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НЕ ЧЕКАЛИ
Партія ре іонів по и що не стала основою
раїнсь ої опозиції
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ПРОМЗОНА ПЕРЕТВОРИТЬСЯ
НА ДІЛОВИЙ ЦЕНТР
На території Нижньої Телич и
в Голосіївсь ом районі замість
промислових підприємств зб д ють
м льтиф н ціональний омпле с

Áþäæåòí³ áàòàë³¿
Â³òàë³é Êëè÷êî òà Îëåñü Äîâãèé ïîñâàðèëèñÿ ÷åðåç æ³íêó 

Дов о о ловили
“на живця”.
Проте не спіймали

Ïåðåä ïî÷àòêîì ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ â
êóëóàðàõ Êè¿âðàäè â³äáóâñÿ ³íöèäåíò, ÿêèé
çàñëóãîâóº íà îêðåìó óâàãó ÷åðåç ïîðóøåí-
íÿ äåÿêèìè äåïóòàòàìè Êè¿âðàäè çàòâåð-
äæåíîãî ïðîïóñêíîãî ðåæèìó ó ïðèì³ùåí-
íÿ íà Õðåùàòèêó, 36. Óæå íå âïåðøå äåõ-
òî ç îïîçèö³îíåð³â, êîðèñòóþ÷èñü ñâî¿ì
ìàíäàòîì, ïðîâîäèòü äî Êè¿âðàäè ãðîìà-
äÿí, ÿê³ ïîòðåáóþòü ðîçâ’ÿçàííÿ ñâî¿õ íà-

ãàëüíèõ ïðîáëåì. Àëå íå ç ìåòîþ ¿õ ðîç-
â’ÿçàòè, à äëÿ òîãî, àáè âèêîðèñòàòè öèõ
ëþäåé ó ñâî¿õ ö³ëÿõ. Òàê ñòàëîñÿ é ó÷îðà.
Ãðîìàäÿíêà, ÿêó, éìîâ³ðíî, ïðîâ³â äî ïðè-
ì³ùåííÿ îäèí ³ç äåïóòàò³â, çâåðíóëàñÿ äî
ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè ç ïðîõàííÿì ïðèñêî-
ðèòè âèð³øåííÿ ¿¿ çåìåëüíîãî ïèòàííÿ.
Îëåñü Äîâãèé ïîîá³öÿâ äîïîìîãòè æ³íö³.
Ïðè öüîìó â³í çâåðíóâñÿ äî êîëåã ç äåïó-
òàòñüêîãî êîðïóñó ç ïðîõàííÿì íå ïîðó-
øóâàòè ïðîïóñêíèé ðåæèì. 

За інчення на 2-й стор.
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Київсь а влада і опозиція: по ляд очі в очі
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Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора, раніше, ніж Верховна Рада У раїни, Київрада розпочала бю-
джетний процес. Виявилося, що бюджет столиці значно збільшать, та
він б де ще соціальнішим. Звичайно, відраз прийняти та ий важли-
вий до мент деп тати не змо ли, а том подали йо о на доопрацю-
вання. Крім то о, сесія Київради відзначилася яс равим політичним
двобоєм між Олесем Дов им і Віталієм Клич ом. Проте це не зава-
дило далі працювати. Крім то о, виявилося, що далі знищ вати ом -
нальні ЗМІ (зо рема азет "Хрещати ") охочих же неба ато.
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Ñüîãîäí³ ç 12.00 äî 13.00 íà ñàéò³ ãàçåòè
“Õðåùàòèê” â³äáóäåòüñÿ ²íòåðíåò-êîíôåðåí-
ö³ÿ äèðåêòîðà ÊÏ “Êè¿âàâòîäîð” Ãåîðã³ÿ
Ãëèíñüêîãî íà òåìó: “Ïî ÿêèõ äîðîãàõ ¿çäè-
òèìóòü êèÿíè ³ ÿê âëàäà áîðåòüñÿ ç ïðîáêà-
ìè”. Îðãàí³çàòîðè: ãàçåòà “Õðåùàòèê”, òèæ-
íåâèê “Óêðà¿íñüêà ñòîëèöÿ”. Çàïèòàííÿ
ìîæíà çàëèøèòè íà ñàéò³ ãàçåòè “Õðåùà-
òèê” çà àäðåñîþ: http://kreschatic. kiev. ua/

ÊÌÄÀ îïðèëþäíèëà 
ðåçóëüòàòè êîíêóðñ³â 
ç ïðîäàæó êâàðòèð

Ó÷îðà â Ïîñò³éíî ä³þ÷³é êîíêóðñí³é êîì³-
ñ³¿ ÊÌÄÀ ç ï³äãîòîâêè, îðãàí³çàö³¿ ³ ïðîâå-
äåííÿ êîíêóðñó ç ïðîäàæó êâàðòèð ïîâ³äîìè-
ëè “Õðåùàòèêó”, ùî ïåðåìîæöÿìè êîíêóðñ³â
ç ïðîäàæó êâàðòèð, ïðîâåäåíèõ ç 4 äî 19 æîâò-
íÿ òà ç 29 æîâòíÿ äî 11 ëèñòîïàäà 2007 ðîêó,
âèçíàíî òàêèõ îñ³á:

1) êâ. ¹ 4 íà ïð-ò³ 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 68 —
Ìàíñóðîâà Ø. Ò.

2) êâ. ¹ 261 íà âóë. Ùåêàâèöüê³é, 30/39 —
Âåíäðîâà Ì. ª.

3) êâ. ¹ 11 íà âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà,
15-Ã — Õîðîøåâñüêó Ì. Ì.

4) êâ. ¹ 273 íà âóë. Êíÿæèé Çàòîí, 21 —
Âîéòîâè÷ Ò. Â.

5) êâ. ¹ 472 íà âóë. Ëåáåäºâà-Êóìà÷à, 5 —
Äåíèñåíêî Ë. Ì.

6) êâ. ¹ 426 íà âóë. Ãîëîñ³¿âñüê³é, 13 —
Øåâöîâó Ñ. Â.

7) êâ. ¹ 356 íà âóë. Êíÿæèé Çàòîí, 21 —
Ìåëüíèêà Ñ. Î.

8) êâ. ¹ 14 íà âóë. Êíÿæèé Çàòîí, 21 —
Êîæóõîâñüêîãî ². Ë.

9) êâ. ¹ 56 íà âóë. Ëîìîíîñîâà, 60-À —
Êíÿçºâà Â. Ä.

10) êâ. ¹ 3 íà âóë. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 
4-À — Öóêàíêîâà Ñ. Â

Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí 
ï³äáèâ ï³äñóìêè çàõîä³â
ç áîðîòüáè ç³ ÑÍ²Äîì

Ó÷îðà ãîëîâà Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ÐÄÀ Ñåðã³é Ñà-
äîâèé ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî ç 1 ãðóäíÿ
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ òðèâàëè çàõîäè äî
Âñåñâ³òíüîãî äíÿ áîðîòüáè ç³ ÑÍ²Äîì. Çîêðå-
ìà, â Áóäèíêó îðãàííî¿ ìóçèêè, ðîçòàøîâàíî-
ìó â êîñòüîë³ Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ, ç ³í³ö³àòèâè
êåð³âíèöòâà ðàéîíó â³äáóâñÿ âå÷³ð, íà ÿêîìó
âèñòóïèëè ôàõ³âö³, ÿê³ äîñë³äæóþòü öþ âàæ-
ëèâó ïðîáëåìó. Îòðèìàí³ çà êîíöåðò ãðîø³
ñïðÿìóþòü íà áîðîòüáó ç õâîðîáîþ. “Îðãàí³-
çîâóþ÷è â ðàéîí³ òàê³ çàõîäè, ìè âæå âêîòðå
àêöåíòóºìî óâàãó ãðîìàäÿí, ùî öþ ïðîáëåìó
ïîòð³áíî ðîçâ’ÿçóâàòè íå ëèøå íà ð³âí³ äåð-
æàâè ÷è ì³ñòà, à é íà ì³ñöåâîìó”,— ââàæàº ïàí
Ñàäîâèé. Òàêîæ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ó âñ³õ øêî-
ëàõ òðèâàëè â³äêðèò³ óðîêè

Áþäæåòí³ áàòàë³¿
За інчення.

Почато на 1-й стор.

“Çàì³ñòü òîãî, àáè îñîáèñòî äîïîìà-
ãàòè ðîçâ’ÿçàííþ ïðîáëåì ãðîìàäÿí,
àêòèâíî ïðàöþþ÷è â ãðîìàäñüêèõ
ïðèéìàëüíÿõ, äåõòî ïðîñòî íàìàãàºòü-
ñÿ âèêîðèñòàòè êèÿí ó ñâî¿õ ïîë³òè÷íèõ
ö³ëÿõ. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî ïîâíó çíåâàãó
òèõ, õòî öå ðîáèòü, äî ñâî¿õ âèáîðö³â”,—
çàçíà÷èâ Îëåñü Äîâãèé. Ö³ ñëîâà ÷î-
ìóñü çà÷åïèëè äåïóòàòà Êè¿âðàäè Â³òà-
ë³ÿ Êëè÷êà, ÿêèé âçÿâ àêòèâíó ó÷àñòü ó
³íöèäåíò³, íàìàãàþ÷èñü ïðîäåìîíñòðó-
âàòè ñâîþ òóðáîòó ïðî ëþäèíó, ÿêà íå-
â³äîìî ÿê ïðîéøëà ÷åðåç îõîðîíó. Äó-
åëü ì³æ ïàíîì Êëè÷êîì ³ ïàíîì Äîâ-
ãèì áóëà âåëüìè åìîö³éíîþ, ïðîòå íå
äóæå îðèã³íàëüíîþ. Â³òàë³é Êëè÷êî
âêîòðå çâèíóâàòèâ Îëåñÿ Äîâãîãî ó âñ³õ
ìîæëèâèõ ãð³õàõ, à ñåêðåòàð Êè¿âðàäè
ìàâ çìîãó ïðîåêçàìåíóâàòè ë³äåðà îïî-
çèö³éíî¿ ôðàêö³¿ ó çíàíí³ ì³ñüêèõ ïðîá-
ëåì ³ ðåãëàìåíòó. Åêçàìåí âèÿâèâñÿ äó-
æå åìîö³éíèì, ïðîòå çðåøòîþ ñåêðåòàð
Êè¿âðàäè òà ïàí Êëè÷êî ä³éøëè çãîäè,³
ñåñ³ÿ ðîçïî÷àëà ñâîþ ðîáîòó.

Прое т бюджет міста
вирішили доопрацювати

Ãîëîâíèì ïèòàííÿì, ùî ðîçãëÿäàëè
â÷îðà, áóâ ïðîåêò áþäæåòó ì³ñòà íà 2008
ð³ê. Ïðåäñòàâèâ éîãî íà÷àëüíèê Ãîëîâ-
íîãî ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ ÊÌÄÀ
Â³êòîð Ïàäàëêà. Ó ñâî¿é äîïîâ³ä³ ïàí
Ïàäàëêà íàãîëîñèâ íà òîìó, ùî áþäæåò
Êèºâà 2008 ðîêó ìàº ñòàòè “á³ëüø ñî-
ö³àëüíî ñïðÿìîâàíèì”. Á³ëüøå, í³æ íà
1 ì³ëüÿðä ãðèâåíü. Çîêðåìà, äëÿ äîïî-
ìîãè ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèì ãðîìàäÿ-
íàì áóäå âèä³ëåíî 262 ìëí ãðí. Çàïëà-
íîâàíî âèä³ëèòè á³ëüøå êîøò³â íà õàð-
÷óâàííÿ ä³òåé ³ õâîðèõ òà íà çàáåçïå÷åí-
íÿ ìåäèêàìåíòàìè.

Âîäíî÷àñ äåïóòàòè ìàþòü áàãàòî ïðî-
ïîçèö³é òà çàóâàæåíü äî öüîãî ïðîåêòó
áþäæåòó. Òåïåð íàðîäí³ îáðàíö³ äëÿ
âíåñåííÿ ñâî¿õ ïðîïîçèö³é ìàþòü ÷àñ äî
ïîíåä³ëêà, ï³ñëÿ ÷îãî ¿õ ðîçãëÿíóòü íà
çàñ³äàíí³ áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿.

“Íàì òðåáà çá³ëüøóâàòè âèòðàòè íà
ò³ ïðîãðàìè, êîøòè íà ÿê³ çàäåêëàðóâà-
ëè, òðåáà âðàõóâàòè îçäîðîâëåííÿ ä³òåé
äî øåñòè ðîê³â. Ó ìåíå ö³ëà ê³ïà ïðî-
ïîçèö³é”,— ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” äå-
ïóòàò â³ä Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêî-
ãî Ñåðã³é Áåðåçåíêî, äåìîíñòðóþ÷è âå-
ëèêó ïàïêó ç ïàïåðàìè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé, ÿêèé áóâ ïðèñóòí³é íà
ñåñ³¿ ïðè ðîçãëÿä³ öüîãî âàæëèâîãî ïè-
òàííÿ, çàçíà÷èâ, ùî ãîâîðèòè ïðî ì³ñü-
êèé áþäæåò áåç çàòâåðäæåíîãî áþäæå-
òó êðà¿íè ùå ðàíî. “Ìè ïëàíóâàëè
çá³ëüøèòè áþäæåò äî 25 ì³ëüÿðä³â ãðè-
âåíü”,— äîäàâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëî-

âà. Àëå, íà äóìêó ïàíà ×åðíîâåöüêîãî,
ùîá óçãîäèòè óñ³ ïèòàííÿ, ïîòð³áíî
“ïðàöþâàòè ç êîæíèì äåïóòàòîì”.

Силови и відзвіт вали
перед иянами

Íà çàñ³äàíí³ íàðåøò³ âèð³øèëè ïè-
òàííÿ ìóçåþ “Êè¿âñüêà ôîðòåöÿ”. Òå-
ïåð çàïîâ³äíèê ïåðåäàëè äî ñôåðè äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ, ïðîòå çàëèøèëè ó
êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³. Ï³ñëÿ öüîãî äå-
ïóòàòè çàñëóõàëè çâ³òè ïðåäñòàâíèê³â
ÌÂÑ òà Ïðîêóðàòóðè ïðî ïåðåá³ã ðîç-
ñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ çà ôàê-
òàìè íàïàä³â íà äåïóòàò³â â³ä Áëîêó
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî: Äåñíÿíñüêî¿
ðàéðàäè — Þð³ÿ Òèòîâà òà Êè¿âðàäè —
Ìèõàéëà ßêîâ÷óêà. Ãîëîâíèìè ïðè÷è-
íàìè îáîõ íàïàä³â íàçèâàþòü ïðîôå-
ñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü äåïóòàò³â. (ßê â³äîìî,
ïàí Òèòîâ áîðîâñÿ ç êðèì³íàë³òåòîì ó
ïàðêóâàëüíîìó á³çíåñ³, à ïàí ßêîâ÷óê
çàéìàâñÿ ïîâåðíåííÿì äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ íåçàêîííî ïðèâàòèçîâàíèõ ê³-
íîòåàòð³â). Ó çëî÷èí³, ñêîºíîìó ùîäî
Þð³ÿ Òèòîâà, âæå â³äîì³ êîíêðåòí³ ³ìå-
íà ï³äîçðþâàíèõ, ÿê³ ïîêè ùî íå ðîç-
ãîëîøóþòü. À ç ìåòîþ ðîçêðèòòÿ íàïà-
äó íà Ìèõàéëà ßêîâ÷óêà ñòâîðåíî ñë³ä-

÷ó îïåðàòèâíó ãðóïó, âñòàíîâëåí³ ñâ³ä-
êè òà î÷åâèäö³ çëî÷èíó. Ïðîâîäÿòü ³
êîìïëåêñ ³íøèõ ïîòð³áíèõ îïåðàòèâíî-
ðîçøóêîâèõ çàõîä³â. Ùîäåííî çàñëóõî-
âóþòü ñë³ä÷îãî îïåðàòèâíî¿ ãðóïè ùî-
äî ðåçóëüòàò³â ðîáîòè. Ö³ ñïðàâè ïåðå-
áóâàþòü ï³ä îñîáëèâèì êîíòðîëåì ïðà-
âîîõîðîíö³â.

Ком нальні ЗМІ знищити
не вдалося

Òàêîæ íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ çíî-
âó çàñëóõîâóâàëè ïèòàííÿ ïðî êîìó-
íàëüí³ ÇÌ². Çîêðåìà, äåïóòàòàì, çã³äíî
ç ðåãëàìåíòîì, çàïðîïîíóâàëè ñïðîáó-
âàòè ïîäîëàòè âåòî Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè, íàêëàäåíå íà ð³øåííÿ ïðî
ë³êâ³äàö³þ ìóí³öèïàëüíèõ ãàçåò “Õðå-
ùàòèê”, “Âå÷³ðí³é Êè¿â” òà “Óêðà¿í-
ñüêà ñòîëèöÿ”. Ïðîòå öþ ïðîïîçèö³þ
äåïóòàòñüêèé êîðïóñ ñïðèéíÿâ áåç åí-
òóç³àçìó, òîæ âåòî çàëèøèëîñÿ â ñèë³.
Íàïðèê³íö³ çàñ³äàííÿ áóëî íàðåøò³ çà-
òâåðäæåíî ïëàí ì³êðîðàéîíó Êèºâà —
×àïàºâêà, ÷îãî òàê äîâãî ÷åêàëè éîãî
ìåøêàíö³

Лідія СТРЕЛЬЧЕНКО,
“Хрещати ”

²íòåðíåò-êîíôåðåíö³ÿ 
íà “Õðåùàòèêó”

Çîðÿíà Á²ÄÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

На цьом тижні представни и
найбільших отельних операто-
рів Києва та профільно о прав-
ління з т ризм роз лядали про-
е т ново о поряд надання о-
тельних посл Києві. Вже
березні йо о обіцяють

затвердити.

Ó ñåðåäó ïðåäñòàâíèêè ãîòåëüíèõ îïå-
ðàòîð³â ñòîëèö³ ðàçîì ³ç Ãîëîâíèì óïðàâ-
ë³ííÿì òóðèçìó, ãîòåëüíîãî ãîñïîäàðñòâà
òà êóðîðò³â ÊÌÄÀ îáãîâîðþâàëè ïðîåêò
íîâîãî ïîðÿäêó íàäàííÿ ãîòåëüíèõ ïî-
ñëóã ó Êèºâ³. Ðîçãëÿä öèõ ïðîåêò³â ïî-
â’ÿçàíèé ç ï³äãîòîâêîþ Êèºâà äî ôóò-

áîëüíîãî ÷åìï³îíàòó ªâðî-2012 ³ ðîçâèò-
êîì ãîòåëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ñòîëèö³.

²í³ö³þâàâ âèíåñåííÿ ïðîåêò³â “Ïîðÿä-
êó íàäàííÿ ãîòåëüíèõ ïîñëóã ó ì. Êèºâ³”
òà “Ïîðÿäêó êîíòðîëþ çà ÿê³ñòþ íàäàí-
íÿ ãîòåëüíèõ ïîñëóã ó ì. Êèºâ³” íà÷àëü-
íèê ÃÓ òóðèçìó, ãîòåëüíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà òà êóðîðò³â Ìèêîëà Ãðèöèê. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, ì³ñüêà âëàäà ìàº íàì³ð äî áå-
ðåçíÿ âèçíà÷èòè ÷³òêèé ïîðÿäîê ³ çàòâåð-
äèòè éîãî.

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî ñòâîðèòè ñïå-
ö³àëüíó êîì³ñ³þ, ÿêà ðåãóëÿðíî êîíòðî-
ëþâàòèìå ãîòåëüíå ãîñïîäàðñòâî ç ìåòîþ
ãàðàíòóâàííÿ áåçïåêè æèòòÿ òà çäîðîâ’ÿ
ãîñòåé ï³ä ÷àñ ïðîæèâàííÿ ó Êèºâ³, çáå-
ðåæåííÿ ¿õíüîãî ìàéíà. Ñåðåä ³íøèõ çàâ-
äàíü êîì³ñ³¿ — ïåðåâ³ðêà â³äïîâ³äíîñò³
ð³âíÿ ÿêîñò³ ãîòåëüíèõ ïîñëóã âèìîãàì,
âñòàíîâëåíèì çàêîíîäàâ÷èìè òà íîðìà-

òèâíèìè äîêóìåíòàìè. Ì³æ ³íøèì, ïðî-
åêò ì³ñòèòü ³ âèìîãè ùîäî îðãàí³çàö³¿ òà
ïîðÿäêó íàäàííÿ ãîòåëüíèõ ³ äîäàòêîâèõ
ïîñëóã.

Íà äóìêó ó÷àñíèê³â îáãîâîðåííÿ, ö³
ïðîåêòè ïîòðåáóþòü äîîïðàöþâàííÿ ç
óðàõóâàííÿì äóìêè ôàõ³âö³â ó ãàëóç³ ãî-
òåëüíîãî á³çíåñó. “Äîêóìåíò, ÿêèé ðåãó-
ëþâàòèìå ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ ãîòåëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà, ïîòð³áåí, àëå â³í ïîâèíåí
â³äïîâ³äàòè íàÿâí³é íîðìàòèâíî-ïðàâî-
â³é áàç³”, — çàóâàæèëà ïåðøèé â³öå-ïðå-
çèäåíò Àñîö³àö³¿ ìàëèõ ãîòåë³â ³ àïàðòà-
ìåíò³â Óêðà¿íè Àëëà Ãåðãóëü.

Çâàæàþ÷è íà äåÿê³ çàñòåðåæåííÿ, Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ âèð³øèëî ñòâîðèòè
ðîáî÷ó ãðóïó ç ôàõ³âö³â ó ãàëóç³ ãîòåëü-
íîãî ãîñïîäàðñòâà òà âëàñíèê³â ãîòåë³â
äëÿ ïîñòàòåéíîãî äîîïðàöþâàííÿ 
ïðîåêò³â

Êè¿â ãîòóº ãîòåë³
Íàñòóïíîãî ðîêó â ñòîëèö³ çàòâåðäÿòü ïîðÿäîê 
íàäàííÿ ãîòåëüíèõ ïîñëóã

Ïðèâ³òàííÿ 
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè 

Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî 
ç Äíåì ì³ë³ö³¿

Øàíîâí³ ïðàö³âíèêè 
îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ!
Ïðèéì³òü ùèð³ â³òàííÿ ç
ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì —
Äíåì ì³ë³ö³¿!
Ïðàö³âíèêè îðãàí³â âíóò-
ð³øí³õ ñïðàâ — áëàãîðîä-
í³ é ìóæí³ ëþäè, ÿê³ çàõè-
ùàþòü çàêîíí³ñòü ³ ïðàâî-
ïîðÿäîê. Çàðàäè ñâîáîäè,

÷åñò³, ã³äíîñò³ ãðîìàäÿí âàì ÷àñòî äîâîäèòü-
ñÿ ðèçèêóâàòè âëàñíèì æèòòÿì. Â³ä ³ìåí³ óñ³õ
êèÿí âèñëîâëþþ âàì â³ä ùèðîãî ñåðöÿ ïîäÿ-
êó çà ãåðî¿çì ³ ñïðàâä³ íåâòîìíó ïðàöþ!

Êàæóòü, óñå æèâå çà ñâî¿ìè çàêîíàìè, îñî-
áëèâî — áåççàêîííÿ. Áàæàþ ó ñâî¿é íåëåãê³é
ïðàö³ êåðóâàòèñÿ ëèøå çàêîíàìè ñîâ³ñò³ é ëþ-
äÿíîñò³. Ìóæíîñò³ âàì, òåðï³ííÿ, çäîðîâ’ÿ ³
ëåãêèõ áóäí³â! Óïåâíåíèé, ìè é íàäàë³ ïèøà-
òèìåìîñÿ çàõèñíèêàìè íàøîãî ñïîêîþ.

Äîáðîáóòó âàøèì ðîäèíàì, òåïëà é çà-
òèøêó â îñåëÿõ! Õàé ðàä³ñíèìè òà ùàñëèâè-
ìè áóäóòü äëÿ âàñ íîâîð³÷íî-ð³çäâÿí³ ñâÿòà!

З пова ою
Київсь ий місь ий олова

Леонід Черновець ий

Політична баталія. Остання частина. Happy end. Всі обнімаються
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Êðà¿íà, 
ùî çàãóáèëàñÿ
íà êàðò³

Âîëîäèìèð ÊÎÐÍ²ËÎÂ
äèðåêòîð óêðà¿íñüêî¿ ô³ë³¿ 
²íñòèòóòó êðà¿í ÑÍÄ,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Çàïåâíåííÿ, áóö³ìòî ìè ïåðåáóâàºìî ó
öåíòð³ ªâðîïè, º íàéñïðàâæí³ñ³íüêèìè ºâ-
ðîïåéöÿìè, íàãàäóþòü çàêëèíàííÿ ÷àñ³â
ÑÐÑÐ, ùî ìè çáóäóºìî êîìóí³çì. ßê íà ìå-
íå, öå âèÿâ òàêîãî ñîá³ óêðà¿íñüêîãî êîì-
ïëåêñó íåïîâíîö³ííîñò³. Áî ìè âåñü ÷àñ øó-
êàºìî, äî êîãî ïðèòóëèòèñÿ, çàëåæíî â³ä òî-
ãî, äå íèí³ ë³ïøå — ó Ðîñ³¿, òîáòî “Ìîñêîâ-
ùèí³”, ÷è ó ñï³ëüí³é ªâðîï³. Ïîñò³éíî ó ïî-
øóêàõ ÿêîãîñü ãåîïîë³òè÷íîãî ïðèòóëêó.

Ïåðåâàæíî òàêà ïîâåä³íêà ö³ëêîì ïîçáàâ-
ëåíà ñåíñó. ß âæå íå êàçàòèìó, ùî íàñïðàâ-
ä³ ãåîãðàô³÷íèé öåíòð ðîçòàøîâàíèé ó çîâ-
ñ³ì ³íøîìó ì³ñö³, à íå ó Ðàõîâ³, ÿê ó íàñ
ïðèéíÿòî ââàæàòè. Ìàëî òîãî, íàñïðàâä³ éî-
ãî ³ âèçíà÷èòè íåìîæëèâî. Òàê³ ãåîãðàô³÷í³
çíàêè ñòîÿòü ³ â Ñëîâà÷÷èí³, ³ â Ïîëüù³, íà-
â³òü ó ×åõ³¿ º, ïðè÷îìó íå íà ñõ³äíîìó êîð-
äîí³. Â³äíåäàâíà ïîçíà÷êè ç ïðåòåíç³ÿìè íà
ãåîãðàô³÷íèé öåíòð ªâðîïè ç’ÿâèëèñÿ, ïðè-
÷îìó íà ö³ëêîì îá´ðóíòîâàíèõ ï³äñòàâàõ, ï³ä
Ì³íñüêîì òà Â³ëüíþñîì.

Ï³ñëÿ çàÿâ, áóö³ìòî Óêðà¿íà — ïóï ªâðî-
ïè, äèâíèì âèäàºòüñÿ òâåðäæåííÿ, ùî íàø
ñõ³äíèé ñóñ³ä, òîáòî Ðîñ³ÿ,— öå Àç³ÿ. ßêùî
Ðîñ³ÿ öå âæå íå ªâðîïà, òî ÿê òîä³ Óêðà¿íà
îïèíèëàñÿ ó öåíòð³ ªâðîïè? Àäæå â òàêîìó
ðàç³ ìè îêîëèöÿ ªâðîïè — îêðà¿íà, óêðà¿íà.

Íàñïðàâä³ âñ³ ö³ ðîçìîâè — ëèøå âèÿâ
ïðèõîâàíèõ êîìïëåêñ³â, íå á³ëüøå. Ïðè÷î-
ìó âîíè çàéâèé ðàç ñâ³ä÷àòü, ùî íàñïðàâä³
ìè — óêðà¿íñüêà íàö³ÿ, ùå íå ñôîðìîâàí³ é
ñåáå ºâðîïåéöÿìè íå ââàæàºìî. Íåùîäàâí³
äîñë³äæåííÿ Öåíòðó Ðàçóìêîâà çàñâ³ä÷èëè,
ùî ëèøå ìåíøå òðåòèíè óêðà¿íö³â ââàæàþòü
ñåáå ºâðîïåéöÿìè.

Íàñïðàâä³ æ á³ëüø³ñòü íàøèõ ñï³âãðîìà-
äÿí íå ðîçóì³þòü, ùî òàêå áóòè ºâðîïåéöåì,
íå çíàþòü, ùî òàêå ªâðîïà ó ïîâíîìó ðîçó-
ì³íí³ öüîãî ñëîâà. Ïðè÷îìó íå çíàþòü íà-
ñàìïåðåä ò³, õòî ðîçïîâ³äàº, ùî ìè ïîâèíí³
æèòè çà ºâðîïåéñüêèìè ñòàíäàðòàìè. Ñàìå
âîíè, çà ð³äê³ñíèì âèíÿòêîì, íå çîâñ³ì óÿâ-
ëÿþòü, ÿê âëàøòîâàíà ñó÷àñíà ªâðîïà, ³, íà
æàëü, íå õî÷óòü â÷èòèñÿ â ªâðîïè äåìîêðà-
òè÷íèõ ïðèíöèï³â êåðóâàííÿ äåðæàâîþ. Íå-
â³ãëàñòâî ïîñò³éíî ïîâòîðþâàíî¿ íàøèìè
ïîë³òèêàìè ìàíòðè, íà÷åáòî ìè ºâðîïåéö³ é
êîëèñü âñòóïèìî äî ªâðîñîþçó, âèÿâëÿºòü-
ñÿ íàâ³òü íà íàéâèùèõ ùàáëÿõ âëàäè.

Ðîìàíî Ïðîä³ íàïðèê³íö³ 1990-õ òà íà ïî-
÷àòêó 2000-õ, êîëè áóâ ãëàâîþ ªâðîêîì³ñ³¿,
çðåøòîþ äàâ çðîçóì³òè ³ Ðîñ³¿, é Óêðà¿í³, ùî
âñ³ ö³ ðîçìîâè í³÷îãî äëÿ íèõ íå âàðò³. Ìîâ-
ëÿâ, ùî ç òîãî, ùî óêðà¿íö³ é ðîñ³ÿíè ââàæà-
þòü ñåáå ºâðîïåéöÿìè? Íîâîçåëàíäö³ ³ àâñò-
ðàë³éö³ òàêîæ ìàþòü äàâí³ ºâðîïåéñüê³ çâè÷à¿,
íîñÿòü ºâðîïåéñüêèé îäÿã ³ çíà÷íî áëèæ÷³ çà
äåìîêðàòè÷íèìè òðàäèö³ÿìè äî ªâðîïè, í³æ
Óêðà¿íà ÷è Ðîñ³ÿ. Ïðîòå öå, çà ñëîâàìè Ðîìà-
íî Ïðîä³, íå º ïðèâîäîì äî òîãî, àáè ïðèé-
ìàòè ¿õ äî ªâðîñîþçó ³ ââàæàòè ºâðîïåéöÿìè.

², ùî íàéö³êàâ³øå, ï³ñëÿ öüîãî ó Ðîñ³¿ îä-
ðàçó ïðèïèíèëèñÿ ðîçìîâè ïðî ªâðîñîþç ÷è
íàâ³òü ÍÀÒÎ. Òàì çðîçóì³ëè, ùî ó ªâðîï³ ¿õ
íå ÷åêàþòü, ³ ïî÷àëè áóäóâàòè, ÿêó íå º, àëå
ñâîþ âëàñíó ìîäåëü äåðæàâíîãî óñòðîþ, øó-
êàòè ì³ñöÿ â ñâ³ò³. À Óêðà¿íà, íà æàëü, ïðî-
äîâæóº äîâáàòè ëîáîì ñò³íó
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Íå ÷åêàëè
Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â ïîêè ùî íå ñòàëà îñíîâîþ 
óêðà¿íñüêî¿ îïîçèö³¿
ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

У понеділо Ві тор Ян ович
остаточно займе місце Юлії Ти-
мошен о я лідера опозиції. Го-
ловним завданням для ньо о
стане мобілізація ма симальної
іль ості опозиційних сил нав о-
ло ідеї спільної часті прези-
дентсь их виборах. Проте в са-
мій Партії ре іонів же розмір о-
в ють над можливістю підтрим-
и іншо о андидата.

Ó ïîíåä³ëîê Â³êòîð ßíóêîâè÷ ïðåäñòà-
âèòü æóðíàë³ñòàì îïîçèö³éíèé óðÿä, à òà-
êîæ ñòðàòåã³þ ³ òàêòèêó éîãî ä³é. Ïðî öå
â÷îðà çàÿâèëà “Õðåùàòèêó” ÷ëåí Ïàðò³¿
ðåã³îí³â Ãàííà Ãåðìàí. Òðèâàëà ìîâ÷àí-
êà ïàíà ßíóêîâè÷à ï³ñëÿ äîñòðîêîâèõ
ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîð³â, âî÷åâèäü, áóëà
çóìîâëåíà òèì, ùî ðåã³îíàëè íå âòðà÷à-
ëè íàä³¿ çàëèøèòèñÿ ïðè âëàä³. Òåïåð æå
ãîëîâíèì ñòðèæíåì ä³ÿëüíîñò³ ñòàíå óñó-
íåííÿ ãîëîâíîãî îïîíåíòà — Þë³¿ Òèìî-
øåíêî — ç ïîë³òè÷íî¿ àðåíè. ²íôîðìà-
ö³éíà àòàêà âæå ðîçïî÷àëàñÿ. Ó÷îðà ïà-
í³ Ãåðìàí íàãîëîñèëà “Õðåùàòèêó”, ùî
“ðåã³îíàëè ìàþòü íàì³ð áîðîòèñÿ ç áåç-
ï³äñòàâíèìè çâ³ëüíåííÿìè ³ â³äíîâèòè
Êîì³òåò çàõèñòó â³ä ïîë³òè÷íèõ ïåðåñë³-
äóâàíü”. Ïðîòå ñòðàòåã³ÿ 2005 ðîêó ìîæå
öüîãî ðàçó âèÿâèòèñÿ íååôåêòèâíîþ.

Ãîëîâíèì ïèòàííÿì äëÿ ðåã³îíàë³â º
ïîøóêè ìåõàí³çì³â ïîâåðíåííÿ äî öåí-
òðàëüíî¿ âëàäè. Àäæå áàãàòî á³çíåñìåí³â
ç ïàðò³¿ àïð³îð³ íå áà÷àòü ñåáå â îïîçè-
ö³¿. “Îñíîâí³ äèñêóñ³¿ â ÏÐ â³äáóâàþòü-
ñÿ ñòîñîâíî ë³í³¿, ÿêó îïîçèö³îíåðè ìà-
þòü îáðàòè,— æîðñòêó ÷è âèá³ðêîâó.
Îäèí íàïðÿìîê — öå íîìåíêëàòóðíèêè
íà ÷îë³ ç ßíóêîâè÷åì, äðóãèé — á³çíåñ-
ãðóïà ç óìîâíèì ë³äåðîì Ðèíàòîì Àõìå-
òîâèì. Äëÿ îñòàíí³õ ïèòàííÿ âèñóíåííÿ
êàíäèäàòà â³ä ïàðò³¿ íà íàñòóïíèõ ïðåçè-
äåíòñüêèõ âèáîðàõ äîñ³ â³äêðèòå. Ã³ïîòå-
òè÷íî âîíè ìîæóòü ï³äòðèìàòè Â³êòîðà
Þùåíêà, ðîçóì³þ÷è, ùî Â³êòîð ßíóêî-
âè÷ íà ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîðàõ çíîâó
ïðîãðàº”,— ââàæàº ïîë³òîëîã Êîñòü Áîí-
äàðåíêî.

Ï³äòðèìêà Ïàðò³ºþ ðåã³îí³â êàíäèäà-
òóðè Â³êòîðà Þùåíêà, çâè÷àéíî, ìîæëè-
âà ëèøå â òîìó ðàç³, ÿêùî ðåéòèíã Â³ê-
òîðà ßíóêîâè÷à áóäå çíà÷íî íèæ÷èé, í³æ
Þë³¿ Òèìîøåíêî. Àëå òåîðåòè÷íî â Ïàð-
ò³¿ ðåã³îí³â âæå íèí³ ïðèïóñêàþòü, ùî
ï³äòðèìóâàòèìóòü ³íøîãî êàíäèäàòà.
“Ïîêè ó íàñ ³íøîãî ïîë³òèêà, êð³ì ßíó-
êîâè÷à, â ÿêîãî áóâ áè ðåéòèíã äî 50%,
íåìàº. ßêùî ç’ÿâèòüñÿ, âèñóâàòèìåìî ³í-
øîãî”,— ç³çíàâñÿ “Õðåùàòèêó” ðåã³îíàë
Âîëîäèìèð Ñ³âêîâè÷. Äî òîãî æ ³ñòîðè÷-
í³ ïðåöåäåíòè òàêîãî ñîþçó â Óêðà¿í³ âæå
áóëè. 1994 ðîêó Ëåîí³ä Êó÷ìà âèãðàâ ïðå-
çèäåíòñüê³ âèáîðè ÿê âèðàçíèê ³íòåðåñ³â
Ñõîäó, à â 1999-ìó éîãî ï³äòðèìàâ ïåðå-
âàæíî Çàõ³ä. Òîæ Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â ³ Â³ê-
òîð Þùåíêî ìîæóòü ñïðîáóâàòè ïîâòî-
ðèòè öå “äîñÿãíåííÿ” ç òî÷í³ñòþ äî íàâ-
ïàêè.

Îäíàê òàêèé âàð³àíò êàòåãîðè÷íî íå-
ïðèéíÿòíèé äëÿ Â³êòîðà ßíóêîâè÷à òà
òèõ, õòî îð³ºíòóºòüñÿ íà íüîãî. Ïåðå-
âàæíî öå íîìåíêëàòóðà êîëèøíüîãî
Êàáì³íó òà ïàðò³éí³ ôóíêö³îíåðè. Ïîêè
ùî çà ïàíîì ßíóêîâè÷åì ñòîÿòü á³ëü-
ø³ñòü ôðàêö³¿ ó Âåðõîâí³é Ðàä³ ³ âèñîê³
åëåêòîðàëüí³ î÷³êóâàííÿ. Çáåð³ãàþ÷è
ïðåçèäåíòñüê³ àìá³ö³¿, â³í óæå íèí³ íà-
ìàãàºòüñÿ çàðó÷èòèñÿ ï³äòðèìêîþ êîìó-
í³ñò³â. Çàäëÿ öüîãî ïðèõèëüíèêè Â³êòî-
ðà ßíóêîâè÷à çãîäí³ íàâ³òü â³ääàòè ïî-
ñàäó ïåðøîãî â³öå-ñï³êåðà êîìóí³ñòîâ³
Àäàìó Ìàðòèíþêó. Âîäíî÷àñ “ï³äïðè-
ºìö³” íà ÷îë³ ç Ðèíàòîì Àõìåòîâèì áà-
÷àòü íà ö³é ïîñàä³ Ðà¿ñó Áîãàòèðüîâó,
ÿêó ïîçèòèâíî ñïðèéìàþòü íà Áàíêî-
â³é. Ñõîæå, á³çíåñ-êðèëî Ïàðò³¿ ðåã³îí³â
ñàìå ó õîðîøèõ ñòîñóíêàõ ç Ïðåçèäåí-

òîì âáà÷àº ïåâí³ ãàðàíò³¿ äëÿ âëàñíîãî
á³çíåñó â óìîâàõ, êîëè óðÿä Þë³¿ Òèìî-
øåíêî ìîæå âäàòèñÿ äî ÷åðãîâèõ ñïðîá
ðåïðèâàòèçàö³¿ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðè-
ºìñòâ.

Îäíèì ³ç îñòàíí³õ êîçèð³â êîëèøíüî-
ãî ïðåì’ºðà çàëèøàþòüñÿ ëîÿëüí³ ñòîñóí-
êè ç ðîñ³éñüêîþ âëàäîþ, ÿêà ïåðåæèâàº
÷åðãîâèé ï³ê ïîïóëÿðíîñò³. Ó ïåðåäîñ-
òàíí³é äåíü ïðåì’ºðñòâà Â³êòîð ßíóêîâè÷
îñîáèñòî ïîáóâàâ íà ç’¿çä³ ïàðò³¿ “ªäèíà
Ðîñ³ÿ”, äå îô³ö³éíî íàçâàëè ïð³çâèùå íà-
ñòóïíèêà Âîëîäèìèðà Ïóò³íà. Ïðîòå ïå-
ðåêîíëèâ³ñòü ïîçèö³îíóâàííÿ Â³êòîðà
ßíóêîâè÷à ÿê ºäèíîãî âèðàçíèêà ðîñ³é-
ñüêèõ ³íòåðåñ³â â Óêðà¿í³ îñòàíí³ì ÷àñîì
ï³ääàºòüñÿ ñåðéîçíîìó ñóìí³âó. Þë³ÿ Òè-
ìîøåíêî âæå ïðîäåìîíñòðóâàëà âì³ííÿ
äîìîâëÿòèñÿ ç áóäü-ÿêèì ïîë³òèêîì. ²

Âîëîäèìèð Ïóò³í íàâðÿä ÷è òóò ñòàíå âè-
íÿòêîì. Íà â³äì³íó â³ä îòî÷åííÿ Â³êòî-
ðà Þùåíêà, ³ öå âèçíàþòü íàâ³òü ðîñ³-
ÿíè, îòî÷åííÿ ïàí³ Òèìîøåíêî íå íà-
ëàøòîâàíå àíòèðîñ³éñüêè. Äî òîãî æ, ââà-
æàº ïîë³òîëîã Àíäð³é ªðìîëàºâ, “³íâåñ-
òîðè ïîìàðàí÷åâèõ àêòèâíî ðóõàþòüñÿ íà
Ñõ³ä — äî Ðîñ³¿. Íàïðèêëàä, “Ïðèâàò” —
ç “ªâðàçãðóï” àáî ²ÑÄ ç “Ìåò³íâåñò”. À
ñï³ëüí³ åêîíîì³÷í³ ³íòåðåñè º íàéêðàùîþ
çàïîðóêîþ õîðîøèõ ïîë³òè÷íèõ â³äíî-
ñèí.

Òîæ Â³êòîðîâ³ ßíóêîâè÷ó äîâåäåòüñÿ
äîêëàñòè ÷èìàëî çóñèëü, ùîá äî íîâèõ
ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â çáåðåãòè ñòàðèõ
äðóç³â ³ çàâîþâàòè íîâèõ. Â óìîâàõ, êî-
ëè éîãî îäíîïàðò³éö³ âàãàþòüñÿ — ÷è òî
ç ïîë³òè÷íèõ, ÷è òî ç åêîíîì³÷íèõ ïðè-
÷èí,— çðîáèòè öå áóäå íåëåãêî
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“Ïðèâàò” ïîêàçàâ ïðåì’ºðó
Óïåðøå õàðê³âñüêà ãðóïà çä³éñíèëà á³çíåñ-óãîäó öèâ³ë³çîâàíèì øëÿõîì
Àíòîí ÊÎÍÄÐÀÒÜªÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Гр па "Приват" почала на-
ст п та а тивн діяльність
одраз з двох фронтів. По-
перше, днями б ло за ри-
то од про продаж а ти-
вів російсь ій омпанії
Evraz. Крім то о, нові мож-
ливості для р пи від ри-
ваються з обранням "спри-
ятливо о" прем'єра і в ла-
данням зал чених рошей
нові сфери бізнес .

“Приват”
розпрод ють

Õàðê³âñüêà ãðóïà “Ïðèâàò” äíÿ-
ìè ìàëà ïðèâ³ä íàãàäàòè ïðî ñå-
áå, ùî íåçâè÷íî äëÿ íàéçàêðèò³-
øîãî “á³çíåñ-óãðóïîâàííÿ” â
Óêðà¿í³. Óò³ì, ïåðøîþ ïðî êóï³â-
ëþ àêòèâ³â ó ãðóïè “Ïðèâàò” îãî-
ëîñèëà ãðóïà Evraz. Óãîäà ç ïðî-
äàæó ï’ÿòè ï³äïðèºìñòâ òà 50%
“Ï³âäåííîãî ã³ðíè÷î-çáàãà÷óâàëü-
íîãî êîìá³íàòó” ïðèíåñå á³çíåñ-
ìåíàì ìàéæå $4 ìëðä: $1 ìëðä ãî-
ò³âêîþ òà 10,6% àêö³é Evraz íà ñó-
ìó $2,8 ìëðä, ãîëîâíèìè àêö³îíå-
ðàìè ÿêîãî º ðîñ³éñüê³ á³çíåñìå-
íè Ðîìàí Àáðàìîâè÷, Îëåêñàíäð
Àáðàìîâ òà Îëåêñàíäð Ôðîëîâ.

²íøà ÷àñòêà ï³äïðèºìñòâà, äîõ³ä
ÿêîãî 2006 ðîêó ñòàíîâèâ 1542,93
ìëí ãðí, ïîêè ùî çàëèøàºòüñÿ ï³ä
êîíòðîëåì “Ñìàðò-ãðóï” Âàäèìà
Íîâ³íñüêîãî.

Òîáòî 13 ãðóäíÿ ãðóïà “Ïðèâàò”
ïîçáóëàñÿ íå ò³ëüêè 50% ÂÀÒ
“Ï³âäåííèé ÃÇÊ”, à é 99,25%
ÂÀÒ “Ã³ðíè÷î-çáàãà÷óâàëüíèé
êîìá³íàò “Ñóõà áàëêà”, 95,57% àê-
ö³é ÂÀÒ “Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ìå-
òàëóðã³éíèé çàâîä ³ì. Ïåòðîâñüêî-
ãî”, à òàêîæ ³ ÷àñòêè ó ÂÀÒ “Êîê-
ñîõ³ì³÷íèé çàâîä “Áàãëåéêîêñ” —
93,74% àêö³é, ÂÀÒ “Äí³ïðî-
êîêñ” — 98,65% àêö³é òà ÂÀÒ
“Äí³ïðîäçåðæèíñüêèé êîêñîõ³-
ì³÷íèé çàâîä” — 93,83% àêö³é.

Óò³ì, â³ä òîãî íàâðÿä ÷è ïî-
ñòðàæäàþòü íàôòîâ³, ã³ðíè÷î-çáà-
ãà÷óâàëüí³, õ³ìïðîìèñëîâ³, àãðàð-
í³, ô³íàíñîâ³, õàð÷îâ³, ìàøèíî-
áóä³âí³ òà ³íø³ øèðîêî ðîçãàëó-
æåí³ àêòèâè ãðóïè “Ïðèâàò”, ùî-
ïðàâäà, íàâðÿä ÷è çàëó÷åí³ êîø-
òè âèêîðèñòàþòü íà ìîäåðí³çà-
ö³þ âèðîáíèöòâà. Çà ³íôîðìà-
ö³ºþ äåÿêèõ åêñïåðò³â, ãðîø³ ìî-
æóòü áóòè ñïðÿìîâàí³ ó â³ò÷èçíÿ-
íèé ìåä³àá³çíåñ, ìåòàëóðã³þ ³
íàôòîãàçîâó ïðîìèñëîâ³ñòü.

“Рейдерство
для чайни ів”

Äî ñëîâà, ÂÀÒ “Äí³ïðîïåòðîâ-
ñüêèé ìåòàëóðã³éíèé çàâîä ³ì.

Ïåòðîâñüêîãî” íå òàê äîâãî áó-
ëî ï³ä êîíòðîëåì “Ïðèâàòó”.
Ôîíä äåðæìàéíà ÷îòèðè ðîêè
òîìó íå çì³ã âèãðàòè ñóäîâó
ñïðàâó ç ïðèâîäó ñêîðî÷åííÿ
÷àñòêè äåðæàâè ó ñòàòóòíîìó
ôîíä³ òîâàðèñòâà, ùî òàê âäàëî
³ òàê øâèäêî âäàëîñÿ ïåðåïðîäà-
òè á³çíåñìåíàì. ²íøèì ä³ºâèì
ìåòîäîì ãðóïè äåùî ï³çí³øå
ñòàâ êîíòðîëü íàä ÂÀÒ “Íàôòî-
õ³ì³êîì Ïðèêàðïàòòÿ”. Çà ïîçî-
âîì “Àëüôà-Íàôòè”, ùî âõîäèòü
äî ñêëàäó ï³äïðèºìñòâ ãðóïè
“Ïðèâàò”, áóëî îñêàðæåíî ð³-
øåííÿ Ôîíäó äåðæìàéíà ïðî
ïðèïèíåííÿ éîãî ïðàâ íà óïðàâ-
ë³ííÿ äåðæàâíèìè 28% àêö³é
ï³äïðèºìñòâà. Íà òîé ìîìåíò
ïîíàä 48% àêö³é “Íàôòîõ³ì³êà”
ïåðåáóâàëè ï³ä êîíòðîëåì á³ç-
íåñìåí³â “Ïðèâàò”, ³ âíàñë³äîê
äîäàòêîâî¿ åì³ñ³¿ ñòàòóòíèé ôîíä
ï³äïðèºìñòâà çð³ñ ó 31 ðàç äî
100,3 ìëí ãðí, ùî çíåö³íèëî
âàðò³ñòü äåðæàâíîãî ïàêåòà àêö³é
äî 0,8%.

Çãàäóþ÷è 2005 ð³ê, îñîáëèâî
ïðåì’ºðñòâî Þë³¿ Òèìîøåíêî,
ìîæíà ñêàçàòè, ùî é Îðäæîí³-
ê³äçåâñüêèé ÃÇÊ òàêîæ ñòàâ íà-
äáàííÿì ãðóïè “Ïðèâàò”, íå áåç
ó÷àñò³ òîä³øíüî¿ ãîëîâè Êàá³íå-
òó Ì³í³ñòð³â. Äî ñëîâà, ç “äðó-
ãèì ïðèøåñòÿì” Òèìîøåíêî
ìîæëèâå äåæàâþ, êîëè ãðóïà íà-
áóäå íîâèõ àêòèâ³â. Òîä³ “Ïðè-

âàò” ðîçðîáèâ ñõåìó, çà ÿêîþ
çáîðè àêö³îíåð³â ìàëè â³äáóòè-
ñÿ çà ó÷àñòþ ïðåäñòàâíèê³â Ôîí-
äó äåðæìàéíà. Áóëî ïðèéíÿòî
ð³øåííÿ ïðî çì³íó êåð³âíèõ îð-
ãàí³â çàâîäó, ùî â³äêðèëî äîðî-
ãó äî ñèëîâîãî çàõâàòó ï³äïðèºì-
ñòâà. Ðåçóëüòàò ñâ³ä÷èòü, ùî òà-
êà ñõåìà º ä³ºâîþ, àäæå íèí³ çà-
âîä ïðàöþº íà “ïðèâàòíèõ á³ç-
íåñìåí³â”, ïðîòå â³äêðèòèõ äà-
íèõ ïðî éîãî äîõîäè é ïðèáóò-
êè íåìàº.

Òàêîæ ãðóïó “Ïðèâàò” íåîäíî-
ðàçîâî çâèíóâà÷óâàëè ó ñïðîáàõ
âñòàíîâèòè êîíòðîëü íàä ï³äïðè-
ºìñòâàìè, ùî çàéìàþòü çåìåëü-
í³ ïëîù³ ó öåíòð³ Äí³ïðîïåòðîâ-
ñüêà. Â êîíôë³êòàõ äîâêîëà ï³ä-
ïðèºìñòâ “ÄÎÏÑÎÊ”, Äí³ïðî-
ïåòðîâñüêèé îë³éíî-åêñòðàêö³é-
íèé çàâîä (ùî íàëåæèòü êîìïà-
í³¿ “Áóíãå” òà âèðîáëÿº “Îëåé-
íó”), Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî â³òà-
ì³ííîãî çàâîäó òà ê³ëüêîõ íåâå-
ëèêèõ ï³äïðèºìñòâ ñêîðèñòàëèñÿ
ð³øåííÿìè ïðîâ³íö³éíèõ ñóä³â, ó
çàêîííîñò³ ÿêèõ þðèñòè âèñëî-
âëþâàëè ñóìí³âè.

Приватний острів
с арбів

Àëå ïîâåðí³ìîñÿ äî çàâîäó ³ì.
Ïåòðîâñüêîãî, ÿêèé, çà äàíèìè
åêñ-ãîëîâè Äåðæàâíî¿ ïîäàòêî-
âî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Óêðà¿íè Îëåê-

ñàíäðà Êèðåºâà, ó 2005 ðîö³ íå
äîïëàòèâ ïîäàòê³â íà ïðèáóòîê
òà ÏÄÂ 40 ìëí ãðí. Êð³ì òîãî,
áóëî âèêîðèñòàíî ÒÎÂ “Äí³ï-
ðî-96”, ïðîòè êåð³âíèöòâà ÿêî-
ãî ïîðóøèëè êðèì³íàëüíó ñïðà-
âó çà ñòàòòåþ ô³êòèâíîãî ï³ä-
ïðèºìíèöòâà. Óò³ì, öå íå ºäè-
íèé ïðèêëàä ñï³âïðàö³ ãðóïè
“Ïðèâàò” ç ô³êòèâíèìè ô³ðìà-
ìè.

Â³êòîð Æâàëþê, ÿêèé ñâîãî ÷à-
ñó áóâ íà÷àëüíèêîì ïîäàòêîâî¿
ì³ë³ö³¿ Óêðà¿íè çàÿâëÿâ, ùî â öèõ
âèïàäêàõ ä³ÿëüí³ñòü ô³êòèâíèõ
ô³ðì ïîâ’ÿçàíà ³ç áàíêàìè. “Çîê-
ðåìà, ç “Ïðèâàòáàíêîì”, ïîñëó-
ãàìè ÿêîãî ñêîðèñòàëîñÿ 327 ô³ê-
òèâíèõ ô³ðì òà 5 êîíâåðòàö³éíèõ
öåíòð³â”,— íàãîëîñèâ ïàí Æâà-
ëþê.— Òàê, ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè
Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ÊÁ “Ïðè-
âàòáàíê” âèÿâëåíî ôàêòè ïåðå-
ðàõóíêó çíà÷íèõ êîøò³â çà êîð-
äîí ç âèêîðèñòàííÿì êîðåñïîí-
äåíòñüêèõ ðàõóíê³â ó áàíêàõ îñ-
òðîâà Íàóðó”.

Ï³ä âèãëÿäîì ñïëàòè çà ïîñòà-
÷àííÿ â Óêðà¿íó òîâàð³â ç ðàõóí-
ê³â óêðà¿íñüêèõ êîìåðö³éíèõ
ñòðóêòóð, çà äàíèìè Ìèêîëè Àçà-
ðîâà, ò³ëüêè 1998 ðîêó íà êîðèñòü
êîðïîðàö³¿ “Ëàíåò” (îñòð³â Íà-
óðó) ïåðåðàõîâàíî $20,7 ìëí. Íà
òîé ÷àñ “Ïðèâàòáàíê” ó Äí³ïðî-
ïåòðîâñüêó ìàâ 64 êîððàõóíêè ó
áàíêàõ Íàóðó

Ïðîìçîíà ïåðåòâîðèòüñÿ 
íà ä³ëîâèé öåíòð
Íà òåðèòîð³¿ Íèæíüî¿ Òåëè÷êè â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ çàì³ñòü ïðîìèñëîâèõ 
ï³äïðèºìñòâ çáóäóþòü ìóëüòèôóíêö³îíàëüíèé êîìïëåêñ

Íèí³ íà ì³ñö³ Íèæíüî¿ Òåëè÷êè ðîçòà-
øîâàíî ìàéæå 30 ï³äïðèºìñòâ, çäåá³ëüøî-
ãî áóä³âåëüíî¿ ñôåðè: äåðåâîîáðîáí³, àñ-
ôàëüòîáåòîíí³, öåìåíòí³. Äåÿê³ ç íèõ íå-
ðåíòàáåëüí³ àáî øê³äëèâ³, òîìó ³äåÿ âèíå-
ñåííÿ ¿õ çà ìåæ³ ì³ñòà º ñëóøíîþ.

Çã³äíî ç Ãåíåðàëüíèì ïëàíîì Êèºâà,
çàòâåðäæåíèì ó 2002 ðîö³, ïåðåäáà÷åíî ç
òåðèòîð³¿ Íèæíüî¿ Òåëè÷êè ïðèáðàòè âñ³
ïðîìèñëîâ³ ï³äïðèºìñòâà é çâåñòè òàì àä-
ì³í³ñòðàòèâíèé öåíòð. ²í³ö³þâàëà öå Ãî-
ëîñ³¿âñüêà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ, ÿêà é çà-
ìîâèëà äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿. “Ìè
ïðîâåëè ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ç êåð³âíè-
êàìè óñ³õ ï³äïðèºìñòâ, ðîçòàøîâàíèõ ó
ðàéîí³ Íèæíüî¿ Òåëè÷êè,— ðîçïîâ³â ãî-
ëîâà Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
Ñåðã³é Ñàäîâèé.— Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ ïîçè-
òèâíî ³ ç ðîçóì³ííÿì ïîñòàâèëèñÿ äî ïå-
ðåäèñëîêàö³¿. Ï³äïðèºìö³ ïîáà÷èëè, ùî
öå äîñèòü ïîòóæíèé ³ ïåðñïåêòèâíèé ïðî-
åêò ³ç çàëó÷åííÿì çíà÷íèõ ³íâåñòèö³é íå
ò³ëüêè äëÿ Êèºâà, à é äëÿ äåðæàâè çàãà-

ëîì”. Â³í äîäàâ, ùî äåòàëüíèé ïëàí òå-
ðèòîð³¿, ðîçðîáëåíèé ôàõ³âöÿìè ÊÎ
“Öåíòð ì³ñòîáóäóâàííÿ ³ àðõ³òåêòóðè”,
âæå ïðîéøîâ ì³ñòîáóä³âíó ðàäó. Íàðàç³ ç
íèì ìàþòü îçíàéîìèòèñÿ ïðîô³ëüí³ êî-
ì³ñ³¿ Êè¿âðàäè, à äåïóòàòè — çàòâåðäèòè
íà ñåñ³¿.

ßê ðîçïîâ³â ó÷îðà “Õðåùàòèêó” íà-
÷àëüíèê ÊÎ “Öåíòð ì³ñòîáóäóâàííÿ òà

àðõ³òåêòóðè” Ñåðã³é Áðîíåâèöüêèé, òå-
ðèòîð³ÿ ïðîìçîíè Íèæíüî¿ Òåëè÷êè çàé-
ìàº ìàéæå 200 ãà. “Àðõ³òåêòîðè ïðîïî-
íóþòü íà 5 ãà ñïîðóäèòè êè¿âñüêèé Ìàí-
õåòòåí, äå á³ëüøó ÷àñòèíó ïëîù³ â³äâåñ-
òè ï³ä îô³ñè òà á³çíåñ-öåíòðè,— ñêàçàâ
â³í.— Îêð³ì öüîãî, ó ìóëüòèôóíêö³îíàëü-
íîìó êîìïëåêñ³ ìàþòü áóòè ãîòåë³, òîð-
ãîâåëüíî-ðîçâàæàëüí³ çàêëàäè, ðåñòîðà-

íè, ïàðê³íãè. Òîáòî â îäíîìó ì³ñö³ ñêîí-
öåíòðóþòü óñ³ îá’ºêòè, âêðàé ïîòð³áí³ äëÿ
ä³ÿëüíîñò³ ä³ëîâèõ ëþäåé”. Â³í äîäàâ, ùî
çà ïîïåðåäí³ìè ï³äðàõóíêàìè, êîìïëåêñ
êîøòóâàòèìå $400 ìëí. Çàãàëîì æå, ÿê
ââàæàþòü ôàõ³âö³, ïîòåíö³àë ïðîìçîíè
ñòàíîâèòü ïîíàä 5 ìëí êâ. ì, à çàãàëü-
íèé îáñÿã ³íâåñòèö³é ìîæå ïåðåâèùèòè
$12 ìëðä

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У 2008 році на території Нижньої
Телич и (Голосіївсь ий район)
план ють розпочати б дівництво
масштабно о м льтиф н ціональ-
но о центр . Т т з'являться оте-
лі, ресторани, онференц- і іно-
зали, тор овельно-розважальні
та бізнес-центри, підземні й на-
земні пар ін и. Детальний план
території ще мають роз лян ти
деп тати Київради. Інвестори
з одні в ласти в цей прое т по-
над $400 млн.

Та им архіте тори бачать майб тній діловий центр столиці
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Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ,
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

“Хрещати " продовж є
стежити за тим, що від-
б вається оловних міс-
тах У раїни, та пропон є
о ляд непересічних подій
них протя ом останньо-
о тижня.

Хар івсь о о Діда
Мороза одя н ть
х тро
26 ãðóäíÿ íà ïëîù³ Ñâîáîäè â

Õàðêîâ³ â³äêðèþòü íîâîð³÷íó Ñëî-
áîæàíñüêó ÿëèíêó. Îðãàí³çàòîðè
îá³öÿþòü âëàøòóâàòè ñâÿòî çà íî-
âèì ñöåíàð³ºì, õî÷à âñòàíîâëÿòü
íà ïëîù³ ìèíóëîð³÷íó øòó÷íó
ÿëèíêó. À îñü øóáó äëÿ Ä³äà Ìî-
ðîçà âèãîòîâèëè ç íàòóðàëüíîãî
õóòðà. “Äóæå äîáðå, ùî øóáà ìàº
âèãëÿä äîðîãî¿ ðå÷³”,— ââàæàº íà-
÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
êóëüòóðè Õàðê³âñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Ñâ³òëàíà Áàáèöüêà. Àëå âîíà çàïå-
ðå÷óº, ùî êîñòþì Ä³äà Ìîðîçà
ïðèêðàñÿòü êîøòîâíèì êàì³ííÿì.
“Ñòðàçè, ÿê³ âèêîðèñòàíî äëÿ âäÿ-
ãàíêè Ä³äà Ìîðîçà, ïðîäàþòü ó
êîæíîìó øâåéíîìó ìàãàçèí³”,—
ñòâåðäæóº Ñâ³òëàíà Áàáèöüêà.
Êîñòþìè äëÿ Ñí³ãóðîíüêè òà Ä³äà
Ìîðîçà ñòâîðåíî â áîÿðñüêîìó
ñòèë³, à ïðàöþâàëè íàä íèìè õàð-
ê³âñüê³ äèçàéíåðè.

“Õàðê³â — ïåðøà ñòîëèöÿ Óêðà-
¿íè ³ ïðåòåíäóº íà çâàííÿ ºâðîïåé-
ñüêîãî ì³ñòà, ó íàñ âèñèòü ºâðî-
ïåéñüêèé ïðàïîð ³ º äèïëîì. Òîæ
íàø Ä³ä Ìîðîç íå ìîæå õîäèòè â
êîñòþì³, ïîøèòîìó 15 ðîê³â òîìó.
Öå ìàº áóòè õàðê³âñüêèé Ä³ä Ìî-
ðîç, à íå Ñàíòà Êëàóñ, ÿêîãî íàì
íàâ’ÿçóþòü”,— çàÿâèâ ìåð Õàðêî-
âà Ìèõàéëî Äîáê³í ó â³äïîâ³äü íà
çâèíóâà÷åííÿ ó ðîçòðèíüêóâàíí³
áþäæåòíèõ êîøò³â íà íîâîð³÷í³
ñâÿòà.

Ç 26 ãðóäíÿ òàêîæ ïî÷íå ðîáîòó
áóäèíî÷îê Ä³äà Ìîðîçà, äå ä³òè
ðîçïîâ³äàòèìóòü éîìó â³ðøèêè òà
ïîä³ëÿòüñÿ ñâî¿ìè íîâîð³÷íèìè áà-
æàííÿìè. Îðåíäíà âàðò³ñòü ðîç-
ê³øíîãî êð³ñëà, íà ÿêîìó â öåé ÷àñ
ñèä³òèìå Ä³ä Ìîðîç, — 280 ãðí.

Ìèíóëèé Íîâèé ð³ê, çîêðåìà é
â³äêðèòòÿ çåëåíîãî ñèìâîëà ñâÿòà
íà ïëîù³ òà ÿëèíêà ì³ñüêîãî ãîëî-
âè, îá³éøëèñÿ Õàðêîâó ó 180 òèñ.
ãðí. Öüîãî ðîêó ç áþäæåòó âèä³ëå-
íî 590 òèñ. ãðí, 40 òèñ. ç ÿêèõ
ñïðÿìîâàíî íà ïðîâåäåííÿ ÿëèí-
êè ì³ñüêîãî ãîëîâè äëÿ ï³ëüãîâèõ
êàòåãîð³é íàñåëåííÿ. Â³äêðèòòÿ
Ñëîáîæàíñüêî¿ ÿëèíêè 31 ãðóäíÿ
çàâåðøèòü ôåºðâåðê ï³ä ìóçèêó
Ïåòðà ×àéêîâñüêîãî òà êîíöåðò
ãóðò³â “Àâ³àòîð” ³ “ÍåÀíãåëè”.

“Рада” завадила
олос ванню
донець их деп татів

Ó÷îðà ñèñòåìà “Ðàäà” âäðóãå äà-
ëà çá³é. Öüîãî ðàçó äîíåöüê³ äåïó-
òàòè íå çìîãëè ç ïåðøî¿ ñïðîáè
ïðîãîëîñóâàòè çâè÷íèì ñïîñîáîì
³ âäàëèñÿ äî ïðîñòîãî ï³äíÿòòÿ ðóê.
Äåïóòàòè Äîíåöüêî¿ îáëàñíî¿ ðà-
äè çàÿâëÿþòü ïðî íåïðèïóñòèì³ñòü
çàãîñòðåííÿ ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷-
íî¿ ñèòóàö³¿ íà Äîíå÷÷èí³ ç ìîæ-
ëèâ³ñòþ ïåðåéìåíóâàííÿ íàñåëå-
íèõ ïóíêò³â, âóëèöü, ïëîù, ïðî-
âóëê³â, ïðîñïåêò³â, ïàðê³â ³ ñêâå-
ð³â, íàçâè ÿêèõ ïîâ’ÿçàí³ ç êîìó-
í³ñòè÷íèìè ä³ÿ÷àìè. Öþ çàÿâó

ó÷îðà ï³äòðèìàëè 104 äåïóòàòè, ãî-
ëîñóþ÷è ðóêàìè. Ó äîêóìåíò³
éäåòüñÿ, ùî “çàãîñòðåííÿ ïîë³òè÷-
íî¿ ñèòóàö³¿ ó Äîíåöüê³é îáëàñò³
ñòàëîñÿ ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ Óêàçó
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 28 áåðåç-
íÿ 2007 ðîêó “Ïðî çàõîäè ó çâ’ÿç-
êó ç 7-ð³÷÷ÿì Ãîëîäîìîðó â Óêðà-
¿í³ òà ïîë³òè÷íèìè ðåïðåñ³ÿìè, à
òàêîæ ïåðåéìåíóâàííÿì âóëèöü,
ïëîù, ïðîâóëê³â, ïðîñïåêò³â, ïàð-
ê³â òà ñêâåð³â ó íàñåëåíèõ ïóíêòàõ
Óêðà¿íè, íàçâè ÿêèõ ïîâ’ÿçàí³ ç
êîìóí³ñòè÷íèìè ä³ÿ÷àìè”. ²í³ö³-
àòîðîì çâåðíåííÿ ñòàëà ôðàêö³ÿ
Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ â Äîíåöüê³é
îáëðàä³. À äåïóòàòè Äîíåöüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ìèíóëîãî òèæíÿ
ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ïðèñâî¿òè îä-
í³é ç âóëèöü ó Ïåòðîâñüêîìó ðàéî-
í³ ì³ñòà ³ì’ÿ îäíîãî ç íèí³øí³õ íà-
ðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè. Ó ì³ñüê-
ðàä³ Äîíåöüêà ñòâåðäæóþòü, ùî
³í³ö³àòèâà ïðî ïðèñâîºííÿ âóëèö³
³ìåí³ Âàëåíòèíà Ëàíäèêà íàëåæèòü
Ïåòðîâñüê³é ðàéðàä³ ì³ñòà, â ÿê³é
íàðîäíèé äåïóòàò ñïðèÿâ ãàçèô³-
êàö³¿ îäíîãî ç ñåëèù.

Мед зи ата вали
Кременч

Êðåìåí÷óöüêèé âîäîêàíàë
çâåðíóâñÿ äî Êè¿âñüêîãî ³íñòèòó-
òó êîëî¿äíî¿ õ³ì³¿ çà ðåêîìåíäà-
ö³ºþ ùîäî áîðîòüáè ç ìåäóçàìè,
ÿê³ îñåëèëèñÿ ó Êðåìåí÷óöüêîìó
âîäîñõîâèù³. Ïðî öå çàÿâèâ íà-
÷àëüíèê ï³äïðèºìñòâà Âàëåð³é
Ìåäâåäîâñüêèé. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, äåäàë³ ÷àñò³øå ó âîäîñõîâè-
ù³ òðàïëÿþòüñÿ ì³êðîìåäóçè,
îñîáëèâî âë³òêó. “×åðåç öå âîäî-
êàíàë çìóøåíèé çíèæóâàòè òèñê
òà îá’ºìè ïîñòà÷àííÿ âîäè â ì³ñ-
ò³”,— ïîâ³äîìèâ Âàëåð³é Ìåäâå-
äîâñüêèé òà íàãîëîñèâ, ùî ïîÿâà
ìåäóç ïîâ’ÿçàíà ç³ çì³íàìè â õ³-
ì³÷íîìó ñêëàä³ âîäè. Ìîðñüê³
ìåøêàíö³ ó ïð³ñíèõ âîäîéìàõ ïî-
÷àëè ç’ÿâëÿòèñÿ ÷åðåç ðóõ ñóäåí
“Ð³÷ôëîòó”. Ïîïðè òå, ùî ³ñíóº
óêàç, çã³äíî ç ÿêèì óñ³ êîðàáë³,
êîòð³ ïðÿìóþòü ç ìîðÿ â Äí³ïðî
áåç âàíòàæó, ïîâèíí³ çàõîäèòè íà
ñïåö³àëüíó áàíêó á³ëÿ Õåðñîíà,
àáè â³äêà÷àòè ìîðñüêó áàëàñòíó

âîäó é çàêà÷àòè ð³÷êîâó. Âèìà-
ãàºòüñÿ íàâ³òü ðîáèòè ñïåö³àëü-
íèé çàïèñ ó áîðòîâîìó æóðíàë³.
Â³äïîìïîâóâàòè âîäó äëÿ äåÿêèõ
ñóäíîâëàñíèê³â äîðîãî, êð³ì òî-
ãî, ïðîöåäóðà çàéìàº â³ñ³ì ãîäèí.
Òîæ º ñóäíà, ùî ïðèíîñÿòü ðà-
çîì ³ç ìîðñüêîþ âîäîþ íîâ³ îð-
ãàí³çìè, ïåðøèìè ç ÿêèõ ñòàëè
ìåäóçè.

У Львові обирають
стадіон

Ìèíóëî¿ ñåðåäè ó Ëüâîâ³ âçÿòî
äî ðîçãëÿäó äâà ³íâåñòèö³éíèõ ïðî-
åêòè ñïîðóäæåííÿ ñòàä³îíó òà ³í-
ôðàñòðóêòóðè äî ïðîâåäåííÿ ªâ-
ðî-2012. Çàÿâêè íà ó÷àòü ïîäàëè
ëèøå äâ³ êîìïàí³¿ — øâåéöàðñüêà
Implenia òà àâñòð³éñüêà Alpine Bau.
Â³ä øâåéöàðñüêî¿ êîìïàí³¿ íà-
ä³éøëî ê³ëüêà âàð³àíò³â ïîáóäîâè
îá’ºêòà. Íà äóìêó Implenia, ãîòåëü
ìîæíà çâåñòè âèñîòêîþ àáî æ çðî-
áèòè íèæ÷èì çà ðàõóíîê çá³ëüøåí-
íÿ ïëîù³ ï³ä áóä³âíèöòâî. Òàê ñà-
ìî º äâà âàð³àíòè ñòàä³îíó, îäèí ç
íèõ — ñó÷àñíà ôóòáîëüíà ñïîðó-
äà, ÿêó â ðàç³ ïîòðåáè ìîæíà äî-
áóäîâóâàòè. Òàêèì ÷èíîì º çìîãà
çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü ì³ñöü ³ç 33 òèñ.
äî 52 òèñ. Ïðè öüîìó Implenia îö³-
íþº âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà ñòàä³îíó
â150 ìëí ºâðî òà çàÿâëÿº, ùî âæå
çíàéøëà ³íâåñòîð³â äëÿ ðåàë³çàö³¿
ïðîåêòó. Àâñòð³éñüêèé ïðîåêò ïå-
ðåäáà÷àº áóä³âíèöòâî ñòàä³îíó, äè-
çàéí ÿêîãî íàãàäóâàòèìå ñòàä³îí ó
Áåðí³. Â³í ðîçðàõîâàíèé íà 33 òèñ.
ì³ñöü, à îá³éäåòüñÿ ó 85 ìëí ºâðî.
Îäíàê çà óìîâàìè êîíêóðñó ôóò-
áîëüíà àðåíà ïîâèííà ìàòè âëàñ-
íèé ïàðê³íã íà 1200 ìàøèíîì³ñöü,
à öå ïîêè ùî íå ïåðåäáà÷åíî ³
êîøòóâàòèìå ùå 81 ìëí ºâðî. Äëÿ
âò³ëåííÿ ïðîåêòó Alpine Bau ïëà-
íóº âçÿòè êðåäèò ó áàíêó. Êð³ì òî-
ãî, ïðåäñòàâíèêè îáîõ êîìïàí³é
ç³éøëèñÿ íà äóìö³, ùî âèä³ëåíèõ
25 ãà çåìë³ çàìàëî äëÿ ðåàë³çàö³¿
ïðîåêòó. Íàòîì³ñòü ëüâ³âñüêà âëà-
äà ãîòîâà âèä³ëèòè äîäàòêîâî ùå 8
ãà çåìë³. ×åðãîâå çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿
ç ï³äãîòîâêè äî ªâðî-2012 â³äáó-
äåòüñÿ ñüîãîäí³, à ïåðåìîæöÿ çáè-
ðàþòüñÿ îáðàòè äî 27 ãðóäíÿ

Ìåäóçè àòàêóâàëè
Êðåìåí÷óê

Про порядок застосування
заходів впливу до водіїв, 

що порушили Правила дорожнього
руху та встановлені у м. Києві

Правила благоустрою території,
паркування транспортних засобів,

тиші в громадських місцях, 
торгівлі на ринках у м. Києві,

затверджені рішенням Київради 
від 26.09.2002 № 47/207

Наказ Головного управління транспорту Київської міської державної 
адміністрації 

Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві
№ 83/167 від 18 грудня 2007 року

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 19 грудня
2007 року за № 30/765

Відповідно до статей 260, 264 та 265 Кодексу України про адміністративні право�
порушення, пункту 7 статті 11 Закону України “Про міліцію”, Закону України “Про
благоустрій населених пунктів”, підпунктів 9 та 14 пункту 5 Положення про Держав�
ну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого по�
становою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 341, рішення Київської міської
ради від 26.06.2007 № 930/1591 “Про вдосконалення паркування автотранспорту в
м. Києві”, рішення Київської міської ради від 26.09.2002 № 47/207 “Про встанов�
лення Правил благоустрою території, паркування транспортних засобів, тиші в гро�
мадських місцях, торгівлі на ринках у м. Києві”

НАКАЗУЄМО:

1. Çàòâåðäèòè ²íñòðóêö³þ ïðî
ïîðÿäîê çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â
âïëèâó äî âîä³¿â, ùî ïîðóøèëè
Ïðàâèëà äîðîæíüîãî ðóõó òà âñòà-
íîâëåí³ ó ì. Êèºâ³ Ïðàâèëà áëàãî-
óñòðîþ òåðèòîð³¿, ïàðêóâàííÿ
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, òèø³ â ãðî-
ìàäñüêèõ ì³ñöÿõ, òîðã³âë³ íà ðèí-
êàõ ó ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåí³ ð³øåí-
íÿì Êè¿âðàäè â³ä 26.09.2002
¹ 47/207 (äîäàºòüñÿ).

2. Íà÷àëüíèêó ÓÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ
Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ïîëêîâíèêó
ì³ë³ö³¿ Ïàâëîâñüêîìó À. Ñ. äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè ïî êîíòðî-
ëþ çà ïàðêóâàííÿì òðàíñïîðò-
íèõ çàñîá³â ó ì. Êèºâ³ òà âæèò-
òÿ â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â ðåàãóâàí-
íÿ äî ïîðóøíèê³â â³äïîâ³äíî äî
ïîñàäîâèõ îáîâ’ÿçê³â ñòâîðèòè
ïîñò³éíî ä³þ÷³ ãðóïè ó ñêëàä³
ïîëêó äîðîæíüî-ïàòðóëüíî¿
ñëóæáè ³ ðàéîííèõ â³ää³ë³â ÄÀ²
ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³.

3. Äèðåêòîðó êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) “Êè¿âòðàíñïàðê-
ñåðâ³ñ” Ïîë³ùóê Î. Ì. òà íà÷àëü-
íèêó ÓÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì.
Êèºâ³ ïîëêîâíèêó ì³ë³ö³¿ Ïàâëîâ-
ñüêîìó À. Ñ.:

3.1. ²íñòðóêö³þ ïðî ïîðÿäîê çà-
ñòîñóâàííÿ çàõîä³â âïëèâó äî âî-
ä³¿â, ùî ïîðóøèëè Ïðàâèëà äî-
ðîæíüîãî ðóõó òà âñòàíîâëåí³ ó ì.
Êèºâ³ Ïðàâèëà áëàãîóñòðîþ òåðè-
òîð³¿, ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çà-
ñîá³â, òèø³ â ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ,
òîðã³âë³ íà ðèíêàõ ó ì. Êèºâ³, çà-
òâåðäæåí³ ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä
26.09.2002 ¹ 47/207 äîâåñòè äî
îñîáîâîãî ñêëàäó ÓÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ
Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ òà ïðàö³âíèê³â
ÊÏ “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ”, îðãà-
í³çóâàòè ðîáîòó ïî äåòàëüíîìó ¿¿
âèâ÷åííþ ç ïðèéíÿòòÿì â³äïîâ³ä-
íîãî çàë³êó.

3.2. Ïðîâåñòè ÷åðåç çàñîáè ìà-
ñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ øèðîêó ðîç’ÿñ-
íþâàëüíó ðîáîòó ñåðåä ìåøêàíö³â
òà ãîñòåé ì. Êèºâà ïðî çàõîäè ïî
íàâåäåííþ ïîðÿäêó â ïàðêóâàíí³
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà áëàãîóñò-
ðî¿ ì. Êèºâà.

3.3. Îðãàí³çóâàòè ôóíêö³îíóâàí-
íÿ ³íôîðìàö³éíî-äèñïåò÷åðñüêîãî
ïóíêòó äëÿ íàäàííÿ íåîáõ³äíî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ òà äîïîìîãè ó÷àñíèêàì
äîðîæíüîãî ðóõó.

3.4. Äî îêðåìîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ òèì÷àñîâî âèä³ëèòè ïðàö³âíè-
ê³â ÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êè-
ºâ³ òà îáëàäíàòè ¿ì ðîáî÷³ ì³ñöÿ
â ïðèì³ùåííÿõ íà ñïåö³àëüíî îá-
ëàäíàíèõ ìàéäàí÷èêàõ çà àäðåñà-

ìè: ì. Êè¿â, âóë. Ìîëîäîãâàðä³é-
ñüêà, 9 òà âóë. ×èñòÿê³âñüêà, 19-à
äëÿ îïåðàòèâíîãî îôîðìëåííÿ àä-
ì³í³ñòðàòèâíèõ ìàòåð³àë³â â³äíîñ-
íî âîä³¿â, ÿê³ çàëèøèëè ñâî¿
òðàíñïîðòí³ çàñîáè ç ïîðóøåííÿì
Ïðàâèë çóïèíêè ³ ñòîÿíêè òà
òðàíñïîðòí³ çàñîáè ÿêèõ âèëó÷å-
íî íà ñïåö³àëüíî îáëàäíàíèé
ìàéäàí÷èê.

4. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ”
(Ïîë³ùóê Î. Ì.):

4.1. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çàõîä³â
âïëèâó äî âîä³¿â òðàíñïîðòíèõ çà-
ñîá³â, ùî ïîðóøèëè ïðàâèëà êî-
ðèñòóâàííÿ ì³ñöÿìè äëÿ ïëàòíî-
ãî ïàðêóâàííÿ, ó âèçíà÷åíîìó
ïîðÿäêó ñòâîðèòè ó ñêëàä³ ÊÏ
“Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ” ïîñò³éíî
ä³þ÷³ ìîá³ëüí³ ãðóïè òà îñíàñòè-
òè ¿õ íåîáõ³äíèìè ìàòåð³àëüíî-
òåõí³÷íèìè çàñîáàìè.

4.2. Ïðè íåîáõ³äíîñò³ äîäàòêî-
âî ñòâîðèòè íà ñïåö³àëüíî îá-
ëàäíàíèõ ïàðêóâàëüíèõ ìàéäàí-
÷èêàõ íàëåæí³ óìîâè äëÿ ïðè-
éîìó, çáåð³ãàííÿ òà âèäà÷³ âëàñ-
íèêàì ïðèáðàíèõ òðàíñïîðòíèõ
çàñîá³â.

5. Íàêàçè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
òðàíñïîðòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êè-
ºâ³ â³ä 26 ñ³÷íÿ 2003 ðîêó ¹ 9/41
³ â³ä 01 ëèñòîïàäà 2007 ðîêó
¹ 74/151 ñêàñóâàòè.

6. Íàêàç äîâåñòè äî îñîáîâîãî
ñêëàäó ÓÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â
ì. Êèºâ³, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
òðàíñïîðòó òà ïðàö³âíèê³â êîìó-
íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Êè¿â-
òðàíñïàðêñåðâ³ñ”.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüî-
ãî íàêàçó ïîêëàñòè íà Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà-
¿íè â ì. Êèºâ³ â ÷àñòèí³, ùî ¿õ
ñòîñóºòüñÿ.

8. Íàêàç ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó çàðåºñòðóâàòè â Êè¿âñüêîìó
ì³ñüêîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿.

Начальни Головно о правління
транспорт І. ШПИЛЬОВИЙ

Начальни Головно о правління
Міністерства вн трішніх справ

У раїни в м. Києві
енерал-лейтенант міліції

О. КРИКУН

Îãëÿä ïîä³é ó ì³ñòàõ Óêðà¿íè

Наст пно о ро в Кременч ці мож ть з’явитися та і мед зи
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Àíàòîë³é ÌÎËÎ×ÅÊ: “Á³ëü ó ãîðë³ ìîæå
ñèãíàë³çóâàòè ïðî áàãàòî ÿê³
õâîðîáè, ùî ðîçï³çíàº ò³ëüêè ë³êàð”
Я відомо, хворобі ліпше
запобі ти, аніж її лі вати.
Та я що лихо вже стало-
ся, до то о ж захворіла
дитина, бать и йд ть на
б дь-що, аби врят вати її.
Втім, часто помиляються і
тіль и ш одять здоров'ю.
Учора оловний дитячий
отоларин оло ГУОЗ та
МОЗ Анатолій Молоче
застері читачів "Хреща-
ти а" від самолі вання.

— Ïàíå Ìîëî÷åêó, ùî êðèºòü-
ñÿ çà áîëåì ó ãîðë³?

— Íàé÷àñò³øå á³ëü ó ãîðë³ ïî-
â’ÿçóþòü ³ç çàñòóäîþ. Òîæ îäðà-
çó æ ïî÷èíàþòü âæèâàòè ïðîòè-
çàñòóäíèõ çàõîä³â. Ñêàæ³ìî, ðå-
òåëüíî é ÷àñòî ïîëîùóòü ãîðëî,
ï’þòü ãàðÿ÷³ â³äâàðè.

— À õ³áà öå øê³äëèâî? Àäæå òàê
³ íàðîäíà ìåäèöèíà ðàäèòü.

— Ó ò³ì òî é ð³÷, ùî á³ëü ó ãîð-
ë³ ìîæå ñèãíàë³çóâàòè ïðî áàãà-
òî ÿê³ õâîðîáè, ùî ìîæå ðîçï³ç-
íàòè ò³ëüêè ë³êàð.

— Íàïåâíå, âè ìàºòå íà óâàç³
äèôòåð³þ?

— Íå ò³ëüêè ¿¿. À âò³ì, Êè¿â íå-
áëàãîïîëó÷íå ì³ñòî ùîäî öüîãî
çàõâîðþâàííÿ, òîìó âñ³ì ë³êàðÿì
ðåêîìåíäîâàíî îáîâ’ÿçêîâî áðà-
òè ìàçîê íà äèôòåð³þ. Îñîáëèâî

öå ñòîñóºòüñÿ õâîðèõ ä³òåé. Áî º
ïðèõîâàí³ êë³í³÷í³ ôîðìè íåäóãè.

— Ïðî ùî ñèãíàë³çóº ùå á³ëü ó
ãîðë³?

— Íàé÷àñò³øå ïðî ãîñòð³ çàõâî-
ðþâàííÿ ðîòîãëîòêè (ôàðèíã³ò,

òîíçèë³ò, òîáòî àíã³íà). ², çâè÷àé-
íî æ, óñêëàäíåííÿ àíã³íè — ïà-
ðàòîíçèë³ò, ïàðàòîíçèëÿðíèé àá-
ñöåñ, à â íåìîâëÿò — çàãëîòêîâèé
àáñöåñ. Ïðè òàêèõ äèòÿ÷èõ õâî-
ðîáàõ, ÿê êðàñíóõà, ê³ð, åï³äåì³÷-

íèé ïàðîòèò, â³òðÿíà â³ñïà òàêîæ
áîëèòü ãîðëî.

— Ùî ñïðè÷èíþº âñ³ ö³ ïàòîëî-
ã³÷í³ ñòàíè?

— Òîíçèë³ò çóìîâëþþòü ñòðåï-
òîêîêè, ³íîä³ ñòàô³ëîêîêè, ãåð-
ïàíã³íó — åíòåðîâ³ðóñè. Õâîðîáè
ãîðëà áóâàþòü ³ ïðè òàêèõ òÿæêèõ
³íôåêö³ÿõ, ÿê óæå çãàäàíà äèôòå-
ð³ÿ, à ùå ñêàðëàòèíà, òóëÿðåì³ÿ,
÷åðåâíèé òèô, ³íôåêö³éíèé ìî-
íîíóêëåîç, öèòîìåãàëîâ³ðóñíà ³í-
ôåêö³ÿ, ñèô³ë³ñ, òóáåðêóëüîç,
ãðèáêîâå òà ãåðïåòè÷íå óðàæåííÿ
íîñîãëîòêè, îñîáëèâî ó Â²Ë-³í-
ô³êîâàíèõ. Ãðèáêîâå óðàæåííÿ
ìîæëèâå é ó õâîðèõ íà öóêðîâèé
ä³àáåò, îñîáëèâî â ðàç³ äåêîìïåí-
ñàö³¿. À ãîñòðèé á³ëü ó ãîðë³ áó-
âàº íàâ³òü ïðè çàõâîðþâàííÿõ
êðîâ³ — ëåéêîç³ é àãðàíóëîöèòî-
ç³. Äî ñëîâà, íåð³äêî â ä³òåé áî-
ëüîâ³ â³ä÷óòòÿ ñïðè÷èíåí³ ñòîðîí-
í³ì ò³ëîì — çàñòðÿãëîþ ðèáíîþ
÷è ì’ÿñíîþ ê³ñòî÷êîþ. Îñü ÷åðåç
òàêèé âåëèêèé ä³àïàçîí õâîðîá
âñòàíîâèòè ä³àãíîç äîâîë³ ñêëàä-
íî. Öå ïîâèíåí ðîáèòè ò³ëüêè ë³-
êàð. Â³í ìîæå ïðèçíà÷èòè îáñòå-
æåííÿ ³ ë³êóâàííÿ.

— À ÿêùî âñå æ òàêè öå âè-
ÿâèòüñÿ áàíàëüíà àíã³íà, ùî âè ïî-
ðåêîìåíäóºòå? Ïîëîñêàííÿ ÷åðåç
êîæíó ãîäèíó?

— Â æîäíîìó ðàç³. Çàïàëåííÿ
ë³ïøå çàéâèé ðàç íå ïîäðàçíþâà-
òè. Õâîðîìó é òàê òÿæêî. À éîãî

çìóøóþòü ùîãîäèíè íàïðóæóâà-
òè õâîðèé îðãàí. Êîëè ñèëüíèé
á³ëü ñòàº íåñòåðïíèì, ìîæíà çà-
ñòîñóâàòè àíàëüãåòèêè, àëå ò³ëü-
êè ï³ñëÿ êîíñóëüòàö³¿ ç ë³êàðåì.

— ²íä³éñüê³ éîãè ðåêîìåíäóþòü ó
òàêèõ âèïàäêàõ ñîëÿíèé ðîç÷èí.
Éîãî ââîäÿòü ÷åðåç í³ñ ³ âèâîäÿòü
÷åðåç ðîò. ßê âè äî òàêî¿ ïðîöå-
äóðè ñòàâèòåñÿ?

— Öå ñêëàäíà ïðîöåäóðà. Äî
òîãî æ ó ä³òåé, â ðàç³ íåâì³ëîãî ¿¿
çàñòîñóâàííÿ, ìîæíà âèêëèêàòè
ùå é îòèò. Ó ä³òåé â³äíîñíî äî-
ðîñëèõ êîðîòêà ³ øèðîêà ñëóõî-
âà òðóáà. ×åðåç íå¿ ³íôåêö³ÿ äó-
æå ëåãêî ìîæå ïðîíèêíóòè â ñå-
ðåäíº âóõî. Âçàãàë³ ç óñ³ëÿêèìè
ïîëîñêàííÿìè ³ íàâ³òü çìàçóâàí-
íÿìè ëþãîëåâèì ðîç÷èíîì ïî-
òð³áíî áóòè îáåðåæíèìè.

— Äåõòî íàâ³òü êåðîñèí äëÿ ïî-
ëîñêàííÿ âèêîðèñòîâóº.

— Îñü öüîãî â æîäíîìó ðàç³
ðîáèòè íå ìîæíà. Öå äóæå øê³ä-
ëèâî, àäæå áóäü-ÿê³ íàôòîïðî-
äóêòè º êàíöåðîãåííèìè.

— Ùî æ äëÿ äèòÿ÷îãî ãîðëà
íàéë³ïøå?

— Óñ³ëÿê³ ñïðå¿, êîòð³ ðîçïè-
ëþþòüñÿ â ãëîòö³. Âîíè íàéáåç-
ïå÷í³ø³. Òà ÿêùî íà ìèãäàëèêàõ
óæå ç’ÿâèëèñÿ íåêðîòè÷í³ ä³ëÿí-
êè, ¿õ ïîòð³áíî âèäàëèòè. Àëå öå
òàêîæ ïîâèíåí çðîáèòè ë³êàð

Розмовляла Наталія ЗІНЧЕНКО

Хворе орло обов'яз ово треба по азати лі ареві
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Ãåííàä³é ÎË²ÉÍÈ×ÅÍÊÎ:“Ðàííÿ ä³àãíîñòèêà
îíêîëîã³÷íèõ õâîðîá — çàïîðóêà
øâèäêîãî îäóæàííÿ”

— Ïàíå Îë³éíè÷åíêî, ÷è ìîæíà
âèë³êóâàòè òàêó ñòðàøíó õâîðîáó,
ÿê ðàê?

— ßêùî õâîð³ çâåðòàþòüñÿ äî
ìåäèê³â ó ïî÷àòêîâ³é ñòàä³¿. Ñêà-
æ³ìî, ïðè ðàêó ìîëî÷íî¿ çàëîçè
ó 92% âèïàäêàõ ï³ñëÿ îïåðàö³¿
ï’ÿòü ðîê³â áåç õâîðîáè ë³êàð³ ãà-
ðàíòóþòü.

— Òîáòî ïàö³ºíò ìîæå çàõâîð³-
òè ïîâòîðíî?

— Çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â ÷åðåç
ï’ÿòü ðîê³â ïàö³ºíò³â çí³ìàëè ç
äèñïàíñåðíîãî îáë³êó. Íèí³ ìè
öüîãî íå ðîáèìî, áî ³íêîëè íåäó-
ãà äàâàëà ñïàëàõè ÷åðåç 20 ðîê³â.

— À ÿêùî ïðî´àâèòè ïî÷àòêîâó
ñòàä³þ?

— Òî ìîæå áóòè çàï³çíî. Íå-
ùîäàâíî ó íàñ ïîìåðëà ìîëîäà
æ³íêà. Âîíà çâåðíóëàñÿ ïî äîïî-
ìîãó â ÷åòâåðò³é ñòàä³¿ ðàêó ìî-
ëî÷íî¿ çàëîçè. Ìè âæå í³÷èì íå
ìîãëè çàðàäèòè. Íå ïðîæèëà íà-
â³òü äâîõ ì³ñÿö³â.

— ×è ìîæíà âèÿâèòè ðàê ñàìîìó?
— Äàëåêî íå çàâæäè. Ð³÷ ó ò³ì,

ùî íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ õâîðîáà çà-
çâè÷àé ïåðåá³ãàº áåç ñèìïòîì³â,
÷àñîì áåç áîëþ. Òîìó íå ïîòð³á-

íî íåõòóâàòè îãëÿäàìè. Íà æàëü,
ñèñòåìó ïðîô³ëàêòèêè ç ðîçïà-
äîì Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó çðóéíó-
âàëè ³ äîñ³ íå â³äíîâèëè, à ïåðå-
ñ³÷íèé ãðîìàäÿíèí øâèäøå ïîä-
áàº ïðî “ñòàí çäîðîâ’ÿ” ñâîãî àâ-
òîìîá³ëÿ, í³æ ïðî âëàñíèé.

— Äåõòî áî¿òüñÿ îïåðàö³¿ ³ âäàº-
òüñÿ äî íåòðàäèö³éíèõ ìåòîä³â ë³-
êóâàííÿ. ×è ìîæíà ðàê âèë³êóâàòè
çà äîïîìîãîþ íàðîäíî¿ ìåäèöèíè?

— Íà æàëü, ìàºìî ñóìíó ñòàòèñ-
òèêó. Òðàïëÿºòüñÿ, ùî äî íàñ çâåð-
òàþòüñÿ õâîð³ ç ïåðøîþ ñòàä³ºþ
õâîðîáè ³ ï³ñëÿ ä³àãíîñòèêè â³ä-
ìîâëÿþòüñÿ â³ä ë³êóâàííÿ, ñïîä³-
âàþ÷èñü íà äîïîìîãó çíàõàð³â. ²
ò³ëüêè ìàðíóþòü ÷àñ. Òàê çâàí³ ö³-
ëèòåë³ í³ çà ùî íå â³äïîâ³äàþòü ³
í³÷îãî íå ãàðàíòóþòü. Ïîâåðòàþ-
òüñÿ äî íàñ óæå ç õâîðîáîþ ÷åòâåð-
òî¿ ñòàä³¿, êîëè ìè ìàéæå áåçñèë³.

— ×è ìàºòå ñòàòèñòèêó ïî ñòî-
ëèö³?

— Çâè÷àéíî. Íà 56 æèòåë³â
ñòîëèö³ ïðèïàäàº îäèí îíêîõâî-
ðèé. Ç 1990 ðîêó çàõâîðþâàí³ñòü
íà ðàê ïî ì³ñòó çðîñëà ç 242,8 äî
345,0 íà 100 òèñ. íàñåëåííÿ, òîá-
òî íà 38,5%. ² ùîðîêó çá³ëüøóº-

òüñÿ íà 3,5%. Ïî Óêðà¿í³ öåé ïî-
êàçíèê íèæ÷èé — 324,9 íà 100
òèñ. Ùîäî ñìåðòíîñò³, òî âîíà
íèæ÷à â Êèºâ³: â ñåðåäíüîìó öå
159,3 âèïàäêà íà 100 òèñ., òîä³ ÿê
ïî Óêðà¿í³ — 186,1 íà 100 òèñ.
íàñåëåííÿ. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ: ñå-
ðåäíüîºâðîïåéñüêèé ïîêàçíèê
ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 180 âèïàä-
ê³â íà 100 òèñ.

— Æ³íêè õâîð³þòü ÷àñò³øå?
— Äëÿ æ³íîê ãîëîâí³ âîðîãè —

ðàê ìîëî÷íî¿ çàëîçè òà øèéêè

ìàòêè. Ùîðîêó â òèñÿ÷³ êèÿíîê
âèÿâëÿþòü ðàê ìîëî÷íî¿ çàëîçè ³
â 200 — ðàê øèéêè ìàòêè. ² ùî-
ðîêó ïîìèðàþòü â³ä öèõ íåäóã ïî-
íàä 500 êèÿíîê. Íà äèñïàíñåðíî-
ìó îáë³êó íèí³ ñòîÿòü ïîíàä 12
òèñ. æ³íîê, ÿê³ ïåðåõâîð³ëè.

Õî÷ó íàãîëîñèòè: ùî ðàí³øå
âñòàíîâëåíî ä³àãíîç, òî ìåíø
òðàâìàòè÷íèì áóäå ë³êóâàííÿ òà
á³ëüøå øàíñ³â íà æèòòÿ. Äî òî-
ãî æ íà ïåðøèõ ñòàä³ÿõ ìåäè÷í³
ïîñëóãè îá³éäóòüñÿ çíà÷íî äå-

øåâøå (â³ä 1 000 ãðí) ³ áóäå ìåí-
øå óñêëàäíåíü òà ³íâàë³äèçàö³¿.
Îá’ºì õ³ðóðã³÷íèõ âòðó÷àíü òà-
êîæ çàëåæèòü â³ä ñòàä³¿ íåäóãè:
â³ä íåâåëèêèõ îïåðàö³é (ç³ çáå-
ðåæåííÿì îðãàí³â) äî ñêëàäíèõ
(ç êàë³öòâîì). Òîæ, ïîïðè ðîç-
âèòîê ìåäèöèíè, íàäñó÷àñí³ òåõ-
íîëîã³¿, îñíîâîþ óñï³õó â îíêî-
ëîã³¿ áóëà é çàëèøàºòüñÿ ðàííÿ
ä³àãíîñòèêà

Розмовляла Наталія ЗІНЧЕНКО

Діа ности а на ранніх стадіях хвороби допоможе збере ти життя
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Лі арі б'ють на сполох: щоро в світі помирає майже
сім мільйонів он оло ічних хворих, а 10 мільйонів
вперше виявляють симптоми ра . Тіль и в Києві що-
доби діа ност ють 24 випад и хвороби і 11 пацієнтів
помирають. А втім, на ранніх стадіях хвороб можна
вилі вати. Про це вчора розповів "Хрещати " олов-
ний лі ар Київсь ої місь ої он оло ічної лі арні Генна-
дій Олійничен о.
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хрещатик

Про відзначення Дня місцевого
самоврядування в столиці України — 

місті Києві
Розпорядження Київського міського голови № 647 від 23 листопада 2007 року

Відповідно до Указу Президента України від 25.11.00 № 1250/2000 “Про День місцевого самовряду�
вання”, яким в Україні встановлено свято — День місцевого самоврядування, що відзначається щорічно
7 грудня, та з метою підтримки органів місцевого самоврядування, відзначення їхньої важливої ролі у здійс�
ненні демократичних перетворень у нашому суспільстві:

1. Ïðîâåñòè 7 ãðóäíÿ 2007 ðîêó â Êîëîí-
í³é çàë³ Êè¿âðàäè óðî÷èñòå ç³áðàííÿ òà
ïðèéîì ç íàãîäè Äíÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ â ñòîëèö³ Óêðà¿íè — ì³ñò³ Êèºâ³
çà ó÷àñòþ äåïóòàò³â Êè¿âðàäè, ïðàö³âíèê³â
îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ³ âèêî-
íàâ÷î¿ âëàäè, íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè,
ãðîìàäñüêîñò³ ì³ñòà, ìàéñòð³â ìèñòåöòâ.

2. Çàñòóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðå-
òàðþ Êè¿âðàäè Äîâãîìó Î. Ñ. âíåñòè ïðî-
ïîçèö³¿ ùîäî â³äçíà÷åííÿ äåðæàâíèìè íà-
ãîðîäàìè òà íàãîðîäàìè Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ãîëîâè ïðàö³âíèê³â îðãàí³â ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ, ÿê³ çðîáèëè âàãîìèé îñî-
áèñòèé âíåñîê ó ñòàíîâëåííÿ òà ðîçâèòîê
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â ì³ñò³ Êèºâ³.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü âíóò-
ð³øíüî¿ ïîë³òèêè, óïðàâë³ííþ îðãàí³çàö³é-
íî¿ ðîáîòè àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) òà ñåêðåòàð³àòó Êè¿âðàäè çàáåç-
ïå÷èòè ï³äãîòîâêó òà ïðîâåäåííÿ óðî÷èñ-
òîãî ç³áðàííÿ â Êîëîíí³é çàë³ Êè¿âðàäè ç
íàãîäè Äíÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

4. Ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ ðàäàì òà ¿õ âè-
êîíàâ÷èì îðãàíàì (ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³
äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì) îðãàí³çóâàòè 7
ãðóäíÿ 2007 ðîêó çàõîäè ç íàãîäè â³äçíà-
÷åííÿ Äíÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â
ðàéîíàõ ì³ñòà Êèºâà.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îñâ³òè ³ íàóêè
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îðãàí³çó-
âàòè òà ïðîâåñòè 6 — 7 ãðóäíÿ 2007 ðîêó â
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ì. Êèºâà óðîê ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ç ìåòîþ ïðîïàãàíäè
ñåðåä ìîëîä³ îñíîâíèõ çàñàä ì³ñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ.

6. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êóëüòóðè ³ ìèñ-
òåöòâ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà-
áåçïå÷èòè ï³äãîòîâêó òà ïðîâåäåííÿ êîí-
öåðòíî¿ ïðîãðàìè â Êîëîíí³é çàë³ Êè¿âðà-
äè ç íàãîäè Äíÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ.

7. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü âçàº-
ìîä³¿ ç çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà

çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè øèðîêå âè-
ñâ³òëåííÿ â êîìóíàëüíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿ ïðîöåñó ñòàíîâëåííÿ òà ðîç-
âèòêó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â ñòîëè-
ö³ Óêðà¿íè — ì³ñò³ Êèºâ³.

8. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿â-
ì³ñüêîôîðìëåííÿ” çä³éñíèòè ñâÿòêîâå
îôîðìëåííÿ òåðèòîð³¿ á³ëÿ áóäèíêó Êè¿â-
ðàäè òà Êîëîííî¿ çàëè Êè¿âðàäè.

9. Óïðàâë³ííþ ñïðàâàìè âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îðãàí³çóâàòè òåõí³÷íå çà-
áåçïå÷åííÿ ïðîâåäåííÿ çàõîäó, çàçíà÷åíî-
ãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

10. Çàòâåðäèòè êîøòîðèñ âèäàòê³â íà îð-
ãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ â ì³ñò³ Êèºâ³ çà-
õîä³â ç íàãîäè Äíÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ, ùî äîäàºòüñÿ.

11. Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ (ñåêðåòàð³àò)
çàáåçïå÷èòè îïëàòó âèäàòê³â çà ðàõóíîê
êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ íà îïëàòó îêðåìèõ
çàõîä³â ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíèõ ïðîãðàì, ÿê³
íå â³äíîñÿòüñÿ äî çàõîä³â ðîçâèòêó, çàòâåð-
äæåíèõ ó êîøòîðèñ³ âèäàòê³â íà óòðèìàí-
íÿ ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

12. Ç íàãîäè â³äçíà÷åííÿ Äíÿ ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ òà âðàõîâóþ÷è âàæëèâó
ðîëü ïðàö³âíèê³â îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ òà îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ì.
Êèºâà ó çä³éñíåíí³ äåìîêðàòè÷íèõ ïåðå-
òâîðåíü, ïðåì³þâàòè ¿õ ó ðîçì³ð³ ì³ñÿ÷íî-
ãî ôîíäó çàðîá³òíî¿ ïëàòè â ìåæàõ íàÿâ-
íèõ êîøò³â íà îïëàòó ïðàö³, çàòâåðäæåíèõ
ó êîøòîðèñàõ âèäàòê³â â³äïîâ³äíèõ óñòà-
íîâ íà 2007 ð³ê.

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

14. 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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Про зміну розміру стипендії Київського місь$
кого голови для обдарованої молоді та вне$

сення змін і доповнень до Положення про сти$
пендію Київського міського голови для обда$

рованої молоді
Розпорядження Київського міського голови № 650 від 27 листопада 2007 року

Відповідно до комплексної програми “Молодь міста Києва на 2006—2008 роки”, затвердженої рішен�
ням Київської міської ради від 09.03.2006 № 135/3226, та з метою матеріального заохочення кращих пред�
ставників обдарованої молоді м. Києва:

êîãî ãîëîâè äëÿ îáäàðîâàíî¿ ìîëîä³, çà-
òâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè â³ä 19.11.2002 ¹ 339 “Ïðî
ñòèïåíä³þ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè äëÿ
îáäàðîâàíî¿ ìîëîä³”, âèêëàâøè éîãî â ðå-
äàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

4. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âè â³ä 23.08.2005 ¹ 238 “Ïðî çì³íó ðîç-
ì³ðó ñòèïåíä³¿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âè äëÿ îáäàðîâàíî¿ ìîëîä³ òà âíåñåííÿ
çì³í ³ äîïîâíåíü äî Ïîëîæåííÿ ïðî ñòè-

ïåíä³þ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè äëÿ
îáäàðîâàíî¿ ìîëîä³”.

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 çàñòóïíèêà ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Æóðàâñüêîãî Â. Ñ.

Голова Л. Черновець ий

1. Âñòàíîâèòè ç 01.01.2008 ñòèïåíä³þ
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè äëÿ îáäàðî-
âàíî¿ ìîëîä³ â ðîçì³ð³ 1700 (îäíà òèñÿ÷à
ñ³ìñîò) ãðèâåíü.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿
òà ìîëîä³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ïðè ñêëàäàíí³ áþäæåòíîãî
çàïèòó íà 2008 òà ïîäàëüø³ ðîêè ïåðåäáà-

÷àòè âèäàòêè íà çä³éñíåííÿ âèïëàòè ñòè-
ïåíä³é Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè äëÿ îá-
äàðîâàíî¿ ìîëîä³ â ìåæàõ çàãàëüíèõ àñèã-
íóâàíü Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ
ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

3. Çàòâåðäèòè çì³íè ³ äîïîâíåííÿ äî Ïî-
ëîæåííÿ ïðî ñòèïåíä³þ Êè¿âñüêîãî ì³ñü-

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Київського міського голови від 19.11.2002 № 339 (в редакції розпорядження Київського

міського голови від 27.11.2007 № 650)

ПОЛОЖЕННЯ
про стипендію Київського міського голови для обдарованої молоді

1. Ñòèïåíä³ÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âè äëÿ îáäàðîâàíî¿ ìîëîä³ (äàë³ — Ñòèïåí-
ä³ÿ) ïðèçíà÷àºòüñÿ êðàùèì ïðåäñòàâíè-
êàì îáäàðîâàíî¿ ìîëîä³ ì³ñòà ç ìåòîþ ìà-
òåð³àëüíîãî ñòèìóëþâàííÿ òà çàñâ³ä÷åííÿ
¿õ îñîáèñòèõ äîñÿãíåíü.

2. Ïðèñóäæóºòüñÿ 50 ùîð³÷íèõ Ñòèïåí-
ä³é ó ðîçì³ð³ 1700 (îäíà òèñÿ÷à ñ³ìñîò) ãðí.
êîæíà.

3. Íà çäîáóòòÿ ñòèïåíä³é ìîæå áóòè âè-
ñóíóòî ìåøêàíö³â ì. Êèºâà â³êîì â³ä 14
äî 35 ðîê³â: ó÷í³â, ñòóäåíò³â âèùèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â ²-²V ð³âí³â àêðåäèòàö³¿,
ïðàö³âíèê³â, âèêëàäà÷³â, â÷èòåë³â, ìîëîäèõ
ìèòö³â, ñïîðòñìåí³â, ÿê³ âíåñëè îñîáèñòèé
âíåñîê ó ðîçâèòîê âèðîáíèöòâà, íàóêè, îñ-
â³òè, êóëüòóðè ³ ³ìïîðòó ì. Êèºâà.

Ïðè öüîìó âðàõîâóºòüñÿ íàÿâí³ñòü íà-
óêîâèõ ðîçðîáîê, îðèã³íàëüíèõ âèíàõîä³â,
àâòîðñüêèõ òâîð³â òîùî. Êð³ì òîãî, áåðåòü-
ñÿ äî óâàãè îô³ö³éíå âèçíàííÿ çàñëóã â ãà-
ëóç³ âèðîáíèöòâà, íàóêè, êóëüòóðè, ñïîð-
òó, íàÿâí³ñòü â³äçíàê çà òâîð÷ó ä³ÿëüí³ñòü.

4. Êàíäèäàòóðè íà çäîáóòòÿ Ñòèïåíä³é
âèñóâàþòüñÿ Êè¿âñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè
íàö³îíàëüíèõ òâîð÷èõ Ñï³ëîê Óêðà¿íè,
Êîì³ñ³ºþ ïî ðîáîò³ ç ìîëîääþ ÍÀÍ Óêðà-
¿íè, à òàêîæ ðàéîííèìè ó ì. Êèºâ³ äåð-
æàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè.

5. Êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ ôîðìóºòüñÿ Ãîëîâ-
íèì óïðàâë³ííÿì ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëî-
ä³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) ³ç çàëó÷åííÿì äî ¿¿ ñêëàäó ïðåä-
ñòàâíèê³â òâîð÷èõ Ñï³ëîê, âèçíà÷íèõ ìèò-
ö³â, ñïîðòñìåí³â, ïåäàãîã³â òîùî. Ñêëàä
êîì³ñ³¿ çàòâåðäæóºòüñÿ çàñòóïíèêîì ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Î÷îëþº êîíêóðñíó êîì³ñ³þ çàñòóïíèê
ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

6. Îðãàíè, ÿê³ âèñóâàþòü êàíäèäàò³â íà

çäîáóòòÿ Ñòèïåíä³¿, ïîäàþòü äî êîíêóðñ-
íî¿ êîì³ñ³¿ ùîðîêó äî 1 êâ³òíÿ òàê³ äîêó-
ìåíòè:

êëîïîòàííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ Ñòèïåí-
ä³¿;

â³äîìîñò³ ïðî âèðîáíè÷³, íàóêîâ³, íà-
â÷àëüí³, êóëüòóðí³, ñïîðòèâí³ òà ³íø³ äî-
ñÿãíåííÿ îñ³á, ÿê³ âèñóâàþòüñÿ íà çäîáóò-
òÿ Ñòèïåíä³¿;

îñîáîâèé ëèñòîê ç îáë³êó êàäð³â îñîáè,
âèñóíóòî¿ íà çäîáóòòÿ Ñòèïåíä³¿;

êîï³ÿ äîâ³äêè ïðî ïðèñâîºííÿ ³äåíòèô³-
êàö³éíîãî êîäó îñîáè, âèñóíóòî¿ íà çäî-
áóòòÿ Ñòèïåíä³¿;

êîï³ÿ ïàñïîðòà (êîï³ÿ ñâ³äîöòâà ïðî íà-
ðîäæåííÿ).

Äîêóìåíòè ïîäàþòüñÿ äî êîíêóðñíî¿ êî-
ì³ñ³¿, ÿêà çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: 01034,
Êè¿â-34, âóë. Ðåéòàðñüêà, 8-5Á.

7. Ñòèïåíä³àòè âèçíà÷àþòüñÿ äî 1 ÷åðâ-
íÿ íà çàñ³äàíí³ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ï³ñëÿ
îáãîâîðåííÿ ïîäàíèõ ìàòåð³àë³â. Ð³øåííÿ
ïðèéìàºòüñÿ ïðîñòîþ á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â
ïðèñóòí³õ ÷ëåí³â êîì³ñ³¿. Ó âèïàäêó ð³âíî-
ãî ðîçïîä³ëó ãîëîñ³â ãîëîñ ãîëîâè êîíêóðñ-
íî¿ êîì³ñ³¿ º âèð³øàëüíèì. Â îêðåìèõ âè-
ïàäêàõ ìîæå ïðèçíà÷àòèñÿ ñï³ëüíà ñòè-
ïåíä³ÿ äåê³ëüêîì îñîáàì (ñï³ëüíà ðîáîòà
çà îäí³ºþ òåìàòèêîþ, ñï³ëüíà ïåðåìîãà íà
÷åìï³îíàòàõ ñâ³òó, ªâðîïè, Óêðà¿íè òîùî,
ñï³âàâòîðñòâî â íàóêîâ³é ïðàö³ òîùî.)

8. Ð³øåííÿ êîì³ñ³¿ º ï³äñòàâîþ äëÿ ï³ä-
ãîòîâêè ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ãîëîâè ïðî ïðèçíà÷åííÿ Ñòèïåíä³¿.

9. Ñòèïåíä³¿ ùîð³÷íî âðó÷àþòüñÿ â óðî-
÷èñò³é îáñòàíîâö³ íàïåðåäîäí³ Äíÿ ìîëî-
ä³ Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ àáî éîãî çà-
ñòóïíèêîì.

Заст пни олови — ерівни апарат
ви онавчо о ор ан Київради

(Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

Б. Стичинсь ий

Про захист інтересів громадян при будівництві
житла у місті Києві

Розпорядження Київського міського голови № 625 від 19 листопада 2007 року

Керуючись Законом України “Про фінансово�кредитні механізми і управління майном при будівництві
житла та операціях з нерухомістю”, Законом України “Про інвестиційну діяльність”, статтею 24�1 Закону
України “Про планування та забудову територій”, статтею 42 Закону України “Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні”, статтею 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, пунктом 9 частини
першої статті 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Указом Президента України “Про
заходи щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла та стабілізації ситуації на
первинному ринку житла” від 02.03.2006 № 185/2006 та з метою забезпечення належного захисту інте�
ресів громадян при будівництві житла у місті Києві:

1. Â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷èííîãî çàêîíî-
äàâñòâà ñï³ëüíî ç ïðàâîîõîðîííèìè òà
êîíòðîëþþ÷èìè îðãàíàìè çàïðîâàäèòè

ñèñòåìàòè÷íå çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî çà-
õèñòó ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿí ïðè áóä³âíèöòâ³
æèòëà ó ì³ñò³ Êèºâ³.
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3. Ðîáî÷³é ãðóï³ ó ïåðøî÷åðãîâîìó ïî-
ðÿäêó çä³éñíèòè íàñòóïí³ çàõîäè ùîäî çà-
õèñòó ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿí ïðè áóä³âíèöòâ³
æèòëà ó ì³ñò³ Êèºâ³:

3.1. Ïðîòÿãîì äâîõ òèæí³â ç äíÿ âèõîäó
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ óçàãàëüíèòè ³íôîð-
ìàö³þ ùîäî ïîðóøåíü ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿí
ïðè áóä³âíèöòâ³ æèòëà ó ì³ñò³ Êèºâ³.

3.2. Ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äíÿ âèõîäó öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè-
¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ ïëàí çàõîä³â ùî-
äî çàõèñòó ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿí ïðè áóä³â-
íèöòâ³ æèòëà ó ì³ñò³ Êèºâ³.

3.3. Êîíòðîëþâàòè ñòàí ðîçãëÿäó çàÿâ òà
çâåðíåíü ãðîìàäÿí ùîäî ïîðóøåííÿ ¿õ ³í-
òåðåñ³â ïðè áóä³âíèöòâ³ æèòëà ó ì³ñò³ Êè-
ºâ³. Â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ³íôîðìóâà-
òè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâó ïðî ðåçóëü-
òàòè ðîçãëÿäó òàêèõ çàÿâ òà çâåðíåíü.

3.4. Çàñëóõîâóâàòè ïîâ³äîìëåííÿ ïðàâî-
îõîðîííèõ òà êîíòðîëþþ÷èõ îðãàí³â ïðî
ôàêòè ïîðóøåíü ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿí ïðè
áóä³âíèöòâ³ æèòëà ó ì³ñò³ Êèºâ³.

3.5. Ñèñòåìàòè÷íî âíîñèòè íà ðîçãëÿä
Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ ïðîïîçèö³¿
ùîäî âäîñêîíàëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâ-
íèõ îðãàí³â ç ïèòàíü çàõèñòó ³íòåðåñ³â ãðî-
ìàäÿí ïðè áóä³âíèöòâ³ æèòëà ó ì³ñò³ Êè-
ºâ³.

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.

Голова Л. Черновець ий

2. Ðîçðîáêó òà çàïðîâàäæåííÿ çàõîä³â
ùîäî çàõèñòó ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿí ïðè áó-

ä³âíèöòâ³ æèòëà ó ì³ñò³ Êèºâ³ äîðó÷èòè
ðîáî÷³é ãðóï³ ó ñêëàä³:

Головач В.В. ви он ючий обов`яз и заст пни а Голови Київсь ої місь ої державної
адміністрації - олова робочої р пи;

Гончар В.О. начальни Головно о правління з питань вн трішньої політи и
ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) - заст пни олови робочої р пи;

Черній В.Д. начальни Головно о правління з питань апітально о б дівництва та
розвит міста Києва ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) - заст пни олови робочої р пи;

Баба ов А.П. в.о. начальни а правління взаємодії з с дами, правоохоронними
ор анами та ор анами юстиції ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації);

Хижня В.О. заст пни начальни а Головно о правління з питань захист прав
споживачів ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації);

Міщен о Л.А. заст пни начальни а Головно о правління ом нальної власності м.
Києва ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації);

Вертипорох О.А. заст пни начальни а Головно о правління містоб д вання,
архіте т ри та дизайн місь о о середовища ви онавчо о ор ан
Київради (Київсь ої місь ої державної адміністрації);

Б шовсь ий О.М. заст пни начальни а правління державно о архіте т рно-
б дівельно о онтролю ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації);

Ні олю П.І. перший заст пни начальни а Головно о правління земельних
рес рсів ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації);

Шеремет Р.Г. заст пни начальни а - начальни правління з питань фінансової
політи и, інноваційно о розвит та реєстрації іноземних інвестицій
Головно о правління е ономі и та інвестицій ви онавчо о ор ан
Київради (Київсь ої місь ої державної адміністрації);

Кармінсь ий А.М. начальни спеціалізованої державної ор анізації "Київсь а місь а
сл жба У раїнсь ої інвестиційної е спертизи";

Глад ня Р.М. Генеральний дире тор ом нально о підприємства ви онавчо о
ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) "Київсь е
інвестиційне а ентство";

Ж панен о В.М. заст пни начальни а територіально о правління Державної омісії з
цінних паперів та фондово о рин м. Києві (за з одою);

Трохимен о В.І. ви онавчий дире тор Все раїнсь ої ор анізації "Союз споживачів
У раїни" (за з одою);

Шальман Т.М. президент Асоціації приватних інвесторів та власни ів (за з одою);

Ковален о В.К. віце-президент а ціонерно о товариства холдин ова омпанія
"Київмісь б д" (за з одою);

То арев С.М. заст пни дире тора Центральної сл жби Державно о підприємства
"У рдержінвесте спертизи" (за з одою);

Бой о І.В. старший опер повноважений в особливо важливих справах відділ
боротьби зі злочинами фінансовій сфері Управління державної
сл жби боротьби з е ономічною злочинністю ГУ МВС У раїни в місті
Києві (за з одою);

Литвинен о Р.М. опер повноважений відділ боротьби зі злочинами ал зях е ономі и
Управління державної сл жби боротьби з е ономічною злочинністю ГУ
МВС У раїни в місті Києві (за з одою);

Гри ор А.Ф. перший заст пни начальни а Державної архіте т рно-б дівельної
інспе ції У раїни (за з одою);

Греч івсь ий П.М. деп тат Київради (за з одою);

Нові ов А.М. олова правління ВАТ Бан "А ро омбан " (за з одою);

Іванець П. І. заст пни начальни а Головно о правління Національно о бан
У раїни по міст Києв і Київсь ій області (за з одою).

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ
Про затвердження заходів з покращення 
умов утримання та лікування підопічних 

і пацієнтів в психоневрологічних установах 
і закладах комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
та удосконалення психіатричної 

допомоги населенню
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1414 від 30 жовтня 2007 року

Ïåðåâ³ðêîþ, ÿêà ïðîâîäèëàñÿ êîì³ñ³ºþ,
ñòâîðåíîþ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä
16.05.07 ¹ 567, âñòàíîâëåíî, ùî óìîâè
óòðèìàííÿ, ë³êóâàííÿ òà ðåàá³ë³òàö³¿ â ïñè-
õîíåâðîëîã³÷íèõ óñòàíîâàõ òà çàêëàäàõ,
ï³äïîðÿäêîâàíèõ Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ òà Ãîëîâ-
íîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìå-
äè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ, ïîòðåáóþòü ïîë³ï-
øåííÿ òà óäîñêîíàëåííÿ.

Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ â ïñèõîíåâðîëî-
ã³÷íèõ óñòàíîâàõ òà çàêëàäàõ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-
ºâà íàëåæíèõ ïîáóòîâèõ óìîâ óòðèìàííÿ
ï³äîï³÷íèõ òà ïàö³ºíò³â, íåîáõ³äíîãî àñîð-
òèìåíòó ìåäèêàìåíò³â, ð³çíîìàí³òíîãî òà
ÿê³ñíîãî õàð÷óâàííÿ, óêîìïëåêòóâàííÿ ¿õ
ïåðñîíàëîì äëÿ äîãëÿäó òà ïðîâåäåííÿ ðå-
àá³ë³òàö³éíèõ çàõîä³â, à òàêîæ ðîçâèòêó
ñèñòåìè íàäàííÿ ïñèõ³àòðè÷íî¿ äîïîìîãè:

1. Çàòâåðäèòè çàõîäè ç ïîêðàùåííÿ óìîâ
óòðèìàííÿ òà ë³êóâàííÿ ï³äîï³÷íèõ ³ ïàö³ºí-
ò³â â ïñèõîíåâðîëîã³÷íèõ óñòàíîâàõ ³ çàêëà-
äàõ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà òà óäîñêîíàëåííÿ ïñèõ³àò-
ðè÷íî¿ äîïîìîãè íàñåëåííþ, ùî äîäàþòüñÿ.

2. Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) — âèêî-
íàâöÿì çàõîä³â, ðåàë³çàö³þ çàõîä³â ïðîâî-
äèòè â ìåæàõ êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ áþ-
äæåòîì, òà ³íøèõ äæåðåë, ïåðåäáà÷åíèõ
çàêîíîäàâñòâîì.

3. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². Ð.
çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëî-
âè 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)

№ 1414 від 30 жовтня 2007

Заходи
з покращення умов утримання та лікування підопічних та пацієнтів 
в психоневрологічних установах і закладах комунальної власності

територіальної громади міста Києва та удосконалення психіатричної
допомоги населенню

Ñêîðî÷åííÿ, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â òåêñò³:
ÃÓÎÇòàÌÇ Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ
ÃÓÑÇÍ Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ
ÍÃÎ Íåäåðæàâí³ ãðîìàäñüê³ îá’ºäíàííÿ

ÏÍÄ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ïñèõîíåâðîëîã³÷íèé äèñïàíñåð
ÏÍË Êè¿âñüêà ì³ñüêà (êë³í³÷íà) ïñèõîíåâðîëîã³÷íà ë³êàðíÿ
ÐÄÀ Ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

№
п.п.

Заходи Термін
подання

пропозицій

Термін
ви онання

Ви онавці Приміт и

1. Під от вати перелі и об`є тів
психоневроло ічних за ладів та
станов, підпоряд ованих
ГУСЗН, а та ож ГУОЗтаМЗ, що
потреб ють поб дови,
апітальних ремонтів,
модернізації і переоснащення
першочер овом поряд , та
пропозиції щодо обся ів
фінанс вання на 2008 рі для
реалізації цих заходів.

До 15.11.07 До
30.11.07

Костюрен о Т.М.,
Кач рова Л.В.,
За ородній В.В.,
Падал а В.М.

2. Сприяти по ращенню
дос оналення стр т ри та
форм діяльності
психоневроло ічних диспансерів
шляхом надання їм приміщень в
районах міста для створення
денних стаціонарів з
реабілітаційними підрозділами.

До 15.11.07 Березень
2008

Голови районних
У місті Києві
державних
адміністрацій,
Кач рова Л.В.

3. Забезпечити щорічне збільшення
чисельності штатів:
- психіатричних лі арнях для
створення
м льтидисциплінарних бри ад в
ожном відділенні;
- ПНД і диспансерно о
відділення ПНЛ № 2 для
забезпечення патронажно о
обсл ов вання та надання
соціальної допомо и інвалідам
психічно хворим вдома
медичними сестрами соціальної
допомо и.

До 15.11.07 Щорічно Кач рова Л.В.
За ородній В.В.,
оловні лі арі
ПНЛ та ПНД

4. Забезпечити в
психоневроло ічних лі арнях
фінанс вання на меди аменти
для проведення омпле сно о
лі вання з рах ванням
психотропних препаратів нових
по олінь.

До 15.11.07 Щорічно Кач рова Л.В.
За ородній В.В.,
оловні лі арі
ПНЛ

5. Збільшити фінанс вання на
меди аменти в ПНД для
дося нення меди аментозно о
забезпечення в психіатричних
денних стаціонарах
психіатричних на рівні лі арняних
стаціонарів, а та ож
забезпечення наст пно о
безоплатно о амб латорно о
меди аментозно о
підтрим ючо о лі ванням,
том числі психотропними
препаратами нових по олінь.

До 15.11.07 Щорічно Кач рова Л.В.
За ородній В.В.,
оловні лі арі
ПНД та ПНЛ №2
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6. Збільшити фінанс вання на
харч вання в психіатричних
денних стаціонарах ПНД для
забезпечення повноцінно о
одноразово о харч вання.

До 15.11.07 Щорічно Кач рова Л.В.
За ородній В.В.,
оловні лі арі
ПНД та ПНЛ № 2

7. Розробити цільові про рами
забезпечення меди аментами
о ремих ате орій пацієнтів з
психічними захворюваннями,
для я их ці лі арсь і засоби є
життєво необхідними.

До 30.11.07 Квітень
2008

Кач рова Л.В.
За ородній В.В.,
оловні лі арі
ПНД та ПНЛ

8. Забезпечити в психіатричних
лі арнях достатнє фінанс вання
для оснащення відділень
твердим та м`я им інвентарем
(матрацами, білизною, одя ом і
вз ттям).

До 15.11.07 Січень
2008

Кач рова Л.В.
За ородній В.В.,
оловні лі арі
ПНЛ

9. Ор аніз вати в ПНД денні
бри ади невід ладної
психіатричної допомо и для
відвід вання та ви онання
лі арсь их призначень хворим,
я і переб вають на а тивном та
підтрим ючом амб латорном
лі ванні, а та ож патронаж з
меди о-соціальних питань

До 15.11.07 Травень
2008

Кач рова Л.В.
За ородній В.В.,
оловні лі арі
ПНД та ПНЛ №2

10. 3 метою забезпечення безпе и
при наданні амб латорної
психіатричної допомо и вдома
передбачити штатном
роз ладі ПНД посади молодшої
медичної сестри бри ади
невід ладної психіатричної
допомо и для с проводження
лі арів та медичних сестер.

До 15.11.07 Травень
2008

Кач рова Л.В.
За ородній В.В.,
оловні лі арі
ПНД та ПНЛ №2

11. Вивчити напрям и розвит
тр дової реабілітації психічно
хворих в Центрах меди о-
соціальної та тр дової
реабілітації психічнохворих та
надати пропозиції щодо
можливості надання їм
м ніципальних замовлень.

До 30.11.07 Травень
2008

Кач рова Л.В.,
За ородній В.В.,
дире тори
ЦМСТР

12. Роз лян ти питання про
створення соціально о житла
("б дин ів на півдорозі",
ртожит ів та ін.) для хворих,

я і втратили житло та соціальні
зв`яз и, але за психічним
станом мож ть жити самостійно
при мові меди о-соціально о
с провод або потреб ють
адаптації звичайном житті
перед поверненням до родини.

До 30.11.07 Січень
2008

Костюрен о
Т.М., Кач рова
Л.В.

13. Створити в стр т рі
інтернатних станов системи
Головно о правління
соціально о захист населення
дитячо о психоневроло ічно о
б дин -інтернат 3- о профілю
(або підрозділів 3- о профілю),
я і призначені для дітей з
тяж ими психічними розладами.

До 30.11.07 Травень
2008

Костюрен о Т.М.

14. Розробити індивід альні
про рами реабілітації інвалідів
та продовжити робот по
ор анізації дозвільної зайнятості
інвалідів в б дин ах інтернатах.

До 30.11.07 Вересень
2008

Костюрен о Т.М.
Кач рова Л.В.

15. Опрацювати з Міністерством
праці та соціально о захист
населення питання щодо
внесення змін в діючі штатні
нормативи в частині зменшення
навантаження на молодший
медичний персонал.

До 30.11.07 Вересень
2008

Костюрен о Т.М.

16. Під от вати та винести на
роз ляд пропозиції з
дос оналення роботи та
взаємодії опі нсь их рад
районних місті Києві
державних адміністрацій з
ерівни ами місь их б дин ів-
інтернатів психоневроло ічно о
профілю, психіатричних лі арень
і ПНД щодо захист за онних
інтересів та збереження майна
підопічних інтернатних станов і
пацієнтів психоневроло ічних
за ладів охорони здоров`я.

До 30.11.07 Січень
2008

Голови РДА,
Костюрен о
Т.М., Кач рова
Л.В., ерівни и
б дин ів
інтернатів, ПНД
та ПНЛ

17. Підвищити заці авленість в
роботі та по ращити мови
праці працівни ів інтернатних
станов ГУСЗН
психоневроло ічних за ладах
ГУОЗтаМЗ шляхом:

17.1. - підвищення заробітної плати
("столична" надбав а);

До 15.11.07 Січень
2008

Костюрен о Т.М.
Кач рова Л.В.

17.2. - створення імнат
психоло ічно о розвантаження
для персонал б дин ів-
інтернатів.

До 15.11.07 Жовтень
2008

Костюрен о Т.М.

18. Роз лян ти питання та надати
пропозиції про створення під
Киз аи санаторію для
санаторно- рортно о лі вання
та оздоровлення інвалідів з
психічними розладами, старших
18 ро ів.

До 30.11.07 Січень
2008

Управління
справах жіно ,
інвалідів,
ветеранів війни
та праці

19. Сприяти вирішенню питання про
надання права на постійне
орист вання земельними
ділян ами, на я их розташовані
психоневроло ічні за ади та
станови систем охорони
здоров`я та соціально о захист .

До 30.11.07 Червень
2008

Костюрен о Т.М.
Кач рова Л.В.

20. Роз лян ти питання за поданням
ромадсь их об`єднань щодо:

№ п.п. Заходи Термін
подання

пропозицій

Термін
ви онання

Ви онавці Приміт и

20.1. - надання двох приміщень
ом нальної власності міста в
оренд для створення станов
постійно о та тимчасово о
переб вання інвалідів з
либо им ст пенем роз мової
відсталості при бла одійном
товаристві допомо и дітям та
дорослим з роз мовими вадами
"Голосіїво" та при бла одійній
станові "Спеціальна Ш ола-
Життя";

До 30.11.07 Березень
2008

Управління
справах жіно ,
інвалідів,
ветеранів війни
та праці, НГО

20.2. - надання фінансової підтрим и
для забезпечення діяльності
реабілітаційних станов
(проведення ремонтів,
облашт вання, оплати
персонал , харч вання):

20.2.1. - бла одійном товариств
"Джерела" для забезпечення
12- одинно о соціально-
поб тово о патронаж інвалідів
з либо им та тяж им
ст пенями роз мової відсталості
на 16 осіб;

До 30.11.07 Березень
2008

Управління
справах жіно ,
інвалідів,
ветеранів війни
та праці, НГО

20.2.2. - бла одійном товариств
допомо и дітям та дорослим з
роз мовими вадами "Голосіїво"
на 16 осіб;

До 30.11.07 Березень
2008

Управління
справах жіно ,
інвалідів,
ветеранів війни
та праці, НГО

20.2.3. - бла одійній станові
"Спеціальна Ш ола-Життя" на
24 особи; ,

До 30.11.07 Березень
2008

Управління
справах жіно ,
інвалідів,
ветеранів війни
та праці, НГО

20.2.4. - иївсь ій філії "Спеціальної
Олімпіади в У раїні" для
ор анізації фіз льт рно-
спортивної реабілітації
психоневроло ічних інтернатах,
бла одійних становах
"Джерела", "Спеціальна Ш ола-
Життя", бла одійном
товаристві допомо и дітям та
дорослим з роз мовими вадами
"Голосіїво";

До 30.11.07 Березень
2008

Управління
справах жіно ,
інвалідів,
ветеранів війни
та праці, НГО

20.2.5. - для завершення ремонт та
облашт вання денно о центр
для інвалідів з либо им
ст пенем роз мової відсталості
за адресою: в л. Сивась а, 12,
визначеної для проведення
е сперимент із соціальної
адаптації інвалідів з роз мовою
відсталістю;

До 30.11.07 Березень
2008

Управління
справах жіно ,
інвалідів,
ветеранів війни
та праці, НГО

20.2.6. - для обладнання спортивно о
майданчи а біля б дин міні-
ртожит за адресою:

в л. Сивась а, 16;

До 30.11.07 Березень
2008

Управління
справах жіно ,
Інвалідів,
ветеранів війни
та праці, НГО

20.2.7. - для забезпечення працетерапії
50 інвалідів з либо им
ст пенем роз мової відсталості
свічній майстерні бла одійно о

товариства "Джерела";

До 30.11.07 Березень
2008

Управління
справах жіно ,
інвалідів,
ветеранів війни
та праці, НГО

20.2.8. -- для забезпечення про рами
ранньої реабілітації дітей-
інвалідів з роз мовою
відсталості ві ом до 7 ро ів за
індивід альними про рамами
реабілітації на базі бла одійно о
товариства "Джерела" на 50
дітей та бла одійно о
товариства "Голосіїво" на 25
дітей;

До 30.11.07 Березень
2008

Управління
справах жіно ,
інвалідів,
ветеранів війни
та праці, НГО

20.2.9. -- для забезпечення про рами
соціально о с провод
працевлашт вання інвалідів з
роз мовою відсталістю
бла одійном товаристві
"Джерела" та бла одійном
товаристві "Голосіїво" для 24
інвалідів.

До 30.11.07 Березень
2008

Управління
справах жіно ,
інвалідів,
ветеранів війни
та праці, НГО

21. 3 метою поліпшення мов
тримання, надання додат ових
посл та проведення
реабілітаційних заходів в
психоневроло ічних б дин ах
інтернатах:

21.1. - на базі Новобілиць о о
психоневроло ічно о інтернат
створити відділення
поліпшено о до ляд із
наданням додат ових платних
посл

До 30.11.07 Вересень
2008

Костюрен о Т.М.

21.2. - створити реабілітаційні тр дові
майстерні при сіх
психоневроло ічних інтернатах
міста Києва для забезпечення
працетерапії хворих

До 30.11.07 Листопад
2008

Костюрен о Т.М.

21.3. - виділити ошти на ремонт
а тової зали і бібліоте и
Новобілиць о о
психоневроло ічно о інтернат

До 30.11.07 Січень
2008

Костюрен о Т.М.

22. Ор аніз вати щоденне
транспорт вання інвалідів з
психічними захворюваннями та
роз мовою відсталістю до
реабілітаційних за ладів та
станов сіх форм власності.

До 30.11.07 Вересень
2008

Костюрен о Т.М.

Заст пни олови — ерiвни апарат Б. Стичинсь ий
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РЕДАКЦІЙНИЙ СТАТУТ
комунального підприємства Київської міської державної адміністрації

“Радіостанція “Голос Києва”

1. Îñíîâí³ âèìîãè äî çàáåçïå÷åííÿ òî÷-
íîñò³, îá’ºêòèâíîñò³, íåóïåðåäæåíîñò³ òà
çáàëàíñîâàíîñò³ ³íôîðìàö³¿, ùî ðîçïîâñþ-
äæóºòüñÿ.

1.1. Ðàä³îñòàíö³ÿ ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ðå-
àë³çóº ïðèíöèïè îá’ºêòèâíîñò³, äîñòîâ³ð-
íîñò³ ³íôîðìàö³¿, êîìïåòåíòíîñò³, ãàðàí-
òóâàííÿ ïðàâà êîæíîãî ãðîìàäÿíèíà íà
äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿, â³ëüíå âèñëîâëþ-
âàííÿ ñâî¿õ ïîãëÿä³â òà äóìîê, çàáåçïå-
÷åííÿ ³äåîëîã³÷íîãî òà ïîë³òè÷íîãî ïëþ-
ðàë³çìó, äîòðèìàííÿ ðàä³îïðàö³âíèêàìè
ïðîôåñ³éíî¿ åòèêè òà çàãàëüíîëþäñüêèõ
íîðì ìîðàë³.

1.2. Ðàä³îñòàíö³ÿ çîáîâ’ÿçàíà:
1.2.1. äîòðèìóâàòèñÿ çàêîíîäàâñòâà

Óêðà¿íè òà âèìîã ë³öåíç³¿;
1.2.2. âèêîíóâàòè ð³øåííÿ Íàö³îíàëü-

íî¿ ðàäè òà ñóäîâèõ îðãàí³â;
1.2.3. ïîøèðþâàòè îá’ºêòèâíó ³íôîðìà-

ö³þ;
1.2.4. íå ñòâîðþâàòè ïåðåøêîä ó ïåðå-

äà÷³ òà ïðèéìàíí³ ïðîãðàì ³íøèõ ðàä³î-
îðãàí³çàö³é;

1.2.5. äîòðèìóâàòèñÿ âèìîã äåðæàâíèõ
ñòàíäàðò³â ³ òåõí³÷íèõ ïàðàìåòð³â ðàä³î-
ìîâëåííÿ;

1.2.6. âèêîíóâàòè ïðàâèëà ðåêëàìíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ ³ ñïîíñîðñòâà, âñòàíîâëåí³ çàêî-
íîäàâñòâîì;

1.2.7. ç ïîâàãîþ ñòàâèòèñÿ äî íàö³î-
íàëüíî¿ ã³äíîñò³, íàö³îíàëüíî¿ ñâîºð³ä-
íîñò³ ³ êóëüòóðè âñ³õ íàðîä³â;

1.2.8. çáåð³ãàòè ó òàºìíèö³, íà ï³äñòàâ³
äîêóìåíòàëüíîãî ï³äòâåðäæåííÿ, â³äîìî-
ñò³ ïðî îñîáó, ÿêà ïåðåäàëà ³íôîðìàö³þ
àáî ³íø³ ìàòåð³àëè çà óìîâè íåðîçãîëî-
øåííÿ ¿¿ ³ìåí³;

1.2.9. íå ïîøèðþâàòè ìàòåð³àëè, ÿê³
ïîðóøóþòü ïðåçóìïö³þ íåâèíóâàòîñò³
ï³äñóäíîãî àáî óïåðåäæóþòü ð³øåííÿ ñó-
äó;

1.2.10. íå ðîçãîëîøóâàòè ³íôîðìàö³þ
ïðî ïðèâàòíå æèòòÿ ãðîìàäÿíèíà áåç éî-
ãî çãîäè, ÿêùî öÿ ³íôîðìàö³ÿ íå º ñó-
ñï³ëüíî íåîáõ³äíîþ;

1.2.11. ðîçì³ñòèòè ñïðîñòóâàííÿ ïîøè-
ðåíî¿ ³íôîðìàö³¿, âèçíàíî¿ íåäîñòîâ³ð-
íîþ, íàêëåïíèöüêîþ òîùî.

2. Âèìîãè äî ðîçïîâñþäæåííÿ êîíô³äåí-
ö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿.

2.1. Êîíô³äåíö³éíîþ ³íôîðìàö³ºþ
º/ìîæóòü áóòè â³äîìîñò³, ùî çíàõîäÿòü-
ñÿ ó âîëîä³íí³, êîðèñòóâàíí³ àáî ðîçïî-
ðÿäæåíí³ îêðåìèõ ô³çè÷íèõ ÷è þðèäè÷-
íèõ îñ³á ³ ìîæóòü ïîøèðþâàòèñÿ çà ¿õ
áàæàííÿì â³äïîâ³äíî äî ïåðåäáà÷åíèõ
íèìè óìîâ.

2.2. Äî òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ íàëåæèòü ³í-
ôîðìàö³ÿ ïðîôåñ³éíîãî, ä³ëîâîãî, âèðîá-
íè÷îãî, êîìåðö³éíîãî òà ³íøîãî õàðàê-
òåðó, ÿêó ô³çè÷í³/þðèäè÷í³ îñîáè îòðè-
ìàëè ÷è ñòâîðèëè íà âëàñí³ êîøòè, âî-
ëîä³þòü íåþ ³ ñàìîñò³éíî âèçíà÷àþòü ðå-
æèì äîñòóïó äî íå¿.

Âèíÿòîê ñòàíîâèòü ³íôîðìàö³ÿ êîìåð-
ö³éíîãî òà áàíê³âñüêîãî õàðàêòåðó, à òà-
êîæ ³íôîðìàö³ÿ, ïðàâîâèé ðåæèì ÿêî¿
âñòàíîâëåíî Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè
çà ïîäàííÿì Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
(ç ïèòàíü ñòàòèñòèêè, åêîëîã³¿, áàíê³â-
ñüêèõ îïåðàö³é, ïîäàòê³â òîùî), òà ³í-
ôîðìàö³ÿ, ïðèõîâóâàííÿ ÿêî¿ ÿâëÿº çà-
ãðîçó æèòòþ ³ çäîðîâ’þ ëþäåé.

2.3. ²íôîðìàö³ÿ ç îáìåæåíèì äîñòóïîì
ìîæå áóòè ïîøèðåíà áåç çãîäè ¿¿ âëàñíè-
êà, ÿêùî öÿ ³íôîðìàö³ÿ º ñóñï³ëüíî çíà-
÷èìîþ, òîáòî ÿêùî âîíà º ïðåäìåòîì
ãðîìàäñüêîãî ³íòåðåñó ³ ÿêùî ïðàâî ãðî-
ìàäñüêîñò³ çíàòè öþ ³íôîðìàö³þ ïåðåâà-
æàº ïðàâî ¿¿ âëàñíèêà íà ¿¿ çàõèñò.

3. Âèìîãè äî ðîçïîâñþäæåííÿ ³íôîðìà-
ö³¿ ïðî íàñèëüñòâî.

3.1. ²íôîðìàö³ÿ íå ìîæå áóòè âèêîðèñ-
òàíà äëÿ çàêëèê³â äî ïîâàëåííÿ êîíñòè-

òóö³éíîãî ëàäó, ïîðóøåííÿ òåðèòîð³àëü-
íî¿ ö³ë³ñíîñò³ Óêðà¿íè, ïðîïàãàíäè â³é-
íè, íàñèëüñòâà, æîðñòîêîñò³, ðîçïàëþ-
âàííÿ ðàñîâî¿, íàö³îíàëüíî¿, ðåë³ã³éíî¿
âîðîæíå÷³, ïîñÿãàííÿ íà ïðàâà ³ ñâîáî-
äè ëþäèíè.

3.2. Ìàòåð³àëè, ó ÿêèõ ïîäàºòüñÿ ³í-
ôîðìàö³ÿ ïðî ä³¿ íàñèëüíèöüêîãî õàðàê-
òåðó, ïîâèíí³ áóòè ïîäàí³ òàê, àáè íå
ñïîíóêàòè ³ íå ïðîâîêóâàòè ïðåäñòàâíè-
ê³â ñëóõàöüêî¿ àóäèòîð³¿ äî òèõ æå ñàìèõ
íàñèëüíèöüêèõ ä³é.

4. Âèìîãè äî ðîçïîâñþäæåííÿ ³íôîðìà-
ö³¿ ïðî çëî÷èíè.

4.1. Ïðè ³íôîðìóâàíí³ íàñåëåííÿ ïðî
ïîä³¿ êðèì³íàëüíîãî õàðàêòåðó ðàä³îæóð-
íàë³ñò ïîâèíåí òàê ñôîðìóâàòè ñâîº ïî-
â³äîìëåííÿ, àáè íå íàøêîäèòè ðåïóòàö³¿
ÿê îá’ºêòó, êîòðèé ïîñòðàæäàâ â³ä ä³é
çëî÷èííîãî õàðàêòåðó, òàê ³ îá’ºêòó, êîò-
ðèé çâèíóâà÷åíèé ó çëî÷èíí³é ä³ÿëüíî-
ñò³. Îêð³ì òîãî, ³íôîðìàö³ÿ íå ïîâèííà
ðîçãîëîøóâàòè òàºìíèö³ ñë³äñòâà.

5. Âèìîãè äî ðîçïîâñþäæåííÿ ³íôîðìà-
ö³¿ ïðî ð³çí³ ãðóïè íàñåëåííÿ (íàö³îíàëüí³
òà ñåêñóàëüí³ ìåíøèíè, ðåë³ã³éí³ ãðóïè,
õâîðèõ òà ³íâàë³ä³â).

5.1. Çàáîðîíåíî ðîçïîâñþäæóâàííÿ â
ðàä³îïðîãðàìàõ â³äîìîñòåé, ÿê³ ïîðóøó-
þòü ïðàâà ³ çàêîíí³ ³íòåðåñè ãðîìàäÿí,
ïðèíèæóþòü ¿õ ÷åñòü ³ ã³äí³ñòü.

5.2. Çàáîðîíåíî ïîäàâàòè ³íôîðìàö³þ
òàêèì ÷èíîì, ùîá âîíà ìîãëà ïðÿìî ÷è
îïîñåðåäêîâàíî ñïðèÿòè ì³æíàö³îíàëü-
íèì êîíôë³êòàì àáî ðîçïàëþâàòè âîðîæ-
íå÷ó ì³æ ð³çíèìè ðåë³ã³éíèìè êîíôåñ³-
ÿìè.

6. Âèìîãè äî çàõèñòó ä³òåé â³ä íåãàòèâ-
íîãî âïëèâó ³íôîðìàö³¿, ùî ðîçïîâñþäæóº-
òüñÿ.

6.1. Ïåðåäà÷³, ùî ìîæóòü çàâäàòè øêî-
äè ô³çè÷íîìó, ïñèõ³÷íîìó, ìîðàëüíîìó
ðîçâèòêîâ³ íåïîâíîë³òí³õ, çàáîðîíÿþòü-
ñÿ.

6.2. Íå äîïóñêàºòüñÿ áåç çãîäè áàòüê³â
àáî îñ³á, ùî ¿õ çàì³íþþòü, ðîçïîâñþäæó-
âàòè ³íôîðìàö³þ ïðî íåïîâíîë³òí³õ, ÿê³
â÷èíèëè çëî÷èí, ïðî çëî÷èíè, â÷èíåí³
ùîäî íåïîâíîë³òí³õ, à òàêîæ ïðî ñàìî-
ãóáñòâî íåïîâíîë³òí³õ, ÿêùî òàêà ³íôîð-
ìàö³ÿ äîçâîëÿº ³äåíòèô³êóâàòè îñîáó íå-
ïîâíîë³òíüîãî.

6.3. Ðàä³îñòàíö³¿ ñë³ä óíèêàòè ïðèéî-
ì³â, ÿê³ ìîæóòü ïðèçâåñòè äî íåáåçïå÷-
íîãî íàñë³äóâàííÿ. Ó ïðîãðàìàõ äëÿ ä³-
òåé òà ï³äë³òê³â íåïðèéíÿòíèì º ïðîïà-
ãóâàííÿ ïàë³ííÿ, âæèâàííÿ àëêîãîëþ òà
íàðêîòèê³â. Ïðè êðàéí³é íåîáõ³äíîñò³
âêëþ÷åííÿ äî ïðîãðàì ìàòåð³àë³â ùîäî
ôàêò³â ñàìîãóáñòâà, ñë³ä óíèêàòè ÿñêðà-
âèõ äåòàëåé ñïîñîá³â â÷èíåííÿ ñó¿öèäó.

7. Âèìîãè äî ïåðåâ³ðêè äîñòîâ³ðíîñò³ ³í-
ôîðìàö³¿, îäåðæàíî¿ â³ä òðåò³õ îñ³á.

7.1. Ðàä³îæóðíàë³ñò ÿê òâîð÷èé ïðàö³â-
íèê ðàä³îñòàíö³¿ äëÿ ï³äãîòîâêè ìàòåð³-
àë³â ç ìåòîþ ¿õ ïîøèðåííÿ, ç îäíîãî áî-
êó, ìàº ïðàâî çáèðàòè ³ îòðèìóâàòè áåç
ïåðåøêîä íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ, à ç ³í-
øîãî — çîáîâ’ÿçàíèé ïîäàâàòè ¿¿ äîñòî-
â³ðíî é îá’ºêòèâíî. Ó çâ’ÿçêó ç âèêîíàí-
íÿì ïðîôåñ³éíèõ îáîâ’ÿçê³â çàêîíè
Óêðà¿íè ãàðàíòóþòü æóðíàë³ñòàì â³ëüíèé
äîñòóï äî ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ, àðõ³âíèõ,
á³áë³îòå÷íèõ ³ ìóçåéíèõ ôîíä³â òîùî. Ãî-
ëîâíå æ äæåðåëî ³íôîðìàö³¿ äëÿ ïðàö³â-
íèê³â ðàä³îñòàíö³¿ — ïîä³¿ ³ ôàêòè ïî-
âñÿêäåííîãî æèòòÿ â óñüîìó ¿õ ðîçìà¿ò-
ò³. Òîìó æóðíàë³ñòàì íàäàíî ïðàâî â³ä-
â³äóâàòè äåðæàâí³ îðãàíè âëàäè, îðãàíè
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, à òàêîæ ï³ä-
ïðèºìñòâà, óñòàíîâè é îðãàí³çàö³¿ òà áó-
òè ïðèéíÿòèìè ¿õ ïîñàäîâèìè îñîáàìè ³

â³äêðèòî çä³éñíþâàòè çàïèñè ç çàñòîñó-
âàííÿì àóä³îòåõí³êè, çà âèíÿòêîì âèïàä-
ê³â, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

8. Âèìîãè äî äîòðèìàííÿ àâòîðñüêèõ òà
ñóì³æíèõ ïðàâ ïðè ðîçïîâñþäæåíí³ ³íôîð-
ìàö³¿.

8.1. ßêùî ³íøå íå ïåðåäáà÷åíî ó äîãî-
âîð³ ïðî ñòâîðåííÿ ðàä³îïðîãðàìè, àâòî-
ðè, ÿê³ çðîáèëè âíåñîê àáî çîáîâ’ÿçàëè-
ñÿ çðîáèòè âíåñîê ó ñòâîðåííÿ ðàä³îïðî-
ãðàìè ³ ïåðåäàëè ìàéíîâ³ ïðàâà ðàä³î-
ñòàíö³¿, ÿêà çä³éñíþº âèðîáíèöòâî ðàä³î-
ïðîãðàìè, íå ìàþòü ïðàâà çàïåðå÷óâàòè
ïðîòè ¿¿ â³äòâîðåííÿ, ðîçïîâñþäæåííÿ,
ïóáë³÷íîãî ñïîâ³ùåííÿ, êð³ì ïðàâà íà
îêðåìå ïóáë³÷íå âèêîíàííÿ ìóçè÷íèõ
òâîð³â, âêëþ÷åíèõ äî ðàä³îïðîãðàìè. Çà
îïðèëþäíåííÿ ³ êîæíå ïóáë³÷íå ñïîâ³-
ùåííÿ ðàä³îïðîãðàìè, ¿¿ çäàâàííÿ ó ìàé-
íîâèé íàéì ³ (àáî) êîìåðö³éíèé ïðîêàò
éîãî ïðèì³ðíèê³â çà âñ³ìà àâòîðàìè ðà-
ä³îïðîãðàìè çáåð³ãàºòüñÿ ïðàâî íà ñïðà-
âåäëèâó âèíàãîðîäó, ùî ðîçïîä³ëÿºòüñÿ ³
âèïëà÷óºòüñÿ ðàä³îñòàíö³ºþ.

8.2. Äî ìàéíîâèõ ïðàâ ðàä³îñòàíö³¿ íà-
ëåæèòü ¿¿ âèêëþ÷íå ïðàâî íà âèêîðèñ-
òàííÿ ñâî¿õ ïðîãðàì áóäü-ÿêèì ñïîñîáîì
³ âèêëþ÷íå ïðàâî äîçâîëÿòè ÷è çàáîðî-
íÿòè ³íøèì îñîáàì:

à) ïóáë³÷íå ñïîâ³ùåííÿ ñâî¿õ ïðîãðàì
øëÿõîì òðàíñëÿö³¿ ³ ðåòðàíñëÿö³¿;

á) ô³êñàö³þ ñâî¿õ ïðîãðàì íà ìàòåð³àëü-
íîìó íîñ³¿ òà ¿õ â³äòâîðåííÿ;

â) ïóáë³÷íå âèêîíàííÿ ³ ïóáë³÷íó äå-
ìîíñòðàö³þ ñâî¿õ ïðîãðàì ó ì³ñöÿõ ç
ïëàòíèì âõîäîì.

8.3. Ðàä³îñòàíö³ÿ òàêîæ ìàº ïðàâî çà-
áîðîíÿòè ïîøèðåííÿ íà òåðèòîð³¿ Óêðà-
¿íè ÷è ç òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ñèãíàëó ³ç ñó-
ïóòíèêà, ùî íåñå ¿õ ïðîãðàìè, ðîçïîâñþ-
äæóþ÷èì îðãàíîì, äëÿ ÿêîãî öåé ñèãíàë
³ç ñóïóòíèêà íå ïðèçíà÷àâñÿ.

8.4. Ìàéíîâ³ ïðàâà ðàä³îñòàíö³¿ ìîæóòü
ïåðåäàâàòèñÿ (â³ä÷óæóâàòèñÿ) ³íøèì îñî-
áàì íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó, â ÿêîìó âèçíà-
÷àþòüñÿ ñïîñ³á ³ ñòðîê âèêîðèñòàííÿ
ïðîãðàìè ìîâëåííÿ, ðîçì³ð ³ ïîðÿäîê âè-
ïëàòè âèíàãîðîäè, òåðèòîð³ÿ, íà ÿêó ðîç-
ïîâñþäæóþòüñÿ ïåðåäàí³ ïðàâà, òîùî.

9. Îñîáëèâîñò³ ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿
ïðî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ òà ïîë³òèê³â ï³ä ÷àñ âè-
áîð÷îãî ïðîöåñó òà ïîçà éîãî ìåæàìè.

9.1. Ðàä³îñòàíö³ÿ çàáåçïå÷óº îäíàêîâ³
ìîæëèâîñò³ äëÿ âåäåííÿ ïåðåäâèáîðíî¿
àã³òàö³¿ øëÿõîì áåçêîøòîâíîãî íàäàííÿ
îäíàêîâîãî çà îáñÿãîì ³ ð³âíîö³ííîãî
åô³ðíîãî ÷àñó.

9.2. Ï³ä ÷àñ âèáîð÷îãî ïðîöåñó ðàä³î-
æóðíàë³ñòàì ó ïåðåäà÷àõ, íå îáóìîâëå-
íèõ óãîäàìè, óêëàäåíèìè â³äïîâ³äíî äî
âèìîã Çàêîí³â Óêðà¿íè “Ïðî âèáîðè íà-
ðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè” òà “Ïðî âè-
áîðè äåïóòàò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâòîíîì-
íî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, ì³ñöåâèõ ðàä òà
ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ, ì³ñüêèõ ãîë³â”, çà-
áîðîíÿºòüñÿ àã³òóâàòè çà àáî ïðîòè ïàð-
ò³é (áëîê³â), âèñóíóòèõ íèìè êàíäèäàò³â
ó äåïóòàòè, ÷è ïîøèðþâàòè ³íôîðìàö³þ,
ÿêà ìàº îçíàêè ïîë³òè÷íî¿ ðåêëàìè, áåç-
îïëàòíî àáî ÿêà îïëà÷åíà ç äæåðåë, íå
ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì, à òàê ñàìî ïîøè-
ðþâàòè áóäü-ÿêó ³íôîðìàö³þ ç ìåòîþ
ñïîíóêàííÿ âèáîðö³â ãîëîñóâàòè çà àáî
ïðîòè ïåâíîãî ñóá’ºêòà âèáîð÷îãî ïðîöå-
ñó.

9.3. Çàáîðîíÿºòüñÿ ðîçïîâñþäæåííÿ çà-
â³äîìî íåäîñòîâ³ðíèõ àáî íàêëåïíèöü-
êèõ â³äîìîñòåé ïðî ïàðò³þ (áëîê) — ñóá’-
ºêòà âèáîð÷îãî ïðîöåñó àáî ïðî êàíäè-
äàòà ó äåïóòàòè.

9.4. Ó ïåð³îä ì³æ âèáîðàìè ðàä³îñòàí-
ö³ÿ äëÿ îá’ºêòèâíîãî âèñâ³òëåííÿ ïðîöå-
ñ³â òà ïîä³é, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ ó ñóñï³ëü-
ñòâ³, íàäàº ïîë³òè÷íèì ïàðò³ÿì îäíàêîâ³
ìîæëèâîñò³ äëÿ âèñëîâëåííÿ ñâî¿õ ïî-
ãëÿä³â.

10. Âèìîãè äî ðåêëàìè òà ñïîíñîðñòâà.

10.1. ×àñ ìîâëåííÿ, â³äâåäåíèé íà ðåê-
ëàìó, íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè 15 â³äñîò-
ê³â ôàêòè÷íîãî îáñÿãó ìîâëåííÿ ïðîòÿ-
ãîì àñòðîíîì³÷íî¿ äîáè.

10.2. ×àñòêà ðåêëàìè ïðîòÿãîì êîæíî¿
àñòðîíîì³÷íî¿ ãîäèíè ôàêòè÷íîãî ìîâ-
ëåííÿ íå ïîâèííà ïåðåâèùóâàòè 20 â³ä-
ñîòê³â.

10.3. Ðåêëàìà ïîâèííà ðîçì³ùóâàòèñÿ
ó ïåðåðâàõ ì³æ ïðîãðàìàìè, ïåðåäà÷àìè.

10.4 Çàáîðîíÿºòüñÿ ðåêëàìà òþòþíî-
âèõ âèðîá³â òà àëêîãîëüíèõ íàïî¿â.

10.5. Ó ðàä³îïåðåäà÷àõ, ÿê³ ñòâîðåí³ ³
ïðîâîäÿòüñÿ çà ó÷àñòþ ñïîíñîð³â, çàáî-
ðîíÿºòüñÿ íàâîäèòè áóäü-ÿêó ³íôîðìà-
ö³þ ðåêëàìíîãî õàðàêòåðó ïðî ñïîíñîðà
òà/àáî éîãî òîâàðè, êð³ì ³ìåí³ àáî íàé-
ìåíóâàííÿ òà çíàêà äëÿ òîâàð³â ³ ïîñëóã
ñïîíñîð³â.

10.6. Ðàä³îïðîãðàìè òà ïåðåäà÷³ àáî ¿õ
ñêëàäîâ³ ÷àñòèíè, ÿê³ ô³íàíñóþòüñÿ ñïîí-
ñîðîì, íå ïîâèíí³ âì³ùóâàòè ïðÿì³ ÷è
ïðèõîâàí³ ïîñèëàííÿ íà íàçâó òîâàð³â àáî
ïîñëóã.

10.7. Çàáîðîíÿºòüñÿ ñïîíñîðóâàííÿ íî-
âèí, ðàä³îïðîãðàì òà ïåðåäà÷, ÿê³ âèñâ³ò-
ëþþòü ïîë³òè÷í³ ïîä³¿ ÷è ïðîáëåìè.

10.8. Ñïîíñîðè íå ìàþòü ïðàâà âïëè-
âàòè íà ÷àñ ³ çì³ñò ðàä³îïðîãðàì òà ïåðå-
äà÷ àáî ¿õ ÷àñòèíè, à òàêîæ âòðó÷àòèñÿ ó
ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü ðàä³îñòàíö³¿ òà ¿¿
ïðàö³âíèê³â.

10.9. Ñïîíñîðàìè íå ìîæóòü âèñòóïà-
òè þðèäè÷í³ òà ô³çè÷í³ îñîáè, îñíîâíîþ
ä³ÿëüí³ñòþ ÿêèõ º âèðîáíèöòâî ÷è ðåàë³-
çàö³ÿ òîâàð³â òà ïîñëóã, ðåêëàìà ÿêèõ çà-
áîðîíåíà â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà
Óêðà¿íè.

11. Âèìîãè ùîäî íåäîïóùåííÿ ïðèõîâà-
íî¿ ðåêëàìè òà îäåðæàííÿ òâîð÷èìè ïðà-
ö³âíèêàìè ðàä³îñòàíö³¿ òîâàð³â ³ ïîñëóã áåç-
êîøòîâíî àáî çà ï³ëüãîâèìè ö³íàìè.

11.1. Ïðèõîâàíà ðåêëàìà íå äîçâîëÿº-
òüñÿ.

11.2. Ïðèõîâàíîþ ðåêëàìîþ º çãàäó-
âàííÿ ÷è äåìîíñòðàö³ÿ òîâàð³â, ïîñëóã,
³ìåí, ìàðîê àáî òîãî, õòî íàäàº ïîñëóãè,
ÿêùî öå ðîáèòüñÿ ç ðåêëàìíîþ ìåòîþ ÷è
ìîæå ââåñòè ãðîìàäñüê³ñòü â îìàíó ñòî-
ñîâíî ñïðàâæí³õ ö³ëåé òàêîãî çãàäóâàí-
íÿ.

11.3. Âåäó÷èì ïðîãðàì çàáîðîíÿºòüñÿ
ðîáèòè ïîä³áí³ çãàäóâàííÿ, ÿê³ ìàþòü íà
ìåò³ ðåêëàìí³ ö³ë³ îñîáëèâî ó òèõ âèïàä-
êàõ, êîëè âîíè çä³éñíþþòüñÿ çà âèíàãî-
ðîäó àáî ïîñëóãó ó â³äïîâ³äü.

12. Ïîðÿäîê óòâîðåííÿ, ä³ÿëüíîñò³ òà
ïîâíîâàæåííÿ ðåäàêö³éíî¿ ðàäè.

12.1. Ïðè ñòâîðåíí³ ðåäàêö³éíî¿ ðàäè
ïîëîâèíà ¿¿ ñêëàäó ïðèçíà÷àºòüñÿ âëàñ-
íèêîì ðàä³îñòàíö³¿ àáî óïîâíîâàæåíèì
íèì îðãàíîì, à ïîëîâèíà îáèðàºòüñÿ
òâîð÷èì êîëåêòèâîì ðàä³îñòàíö³¿, ÿêèé
ñêëàäàºòüñÿ ç æóðíàë³ñò³â.

12.2. Îñíîâí³ ôóíêö³¿ ðåäàêö³éíî¿ ðà-
äè.

12.2.1. Êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ðà-
ä³îæóðíàë³ñòàìè ðåäàêö³éíîãî ñòàòóòó;

12.2.2. Êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ïðàâ
ðàä³îæóðíàë³ñò³â, âèìîã ùîäî çàáîðîíè
öåíçóðè òà âòðó÷àííÿ ó òâîð÷ó ä³ÿëüí³ñòü
ðàä³îñòàíö³¿;

12.2.3. Âíåñåííÿ íà ðîçãëÿä îðãàí³â
óïðàâë³ííÿ ðàä³îñòàíö³¿ ïèòàíü ïðî â³ä-
ñòîðîíåííÿ â³ä êåð³âíèöòâà ðàä³îñòàí-
ö³ºþ àáî ¿¿ îêðåìèìè ï³äðîçä³ëàìè îñ³á,
ÿê³ ïîðóøóâàëè ðåäàêö³éíèé ñòàòóò
òà/àáî âèìîãè çàêîíîäàâñòâà ùîäî ïðàâ
ðàä³îæóðíàë³ñò³â, çàáîðîíè öåíçóðè ³
âòðó÷àííÿ ó òâîð÷ó ä³ÿëüí³ñòü ðàä³îñòàí-
ö³¿, ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñëóæáîâîãî ðîçñë³-
äóâàííÿ ³ çâ³ëüíåííÿ öèõ îñ³á â³äïîâ³ä-
íî äî çàêîíó â ðàç³ ï³äòâåðäæåííÿ íàÿâ-
íîñò³ çàçíà÷åíèõ ïîðóøåíü.
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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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ВВ ІІ ДД АА ВВ ТТ ОО РР АА

Ùî ³ ÷îìó
ìè êóïóºìî
Ñâ³òëàíà ÁÅÂÇÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ó ðîçìà¿òò³
ïðîïîíóâàííÿ
ï ð î ä ó ê ò ³ â
ôåøí-á³çíåñó,
ïåðåñë ³äóþ÷è
ð³çí³ ö³ë³, êóïó-
ºìî ð³çíå.

×îìó â íàø³é
êðà¿í³ é äîñ³ ìà-
ðÿòü D&G, êîëè
¿õíÿ ð³äíà ²òàë³ÿ
â ÷åðãó çà íîâèí-
êàìè, ïðÿìî
ñêàæåìî, íå âè-
øèêîâóºòüñÿ. Äî
ñëîâà, â öüîãî
áðåíäó íàéá³ëüø³ îáñÿãè ïðîäàæó ñàìå â êðà-
¿íàõ ÑÍÄ.

Çàõ³ä äóæå ïîâàæàº åêñêëþçèâ. Ïðèêëàäà-
ìè òîãî º çàâæäè áàæàí³ ñóìêè Birkin òà âçóò-
òÿ Manolo Blahnik. Ó íàñ ìåíòàë³òåò ñïîæè-
âà÷à îð³ºíòîâàíèé íà ïðèäáàííÿ ïîïóëÿðíî-
ãî, äî êîï³þâàííÿ çàõ³äíîãî lifestyle, ³ ÷èìà-
ëî ðîáîòè ñë³ä âèêîíàòè, ùîá àðãóìåíòóâà-
òè ö³íè íà óêðà¿íñüêèé äèçàéíåðñüêèé îäÿã
äëÿ ïîòåíö³éíîãî ïîêóïöÿ. ßê ç’ÿñóâàëîñÿ,
åêñêëþçèâí³ñòü — íå çàâæäè ïåðåêîíëèâèé
àðãóìåíò. Ì³æ ³íøèì, êîëè çàõ³äíèé åêñ-
êëþçèâ ³ äî íàñ äîõîäèòü, òàì â³í âòðà÷àº â
ïîâàç³.

Ïàðàäîêñàëüíî: ìè, óêðà¿íñüê³ äèçàéíåðè,
ìð³ºìî êîíêóðóâàòè ç ã³ãàíòàìè çàõ³äíî¿ ôåøí-
³íäóñòð³¿, ó òîé ÷àñ ÿê ëþêñîâ³ ìîíîáðåíäè çà-
áóëè ïðî ñïîê³é ç ïîÿâîþ äåìîêðàòè÷í³øèõ
Zara òà H&M ³ ìîæóòü âòðàòèòè ÷àñòèíó àóäè-
òîð³¿, íàïðèêëàä, ìîëîä³æíî¿. Çâè÷àéíî, ïåð-
ø³ ë³í³¿ çíàìåíèòèõ áðåíä³â ìàþòü â³äïîâ³äíå
ñòàëå ñï³ââ³äíîøåííÿ ö³íà — ÿê³ñòü òà îñîáëè-
âå ïðåçåíòóâàííÿ ïðîäóêòó — òóò îäÿã º êóëü-
òîì. Àëå ç êîæíèì íàñòóïíèì ñåçîíîì ôåøí-
ãëÿíåöü, ïðèì³ðîì, òîé ñàìèé Vogue, óñå òîâ-
ùàº, ³ íå òîìó, ùî á³ëüøå íîó-õàó-³íôîðìà-
ö³¿, à òîìó ùî áðåíäàì ïîòð³áíî á³ëüøå ðåê-
ëàìè — êóëüòèâàö³ÿ ³ìïåð³é ìîäè ìàº äîñÿãà-
òè é ï³äêîðþâàòè ñâ³äîì³ñòü êîæíîãî ç³ ñâîº¿
àóäèòîð³¿, ó òîé ÷àñ, ÿê ó ìàãàçèí³ Zara ö³ëêîì
³ìîâ³ðíî çíàéòè óëüòðà-ìîäíó ñóêíþ äëÿ êîê-
òåéëüíî¿ âå÷³ðêè çà çíà÷íî ïðèºìí³øó ö³íó.
ªäèíå çàñòåðåæåííÿ — íà ò³é ñàì³é âå÷³ðö³ âè
ìîæåòå áóòè íå ºäèíîþ âîëîäàðêîþ ñóêí³ “äå-
øåâî òà ñåðäèòî”.

²íøèé ïðèêëàä — Ê³ðà Ïëàñòèí³íà, ÿêà ìàº
ìîæëèâ³ñòü äóæå ñåðéîçíî ïîñóíóòè ç ðèíêó
Óêðà¿íè ê³ëüêà áðåíä³â íà êøòàëò Ìàíãî òà
Òåððàíîâà.

Óêðà¿íñüêà ìîäà — âîíà º, òàëàíòè º, ðî-
çóì³ííÿ “êîìó öå ïðîäàòè” º. Ïèòàííÿ õòî,
äå ³ çà ÿêîþ ö³íîþ öå êóïèòü ëèøàºòüñÿ â³ä-
êðèòèì (öå íàéñóòòºâ³øå äëÿ òèõ äèçàéíåð³â,
õòî ìàº íà ìåò³ ðîçâèâàòè òèðàæóâàííÿ ñâî-
ãî îäÿãó ÿê ëþêñîâîãî, ç óñ³ìà ë³í³ÿìè, ùî
òóò º, ïîçèö³îíóâàííÿì, ïîêàçàìè, áóòèêàìè
òîùî). Ïèòàííÿ äðóãå, ÿê³ ³íâåñòèö³¿ ïîòð³á-
í³ á³çíåñó ³ çà ÿêèé ïåð³îä ãðîø³ ïîâåðíóòü-
ñÿ. Â óìîâàõ íå ò³ëüêè íàøîãî ðèíêó, à ãî-
òîâíîñò³ äî íîâèõ ëþêñîâèõ áðåíä³â ôåøí-
ïðîñòîðó çàãàëîì óêðà¿íñüê³ äèçàéíåðè áåç
³íâåñòèö³é áåçñèë³.

Ïåðñïåêòèâè ³íø³ — òàëàíòè éäóòü íà çàõ³ä
ïðàöþâàòè íà çàõ³äí³ êîìïàí³¿ àáî ðîçâèâàþòü
ñâ³é áðåíä òóò, äóæå ïîñòóïîâî âïðîâàäæóþ÷è
ñâî¿ êîíöåïòóàëüí³ ì³í³-ñåð³¿ äî êîíöåïòóàëü-
íèõ áóòèê³â íà çàõ³ä. Öå, äî ðå÷³, òåæ ï³äí³ìàº
äèçàéíåð³â íà âèùèé ð³âåíü ñåðåä áàéåð³â òà
êë³ºíò³â áóòèê³â â Óêðà¿í³.

Ñèòóàö³ÿ íåîäíîçíà÷íà, òà øëÿõè äî ðîçâèò-
êó º. ßêùî ïðîñòåæèòè ³ñòîð³þ íàøî¿ íåçà-
ëåæíî¿ êðà¿íè, òî ðîê³â äåñÿòü òîìó íà ñòèõ³é-
íèõ ðèíêàõ ïðîïîçèö³þ ñòàíîâèâ äåøåâèé
ïîëüñüêèé îäÿã òà êîñìåòèêà çâ³äòè æ, óæå ïî-
ò³ì — êèòàéñüêèé. Òåïåð íàñåëåííÿ ãîòîâå êó-
ïóâàòè Zara. Ïðè÷îìó ñòàòèñòèêà òàêà: 83% íà-
ñåëåííÿ êóïóº îäÿã íà ñòèõ³éíèõ ðèíêàõ, 16% —
ó ìàãàçèíàõ ³ ëèøå 1% — îáèðàº áðåíäè.

ßêùî áðàòè äî óâàãè îïòèì³ñòè÷íèé âàð³-
àíò ðîçâèòêó ïîä³é äëÿ äèçàéíåð³â ç Óêðà¿íè,
òî óñï³õ çàáåçïå÷åíèé ó áóäü-ÿêîìó ðàç³. Ãî-
ëîâíå — íàáóòè çíàíü, äîñâ³äó, ïðàâèëüíî âè-
çíà÷èòè ñòðàòåã³þ ïðîñóâàííÿ á³çíåñó òà çðî-
áèòè ç öüîãî âëàñíå á³çíåñ. Òà äî ìèñòåöòâà
ñòâîðåííÿ îäÿãó öå ìàº âæå îïîñåðåäêîâàíèé
ñòîñóíîê

Ë³ë³ÿ ÏÓÑÒÎÂ²Ò: “Ìîæëèâî,
ÿ ïåðåðîñëà îäÿã”
Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé äèçàéíåð, ùî “ïðîäàºòüñÿ” 
ó íàéêðàùîìó êîíöåïò-ñòîð³ ñâ³òó Dîver Street Market — 
ïðî ëþáîâ äî Àíãë³¿ òà ìàéáóòíº òðàäèö³éíèõ ìàãàçèí³â îäÿãó

Äàð³ÿ ØÀÏÎÂÀËÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Лілія П стовіт зареєстр вала
свою перш тор овельн мар
ще 1997 році. Наразі, 10 ро ів
потом , вона стала першим
раїнсь им модельєром, одя

я о о представлений лондон-
сь ом Dоver Street Market, ор-
нер я ом — мрія ожно о ди-
зайнера. Своє інтерв'ю для
"Тижня моди з Дарією Шапова-
ловою" вона поєднала з е с р-
сією онцепт-стором.

— Âè ÷àñòî áóâàºòå â Ëîíäîí³?
— Îñòàíí³ì ÷àñîì ÷àñò³øå, òîìó ùî

ðàí³øå, õî÷à á ðàç íà ð³ê, ÿ ïðàãíóëà
ïðè¿õàòè íàâåñí³ àáî âîñåíè. À ç òèõ
ï³ð, ÿê íàø³ ðå÷³ ïðîäàþòüñÿ â Dîver
Street Market, äîâîäèòüñÿ êîæí³ äâà ì³-
ñÿö³ áóâàòè.

— Ïîÿâà âàøîãî êîðíåðà â Dîver Street
Market ñòàëà ïåðåëîìíèì åòàïîì ó êàð’-
ºð³? Öå, íàïåâíî, ìð³ÿ?

— Âïåðøå ÿ â³äâ³äàëà Ëîíäîí äàâíî,
ðîê³â 10 òîìó, êîëè ùå æèëà ³ ïðàöþ-
âàëà â Ïàðèæ³. ß ïðè¿õàëà äî Ëîíäîíà
íà çàïðîøåííÿ ñâîãî ïðèÿòåëÿ. ² êîëè
ïîáà÷èëà ìàãàçèíè, ëþäåé, ì³ñòî, â³ä-
÷óëà àòìîñôåðó, ÿ íàñò³ëüêè ðîçñëàáè-
ëàñÿ, ùî êîëè ìè ï³øëè íà áëîøèíèé
ðèíîê ó Ãð³íâ³÷³, çàãîâîðèëà ïî-ðîñ³é-
ñüêè. Ç òèõ ï³ð ÿ ùîðîêó íàìàãàþñÿ
ïðè¿æäæàòè äî Ëîíäîíà ³, çà âåëèêèì
ðàõóíêîì, òóò ÿ âïåðøå, íàïåâíî, ïî-
÷àëà çàìèñëþâàòèñÿ íàä êîëåêö³ÿìè.

Ó áðèòàíö³â ìåí³ äóæå ïîäîáàºòüñÿ
àáñîëþòíî êîðåêòíå â³äíîøåííÿ äî
îòî÷óþ÷èõ ³ äî ¿õíüîãî çîâí³øíüîãî âè-
ãëÿäó. Íåäàðìà òóò êîëèñü íàðîäèëàñÿ
ïàíê-êóëüòóðà, òîìó ùî íà âóëèöÿõ

Ëîíäîíà ìîæíà ïîáà÷èòè àáñîëþòíî
âñå.

— Âè çãîäí³ ³ç òâåðäæåííÿì Ðåé Êàâà-
êóáî, ùî ìàãàçèí — öå ðå÷³, óïàêîâàí³ â
êðàñèâó êîðîáêó?

— Öå àáñîëþòíà ïðàâäà, òîìó ùî ðå-
÷³ ñàì³ ïî ñîá³ äóæå âàæëèâ³, àëå â ñó-
÷àñíîìó ñâ³ò³ ¿õ íåìîæëèâî ïðîäàâàòè
áåç êðàñèâî¿ óïàêîâêè. ² Dîver Street
Market öå ÿêðàç òàêà àáñîëþòíî íîâà,
íåçâè÷àéíà óïàêîâêà. Öå àáñîëþòíî ³í-
øà êîðîáêà, â ÿê³é ïîºäíóºòüñÿ äóæå
áàãàòî àáñîëþòíî ð³çíèõ äèçàéíåð³â, ùî
ä³þòü â ïðîòèëåæíèõ ñòèëÿõ. Ìåí³ çäàº-
òüñÿ, òàêèé êîíöåïò-ñòîð ì³ã ç’ÿâèòèñÿ
ñàìå â Ëîíäîí³ ³ â Òîê³î, òîìó ùî â
íüîìó, ÿê ³ â öèõ ì³ñòàõ, òåæ ïîºäíóþ-
òüñÿ àáñîëþòíî íîâ³ òå÷³¿ â ìèñòåöòâ³.
Ìåòîä, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî óòâîðåí³
ð³çí³ êðåàòèâí³ çîíè, â ÿêèõ “ïðîäàþ-
òüñÿ” äèçàéíåðè, äóæå ñèëüíî â³äð³ç-
íÿºòüñÿ â³ä òðàäèö³éíîãî.

— ßê âè ââàæàºòå, ìàéáóòíº ìàãàçèí³â
çà êîíöåïò-ñòîðàìè?

— Òàê, çâè÷àéíî. Òîìó ùî ëþäè ïðè-
õîäÿòü òóäè íå ëèøå êóïèòè îäÿã, à ùå
³ äëÿ òîãî, ùîá çàíóðèòèñÿ â îñîáëèâó
àòìîñôåðó. Ó êîíöåïò-ñòîðàõ êîæåí
ïðîäàâåöü ìàº àáñîëþòíî íåçâè÷íèé
âèãëÿä, òàì íåìàº í³ÿêèõ âèïàäêîâèõ
äåòàëåé, ÷îãîñü íåïðîäóìàíîãî, ëåæà÷î-
ãî íåïðàâèëüíî. Íàïðèêëàä, â Dîver
Street Market ëþäè ïðèõîäÿòü ³ ïîñï³ë-
êóâàòèñÿ, àäæå íàãîð³ º íåâåëèêå êàôå,
³ ïîäèâèòèñÿ íîâ³ æóðíàëè, ³ ïðîñòî ïî-
ïèòè ÷àþ òà íàñîëîäèòèñÿ îñîáëèâîþ
àòìîñôåðîþ.

— Êîëè âè çðîçóì³ëè, ùî õî÷åòå ñòàòè
äèçàéíåðîì?

— Ìåí³ ñêëàäíî âèçíà÷èòè, â ÿêîìó
â³ö³ ÿ âèð³øèëà ñòàòè äèçàéíåðîì. Àëå
ÿ ïàì’ÿòàþ, ùî êîëè ÿ áóëà ìàëåíüêîþ,
ì³é òàòî-ñïîðòñìåí ïðèâîçèâ ³ç çàêîð-

äîííèõ â³äðÿäæåíü ïëîñêèõ íàìàëüîâà-
íèõ ëÿëüîê, íà ÿêèõ ì³íÿºòüñÿ îäÿã. ²
îñü òàê³ ³ãðè ìåí³ ïîäîáàëèñÿ íàáàãàòî
á³ëüøå, í³æ ³ãðè ç ïîäðóãàìè.

— Âè çàâæäè ìèñëèòå ãëîáàëüíèìè ³äå-
ÿìè ³ êîíöåïö³ÿìè?

— Äóæå âàæëèâà ³äåÿ òà àòìîñôåðà, â
ÿê³é ñòâîðþºòüñÿ êîëåêö³ÿ, ³ ïîò³ì ÿ
ïðîñòî ïðàãíó ¿¿ äîòðèìóâàòèñÿ — äå-
òàë³ âïèñóþòüñÿ â ïåðåäáà÷óâàíó êàðòè-
íó àáî í³, ³ â ðåçóëüòàò³ âñå çàéâå â³ä-
ì³òàºòüñÿ.

— Âàø³ ðå÷³ íàñò³ëüêè ãàðìîí³éí³, ùî
êîëè âè ¿õ áà÷èòå, ¿õ íåìîæëèâî íå êó-
ïèòè. Âîíè âèïðîì³íþþòü ÿêóñü îñîáëè-
âó åíåðãåòèêó. ×èì öå ìîæíà ïîÿñíèòè?

— ß íå çíàþ, àëå ìåí³ çäàºòüñÿ òîìó,
ùî äóæå âàæëèâà åíåðãåòèêà, ÿêà çà-
êëàäàºòüñÿ ó âèðîáè, êîëè âîíî øèºòü-
ñÿ. ß äóæå äîâãî éøëà äî òîãî, ùîá
ñôîðìóâàòè òîé êîëåêòèâ, ÿêèé íèí³
ïðàöþº ç³ ìíîþ. ß ¿ì âäÿ÷íà çà òå, ùî
âîíè òåðïëÿòü ÿê³ñü åëåìåíòè íàñèëü-
ñòâà ç ìîãî áîêó. ß ïðàãíó ïðàöþâàòè
³ íàä ñîáîþ. Îñîáëèâî ìåí³ äîïîìàãàº
éîãà: çàâäÿêè ìåäèòàö³¿ ÿ ìîæó äèâèòè-
ñÿ íà ÿê³ñü ðå÷³ â ãëîáàëüíîìó ìàñøòà-
á³.

— Äå âè ñàì³ íàé÷àñò³øå êóïóºòå îäÿã?
— Ó Êèºâ³ ÿ êóïóþ â Àòåëüº 1, â Ëîí-

äîí³ ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ øîï³íã ó Ë³áåð-
ò³, ³íîä³ â Ïàðèæ³ ³ â ²òàë³¿, ÿ íå òàê óæå
é áàãàòî êóïóþ îäåæ³.

Îñòàíí³ì ÷àñîì ÿ âñå ìåíøå ïðîâî-
äæó ÷àñó ó â³ää³ëàõ, äå çíàõîäèòüñÿ îäÿã,
³ íàáàãàòî á³ëüøå â ÿêèõîñü ì³ñöÿõ, äå
ïðîäàþòü ëàìïè, ðå÷³ äëÿ ³íòåð’ºðó, ö³-
êàâ³ ñòîëè, êð³ñëà. Òîìó ùî â íèõ
îñòàíí³ì ÷àñîì ïîì³òí³øå êðåàòèâó,
àáî, ìîæëèâî, ÿ ïåðåðîñëà îäÿã. Íàðà-
ç³ ìåí³ âñå á³ëüøå ïîäîáàºòüñÿ äèçàéí
³íòåð’ºð³â ³ âñå, ùî ç öèì ïîâ’ÿçàíî —
á³ëèçíà, øòîðè, ïîñóä, ñòàòóåòêè
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— Íåùîäàâíî âè ïðåçåíòóâàëè
àëüáîì “InÆèð”. ßê éîãî ñïðèé-
íÿëè ïðèõèëüíèêè?

— Öåé àëüáîì — ñâîºð³äíèé
ïî÷àòîê. Ìè çì³íèëè íàçâó ãðó-
ïè (ç “Ôàêòè÷íî ñàì³” íà
Quarpa — ðåä.), ³ ìóçèêà ñòàëà
ëåãøîþ. Õî÷à âñ³ ëþáëÿòü “Êè-
ðèÿíà” òà “Ñàøàõóé”, àëå ³ ï³ä
îñòàííþ ï³ñíþ “Ëåä³ ÄÓ”, ÿêó
ùå íå âñòèãëè ïîì³ñòèòè â ²íòåð-
íåò³, ëþäè íà êîíöåðò³ äîáðÿ÷å
ñòðèáàëè. Âçàãàë³ íàø³ äèñêè
äîáðå ðîçõîäÿòüñÿ, àäæå àóäèòî-
ð³¿ ïîòð³áíà ÿêàñü ³íøà ìóçèêà.
“InÆèð” âèéøîâ ð³çíîïëàíîâèé.
Íå äóìàþ, ùî íàñòóïíèé àëüáîì
áóäå â òàêîìó ñàìîìó ñòèë³, ñêî-
ð³øå çà âñå, çíîâ ðîáèòèìåìî
âàæ÷ó ìóçèêó. Äî çâó÷àííÿ “Êóð-
âè Êàì áåê” íå ïîâåðòàòèìåìî-
ñÿ, ùå õîò³ëîñÿ á äîäàòè æèâ³ áà-
ðàáàíè.

— Ï³ñí³ ç àëüáîìó íàïèñàí³ â
ð³çíèé ÷àñ. Çà ÿêèì êðèòåð³ºì âî-
íè óâ³éøëè äî îäíî¿ ïëàò³âêè?

— Íàñïðàâä³ ïîºäíàâ óñå Àð-
òóð Äàí³ºëÿí. Òóò íåìàº ³äåé-
íîãî ºäíàííÿ, àëå êîìïîçèö³¿
ï³ä³áðàí³ òàê, ùîá ìóçèêà íå íà-
áðèäàëà. “Ìðà÷íÿê” í³õòî íå
çàõî÷å ñëóõàòè äîâãî, òîìó ï³ñ-
ëÿ ì³êñ³â îäðàçó ïî÷èíàºòüñÿ
ï³ñíÿ “Ñåêñ”.

— Ó âàñ ó ãðóï³ íåùîäàâíî ç’ÿ-
âèâñÿ íîâèé ìóçèêàíò. ßê öå âïëè-
íóëî íà çâó÷àííÿ?

— Òàê, öå ä³äæåé Ñòóïàê. Â³í
áóâ áàñèñòîì ãðóïè “Àáçäîëüö”.
ß ÿêîñü êóïèëà éîìó ä³-äæåéñüêó
ôóòáîëêó ³ ñêàçàëà: “Òè ïîâèíåí
ãðàòè íà âåðòóøêàõ”. Ñòóïàê íà-
â÷èâñÿ, ³ íà îñòàííüîìó êîíöåð-
ò³ áóâ éîãî äåáþò íà ñêðåò÷àõ. Öå
÷óäîâî: âèõîâàòè ó ãðóï³ âëàñíî-
ãî ä³äæåÿ.

— ßê³ ñòîñóíêè ó âàñ ³ç ìóçè-
êàíòàìè?

— Ç Îëåãîì Àðòèìîì ìè í³-
êîëè íå ðîç³éäåìîñÿ. ² õî÷à ç
Àðòóðîì áóâàþòü íåïîðîçóì³í-
íÿ, àëå ìè óñâ³äîìëþºìî ö³í-
í³ñòü îäíå îäíîãî. Äóæå òóïî,
êîëè ãðóïè ðîçïàäàþòüñÿ ÷åðåç
ì³æóñîáí³ â³éíè, ÿê³ ëèøå ñïóñ-
òîøóþòü. Ñåðåä ìî¿õ ìóçèêàí-
ò³â º Æåíÿ-â³îëîí÷åë³ñòêà, ùî
ìàº âëàñíèé ñòðóííèé àí-
ñàìáëü, âîíà ñïðàâä³ êëàñíà. Äî
ñëîâà, Æåíÿ ºäèíà â ãðóï³ ìàº
êîíñåðâàòîðñüêó îñâ³òó.

— ßê ïëàíóºòå ï³äòðèìóâàòè íî-
âèé àëüáîì?

— Ìè õî÷åìî çðîáèòè òóð ïî
Óêðà¿í³. Ï³ñí³ ïîøèðèëèñÿ ïî
²íòåðíåòó, ëþäè ¿õ óæå çíàþòü.
²íåò — öå êëüîâà øòóêà. Íèí³ äî-

ðîáëÿºìî êë³ï, ÿêèé 31 ãðóäíÿ
ìàº âèéòè íà ÌTV.

— Âè ñòàëè îáëè÷÷ÿì óêðà¿í-
ñüêîãî MTV. Äîñ³ ìàëè òåëåâ³ç³é-
íèé äîñâ³ä íà “²íòåð³” â ïðîãðàì³
“Ïåðøà åêñïåäèö³ÿ”. ×èì ïåðåìà-
íèâ ªâãåí Ñòóïêà?

— Íà “²íòåð³” ïðîãðàìó ïðîñ-
òî çàêðèëè. Àäì³í³ñòðàö³ÿ êàíàëó
âèð³øèëà, ùî ëþäÿì íå ïîòð³áíà
êóëüòóðà. Òîæ ÿ îïèíèëàñÿ ïåðåä
âèáîðîì: ¿õàòè ìåí³ äî Ïîëüù³ ÷è
ïðàöþâàòè íà MTV. Ùî òàêå ïè-
ñàòè êíèæêó íà ñòèïåíä³þ, ÿ çíà-

ëà, ³ îñê³ëüêè ÿ þíèé ðåâîëþö³î-
íåð, âèáðàëà íîâèé øëÿõ. Óïåð-
øå â æèòò³ ïðàöþþ òàê, ùî ïî-
òð³áíî ùîäíÿ ¿çäèòè íà ðîáîòó.
Ïðîöåñ ³ êîìàíäà ìåí³ ïîäîáà-
þòüñÿ. Àëå öå òî÷íî íå òå, ÷èì
âñå æèòòÿ çàéìàòèìóñÿ.

— ×è íå äîâîäèòüñÿ ðîçïîâ³äà-
òè ïðî ìóçèêó, ÿêà íå ïîäîáàºòü-
ñÿ? ²ñíóº ñâîáîäà ó âèñëîâëþâàí-
í³ âëàñíèõ äóìîê?

— Ñþæåòè ðîáëþ ëèøå ç òèìè,
õòî ìåíå ö³êàâèòü. Ïî÷èíàþ÷è â³ä
äðóç³â, Tomato Joss, ÿ ¿çäèëà â êëóá

íåùîäàâíî ò³ëüêè çàðàäè ¿õíüãî
âèñòóïó, àäæå òàê³ ñ³ëüñüê³ äèñêî-
òåêè ìåí³ íå ïîäîáàþòüñÿ. Ïðèõî-
äÿòü òåêñòè, ÿ ¿õ îáñòüîáóþ. Ñëà-
âà Áîãó, öå íå øîó, äå ìåíå íàìà-
ãàëèñÿ á êóïèòè. ßñíî, ùî êîëè
ñòàíó ñòàðøîþ, íå âåñòèìó ìóçè÷-
í³ íîâèíè. Àëå é íèí³ â³ä÷óâàþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòü: ìîæíà “âòþõàòè”
ÿêóñü “ëàæó”, à ëþäè ïðèñëóõàþ-
òüñÿ äî ìîº¿ äóìêè é ïîâ³ðÿòü, ùî
öå êëàñíî.

— Âè òåëåâåäó÷à, ìóçèêàíò, ùå
é ïèñüìåííèöÿ. Ùî ñòàâèòå íà
ïåðøå ì³ñöå?

— Çà äóøåâíèì ïð³îðèòåòîì —
ìóçèêó. Ðîáîòà òàê ÷è òàê çàéìàº
âåñü ÷àñ, äóæå øêîäà. Ùå ÿ ðîá-
ëþ òðîõè íåáåçïå÷íèé åêñïåðè-
ìåíò — ïèøó îïîâ³äàííÿ. Ìîæå,
“Äîáðî ³ çëî”, êóäè âîíè óâ³éäóòü,
âêëþ÷àòèìå é ïîâ³ñòü. Âèäàâö³ ÷î-
ìóñü äóìàþòü, ùî îïîâ³äàííÿ ã³ð-
øå ïðîäàâàòè, àëå ÿ îñîáèñòî ëþá-
ëþ ¿õ ÷èòàòè. Ó âåëèêèõ ðîìàíàõ
ïîòð³áíî ðîáèòè çàêëàäêè, çàïàì’-
ÿòîâóâàòè ñòîð³íêè. Çíà÷íî ïðè-
êîëüí³øå ÷èòàòè îïîâ³äàííÿ: êî-
ðîòêî, ³ òè âæå éäåø ç ÿêèìîñü
ñþæåòîì.

— Äî ñëîâà, ÷îìó çì³íèëè âè-
äàâíèöòâî?

— ×èñòî á³çíåñ-ðîçá³ðêè. ß íå
ëþáëþ, êîëè ìåíå äóðÿòü ³ äóìà-
þòü, ùî ðîçóìí³ø³ çà ìåíå.

— Ìàºòå òâîð÷³ ïðîôåñ³¿. Ìð³-
ÿëè ñàìå ïðî öå?

— Ç ñàìîãî ïî÷àòêó õîò³ëà áóòè
ïèñüìåííèöåþ. Ïîò³ì òóæëèâèì
ãîëîñîì ñï³âàëà é ìð³ÿëà, ùîá
æóðíàë³ñòè ç Êèºâà âçÿëè ó ìåíå
³íòåðâ’þ. Âåäó÷îþ òåæ ïðàãíóëà
áóòè. Ïîäèâèâøèñü MTV-Àç³ÿ, ïî-
äóìàëà, ùî ïðèêîëüíî áóëî á ùîñü
âåñòè ñàìå òàì. À âçàãàë³ òðåáà áó-
òè äóæå îáåðåæíîþ ç³ ñâî¿ìè áà-
æàííÿìè, àäæå âñ³ âîíè çä³éñíþ-
þòüñÿ. Íèí³ ÿ ñâ³äîìî ìð³þ çíÿòè
õîðîøå ê³íî. Çà ê³ëüêà ðîê³â çðîá-
ëþ öå, àëå ïîêè ùî ÿ ìàëà é äóð-
íà, îòîæ òðåáà íàáóâàòè äîñâ³ä
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Âèñòàâêà “Êíèæêîâ³ êîíòðàêòè”
ñòàëà ñâîºð³äíîþ âåðøèíîþ Ðîêó
óêðà¿íñüêî¿ êíèãè, ÿêèé ïðîâîäÿòü
â³äïîâ³äíî äî Óêàçó Ïðåçèäåíòà.
Â Óêðà¿í³ âèãîòîâëÿþòü äðóêîâà-
íó ïðîäóêö³þ 56 äåðæàâíèõ òà
ïðèâàòíèõ âèäàâíèöòâ ³ ïðàêòè÷-
íî âñ³ âîíè ïðåäñòàâëåí³ íà ÿð-
ìàðêó. ª é àóä³îïðîäóêö³ÿ êîìïà-
í³é “À. Å. Ë.”, “Ñîðîêà Á³ëîáîêà”,
“Äîáðà ÷èòàëüíÿ”, àäæå áàãàòî
êíèãîëþá³â, íàïåâíî, åêîíîìëÿ÷è
ñâ³é ÷àñ, íàìàãàþòüñÿ ïîñëóõàòè
òâ³ð, à íå ïî÷èòàòè.

Ïîðÿä ³ç “Äîáðîþ ÷èòàëü-
íåþ” — âèñòàâêîâå ì³ñöå âèäàâ-
íèöòâà “Êàøàëîò”. Ïîâç éîãî
ñòåíä ïðîéòè íåìîæëèâî. ßê

ñâ³ä÷èòü íàïèñ, òóò êíèæêè “äëÿ
òèõ, õòî íå âì³º ÷èòàòè”. Öå àâ-
òîðñüêèé ïðîåêò õóäîæíèö³-âè-
äàâöÿ ç ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà Îëå-
íè Ðóáàí³âñüêî¿. “Êàøàëîò” âè-
ãîòîâëÿº ì’ÿê³ êíèæå÷êè, ïîâí³-
ñòþ çðîáëåí³ ç ìàòåð³¿. ¯õ ìîæíà
íàâ³òü ïðàòè. Âîíè — äëÿ çîâñ³ì
ìàëåíüêèõ. Íà ñòîð³íö³ — ïî îä-
íîìó ðå÷åííþ, ìàëþíêè-³ëþñòðà-
ö³¿ äî íüîãî ³ ãóäçèêè, ÿê³ ìîæíà
çàñò³áàòè, áàíòèêè, ùîá â÷èòèñÿ
¿õ çàâ’ÿçóâàòè, çàñò³áêè. Äóæå êî-
ðèñíî äëÿ ðîçâèòêó ìîòîðèêè ðóê
ìàëþê³â.

×îãî òåæ íå áóëî íà ïîïåðåäí³õ
âèñòàâêàõ — ðîçìà¿òòÿ ïåð³îäè÷-
íèõ âèäàíü äëÿ ä³òåé òà þíàöòâà:

æóðíàë³â, àëüìàíàõ³â, êîì³êñ³â.
Ñïðàâà â òîìó, ùî öüîãî ðîêó
Äåðæêîìòåëåðàä³î çàïðîâàäèâ
êîíêóðñ ïðåñè äëÿ ä³òåé.

Âèäàâíèöòâî “Ãðàí³-Ò”, ùî çàâ-
æäè âèð³çíÿºòüñÿ íå ëèøå ö³êàâè-
ìè êíèæêàìè, àëå é ¿õí³ìè ïðåçåí-
òàö³ÿìè, öüîãî ðàçó âëàøòóâàëî
íàéá³ëüøó â Óêðà¿í³ îäíî÷àñíó àâ-
òîãðàô-ñåñ³þ àâòîð³â ³ õóäîæíèê³â,
ùî ñï³âïðàöþþòü ç “Ãðàíÿìè-Ò”.
Ïðèéøëî àæ ñîðîê ëþäåé — ïèñü-
ìåííèêè ²ðåí Ðîçäîáóäüêî, Ëþá-
êî Äåðåø, õóäîæíèêè Êîñòü Ëàâ-
ðî, Êàòåðèíà Øòàíêî é ³íø³. Òå-
ïåð öåé çàõ³ä çàô³êñóþòü ó Êíèç³
ðåêîðä³â Ã³ííåññà Óêðà¿íè. Øåô-
ðåäàêòîð âèäàâíèöòâà Ä³àíà Êëî÷-
êî ïîõâàëèëàñÿ “Õðåùàòèêó”, ùî
âèéøëè äðóêîì ïðåêðàñíî ³ëþñ-
òðîâàíèé ôîë³àíò íà 400 ñòîð³íîê
“Äåðåâ’ÿí³ öåðêâè Óêðà¿íè” àâòîð-
ñòâà Ãàëèíè Øåâöîâî¿, òðè êíèæ-
êè ³ç ñåð³¿ “Ñó÷àñíà äèòÿ÷à ïðîçà”,
äâ³ — ç “Æèòòÿ âèäàòíèõ ä³òåé”. À
â÷îðà â³äáóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ àëü-
áîìó “Ãðàí³ ñâ³òó. ²ñòîð³ÿ Ñâÿòî-
Ìèõàéë³âñüêîãî Çîëîòîâåðõîãî ìî-
íàñòèðÿ”, ÿêîìó â 2008-ìó âèïîâ-
íþºòüñÿ 900 ë³ò.

Ó÷îðà òàêîæ ñï³ëêóâàëàñÿ ç

÷èòà÷àìè ïîïóëÿðíà ïèñüìåííè-
öÿ Ìàð³ÿ Ìàò³îñ. Âîíà ðîçïîâ³-
ëà “Õðåùàòèêó”, ùî ïðîâîäèòü
íà âèñòàâö³ ñâîºð³äíå ñîö³îëî-
ã³÷íå äîñë³äæåííÿ. “Öå ÿ â íèõ
çàïèòóþ — ùî ÷èòàþòü, ÿê ä³ç-
íàþòüñÿ ïðî íîâèíêè, çâ³äêè
ïðè¿õàëè íà âèñòàâêó? Òóò ëþäè

ç óñ³º¿ Óêðà¿íè. Íà Ìèêîëàÿ, êî-
ëè â ìåíå áóâ äåíü íàðîäæåííÿ,
êóïóâàëè ãîëîâíèì ÷èíîì â³ðø³
ç³ çá³ðêè “Æ³íî÷èé àðêàí ó ñà-
äó íåòåðï³ííÿ”, à ñüîãîäí³ é
ïðîçà äîáðå ïðîäàºòüñÿ. ×îìó
òàê? Çàãàäêà”,— ïîä³ëèëàñÿ Ìà-
ð³ÿ Ìàò³îñ

Êíèæêè, ÿê³ ìîæíà ÷èòàòè, 
ñëóõàòè, ïðàòè ³ çàñò³áàòè
¯õ ïðåäñòàâèëè âèäàâö³ íà âèñòàâö³-ÿðìàðêó â Óêðà¿íñüêîìó äîì³ 

Âîêàë³ñòêà ãóðòó Quarpa ïðî
íîâèé àëüáîì ³ òâîð÷³ ïëàíè
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ, Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

М льтиталант Ірена Карпа всти ає працювати на теле-
баченні, писати ниж и, а нещодавно ще й презент -
вала платів "InЖир". Про м зичні пріоритети та
власне іно вона розповіла "Хрещати ".

²ðåíà ÊÀÐÏÀ: “ß ïîêè ùî ìàëà 
é äóðíà”

Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
“Õðåùàòèê”

До с боти в У раїнсь ом домі триватиме Київсь а
міжнародна ниж ова вистав а-ярмаро "Книж ові он-
тра ти", що від рилася в серед . В рам ах цьо о фо-
р м вже відб лося вр чення премії імені В'ячеслава
Чорновола, підбито підс м и он рс періодичної
преси для дітей та юнацтва, а до Кни и ре ордів Гін-
несса У раїни внесено фа т найбільшої одночасної ав-
то раф-сесії авторів і х дожни ів.

Ô
îò
î 

Ì
èê
îë
è 

ÒÈ
Ì
×
ÅÍ

Ê
À

Під час проведення вистав и-ярмар “Книж ові онтра ти” назвали ращі
видання для дітей та юнацтва



ОВЕН
Несподівані зміни в ар’єрних

справах не ативно позначаться на
настрої, амбіції б д ть щемлені,
відч ття неповноцінності за ос-
триться. Одна професійний злет
не за орами, на сл жбі розпочи-
нається форт нна річна см а,
протя ом я ої можете розрахов -
вати на по ровительство висо их
посадовців, часто навіть там, де
й не че али. Бережіть тепло до-
мів и і не з аняйте зло на близь-
их — вони вас люблять і, до сло-
ва, межа їхньом терпінню є...

ТЕЛЕЦЬ
Ви заци лені на мин лом , ри-

з ть спо ади, з мовлюючи неспо-
ій, заважаючи ло ічним мір -
ванням. Присл хайтеся до порад
оточення — пор ч із вами люди
висо ої д ховної льт ри, їхні пе-
ре онання та життєві позиції по-
винні сл вати зраз ом. Стос н-
и “бать и — діти” а тивіз ються,
б дьте т рботливі та важні до
рідних, тоді все б де добре і в
сім’ї, й на роботі.

БЛИЗНЯТА
Давнє бажання придбати доб-

ротн модн річ, я а сл вати-
ме джерелом творчо о натхнен-
ня, можна реаліз вати. Не за-
ощадж йте, адже с пий пла-
тить двічі! Гроші найближчим ча-
сом приб д ть, фінансові стр м-
и наповнюватим ться завдя и
шлюбним партнерам. Головне —
дбайливо їх витрачати й не
тринь ати. Се с альний потенці-
ал стадії зростання: ви, я ма -
ніт, притя ватимете протилеж-
н стать, і серед численних пре-
тендентів маєте шанс обрати
сво о єдино о й неповторно о.

РАК
Д х с перництва не повинен

призвести до війни між вами і
шлюбними с п тни ами, бо в
словесном ерці тіль и виснажи-
те себе. Нехай ліпше він стане
стим лом до об’єднання та зміц-
нення союз . Віддайте ермо
правління в р и с джених, відте-
пер (протя ом наст пно о ро )
це владні, впливові особи в соці-
мі і за ними ви б дете — мов за
ам’яною стіною.

ЛЕВ
Збавте тр довий темп, від ла-

діть розва и й частіше рійтеся
біля родинно о во нища. Життє-
вий тон с низь ий, і ви ризи єте
стати мішенню для інфе цій. Гро-
шові апетити варто онтролюва-
ти, привчаючись до ас етичності,
задовольняючись с ромним до-
стат ом. Слід ретельно дотрим -
вати здорово о способ життя,
не перевтомлюватися, їсти нат -
ральні прод ти. Нині ор анізм
очищ ється від стресів. Здоров’я
ваших р ах!

ДІВА
Ви пам’ятаєте золоте прави-

ло, що старий др ліпший від
нових двох?.. Том , оли наміти-
лася тріщина взаєминах, не
дозволяйте їй перетворитися на
прірв . Запаліть во онь при-
страсті, він знов з’єднає ваші
серця! Небеса сприятим ть вам

оханні протя ом наст пно о
ро , і цей щасливий зорепад
же розпочався. Одна оловна
роль належить саме вам, а не
с п тни , отож прийміть це до

ва и і поставте хрест на е оїс-
тичних примхах.

ТЕРЕЗИ
Не по либлюйте розбіжності з
ерівництвом — за ладете ди-
наміт під сл жбове рісло. Кар’-
єрою треба дорожити. Адже вам
потрібно невтомно заробляти
роші для сімейно о нізда. На-
мічається позитивне розв’язан-
ня житлових проблем (наст п-
но о ро ), ди потрібно в ла-
дати фінанси.

СКОРПІОН
Бо иня чарівності наділяє вас

вродою та ма ією привабливо-
сті. Б ти поряд із вами — насо-
лода! Беріть ініціатив в р и,
чиніть та , я зад мали, не зва-
жайте на інших, бо ористі від
то о не б де. По ладайтеся на
власний роз м. Стос н и з дав-
німи приятелями а тивіз ються:
певно, др жні зи ще не вичер-
пали себе, і ви на дея ий час по-
трібні одне одном . Доленосна
вісь (протя ом ро ) проляже че-
рез дім і робот . А втім, сімейні
проблеми важливіші, доведеть-
ся опі ватися родиною.

СТРІЛЕЦЬ
Бажання і можливості для

вас — мов орбіти дале их ала -
ти . Чом ?.. Причина в оточен-
ні, для я о о ви є армічними
боржни ами, том вони та і с -
пі й мстиві. Немов дзер алі,
по аз ють ваші не ативні риси,
я і й справді потрібно ви оре-
нити. Тож робіть виснов и, й на-
ст пно о ро поталанить на ви-
ідні замовлення, Форт на с -
проводж ватиме працелюбних і
зробить їх ба атіями.

КОЗОРІГ
Узи Гіменея — на волосинці, а

прово атором є ваше небажання
пост патися, зважати на претен-
зії та вимо и половин и. І хоча
обранець не ан ел, пам’ятайте:
р йн вати — не б д вати. А втім,
я що вас з’єднало охання, цьо-
о можна ле о ни н ти. Розпо-
чинається бла одатний річний
період самоствердження, ваша
впливовість с спільстві ся не
льмінації, єдиний мін с — щоб

не засмо тала манія величі.

ВОДОЛІЙ
Я що задавнені боляч и знов

на адають про себе, не поспішай-
те бі ати по лі арях. То си нал,
що належить не айно навести лад
психоло ічном світі, очистити

совість від емоційних нашар вань,
позб тися помило та ілюзій. У
партнерсь их стос н ах все таєм-
не випливе на поверхню. Грайте
від ритими артами, по оворіть
щиро й по айтеся одне перед од-
ним (адже ріховодили вдосталь),
тоді ваші взаємини піднім ться на
вищий рівень.

РИБИ
Запаліть по асл свіч охання,

вона ще жевріє. Шанс вос реси-
ти поч ття, старт вавши спочат-
,— вели ий. Все залежить від

вас, адже серце охано о отове
вас вп стити. Пере ляньте став-
лення до обранця, врахов йте йо-
о інтереси, прибор авши амбіції.
Це ваш ідеал, чо о, на жаль, до
інця ще не свідомили

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Ìóçåé 
çàõîïèëè ñê³ôè
Îëåñÿ Òåë³æåíêî ïðåäñòàâèëà íîâó êîëåêö³þ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 21 ïî 27 ãðóäíÿ)
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На одя від Олесі Теліжен о можна не лише подивитися в м зеї, а й придбати для власно о ардероб
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Ó äåíü Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ êè-
¿âñüê³ ìîäíèö³ â³äêðèëè äëÿ ñå-
áå ñâ³ò äàâíüî¿ Óêðà¿íè ó íîâ³é
êîëåêö³¿ Îëåñ³ Òåë³æåíêî — â
Ìóçå¿ ²âàíà Ãîí÷àðà ðîçïî÷àëà-
ñÿ âèñòàâêà ¿¿ îäÿãó “Âåëèêà
Ñê³ô³ÿ”. Öåé ð³ê âèäàâñÿ äëÿ
Îëåñ³ Òåë³æåíêî ïë³äíèì: äè-
çàéíåðêà çàê³í÷èëà Ëüâ³âñüêó
àêàäåì³þ ìèñòåöòâ, íàðîäèëà
ñèíà Àñêîëüäà ³ ñòâîðèëà òðåòþ
êîëåêö³þ. Ó í³é, ÿê ³ â äâîõ ïî-
ïåðåäí³õ, ìîäåëüºð âèêîðèñòàëà
³ñòîðè÷í³ óêðà¿íñüê³ ìîòèâè. Â
ïåðø³é êîëåêö³¿ “Äðåâî ðîäó”
Îëåñÿ çâåðíóëàñÿ äî âèøèâîê òà
îðíàìåíò³â àïë³êàòèâíèõ ðóø-
íèê³â ï³âäåííî-ñõ³äíî¿ ×åðêà-
ùèíè, à íàñòóïíó — “Ì³é äîá-
ðèé çâ³ð” — ïðèñâÿòèëà òâîð÷î-
ñò³ íàðîäíî¿ õóäîæíèö³ Óêðà¿íè
Ìàð³¿ Ïðèéìà÷åíêî òà ¿¿ äèâî-
âèæíèì îáðàçàì. Òåìîþ íîâî¿
êîëåêö³¿ ñòàëà äàâíÿ Ñê³ô³ÿ,

êîòðà çàõîïèëà ìèòêèíþ øëÿ-
õåòí³ñòþ ³ ïèøí³ñòþ ôîðì. ßê
ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” Îëåñÿ
Ïðèéìà÷åíêî, â îäÿç³ âîíà ïî-
ºäíàëà â³çåðóíêè ñòàðîâèíè ³ç
ñó÷àñíîþ çðó÷í³ñòþ. Ñóêí³ òà
êîñòþìè ïîøèò³ ç íàòóðàëüíèõ
òêàíèí, ïåðåäîâñ³ì ëüîíó, â
êîìá³íàö³¿ ç ñèíòåòè÷íèìè. Êî-
ëüîðîâà ãàìà ñòðèìàíà: â³ä á³-
ëîãî, îõðÿíîãî, ñ³ðîãî, êîðè÷-
íåâîãî äî ÷îðíîãî, íà òë³ ÿêèõ
âèã³äíî âèð³çíÿþòüñÿ çîëîò³ òà
ñð³áí³ îðíàìåíòè. À ìîòèâ êðèë
íåìîâ ïåðåãóêóºòüñÿ ç ìîá³ëü-
í³ñòþ é ëåãê³ñòþ ñàìèõ ñê³ô³â.
Çàãàëîì êîëåêö³ÿ äîñèòü ö³ë³ñíà:
îêð³ì ñóêîíü òà êîñòþì³â, ïðåä-
ñòàâëåíî òàêîæ âçóòòÿ ³ ð³çíî-
ìàí³òí³ àêñåñóàðè: ãîëîâí³ óáî-
ðè, øê³ðÿí³ áðàñëåòè é ïðèêðà-
ñè-ê³ëüöÿ.

Ãîñòåé ïðèãîùàëè ÷åðâîíèì
âèíîì òà ãîð³ëêîþ, à òàêîæ ÷îð-

íèì õë³áîì ç ñîëîíèìè îã³ðêà-
ìè òà ñèðîì ³ç âèíîãðàäîì ï³ä
æèâå âèêîíàííÿ óêðà¿íñüêèõ ï³-
ñåíü. Ôåì³íè ç ö³êàâ³ñòþ îãëÿ-
äàëè ðå÷³: êîëåêö³ÿ, ñòâîðåíà
ëèøå çà òðè ì³ñÿö³, âèéøëà
ïîâí³ñòþ æ³íî÷îþ. Çàâ³òàëà
ïðèâ³òàòè äèçàéíåðêó ³ ¿¿ ïî-
ñò³éíà êë³ºíòêà íàðîäíà àðòèñò-
êà Óêðà¿íè Í³íà Ìàòâ³ºíêî, à ¿¿
÷îëîâ³ê — äèðåêòîð Ìóçåþ ²âà-
íà Ãîí÷àðà Ïåòðî Ãîí÷àð — ïî-
ñïðèÿâ åêñïîçèö³¿. Ó Îëåñ³ Òå-
ë³æåíêî ÷àñòî çàìîâëÿþòü îäÿã
òàêîæ ñï³âà÷êà Ðîñàâà ³ äî÷êà
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³òàë³íà
Þùåíêî. ßê ïîä³ëèëàñÿ ç “Õðå-
ùàòèêîì” õóäîæíèöÿ, íåùîäàâ-
íî ó íå¿ øèëà îäÿã ³ ïðåäñòàâ-
íèöÿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Ðà¿ñà Áî-
ãàòèðüîâà. Ùîïðàâäà, ïåðåä çà-
ñ³äàííÿì Âåðõîâíî¿ Ðàäè âîíà
ñõóäëà, òîæ êîñòþì äîâåëîñÿ
âøèâàòè.

Çàãàëîì ó êîëåêö³¿ “Âåëèêà
Ñê³ô³ÿ” ïðåäñòàâëåíî ïîíàä 40
âèðîá³â: ñóêí³, êîñòþìè, ïðè-
êðàñè, ãîëîâí³ óáîðè òà âçóòòÿ.
Ä³àïàçîí ö³í êîëèâàºòüñÿ â³ä
700 äî 6 òèñ. ãðí. Âèñòàâêà-ðîç-
ïðîäàæ òðèâàòèìå äî 1 ëþòîãî,
òîæ ó ïðèõèëüíèê³â àâòåíòèêè
ùå º çìîãà íå ëèøå ïîáà÷èòè,
à é ïðèäáàòè îðèã³íàëüí³ àâòîð-
ñüê³ ðå÷³

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У серед в М зеї Івана Гончара від рилася вистав а
одя молодої дизайнер и Олесі Теліжен о. В третій
оле ції "Вели а С іфія" Олеся Теліжен о зверн лася
до шляхетної старовини. В приміщенні м зею можна
я ознайомитися з новим дороб ом майстрині, та і
замовити собі с ню, що припала до сма .
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ЗАЯВА�
про�е
оло�ічні�наслід
и�діяльності

Об’є
т�—�ре�онстр��ція� транспортної�розв’яз�и�на�Ленін�радсь�ій

площі.

Мета�прое
тованої�діяльності:�

- ре�онстр��ція� транспортної� розв’яз�и:� влашт�вання� еста�ад� просп.

Возз’єднання�—�просп.�Га�аріна�в�обох�напрям�ах�та�просп.�Га�аріна

—�Хар�івсь�е�шосе,�т�нелю�з�Хар�івсь�о�о�шосе — на�просп. Возз’єд-

нання,�др��орядні�напрям�и�здійснюються�в�першом��рівні;

- лі�відація�світлофорних�об’є�тів�на�основних�напрям�ах;

- збільшення�проп�с�ної�спроможності�транспортно�о�в�зла;

- запрое�тована�нова�система�водосто�ів,�що�забезпеч�є�прийом�та

с�ид�зливових�та�талих�вод;

- пере�ладання�місь�их� інженерних�мереж,�я�і�потрапили�в�зон��ре-

�онстр��ції,�з�ідно�технічних��мов;

- ма�симальне�збереження�існ�ючих�зелених�насаджень.

Соціальне�завдання:

- поліпшення�транспортно�о�обсл��ов�вання;

- �дос�оналення�транспортної�схеми�маршр�тів�пасажирсь�о�о�тран-

спорт�;

- бла�о�стрій�приле�лої�території�та�влашт�вання��азонів�з�посад�ою

дерев.

Врах!вання��ромадсь
ої�д!м
и:

- мали�місце�позитивні�вист�пи�по�телебаченню�та�п�блі�ації�в��азе-

тах,�а�саме:��азета�“Уи�енд”�від�04.10.2007р.

Перелі
�найзначніших�впливів�на�стан�НС:

- ви�иди�азот��діо�сид��NО2,�в��лецю�о�сид��СО,�в��леводнів�С12-С19;

ш�мовий�вплив;�знесення�зелених�насаджень.

Підс!м
и�
іль
існої�та�я
існої�оцін
и�впливів

- Маса�ви
идів�ш
ідливих�речовин

В�рез�льтаті�ре�онстр��ції�транспортно�о�в�зла�на�Ленін�радсь�ій

площі� очі��ється�перерозподіл� транспорт�,� лі�відація� світлофорних

об’є�тів� на� основних� напрям�ах,� збільшення� середньої� швид�ості

транспортно�о�пото���—�зменшення�маси�ви�идів�в�районі,�приле�-

лом��до�зони�ре�онстр��ції�та�б�дівництва�по�NО2—�в�0,33�раз�,�СО —

в�0,47�раз��та�С12-С19�—�в�0,45�раз��порівняно�з�існ�ючим�станом.

- Забр!днення�атмосферно�о�повітря

Після�ре�онстр��ції�транспортної�розв’яз�и�на�Ленін�радсь�ій�площі

е�оло�ічна�сит�ація�на�прима�істральній�території�по�ращиться�в�зв’яз-

���з�част�овою�лі�відацією�світлофорно�о�об’є�та,�б�дівництвом�еста-

�ад� та� т�нелю,� зменшенням� простою� автотранспорт�� на� перехресті,

збільшення�швид�ості� та�ор�анізацією�безперервно�о�р�х�� автотран-

спорт�.

- Можливість�аварійних�сит!ацій�—�імовірність�ДТП�значно�зни-

ж�ється�за�рах�но�:�розмеж�вання�основних�транспортних�пото�ів,�влаш-

т�вання�2-ох�см���р�х��по�еста�адам�в�обох�напрям�ах,�2-ох�см���в�т�-

нелі,�лі�відації�світлофорних�об’є�тів�на�основних�напрям�ах�та�влашт�-

ванням�на�др��орядних,�оптимальної�ор�анізації�р�х��транспорт�.�

- Ш!мовий�вплив�—�про�ноз�ється�зменшення�рівня�ш�м��на�0,6…-

1,0�дБА�за�рах�но��по�ращення�дорожньо�о�по�риття,� збільшення�про-

п�с�ної�спроможності�в�лиць�та�част�ової�лі�відації�світлофорних�об’є�тів.

- Вплив� на� водне� середовище�—�ре�онстр��ція� транспортної

розв’яз�и�не�створює�додат�ово�о�вплив��на�водне�середовище.�По-

наднормативне�забр�днення�дощової�та�талої�води�автотранспортни-

ми�пото�ами�відс�тнє.�

- Вплив�на�рослинність�—�вздовж�в�лиць�ма�симально�збереже-

ні�зелені�насадження.�З�ідно�а�т��КП�УЗН�Дніпровсь�о�о�район��обсте-

ження�зелених�насаджень�№134�від�11.09.2006р.,�по�оджено�о�Держ�п-

равлінням�е�орес�рсів�в�м.Києві�(13.10.06р.�№08-8-18/506)�та�ККО�“Ки-

ївзеленб�д”�(20.20.2006р.),�підля�ає�зріз�ванню�103�дерев,�514�ча�ар-

ни�ів,�122245�м
2
�азон��та�116�м

2
�вітни�ів,�33�п/м�живої�о�орожі;�пе-

ресадці�34�дерев.�Посад�а�дерев�(249�хвойних�порід�та�138�листяних

порід),�ча�арни�ів�(370�шт.)�та��азон��(1��а)�ви�он�ється�з�ідно�з�роз-

ділом�прое�т��“Бла�о�стрій�та�озеленення”.�

Зобов’язання�замовни
а:

- б�дівництво�та�е�спл�атація�об’є�тів�прое�тованої�діяльності���відпо-

відності�з�нормами�і�правилами�охорони�НС�і�вимо�ами�е�обезпе�и;

- вивіз�б�дівельно�о�сміття�під�час�б�дівництва�відповідно�з�лімітами

Держ�правління�е�обезпе�и;

- впровадження�захисних�заходів�з�ідно�поданом��вище�перелі��;

- бла�о�стрій�приле�лої�території.

З�питань�ознайомлення�з�прое�том� і�ОВНС�можна�ознайомитися�в

КП�“Дире�ція�б�дівництва�шляхово-транспортних�спор�д�м.Києва”�або

в�інстит�ті�“Київдормістпрое�т”�ВАТ�“Київпрое�т”.

Замовни
—�в.о.�дире�тора�КП�“Дире�ція�б�дівництва�шляхово-тран-

спортних�спор�д�м.Києва”�Харчен�о�В.М.

м.Київ,�в�л.�Командарма�Каменєва,�6�,�тел.�284-64-37.

Генпрое
т!вальни
 —�дире�тор� Інстит�т�� “Київдормістпрое�т”

ВАТ “Київпрое�т”�Воробйов�В.В.

м.Київ,�в�л.�Бо�дана�Хмельниць�о�о,�16-22,�тел.�235-04-14.

Оболонсь
ий�районний�с!д�м.�Києва�ви�ли�ає��р.�За�ребов��Людмил��Іванівн�,�я�ій

необхідно�11.01.2008�ро���о�8.00�з’явитись�до�Оболонсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва�за

адресою:�м.�Київ,�в�л.�Тимошен�о,�2-є,��аб.�16�в�я�ості�відповідача�для��часті���роз�ляді

цивільної� справи� за� позовом� ТОВ� “ПростоФінанс”� до�За�ребової� Людмили� Іванівни� про

стя�нення��рошових��оштів.

Наслід�и�неяв�и�в�с�дове�засідання�особи,�я�а�бере��часть���справі,�передбаченні�ст.ст.

169,�170�ЦПК�У�раїни,�ст.�185-3�КпАП�У�раїни.�С�ддя�Л.П.�С�ш�о.

Святошинсь
ий�районний�с!д�м.�Києва�(01032,�м.�Київ,�в�л.�Жилянсь�а,�142)

ви�ли�ає�Товариство�з�обмеженою�відповідальністю�“Тор�овий�Дім”�“А�сіома�Плюс”,

Гаврилю�а�Дениса�Юрійовича�в�я�ості�відповідачів�по�цивільній�справі�за�позовом

Державної� подат�ової� інспе�ції� �� Святошинсь�ом�� районі� Києва� про� визнання

недійсними� �становчих� до��ментів,� с�ас�вання� свідоцтва� платни�а� подат��� на

додан��вартість�в�с�дове�засідання�27��р�дня�2007�ро���на�9.00.

С�ддя:�Морозов�М.О.

В�разі�неяв�и�та�неповідомлення�с�д��про�причини�неяв�и�в�с�дове�засідання,

справа�б�де�роз�лядатися���відс�тність�відповідача�за�наявними���справі�до�азами.

Дніпровсь
ий� районний� с!д� м.� Києва� повідомляє� відповідача� Сверділа� Оле�сія

Васильовича,�я�ий�проживав���м.�Києві,�б�л.�Перова,�б�д.�15-а,��в.5�про�те,�що�роз�ляд�справи

за�позовом�до�ньо�о�Петрова�Леоніда�Павловича�про�відш�од�вання�майнової�та�моральної

ш�оди�призначено�на�28.12.07�р.�о�9.40�в�приміщенні�Дніпровсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва

за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Сер�ієн�а,�3,��аб.�37.

Яв�а�в�с�дове�засідання�відповідача�обов’яз�ова.�При�собі�мати�до��мент,�що�посвідч�є�особ�.

У�випад���неяв�и�відповідача,�с�дове�засідання�відб�деться���йо�о�відс�тність.

С�ддя�Т.І.�Горбань

Я,�Кап�стіна�Ніна�Я�івна,�повідомляю�про�втрат��свідоцтва�про�право�на�спадщин�

за� за�оном� на� одн�� восьм�� частин�� домоволодіння,�що� знаходиться� в�м.� Києві,

Подільсь�ом�� районі� по� в�л.� Петропавлівсь�ій,�№� 22,� засвідчене� нотарі�сом

одинадцятої�державної�нотаріальної��онтори,�Нові�овою�І.З.�11�січня�1973�ро��,��

зв’яз���з�чим�прош��вважати�йо�о�недійсним.

ОГОЛОШУЄТЬСЯ�КОНКУРС�НА�ПРАВО�ОРЕНДИ�ЦІЛІСНОГО�МАЙНОВОГО�КОМПЛЕКСУ

КОМУНАЛЬНОГО�ПІДПРИЄМСТВА�КІНОТЕАТРУ�“Тампере”

за�адресою:�в!л.�Героїв�Севастополя,�42.

І.Умови�
он
!рс!:

1.Термін�оренди�5�ро�ів.

2.Почат�овий�розмір�річної�орендної�плати

10�%�від�рин�ової�вартості�цілісно�о�майно-

во�о��омпле�с�,�визначеної�а�том�оцін�и�май-

на,�проведеної���встановленом��за�онодавс-

твом�поряд��,�що�становить�279 299,00��рн.

3.Сплата�реєстраційно�о�збор��за��часть����он-

��рсі�на�право�оренди�1000��рн.

II.�Додат
ові�!мови.

1.Пропозиції��часни�ів��он��рс��щодо�е�спл�-

атації�та�поліпшення�об’є�та�оренди�за�рах�-

но��власних��оштів.

Кошти,�що� в�ладені� в� поліпшення� об’є�та

оренди,�відш�од�ванню�не�підля�ають.

Орендар�повинен:

- прийняти�рішення�про�приєднання��ом�наль-

но�о�підприємства��інотеатр��“Тампере”�до

орендаря;

- забезпечити�ефе�тивне�ви�ористання�об’є�-

та�оренди�відповідно�до�профілю�діяльності

підприємства�протя�ом�5�ро�ів;

- забезпечити�збереження�робочих�місць�ре-

ор�анізовано�о� �ом�нально�о� підприємства

�інотеатр��“Тампере”�протя�ом�5�ро�ів;

- не� доп�с�ати� забор�ованості� із� заробітної

плати;

- підвищ�вати�рівень�заробітної�плати�з��рах�-

ванням�інфляційних�процесів;

- забезпечити�матеріальне�стим�лювання�пра-

цівни�ів� залежно� від� рез�льтатів� �осподар-

сь�ої�діяльності�підприємства;

- забезпечити� ��ладання� �оле�тивно�о� до�о-

вор�� та� соціальний� захист� працівни�ів� під-

приємства;

- забезпечити�витрати�орендаря�на�по�ращен-

ня�соціально-поб�тових��мов�працюючих�на

рівні�не�менше�0,5�%�від�с�ми�реалізованої

прод��ції�на�рі�;

- ви�он�вати�заходи�щодо�охорони�нав�олиш-

ньо�о�природно�о�середовища;

- зал�чити�інвестиції�для�проведення�протя�ом

2-х� ро�ів� ре�онстр��ції� б�дівлі� з� обладнан-

ням�с�часною��інозв��овою�техні�ою,�систе-

мою��ондиціон�вання�та�освітлення�в�розмі-

рі�не�менше�я��30,0�млн.��рн�з�метою�ство-

рення�с�часно�о�центр��дозвілля;

- постійно�надавати�зниж�и�на��вит�и���розмі-

рі�не�менше�20�%�для�піль�ових��ате�орій�на-

селення�(інвалідів,�ветеранів�війни�та�праці,

пенсіонерів,�ст�дентів,�дітей);

- ор�аніз�вати�реперт�арн��та�ре�ламн���ам-

панію�з�дистриб’юторами��інофільмів;

- забезпечити� надання� с�часно�о� �омпле�с�

посл��� для� відвід�вачів� (пар�ін�,� �афе,� бар

тощо);

- відш�од�вати� витрати� на� проведення� е�с-

пертної�оцін�и�вартості�цілісно�о�майново�о

�омпле�с���інотеатр�.

III. Для�!часті�!�
он
!рсі�!часни
�подає�та
і

матеріали:

1.Заяв��про��часть����он��рсі�(на�ім’я�началь-

ни�а�Головно�о��правління��ом�нальної�влас-

ності�м.�Києва).

2.Копії� �становчих� до��ментів� (завірені� нота-

ріально);

3.Копію� свідоцтва� про� державн�� реєстрацію

(завірен��нотаріально);

4.Копію�довід�и�ор�ан��статисти�и�про�в�лю-

чення�до�ЄДРПОУ�(завірен���часни�ом);

5.До��менти,�що� посвідч�ють� повноваження

представни�а�юридичної�особи;

6.Копію�довід�и�про�взяття�на�облі��платни�а

подат���(завірен���часни�ом);

7.Довід���з�подат�ової�інспе�ції�про�відс�тність

забор�ованості�перед�бюджетом.

8.Повн��фінансов��звітність�за�останні�3�ро�и

(завірен���часни�ом);

9.Копію�ліцензії�на�здійснення�юридичною�осо-

бою�о�ремо�о�вид��діяльності,�я�що�це�пе-

редбачено� за�онодавством� (завірен�� �час-

ни�ом);

10.Штатний�розпис�(завірений��часни�ом);

11.Кон��рсні�пропозиції�(пропозиції�щодо�роз-

мір��орендної�плати�в��ривнях,�пропозиції�що-

до�е�спл�атації�та�поліпшення�об’є�та��орен-

ди)�запечатаний��онверт�з�написом�“На��он-

��рс”,�на��онверті�має�б�ти�зазначений�об’є�т

оренди�та�назва��часни�а��он��рс�;

12.Платіжний� до��мент,�що� засвідч�є� сплат�

реєстраційно�о�збор��за��часть����он��рсі�на

право�оренди.

13.Копію�подат�ових�де�ларацій�з�подат���на

приб�то�� за� всі� звітні� періоди� за� останні

3 ро�и.

Призначення�платеж�:�реєстраційний�збір�за

�часть����он��рсі�на�право�оренди�майна��о-

м�нальної�власності.�

Одерж�вач:�ГУДК���м.�Києві;

р/р:�31419535700001,

Бан�:�ГУДК���м.�Києві,�

МФО:�820019;�

ЄДРПОУ:�24262621.�

Код�доходів:�21080500

IV. Термін�прийняття�
он
!рсних�пропози-

цій�—�15�днів�з�момент��п�блі�ації�о�олошен-

ня�про��он��рс.

V. До
!менти�!часни
ів�
он
!рс!�прийма-

ються�Головним��правлінням��ом�нальної�влас-

ності�м.�Києва�за�адресою:�в�л.�Хрещати�,�10.

Тел.�279-24-93,�279-25-14.

Головне�!правління�
!льт!ри�і�мистецтв

Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації

о�олош!є�
он
!рс�на�заміщення�ва
антної�посади

�оловно�о�спеціаліста�відділ!�театрально-
онцертних

за
ладів,�образотворчо�о�мистецтва,�ор�анізації�та

проведення�за�ально-мистець
их�заходів�(стро
овий

тр!довий�до�овір).

Вимо�и:�вища�освіта�відповідно�о�професійно�о�спрям�вання

за�освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�ма�істра,�спеціаліста,�стаж

роботи� 3� ро�и� на� посаді� провідно�о� спеціаліста,� або� 5� ро�ів

державної�сл�жби,�або�стаж�роботи�за�фахом�7�ро�ів.

До��менти� приймаються� протя�ом� місяця� за� адресою:�

м.�Київ-04,�б�львар�Т.�Шевчен�а,�3.

Довід�и�по�тел.:�279-52-82;�279-72-51.

Дніпровсь
ий�районний�с!д�м.�Києва�ви�ли�ає�в�с�дове�засідання���я�ості�відповідача

ШОНТАКІ�Єв�ена�Леонідовича,�останнє�відоме�місце�проживання:�м. Київ,�проспе�т�Га�аріна,

б�д.�13,��в.�16�по�цивільній�справі�за�позовом�Любчен�о�С.�В.�до�Шонта�і�Є.�Л.,�треті�особи:

Любчен�о�Л.�І.,�Любчен�о�В.�М,�Любчен�о�М. В.,�ТОВ�“У�раїна�житло-сервіс”�про�визнання�особи

та�ою,�що�втратила�право��орист�вання�житловим�приміщенням,�я�е�відб�деться�28��р�дня

2007�ро���об�11.00�за�адресою�м.�Київ,�в�л.�Сер�ієн�а,�3,��аб.�43.

У�разі�неяв�и�відповідача�Шонта�і�Є.Л.�дана�цивільна�справа�б�де�роз�лян�та���відс�тності

відповідача.

Печерсь
ий�районний�с!д�м.�Києва�повідомляє,�що�с�дове�засідання�по

справі�за�позовом�Хмельова�В.М.�в�інтересах�неповнолітньої�Хмельової�А.В.�до

Хмельова�О.О.� про� визнання� особи� та�ою,�що� втратила� право� �орист�вання

�вартирою,�в�поряд���передбаченом��ЦПК�У�раїни,�призначено�на�26��р�дня�2007

ро���об�11.00�за�адресою:�м.�Київ-01001,�в�л.�Хрещати�,�42-А,��аб.�16�(�олов�юча —

с�ддя�Кафідова�О.В.).

Апеляційний�с!д�м.�Києва�по-

відомляє�Юдін��В.В.,�Юдіна�М.Г.,�що

цивільна� справа� за� апеляційною

с�ар�ою�АКБ�“СР�“У�рсоцбан�”�на�рі-

шення�Печерсь�о�о�районно�о�с�д�

м.�Києва�від�20�вересня�2007�ро���в

справі� за� позовом� АКБСР� “У�рсоц-

бан�”�до�Юдіна�В.В.,�Юдін�М.Г.�тре-

тя�особа�—�Ор�ан�опі�и�та�пі�л�ван-

ня� Печерсь�о�о� р-н�� м.� Києва� про

збереження� стя�нення� на� предмет

іпоте�и� призначена� до� роз�ляд�� в

приміщенні� Апеляційно�о� с�д�

м. Києва� (в�л.� Володимирсь�а,� 15)

на�28 січня�2008�ро���на�9.30.�

Святошинсь
ий�райс!д�м.�Києва

в� зв’яз��� з� роз�лядом� цивільної

справи�повідомляє�Г�меню�а�Володи-

мира� Валентиновича,� що� 19.12.07

ро���б�ло�винесено�заочне�рішення,

я�им� шлюб� між� Вами� та� Г�меню�

Світланою�Валентинівною�розірвано;

м.�Київ,�в�л.�Я.�Коласа,�27-а.

С�ддя�Л��’янен�о�Л.М.

Апеляційний�с!д�м.�Києва�ви�ли�ає

Т��ая�Сер�ія�Ві�торовича,�я�ий�меш�ає�по

в�л.�Гр�шевсь�о�о,�16,��в.�3,�я��відповідача

�� справі� за� позовом� Голов�о� О.В.� про

позбавлення�бать�івсь�их�прав,�в�с�дове

засідання,�я�е�відб�деться�22�січня�2007 р.

о�10.50.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Володимирсь-

�а,�15.

Наслід�и� неяв�и� в� с�дове� засідання

особи,�я�а�бере��часть���справі,�передбачені

ст.�169�ЦПК�У�раїни.�С�ддя�Л.Г.�Кот�ла.

За�зміст�ре
ламних�о�олошень�відповідає�ре
ламодавець.�Ре
лама�др!
!ється�мовою�ори�інал!
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

Çàâ. â³ää³ëîì «Åêîíîì³êà òà ³íôðàñòðóêòóðà» — Àëüáåðò Ïîòàïîâ
Çàâ. â³ää³ëîì «Ñóñï³ëüñòâî» — Íàòàë³ÿ Ç³í÷åíêî

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ
1999 ðîêó. Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê/ôàêñ: 235-32-60
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  235-61-48, 531-91-05, 234-21-84
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó ïîíåä³ëîê, â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 4321
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Альона ВІННИЦЬКА, співач а:
— Одним із моїх давніх хобі є о-

ле ціон вання зображення ішо .
Та ож подобаються різноманітні
ємності — олбоч и, вази, отрі я
наповнюю я имось сип чим мате-
ріалом — р пою, зернят ами —
виходять д же ці аві речі. Серед
а тивних хобі — дайвін та верхо-
ва їзда. Коней я люблю з дитин-
ства, дайвін ом почала займатися
порівняно нещодавно. Обидва ви-
ди відпочин потреб ють час для
трен вання, важності й доволі не-
безпечні. Хобі не заважає, а різ-
номанітнює життя, хочеться зай-
матися цим серйозніше.

Гліб ВИШЕСЛАВСЬКИЙ, х -
дожни :
— Моє хобі переросло профе-

сію і тісно переплелося з життям,
том не заважає, а є частиною ме-

не. Я займаюся віз альним мис-
тецтвом, працюю я х дожни ,
мистецтвознавець, фото раф.
Звичайно, творчість забирає ба-
ато час , ти менше відпочиваєш,
але натомість своєм хобі чи
професії стаєш сильнішим і про-
фесійнішим.

Ірина КОРОЛЬ, в. о. олов-
но о реда тора сл жби інфор-
мації анал “ТОНІС”:
— Хобі допома ає жити,

сприяє розвит ові, поінформова-
ності. У мене їх іль а: я збираю
і перечит ю ниж и, я і мені до
вподоби, а та ож оле ціон ю
парф ми. Д же люблю хороші
аромати, с ладно навіть назвати
най любленіші (зо рема подоба-
ються Nina від Nina Ricci, La Per-
la Blue). Хобі — це тіль и вели-
ий плюс.

Êîìó àáî ÷îìó 
çàâàæàº âàøå õîá³?

Наталя СУМСЬКА, народна артист а У раїни:
— Моїм оловним винаходом є а торсь а ра в На-

ціональном театрі імені Івана Фран а. Ми моделюємо
життя на сцені. Робимо це щодня, ба ато ро ів. В ін-
ших сферах я просто жив , нічо о не винаходж .

Оле ПОКАЛЬЧУК, соціальний психоло :
— Я сам є своїм оловним винаходом. Том що пси-

холо . Людина, я а сама себе створила. Кожен має
шанс і пра не реаліз вати мрію зі створення власно о
хара тер . У о ось вистачає для цьо о здібностей, а
в о ось — ні. Вважаю, що в мене вистачило, бо маю
на ба ато речей і подій власні ритерії оціно .

О сана БЄЛЯКОВА, політоло :
— Най оловнішим винаходом для жін и, я а живе

в світі чолові ів, є своєрідний мовний прилад, я им
вона ідентифі є протилежн стать. Та ось, що ліп-
ше та ий “прилад” налаштований, то більше шансів
перетворити не атив на позитив. При ладами є жін-
и, отрі дося ли найвищих щаблів влади. Колись
б в ане дот про те, що чолові від самця відрізняє-
ться наявністю в ньо о рошей. Особисто я вважаю,
що винайшла для себе та ий “прилад”. З йо о до-
помо ою ласифі ю чолові ів за розрядами: орис-
ний, не орисний і просто чолові .

ßêèé âàø ãîëîâíèé 
âèíàõ³ä?

Êèÿíàì õîá³ 
íå çàâàæàº
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî 
îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí

1. Í³êîìó — 34 %
2. Ñ³ìåéíîìó áþäæåòó — 17 %
3. Ìåí³ ñàìîìó — 11 %
4. Êîõàí³é ëþäèí³ — 10 %
5. Ñóñ³äàì — 10 %
6. Çàçäð³ñíèêàì — 9 %
7. Êîëåãàì — 9 %

Íàóêà çàõèñòèòü 
â³ä â³ðóñíèõ õâîðîá
Ñåðã³é Àíäðîíàò³ ðîçðîáèâ óí³êàëüí³ ë³êè 
â³ä ãðèïó

Ó÷îðà äî Íàö³îíàëüíî¿ àêàäå-
ì³¿ íàóê Óêðà¿íè çàâ³òàëà â÷åíà
åë³òà ç óñ³º¿ êðà¿íè, àáè îáãîâî-
ðèòè ñó÷àñí³ ïðîáëåìè õ³ì³¿ òà
á³îëîã³¿ ³ ïîä³ëèòèñÿ âëàñíèìè
íàïðàöþâàííÿìè â öèõ ãàëóçÿõ. Ç
äîïîâ³ääþ âèñòóïèâ äèðåêòîð
Îäåñüêîãî ô³çèêî-õ³ì³÷íîãî ³í-
ñòèòóòó ³ì. Áîãàòñüêîãî, àêàäåì³ê
ÍÀÍ Óêðà¿íè Ñåðã³é Àíäðîíàò³.
Ó÷åíèé ðîçðîáèâ óí³êàëüíèé ïå-
ðîðàëüíèé ïðåïàðàò ïðîòè ãðè-

ïó. Êð³ì òîãî, ö³ ë³êè âèÿâèëèñÿ
åôåêòèâíèìè ó áîðîòüá³ ç ãåðïå-
ñîì, ÃÐÂ² òà ãåïàòèòîì.

Ïàí Àíäðîíàò³ çàïåâíèâ “Õðå-
ùàòèê”, ùî çàñ³á äóæå ä³ºâèé ó
ïåð³îä åï³äåì³é, îñê³ëüêè º ³ìó-
íîñòèìóëÿòîðîì. “Êîëè â³ä÷óºòå
ñèìïòîìè ãðèïó, ñêàæ³ìî, ãîëîâ-
íèé á³ëü ÷è íåæèòü, äîñèòü âè-
ïèòè ëèøå îäíó ï³ãóëêó íà òèæ-
äåíü — âîíà ìàº çàõèñòèòè â³ä
õâîðîáè,— ðàäèòü ó÷åíèé.— ßê-

ùî æ åï³äåì³ÿ òðèâàº, ñë³ä ïðî-
äîâæóâàòè ¿õ ïðèéìàòè â òàêèõ
ñàìèõ äîçàõ. Ïðåïàðàò ïðèçíà÷à-
þòü ³ ç ìåòîþ ïðîô³ëàêòèêè”.

Ðîçðîáëÿòè çàñ³á ïî÷àëè ùå â
ðàäÿíñüê³ ÷àñè, âñåðåäèí³ 1990-õ.
Òîä³ ë³êè âèãîòîâëÿëè â Ðîñ³¿, ³
ò³ëüêè ê³ëüêà ðîê³â òîìó âèðîá-
íèöòâî ï³ãóëîê íàëàãîäèëè â Îäå-
ñ³. Çà ñëîâàìè íàóêîâöÿ, â êë³-
í³÷íîìó âèâ÷åíí³ ïðåïàðàòó âçÿ-
ëè ó÷àñòü 85 000 ëþäåé, â òîìó
÷èñë³ â³éñüêîâ³ Àôãàí³ñòàíó, ÿê³
õâîð³ëè íà ãåïàòèò.

Ñåðã³é Àíäðîíàò³ ðîçïîâ³â, ùî
íèí³ â³äêðèâàþòüñÿ íîâ³ ñôåðè
çàñòîñóâàííÿ ðîçðîáëåíèõ íèì
ï³ãóëîê: “Òîð³ê Õàðê³âñüê³é ³í-
ñòèòóò âåòåðèíàð³¿ ïðîâ³â äîñë³-
äæåííÿ, ÿê³ çàñâ³ä÷èëè, ùî ïðå-
ïàðàò åôåêòèâíèé íå ëèøå ïðè
ãðèï³, ãåðïåñ³ òà ãåïàòèò³, à ùå é
ÿê çàñ³á ïðîô³ëàêòèêè ïòàøèíî-
ãî ãðèïó”
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Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Íåâåëèê³ îïàäè, ïåðåâàæíî
ó âèãëÿä³ ìîêðîãî ñí³ãó. Â çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè òóìàí; íà
äîðîãàõ êðà¿íè îæåëåäèöÿ. Â³òåð çàõ³äíèé, ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé,
7—12 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü â³ä —2 äî +3°Ñ, âíî÷³ 0...—5°Ñ; â
çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ —3...—8°Ñ; â Êàðïàòàõ òà íà Ïðèêàðïàòò³ ì³ñ-
öÿìè —10...—13°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Íåâåëèê³ îïàäè. Íà äî-
ðîãàõ ì³ñöÿìè îæåëåäèöÿ.

Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 7—12 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü â³ä —2 äî +3°Ñ, âíî÷³ 0...—5°Ñ.

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Сер ій Андронаті по аз є свої розроб и оле ам з НАН У раїни

Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Учора в Національній а адемії на У раїни вчені об о-
ворили с часні проблеми хімії та біоло ії. З доповіддю
вист пив і дире тор Одесь о о фізи о-хімічно о інсти-
т т ім. Бо атсь о о Сер ій Андронаті, я ий поділився
власними розроб ами в сфері фармацевти и. На о-
вець створив принципово нові лі и проти ерпес , е-
патит , ГРВІ, рип , навіть пташино о.
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