é ñòîëèö³ ç ïîÿâîþ
ôðàíöóçüêèõ ôîíòàí³â. Ïðîòå âèñëîâëþ-
þòü íàä³þ, ùî âîäîãîñïîäàð÷à êîìïàí³ÿ
“Ìåêîðîò” âèä³ëèòü äîñòàòí³é ë³ì³ò âî-
äè. Â ³íøîìó âèïàäêó ôîíòàíè òàê ³ çà-
ëèøàòüñÿ ëèøå ïàì’ÿòíèêàìè ôðàíöóçü-
êî¿ ùåäðîñò³.

У Нью-Йор тане
рижаний міст
Ñèìâîë³÷íèé ì³ñò ³ç ëüîäó ïðåäñòàâèâ

ó÷îðà íîðâåçüêèé õóäîæíèê Âåáüºðí Ñåíä
á³ëÿ õìàðî÷îñó øòàá-êâàðòèðè ÎÎÍ ó
Íüþ-Éîðêó. Êðèæàíèé ì³ñò, ùî òàíå, ïî-
êëèêàíèé íàãàäàòè ñâ³òó ïðî åôåêò ãëî-
áàëüíîãî ïîòåïë³ííÿ é ïðîáëåìè òàíåííÿ
ëüîäîâèê³â â Àíòàðêòèö³, Àðêòèö³ òà Ãðåí-
ëàíä³¿. Ïðè÷îìó ó íüþ-éîðêñüêîãî êðè-
æàíîãî ìîñòà º äâ³éíèê íà ëüîäîâîìó ìà-
òåðèêó. Àäæå Âåáüºðí Ñåíä ðàí³øå òðè÷³
áóâ ³ç åêñïåäèö³ÿìè â Àíòàðêòèö³. Âîñòàí-
íº â 2006 ðîö³, êîëè é ïîáóäóâàâ ïåðøèé
ì³ñò ÿê ñèìâîë â³÷íî¿ êðèãè. Ñê³ëüêè ïðî-
òðèìàºòüñÿ ì³ñò-ñèìâîë ó ìåãàïîë³ñ³ — í³-
õòî ïðîãíîçóâàòè íå áåðåòüñÿ
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Про реєстрацію змін до Статуту релігійної
громади Місцевої Церкви Християн Віри

Євангельської П’ятидесятників “З нами Бог” 
у Печерському районі м. Києва

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1411 від 26 жовтня 2007 року

Відповідно до ст.14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи заяву
пастора релігійної громади Місцевої Церкви Християн Віри Євангельської П’ятидесятників “З нами Бог”
у Печерському районі м. Києва від 22.06.2007 та протокол загальних зборів членів зазначеної релігійної
громади від 01.06.2007 № 3:

1. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³-
ã³éíî¿ ãðîìàäè Ì³ñöåâî¿ Öåðêâè Õðèñòè-
ÿí Â³ðè ªâàíãåëüñüêî¿ Ï’ÿòèäåñÿòíèê³â “Ç
íàìè Áîã” ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà, çàðåºñòðîâàíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
20.06.2001 ¹ 1267 “ Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòà-
òóòó ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè Ì³ñöåâî¿ Öåðêâè
Õðèñòèÿí Â³ðè ªâàíãåëüñüêî¿ Ï’ÿòèäåñÿò-

íèê³â “Ç íàìè Áîã” ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà”, ùî äîäàþòüñÿ.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

Голова Л. Черновець ий

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗМІНИ

до Статуту релігійної громади Місцевої Церкви Християн Віри
Євангельської П’ятидесятників “З нами Бог” 

у Печерському районі 
м. Києва, зареєстрованого розпорядженням Київської міської

державної адміністрації від 20.06.2001 № 1267 “Про реєстрацію
Статуту релігійної громади Місцевої Церкви Християн 

Віри Євангельської П’ятидесятників “З нами Бог” 
у Печерському районі м. Києва”

1. Ó ïóíêò³ 1.3. ðîçä³ëó 1 Ñòàòóòó ñëî-
âà: “Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ êåð³âíîãî îð-
ãàíó Öåðêâè — Áðàòåðñüêî¿ Ðàäè: ì. Êè-
¿â, Êëîâñüêèé óçâ³ç, 24, êâ. 156” çàì³íè-

òè íà ñëîâà: “Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ êåð³â-
íîãî îðãàíó Öåðêâè — Áðàòåðñüêî¿ Ðà-
äè: ì. Êè¿â, ïðîâ. Âèíîãðàäíèé, 
áóä. ¹ 6, êâ. 27”.

Про деякі питання здійснення заходів 
із забезпечення напольними електричними 

та газовими плитами малозабезпечених
громадян м. Києва

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1583 від 3 грудня 2007 року

З метою недопущення зловживань під час проведення заміни непридатних для подальшої експлуатації
напольних електричних та газових плит у квартирах малозабезпечених громадян:

1. Ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àä-
ì³í³ñòðàö³ÿì:

1.1. Çàì³íó íàïîëüíèõ åëåêòðè÷íèõ òà
ãàçîâèõ ïëèò, ÿê³ çà ñâî¿ì òåõí³÷íèì ñòà-
íîì º íåïðèäàòíèìè äëÿ ïîäàëüøî¿ åêñ-
ïëóàòàö³¿, ó êâàðòèðàõ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ
ñ³ìåé ïðîâîäèòè øëÿõîì äåìîíòàæó òà âè-
ëó÷åííÿ ñòàðèõ íåïðàöåçäàòíèõ ïëèò ïðà-
ö³âíèêàìè ï³äðÿäíî¿ òà æèòëîâî-åêñïëó-
àòàö³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ ðàéîíó.

1.2. Ïðè âèëó÷åíí³ íàïîëüíèõ ãàçîâèõ òà

åëåêòðîïëèò ï³äðÿäíîþ òà æèòëîâî-åêñ-
ïëóàòàö³éíîþ îðãàí³çàö³ºþ ðàéîíó ñêëàäà-
òè àêòè ïðî ¿õ ñïèñàííÿ ç áàëàíñó.

2. Æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíèì îðãàí³çà-
ö³ÿì ðàéîí³â ï³ñëÿ ñïèñàííÿ çàì³íåíèõ íà-
ïîëüíèõ ãàçîâèõ òà åëåêòðîïëèò ç áàëàí-
ñó çàáåçïå÷èòè çä³éñíåííÿ ¿õ óòèë³çàö³¿.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ãîë³â ðàéîííèõ
ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é.

Голова Л. Черновець ий

Про надання дозволу на тимчасове зайняття
тротуару та закриття проїзної частини 

вул. Вєтрова в Шевченківському районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації 

№ 1572 від 30 листопада 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, на вико-
нання розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.07.99 № 1249 “Про будівництво жи-
лих будинків № 9-Б,11,23,23-А на вул. Вєтрова у Старокиївському районі” (в редакції розпорядження Ки-
ївської міської державної адміністрації від 25.01.2001 № 114) та з метою ефективного використання зе-
мельної ділянки на вул. Вєтрова:

1. Äîçâîëèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “Áóä³âåëüíî-êîìåðö³éíà ô³ð-
ìà “Ãðàí³ò” çã³äíî ç ðîçðîáëåíîþ òà çàòâåð-
äæåíîþ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêò-
íî-êîøòîðèñíîþ äîêóìåíòàö³ºþ çä³éñíèòè
òèì÷àñîâå çàéíÿòòÿ òðîòóàð³â òà çàêðèòòÿ
ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè âóë. Âºòðîâà øèðèíîþ 6ì
ì³æ áóäèíêàìè ¹ 21 òà ¹ 25 äëÿ âëàøòó-
âàííÿ áóä³âåëüíîãî ìàéäàí÷èêà íà ïåð³îä
áóä³âíèöòâà æèëèõ áóäèíê³â ¹ 23,23-À íà
âóë. Âºòðîâà äî 15.09.2008, ç â³äêðèòòÿì
ïðî¿çäó òðàíñïîðòó — 01.08.2008.

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Áóä³âåëüíî-êîìåðö³éíà ô³ðìà
“Ãðàí³ò”:

2.1. Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò îäåð-
æàòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ó Ãîëîâ-
íîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðî-
ºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îðäåð íà âèêî-
íàííÿ ðîá³ò.

2.2. Óñòàíîâèòè îãîðîæó ç âëàøòóâàí-
íÿì ï³øîõ³äíî¿ ãàëåðå¿ øèðèíîþ íå ìåí-
øå 1,5 ì äëÿ áåçïå÷íîãî ïðîõîäó ï³øîõî-

ä³â, â³äïîâ³äí³ äîðîæí³ çíàêè, îñâ³òëåííÿ,
ñèãíàëüí³ ë³õòàð³.

2.3. Çàáåçïå÷èòè ïðèáèðàííÿ ï³ä’¿çä³â äî
áóä³âåëüíîãî ìàéäàí÷èêà ç áîêó âóë. Êî-
ì³íòåðíó òà âóë. Ë. Òîëñòîãî íà âåñü ïå-
ð³îä çàêðèòòÿ àâòîìîá³ëüíîãî ðóõó íà âóë.
Âºòðîâà.

2.4. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè
³ñíóþ÷å ïîêðèòòÿ òðîòóàð³â ô³ãóðíèìè
åëåìåíòàìè ìîùåííÿ, ïðî¿çíó ÷àñòèíó
âóë. Âºòðîâà â ìåæàõ âèêîíàííÿ ðîá³ò íà
âñþ øèðèíó çà òèïîì ³ñíóþ÷îãî òà ïåðå-
äàòè çà àêòîì êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
“Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî
ðåìîíòó òà óòðèìàííþ àâòîìîá³ëüíèõ
øëÿõ³â òà ñïîðóä íà íèõ Øåâ÷åíê³âñüêî-
ãî ðàéîíó”.

2.5. Âèêîíóâàòè ðîáîòè çã³äíî ç Ïðàâè-
ëàìè âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïî-
ðóäàõ òà íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îáëàä-
íàííþ â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíèìè ð³øåí-
íÿì âèêîíêîìó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íà-
ðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 04.02.1980 ¹ 125, çà-
áåçïå÷èâøè òðèçì³ííèé ðåæèì ðîáîòè.

2.6. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè â óïðàâë³í-

í³ ÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõå-
ìó îðãàí³çàö³¿ ðóõó òà âñòàíîâëåííÿ äî-
ðîæí³õ çíàê³â â ì³ñöÿõ âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.7. Ïðè âèêîíàíí³ ðîá³ò äîòðèìóâàòèñü
íîðì ³ ïðàâèë áåçïåêè ó áóä³âíèöòâ³.

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà áåçàâàð³éíå òà
ñâîº÷àñíå âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà
äèðåêòîðà òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “Áóä³âåëüíî-êîìåðö³éíà ô³ð-
ìà “Ãðàí³ò” Âèäðåíêà Â³êòîðà Ìèêîëàéî-
âè÷à.

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

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

Голова Л. Черновець ий

Про дозвіл на виконання робіт із прокладання
інженерних мереж до готельно<офісного 

та торгово<офісного комплексів 
на вул. Петра Сагайдачного, 25 літера “Б” 

у Подільському районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1584 від 3 грудня 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про ав-
томобільні дороги”, “Про благоустрій населених пунктів”, розпорядження Київської міської державної ад-
міністрації від 04.07.2006 № 999 “Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово-транспортних спо-
рудах міста” та беручи до уваги звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Ідеал-Ріелті” від
11.07.2007 № 1/11-07/07:

1. Äîçâîëèòè:
1.1 Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-

äàëüí³ñòþ “Åíåðãîñïåöïðîåêò” (äàë³ —
ÒÎÂ “Åíåðãîñïåöïðîåêò”) òà òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ïðîãðåñ-
92” (äàë³ — ÒÎÂ “Ïðîãðåñ-92”) çà çàìîâ-
ëåííÿì òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “²äåàë-Ð³åëò³” âèêîíàòè çã³äíî
ç ðîçðîáëåíîþ òà çàòâåðäæåíîþ â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñ-
íîþ äîêóìåíòàö³ºþ ðîáîòè ç ïðîêëàäàí-
íÿ êàáåëüíî¿ ë³í³¿ 10-0,4 êÂ ³ òåïëîâî¿ ìå-
ðåæ³ ç ÷àñòêîâèì ðîçðèòòÿì òðîòóàð³â,
ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè òà âèäàëåííÿì ãàçîí³â ³ç
òèì÷àñîâèì çàêðèòòÿì ðóõó òðàíñïîðòó,
êð³ì íàçåìíîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîð-
òó çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ òà àâòîìîá³ë³â
ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, äëÿ çàáåçïå-
÷åííÿ åëåêòðè÷íîþ òà òåïëîâîþ åíåðã³ºþ
ãîòåëüíî-îô³ñíîãî òà òîðãîâî-îô³ñíîãî
êîìïëåêñ³â íà âóë. Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî, 25
ë³òåðà “Á” ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ çã³äíî ç
ãðàô³êîì, ùî äîäàºòüñÿ, à òàêîæ çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ.

Ïðîêëàäàííÿ êàáåëüíî¿ ë³í³¿ 10-0,4êÂ
÷åðåç âóë. Ñàãàéäà÷íîãî âèêîíàòè çàêðè-
òèì ñïîñîáîì.

Ïåðåõ³ä ÷åðåç ïðî¿çíó ÷àñòèíó íà âóë.
²ãîð³âñüê³é, âóë. Áîðè÷³â ò³ê òà íà ïåðå-

õðåñò³ âóë. Àíäð³¿âñüêî¿ ³ âóë. Ïîêðîâñüêî¿
âèêîíàòè â³äêðèòèì ñïîñîáîì ó í³÷íèé
÷àñ ïîåòàïíî ç òèì÷àñîâèì ÷àñòêîâèì îá-
ìåæåííÿì ðóõó òðàíñïîðòó.

Ïðîêëàäàííÿ òåïëîâî¿ ìåðåæ³ âèêîíàòè
ó òåðì³íè, ïîãîäæåí³ ç ÀÅÊ “Êè¿âåíåðãî”
òà âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Ïîä³ëüñüêî¿
ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ ðàäè (Ïîä³ëüñüêîþ
ðàéîííîþ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíîþ àäì³í³ñ-
òðàö³ºþ), äî ïî÷àòêó îïàëþâàëüíîãî ñåçî-
íó 2007/2008 ðîêó âèêîíàòè ðîáîòè ³ç ï³ä-
êëþ÷åííÿ îá’ºêò³â, ÿê³ ââîäÿòüñÿ â åêñ-
ïëóàòàö³þ ó IV êâàðòàë³ 2007ð.— ² êâàðòà-
ë³ 2008 ð., äî ä³þ÷èõ òåïëîâèõ ìåðåæ. Âçÿ-
òè äî â³äîìà, ùî ç ïî÷àòêîì îïàëþâàëü-
íîãî ñåçîíó â³äêëþ÷åííÿ ìåðåæ òåïëîïîñ-
òà÷àííÿ æèëèõ áóäèíê³â äëÿ âèêîíàííÿ
çàçíà÷åíèõ ðîá³ò íà çîâí³øí³õ òåïëîâèõ
ìåðåæàõ íå çä³éñíþâàòèìåòüñÿ.

1.2. Âèçíà÷èòè â³äïîâ³äàëüíèìè çà îð-
ãàí³çàö³þ ðîá³ò ç ïðîêëàäàííÿ ³íæåíåðíèõ
ìåðåæ:

— êàáåëüíî¿ ë³í³¿ 10-0,4 êÂ — ÒÎÂ
“Åíåðãîñïåöïðîåêò”;

— òåïëîâî¿ ìåðåæ³ — ÒÎÂ “Ïðîãðåñ-92”.
2. ÒÎÂ “Åíåðãîñïåöïðîåêò” òà ÒÎÂ

“Ïðîãðåñ-92”:
2.1. Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî ç Ïðàâè-

ëàìè âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïî-
ðóäàõ òà íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îáëàä-
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íàííþ â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíèìè ð³øåí-
íÿì âèêîíêîìó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íà-
ðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 04.02.80 ¹ 125, çà-
áåçïå÷èâøè òðèçì³ííèé ðåæèì ðîáîòè.

2.2. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè ç ÓÄÀ² ÃÓ
ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõåìó îðãàí³çà-
ö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó íà ïåð³îä âèêîíàííÿ
ðîá³ò, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 1 öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ.

2.3. Çàáåçïå÷èòè áåçïåêó äîðîæíüîãî ðó-
õó òà ï³øîõîä³â øëÿõîì âñòàíîâëåííÿ â³ä-
ïîâ³äíèõ äîðîæí³õ çíàê³â, îãîðîäæåííÿ
ì³ñöü ðîáîòè, îñâ³òëåííÿ, ñèãíàëüíèõ ë³õ-
òàð³â â ì³ñöÿõ âèêîíàííÿ ðîá³ò, íåîáõ³ä-
íî¿ ê³ëüêîñò³ ï³øîõ³äíèõ ì³ñòê³â òà çàáåç-
ïå÷èòè áåçïå÷íèé ïðîõ³ä ï³øîõîä³â.

2.4. Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò îäåð-
æàòè îðäåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò â Ãîëîâ-
íîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðî-
ºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

2.5. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè
ïîêðèòòÿ òðîòóàð³â ô³ãóðíèìè åëåìåíòà-
ìè ìîùåííÿ íà ïîâíó øèðèíó, à ïðî¿ç-

íî¿ ÷àñòèíè — àñôàëüòîáåòîíîì íà ïîâ-
íó øèðèíó â ìåæàõ ðîçðèòòÿ òà ãàçîíó çà
òèïîì ³ñíóþ÷îãî ³ çàáåçïå÷èòè ïåðåäà÷ó
çà àêòàìè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî
ðåìîíòó òà óòðèìàííþ àâòîìîá³ëüíèõ
øëÿõ³â òà ñïîðóä íà íèõ Ïîä³ëüñüêîãî
ðàéîíó òà êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî
óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ïîä³ëü-
ñüêîãî ðàéîíó.

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíå òà áåç-
àâàð³éíå âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ïðîêëàäàííÿ
êàáåëüíî¿ ë³í³¿ ïîêëàñòè íà äèðåêòîðà ÒÎÂ
“Åíåðãîñïåöïðîåêò” Áîãóöüêîãî Ñ. Â., çà
âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ïðîêëàäàííÿ òåïëîâî¿
ìåðåæ³ — íà äèðåêòîðà ÒÎÂ “Ïðîãðåñ-92”
Ðîçäîðîæíîãî À. Ñ.

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

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

Голова Л. Черновець ий

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

від 03.12.2007 № 1584

Графік

виконання робіт із прокладання інженерних мереж 
до готельно<офісного та торгово<офісного комплексів 

на вул. Петра Сагайдачного, 25 літера “Б” у Подільському районі

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

№ п/п Наймен вання робіт Термін ви онання робіт

Почато За інчення

Про ладання теплової мережі

1. Під отовчий період 10.12.2007 20.12.2007

2. Розроб а ґр нт
для влашт вання
тр бопровод
тепломережі

03.01.2008 10.01.2008

3. Про ладання
тр бопровод
тепломережі

03.01.2008 10.01.2008

4. Рент ено рафічний
онтроль зварних
тр бопроводів

11.01.2008 12.01.2008

5. Ре онстр ція
залізобетонної
амери

01.01.2008 13.01.2008

6. Б дівництво
ніфі ованих
залізобетонних амер

14.01.2008 21.01.2008

7. Зворотна засип а 21.01.2008 25.01.2008

8. Ущільнення ґр нт 27.01.2008 28.01.2008

9. Відновлення зеленої
зони

27.01.2008 30.01.2008

Про ладання
еле тро абелю

10. Розриття траншеї
від в л. І орівсь ої
до в л. Са айдачно о

10.12.2007 14.12.2007

11. Влашт вання
тр бно о переход
через в л. І орівсь

14.12.2007 17.12.2007

12. Розриття траншеї
на перехресті в л.
Са айдачно о та
звоз Боричів ті

18.12.2007 20.12.2007

13. Влашт вання
тр бно о переход
через
в л. Са айдачно о

22.12.2007 27.12.2007

14. Розриття траншеї від
в л. Са айдачно о до
Набережно о шосе

28.12.2007 30.12.2007

15. Про ладання абелю
та зворотна засип а
траншеї від в л.
І орівсь а до
Набережно о шосе

03.01.2008 15.01.2008

16. Повне відновлення
зовнішньо о
бла о строю по
мережах
про ладання
еле тро абеля

21.01.2008 28.01.2008

Про реєстрацію Статуту релігійної громади
Української Православної Церкви парафії 

на честь Різдва Пресвятої Богородиці 
у Печерському районі м. Києва

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1592 від 4 грудня 2007 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи за-
яву громадян засновників релігійної громади Української Православної Церкви парафії на честь Різдва
Пресвятої Богородиці у Печерському районі м. Києва від 13.10.2007 та протокол загальних зборів грома-
дян щодо реєстрації Статуту вказаної релігійної громади від 13.10.2007 № 1:

1. Çàðåºñòðóâàòè Ñòàòóò ðåë³ã³éíî¿ ãðî-
ìàäè Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè
ïàðàô³¿ íà ÷åñòü Ð³çäâà Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðî-
äèö³ ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ùî
äîäàºòüñÿ.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-

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

Голова Л. Черновець ий

Про дозвіл на виконання робіт із прокладання
газопроводу на вул. Круглоуніверситетській,

5<7 у Печерському районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1593 від 5 грудня 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про ав-
томобільні дороги”, “Про благоустрій населених пунктів” та враховуючи звернення товариства з обмеже-
ною відповідальністю “ГАРАНТ-ІНВЕСТ” від 01.06.2007 № 63:

1. Äîçâîëèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “²ÊÎÌ-ÑÅÐÂ²Ñ” (äàë³
ÒÎÂ “²ÊÎÌ-ÑÅÐÂ²Ñ”) çà çàìîâëåííÿì
òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÃÀÐÀÍÒ-²ÍÂÅÑÒ” ó òåðì³í ç 17.12.2007
äî 28.02.2008 çã³äíî ç ðîçðîáëåíîþ òà çà-
òâåðäæåíîþ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-
åêòíî-êîøòîðèñíîþ äîêóìåíòàö³ºþ âèêî-
íàòè ðîáîòè ³ç ïðîêëàäàííÿ ãàçîïðîâîäó
ñåðåäíüîãî òèñêó äî æèëîãî áóäèíêó íà
âóë. Êðóãëîóí³âåðñèòåòñüê³é, 5-7 ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ ç ÷àñòêîâèì ðîçðèòòÿì òðî-
òóàð³â òà ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè, òèì÷àñîâèì
îáìåæåííÿì ðóõó òðàíñïîðòó íà âóëèöÿõ
Êðóãëîóí³âåðñèòåòñüê³é, Áàñåéí³é òà ï³ä-
êëþ÷åííÿ éîãî äî ³ñíóþ÷î¿ ì³ñüêî¿ ãàçî-
ïðîâ³äíî¿ ìåðåæ³.

2. ÒÎÂ “²ÊÎÌ-ÑÅÐÂ²Ñ”:
2.1. Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî ç Ïðàâè-

ëàìè âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïî-
ðóäàõ òà íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îáëàä-
íàííþ â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíèìè ð³øåí-
íÿì âèêîíêîìó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íà-
ðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 04.02.1980 ¹ 125, çà-
áåçïå÷èâøè òðèçì³ííèé ðåæèì ðîáîòè;

2.2. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè ç ÓÄÀ² ÃÓ
ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõåìè îðãàí³çà-
ö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó íà ïåð³îä âèêîíàííÿ
ðîá³ò;

2.3. Çàáåçïå÷èòè áåçïåêó äîðîæíüîãî ðó-
õó òà áåçïå÷íèé ïðîõ³ä ï³øîõîä³â øëÿõîì
âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äíèõ äîðîæí³õ çíà-

ê³â, îãîðîäæåííÿ ì³ñöü ðîáîòè, îñâ³òëåí-
íÿ, ñèãíàëüíèõ ë³õòàð³â â ì³ñöÿõ âèêîíàí-
íÿ ðîá³ò, íåîáõ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ ï³øîõ³äíèõ
ì³ñòê³â;.

2.4. Îäåðæàòè äî ïî÷àòêó ðîá³ò ó âñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó îðäåð íà âèêîíàííÿ
ðîá³ò ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

2.5. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè
ïîêðèòòÿ òðîòóàð³â òà ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè çà
òèïîì ³ñíóþ÷îãî íà âñþ øèðèíó ïðî¿çíî¿
÷àñòèíè òà äîâæèíó â ìåæàõ ðîçðèòòÿ òà
ïåðåäàòè çà àêòîì êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó ïî ðåìîíòó òà óòðèìàííþ àâòîìî-
á³ëüíèõ øëÿõ³â òà ñïîðóä íà íèõ Ïå÷åð-
ñüêîãî ðàéîíó.

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíå òà áåç-
àâàð³éíå âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà ãî-
ëîâíîãî ³íæåíåðà ÒÎÂ “²ÊÎÌ-ÑÅÐÂ²Ñ”
Ïøåí³ð³âñüêîãî Þð³ÿ Äìèòðîâè÷à.

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

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

Голова Л. Черновець ий

Про надання дозволу Державному
підприємству “Науково<дослідний,

виробничий агрокомбінат “Пуща<Водиця” 
на проектування і будівництво науково<

дослідного та селекційного господарства 
з бджільництва на Великій Окружній дорозі 

в Оболонському районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1595 від 6 грудня 2007 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи звернен-
ня Державного підприємства “Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат “Пуща-Водиця” від 07.11.2006
№ 979:

1. Äîçâîëèòè Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó
“Íàóêîâî-äîñë³äíèé, âèðîáíè÷èé àãðî-
êîìá³íàò “Ïóùà-Âîäèöÿ” çä³éñíèòè ïðî-
åêòóâàííÿ ³ áóä³âíèöòâî íàóêîâî-äîñë³ä-
íîãî òà ñåëåêö³éíîãî ãîñïîäàðñòâà ç
áäæ³ëüíèöòâà íà Âåëèê³é Îêðóæí³é äîðî-
ç³ â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ï. 2 öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ.

Áóä³âíèöòâî çä³éñíèòè íà çåìåëüí³é ä³-
ëÿíö³, ÿêà íàäàíà çã³äíî ç ð³øåííÿì Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23 æîâòíÿ 2003
ðîêó ¹ 121-2/994 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó-
÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”, òà ïðàâî êî-
ðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíå äåðæàâíèì
àêòîì íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ
çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ â³ä 16 ëþòîãî 2005
¹ 04-9-00012.

2. Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó “Íàóêîâî-
äîñë³äíèé, âèðîáíè÷èé àãðîêîìá³íàò “Ïó-
ùà-Âîäèöÿ”:

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

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

2.3. Ï³ñëÿ ðîçðîáêè òà çàòâåðäæåííÿ â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äî ïî÷àòêó áóä³âíèö-
òâà âèð³øèòè ïèòàííÿ ùîäî ïàéîâî¿ ó÷àñ-
ò³ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéî-
âó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â)
ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà” (³ç çì³-
íàìè ³ äîïîâíåííÿìè, âíåñåíèìè ð³øåí-
íÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12.02.2004
¹ 14/1223, â³ä 28.12.2004 ¹ 1051/2461 òà
â³ä 27.12.2005 ¹ 622/3083, â³ä 31.10.2006
¹ 122/179, â³ä 28.12.2006 ¹ 530/587);

2.4. Îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áó-
ä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàâíîãî
àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ òà îð-
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äåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò â Ãîëîâíîìó
óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì òà
çîâí³øí³ì äèçàéíîì ì. Êèºâà ï³ñëÿ ïîãî-
äæåííÿ òà çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó òà âèêîíàííÿ ï³äïóíêòó 2.3 öüîãî
ïóíêòó.

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

Голова Л. Черновець ий

Про забезпечення охорони мостів 
через р. Дніпро у місті Києві

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1602 від 10 грудня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про столицю
України — місто-герой Київ”, Закону України “Про дорожній рух”, з метою забезпечення належної охоро-
ни і безпечної експлуатації мостів через р. Дніпро у місті Києві, враховуючи їх державну та стратегічну зна-
чимість, належність до режимних об’єктів, що потребують здійснення необхідних профілактичних заходів
з попередження аварій та надзвичайних ситуацій техногенного характеру:

1. Çàáåçïå÷èòè ç 01.01.2008 îõîðîíó àâ-
òîäîðîæí³õ ìîñò³â ÷åðåç ð. Äí³ïðî: Ï³âäåí-
íîãî ìîñòó, ìîñòó Ìåòðî ç ìîñòîì ìåòðî
÷åðåç Ðóñàí³âñüêó ïðîòîêó, Ìîñêîâñüêîãî
ìîñòîâîãî ïåðåõîäó ç ìîñòàìè ÷åðåç ð.
Äí³ïðî òà ð. Äåñåíêó, ìîñòó ³ì. ª. Î. Ïà-
òîíà òà Ïàðêîâîãî ï³øîõ³äíîãî ìîñòó íà
î. Òðóõàí³â (äàë³ — ìîñò³â).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿â-
àâòîøëÿõì³ñò” êîìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿
“Êè¿âàâòîäîð” ÿê áàëàíñîóòðèìóâà÷ó ìîñ-
ò³â, çàçíà÷åíèõ ó ï. 1. öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ:

2.1. Âèçíà÷èòè îðãàí³çàö³þ äëÿ âèêî-
íàííÿ ôóíêö³é ç îõîðîíè ìîñò³â â³äïîâ³ä-
íî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî çàêó-
ï³âëþ òîâàð³â, ðîá³ò ³ ïîñëóã çà äåðæàâí³
êîøòè”;

2.2. Ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çä³éñíè-
òè íåîáõ³äí³ çàõîäè ùîäî îáëàäíàííÿ ïîñ-
ò³â îõîðîíè òà ñòâîðèòè íåîáõ³äí³ óìîâè
äëÿ íàëåæíî¿ îõîðîíè ìîñò³â;

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) ïðè ðîçðîáëåíí³ áþäæåòíèõ
çàïèò³â äî ïðîåêòó áþäæåòó íà 2008 ð³ê
òà íàñòóïí³ ðîêè âêëþ÷àòè äî íèõ ïîòðå-
áó â áþäæåòíèõ âèäàòêàõ íà âèêîíàííÿ
ðîá³ò, ïåðåäáà÷åíèõ öèì ðîçïîðÿäæåí-
íÿì.

4. Ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 05.02.97 ¹ 132
“Ïðî îõîðîíó ìîñò³â ÷åðåç ð. Äí³ïðî 
ó ì. Êèºâ³” âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî
÷èíí³ñòü.

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

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

Голова Л. Черновець ий

Про реконструкцію з добудовою 
дитячої музичної школи № 14 

ім. Д. Кабалевського 
на бульв. І. Лепсе, 69 

у Солом’янському районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1603 від 10 грудня 2007 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою створення на-
лежних умов для всебічного розвитку учнів дитячої музичної школи № 14 ім. Д. Кабалевського на бульв.
І. Лепсе, 69 у Солом’янському районі:

1. Äîçâîëèòè Ñîëîì’ÿíñüê³é ðàéîíí³é ó
ì. Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ çä³éñíè-
òè ïðîåêòóâàííÿ òà ðåêîíñòðóêö³þ ç äî-
áóäîâîþ äèòÿ÷î¿ ìóçè÷íî¿ øêîëè ¹ 14 ³ì.
Ä. Êàáàëåâñüêîãî íà áóëüâ. ². Ëåïñå, 69.

2. Ñîëîì’ÿíñüê³é ðàéîíí³é ó ì. Êèºâ³
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ó âñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó:

2.1. Îäåðæàòè àðõ³òåêòóðíî-ïëàíóâàëüíå
çàâäàííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) òà òåõí³÷í³ óìîâè åêñïëó-
àòàö³éíèõ îðãàí³çàö³é ì³ñòà íà ïðèºäíàí-
íÿ îá’ºêòà äî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ âèêî-
íàòè ¿õ âèìîãè.

2.2. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíó äîêóìåíòàö³þ íà ðåêîíñòðóê-
ö³þ ç äîáóäîâîþ äèòÿ÷î¿ ìóçè÷íî¿ øêîëè
¹ 14 ³ì. Ä. Êàáàëåâñüêîãî íà áóëüâ. ².
Ëåïñå, 69.

2.3. Ãåíåðàëüíó ïðîåêòíó ³ ï³äðÿäíó îð-
ãàí³çàö³¿ ³ç âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó
ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, âèçíà÷è-
òè íà òåíäåðí³é îñíîâ³.

2.4. Îôîðìèòè ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

2.5. Ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíî-êîø-
òîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà âèêîíàííÿ ï³ä-
ïóíêòó 2.4 öüîãî ïóíêòó îäåðæàòè â óïðàâ-
ë³íí³ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíî-
ãî êîíòðîëþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ ðîá³ò.

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

3. Åêñïëóàòàö³éíèì ñëóæáàì ïðè
îôîðìëåíí³ òåõí³÷íèõ óìîâ íà ³íæåíåðíå
çàáåçïå÷åííÿ îá’ºêò³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíê-
ò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ïåðåäáà÷èòè ¿õ
ï³äêëþ÷åííÿ, ïî ìîæëèâîñò³, áåçïîñåðåä-
íüî äî íàéáëèæ÷èõ âíóòð³øíüîêâàðòàëü-
íèõ ìåðåæ òà ñïîðóä.

4. Ñîëîì’ÿíñüê³é ðàéîíí³é ó ì. Êèºâ³
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó ïîäàòè äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòè-
ö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò,
çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ, äî Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2008
ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè çà êîøòè ðàéîííîãî
áþäæåòó.

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

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

Голова Л. Черновець ий

Про дозвіл на виконання робіт 
з прокладання кабельних мереж до ТП — 5740 

на вул. Межигірській, 11 
у Подільському районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1605 від 10 грудня 2007 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, до статті 6 Закону Укра-
їни “Про дорожній рух”, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04.07.2006 № 999
“Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово-транспортних спорудах міста”, з метою забезпечен-
ня сталого електропостачання ТП-5740 на вул. Межигірській, 11 та зважаючи на звернення Міністерства
фінансів України від 05.09.2007 № 31-36000-11-7/17821:

1. Äîçâîëèòè ÄÏ “Áóä³âåëüíî-âèðîáíè-
÷å ï³äïðèºìñòâî “Ï³ëîí” çà çàìîâëåííÿì
Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè, çã³äíî ç
ðîçðîáëåíîþ òà çàòâåðäæåíîþ ó âñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíîþ
äîêóìåíòàö³ºþ ó òåðì³í ç 10.12.2007 äî
30.12.2007 âèêîíàòè ðîáîòè ç ïðîêëàäàí-
íÿ êàáåëüíèõ ìåðåæ â³ä ÒÏ-5740 íà âóë.
Ìåæèã³ðñüê³é, 11 äî ì³ñöÿ ï³äêëþ÷åííÿ
äî ì³ñüêèõ êàáåëüíèõ ìåðåæ íà ðîç³ âóë.
Ìåæèã³ðñüêî¿ òà âóë. Âåðõí³é Âàë ç ïåðå-
õîäîì âóë. Ìåæèã³ðñüêî¿.

Ðîáîòè ç ïðîêëàäàííÿ êàáåëüíèõ ìåðåæ
ÊË-0,4 êÂ òà ÊË-10 êÂ ï³ä ïðî¿çíîþ ÷àñ-
òèíîþ âóë. Ìåæèã³ðñüêî¿ âèêîíàòè ç 22.00
ï’ÿòíèö³ äî 5.30 ïîíåä³ëêà â³äêðèòèì ñïî-
ñîáîì, çàõâàòêàìè, ç òèì÷àñîâèì ÷àñòêî-
âèì îáìåæåííÿì ðóõó òðàíñïîðòó, çàëèøà-
þ÷è ïðî¿çä øèðèíîþ 3,5 ì. Äàòó âèêîíàí-
íÿ ðîá³ò ïîãîäèòè ç óïðàâë³ííÿì ÄÀ² ÃÓ
ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ òà ÊÏ “Êè¿âïàñ-
òðàíñ” äîäàòêîâî òà çàáåçïå÷èòè òðèçì³í-
íèé ðåæèì ðîáîòè.

2. ÒÎÂ “ÓêðÁóäÊîíòðàêò” òà ÄÏ “Áóä³-
âåëüíî-âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî “Ï³ëîí”:

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

2.2. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè ç ÓÄÀ² ÃÓ
ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõåìó îðãàí³çà-
ö³¿ ðóõó òðàíñïîðòó òà ï³øîõîä³â íà ïåð³-
îä âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.3. Ïðè âèêîíàíí³ ðîá³ò êåðóâàòèñü
Ïðàâèëàìè âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ
ñïîðóäàõ òà íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îá-
ëàäíàííþ â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíèìè ð³-
øåííÿì âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä
04.02.1980 ¹ 125.

2.4. Âñòàíîâèòè â ì³ñöÿõ âèêîíàííÿ ðî-
á³ò îãîðîæó, äîðîæí³ çíàêè, îñâ³òëåííÿ,
ñèãíàëüí³ ë³õòàð³, çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé ³
áåçïå÷íèé ïðîõ³ä ï³øîõîä³â òà ïðî¿çä
òðàíñïîðòó.

2.5. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè
ïîêðèòòÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè âóëèö³ íà âñþ
øèðèíó çà òèïîì ³ñíóþ÷îãî, à òðîòóàð³â —
ô³ãóðíèìè åëåìåíòàìè ìîùåííÿ òà ïåðå-
äàòè ¿õ çà àêòîì êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó ïî óòðèìàííþ øëÿõ³â òà ñïîðóä íà
íèõ Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó.

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíå òà áåç-
àâàð³éíå âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà ãî-
ëîâíîãî ³íæåíåðà ÄÏ “Áóä³âåëüíî-âèðîá-
íè÷å ï³äïðèºìñòâî “Ï³ëîí” — Ìàêîãîí-
÷óêà Ïåòðà Ïåòðîâè÷à.

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

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

Голова Л. Черновець ий

Про відновлення роботи ліфта в будинку № 4<а
на вул. Тимофія Шамрила шляхом його заміни
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1606 від 10 грудня 2007 року

Відповідно до Житлового Кодексу України, статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” та з метою відновлення роботи ліфта у другому під’їзді жилого будинку на вул. Тимофія Шамри-
ла,4-а, який внаслідок пожежі вийшов з ладу:

1. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ( Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) âèñòóïèòè çàìîâíèêîì âèêî-

íàííÿ ðîá³ò ³ç çàì³íè ë³ôòà ó æèëîìó áó-
äèíêó íà âóë. Òèìîô³ÿ Øàìðèëà, 4-à.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ðîçïî÷àòè òà â ìåæàõ êîø-
ò³â, ïåðåäáà÷åíèõ óïðàâë³ííþ â áþäæåò³ ì.
Êèºâà íà 2007 ð³ê íà âèð³øåííÿ íåøòàò-
íèõ ñèòóàö³é â æèòëîâîìó ãîñïîäàðñòâ³ ó
ì. Êèºâ³, âèêîíàòè ðåìîíòí³ ðîáîòè ³ç çà-
ì³íè ë³ôòà ó äðóãîìó ï³ä’¿çä³ æèëîãî áó-
äèíêó íà âóë. Òèìîô³ÿ Øàìðèëà, 4-à.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-

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

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

Голова Л. Черновець ий

Про створення міської комісії з питань
впровадження пільгового обслуговування

продовольчими товарами та плодоовочевою
продукцією малозахищених верств населення
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1607 від 10 грудня 2007 року

На виконання Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і рішення Ки-
ївради від 16.12.2005 № 603/3064 “Про затвердження міської комплексної програми “Турбота” на
2006—2010 роки” та з метою опрацювання механізму впровадження пільгового обслуговування продоволь-
чими товарами та плодоовочевою продукцією малозахищених верств населення:

1. Ñòâîðèòè òà çàòâåðäèòè ñêëàä ì³ñüêî¿
êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü âïðîâàäæåííÿ ï³ëüãîâîãî
îáñëóãîâóâàííÿ ïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè
òà ïëîäîîâî÷åâîþ ïðîäóêö³ºþ ìàëîçàõè-
ùåíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ (äàë³ — êîì³ñ³ÿ),
ùî äîäàºòüñÿ.

2. Êîì³ñ³¿ äî 20 ãðóäíÿ 2007 ðîêó ðîç-
ðîáèòè òà ïîäàòè íà çàòâåðäæåííÿ Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ïëàí
çàõîä³â ùîäî ï³ëüãîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ
ïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè ³ ïëîäîîâî÷åâîþ

ïðîäóêö³ºþ ãðîìàäÿí, êîòð³ ïîòðåáóþòü
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.

3. Çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². Ð. çà-
áåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà-ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Ê³ëü÷èöüêó ². Ð.

Голова Л. Черновець ий

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

№ 1607 від 10 грудня 2007 року

СКЛАД
міської комісії з питань впровадження пільгового обслуговування

продовольчими товарами та плодоовочевою продукцією
малозахищених верств населення

КІЛЬЧИЦЬКА
Ірена Реонольдівна

— заст пни олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації, олова омісії

КОСТЮРЕНКО
Тетяна Ми олаївна

— в.о. начальни а Головно о правління соціально о
захист населення, заст пни олови омісії

ЩЕРБЕНКО
Василь Про опович

— начальни Головно о правління з питань тор івлі
та поб т , заст пни олови омісії
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Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

УСТИМЕНКО
Світлана Ми олаївна

— заст пни начальни а Головно о правління соціально о
захист населення, се ретар омісії

БОГОМОЛЕЦЬ-ШЕРЕМЕТЬЄВА
Оль а Вадимівна

— олова постійної омісії Київради з питань охорони
здоров`я та соціально о захист (за з одою)

ВІЛЬДМАН
І ор Лазарович

— олова постійної омісії Київради з питань тор івлі,
ромадсь о о харч вання та посл (за з одою)

ГОЛУБЄВА
Ірина Єв еніївна

— начальни правління справах жіно , інвалідів,
ветеранів війни та праці

АРТЮХ
Ірина Михайлівна

— перший заст пни начальни а Головно о фінансово о
правління

ТОЛСТОНОГ
Ві тор В`ячеславович

— заст пни олови Голосіївсь ої районної м. Києві
державної адміністрації

ЛОЗОВИЙ
Василь Борисович

— заст пни олови Дарниць ої районної м. Києві
державної адміністрації

КРАВЧЕНКО
Оле сій Петрович

— заст пни олови Деснянсь ої районної м. Києві
державної адміністрації

МРЯЧЕНКО
Оле сандр Леонідович

— в.о. заст пни а олови Дніпровсь ої районної м. Києві
державної адміністрації

БОНДАРЕНКО
Борис Іванович

— заст пни олови Оболонсь ої районної м. Києві
державної адміністрації

КУЛІК
Людмила Станіславівна

— заст пни олови Печерсь ої районної м. Києві
державної адміністрації

РУССУ
Юрій Кариб лович

— заст пни олови Подільсь ої районної м. Києві
державної адміністрації

НАЗАРЕНКО
Сер ій Іванович

— заст пни олови Святошинсь ої районної м. Києві
державної адміністрації

ІВАЩЕНКО
Анатолій Васильович

— заст пни олови Солом`янсь ої районної м. Києві
державної адміністрації

РИЖЕНКО
Юрій Ми олайович

— перший заст пни олови Шевчен івсь ої районної
м. Києві державної адміністрації

Про дозвіл на тимчасове 
часткове зайняття тротуару 

на перетині вулиць Верхній Вал 
та Костянтинівської 

у Подільському районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1608 від 10 грудня 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи містобудуван-
ня”, “Про охорону культурної спадщини”, “Про дорожній рух”, враховуючи п. 10 рішення Київської
міської ради від 02.10.2001 № 41/1475 “Про надання і вилучення земельних ділянок” (із змінами та
доповненнями) щодо відведення земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю “Ко-
лос-Агротехсервіс” для будівництва та експлуатації Центру реабілітації та релаксації з магазинами та
офісами на перетині вулиць Верхній Вал та Костянтинівської у Подільському районі, право користу-
вання якими посвідчено договором оренди від 05.02.2004, зареєстрованим 23.02.2004 за № 85-6-
00102, та зважаючи на звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Колос-Агротехсервіс”
від 21.07.2007 № 32:

1. Äîçâîëèòè ÒÎÂ “Êîëîñ-Àãðîòåõñåð-
â³ñ” íà ÷àñ âèêîíàííÿ ðîá³ò ³ç îçäîáëåí-
íÿ ôàñàäó áóäèíêó, ðîçòàøîâàíîãî íà
òðåòèí³ âóëèöü Âåðõí³é Âàë òà Êîñòÿí-
òèí³âñüêî¿ ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³, çã³ä-
íî ç ðîçðîáëåíîþ òà çàòâåðäæåíîþ ó
âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîø-
òîðèñíîþ äîêóìåíòàö³ºþ òèì÷àñîâå ç
14.12.2007 äî 15.04.2008 çàéíÿòòÿ òðîòó-
àðó íà âñþ øèðèíó â ìåæàõ áóäèíêó íà
âóëèöÿõ Âåðõí³é Âàë òà Êîñòÿíòèí³â-
ñüê³é ç âëàøòóâàííÿì êðèòî¿ ï³øîõ³äíî¿
ãàëåðå¿ øèðèíîþ 1,5 ì çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ï. 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. ÒÎÂ “Êîëîñ-Àãðîòåõñåðâ³ñ”:
2.1. Îäåðæàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³

êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) îðäåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.2. Çàáåçïå÷èòè çáåðåæåííÿ çåëåíèõ
íàñàäæåíü.

2.3. Âñòàíîâèòè îãîðîæó áóä³âåëüíîãî
ìàéäàí÷èêà, â³äïîâ³äí³ äîðîæí³ çíàêè,
îñâ³òëåííÿ, çàáåçïå÷èòè áåçïå÷íèé ïðî-
õ³ä ï³øîõîä³â òà ïðî¿çä àâòîòðàíñïîðòó.

2.4. Ðîáîòè âèêîíàòè çã³äíî ç ïðàâè-
ëàìè âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïî-

ðóäàõ òà íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îá-
ëàäíàííþ â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíèìè ð³-
øåííÿì âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä
04.02.80 ¹ 125, çàáåçïå÷èâøè òðèçì³í-
íèé ðåæèì ðîáîòè.

2.5. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâè-
òè ïîêðèòòÿ òðîòóàðó ô³ãóðíèìè åëåìåí-
òàìè ìîùåííÿ ³ ïåðåäàòè çà àêòîì êî-
ìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Øëÿõîâî-
åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî ðåìîíòó
òà óòðèìàííþ àâòîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â òà
ñïîðóä íà íèõ Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó”.

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà áåçïå÷íå âèêî-
íàííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà äèðåêòîðà ÒÎÂ
“Êîëîñ-Àãðîòåõñåðâ³ñ” Ñåìåíþêà Îëåê-
ñàíäðà Âîëîäèìèðîâè÷à.

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

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

Голова Л. Черновець ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення змін до рішення Київради 
від 14.06.07 № 791/1452

Рішення Київської міської ради № 1142/1803 від 12 липня 2007 року

Відповідно до статей 59, 88 Господарського кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Зако-
ну України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 13 Закону України “Про господарські товари-
ства” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 14.06.07 ¹ 791/1452 òàê³ çì³íè: — ó ïóíêò³ 1 ð³øåí-
íÿ öèôðè “51 %” çàì³íèòè öèôðàìè “25 %”.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю “ЛЕВІНТА 777” земельної 
ділянки для будівництва житлових будинків 

з приміщеннями соціально<громадського 
призначення та підземним паркінгом 

на вул. Мате Залки, 10<г у Оболонському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1094/1755 від 12 липня 2007 року

Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що-
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-

äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
“ËÅÂ²ÍÒÀ 777” äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëî-
âèõ áóäèíê³â ç ïðèì³ùåííÿìè ñîö³àëü-
íî-ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ï³äçåì-
íèì ïàðê³íãîì íà âóë. Ìàòå Çàëêè, 10-
ã ó Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ËÅÂ²ÍÒÀ 777”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåí-
íÿ, ó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,52 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â ç ïðèì³-

ùåííÿìè ñîö³àëüíî-ãðîìàäñüêîãî ïðè-
çíà÷åííÿ òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà âóë.
Ìàòå Çàëêè, 10-ã ó Îáîëîíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàí-
íÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “ËÅÂ²ÍÒÀ 777”:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâ-
ëþþ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò
ïîïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â³ä 20.10.2006 ¹ 156) òà ³íø³ ïè-
òàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 22.01.2005 ¹ 19-360 òà â³ä
20.06.2007 ¹ 09-6099, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 24.05.2005 ¹ 3518,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðè-
ðîäíèõ ðåñóðñ³â â³ä 18.10.2005 ¹ 06-6-
25/5543, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 18.02.2005
¹ 22-469/35, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 16.06.2007
¹ 4442.

3.7. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âè-
êîíàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³
íàñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè
(äèòÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñ-
â³òí³ øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òîùî) ³ ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà

áóä³âíèöòâî îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì
æèòëîâèõ áóäèíê³â.

3.8. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7 % çàãàëüíî¿ ïëî-
ù³ æèòëîâèõ áóäèíê³â (êð³ì ñëóæáîâî¿)
íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588
“Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

3.9. Ñïëàòèòè äî  ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà
íà ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî
ìîìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5 % âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öèõ
æèòëîâèõ áóäèíê³â, âèõîäÿ÷è ç îïîñå-
ðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà,
óñòàíîâëåíî¿ äåðæàâíèì êîì³òåòîì
Óêðà¿íè ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ
ì³ñòà Êèºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â
ÿêîìó ïðîâîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³
ïóíêòó 84 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþ-
äæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

3.10. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ
áóäèíê³â ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî
çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðè-
òèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é
çà îäíå ìàøèíîì³ñöå íà êîæí³ äâ³ êâàð-
òèðè ó öèõ áóäèíêàõ.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАПРОШУЄ ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ 
У КОНКУРСІ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:

Кандидату необхідно заповнити анкету, форму якої можна отримати на сайті www.kmv.gov.ua. 
Заповнену форму анкети та документи на участь у конкурсі необхідно надіслати до 21 грудня за адресою gryshyna@ekonomic.kyiv�city.gov.ua, позначивши у темі листа назву вакансії.

КЕРІВНИКИ

ДИРЕКТОР  КП “КИЇВМІСЬКСВІТЛО”
Основні обов’язки:
� Розвиток системи зовнішнього освітлення міста Києва

за чотирма напрямками:
� Транспортні магістралі — з метою забезпечення

безпеки на дорозі та організації освітлення проїжджої
частини вулиць.

� Житлові райони та пішохідні зони — з метою забез$
печення безпечного руху транспорту та пішоходів.

� Архітектурне — з метою створення єдиної програми
освітлення міста Києва у нічний час.

� Ландшафтно$паркове.
� Модернізація сучасної системи управління зовнішнім

освітленням, впровадження сучасних систем автомати$
зації управління з використанням прогресивного світо$
вого досвіду.

� Впровадження нових технологій з використанням
альтернативних джерел електроенергії.

� Впровадження передових та економічних систем
зовнішнього освітлення міста Києва.

Основні вимоги:
� За освітньо$кваліфікаційним рівнем магістр або

спеціаліст;
� Досвід роботи за фахом на керівних посадах не менше

5 років або стаж роботи за фахом не менше 10 років;
� Досвід керівництва на підприємстві із загальною

кількістю працівників понад 400 осіб є перевагою;
� Вільне користування ПК;
� Високий професіоналізм, самостійність у прийнятті

рішень;
� Вміння створити команду кваліфікованих працівників,

здійснити раціональне розміщення та цільове
використання персоналу.

Умови праці:
� Гідна оплата праці та премії.
� Оплачувана відпустка  тривалістю 30 календарних днів.
Телефон для довідок: 278�67�76.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ
Основні обов’язки:
� Організовує та проводить в адміністративному будинку

по вул. Хрещатик, 36 офіційні прийоми.             
� Здійснює господарське обслуговування інших заходів;
� Виконує функції замовника будівництва, реконструкції та

ремонтних робіт.
� Контролює виконання ремонтно$будівельних робіт та

витрати, виділених на це бюджетних коштів;
� Здійснює в межах наявних коштів матеріально$технічне

забезпечення діяльності секретаріату Київської міської
ради та апарату виконавчого органу Київської міської
ради (КМДА).

Основні вимоги:
� За освітньо$кваліфікаційним рівнем магістр або

спеціаліст;
� Досвід роботи за фахом в державній службі на керівних

посадах не менше 5 років або стаж роботи за фахом на
керівних посадах не менше 7 років, або стаж роботи за
фахом не менше 10 років;

� Вільне користування ПК;
� Відповідальність, цілеспрямованість, ініціативність,

чесність, порядність, комунікабельність;
� Високий професіоналізм, самостійність у прийнятті

рішень;
� Готовність працювати понаднормово та у напруженому

ритмі.
Умови праці:
� Гідна оплата праці, премії, доплата за ранг, надбавка за

вислугу років на державній службі.
� Оплачувана відпустка  тривалістю 30 календарних днів.
Телефон для довідок: 278�67�76.
Документи на участь у конкурсі подаються до управління
кадрової роботи і нагород апарату виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) до 21
грудня 2007 року за адресою: 01044, м.Київ, вул. Басейна,
1/2$а, к.102.

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ТА ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ КОНКУРСІВ

Основні обов’язки:
� Підготовка пропозицій щодо інвестиційних проектів

пріоритетних напрямків, природоохоронних об’єктів та
об’єктів соціальної сфери.

� Розробка механізмів залучення в економіку та розвиток
соціальної інфраструктури міста вітчизняних та іноземних
інвестицій, координація та надання методичної
підтримки іншим підрозділам виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) з цих питань.

� Організація і проведення інвестиційних конкурсів.

� Забезпечення спільно з постійно діючою комісією по
залученню інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
розробки інвестиційних договорів, меморандумів з
питань вітчизняного та зовнішньоекономічного
співробітництва, їх реєстрації у встановленому
порядку.

� Розробка нормативних актів щодо порядку проведення
інвестиційних конкурсів щодо реконструкції, реставрації
та незавершеного будівництва об’єктів, що належать
до комунальної власності територіальної громади
м. Києва, та земельних ділянок, на яких розташовані
зазначені об’єкти комерційного та соціального
призначення.

Основні вимоги:
� Освіта економічна або юридична за освітньо$

кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
� Досвід роботи на керівних посадах не менше 5 років або

стаж роботи за фахом не менше 7 років 
� Вільне користування ПК.
� Вільне володіння українською мовою.
� Аналітичні здібності, висока працездатність та відданість

роботі, робота на результат.
Умови праці:
� Гідна оплата праці, премії, доплата за ранг, надбавка за

вислугу років на державній службі.
� Оплачувана відпустка  тривалістю 30 календарних днів.
Телефон для довідок: 278�67�76.

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ВИКОНАННЯ 
ДОГОВОРІВ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ

Основні обов’язки:
� Контроль за дотриманням вимог нормативно$правових

актів України з питань залучення пайових внесків
інвесторів (забудовників) на розвиток соціальної та
інженерно$транспортної інфраструктури.

� Прогнозування соціально$економічного та культурного
розвитку м. Києва на середньо — і короткостроковий
періоди в частині визначення обсягів і напрямів
використання залучених пайових коштів.

� Контроль розрахунків заборгованостей по сплаті пайових
коштів за укладеними договорами, підготовку
аналітичних матеріалів, доповідних записок, довідок,
інформацій, проектів розпоряджень з питань, які входять
до функціональних обов’язків.

� Участь у підготовці пропозицій з питань бюджетної
політики, в частині формування доходної частини
бюджету м. Києва на наступний бюджетний рік.

� Розробка механізмів контролю за надходженням та
розрахунком заборгованостей по сплаті пайових коштів
суб’єктами підприємницької діяльності усіх форм
власності.

Основні вимоги:
� Освіта економічна або юридична за освітньо$

кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. 
� Вільне володіння українською мовою.
� Досвід роботи на керівних посадах не менше 5 років або

стаж роботи за фахом не менше 7 років. 
� Аналітичні здібності, висока працездатність та відданість

роботі, робота на результат.
� Уважність, акуратність, прагнення до зростання та

розвитку.
� Сприйняття роботи як важливої частини життя.
Умови праці:
� Гідна оплата праці, премії, доплата за ранг, надбавка за

вислугу років на державній службі.
� Оплачувана відпустка  тривалістю 30 календарних днів.
Телефон для довідок: 278�67�76.

СПЕЦІАЛІСТИ З ФІНАНСІВ

ГОЛОВНИЙ ЕКОНОМІСТ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ЕКСПОРТНОГО

ПОТЕНЦІАЛУ (НА ПЕРІОД ВІДПУСТКИ
ОСНОВНОГО ПРАЦІВНИКА)

Основні обов’язки:
� Участь у проведенні аналізу стану і тенденцій

економічного і соціального розвитку міста за
напрямком — розвиток експортного потенціалу. 

� Формування та реалізація державної політики у сфері
розвитку економічної конкуренції та обмеженні
монополізму; проведення моніторингу її реалізації та
соціально$економічних результатів. 

� Сприяння популяризації підприємств міста за межами
України. 

� Сприяння розгалуженої системи збуту товарів і послуг
київських підприємств за кордоном для забезпечення
маркетингової та рекламної підтримки експорту
українських товарів та послуг, у проведенні міжнародних
торгово$промислових виставок і презентацій в Україні і
за кордоном.

Основні вимоги:
� Освіта економічна за освітньо$кваліфікаційним рівнем

магістра або спеціаліста. 
� Післядипломна освіта у сфері управління: магістр

державного управління за відповідною спеціалізацією. 
� Стаж роботи за фахом у державній службі на посаді

провідного спеціаліста не менше 3 років або загальний
стаж роботи у державній службі за фахом не менше 5
років, або стаж роботи за фахом в інших сферах
економіки не менше 7 років. 

� Вільне користування ПК. 
� Вільне володіння українською мовою. 
� Вільне володіння письмовою та розмовною англійською

мовою є перевагою.
� Аналітичні здібності, висока працездатність та відданість

роботі, робота на результат. 
� Уважність, акуратність, прагнення до зростання та

розвитку. 
� Відповідальність, цілеспрямованість, ініціативність, чес$

ність, порядність, комунікабельність, робота у команді. 
� Висока виконавча дисципліна. 
� Готовність працювати понаднормово та у напруженому

ритмі.
Умови праці:
� Гідна оплата праці, премії, доплати за ранги, надбавки

за вислугу років на державній службі. 
� Оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів. 
Телефон для довідок: 278�67�76.

ГОЛОВНИЙ ЕКОНОМІСТ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ
КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ

КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА (НА ПЕРІОД
ВІДПУСТКИ ОСНОВНОГО ПРАЦІВНИКА 

ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ)
Основні обов’язки:
� Контроль за освоєнням капітальних вкладень.
� Участь у проведенні аналізу стану і тенденцій економічно$

соціального розвитку м. Києва за напрямками: 
$ формування програми капітальних вкладень, 
$ розподіл бюджетних асигнувань на фінансування

будівництва.
� Робота з прогнозування та підготовки Програм

економічного і соціального розвитку м. Києва.
Основні вимоги:
� Освіта економічна за освітньо$кваліфікаційним рівнем

магістра або спеціаліста. 
� Стаж роботи за фахом у державній службі на посаді про$

відного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи
за фахом в інших сферах економіки не менше 7 років. 

� Вільне користування ПК. 
� Вільне володіння українською мовою. 
� Вільне володіння письмовою та розмовною англійською

мовою є перевагою.
Умови праці:
� Гідна оплата праці, премії, доплати за ранги, надбавки

за вислугу років на державній службі.
� Оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів. 
Телефон для довідок: 278�67�76.

ГОЛОВНИЙ ЕКОНОМІСТ ВІДДІЛУ 
З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ

ІНВЕСТИЦІЙНИХ КОНКУРСІВ
Основні обов’язки:
� Участь у формуванні переліку об’єктів, які потребують

залучення інвестиційних коштів. 
� Участь у створенні системи інформаційного супроводу

міських інвестиційних проектів і програм. 
� Підготовка рішень Київської міської влади та

розпоряджень КМДА про організацію та проведення
інвестиційних конкурсів. 

� Узагальнення та аналіз інформації за основними
напрямками діяльності. 

� Участь у здійсненні моніторингу інвестиційної діяльності.
Основні вимоги:
� Освіта економічна за освітньо$кваліфікаційним рівнем

магістра або спеціаліста. 
� Післядипломна освіта у сфері управління: магістр

державного управління за відповідною спеціалізацією. 
� Стаж роботи за фахом у державній службі на посаді

провідного спеціаліста не менше 3 років або загальний
стаж роботи у державній службі за фахом не менше 5
років, або стаж роботи за фахом в інших сферах
економіки не менше 7 років. 

� Вільне користування ПК. 
� Вільне володіння українською мовою. 
� Вільне володіння письмовою та розмовною англійською

мовою є перевагою.
� Аналітичні здібності, висока працездатність та відданість

роботі, робота на результат. 
� Уважність, акуратність, прагнення до зростання та

розвитку. 

� Відповідальність, цілеспрямованість, ініціативність,
чесність, порядність, комунікабельність, робота у
команді. 

� Висока виконавча дисципліна. 
� Готовність працювати понаднормово та у напруженому

ритмі.
� Гідна оплата праці, премії, доплати за ранги, надбавки

за вислугу років на державній службі. 
� Оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів. 
Телефон для довідок: 278�67�76.

ГОЛОВНИЙ ЕКОНОМІСТ ВІДДІЛУ 
З ПИТАНЬ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ

Основні обов’язки:
� Участь у прогнозуванні соціально$економічного та

культурного розвитку м. Києва на середньо — і
короткостроковий періоди в частині визначення обсягів
і напрямів використання залучених пайових коштів. 

� Накопичення, систематизація та аналіз загально$
державної та регіональної статистичної інформації. 

� Здійснення аналізу стану та тенденцій економічного і
соціального розвитку м. Києва, в частині залучення
пайових внесків інвесторів (забудовників) та виконання
річних завдань по залученню пайових коштів. 

� Оформлення проектів договорів і розрахунків пайових
внесків підприємств, організацій та установ у розвитку
соціальної та інженерно$транспортної інфраструктури
міста, незалежно від їх форм власності згідно з Норма$
тивами для визначення розмірів пайової участі(внесків)
інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інже$
нерно$транспортної інфраструктури м. Києва.

Основні вимоги:
� Освіта економічна або юридична за освітньо$

кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста. 
� Стаж роботи за фахом в державній службі на посадах

провідного спеціаліста не менш 3 років або стаж робо$
ти у державній службі за фахом не менш 5 років, або
стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше
7 років. 

� Вільне користування ПК. 
� Вільне володіння українською мовою.
� Аналітичні здібності, висока працездатність та відданість

роботі, робота на результат. 
� Відповідальність, цілеспрямованість, ініціативність,

чесність, порядність, комунікабельність. 
� Уважність, акуратність, прагнення до зростання та

розвитку. 
� Сприйняття роботи як важливої частини життя.
Умови праці:
� Гідна оплата праці, премії, доплата за ранг, надбавка за

вислугу років на державній службі. 
� Оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів. 
Телефон для довідок: 278�67�76.

ПРОВІДНИЙ ЕКОНОМІСТ ВІДДІЛУ 
З ПИТАНЬ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
Основні обов’язки:
� Сприяння розвитку міжнародного співробітництва в

галузі економіки, зовнішньоекономічних зв’язків та
виходу на зовнішній ринок підприємств, установ та
організацій, розташованих на території м. Києва,
незалежно від форми власності. 

� Участь у виставково$ярмаркових заходах, проведенні
міжнародних торгово$промислових і торгових виставок,
ярмарків і презентацій в Україні та за кордоном, сприяння
розвитку зовнішньоекономічної виробничої кооперації. 

� Підготовка інформаційних матеріалів (в тому числі на
електронних носіях)  та друкованих  видань щодо роз$
витку зовнішньоекономічних стосунків та економічного
потенціалу м. Києва. 

� Підготовка пропозицій до програми міжнародної
технічної допомоги згідно з напрямами, визначеними
Програмою діяльності  Кабінету Міністрів України.

Основні вимоги:
� Аналітичні здібності, висока працездатність та відданість

роботі. 
� Прагнення до професійного росту, активна життєва

позиція. 
� Відповідальність, цілеспрямованість, ініціативність,

чесність, порядність, комунікабельність, уміння працю$
вати в команді. 

� Висока виконавча дисципліна. 
� Готовність працювати понаднормово та у напруженому

ритмі.
Умови праці:
� Гідна оплата праці, премії, доплата за ранг, надбавка за

вислугу років на державній службі. 
� Оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів. 
Телефон для довідок: 278�67�76.
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Герої "Зачарованої" я имось дивом прим дряються ни н ти фальшивих нот

Ä³ñíåé-ëåíä
Íàïåðåäîäí³ ñâÿò êèÿíè ïîáà÷àòü “Çà÷àðîâàíó”
Ðîìàí ÃÓÖÓË
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Післязавтра на раїнсь і е рани виходить одна з
най ращих цьо орічних стрічо ст дії Волта Діснея
"Зачарована". Картина, в я ій поєднано анімацію та
і рове іно, потішить не лише дітей, а й дорослих —
їм інотеатрі доведеться при адати з десято хрес-
томатійних фільмів мин лих ро ів, від "Білосніж и"
до "Шре а".

Íåìàº ïîòðåáè âñîòå ïîâòîðþâàòè, ùî áðàê îðèã³íàëüíèõ ñþæå-
ò³â — ãîëîâíèé áè÷ ñó÷àñíîãî ìåéíñòðèìó. ×åðåç íüîãî ìè ïðè-
êðî ìîðùèìîñÿ, ðàç ïî ðàç êîâòàþ÷è ï³ëþë³ çà¿æäæåíèõ ³íòðèã ³
ïîë³øèíåëüíèõ òâ³ñò³â, çàâäÿêè öüîìó ð³ê ó ð³ê äèâèìîñÿ ô³ëüìè
ç íåìèíó÷èìè ÷èñë³âíèêàìè â íàçâ³. Êóäè ïîä³ëàñÿ äðàìàòóðã³é-
íà âïðàâí³ñòü ³ êîìó äÿêóâàòè çà ñöåíàðíå çóáîæ³ííÿ, âæå íåâàæ-
ëèâî. Ïðîáëåìà íàÿâó — ÿê âèáðàòèñÿ ç ÿìè âòîðèííîñòåé ³ ìàòè
äî ñòîëó ñâ³æó ñòðàâó. À âò³ì, ñèòóàö³ÿ íà ³äåéíîìó òë³ íàñïðàâä³
çîâñ³ì íå áåçíàä³éíà. ßê á³ñèêè ç êîðîáêè, ç äþí ðîçóìîâîãî çà-
ñòîþ í³-í³, òà é âèïëèãóº ïàðà-äðóãà âóíäåðê³íä³â, ùî ïðèêëàäà-
þòü áóéí³ ãîëîâè äî îáðèäëèõ øòàìï³â. ² òîä³ â ì³ñö³ ç³òêíåííÿ
ôàíòàç³¿ ç êë³øå íàðîäæóºòüñÿ øåäåâð.

Óÿâ³òü ñîá³, ùî âàì ïîòð³áíà àêòðèñà, â ÿê³é ïîºäíóþòüñÿ í³æ-
í³ñòü ðóñàëî÷êè Àð³ºëü, ñì³ëèâ³ñòü êðàñóí³ Áåëëü, íà¿âí³ñòü Á³ëî-
ñí³æêè, êðàñà ïðèíöåñè Àâðîðè ç³ “Ñïëÿ÷î¿ êðàñóí³”, ãóìîð àëëà-
äèíîâñüêî¿ Æàñìèí ³ âñ³ óì³ííÿ Ïîïåëþøêè. Çäàºòüñÿ, ó öüîìó
ñâ³ò³ òàê³ ³ñòîòè íå æèâóòü, ³ ÷àñ çàïóñêàòè êîìï’þòåð. Àëå òóò íà
åêðàí³ ç’ÿâëÿºòüñÿ Âîíà — Åì³ Àäàìñ, òåíä³òíà ä³â÷èíà ç âåëè÷åç-
íèìè î÷èìà, ä³ñíå¿âñüêå äèâî ó ïëîò³. Îõ, ö³ ¿¿ ðóõè ðóê, âëàñòèâ³
ìàëüîâàíèì ïðèíöåñàì! Îõ, ö³ ñóêí³, ïîøèò³ ç³ ñòàðèõ ô³ðàíîê! Îõ,
öÿ íà¿âíà â³ðà â “ïîö³ëóíîê êîõàííÿ”, ï³ñëÿ ÿêîãî âîíà ç ïðèí-
öîì æèòèìå äîâãî é ùàñëèâî! Íå ³íàêøå, ÿê çà äîïîìîãîþ ÷àð³â
Àäàìñ ïðèìóäðèëàñÿ óíèêíóòè ôàëüøèâèõ íîò ïðîòÿãîì óñ³õ ñòà
ç õâîñòèêîì õâèëèí.

×óäåñ íå áóâàº, ïîäóìàºòå âè, ðîçñóäèâøè, ùî íåéìîâ³ðíèé êàñ-
òèíãîâèé óñï³õ êîìïåíñóþòü äåðåâ’ÿí³ ïàðòíåðè. ×îì áè íå òàê!
Ò³ ñàì³ ñëîâà ñêàçàíî äî Äæåéìñà Ìàðñäåíà, êîòðèé çîáðàæóº
ïðèíöà Åäâàðäà — ïèõàòîãî, äåùî íåäàëåêîãî é òð³øêè î÷ìàí³ëî-
ãî â³ä êîõàííÿ. Ç þíàöüêîþ ïëàñòèêîþ ³ íåñòåðïíî êðàñèâèì îá-
ëè÷÷ÿì, ³ç çàïàëîì êèäàºòüñÿ â á³é ³ òàê ñàìî âìèòü îñòèãàº, Ìàðñ-
äåí — òèïîâèé âèõ³äåöü ç àí³ìàö³éíîãî çàäçåðêàëëÿ. Çâè÷àéíî,
ìóëüòÿøêè ³ ðàí³øå êîíòàêòóâàëè ç ëþäüìè (ïðèãàäàòè õî÷ áè
“Êðîëèêà Ðîäæåðà”, “Ìåð³ Ïîïï³íñ” ³ “Ëóí³ Òüþíç”), àëå ò³ëüêè
òâîðö³ “Çà÷àðîâàíî¿” çäîãàäàëèñÿ, ùî äîäàâàííÿ ðåàë³ñòè÷íîñò³
ìóëüòïåðñîíàæàì ñòàíå âèãðàøíîþ êîìá³íàö³ºþ. Îïèíèâøèñü ó
ñó÷àñíîìó Íüþ-Éîðêó, ä³ñíå¿âñüê³ ãåðî¿ îæèâàþòü, àëå íå âòðà÷à-
þòü ÿêîñòåé, ïðèòàìàííèõ äëÿ ¿õíüî¿ ìàëüîâàíî¿ ïðèðîäè. Ò³ìîò³
Ñïîëë (Íàòàí³ºëü) — òèïîâèé ïåðñîíàæ äðóãîãî ïëàíó. Ñüþçàí Ñà-
ðàíäîí (Íàð³ññà) — êëàñè÷íà çëà êîðîëåâà. Áóðóíäóê, ùî íàâ³òü
ïîòðàïëÿº â ðåàëüí³ñòü, ïîâîäèòüñÿ çà ñòàòóòîì æàíðó îñìèñëåíî,
àëå ïîçáóâàºòüñÿ äàðó ìîâè çà çàêîíàìè òâàðèííîãî ñâ³òó.

Òà é ðåàëüí³ ïåðñîíàæ³ ìàþòü âèãëÿä îäóøåâëåíèõ àðõåòèï³â ä³é-
ñíîñò³. Îñü çàøîðåíèé þðèñò ç³ øëþáîðîçëó÷íèõ ñïðàâ ³ç íåâäà-
÷åþ â îñîáèñòîìó æèòò³. Îñü éîãî äî÷êà, êîòðó ñòàðàííî îáåð³ãà-
þòü â³ä êàçîê, ùîá ä³â÷èíêà íå âèòàëà â õìàðàõ. Îñü éîãî íàðå÷å-
íà, ÿêà æîäíîãî ðàçó çà ï’ÿòü ðîê³â íå îòðèìóâàëà â³ä íüîãî ñïðàâæ-
í³õ êâ³ò³â. Çîâñ³ì íå äèòÿ÷³ ïðîáëåìè äëÿ êàçêè! ² â öüîìó ñèëà
ô³ëüìó, ùî ñòàíîâèòü ñîáîþ îêðåìèé âèïàäîê îäíî÷àñíî¿ ö³êàâî-
ñò³ äëÿ äèòÿ÷î¿ é äîðîñëî¿ ïóáë³êè. Íàùàäêè ïîñì³þòüñÿ íàä ïðè-
ãîäàìè áóðóíäóêà Ï³ï, ìàìè ñêàæóòü: “Òàê, ó íàø ÷àñ çà ÷îëîâ³-
êàìè òðåáà ë³çòè ç³ øïàãîþ íàïåðåâàãè”, à òàòà çðîçóì³þòü, ÿê
ìîæíà çàâîþâàòè ñåðöå ñïðàâæíüî¿ ïðèíöåñè.

À ñê³ëüêè â “Çà÷àðîâàí³é” ïîñèëàíü íà ³íø³ ðîáîòè ñòóä³¿! Çíàé,
íå ç³âàé ³ âñòèãàé ô³êñóâàòè íåçë³÷åíí³ ðåâåðàíñè êðàº÷êîì ñâ³äî-
ìîñò³. Âò³ì, íàâ³òü ÿêùî âè íå âï³çíàºòå â ³ìåí³ ðåïîðòåðà àêòðè-
ñó Ìåð³ Êîñòà, êîòðà îçâó÷óâàëà “Ñïëÿ÷ó êðàñóíþ”, íå çàóâàæè-
òå, ùî ðåñòîðàí íàçèâàºòüñÿ Bella Notte, ÿê ó “Ëåä³ ³ áðîäÿç³”, ³
íå çâåðíåòå óâàãè íà ³íø³ äð³áíèö³, ðîçñèïàí³ ïî âñ³é êàðòèí³, íå
á³äà. Âè òî÷íî çðîçóì³ºòå, ùî ðóõè êàìåðè ï³ä ÷àñ áàëó ðåêîíñòðó-
þþòü ñöåíó ç “Êðàñóí³ ³ ÷óäîâèñüêà”, â òàðãàíàõ ³ ùóðàõ, ùî çá³-
ãàþòüñÿ íà ïîêëèê, ïîáà÷èòå Ã³çåëü, ³ â ãîëóáàõ, ÿê³ çë³òàþòüñÿ,
âï³çíàºòå “Á³ëîñí³æêó”, ³ ñêàæåòå, ùî ó ô³íàë³ “Ñïëÿ÷î¿ êðàñóí³”
êîðîëåâó òåæ ÷åêàëà òðàíñôîðìàö³ÿ.

Äîäàéòå äî îïèñàíîãî âèùå ÷àð³âí³ ìåëîä³¿ Àëàíà Ìåíêåíà, êîò-
ðèé ñêëàäàº ìóçèêó äî îñíîâíèõ ä³ñíå¿âñüêèõ øåäåâð³â, ïî÷èíà-
þ÷è ç “Ðóñàëî÷êè”, ïðèãîëîìøëèâèé òàíåöü ó Öåíòðàëüíîìó ïàð-
êó, îòðóºí³ ÿáëóêà, îðèã³íàëüíèé ïîãëÿä íà ³ñòîð³þ ×åðâîíî¿ Øà-
ïî÷êè ³ ãîëîâíå — íå ìîðî÷òåñÿ áåçãëóçäèìè çàïèòàííÿìè íà
êøòàëò: “Çâ³äêè âîíà âçÿëà ÷åðåâè÷êè?” Öå íåâàæëèâî. Ïåðåä íà-
ìè — ä³ñíå¿âñüêèé ìóëüòô³ëüì ó ïëîò³. À öå îçíà÷àº, ùî “Çà÷àðî-
âàíà” ïðîñòî ïðèðå÷åíà ñòàòè êëàñèêîþ, òîìó ùî, ÿê ì³í³ìóì, îä-
íèì ³ç íàéêðàùèõ ô³ëüì³â ðîêó âîíà òî÷íî ñòàëà. ² ÿêùî öèí³÷íå
ãìèêàííÿ ñêåïòèê³â ïðè ïîãëÿä³ íà ³ìåíà ðîñ³éñüêèõ ç³ðîê, êîòð³
âçÿëè ó÷àñòü ó îçâó÷óâàíí³, çìóøóº ÷åðâ’ÿ÷êà âàøîãî ñóìí³âó ïî-
äàâàòè îçíàêè æèòòÿ, íåãàéíî çàòèñí³òü ó ñîá³ öå â³ä÷óòòÿ. Ï³ï-
áîìîíä â³äì³ííî ñïðàâèâñÿ ç³ ñâî¿ì çàâäàííÿì, íà ùî, âëàñíå,
êàðòèíà é çàñëóãîâóâàëà
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Àëÿ Ô²Ë²ÏÏÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Мин лої с боти на сцені
У раїнсь о о дом відб в-
ся перший онцерт зна-
менито о варшавсь о о
фестивалю Jazz Jamboree
за межами Польщі. За
підтрим и польсь ої пер-
шої леді Марії Качинсь ої
сл хачі й ви онавці з
обох раїн домовилися
товариш вати щонаймен-
ше до Євро-2012.

²ñòîð³ÿ Jazz Jamboree ïî÷àëà-
ñÿ 1958 ðîêó, êîëè â ïîëüñüê³é
ñòîëèö³ îäðàçó â ê³ëüêîõ íåâå-
ëè÷êèõ êëóáàõ òà êíàéïàõ â³äáó-
ëèñÿ ïåðø³ êîíöåðòè â ðàìêàõ
ñï³ëüíî¿ ôåñòèâàëüíî¿ ïðîãðà-
ìè. Çà ìèíóëå â³äòîä³ ï³âñòîë³ò-
òÿ ôîðóì óñòèã ïåðåòâîðèòèñÿ
íà îäèí ç íàéïðåñòèæí³øèõ ó
ªâðîï³. Íà éîãî ñöåíàõ ãðàëè
ïðàêòè÷íî âñ³, áåç êîãî íåìîæ-
ëèâî óÿâèòè äæàçîâó ìóçèêó ÕÕ
ñòîë³òòÿ,— â³ä Äþêà Åëë³í´òîíà,
Òåëîí³óñà Ìîíêà òà Ìàéëçà Äå-
â³ñà äî Êèòà Äæåðåòòà, Áîáá³
Ìàêôåðð³íà, Äàéàíè Êðîëë. Àæ
îñü íàïåðåäîäí³ ï’ÿòäåñÿòèë³ò-
òÿ Jazz Jamboree âïåðøå ïåðå-
òíóâ êîðäîí ³ âêëþ÷èâ äî ñâî-
ãî êîíöåðòíîãî ïëàíó Êè¿â. Ãå-
íåðàëüíèé äèðåêòîð ôóíäàö³¿
Jazz Jamboree Ïüîòð Ìëüîíêà
çàçíà÷àº, ùî ïðîïîçèö³¿ ñòîñîâ-
íî ñï³âïðàö³ íåîäíîðàçîâî âè-
ñóâàëè ç áîêó ð³çíèõ ºâðîïåé-
ñüêèõ äåðæàâ. Óò³ì, ñàìå Óêðà-
¿í³ ïîùàñòèëî ïåðøîþ ïðèéìà-
òè êóëüòîâèé ôåñòèâàëü ó ñåáå
âäîìà.

Ñïðàöþâàâ íàñàìïåðåä øàëå-
íèé óñï³õ íàøèõ ìóçèêàíò³â íà
öüîãîð³÷íîìó âàðøàâñüêîìó ôåñ-
ò³. Îðãàí³çàòîðè Jamboree ç ïîäè-
âîì ñòåæèëè, ÿê ïóáë³êà, ùî
éøëà íà ³ìåíà çàðóá³æíèõ ç³ðîê,
íåñïîä³âàíî ³ ç çàõâàòîì â³äêðè-

âàëà äëÿ ñåáå óêðà¿íñüêó äæàçî-
âó êóëüòóðó. Ãóðòàì Þë³¿ Ðîìè,
Îëüãè Âîé÷åíêî òà Âîëîäèìèðà
Ñîëÿíèêà äîâåëîñÿ ãðàòè ïî ê³ëü-
êà á³ñ³â, äèñêè êèÿí ðîçêóïîâó-
âàëè ïà÷êàìè, à êîíöåðòè Åíâå-
ðà ²çìàéëîâà òà ñåêñòåòó Man-
Sound ó ïîâíîìó îáñÿç³ çàïèñàâ
äëÿ ìàéáóòíüî¿ òðàíñëÿö³¿ íàé-
á³ëüøèé äåðæàâíèé êàíàë. Ðå-
çóëüòàò — óãîäà ïðî íîâèé ôîð-

ìàò ôåñòèâàëþ Jazz Jamboree, ùî
â³äíèí³ â³äáóâàòèìåòüñÿ ùîðîêó
íå ëèøå íà âàðøàâñüêèõ, à é íà
êè¿âñüêèõ ñöåíàõ.

Âå÷³ð Nigh with Jamboree in Kiev
³ ñòàâ ïåðøèì êðîêîì íîâîãî ñòà-
ðîãî ôåñòó. Îäèí êîíöåðò ñêëà-
äàâñÿ ôàêòè÷íî ç òðüîõ ïîâíîö³í-
íèõ ïðîãðàì: äâà ïîëüñüêèõ ãóð-
òè ïëþñ óêðà¿íñüêà ñï³âà÷êà. Äî
òîãî æ ïîëüñüêèé äæàç ïðåäñòàâ-

ëÿëè ãðóïè ìóçèêàíò³â, íåñõîæèõ
íàñò³ëüêè, íàñê³ëüêè âçàãàë³ ìîæ-
ëèâî â ö³é íàéäåìîêðàòè÷í³ø³é ó
ñâ³ò³ ìóçèö³.

Êâàðòåò Êøèøòîôà Ñöåðàíü-
ñüêîãî — áàñ-ã³òàðèñòà, ÿêîãî
íàçèâàþòü ëþäèíîþ-îðêåñ-
òðîì,— ïðèâ³ç äî Êèºâà àâòîð-
ñüêó ïðîãðàìó, äå ìîòèâè ð³çíèõ
ñâ³òîâèõ êóëüòóð ó äèíàì³÷í³é
îáðîáö³ ñïë³òàþòüñÿ â îðèã³-

íàëüíå òà ïîòóæíå çâóêîâå ïî-
ëîòíî. Íåçâè÷í³ òðàêòóâàííÿ
ìîæëèâîñòåé áàñ-ã³òàðè òà â³á-
ðàôîíà ³ àðòèñòè÷íà, íàâ³òü åêñ-
ïðåñèâíà ìàíåðà ãðè âðàçèëè íå
ìåíøå, í³æ åêçîòèêà “Àôðèêàí-
ñüêîãî áëþçó”. Àáñîëþòíî ³íøó
äæàçîâó ñòèë³ñòèêó çàäåìîíñòðó-
âàâ ùå îäèí ïîëüñüêèé ìåòð ã³-
òàðèñò ßíóø Ñòðîáåëü. Éîãî
àêóñòè÷íå òð³î âèãëÿäàëî ³ çâó-
÷àëî íàïðî÷óä ñòðèìàíî, ñêðîì-
íî òà âèøóêàíî. Ô³ë³ãðàíí³ ïåð-
êóñ³éí³ ïëåòèâà Ïüîòðà Á³ñêóï-
ñüêîãî çìóøóâàëè ïóáë³êó ÷àñ
â³ä ÷àñó áèòèñÿ â òèõîìó åêñòà-
ç³, çâó÷àííÿ êîíòðàáàñó ¥æå´î-
æà Íàäîëüíîãî âðàæàëî ñîêîâè-
ò³ñòþ òà ñï³âó÷³ñòþ. À ñàì Ñòðî-
áåëü íå â³äïóñêàâ ñëóõà÷³â íà-
â³òü ó ïàóçàõ, êîëè, ñêëàâøè
òîíê³ êðàñèâ³ ðóêè íà ãðèô³ òà
çàïëþùèâøè î÷³, ïîðèíàâ ó òðå-
ïåòíèé ä³àëîã ïàðòíåð³â. Êîëè
æ éîãî ïàëüö³ âçÿëèñÿ âèäîáó-
âàòè íåéìîâ³ðíî ì’ÿêó òà ãàð-
ìîí³éíó ìóçèêó, çàë îãîðíóëà òà
òèøà, ÿêó ñòðàøíî ïîðóøèòè
íàâ³òü ïîäèõîì.

Óêðà¿íñüêèé äæàç ïðåäñòàâëÿëà
ìîëîäà ñï³âà÷êà Ëºí³º ²çìàéëîâà.
¯¿ áàòüêî, âñåñâ³òíüî â³äîìèé ã³òà-
ðèñò-â³ðòóîç Åíâåð ²çìàéëîâ, íà
Nigh with Jamboree in Kiev âèñòó-
ïèâ ëèøå ÿê ã³ñòü, àêîìïàíóþ÷è
äîíüö³ ðàçîì ç êëàâ³øíèêîì Åì³-
ëåì Ìåìåòîâèì. Ïðèìõëèâ³ îð³-
ºíòàëüí³ ìîòèâè êîìïîçèö³é âåëü-
ìè îðãàí³÷íî ïîºäíóâàëèñÿ ç ðîç-
øèòèì âáðàííÿì òà çâàáëèâèìè
ðóõàìè ñõ³äíèõ òàíö³â, ùî ñóïðî-
âîäæóâàëè âèñòóï Ëºí³º.

Äî ñëîâà, òàíöþâàëüí³ âèñòó-
ïè — îäíå ç íîâîââåäåíü ôåñòè-
âàëþ. Ùå â ïëàíàõ Jamboree ïðî-
åêò Jazz Fashion, à òàêîæ ÷èñëåí-
í³ ñï³ëüí³ âèñòóïè óêðà¿íñüêèõ
òà ïîëüñüêèõ ìóçèêàíò³â íà ð³ç-
íèõ ìàéäàí÷èêàõ ªâðîïè. Îðãà-
í³çàòîðè êàæóòü, ùî ñïîðòñìåíè
÷è ñïîðòèâí³ ÷èíîâíèêè, êîòð³
ãîòóþòü ªâðî-2012, ùå ìîæóòü
ïîñâàðèòèñÿ, à îñü äæàçìåíè —
í³êîëè

Ïðàâî ïåðøî¿ íî÷³
Ïîëÿêè ç óêðà¿íöÿìè ïðîâåëè Nigh with Jamboree in Kiev

Æàíð, ó ÿêîìó ïðàöþº Îêñà-
íà ×åïåëèê, ôàõ³âö³ íàçèâàþòü
ñîö³àëüíîþ ñêóëüïòóðîþ. Ñîö³-
àëüíîþ, áî çóñòð³÷ ç ìèñòåöòâîì
â³äáóâàºòüñÿ òàì, äå ¿¿ íàéìåíøå
ìîæíà ÷åêàòè. Íå â ìóçå¿, à íà
âóëèö³, ó êðàìíèö³ ÷è â ìåòðî.
Ñêóëüïòóðîþ, áî âèñòàâëÿº õó-
äîæíèê íå ìàëþíêè àáî ïîëîò-
íà, à îá’ºêòè. À ðàäøå, íå âè-
ñòàâëÿº, à ñòâîðþº ¿õ ðàçîì ³ç âè-
ïàäêîâèìè ãëÿäà÷àìè-ñï³âàâòî-
ðàìè.

Ìîæíà çàïðîïîíóâàòè é ³íøå
òðàêòóâàííÿ. ßê á³ëüø³ñòü àêö³é
ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà, òàê³ ïðîåê-
òè çàçâè÷àé ìàþòü â³äêðèòèé ïóá-
ë³öèñòè÷íèé ìåñåäæ. Ó îäíîãî
àâòîðà éäåòüñÿ ïðî ×îðíîáèëü, ó

äðóãîãî — ïðî çàñèëëÿ ðåêëàìè.
Îêñàíà ×åïåëèê îñü óæå ê³ëüêà
ðîê³â ïîñï³ëü íàìàãàºòüñÿ çðîáè-
òè òåìîþ ñâî¿õ õóäîæí³õ âèòâîð³â
äåìîãðàô³÷íó êðèçó. À ïðàâäèâîþ
ñêóëüïòóðîþ ï³ä ÷àñ òàêèõ âóëè÷-
íèõ ä³éñòâ ÷àñòî ñòàþòü ñàì³ ïå-
ðåõîæ³: ñêàæ³ìî, íà ÿêóñü ìèòü
êàì’ÿí³þòü â³ä ïîäèâó, ïîáà÷èâ-
øè ïðîñòî íàä ãîëîâîþ êàðòèí-
êè ç íåìîâëÿòàìè, ùî ðîçãîéäóþ-
òüñÿ íà ïîâ³òðÿí³é êóë³.

Ïðîãðàìà Îêñàíè ×åïåëèê
“Origin/Ïî÷àòîê” ïðàöþº ó ðå-
àëüíîìó ÷àñ³. Öå îçíà÷àº, ùî
êîæíî¿ ìèò³, êîëè â Óêðà¿í³ íà-
ðîäæóºòüñÿ äèòèíà (â ñåðåäíüî-
ìó ðàç íà ï³âòîðè õâèëèíè), ñïå-
ö³àëüíèé ñèãíàë ç ïîëîãîâîãî áó-

äèíêó íàäõîäèòü äî ²íòåðíåòó, à
âæå çâ³äòè çîáðàæåííÿ ìàëþêà
ïðîåêòóºòüñÿ íà ïîâåðõíþ êóë³.
Çâ³ñíî, ïîáà÷èòè ï³ä ÷àñ òàêèõ
àêö³é ìîæíà íå íîâîíàðîäæåíî-
ãî, à ñôîòîãðàôîâàíîãî çàçäàëå-
ã³äü ìàëþêà. À âò³ì, ãîëîâíå
òóò — íå êîãî ïîáà÷èòè, à ùî
ïîäóìàòè. Çðîçóì³ëî, íà äóìêó
ñïàäàº ëèøå îäíå çàïèòàííÿ: ÷î-
ìó íàñ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ï’ÿò-
íàäöÿòè ðîê³â ïîìåíøàëî íà
ï’ÿòü ì³ëüéîí³â ³ ÷è áóäå êîìó
êðîêóâàòè Õðåùàòèêîì çà ÿêåñü
ñòîë³òòÿ?

Äóìàëè ðàçîì ³ç õóäîæíèöåþ
ïðî öå ïðîòÿãîì äâîõ äí³â óñ³
ñï³âðîá³òíèêè áàíêó “Õðåùà-
òèê”, á³ëÿ ïðèì³ùåííÿ ÿêîãî
â³äáóâàëàñÿ àêö³ÿ. Ïëþñ á³ëü-
ø³ñòü ïåðåõîæèõ — ç òèõ, õòî
ìàº çâè÷êó ï³äí³ìàòè ãîëîâó äî-
ãîðè. Ç³éøëèñÿ íà òîìó, ùî íà-
â³òü ïðî ñòðàõ³òòÿ äåìîãðàô³÷íî¿
êðèçè ìîæíà ðîçïîâ³ñòè êðàñè-
âî. Ùîïðàâäà, ÷è ë³êóº ñóñï³ëü-
ñòâî â³ä íèçüêî¿ íàðîäæóâàíîñò³
òåðàï³ÿ ïîâ³òðÿíèìè êóëÿìè,
íàðàç³ íåâ³äîìî

Äåìîãðàô³ÿ 
íà ïîâ³òðÿí³é êóë³
Êèÿíè äîëó÷èëèñÿ äî ïîëîã³â
Òåòÿíà Á²ËÅÖÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Напри інці мин ло о тижня перехожі на Хрещати ма-
ли на од стати часни ами чер ової а ції с часно о
мистецтва. Просто на в лиці помил ватися повітряною
лею і зітхн ти з привод демо рафічної ризи запро-

пон вала иянам х дожниця О сана Чепели .

Демо рафічна риза в а ції О сани Чепели має ви ляд
с то естетсь о о дійства
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Ó÷îðà â. î. ïåðøîãî â³öå-
ïåðì’ºðà Ìèêîëà ÀÇÀÐÎÂ
â³äñâÿòêóâàâ ñâîº 60-ð³÷÷ÿ.

З ювілеєм йо о вітає народний деп тат
від БЮТ Сер ій ТЕРЬОХІН:

— Я вітаю Ми ол Яновича і сподіваюся, що він
новом ряді займе одн з ерівних посад. Нас поєдн вали з стрічі на
професійній ниві, тож віриться, що в майб тньом наші онта ти б д ть
тіснішими і професійнішими.

Р бри веде Гри орій КАРАВАЄВ

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

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

м. Києві державної адміністрації Ві тор Пилипишин.
Триває он рс “Ер дит” для читачів “Хрещати а”. Підс м и третьо о, за-

лючно о, етап б де підбито р дні.

Щовівтор а п блі ватим ться три запитання і чотири варіанти відповідей, та
лише одна б де правильною, за неї нарахов ватиметься бал. Учасни имож ть за-
пропон вати свої запитання (надіславши серо опію джерела). Серед он рсан-
тів, чиї запитання ви ористають, б де розі рано три призи.
Дванадцять читачів, отрі набер ть найбільше поетапних балів, отримають

призи. То о, хто за підс м ами трьох етапів здоб де найбільше балів, б де
визнано переможцем. На ньо о че ає с перприз.

Вед чий — Оле сандр Яремен о
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ім’я та прізвище

телефон

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

Я ий із цих населених
п н тів називають “ а-
м’яним серцем У раїни”?

а Коростень
б Коростишів
в Кам’янець-Подільсь ий
Володарсь -Волинсь ий
Ці сходи, зб довані в Оде-
сі в 1841 році, в різні ча-
си мали різні назви, але
першою б ла

Відповіді на запитання 15- о т р
1-а (Василь Галайба. “Київсь і ня ині-доброчинниці”.—

Хроні и-2000.— Вип. 17-18.— 1997.— С. 121);
2-в (“Традиції і свята раїнсь о о народ ”.— Донець ,

2007.— С. 14);
3- (Газета “Тр д”.— 22.06.2007.— С. 21).

а “Гі антсь і”
б “Б льварні”
в “Городсь і”
“Потьом інсь і”
Де розташований “п п
землі”?

а ó Â³ôë³ºì³
б Ієр салимі
в Мецці

Галілеї

3

1

2

Ãîðîñêîï êèÿíèíà íà 18 ãðóäíÿ
ОВНИ, запальний ент зіазм ліпше спрям вати не на втілення амбіційних про-

рами — т т може найти оса на амінь,— а в творче р сло. Саме там б рхли-
ві вн трішні переживання переплавляться в творчість, і ви зможете либше
зба н ти себе. Для ТЕЛЬЦІВшлях бла одійності б де стелений трояндамищас-
тя. Радо йдіть наз стріч оточенню, присл ов йте, допома айте, й тоді мати-
мете все, чо о пра не д ша. БЛИЗНЯТА, вн трішнє напр ження може перели-
тися в а ресивні емоційні спалахи. Але ж вас охають... Том візьміть себе в
р и, прибор айте б нтівний д х, бо, апосний, може п стити під іс особис-
те щастя, а ним треба дорожити, мов зіницею о а. РАКИ, е страваґантність,
бажання б ти в центрі ва и може штовхн ти вас до з хвалих вчин ів, наш о-
дити імідж , спричинивши не ативн реа цію оточення. Ліпше “шн р йте” пе-
ред роботодавцями, від то о б де найбільше ористі. ЛЕВАМИ р хатим ть вла-
долюбні інстин ти, том в нама анні о ось ощасливити ви добрими намірами
лише завдасте їм при рощів. Ліпше важно сл хайте та мотайте на в са те, що
вам аж ть — в стами оханих та симпатичних вам людей промовлятиме істи-
на. ДІВИ, для домочадців ви асоціюватиметеся із аз овою золотою риб ою,
отра ви он є всі примхи та побажання... Одна привчайте близь их, щоб зна-
ли мір та не зловживали вашою добротою. Не зайве на адати фінал аз и...
ТЕРЕЗИ, оточення без ваших порад — я без повітря, і б де безмежно вдяч-
не за під аз и та напо млення. Отож діліться досвідом, дайте в “оренд ” свій
роз мовий посох слабшим... СКОРПІОНИ, не проґавте ви ідні ділові пропози-
ції, що вир ють бла одатним джерелом. Ви— професіонал висо о о лас , не-
втомний працелюб, отож правильно інвест вавши свій фаховий апітал, отри-
маєте ва ові приб т и. СТРІЛЬЦІ, поп лярність і впливовість соці мі ся не
ма симальної познач и. Б дьте в центрі ва и, ваше вміння тон о відч вати
“мелодії” настрою п блі и і вчасно під них підтанцьов вати зробить вас непе-
ревершенимманіп лятором оле тивної енер ії. КОЗОРОГИ, ви за лопотані до-
машніми проблемами?.. Вони розв’яж ться досить ле о завдя и допомозі рід-
них. Тіль и с млінно ви он йте сімейний обов’язо , не тираньте бла овірних і
опанов йте мистецтво зад шевно о спіл вання з людьми. ВОДОЛІЇ, любов та
відданість рідних сприятим ть відновленню втрачених на роботі сил, і не вар-
то звин вач вати ні о о в лінощах та без осподарності. З стріньтеся з др зя-
ми й неодмінно об оворіть болючі питання. Приятельсь ий д х — то риниця
насна и, і черпати з неї енер орес рси для підживлення маєте ре лярно. РИ-
БИ, ви любленці ерівництва, тож розрахов вати на сл жбові привілеї ціл ом
реально. У черзі на ви ідні замовлення та завдання— пріоритет за вами, “ ар-
б йте” мерщій роші та зміцнюйте посадове реноме. Період фахових дося -
нень розпалі!

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÞÐÊÅØ: “ß òàêèé cîá³
Âèñîöüêèé ³ Æâàíåöüêèé
â îäí³é îñîá³”
Ñï³âàê Þðêî Þð÷åíêî — ïðî ³íòåëåêòóàëüíèé
ïàíê òà íîâèé àëüáîì
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Самоб тній рт "Юр еш"
на третьом році існ ван-
ня тіль и-но вип стив
свою др платів "Ме-
н ети. Тюльпани в цело-
фані". "Хрещати " розпи-
тав соліста рт Юр а
Юрчен а, він же Юр еш,
про сма м зиці та о-
ристь мор .

— Çâ³äêè âçÿëàñÿ íàçâà “Þð-
êåø”? ×è íå íàäòî ñêðîìíî íàçè-
âàòè âñþ êîìàíäó âëàñíèì ³ì`ÿì?

— Ìè íàçèâàºìîñÿ Yur-cash
(Þð-êåø). Äåõòî êàæå, ùî
êåø — öå ãðîø³. Ï³ñëÿ íàçâè ãðó-
ïè ìåí³ âæå äàëè òàêèé ïñåâäî-
í³ì — Þðêåø. Íå ïèòàííÿ, ÷î-
ìó òàêà íàçâà, àäæå âñå ìàº íà-
çâó. Â ãóðò³ âèïàäêîâî ãðàþòü ÷î-
òèðè Þðè, à òàêîæ Ðîìà ³ Ìàêñ.
² âñ³ õëîïö³ çãîäèëèñÿ ñàìå íà òà-
êó íàçâó.

— ßêèì ÷èíîì âè ç³áðàëè ó÷àñ-
íèê³â ó ºäèíó êîìàíäó?

— Âñå ñêëàëîñÿ ñàìî ñîáîþ.
Ñïî÷àòêó ïðèéøîâ Ìàêñ-òðîì-
áîí³ñò, äàë³ — Ðîìà ç òðóáîþ, à
ïîò³ì ³ ðåøòà ìóçèêàíò³â. Öå ñòî-
â³äñîòêîâî íîâ³ çíàéîìñòâà. Â
2004 ðîö³ ÿ ïîâåðíóâñÿ ç Ìîñ-
êâè, ç äàëåêèõ ïëàâàíü, ³ âæå
çíàâ, ùî ïîòð³áíî ìåí³ äëÿ ìèñ-
òåöüêîãî ñàìîâèðàæåííÿ. Âçàãà-
ë³ ìóçèêîþ çàéìàþñÿ ç ï`ÿòè ðî-
ê³â, ãðàâ ó äèòÿ÷îìó êîëåêòèâ³
“Ìð³ÿíè”, à ïîò³ì ùå ó ê³ëüêîõ
ãóðòàõ. Çàéìàâñÿ òàêèì ñîá³ ïàí-
êîì, â³ëüíèì ìèñòåöòâîì.

— Çàçâè÷àé ìóçèêàíòè ïàíêóþòü
ó ìîëîäîñò³, à ïîò³ì çàñïîêîþþòü-
ñÿ. Âàñ æå ç 1990-õ ïàì`ÿòàþòü ÿê
ë³ðè÷íîãî ñï³âàêà Þðêà Þð÷åíêà.
×îìó òàê ð³çêî çì³íèëè ³ì³äæ?

— ß ³ â ìîëîäîñò³ áóâ ïàíêîì.
À ùîäî ðîçêðó÷åíîãî îáðàçó: áó-
ëà òàêà ñîá³ ô³ðìà, ñòâîðåíà äëÿ
çàðîá³òêó ãðîøåé. Âîíà ñâîþ
ñïðàâó çðîáèëà: ãðîø³ çàðîáèâ
õòîñü ³íøèé, à ìåíå ÿê ãîëîâíî-
ãî áóõãàëòåðà ïîñàäèëè “çà çëî-
÷èíè ïåðåä íàðîäîì”. ß öåé
³ì³äæ íå åêñïëóàòóâàâ. Íèí³ æ
âèéøîâ òèì, êèì º íàñïðàâä³.
Òîìó íà ñüîãîäí³ ìîÿ ìèíóëà ïî-
ïóëÿðí³ñòü óæå íåàêòóàëüíà.

— Ï³äòðèìóºòå çâ`ÿçêè ç êèìîñü
³ç êîëèøí³õ êîëåã?

— Ó øîó-á³çíåñ³ îáåðòàþñü ç
1995 ðîêó. Çíàþ âñ³õ, ³ ìåíå çíà-
þòü óñ³, àäæå â òîé ÷àñ ïî÷èíà-
ëè ñâ³é øëÿõ á³ëüø³ñòü ñó÷àñíèõ
ìóçèêàíò³â. Ïðîòå ÿ òàêà ñîá³ òè-
õåíüêà ëþäèíà, íå âïóñêàþ ³í-
øèõ ó ñâ³é ãîðîä. ß íå òóñîâùèê,
³ êîëè ìåíå çàïðîøóþòü íà ð³çí³
òîê-øîó, äóæå ïðèñê³ïëèâî îáè-
ðàþ, êóäè éòè.

— Ó ÷îìó âèÿâëÿºòüñÿ ïàíê ó âà-
ø³é ìóçèö³ ³, âëàñíå, ó âàñ?

— Õî÷ó íàö³ëèòè óâàãó íà ñëî-
âà “³íòåëåêòóàëüíèé ïàíê”. Ëþ-
äè çàçâè÷àé ñïðèéìàþòü ïàíê
ÿê ùîñü áðóäíå, íåïðèéíÿòíå
äëÿ ñâ³òó, ÿêèéñü ïðîòåñò. Ï³ä-
ë³òêîâèé ïðîòåñò ó ÷èñòîìó âè-
ãëÿä³ ïîòð³áåí äëÿ âèñëîâëåííÿ
âëàñíîãî å´î. À ìè çâåðòàºìîñÿ

äî ³íøèõ âàæëèâèõ ïèòàíü, ³ ïî-
äàºìî öå ó ëåãêîìó êëþ÷³. Â ìó-
çèö³ â³äîáðàæàºìî òå, ùî â³äáó-
âàºòüñÿ â ðåàëüíîìó æèòò³. Âëàñ-
íå, ÿ íå º åêñòðåìàëîì, í³÷îãî
âàæ÷îãî â³ä ì³êðîôîíà ó æèòò³
â ðóêàõ íå òðèìàâ. Õ³áà ñïðàâæ-
í³é ðîê ó òîìó, ùîá êðè÷àòè ³
åêñòðåìàëüíî ïîâîäèòèñÿ? Öå
ïåðåäîâñ³ì ïðàâäà é ñâîáîäà.
Õàé íå ñâ³òîâà, àëå ïðàâäà ìîÿ
îñîáèñòà.

— ßêà ìóçèêà âïëèíóëà íà âàø
òâîð÷èé ñòèëü?

— ß âèð³ñ íà Âàëåíòèí³ Òîëêó-
íîâ³é, ï³çí³øå ìåí³ ïîòðàïèâ äî
ðóê àëüáîì Àäð³àíî ×åëåíòàíî.
Êîëè çì³íèâ äèñëîêàö³þ ç ñåëà
íà ì³ñòî, çðîçóì³â, ùî º òàêîæ
“×åðíûé êîôå”, Beatles, Rolling
Stones. Ó öüîìó àëüáîì³ íàì³øà-
íî ð³çíèõ ñòèë³â, ïðîòå ìóçèêà
íå º ãîëîâíèì. Ëþäè ÷àñòî ïðà-
öþþòü â îäíîìó ñòèë³, ùîá âè-
ä³ëèòèñÿ. Ó ìåíå òàê ïèòàííÿ íå
ñòî¿òü. ß òàêèé cîá³ Âèñîöüêèé ³
Æâàíåöüêèé â îäí³é îñîá³.

— ×èì âàøà íîâà ïëàò³âêà â³ä-
ð³çíÿºòüñÿ â³ä ïåðøîãî àëüáîìó
“Îé”?

— Ó àëüáîì³ “Òþëüïàíè â öå-
ëîôàí³” ìåíøå ôîëüêëîðíèõ
ìóçè÷íèõ åëåìåíò³â. ²äåÿ ëåãêî-
ñò³, ãóìîðó, ñâîáîäè ³ ñàòèðè
çáåð³ãàºòüñÿ ³ ïðîäîâæóºòüñÿ.
Ìè ñï³âàºìî ïðî ãîëîâíå: áå-

ðåæ³òü ïëàíåòó, ïðèðîäó, ë³ñè.
ßê íà ìåíå, ³ç âñ³õ ïî÷óòò³â íà
ïåðøîìó ì³ñö³, çâ³ñíî, ëþáîâ,
à íà äðóãîìó — ãóìîð. Ñàìå â³í
äàº çìîãó íàéêðàùå ïîäàâàòè
³íôîðìàö³þ â áóäü-ÿêîìó ìèñ-
òåöòâ³.

— Ñê³ëüêè ÷àñó ïðàöþâàëè íàä
àëüáîìîì? Çàäîâîëåí³ íàñë³äêàìè
ïðàö³?

— Âçàãàë³ ïëàò³âêó çàïèñàëè
äîñèòü øâèäêî — çà ì³ñÿöü.
Ñëîâà ³ ìóçèêà ñòîâ³äñîòêîâî
ìî¿. Ìàéæå âñ³ êîìïîçèö³¿ íîâ³.
Ëèøå “Êè¿â—Êàíàäà” ïðèäóìà-
íà â 2000 ðîö³ çà íàçâîþ “Çîçó-
ëÿ”. Ìè ¿¿ ïåðåðîáèëè ³ ïîäàëè
ÿê ïðèêëàä íåñìàêó â ìóçèö³.
Âëàñíå, â í³é ïðÿìî ãîâîðèòüñÿ,
ÿêó ìóçèêó ñëóõàòè íå ìîæíà. Â
àëüáîì³ ïåðåâàæàº ïàíê, ùèðèé
³ äîáðèé. ß ëþäèíà ïðîöåñó, ä³ñ-
òàþ çàäîâîëåííÿ â³ä òîãî, ùî
ðîáëþ. Íèí³ òðèìàþ âæå ãîòî-
âèé àëüáîì, àëå íå â³ä÷óâàþ
ÿêîãîñü òðåïåòó, ñêîð³øå ñïóñ-
òîøåííÿ. Ö³êàâî, êîëè â³äâåðòî
é ÷åñíî ïèøåø, à äàë³ ïîòð³áíà
“ðîçêðóòêà”. ß öå ³ âèñì³þþ:
íàñ îòî÷óþòü ïåðåâàæíî ìåíó-
åòè: òàíö³, òîê-øîó, ñåð³àëè, ÿê³
â³äïðàöüîâóþòü ñïîíñîðñüê³
ãðîø³, ìàñîâà êóëüòóðà. À íàâ³-
ùî ìóçèêà? Ñàìîãî ìèñòåöòâà
çàëèøèëîñÿ ìàëî, éîãî ïîäåêó-
äè çíàõîäèø ó êíèãàõ, ê³íî-
ñòð³÷êàõ
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Ком�нальне
підприємство
“Лип�ижитлосервіс”

терміново
потрібні:

-�двірни��—�від�2000�	рн.;

-�прибиральни��—�від�900�	рн.;

-�слюсар-сантехні��—�від�1400�	рн.;

-�м�ляр�—�від�1300�	рн.;

-�слюсар�з�обсл�	ов�вання�теплових�мереж�—�від�1900�	рн.;

-�ремонт�вальни��висотних�частин�б�дин���—�від�1700�	рн.;

-�еле�тромонтер�—�від�1500�	рн.;

-�еле�тро	азозварни��—�від�1500�	рн.;

-�тесляр, столяр�—�від�1400�	рн.

Тел.
280-03-93, адреса:
м.
Київ, пров.
Мар’янен�а, 7.

Правління
А�ціонерно�о
товариства
за�рито�о
тип�

“ПАРФУМ”

(ідентифі�аційний��од�01552486)

повідомляє
про
проведення
позачер�ових
за�альних

зборів
а�ціонерів
16
люто�о
2008
р.

Порядо�
денний:

1.Про�обрання�	олови,�се�ретаря�та�лічильної��омісії�за	альних�зборів

а�ціонерів,�затвердження�поряд���денно	о�зборів.

2.Про� внесення� змін� до�Стат�т�� Товариства,� про� затвердження

Стат�т��в�новій�реда�ції.

3. Звіт�Правління� про� підс�м�и�фінансово-	осподарсь�ої� діяльності

Товариства�за�2007�рі�.

4.Звіт� та� виснов�и� ревізійної� �омісії� про�фінансово-	осподарсь��

діяльність�Товариства�за�2007�рі�.

5.Від�ли�ання�та�обрання�Голови�та�членів�Правління�Товариства.

6.Від�ли�ання� та� обраная� Голови� та� членів� Ревізійної� �омісії

Товариства.

7.Створення�На	лядової�ради�Товариства�та�обрання�її�членів.

8.Про�визначення�доцільності,�стро�ів�та��мов�проведення�додат�ової

емісії�а�цій.

9. Затвердження�Положень,�що� ре	ламент�ють� діяльність� ор	анів

�правління�Товариства.

За	альні� збори� відб�д�ться� 16.02.2008� p.� за� адресою:� м.� Київ,

в�л. Святошинсь�а,1� (за�місцезнаходженням� Товариства).� Почато�

зборів:�об�11.00.�Реєстрація�а�ціонерів:�з�10.00�до�10.55.

Для�реєстрації�а�ціонерам,�я�і�приб�д�ть�для��часті�в�позачер	ових

за	альних�зборах�АТЗТ�“ПАРФУМ”,�необхідно�пред’явити�до��мент,�що

посвідч�є�особ�,�представни�ам�а�ціонерів�—�до��мент,�що�посвідч�є

особ�,�та�належно�оформлен��довіреність.�Довід�и�за�тел.�400-12-43.

ДП
“ДЗ
СЕМ
ІЕЗ
ім.
Є.О.
Патона
НАН
У�раїни”
здає�в�оренд��на��он��рсних

засадах�приміщення:�під�офіс�—�276,0�м.��в.,�під�виробництво�619,06�м��в.,�під

с�лад�526,0�м��в�та�стартовою�ціною�за�один�м��в.�відповідно�47,31�	рн.,�33,51 	рн.,

33,51�	рн.�Стартова�ціна�оренди�приміщення�в�азана�без�врах�вання��ом�нальних

та�інших�платежів,

Умови� �он��рс�:� відш�од�вання� орендарем� вартості� е�спертної� оцін�и

приміщень,� рецензії,� о	олошення,� плата� орендарем� авансових� платежів� за�

1-2 місяці,���ладання�до	овор��оренди�за�типовим�зраз�ом,�затвердженим�Бюро

Президії�НАН�У�раїни.

Пропозиції��часни�ів��он��рс��надаються�в�запечатаних��онвертах,�з�печат�ою

�часни�а� �он��рс�� та� з� написом� “На� �он��рс”� до� 5� січня� 2008� р.� за� адресою:

м. Kиїв-28,�в�л.�Ра�етна,�24,�приймальня.

Кон��рс� відб�деться�8� січня�2008�р.� о� 10.00� в� приміщенні� АПК� за� адресою:

м. Київ,�в�л.�Ра�етна,�24.

Довід�и�та�більш�детальна�інформація�про��мови��он��рс��за�тел.�525-89-90.

За�рите
 А�ціонерне
 Товариство
 “Страхова
 �омпанія
 “УНІКА

Життя”
 повідомляє� про� внесення� додат�ово	о� питання� до� поряд��

денно	о�За	альних�зборів�а�ціонерів,�а�саме:

Обрання�та�від�ли�ання�членів�На	лядової�Ради�Товариства,�а�та�ож�про

перенесення�дати�проведення�За	альних�зборів�а�ціонерів�на�28 	р�дня

2007�ро���об�11.00�за�адресою:�місто�Київ,�в�л.�Рейтарсь�а,�37.

А�ціонери�ЗАТ�“СК�“УНІКА�Життя”�б�ли�ознайомлені�з�до��ментами,

пов’язаними� з� поряд�ом� денним,� відповідно� до� вимо	� чинно	о

за�онодавства�та�Стат�т��ЗАТ�“СК�“УНІКА�Життя”.

Печерсь�ий
районний
с�д
міста
Києва
ви�ли�ає�Цвіль�Володимира�Івановича

в�я�ості�відповідача�для��часті�в�с�довом��засіданні,�на�я�ом��б�де�проводитись

роз	ляд� цивільної� справи� №� 2-1519/07� за� позовом� Мороза� Оле�сандра

Оле�сандровича�до�Громадсь�ої�ор	анізації�“У�раїнсь�а�правда”.�Цвіль�Володимира

Івановича�про�захист�честі,�	ідності�та�стя	нення�моральної�ш�оди.

С�дове� засідання� призначено� та� відб�деться� 17� січня� 2008� ро��� о� 15.00,

в приміщенні� с�д�� за� адресою:� 01010,�місто� Київ,� в�лиця�Ми�оли� Гайцана,

б�дино� 4,��абінет�№�406.

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

С�ддя�А.В.�Мельни�.

Київсь�ий
міжобласний
апе-

ляційний
 �осподарсь�ий
 с�д

повідомляє�про�під	отов���мате-

ріалів�на�обрання�ПИСАНОЇ
Та-

міли
 Оле�сандрівни
 с�ддею

Київсь�о	о�міжобласно	о�апеля-

ційно	о� 	осподарсь�о	о� с�д�

безстро�ово.

Святошинсь�ий
районний
с�д
м.
Киє-

ва
повідомляє�відповідача�Кривошта�Оле�-

сандра�Оле�сандровича,�я�ий�проживає�за

адресою:�м.�Київ,�в�л.�Чорнобильсь�а,�4/56,

�в.�55,�про�те,�що�по�справі�за�позовом�Ми-

ронової� Кристини� Юріївни� до� Кривошта

Оле�сандра�Оле�сандровича�про�розірван-

ня�шлюб��в�с�довом��засіданні,�я�е�відб�-

лось�14.12.2007�ро���о�9.00�в�приміщені�с�-

д��за�адресою�м.�Київ,�в�л.�Я��ба�Коласа,

27-а,��аб.�2,�винесено�заочне�рішення�про

розірвання�шлюб�.

Печерсь�ий
районний
с�д
м.
Ки-

єва
повідомляє�про�день,�час�та�місце

с�дово	о�засідання�по�справі�за�позо-

вом�Левонт�євої�С.�Ю.�до�Кавердової�Г.

С.�про�визнання�самочинно	о�б�дівниц-

тва�та�заборон��вчиняти�дії,�в�поряд��,

передбаченом��ЦПК�У�раїни,�я�е�приз-

начено�на�24�	р�дня�2007�ро���о�17.00

за� адресою:� м.� Київ,� 01001,� в�л. Хре-

щати�,�42-А,��аб.�16�(	олов�юча�—�с�д-

дя�Кафідова�О.В.).

Оболонсь�ий
районний
с�д
м.
Києва

ви�ли�ає�Подольсь���Олен��Леонідівн�� в

я�ості�відповідача�в�с�дове�засідання,�приз-

начене� на� 26� 	р�дня� 2007� ро��� на� 9.15� в

зв’яз���з�роз	лядом�цивільної�справи�за�по-

зовом�Подольсь�о	о�В.І.�до�Подольсь�ої О.Л.

про�розірвання�шлюб�.

В�разі�неяв�и�в�с�дове�засідання�справа

б�де�роз	лян�та���відс�тність�відповідача�на

підставі�зібраних�по�справі�до�азів.

Адреса� с�д�:� м.� Київ, в�л.� Тимошен�а,

2-Є, �аб.�21, с�ддя�Яцен�о�Н.О.

Святошинсь�ий
районний
с�д
м. Киє-

ва
 (03148,� м.� Київ,� в�л.� Я��ба� Коласа,�

27-А,� зал�№�1)� ви�ли�ає�Мале�і� Бесхада�

по�цивільній�справі�за�позовом�Бочарні�о-

вої�Анни�Михайлівни�про�стя	нення�алімен-

тів�в�с�дове�засідання�24 	р�дня�2007�ро-

���на�9.00.

В�разі�неяв�и�та�неповідомлення�с�д�

про� причини� неяв�и� в� с�дове� засідання,

справа�б�де�роз	лядатися�за�наявними��

справі�до�азами.�С�ддя�Л.М.�Л��’янен�о.

Деснянсь�ий
районний
с�д
м.
Києва
повідомляє,�що�18�січня�2008�ро���о

15.00� б�де� роз	лядатися� цивільна� справа� за� позовом� Климентьєва� Сер	ія

Володимировича�до�Дем�овсь�о	о�І	оря�Ми�олайовича�про�стя	нення�бор	��за

до	овором�пози�и.

Дем�овсь�ий�І.М.�ви�ли�ається�в�с�дове�засідання�я��відповідач.

В�разі�неяв�и�справ��б�де�роз	лян�то�за�йо	о�відс�тності.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�пр-т�Мая�овсь�о	о,�5-В,��аб.�20.

Святошинсь�ий
районний
с�д
м.
Києва
(Київ,�Я��ба�Коласа,�27-а,�с�ддя�Бабич�Н.Д.),

повідомляє,�що�24.12.07р.�о�15.30�б�де�роз	лядатися�справа�за�позовом�Димань�Любові

Анатоліївни,�Димань�Ірини�Анатоліївни�до�Димань�Анатолія�Ві�торовича,�треті�особи:

Святошинсь�а�РДА,�ВГІРФО�про� визнання� та�им,�що� втратив� право� �орист�вання

жилим�приміщенням.�Димань�Анатолій�Ві�торович,�1957�р.н.,�я�ий�зареєстрований�в�м.

Києві,�в�л. В. Ст�са�(Рад	оспна),�26,��в.�40,�ви�ли�ається�до�с�д��в�я�ості�відповідача,

��разі�неяв�и�справа�б�де�роз	лян�та�за�йо	о�відс�тності.

Святошинсь�ий
районний
с�д
м.
Києва
в�зв’яз���з�роз	лядом�цивільної�справи�за

позовом�Фолом�іної�Ірини�Ми�олаївни�до�Фолом�іна�І	оря�Юрійовича�про�розірвання�шлюб�,

ви�ли�ає�в�с�дове�засідання�на�24�	р�дня�2007�ро���на�17.40,�Фолом�іна�І	оря�Юрійовича,

я�ий�зареєстрований�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Краснова,�21,��в.�50,�я��відповідача�по�справі.

У�випад���неяв�и�відповідача�в�с�дове�засідання�на�в�азаний�день�та�час�справ��б�де

роз	лян�то���відс�тності�відповідача�на�підставі�зібраних�до�азів.

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

Солом’янсь�ий
 районний
 с�д
 м.
 Києва
 повідомляє,�що� роз	ляд� цивільної� справи�

№2-2732-1\07� за� позовом� Хомен�а� Володимира� Михайловича� до� Потапен�а� Валерія

Володимировича�про�відш�од�вання�матеріальної�та�моральної�ш�оди,�призначено�на�17�січня

2008�р.�на�16.30�в�приміщенні�с�д��(03113,�м.�Київ,�в�л.�Ш�това,�1,��аб.�14)�під�	олов�ванням

с�дді�Романч���О.М.

У� с�дове� засідання� ви�ли�ається� відповідач�Потапен�о�Валерій�Володимирович,� я�ий

зареєстрований�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�А�адемі�а�Заболотно	о,�24,��в.�9,�фа�тично�проживає

за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Метроб�дівсь�а,�9/9,��в.�43.

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

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

рія�2, серія�Б,�№108085�на�ім’я�Ролен�о�Оль-

	и Ми�олаївни�вважати�недійсним.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС��ате	орія

2, серія�А, №375687�на�ім’я�Павлен�о�Зоряни

Степанівни�вважати�недійсним.

� Посвідчення� особи, я�а� постраждала

внаслідо�� чорнобильсь�ої� �атастрофи,

�ате	орія� 1, серія� А, №400261� та� в�лад��

№177274�на�ім’я�Храпачевсь�о	о�Всеволода

Ми�олайовича�вважати�недійсними.

Розш���ються�свід�и�ДТП,

я�е�сталося�24.11.2007�р.�о�9.00

ран���на�перехресті�Столично	о

шосе�та�проспе�т��На��и.�

Звертатися�за�тел.�

8�(097)�229-70-47.

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�

№

з/п

Хара�теристи�а�приміщення Адреса�приміщення

Площа

приміщення,�м

2

Можлива�мета

ви�ористання

Стартова�ціна�	рн/м

2

/місяць

(без�ПДВ)

1

ЛВК�1-й�поверх�приміщення��афе

“Молочне”

в�л.�Північно-Сирець�а�3 82

За�лад�	ромадсь�о	о

харч�вання

13,38

2 Насосна�станція в�л.�Північно-Сирець�а�3 45 Виробничі�приміщення 16,11

3 ЛВК,�2-й�поверх�приміщення�вісі�24-26 в�л.�Північно-Сирець�а�3 192 Офісні�приміщення 25,23

4 АЛК�5-й�поверх�приміщення в�л.�Північно-Сирець�а�3 212,6 Офісні�приміщення 52,84

5 Поб�товий��орп�с�2-й�поверх в�л.�Північно-Сирець�а�3 212,6 Офісні�приміщення 26,02

6 ЛВК,�5-й�поверх�приміщення�вісі�5-6 в�л.�Північно-Сирець�а�3 126 Офісні�приміщення 25,23

7 ЛВК,�5-й�поверх�приміщення�вісі�6-9 в�л.�Північно-Сирець�а�3 420 Офісні�приміщення 25,23

8 ЛВК,�3-й�поверх�приміщення�вісі�24-26 в�л.�Північно-Сирець�а�3 192� Офісні�приміщення 25,23

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

Пропозиції��часни�ів��он��рс��надаються�в�запечатаних��онвертах�з�печат�ою��часни�а��он��рс��та�з�написом�“на��он��рс”�до�12.00�9 січня

2008 р.�за�адресою:�м. Київ,�в�л.�Північно-Сирець�а,�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-Сирець�а,�3.

Довід�и�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-Сирець�а,�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
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1166 ННААООССТТААННООКК Хрещатик  18 грудня 2007

Ніна ІЛЬЇНА, енеральний дире тор Гільдії іно-
а торів У раїни:
— Я не раз входила до ж рі ба атьох інофестивалів

і с аж відверто: справжніх х дожніх полотен нині пра -
тично не створюють. Автори фільмів по аз ють не жит-
тя, а пародію на ньо о. Кіно артини формальні, плас-
і, без психоло ічної, історичної чи релі ійної либини.

Оле ЗАРУБІНСЬКИЙ, народний деп тат Вер-
ховної Ради У раїни від Бло Литвина:
— В У раїні не вистачає всіх фільмів — і омедій, і

повчально-сімейних стрічо , і навіть дете тивів. Я вза-
алі не бач раїнсь о о інемато рафа. Все та о о рів-
ня, що не ви ли ає інтерес . У раїнсь і фільми або за-

надто амерні, або примітивні, або з по аною рою а -
торів.

І ор ЛІХОВИЙ, Повноважний посол У раїни в Бі-
лор сі:
— Мало х дожніх фільмів про с часни ів онте -

сті історичних подій: звід и ми йдемо і ди прям -
ємо. Це мають б ти стріч и-розд ми. А ще хотілося
б бачити до ментальне іно про У раїн , зняте та
само яс раво, я це роблять теле анали “Discovery”
чи “National Geografic”. У раїнці про У раїн , хоча це
й дивно, знають д же мало. Щодо телесеріалів, то
зняти хороше “мило” не вдається ні нам, ні росі-
янам. Я винято — серіал “Моя пре расна няня”.

ßêèõ ô³ëüì³â íå âèñòà÷àº 
â Óêðà¿í³?

Ñàøà Äþìà
— òî ÿ
Íîâà óêðà¿íñüêà ñï³âà÷êà 
ïîêàçàëà ñåáå ëþäÿì

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У п'ятницю в приміщенні "Альта-Е спо" відб вся пер-
ший п блічний вист п Саші Дюма. Проспівавши де-
сять пісень про охання с проводі танцювально о
оле тив Free Art, молода естрадна ви онавиця
представила новий ліп та своїх др зів.

Ó ï’ÿòíèöþ ò³, õòî íå ïîòðàïèâ àáî æ íå ïîñï³øàâ íà Â³äåíñüêèé
áàë, çàâ³òàëè â “Àëüòà åêñïî” ïîñëóõàòè íîâó ñï³âà÷êó ï³ä çàãàäêî-
âèì ïñåâäîí³ìîì Ñàøà Äþìà. Äëÿ ãîñòåé íàêðèëè ñòîëè ³ç ñèðîì
òà ôðóêòàìè, ïðèãîùàëè ð³çíîìàí³òíèìè íàïîÿìè: ñîêîì, âèíîì,
êîíüÿêîì ³ ãîð³ëêîþ. Â öåé ÷àñ íà åêðàíàõ âèñâ³òëþâàëîñÿ îáëè÷-
÷ÿ àðòèñòêè, à ï³ä ïñèõîäåë³÷íó ìóçèêó ïîñò³éíî ïîâòîðþâàëîñÿ
“Ñàøà Äþìà. Òû — ýòî ÿ”. Òà öå, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ, áóâ íå ñåàíñ ìà-
ñîâîãî ã³ïíîçó, à íàçâà ñèíãëó äåáþòàíòêè.

Çàëîì ïðîãóëþâàëèñÿ òð³î ä³â÷àò ç ãóðòó XS, âåäó÷à Äàð’ÿ Òðåãó-
áîâà, êîìïîçèòîð Ðóñëàí Êâ³íòà òà ñêàíäàëüíèé ïèñüìåííèê Îëåñü
Áóçèíà. Á³ëÿ ñòåíäó êîìïàí³¿ ICMG çàëþáêè ïîçóâàâ ïðîäþñåð Ñà-
ø³ Äþìà Îëåêñàíäð Ñ³ðèé ðàçîì ³ç äèðåêòîðîì ICMG Êàðîë³íîþ
Àø³îí. Êîëè íàñòàâ ÷àñ ïðåçåíòàö³¿, ãîñò³ íå ïîñï³øàëè, çàõîïèâ-
øèñü íàïîÿìè òà çàêóñêàìè.

Ñïî÷àòêó íà ñöåí³ ç’ÿâèâñÿ âåäó÷èé âå÷îðà Áîðèñ Ñàäèêî ³ ïî-
ïðîõàâ ïóáë³êó ï³äòðèìóâàòè þíó ñï³âà÷êó àïëîäèñìåíòàìè, ï³ñëÿ
÷îãî âèéøëà ³ ñàìà âèíóâàòèöÿ ä³éñòâà. Âîíà ðîçáèëà ñâ³é âèñòóï
íà äâ³ ÷àñòèíè, âñòèãíóâøè çì³íèòè ñöåí³÷íèé êîñòþì. Íåçì³ííèì
çàëèøèâñÿ ëèøå ðîæåâèé áþñò. Äîïîìàãàëè âëàøòóâàòè øîó-áàëåò
Free art, â³äåî³íñòàëÿö³¿ íà âåëèêèõ åêðàíàõ òà ñâ³òëîâ³ ñïåöåôåêòè.
Êîìïîçèö³¿ ñï³âà÷êè Ñàø³ Äþìà, íàïèñàí³ òâîð÷èì òàíäåìîì Ðóñ-
ëàíîì Êâ³íòîþ òà Â³òàë³ºì Êóðàâñüêèì, ïðîñò³, ë³ðè÷í³ é, çâ³ñíî æ,
ïðî êîõàííÿ. Íà çàêóñêó ïîêàçàëè íîâèé êë³ï Ñàø³ Äþìà “Òû —
ýòî ÿ”, çíÿòèé ìîñêîâñüêèì ðåæèñåðîì Òîìàøåì. Ï³ä ê³íåöü ñï³âà-
÷êà Äþìà çàïðîñèëà íà ñöåíó ñâî¿õ äðóç³â, àðòèñò³â-ïî÷àòê³âö³â Êà-
òþ Ðîìàíîâó, Õðèñòèíó Êîö-Ãîòë³á, Þë³þ Ëîòîöüêó, Ïîë³íó Â³, ªâ-
ãåíà Àëèøêî, êîòð³ ðàçîì âèêîíàëè êîìïîçèö³þ “Ïóñòü òâîå ñåð-
öå ïîåò”. Íàîñòàíîê ãîñò³ ïðåçåíòàö³¿ îòðèìàëè êîìïàêò-äèñêè ³ç
çàïèñîì äåáþòíîãî ñ³íãëó, à îõî÷³ ìàëè çìîãó ñôîòîãðàôóâàòèñÿ íà
ïàì’ÿòü ç âèíóâàòèöåþ òîðæåñòâà.

ßê ðîçïîâ³ëà 17-ë³òíÿ Ñàøà Äþìà “Õðåùàòèêó”, ìóçèêîþ âîíà
çàéìàºòüñÿ ç ï’ÿòè ðîê³â, à ïî÷èíàëà ç êëàñè÷íèõ îïåðíèõ ïàðò³é.
Íàðàç³ âèð³øèëà ñïðîáóâàòè ñåáå íà åñòðàä³. Ä³â÷èí³ ïîùàñòèëî: âî-
íà ïîòðàïèëà ï³ä îï³êó ïðîäþñåðñüêî¿ êîìïàí³¿ ICMG ï³ä êåð³â-
íèöòâîì Îëåêñàíäðà Ñ³ðîãî, íà ðàõóíêó ÿêîãî òàê³ ïðîåêòè, ÿê Àñ-
ñîëü òà ì³æíàðîäíèé äæàçîâèé ôåñòèâàëü “Do#Dæ”

²âàí Ñàóòê³í ïîáóäóâàâ
ì³ñò ó Ôðàíö³þ
Íà ôåñòèâàë³ àóä³îâ³çóàëüíèõ ïðîãðàì áóäå
ïðåäñòàâëåíî òåëåô³ëüì óêðà¿íñüêîãî ðåæèñåðà

Ô³ëüì “Íà ìîñòó” ðåæèñåðà
²âàíà Ñàóòê³íà â³ä³áðàëè äëÿ
ó÷àñò³ â XXI Ì³æíàðîäíîìó ôåñ-
òèâàë³ àóä³îâ³çóàëüíèõ ïðîãðàì —
FIPA, ÿêèé â³äáóäåòüñÿ ç 22 äî 27
ñ³÷íÿ 2008 ðîêó ó ôðàíöóçüêîìó
ì³ñò³ Áéàð³òñ. Ôåñòèâàëüíèé òèæ-
äåíü òóò íàçèâàþòü “äíÿìè ³äå-
àëüíîãî òåëåáà÷åííÿ”, áî â öåé

÷àñ ó Áéàð³òñ³ ïîêàçóþòü íàéêðà-
ù³ òåëåâ³ç³éí³ ïðîãðàìè ç óñüîãî
ñâ³òó. Òîð³ê Ãðàí-ïð³ çäîáóëà Ðî-
ñ³ÿ â íîì³íàö³ÿõ “Êðàùèé ñåð³àë”
(“Â êðóãå ïåðâîì” ðåæèñåðà Ãë³-
áà Ïàíô³ëîâà) ³ “Êðàùèé àêòîð”
(Äìèòðî Ïºâöîâ), à õóäîæíþ áà-
ãàòîñåð³éíó ñòð³÷êó “Ìàéñòåð ³
Ìàðãàðèòà” â³äçíà÷åíî ñïåö³àëü-

íèì ïðèçîì. Ñâîãî ÷àñó â Áéàð³ò-
ñ³ îòðèìóâàëè íàãîðîäè ãðóçèí-
ñüê³ é êàçàõñüê³ ê³íåìàòîãðàô³ñ-
òè, à îñü Óêðà¿íà âïåðøå ïðåäñòà-
âèòü ñâîþ ðîáîòó.

ßê ç³çíàâñÿ “Õðåùàòèêó” ðå-
æèñåð ²âàí Ñàóòê³í, ñöåíàð³é
êàðòèíè “Íà ìîñòó” íå äóæå
ñèëüíèé, ïðîòå ïðåêðàñíî ç³ãðà-
ëè àêòîðè — Îëåêñàíäð Òþò³í,
Êñåí³ÿ Êíÿçºâà, Ñåìåí Ôóðìàí.
² áëèñêó÷à îïåðàòîðñüêà ðîáîòà
Þð³ÿ Êàçàêîâà.

Çà ñþæåòîì, êðèì³íàëüíèé
àâòîðèòåò øàíòàæóº óñï³øíîãî
òåëåâ³ç³éíîãî ìåíåäæåðà Âàäè-
ìà, âèìàãàþ÷è âåëèêó ñóìó ãðî-
øåé. Çíàþ÷è, ùî æèòè éîìó ëè-
øèëîñÿ íåäîâãî, ñìåðòåëüíî
õâîðèé Âàäèì ïîãîäæóºòüñÿ ³
ïðàãíå çà êîðîòêèé ÷àñ çä³éñíè-
òè âñå, ïðî ùî êîëèñü ìð³ÿâ

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Ó ï³âäåíí³é ÷àñòèí³ òà ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ

áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Íà ðåøò³ òåðèòîð³¿ íåâåëèêèé ñí³ã òà ìîê-
ðèé ñí³ã, ñëàáêà îæåëåäü. Íà äîðîãàõ îæåëåäèöÿ. Â³òåð ï³âí³÷-
íèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü â³ä —3 äî +2°Ñ, âíî÷³
—2...—7°Ñ; ó ïðèêàðïàòñüêèõ îáëàñòÿõ, íà ï³âäí³ òà ñõîä³ êðà¿íè
ì³ñöÿìè —8...—10°Ñ; íà Ï³âäåííîìó óçáåðåææ³ Êðèìó âäåíü
+3...+5°Ñ, âíî÷³ áëèçüêî 0...—4°Ñ; â Êàðïàòàõ âäåíü —2...—7°Ñ,
âíî÷³ —8...—13°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì íåâåëèêèé ñí³ã òà ìîêðèé ñí³ã,
ñëàáêà îæåëåäü. Íà äîðîãàõ îæåëåäèöÿ. Â³òåð ï³âí³÷íèé, 5—10 ì/ñ.

Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...—2°Ñ, âíî÷³ —2...—4°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА
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Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
“Õðåùàòèê”

Я стало відомо "Хрещати ", телевізійна драма "На
мост ", знята в Києві омпанією Film. ua спільно з
Pronto production, пройшла он рсний відбір на часть
в одном з найпрестижніших фестивалів телевізійних
про рам — FIPA, я ий традиційно відб вається напри-
інці січня Франції. У раїн на ньом б де представ-
лено вперше.
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