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ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПІШОВ
З ПРЕМ’ЄРІВ... У ПРЕЗИДЕНТИ
Лідер ПР створює тіньовий ряд
і збирається балот ватися
на лав держави
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СУЗІР’Я ДОМОГОСПОДАРОК
Марина С арева намалювала,
чо о хоче жін а

Êè¿â ïðèéøîâ ó Íàðîäíèé ðóõ
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³ ìåð Êèºâà âøàíóâàëè ïàì’ÿòü Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Учора ерівни и держави
та столиці, пересічні ро-
мадяни вшан вали пам'ять
Вячеслава Чорновола, я о-
м 24 р дня мало б ви-
повнитися 70 ро ів. Лідер
Р х тра ічно за ин в
1999-м . Причом обста-
вини йо о смерті й досі
залишаються предметом
с перечо . Проте незапе-
речним є визнання йо о
ва омо о внес в поб до-
в раїнсь ої незалежної
держави.

Ó÷îðà êåð³âíèöòâî äåðæàâè íà ÷î-
ë³ ç Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè Â³êòîðîì
Þùåíêîì òà ñòîëèö³ íà ÷îë³ ç Êè-
¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ Ëåîí³äîì
×åðíîâåöüêèì âçÿëî ó÷àñòü ó öåðå-
ìîí³¿ ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî ïàì’ÿò-
íèêà äåðæàâíîìó ³ ãðîìàäñüêîìó ä³-
ÿ÷ó Âÿ÷åñëàâó ×îðíîâîëó ç íàãîäè
70-ð³÷÷ÿ â³ä éîãî äíÿ íàðîäæåííÿ.
Ñàìå Âÿ÷åñëàâ ×îðíîâ³ë — ÷ëåí
Óêðà¿íñüêî¿ Ãåëüñ³íñüêî¿ ñï³ëêè,
ïóáë³öèñò, æóðíàë³ñò — áóâ îäíèì
³ç òèõ, õòî çàïî÷àòêóâàâ â Óêðà¿í³
íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíèé ðóõ ø³ñò-
äåñÿòíèê³â. Âÿ÷åñëàâ ×îðíîâ³ë áóâ
îäíèì ³ç íàéÿñêðàâ³øèõ îðãàí³çàòî-
ð³â òà àêòèâ³ñò³â ðóõó, ÿêèé ïðîòè-
ñòîÿâ òîòàë³òàðíîìó ðåæèìîâ³, âè-
ñòóïàâ çà â³äðîäæåííÿ Óêðà¿íè, ¿¿
ìîâè, êóëüòóðè, äóõîâíîñò³, äåðæàâ-
íîãî ñóâåðåí³òåòó. “Â³í äóæå øâèä-
êî ïðèéìàâ ð³øåííÿ. ² íà íüîìó
òðèìàëàñÿ âñÿ Óêðà¿íà”,— âèñîêî
îö³íèâ “Õðåùàòèêó” ðîëü Âÿ÷åñëà-
âà ×îðíîâîëà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Ç òèì, ùî êîí÷å ïîòð³áíî íàëåæ-
íî âøàíóâàòè Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâî-
ëà, çãîäæóþòüñÿ é ñîðàòíèêè ïî äè-
ñèäåíòñüê³é áîðîòüá³. “Âÿ÷åñëàâ
×îðíîâ³ë áóâ, áåçïåðå÷íî, íåïåðå-
ñ³÷íîþ ëþäèíîþ, îñîáèñò³ñòþ. Öåé
÷îëîâ³ê ìàâ íàäçâè÷àéíî âåëèêó
åíåðã³þ, ³í³ö³àòèâí³ñòü ³ çàâçÿòòÿ.
Áóâ òàëàíîâèòèì ïóáë³öèñòîì, òà-
ëàíîâèòèì æóðíàë³ñòîì. Ó íàø³é
ïðîñâ³òÿíñüê³é áîðîòüá³ çà ïîøè-
ðåííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿
³äå¿, ÿêà ïîò³ì ïåðåðîñëà âæå ó ïî-
ë³òè÷íó áîðîòüáó çà íåçàëåæí³ñòü,
â³í â³ä³ãðàâ äóæå ïîì³òíó ðîëü. Òî-
ìó ÿ ïåðåêîíàíèé, ùî Âÿ÷åñëàâ
×îðíîâ³ë çàñëóãîâóº íà ïàì’ÿòü ³
âøàíóâàííÿ éîãî ä³ÿëüíîñò³”,—
ñêàçàâ “Õðåùàòèêó” êîëèøí³é äè-
ñèäåíò ³ ïîë³òâ’ÿçåíü, êåð³âíèê
Óêðà¿íñüêî¿ Ãåëüñ³íñüêî¿ ñï³ëêè
Ëåâêî Ëóê’ÿíåíêî
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Ві тор Ющен о схилив олов перед пам`яттю Вячеслава Чорновола
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Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé ðîçïîðÿäèâñÿ óòâîðèòè øòàá ç êî-
îðäèíàö³¿ áóä³âíèöòâà Ïîä³ëüñüêî-Âèãóð³â-
ñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó. Íà øòàá, ÿêèé
î÷îëèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî, ïîêëàäàºòüñÿ çàâ-
äàííÿ çàáåçïå÷èòè îïåðàòèâíå âèð³øåííÿ
ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç áóä³âíèöòâîì ³ ñêî-
ðî÷åííÿì òåðì³í³â ââåäåííÿ â ä³þ ä³ëÿíêè
â³ä ñòàíö³¿ ìåòðî “Âîêçàëüíà” äî æèòëîâî-
ãî ìàñèâó Âèãóð³âùèíà-Òðîºùèíà ç åëåê-
òðîäåïî.

Ðàí³øå ì³ñüêèé ãîëîâà äîðó÷èâ âèâ÷èòè
ìîæëèâ³ñòü ñêîðî÷åííÿ òåðì³í³â ñïîðó-
äæåííÿ Ïîä³ëüñüêî-Âîñêðåñåíñüêîãî ìîñ-
òó äëÿ òîãî, ùîá ÿêîìîãà øâèäøå ïóñòè-
òè ìåòðî íà Òðîºùèíó

Åñòàêàäó 
íà Ìîñêîâñüê³é ïëîù³
â³äêðèþòü 
íà ï³âðîêó ðàí³øå

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî çà
äîðó÷åííÿì Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, áóä³â-
íèöòâî ðîçâ’ÿçêè íà Ìîñêîâñüê³é ïëîù³
çàâåðøèòüñÿ íà ï³âðîêó ðàí³øå. Çà ãðàô³-
êîì öå ïëàíóâàëîñÿ â ïåðøîìó ï³âð³÷÷³
2009 ðîêó. Àëå íàðàç³ âæèâàþòü óñ³õ ìîæ-
ëèâèõ çàõîä³â, àáè ïðèñêîðèòè áóä³âåëüí³
ðîáîòè. 2008 ðîêó ïî÷íóòü ðåêîíñòðóþâà-
òè ³ Ëåí³íãðàäñüêó ïëîùó. Òóò ïîáóäóþòü
äâîð³âíåâó ðîçâ’ÿçêó òà íåâåëè÷êèé òóíåëü.
Çàâåðøåííÿ ðîá³ò çàïëàíîâàíî íà 2011 ð³ê.
Âàæëèâèì åòàïîì ðåôîðìóâàííÿ òðàíñ-
ïîðòíî¿ ìåðåæ³ ñòîëèö³ ó 2008 ðîö³ òàêîæ
ñòàíå ðåêîíñòðóêö³ÿ òðàìâàéíèõ êîë³é

Àâòîìîá³ëüíó äîðîãó 
Êè¿â — Îäåñà
â³äðåìîíòóþòü

Ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ñòàëî â³äîìî, ùî íà-
ñòóïíîãî ðîêó áóäå çä³éñíåíî êàï³òàëüíèé
ðåìîíò 950 ì àâòîäîðîãè Êè¿â — Îäåñà,
ùî ðîçòàøîâàíà â ìåæàõ ì³ñòà. Öå áóäå
çðîáëåíî çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî. Êð³ì òîãî, äî ê³íöÿ 2007 ðîêó ìàþòü
çàâåðøèòè ðîáî÷èé ïðîåêò êàï³òàëüíîãî
ðåìîíòó Ãîñòîìåëüñüêîãî øîñå â ìåæàõ
Êèºâà. Ðåêîíñòðóêö³ÿ íàçâàíèõ àâòîøëÿõ³â
äàñòü çìîãó ïðèâåñòè â’¿çä ó ñòîëèöþ ó â³ä-
ïîâ³äí³ñòü äî âèìîã Äåðæàâíîãî ñòàíäàð-
òó Óêðà¿íè òà ïîë³ïøèòü ïåðåñóâàííÿ ãîñ-
òåé ì³ñòà ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ô³íàëüíîãî
òóðó ×åìï³îíàòó ªâðîïè ç ôóòáîëó 2012
ðîêó

Ä³òè 
ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é 
îòðèìàþòü íîâîð³÷í³
ïîäàðóíêè

Çà äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî òà íà âèêî-
íàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ “Ïðî ïðîâå-
äåííÿ çàãàëüíîì³ñüêèõ íîâîð³÷íèõ òà ð³ç-
äâÿíèõ çàõîä³â” ó âñ³õ ðàéîíàõ ì³ñòà â³ä-
áóäóòüñÿ íîâîð³÷í³ ðàíêè, âå÷îðè â³äïî-
÷èíêó, êàðíàâàëè, çìàãàííÿ, êîíêóðñè,
ôåñòèâàë³, õóäîæí³ âèñòàâêè, êîíöåðòí³
ïðîãðàìè, äèñêîòåêè, çàñ³äàííÿ ó ìîëîä³æ-
íèõ â³òàëüíÿõ. Òàêîæ ó ïåðåäñâÿòêîâ³ òà
ñâÿòêîâ³ äí³ âñ³ ä³òè ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é
îòðèìàþòü ïîäàðóíêè òà áåçïëàòí³ êâèòêè
íà íîâîð³÷í³ âèñòàâè

Уточнення
У № 218 від 18.12.2007 азети “Хрещати ”

статті “Кияни вийшли на базар” вийшла при ра
помил а. Коментар заст пни а начальни а Го-
ловно о правління з питань тор івлі та поб т
Василя Пілявоза треба читати та : “На сьо о-
дні рин и трансформ вались с часні тор о-
вельно-сервісні центри, я і відповідають с час-
ним тенденціям розвит споживчо о рин Ки-
єва я європейсь о о міста”

²íâàë³äè é äîáðî÷èíö³
îòðèìàëè “Çîðþ íàä³¿”

Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора в Колонній залі столичної
мерії а тивістам ромадсь их
ор анізацій інвалідів та добро-
чинцям вр чили пам'ятні відзна-
и "Зоря надії" за особистий
внесо розв'язання проблем
інвалідів.

Ó÷îðà â Êîëîíí³é çàë³ ìåð³¿ çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà íàãî-
ðîäèëà àêòèâ³ñò³â ãðîìàäñüêèõ îðãàí³-
çàö³é ³íâàë³ä³â òà äîáðî÷èíö³â ïàì’ÿò-
íîþ â³äçíàêîþ “Çîðÿ íàä³¿” çà îñîáèñ-
òèé âíåñîê ó ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì ³íâà-
ë³ä³â. Íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ
æ³íîê, ³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðà-

ö³ ÊÌÄÀ ²ðèíà Ãîëóáºâà ïîâ³äîìèëà
“Õðåùàòèêó”, ùî àêö³ÿ â³äáóëàñÿ óæå
âï’ÿòå. Íàãîðîäæóâàëè äîñòîéíèê³â ó 16
íîì³íàö³ÿõ. Çàâåðøèëèñÿ óðî÷èñòîñò³
ñâÿòêîâèì îá³äîì. Ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà çà-
÷èòàëà ïðèâ³òàííÿ â³ä Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, ÿêå
çàâåðøóâàëîñÿ ñëîâàìè: “Íåõàé íå çãàñ-
íå ó âàøèõ ñåðöÿõ çîðÿ íàä³¿”.

Çîêðåìà â³äçíà÷åíî ñ³ì’þ Â’ÿ÷åñëàâà ³
Òåòÿíè Òêà÷åíê³â. Ó ¿õí³é ðîäèí³ òðîº ÷î-
òèðèð³÷íèõ ä³òåé ³ç ÄÖÏ. Îäíà äîíüêà ùå
é íå áà÷èòü. Áàòüêî ñàì óòðèìóº ðîäèíó,
ïðàöþº â ÄÊ “Óêðãàçâèäîáóòîê”, ìàìà
ö³ëèé äåíü çàéìàºòüñÿ ìàëå÷åþ. Òåòÿíà
Òêà÷åíêî ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó”, ùî
ì³ñüêà âëàäà Êèºâà íàäàº çíà÷íó äîïîìî-
ãó â ë³êóâàíí³ ä³òåé. Ñâîº÷àñíà ìåäè÷íà
äîïîìîãà ïðè ÄÖÏ ìîæå ñïðèÿòè íàâ³òü
ïîâíîìó îäóæàííþ. Äî öüîãî áëèçüêà îä-

íà ç äîíüîê ó ðîäèí³ Òêà÷åíê³â. Â’ÿ÷åñëàâ
³ Òåòÿíà ÷åðåç “Õðåùàòèê” çàêëèêàþòü
áàòüê³â, ÿêèõ ñï³òêàëà òàêà á³äà, áîðîòè-
ñÿ ç íåþ, íå â³äìîâëÿòèñÿ â³ä ìàëåíüêèõ
íåäóæèõ. Áî íàâ³òü ë³êàð³ áóâàþòü æîð-
ñòîêèìè, ÷àñîì ñõèëÿþòü äî öüîãî.

Ç ðàéîííî¿ âëàäè íàéêðàùå ñïðèÿº ³í-
âàë³äàì ãîëîâà Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàäè òà
ÐÄÀ ²âàí Ñèäîðîâ. Ñåðåä íàãîðîäæåíèõ
êåð³âíèê ÃÎ “Â³äðîäæåííÿ-ÀÐÑ” ²âàí
Ìàðóñåâè÷, çà äîïîìîãó ³íâàë³äàì ç óø-
êîäæåííÿì îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó.
Â³äçíà÷åíî òàêîæ ÷èñëåíí³ ì³æíàðîäí³
ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, ÿê³ ïðàöþþòü ó
Êèºâ³.

Ïðåçèäåíò êîðïîðàö³¿ “Ãðàíä” Âîëî-
äèìèð Ñï³âàêîâñüêèé çàçíà÷èâ: àëåãî-
ð³ÿ, ùî ïîòð³áíî äàâàòè âóäêó, à íå ðè-
áó, íå ñòîñóºòüñÿ ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ ìà-
ëîçàáåçïå÷åíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ 

Ïî÷èíàþ÷è ç 12 ãðóäíÿ íèí³øíüîãî
ðîêó, íà àâòîìàòè÷íèõ êîíòðîëüíèõ
ïóíêòàõ (òóðí³êåòàõ) ñòàíö³é Êè¿âñüêîãî
ìåòðîïîë³òåíó âñòàíîâëþþòü ðèäåðè äëÿ
ïàñàæèð³â. Íàãàäàéìî, ðèäåðè — öå ïðè-
ñòðî¿ äëÿ ç÷èòóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ ç ïðî-
¿çíèõ, òî÷í³øå, áåçêîíòàêòíèõ êàðòîê.

“Äî ê³íöÿ 2007-ãî íà ñòàíö³ÿõ ï³ä-
çåìêè çàïëàíîâàíî çìîíòóâàòè 205 ðè-
äåð³â,— ðîçïîâ³ëà ó÷îðà “Õðåùàòèêó”
êåð³âíèê ïðåñ-ñëóæáè ÊÏ “Êè¿âñüêèé
ìåòðîïîë³òåí” Íàä³ÿ Øóìàê.— Íàðàç³

âæå çàâåðøåíî ìîíòàæ 126 òàêèõ ïðè-
ñòðî¿â. Çîêðåìà ¿õ âñòàíîâëåíî íà ñòàí-
ö³¿ “Ë³ñîâà”. Ïàí³ Øóìàê ââàæàº, ùî
öå çíà÷íî ï³äâèùèòü ïðîïóñêíó ñïðî-
ìîæí³ñòü òóðí³êåò³â òà ïîë³ïøèòü ÿê³ñòü
îáñëóãîâóâàííÿ ïàñàæèð³â. Íàñàìïåðåä
òèõ, ÿê³ êîðèñòóþòüñÿ áåçêîíòàêòíîþ
êàðòêîþ. Ðåøòó òóðí³êåò³â âñòàíîâëÿòü
óæå íàñòóïíîãî ðîêó, ï³ñëÿ òîãî, ÿê â³ä-
áóäåòüñÿ òåíäåð ³ íàä³éäóòü êîøòè.

Çà ñëîâàìè ïàí³ Øóìàê, íàðàç³ ùå íå
óõâàëåíî ð³øåííÿ ñòîñîâíî îáëàäíàííÿ

ðèäåðàìè âèõ³äíèõ òóðí³êåò³â, ÿê³ âè-
çíà÷àòèìóòü âàðò³ñòü ïðî¿çäó çàëåæíî
â³ä äàëüíîñò³ ìàðøðóòó. Ùîïðàâäà, òðà-
äèö³éí³ æåòîíè é êàðòêè ç ìàãí³òíèìè
íîñ³ÿìè (ïðî¿çí³) ä³ÿòèìóòü ïàðàëåëüíî
ç áåçêîíòàêòíèìè, ÿê³ ñòîëè÷íà ï³äçåì-
êà ïëàíóº çàïðîâàäèòè ïðîòÿãîì ê³ëü-
êîõ íàéáëèæ÷èõ ðîê³â.

Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà êîìåðö³éíî¿
ñëóæáè “Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó” ²ãîð
Øèïîâàëîâ ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî
ìîíòóâàòè ðèäåðè íà ñòàíö³ÿõ ïî÷àëè ùå
â 2005-ìó. “Ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â íèìè
îáëàäíàëè 170 òóðí³êåò³â,— ñêàçàâ â³í. —
Íèí³ ìîíòàæåì “ðîçóìíèõ” ïðèñòðî¿â
çàéìàºòüñÿ êè¿âñüêà êîìïàí³ÿ “Êàðò-ñèñ-
òåì”, êîòðà âë³òêó âèãðàëà òåíäåð”. ² äî-
äàâ, ùî âñòàíîâëåííÿ ðèäåð³â äîñèòü
ñêëàäíà ç òåõí³÷íîãî áîêó ñïðàâà. Õî÷à
ïóíêòè ïðîïóñêó äî ï³äçåìêè âæå ä³þòü
ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ ñâ³òó

Íåìà êîíòàêòó

Ірена Кільчиць а щойно вр чила Іванові Мар севич "Зорю надії"
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Äëÿ ïàñàæèð³â ó ìåòðî îáëàøòîâóþòü ïðèñòðî¿, 
ÿê³ ç÷èòóâàòèìóòü ³íôîðìàö³þ ç áåçêîíòàêòíèõ êàðòîê

Ó ñòîëè÷í³é ìåð³¿ â³äçíà÷èëè àêòèâ³ñò³â 
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

До інця нинішньо о ро на станціях Київсь о о метрополітен
встановлять 205 ридерів — спеціальних пристроїв для зчит вання
інформації з без онта тних арто . Інші автоматичні онтрольні
п н ти обладнають автомати ою 2008 році.

Áóä³âíèöòâî ìåòðî
íà Òðîºùèíó 
êîîðäèíóâàòèìå
ñïåö³àëüíèé øòàá



ВВ ІІ ДД   АА ВВ ТТ ОО РР АА

Âÿ÷åñëàâ 
×îðíîâ³ë 
ÿê ïàì’ÿòíèê
íåâ³äîìîìó
äèñèäåíòîâ³

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

Ïîñòàòü Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà çàëèøàºòü-
ñÿ ç îäíîãî áîêó ïðîáëåìàòè÷íîþ ³ îä³îç-
íîþ, à ç ³íøîãî âòðàòèëà ò³ ëþäñüê³ ðèñè,
ÿê³ áóëè ïðèòàìàíí³ æèâ³é ëþäèí³ ç óñ³ìà ¿¿
ïåðåâàãàìè ³ íåäîë³êàìè. Ïðîòå ×îðíîâ³ë,
ÿê âò³ëåííÿ äèñèäåíòñüêî¿ ³äå¿ óêðà¿íö³â, ùî
æèëè ó Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³, íå º íàéõàðàê-
òåðí³øîþ ïîñòàòòþ. Â³í ëèøå îäèí ³ç ñî-
òåíü ÷è òèñÿ÷ ëþäåé, ÿê³ ìàëè ïåâí³ ïåðå-
êîíàííÿ, ä³ÿëè â ïåâíèé ñïîñ³á ³ çàçíàëè ðå-
ïðåñ³é ç áîêó ðàäÿíñüêî¿ êàðíî¿ ìàøèíè.

Ó öüîìó ñåíñ³, ÿêùî ãîâîðèòè ïðî ìîðàëü-
í³ ÿêîñò³ ëþäèíè ÷è ¿¿ âíåñîê, òî ïðèíöèï
“ïðî ìåðòâèõ, àáî äîáðå, àáî í³÷îãî” íå º
êîðåêòíèì. Áî ³äåòüñÿ ïðî ëþäèíó, íà îá-
ðàç³ ÿêî¿ ñó÷àñíà âëàäà íàìàãàºòüñÿ âèáóäó-
âàòè ïåâíó ³äåîëîãåìó äóõîâíîãî õàðàêòåðó.

Ç òî÷êè çîðó ïðàêòè÷íîãî âíåñêó ó äèñè-
äåíòñüêèé ðóõ áóëè ïîñòàò³ çíà÷íî åôåêòèâ-
í³ø³, õî÷, ìîæëèâî, íå òàê³ ïàôîñí³. Çîêðå-
ìà ïîê³éíà Îêñàíà Ìåøêî, Àëëà Ãîðñüêà ÷è
²âàí Ñâ³òëè÷íèé. Öå ëþäè, ÿê³ íå ïðîñòî áó-
ëè äèñèäåíòàìè ÷è âèêîíóâàëè ÿêóñü ðîëü ó
ðóñ³ Ãåëüñ³íñüêî¿ ñï³ëêè ÷è â ³íøèõ, à áóëè
ìîðàëüíèìè âç³ðöÿìè òàêîãî òèïó ïîâåä³í-
êè çà îáñòàâèí, êîëè â ñóñï³ëüñòâ³ ïàíóâàâ
òîòàëüíèé ñ³ðèé áðèäêèé ñòðàõ.

Õâèëÿ ïîñàäîê â 60-õ ðîêàõ ñïðè÷èíèëà äî
òîãî, ùî â òàáîðàõ îïèíèëîñÿ áàãàòî ëþäåé
â³äíîñíî ìîëîäèõ ³ àêòèâíèõ. Ìè, âëàñíå,
ä³çíàëèñÿ ïðî íèõ ñàìå òîìó, ùî ö³ ëþäè áó-
ëè äîñòàòíüî ³íòåëåêòóàëüí³, åíåðã³éí³ ³ ïðè-
âåðíóëè óâàãó çàõ³äíî¿ ïðåñè, ñêàæ³ìî, ÷å-
ðåç ðîñ³éñüêèõ äèñèäåíò³â. ²ñòîð³ÿ ìàñîâèõ
ïîñàäîê óêðà¿íö³â äî òîãî áóëà íàáàãàòî
ìåíø â³äîìà, õî÷à çà ÷àñ³â ñòàë³íñüêèõ ðå-
ïðåñ³é çà ´ðàòàìè îïèíèëèñÿ ì³ëüéîíè ëþ-
äåé. Ïðî íèõ çíàëè òîä³ íàáàãàòî ìåíøå,
àí³æ ïðî òèõ, ïðî êîãî ìîæíà áóëî ïî÷óòè
ç ïåðåäà÷ ðàä³î “Ñâîáîäà”.

Âÿ÷åñëàâ ×îðíîâ³ë ìàâ äóæå âèðàçí³, â³ä-
ì³íí³ â³ä ³íøèõ ðèñè. ß áóâ ñâ³äêîì, êîëè â³í
ïåðåàã³òîâóâàâ áóêâàëüíî çà 15 õâèëèí âåëè-
ê³ àóäèòîð³¿, ÿê³ áóëè íåïðèõèëüíî íàëàøòî-
âàí³ äî íüîãî. Ïðè÷îìó öå áóëî çà ÷àñ³â ïî-
÷àòêó ðîçïàäó Ðóõó. ßêùî ãîâîðèòè áåçâ³ä-
íîñíî äî ³ñòîðè÷íî¿ ðîë³ ×îðíîâîëà, â³í áóâ
âèäàòíèì ïîë³òè÷íèì àâàíòþðèñòîì, äîñòàò-
íüî áåçñòðàøíèì, âïåâíåíèì ó òîìó, ùî â³í
ðîáèòü. ² âîäíî÷àñ ëþäèíîþ, ÿêà äóæå äîá-
ðå ðîçóì³º àêòóàëüíó êîí’þíêòóðó ïîë³òè÷-
íîãî ïèòàííÿ, íà â³äì³íó â³ä éîãî íå ìåíø
ìîðàëüíèõ, àëå êîíñåðâàòèâí³øèõ êîëåã.

Äëÿ éîãî ñó÷àñíèê³â Âÿ÷åñëàâ ×îðíîâ³ë íå
ëåãåíäà, à ðåàëüíà ïîë³òè÷íà ïîñòàòü, ÿêà íå
ìàº òîãî çì³ñòó, ùî ç íüîãî íàìàãàþòüñÿ ë³-
ïèòè. Éîãî çàãàäêîâà ñìåðòü, ÿê ³ âñ³ çàãàä-
êîâ³ ñìåðò³ â³äîìèõ ëþäåé, çâ³ñíî, äîâåðøè-
ëà êðèâàâèì ìàçêîì öþ ³êîíîãðàô³÷íó êàð-
òèíó. Àëå äóæå âàæëèâî ïàì’ÿòàòè, ùî â³í
áóâ îäíèì ³ç òèñÿ÷ ëþäåé, ÿê³ æèëè ïîä³á-
íèì æèòòÿì, îäèí ³ç ì³ëüéîí³â, ÿê³ â³ääàëè
ñâîº æèòòÿ çà Óêðà¿íó. ², ìîæëèâî, çíà÷íî
ìîðàëüí³øå áóëî á ñïîðóäèòè ïàì’ÿòíèê íå
îêðåì³é îñîáèñòîñò³. Ïîäèâ³òüñÿ íà ìîðàëü-
íå ïðàâî ëþäåé, ÿê³ ñòàâèëè öåé ïàì’ÿòíèê,
³ âèíèêíå íèçêà çíàê³â çàïèòàíü. Ãàäàþ, ùî
êðàùå áóëî á ïîñòàâèòè ïàì’ÿòíèê íåâ³äî-
ìîìó äèñèäåíòó ÷è íåâ³äîìîìó áîðöþ çà âî-
ëþ Óêðà¿íè, ÿê ó íàñ ñòàâèëè ïàì’ÿòíèêè íå-
â³äîìîìó ñîëäàòó
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Â³êòîð ßíóêîâè÷ ï³øîâ 
ç ïðåì’ºð³â... ó ïðåçèäåíòè
Ë³äåð ÏÐ ñòâîðþº ò³íüîâèé óðÿä ³ çáèðàºòüñÿ 
áàëîòóâàòèñÿ íà ãëàâó äåðæàâè 
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора лідер Партії ре-
іонів Ві тор Ян ович
зробив заяв на зван-
ня лідера опозиції, за-
просивши до співпраці
в тіньовом ряді інші
політичні сили. Політо-
ло и ствердж ють, що
цей ро має допомо -
ти панові Ян ович в
подальшій політичній
боротьбі, а політичні
опоненти сподіваються
на онстр тивн ри-
ти .

Ó÷îðà ë³äåð Ïàðò³¿ ðåã³îí³â
Â³êòîð ßíóêîâè÷ çíîâó ïî-
ñòàâ ó äåùî ï³äçàáóò³é ðîë³ —
çàãàëüíîíàö³îíàëüíîãî ë³äå-
ðà, ÿêèé ìàº ïðèâåñòè “íå-
ïîìàðàí÷åâ³” ñèëè äî ïåðå-
ìîãè íà ÷åðãîâèõ ïðåçèäåíò-
ñüêèõ âèáîðàõ. ßê çàÿâèâ åêñ-
ïðåì’ºð ï³ä ÷àñ ïðåñ-êîíôå-
ðåíö³¿ â Êèºâ³, ñïðèÿòè â
öüîìó ìàº íîâîñòâîðåíèé
“îïîçèö³éíèé” óðÿä, ÿêèé
äîçâîëèòü ïîçèö³îíóâàòè Â³ê-
òîðà ßíóêîâè÷à ÿê ãîëîâíî-
ãî îïîíåíòà ÷èííèì ïðå-
ì’ºðîâ³ ³ ïðåçèäåíòó. Ïàí
ßíóêîâè÷ óæå çàêëèêàâ äî
ñï³âïðàö³ âñ³ ³íø³ ïàðò³¿ òà
ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, çàçíà-
÷èâøè, ùî â îïîçèö³éíîìó
óðÿä³ “º ùå áàãàòî âàêàíñ³é”.
“Íàøà ìåòà — çì³íà ö³º¿ âëà-
äè ÷åðåç äåìîêðàòè÷í³ ìåõà-
í³çìè”,— çàçíà÷èâ Â³êòîð
ßíóêîâè÷.

Ë³äåð Ïàðò³¿ ðåã³îí³â óæå ìàº
ãîòîâèé îíîâëåíèé ïðîåêò
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Ïð³îðè-
òåòíèìè îïîçèö³îíåðè ââàæà-

þòü ñòâîðåííÿ äâîïàëàòíîãî
ïàðëàìåíòó òà íàäàííÿ á³ëü-
øèõ ïðàâ ðåã³îíàì Óêðà¿íè. ²ç
öèìè ãàñëàìè ïàí ßíóêîâè÷
ïëàíóº ÿêíàéøâèäøå ïîâåð-
íóòèñÿ ó âëàäó. Çðîáèòè öå
“ðåã³îíàëè” çìîæóòü ó 2009 ðî-
ö³. Â³êòîð ßíóêîâè÷ çàçíà÷èâ,
ùî Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â, “ÿê ³ êîæ-
íà ñàìîäîñòàòíÿ ïàðò³ÿ, áðà-
òèìå ó÷àñòü ó âèáîðàõ ïðåçè-
äåíòà”.

Âîäíî÷àñ, íà äóìêó åêñïåð-
ò³â, ñòâîðåííÿ îïîçèö³éíîãî
óðÿäó ïîòð³áíå ïåðåäóñ³ì ñà-
ì³é Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. “Â óìîâàõ
â³äõîäó â³ä âëàäè ³ ïåâíî¿ äåç-

îðãàí³çàö³¿ öåé êðîê êîíñîë³-
äóº ïîë³òè÷íó ñèëó”,— ñêàçàâ
“Õðåùàòèêó” ïîë³òîëîã Âîëî-
äèìèð Ëóïàö³é. Êð³ì òîãî, â³í
áà÷èòü ó ñòâîðåíí³ òàêîãî îð-
ãàíó é ñïîñ³á äåìîíñòðàö³¿ ãî-
òîâíîñò³ äî ïîäàëüøî¿ ïîë³-
òè÷íî¿ áîðîòüáè, äå Â³êòîð
ßíóêîâè÷ ïîçèö³îíóº ñåáå ÿê
ë³äåð.

Íàòîì³ñòü íàðîäíèé äåïó-
òàò â³ä ïðîâëàäíîãî áëîêó
ÍÓ—ÍÑ Îëåñü Äîí³é íàãà-
äàâ, ùî ïåðøèé ò³íüîâèé
óðÿä â Óêðà¿í³ ñòâîðèëà Þë³ÿ
Òèìîøåíêî ùå çà ÷àñ³â ïðå-
çèäåíòñòâà Ëåîí³äà Êó÷ìè.

Òîä³ öå áóâ ñâîºð³äíèé çàñ³á
ï³àðó. Òîæ ÿêùî îïîçèö³éíèé
Êàáì³í Â³êòîðà ßíóêîâè÷à
âèêîðèñòîâóâàòèìóòü ÿê ï³-
àð — öå áóäå ëèøå ïîâòîðåí-
íÿì. “Àëå êîëè Â³êòîð ßíó-
êîâè÷ ïåðåòâîðèòü éîãî íà
ìåõàí³çì ïðîäóêóâàííÿ àëü-
òåðíàòèâíèõ çàêîíîïðîåê-
ò³â — öå ïðèíåñå êîðèñòü.
Àäæå äëÿ äåðæàâè êîðèñíà
íàÿâí³ñòü íå ò³ëüêè ïîòóæíî¿
âëàäè, à é ïîòóæíî¿ îïîçèö³¿,
ÿêà âì³º íå ëèøå êðèòèêóâà-
òè, à é ïðîïîíóâàòè”,— ïî-
ä³ëèâñÿ ç “Õðåùàòèêîì” äóì-
êàìè ïàí Äîí³é
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Ві тор Ян ович же знає, з чим іти на президентсь і вибори

Æ³íî÷à öå ñïðàâà
Ðà¿ñó Áîãàòèðüîâó ïðèçíà÷åíî ñåêðåòàðåì ÐÍÁÎ

Ïåðåõ³ä êîëèøíüî¿ ë³äåðêè ôðàêö³¿
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ó ïàðëàìåíò³ íà ðîáîòó
äî Ïðåçèäåíòà ôîðìàë³çóâàâ ïîë³ïøåí-
íÿ ñòîñóíê³â ì³æ Â³êòîðîì Þùåíêîì ³
÷àñòèíîþ ðåã³îíàë³â. Çà íîâèõ ðîçêëàä³â
ó âëàäí³é åë³ò³ ïàí Þùåíêî çì³ã çáåðåã-
òè ïðîâ³äíó ðîëü ó êðà¿í³, ò³ëüêè óêëàâ-
øè ñîþç ç á³çíåñ-êðèëîì Ïàðò³¿ ðåã³î-
í³â. Çðîáèâøè “õ³ä Áîãàòèðüîâîþ”, Áàí-
êîâà îäíî÷àñíî ïîñëàáëþº äâîõ ïîòåí-
ö³éíèõ êîíêóðåíò³â ïàíà Þùåíêà íà
ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîðàõ — Þë³þ Òèìî-
øåíêî ³ Â³êòîðà ßíóêîâè÷à. Àäæå òàêèì
÷èíîì ó Âåðõîâí³é Ðàä³ áóäå ñòâîðåíî
àëüòåðíàòèâó ïîìàðàí÷åâ³é êîàë³ö³¿ —
ñèòóàòèâíó á³ëüø³ñòü ó ñêëàä³ ÍÓ-ÍÑ ³

Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Ïðè÷îìó íà ÷îë³ ç Â³ê-
òîðîì Þùåíêîì. Âî÷åâèäü, óæå äî ê³í-
öÿ ðîêó ï³ä ÷àñ ãîëîñóâàííÿ â ïàðëàìåí-
ò³ çà ñêàñóâàííÿ ìîðàòîð³þ íà ïðîäàæ
çåìë³ ç 2008 ðîêó (ÏÐ ³ “Íàøà Óêðà¿íà”
ìàþòü ç öüîãî ïèòàííÿ îäíàêîâó ïîçè-
ö³þ) ñòàíå â³äîìèé òî÷íèé ê³ëüê³ñíèé
ñêëàä àëüòåðíàòèâíî¿ á³ëüøîñò³. Äî òî-
ãî æ Â³êòîð Þùåíêî çìîæå ïðîâîäèòè
÷åðåç ïàðëàìåíò çàêîíîïðîåêòè, íå óçãî-
äæóþ÷è ¿õ ç ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì. “Ïðè-
çíà÷åííÿ Áîãàòèðüîâî¿ ìîæíà ðîçãëÿäà-
òè ÿê ïåðåõ³ä Ïðåçèäåíòà íà æîðñòê³øó
ïîçèö³þ ñòîñîâíî ä³ÿëüíîñò³ êîàë³ö³é-
íîãî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â. ß ïðèïóñêàþ,
ùî Ïðåçèäåíò ðîçãëÿäàº éîãî ÿê ôîðìó-

âàííÿ íîâî¿ ñèñòåìè ñòðèìóâàíü ³ ïðî-
òèâàã, çàëó÷àþ÷è äî ñâîº¿ êîìàíäè ñàìå
ïðåäñòàâíèê³â îïîçèö³¿. Àëå îñîáëèâ³ñòü
ö³º¿ ïîçèö³¿ â òîìó, ùî ñåêðåòàð ÐÍÁÎ
º îäíèì ³ç ñï³êåð³â Ïðåçèäåíòà. Â³í çàé-
ìàºòüñÿ îðãàí³çàö³éíèìè ïèòàííÿìè ç
ï³äãîòîâêè çàñ³äàíü Ðàäíàöáåçó ³ âèñòó-
ïàº â³ä ³ìåí³ Ïðåçèäåíòà. Òîìó, âðàõî-
âóþ÷è, ùî â ñêëàä³ ÐÍÁÎ º ³ ïðåì’ºð-
ì³í³ñòð, ³ ì³í³ñòðè, ñêëàäàºòüñÿ ïåâíà
âíóòð³øíÿ ³íòðèãà”,— ââàæàº ïîë³òîëîã
Àíäð³é ªðìîëàºâ.

Ïðîòå ïðèçíà÷åííÿ Ðà¿ñè Áîãàòèðüî-
âî¿ ìîæå ïîäàðóâàòè óêðà¿íöÿì ³ íîâó ³í-
òðèãó ï³ä ÷àñ ïðåçèäåíòñüêî¿ êàìïàí³¿.
Á³çíåñ-êðèëî Ïàðò³¿ ðåã³îí³â óæå íèí³
ðîçì³ðêîâóº íàä òèì, ÿê íå ïðîãðàòè íà-
ñòóïí³ ïðåçèäåíòñüê³ âèáîðè. Òîé ôàêò,
ùî áëèçüêà äî Ðèíàòà Àõìåòîâà Ðà¿ñà Áî-
ãàòèðüîâà çãîäèëàñÿ î÷îëèòè ÐÍÁÎ, ñâ³ä-
÷èòü, âî÷åâèäü, ïðî ìîæëèâ³ñòü ï³äòðèì-
êè ðåã³îíàëàìè â 2010 ðîö³ ñàìå Â³êòîðà
Þùåíêà, à íå Â³êòîðà ßíóêîâè÷à. Òîá-
òî ïàí Þùåíêî çìîæå ñïðîáóâàòè âè-
ñòóïèòè ÿê êàíäèäàò, ùî îá’ºäíóº Óêðà-
¿íó. Òîä³ ÿê ïàí ßíóêîâè÷ ³ ïàí³ Òèìî-
øåíêî îá’ºêòèâíî ãðàòèìóòü ò³ëüêè íà
ïðîòèñòîÿíí³ îäíå îäíîìó

ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора Президент У раїни Ві тор Ющен о видав аз про призна-
чення Раїси Бо атирьової се ретарем РНБО. На д м е спертів,
цей хід лави держави значно посилив позиції Ві тора Ющен а в
раїнсь ом парламенті й зменшив йо о залежність від Юлії Тимо-

шен о. В мовах, оли пані Тимошен о нарощ є політичн ва , її
с противни и з різних таборів зм шені ш ати точ и доти . Проте
про рати від цьо о призначення може не лише чинний лава ряд .
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Êàçáåê ÁÅÊÒÓÐÑÓÍÎÂ: “Ìè ïðàöþºìî 
äëÿ êèÿí, à íå äëÿ ïîë³òè÷íî¿ 
³ æóðíàë³ñòñüêî¿ òóñîâêè”

“Íà â³äì³íó â³ä á³ëüøîñò³, íà-
ø³ æóðíàë³ñòè çíàþòü ïðî òå, ùî
â³äáóâàºòüñÿ ó ì³ñò³ íå ç ÷óòîê ³
íå ò³ëüêè â³ä çàïîë³òèçîâàíèõ äå-
ïóòàò³â Êè¿âðàäè. ßê öå íå äèâ-
íî, ñïî÷àòêó öå ñòâîðþâàëî äî-
äàòêîâ³ òðóäíîù³ ïðè ï³äãîòîâö³
ìàòåð³àë³â. Íàì íåäîñòàòíüî çðî-
áèòè ãîëîñë³âíå òâåðäæåííÿ
ïðîñòî ïîñëàâøèñü íà òîãî àáî
³íøîãî ïîë³òèêà, îñê³ëüêè ÿê
ì³ñüê³ ÇÌ² ìè ïðîñòî çîáîâ’ÿçà-
í³ îïåðóâàòè ó ïåðøó ÷åðãó öèô-
ðàìè ³ ôàêòàìè, à íå ãîëîñë³â-
íèìè äóìêàìè ³ êîìåíòàðÿìè.
Ñüîãîäí³ ìè ³ç çàäîâîëåííÿì
â³äçíà÷àºìî, ùî íàø ï³äõ³ä —
íàäàâàòè ãîðîäÿíàì äîñòîâ³ðíó
³íôîðìàö³þ — ïåðåìàãàº. Öå ïî-
êàçóþòü çá³ëüøåí³ ó äåê³ëüêà ðà-
ç³â òèðàæ³ “Õðåùàòèêà”, “Âå÷³ð-
íüîãî Êèºâà” ³ “Óêðà¿íñüêî¿ ñòî-
ëèö³”, à òàêîæ ðåéòèíãè òåëåêà-
íàëó “Êè¿â” ³ Ðàä³î “Êè¿â”.

Íàì âäàëîñÿ ñòâîðèòè êîìàí-
äó ç ïðîôåñ³îíàë³â, ÿê³ ïðèé-
øëè ç òàêèõ â³äîìèõ ÇÌ², ÿê
“ÊÎÌÌÅÐÑÀÍÒÚ”, “Ýêîíî-
ìè÷åñêèå âåäîìîñòè”, “Äåëî”,
“²íòåð”, “1+1”.

Àêòèâíà æèòòºâà ïîçèö³ÿ íà-
øèõ ÇÌ² â³äðàçó çíàéøëà â³äãóê
ó áåçë³÷³ ïàðòíåð³â. Ìè ãîðäèìî-
ñÿ òèì, ùî Êè¿âñüêèé ìåä³à-õîë-
äèíã áóâ ãåíåðàëüíèì ìåä³à-
ïàðòíåðîì òàêèõ íàéâàæëèâ³øèõ
çàõîä³â, ÿê “Óêðà¿íñüêèé òèæäåíü
ìîäè”, “Ê³íîôîðóì “Ìîëîä³ñòü”,
à òàêîæ áåçë³÷³ ³íøèõ ïðîåêò³â.
Âñå öå ïðèâåëî äî ³ñòîòíîãî çðîñ-
òàííÿ äîõîä³â ó íàøèõ ÇÌ²”, —
çàçíà÷èâ Êàçáåê Áåêòóðñóíîâ.

Â. î. äèðåêòîðà ìóí³öèïàëüíî-
ãî òåëåêàíàëó “Êè¿â” Äìèòðî
Äæàíã³ðîâ: “Íîâèíè òåëåêàíàëó
“Êè¿â” ñüîãîäí³ ó ðåéòèíãó ñòà-
á³ëüíî çàéìàþòü 3-4-å ì³ñöå ó
ñòîëèö³ ñåðåä óñ³õ òåëåêàíàë³â.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî öå íîâèíè
íàéá³ëüøîþ ì³ðîþ íàïðàâëåí³ íà
æèòòÿ ó ì³ñò³, à íå ó êðà¿í³”. Çà
éîãî ñëîâàìè, çàðàç âèõîäèòü 6
îðèã³íàëüíèõ âèïóñê³â íîâèí ³
äâà âèïóñêè ó ïîâòîð³. “Ñüîãîäí³
çà âñ³ìà êàíîíàìè òåëåïðîäóêòó
ãîòóþòüñÿ “Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ”
³ ïåðåäà÷à “Ãîäèíà ìåðà” ç ³í-
òåðàêòèâíèì îïèòóâàííÿì ³ ïðÿ-
ìèìè âêëþ÷åííÿìè. Öüîãî ðîêó
ðåàë³çîâàíî äâà ìàñøòàáí³ ñïåö-
ïðîåêòè ç âèáîð³â â Óêðà¿í³ ³ Ðî-
ñ³¿. Çàïóùåíèé ïðîåêò “Ñòîëè-
öÿ”, ó ÿêîìó æóðíàë³ñòè òåëåêà-
íàëó äîïèòóþòü ì³ñüêèõ ÷èíîâ-
íèê³â ïðî âèêîíàííÿ óçÿòèõ íà
ñåáå îáîâ’ÿçê³â. Óñï³øíî ïðàöþ-
þòü àâòîðñüê³ ïðîãðàìè: “Ïîäðî-
áèö³ ç ïåðøèõ âóñò ç Îëåêñàí-
äðîì Êîëîä³ºì”, “Òèæäåíü ìî-
äè” ç Äàð’ºþ Øàïîâàëîâîþ”,
“Í³÷íà êàâà ç Äìèòðîì Äæàíã³-
ðîâèì”,— çàçíà÷èâ ïàí Äæàíã³-
ðîâ. “Îíîâëåíî ïðîãðàìíèé ïðî-
äóêò ³ òåëåâ³ç³éí³ ñòóä³¿. Ó êåð³â-
íèöòâà êàíàëó íåìàº óòðèìàí-
ñüêèõ íàñòðî¿â. Òîìó ìè ñåðéîç-
íî çàéíÿëèñü ðåêëàìîþ íà êàíà-
ë³. ² ðåçóëüòàòè íå çìóñèëè ñåáå
÷åêàòè. Íàäõîäæåííÿ â³ä ðåêëà-
ìè öüîãî ðîêó ³ñòîòíî çá³ëüøè-
ëèñü”,— ñêàçàâ äèðåêòîð òåëåêà-
íàëó “Êè¿â”.

ßê çàÿâèâ â. î. ãîëîâíîãî ðå-
äàêòîðà ãàçåòè “Õðåùàòèê” Äåíèñ

Æàðêèõ, âèäàííÿ âæå ñòàëî íàé-
ñåðéîçí³øèì äæåðåëîì ³íôîðìà-
ö³¿ ïðî ïîä³¿ ó Êèºâ³. Ó ãàçåò³ âå-
äóòü ñâî¿ àâòîðñüê³ êîëîíêè òàê³
â³äîì³ êèÿíè: ïîë³òîëîãè Àíäð³é
ªðìîëàºâ, Â³êòîð Íåáîæåíêî,
Îëåêñàíäð Äåðãà÷îâ, Âîëîäèìèð
Êîðí³ëîâ, Âîëîäèìèð Ìàëåíêî-
â³÷, â³äîì³ åêîíîì³ñòè Àíàòîë³é
Ê³íàõ ³ Þð³é Ïàõîìîâ, ïðåäñòàâ-
íèêè øîó-á³çíåñó Âëàäà Ëèòî-
â÷åíêî ³ Àíæåë³êà Ðóäíèöüêà,
êóëüòóðîëîã Âàäèì Ñêóðàò³âñüêèé
³ ïèñüìåííèê Àíäð³é Êóðêîâ.

Ãàçåòà “Õðåùàòèê” çàïî÷àòêó-
âàëà ñåð³þ êðóãëèõ ñòîë³â ç âàæ-
ëèâèõ ïèòàíü Êèºâà ³ Óêðà¿íè.
Íà ö³ çàõîäè çáèðàºòüñÿ âåëèêà
ê³ëüê³ñòü ôàõ³âö³â ³ íàö³îíàëüíèõ
ÇÌ². Ãàçåòà ñòâîðèëà âëàñíó
øêîëó æóðíàë³ñòñüêî¿ àíàë³òèêè,
îñíîâîþ ÿêî¿ º àíàë³ç ñîö³àëü-
íî-ïîë³òè÷íèõ ÿâèù â óêðà¿í-
ñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³.

Çàðàç òèðàæ “Õðåùàòèêà” ñòà-
íîâèòü 70 òèñ. åêçåìïëÿð³â. Íà-
ñòóïíîãî ðîêó ïëàíóºòüñÿ çàâäÿ-
êè ðåáðåíäèíãó ïîäâî¿òè ïîêàç-
íèêè ðîçäð³áíîãî ïðîäàæó.

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà ñòî-
ëè÷íîãî òèæíåâèêà “Óêðà¿íñüêà
ñòîëèöÿ” Ïåòðî Ùåðáèíà ïîâ³-
äîìèâ, ùî ãàçåòà ïðîòÿãîì ðîêó
ïðèíöèïîâî ïîì³íÿëà ñâîþ êîí-
öåïö³þ. Íà ñüîãîäí³ âîíà îñâ³ò-
ëþº ï³äñóìêè òèæíÿ ³ â³äîáðàæàº

òåíäåíö³¿ ä³ëîâîãî ñòîëè÷íîãî
æèòòÿ, ïîäàº ö³êàâ³ àíàë³òè÷í³
ìàòåð³àëè. Êîíöåïö³ÿ “Óêðà¿í-
ñüêî¿ ñòîëèö³” ïåðåäáà÷àëà ñòâî-
ðåííÿ äèñêóñ³éíîãî ìàéäàí÷èêà
äëÿ âèðîáëåííÿ ñòðàòåã³¿ ðîçâèò-
êó ì³ñòà, ïðîòå ãàçåòà çì³íþâà-
òèìåòüñÿ çàâäÿêè íîâèì ³äåÿì ³
óÿâëåííÿì ïðî æóðíàë³ñòèêó ³ ³í-
òåðåñè ñòîëè÷íîãî ÷èòà÷à.

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà ãà-
çåòè “Âå÷³ðí³é Êè¿â” Ðîìàí
Êîñòðèöÿ ïîâ³äîìèâ, ùî “Âå÷³ð-
êà” çá³ëüøèëà ñâ³é òèðàæ ó 10
ðàç³â. Êð³ì òîãî, çà ñëîâàìè Ðî-
ìàíà Êîñòðèö³, çíà÷íî çá³ëüøå-
íî ê³ëüê³ñòü ãàçåòíèõ êîëîíîê,
ðîçðîáëåíî ³ çàïóùåíî âåá-ñàéò
âèäàííÿ, à òàêîæ óïðîâàäæåíà
ðåäàêö³éíà ñèñòåìà.

Ó ñâîþ ÷åðãó, â. î. äèðåêòîðà
Ðàä³î “Êè¿â” Àíäð³é Âàñ³í ïî-
â³äîìèâ, ùî ò³ëüêè çà îñòàíí³é
êâàðòàë ùîäåííà àóäèòîð³ÿ ñëó-
õà÷³â ðàä³îñòàíö³¿ çá³ëüøèëàñü
íà 20 òèñÿ÷ îñ³á. Ïàí Âàñ³í
óïåâíåíèé, ùî ðàä³î ïðèâåðòàº
íå ò³ëüêè ñëóõà÷³â, à é ïîïóëÿð-
íèõ àðòèñò³â ³ ìóçèêàíò³â, çà
ó÷àñòþ ÿêèõ ïî÷àâñÿ ñîö³àëüíèé
ïðîåêò “1001 í³÷”, äå âîíè ÷è-
òàþòü íîâîð³÷í³ êàçêè äëÿ ä³òåé.
Êð³ì òîãî, ÿê çàçíà÷èâ äèðåê-
òîð Ðàä³î “Êè¿â”, çàðàç çàïóñ-
êàþòüñÿ íîâ³ ïðîãðàìè çà ó÷àñ-
òþ â³äîìèõ ä³äæå¿â

Учора радни Київсь о о місь о о олови з питань сво-
боди слова Казбе Бе т рс нов, підводячи річні під-
с м и роботи иївсь их м ніципальних ЗМІ (ТРК "Ки-
їв", Радіо "Київ", щоденних азет "Хрещати " і "Вечір-
ній Київ", тижневи а "У раїнсь а столиця") 2007 ро-
ці, зазначив, що нове ерівництво м ніципальних ЗМІ
менше ніж за рі своєї роботи перетворило бо і і
придворні ом нальні видання на он рентоспроможні
і ці аві для иян медіа.
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Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ,
Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

“Хрещати " продовж є стежити
за розвит ом подій містах
У раїни. На черзі свіжа добір а
а т альних подій, що сталися в
них за мин лий тиждень.

Житомирщина обрала
свій розвито

Îáëàñíà âëàäà Æèòîìèðùèíè ðîçðîá-
ëÿº ïðîåêò åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ðåã³î-
íó äî 2015 ðîêó. Â îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
â³äáóâàþòüñÿ ðîáî÷³ çàñ³äàííÿ, ï³ä ÷àñ
ÿêèõ îáãîâîðþþòü ïåðñïåêòèâè ðîçâèò-
êó ðåã³îíó íà íàéáëèæ÷³ 8 ðîê³â. Çà ñëî-
âàìè ãîëîâè Æèòîìèðñüêî¿ ÎÄÀ Þð³ÿ
Çàá³ëè, ç ÷àñó ïðèéíÿòòÿ ä³þ÷î¿ “Ñòðà-
òåã³¿ åêîíîì³÷íîãî òà ñîö³àëüíîãî ðîç-
âèòêó îáëàñò³ íà 2004 — 2015 ðîêè” çì³-
íèëèñÿ åêîíîì³÷í³ òà ïîë³òè÷í³ âåêòîðè
ðîçâèòêó äåðæàâè òà ïðèéíÿëè íèçêó
íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â â ö³é ñôåð³.
Òàêîæ çàòâåðäèëè íîâó “Äåðæàâíó ñòðà-
òåã³þ ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó”, çã³äíî ç
ÿêîþ ïåðåäáà÷åíî ô³íàíñóâàííÿ ç äåð-
æàâíîãî òà ì³ñöåâèõ áþäæåò³â ³ ç ³íâåñ-
òèö³éíèõ ôîíä³â.

Çà ï³äñóìêàìè îñòàííüîãî ðîáî÷îãî çà-
ñ³äàííÿ, ÿêå â³äáóëîñÿ ìèíóëîãî òèæíÿ,
Þð³é Çàá³ëà äîðó÷èâ ïðîô³ëüíèì óïðàâ-
ë³ííÿì òà ñëóæáàì ÎÄÀ, êåð³âíèêàì
ðàéîí³â òà ì³ñò âíåñòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ òà
çàóâàæåííÿ äî íîâîãî ïðîåêòó åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó îáëàñò³ äî 2015 ðîêó. Ó
íîâ³é ïðîãðàì³ âåëèêó óâàãó ÷èíîâíèêè
ïðèä³ëÿòèìóòü ðîçâèòêó äîðîæíüî-òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, ðåôîðìóâàííþ
ÆÊÃ, ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ì³ñò òà íàñåëå-
íèõ ïóíêò³â îáëàñò³. Óçãîäæåííÿ ïðîåê-
òó ïåðåäáà÷àºòüñÿ â ñåðåäèí³ ñ³÷íÿ íà-
ñòóïíîãî ðîêó íà çàñ³äàíí³ êîëåã³¿ îáë-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Çàãàëîì íà ðîçâèòîê
Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ äî 2015 ðîêó ïëà-
íóþòü âèòðàòèòè ïðèáëèçíî 60 ìëðä ãðí.

Хар ів обросте ри ою
Äî Íîâîãî ðîêó â Õàðêîâ³ ç’ÿâèòüñÿ

ºäèíå â Óêðà¿í³ ì³ñòå÷êî êðèæàíèõ
ñêóëüïòóð ïëîùåþ 60 íà 40 ìåòð³â òà îð³-
ºíòîâíîþ âàðò³ñòþ ïðèáëèçíî $50 òèñ. Ç
òàêîþ ³í³ö³àòèâîþ âèñòóïèëà ì³ñüêà âëà-
äà ì³ñòà ó ðàìêàõ ñâÿòêóâàííÿ íîâîð³÷-
íèõ ñâÿò. Ì³ñòå÷êî ìàòèìå êðèæàí³ ñòà-
òó¿ Ä³äà Ìîðîçà, Ñí³ãóðîíüêè, ð³çíèõ êàç-
êîâèõ ïåðñîíàæ³â. Îðãàí³çàòîðè òàêîæ
ïëàíóþòü âñòàíîâèòè êðèæàí³ ã³ðêè òà
ëàá³ðèíòè, ÿê³ ï³äñâ³÷óâàòèìóòü ñïåö³àëü-
íèìè ñâ³òëîâèìè ä³îäàìè çñåðåäèíè. Ðîç-
ì³ñòÿòü ëüîäîâå ì³ñòå÷êî â öåíòð³ Õàðêî-
âà íà ïëîù³ Ñâîáîäè.

Ïðàöþâàòèìå âîíî êîæíîãî äíÿ äî
22.00. Âíî÷³ éîãî ñòåðåãòèìóòü îõîðîí-
ö³ — âðàõîâóþòü ã³ðêèé äîñâ³ä ìèíóëî-
ãî, êîëè äåñÿòü ðîê³â òîìó çà ê³ëüêà äí³â
õàðê³â’ÿíè ðîçòðîùèëè ìàéæå òðèäöÿòü
âåëèêèõ êðèæàíèõ ñêóëüïòóð.

Äëÿ ñòâîðåííÿ ëüîäîâèõ ñòàòóé äî ì³ñ-
òà âàíòàæíèìè àâòîìîá³ëÿìè âæå çàâåçå-
íî 2,5 òèñ. êðèæàíèõ áðèë ³ç òþìåíñüêèõ
îçåð Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿.

Çà ñëîâàìè ôàõ³âö³â, â Óêðà¿í³ ä³ñòàòè
ìàòåð³àë äëÿ ëüîäîâèõ ô³ãóð ïðàêòè÷íî
íåìîæëèâî ÷åðåç òåïë³ êë³ìàòè÷í³ óìî-
âè. Òåõíîëîã³ÿ æ øòó÷íî¿ çàìîðîçêè êðè-
æàíèõ áëîê³â ³ç äèñòèëüîâàíî¿ âîäè çà-
íàäòî äîðîãà. Íà äóìêó ôàõ³âö³â, ðîçòà-
íóòè ëüîäîâå ì³ñòå÷êî çìîæå ò³ëüêè íà
ïî÷àòêó êâ³òíÿ, ÿêùî â Õàðêîâ³ â ñ³÷í³ —
ëþòîìó áóäóòü íèçüê³ òåìïåðàòóðè.

Дніпропетровсь матиме
оновлений метрополітен

Íà ðîçâèòîê Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ìåò-

ðîïîë³òåíó ç äåðæàâíîãî áþäæåòó â ãðóä-
í³ íàä³éøëî ìàéæå 40 ìëí ãðí. Ïðî öå ó
ï’ÿòíèöþ ïîâ³äîìèëè â Óïðàâë³íí³ ³í-
ôîðìàòèçàö³¿ òà çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ
Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿. Çà äîðó÷åííÿì ãîëîâè
Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ÎÄÀ Â³êòîðà Áîíäà-
ðÿ, â³äáóëîñÿ ðîáî÷å çàñ³äàííÿ ç ïðèâî-
äó áóä³âíèöòâà íîâèõ ñòàíö³é ì³ñüêîãî
ìåòðîïîë³òåíó òà îñâîºííÿ â³äïîâ³äíèõ
ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â íà öå. Òåìà ïîâíî-
ö³ííîãî ïîíîâëåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò
ñòàíö³é ìåòðîïîë³òåíó âèçíà÷åíà ì³ñöå-
âîþ âëàäîþ ÿê ïåðøî÷åðãîâà.

Ôàõ³âö³ ïðîô³ëüíèõ óïðàâë³íü ì³ñöåâî¿
âëàäè â³äçíà÷èëè, ùî âèêîðèñòàííÿ íî-
â³òí³õ òåõíîëîã³é òà ï³äâèùåííÿ åêîíî-
ì³÷íî¿ åôåêòèâíîñò³ áóä³âíèöòâà äàäóòü
ìîæëèâ³ñòü çìåíøèòè éîãî çàãàëüíó ñî-
á³âàðò³ñòü òà ñêîðîòèòè òåðì³íè âèêîíàí-
íÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â³ä ñòàíö³¿ “Âîê-
çàëüíà” äî ñòàíö³¿ “Öåíòðàëüíà” äî òðüîõ
ðîê³â. Íàðàç³ âæå ïîáóäîâàíî 6 áàçîâèõ
ìàéäàí÷èê³â ³ç àäì³í³ñòðàòèâíî-ïîáóòî-
âèìè ïðèì³ùåííÿìè äëÿ îáëàøòóâàííÿ
íà íèõ ñïåö³àëüíî¿ áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè.

Áóä³âíèöòâî ïåðøî¿ ÷åðãè ìåòðîïîë³-
òåíó ðîçïî÷àëîñÿ â Äí³ïðîïåòðîâñüêó â
1981 ðîö³. Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àëîñÿ áó-
ä³âíèöòâî ã³ëêè çàâäîâæêè 11,8 êì ç äå-
â’ÿòüìà ñòàíö³ÿìè. Â 1995 ðîö³ ââåäåíî
â åêñïëóàòàö³þ ïåðøèé ïóñêîâèé êîì-
ïëåêñ ³ç ø³ñòüìà ñòàíö³ÿìè äîâæèíîþ
7,8 êì.

На Херсонщині
влашт ють ст дентів

Ó Õåðñîí³ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì â³äêðè-
þòü ïåðøèé â Óêðà¿í³ ïóíêò òèì÷àñîâî-
ãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Íà â³äì³íó â³ä òðà-
äèö³éíèõ öåíòð³â çàéíÿòîñò³ â³í ñïåö³à-
ë³çóâàòèìåòüñÿ íà êîðîòêîòåðì³íîâèõ âà-
êàíñ³ÿõ äëÿ ìîëîä³ òà ñòóäåíò³â. Òàêó ³í³-
ö³àòèâó çàïî÷àòêóâàëà ì³ñüêà âëàäà
Õåðñîíà ðàçîì ³ç Ìîëîä³æíèì ïàðëàìåí-
òîì.

²í³ö³àòîðè öüîãî íîó-õàó âïåâíåí³ íà
÷èìàëèé ïîïèò, îñê³ëüêè ñòóäåíòè ì³ñü-

êèõ âèùèõ ó÷áîâèõ çàêëàä³â íà êàí³êóëàõ
çàâæäè øóêàþòü ðîáîòó. Çàçâè÷àé ðîáî-
òîäàâö³ ñòóäåíòàì ïðîïîíóþòü ðîáîòó ðå-
àë³çàòîð³â òîâàðó íà ì³ñöåâèõ áàçàðàõ àáî
çàáåçïå÷óþòü ¿õ ñåçîííîþ “ïîëüîâîþ”
ïðàöåþ.

Íà äóìêó ì³ñüêèõ ÷èíîâíèê³â, äî òðà-
äèö³éíèõ àãåíòñòâ ³ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ
çâåðòàþòüñÿ ïðàöåäàâö³, ÿê³ ïðîïîíóþòü
ïîñò³éíó ðîáîòó — ñòóäåíòñòâî æ ïîçáàâ-
ëåíå ìîæëèâîñòåé âèáîðó â íèõ âàêàí-
ñ³é íà êîðîòêèé òåðì³í. Òîæ â öüîìó ¿ì
äîïîìàãàòèìóòü ó ïóíêò³ òèì÷àñîâîãî
ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êóäè íàäõîäèòèìóòü
ïðîïîçèö³¿ â³ä ðîáîòîäàâö³â ïðî òèì÷à-
ñîâó ðîáîòó.

Íàðàç³ ì³ñüêèé öåíòð çàéíÿòîñò³ ïëà-
íóº ï³äïèñàòè áàãàòîôóíêö³îíàëüíó óãî-
äó ç ðåêòîðàìè òðüîõ âóç³â Õåðñîíà òà
êåð³âíèöòâîì çàö³êàâëåíèõ ï³äïðèºìñòâ
³ îðãàí³çàö³é. Êð³ì òîãî, ïëàíóþòü íàäà-
âàòè ïîñëóãè ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ ìîëî-
äèì ëþäÿì áåçêîøòîâíî.

В У раїн привезли
во онь

Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ ïðåäñòàâíèêè ìîëî-
ä³æíî¿ îðãàí³çàö³¿ “Ïëàñò” ïðèâåçëè Â³ô-
ëåºìñüêèé âîãîíü ³ç ²çðà¿ëþ. Æèòåë³
Ëüâîâà óðî÷èñòî éîãî çóñòð³ëè òà ïåðå-
äàëè â ñòîëèöþ. Öåé âîãîíü ïîñò³éíî ãî-
ðèòü ó Õðàì³ Ð³çäâà Õðèñòîâîãî ó Â³ôëå-
ºì³ â ïàì’ÿòü ïðî ïðèõ³ä ó ñâ³ò Ñïàñèòå-
ëÿ. Òðàäèö³þ ïåðåäàâàòè éîãî ç ðóê â ðó-
êè â³äðîäèëè ñêàóòñüê³ îðãàí³çàö³¿ Çàõ³ä-
íî¿ Óêðà¿íè â 1989 ðîö³.

Ñâÿùåííèé âîãîíü äîïðàâëÿþòü ë³òà-
êîì ³ç Â³ôëåºìà äî Â³äíÿ, çâ³äêè ðîçïîâ-
ñþäæóºòüñÿ âñ³ºþ ªâðîïîþ. Ñâ³÷êè òà
ëàìïàäè ç Â³ôëåºìñüêèì âîãíåì, çàïà-
ëåí³ àâñòð³éñüêèìè ñêàóòàìè, ïîáóâàâøè
â Ñëîâà÷÷èí³ òà Ïîëüù³, äîïðàâëåí³ â
Óêðà¿íó.

Ç³ Ëüâîâà, êóäè Â³ôëåºìñüêèé âîãîíü
âæå ïðèâîçÿòü âï’ÿòå, ëàìïàäó ç âîãíåì
ó ñêëÿí³é ïîñóäèí³ ó÷îðà ïðèâåçëè â ñòî-
ëèöþ. Â öåðêâàõ ³ áóäèíêàõ âîãîíü ãîð³-
òèìå äî ñâÿòà Âîäîõðåùà.

В Одесі поселяться
жирафи

Íà ìèíóëîìó òèæí³ äèðåêòîð Îäåñüêî-
ãî çîîïàðêó ïðîçâ³òóâàâ ïåðåä äåïóòàòà-
ìè ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî ô³íàíñîâó ä³ÿëüí³ñòü
ï³äïðèºìñòâà â íèí³øíüîìó ðîö³.

Çîêðåìà, çà êîøòè ì³ñüêîãî áþäæåòó
óòåïëèëè çèìîâ³ ïðèì³ùåííÿ äëÿ ïòàõ³â,
êóïëåíî ðóøíèö³ äëÿ ³í’ºêö³é, ïðèäáàíî
ìîðîçèëüíó êàìåðó äëÿ ì’ÿñà, ÿêî¿ íå áó-
ëî â çîîïàðêó ìàéæå 20 ðîê³â. Òàêîæ âäà-
ëîñÿ çáóäóâàòè ñ³íîñõîâèùå.

Íàñòóïíîãî ðîêó çà êîøòè ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó ïëàíóþòü ðåêîíñòðóþâàòè îãîðîæó
çîîïàðêó, ïîáóäóâàòè çàã³í äëÿ æèðàô³â.

Êð³ì òîãî, ïëàíóþòü çàêóïèòè äâîõ êàð-
ëèêîâèõ áåãåìîò³â, äâîõ àíòèëîï áîíãî,
ñàìöÿ çóáðà, äâîõ ïóì, à òàêîæ òåõí³êó —
ñàìîñêèä òà ïðè÷³ï äëÿ òðàêòîðà.

Íàñòóïíîãî ðîêó Îäåñüêèé çîîïàðê
ñâÿòêóâàòèìå ñâ³é þâ³ëåé.

Рі Пацю а почали
з стрічати Севастополі

Ìèíóëî¿ ñóáîòè â Ñåâàñòîïîë³ â³äáóâ-
ñÿ êîíêóðñ ñåðåä ïàöþê³â òà ãðèçóí³â,
ïðèñâÿ÷åíèé Íîâîìó ðîêó Ïàöþêà çà êè-
òàéñüêèì êàëåíäàðåì. Ó íîì³íàö³¿ “íàé-
êðàñèâ³øèé ïàöþê” ïåðøå ì³ñöå ïîñ³â
18-ì³ñÿ÷íèé ñàìåöü ïàöþêà Ìàéê³ (âëàñ-
íèê Â³êòîð³ÿ Øèï³ëîâà).

Óñüîãî â êîíêóðñ³ áðàëè ó÷àñòü ïîíàä
30 ïàöþê³â, õîì’ÿ÷ê³â òà ³íøèõ ãðèçóí³â,
çà ÿêèìè ñïîñòåð³ãàëî ïðèáëèçíî 200 ãëÿ-
äà÷³â. Çà ä³éñòâîì òàêîæ ñïîñòåð³ãàëî
ìàéæå 30 æóðíàë³ñò³â òà àêðåäèòóâàëîñÿ
7 òåëåâ³ç³éíèõ êàíàë³â.Ç ³í³ö³àòèâè êåð³â-
íèöòâà ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó, â ÿêî-
ìó â³äáóâàëàñÿ öÿ àêö³ÿ, äî öüîãî âæå â³ä-
áóëàñÿ íèçêà åêñöåíòðè÷íèõ çàõîä³â, íàé-
á³ëüø âèçíà÷íèìè ç ÿêèõ áóëè êîíêóðñè
íà íàéá³ëüøèé â Óêðà¿í³ áóòåðáðîä ³ç ÷åð-
âîíî¿ ³êðè, êîíêóðñ íà íàéá³ëüøèé áóêåò.

Ïî÷àòîê 2007 ðîêó îçíàìåíóâàâñÿ áà-
ëîì-ìàñêàðàäîì “Õðþøà-2007”, íà ÿêî-
ìó îðãàí³çàòîðè íàðÿäæàëè ñâèíîê ð³ç-
íèõ ïîð³ä ó ñâÿòêîâèé îäÿã 

Ó Õàðêîâ³ çáóäóþòü 
ëüîäîâå ì³ñòå÷êî
Îãëÿä ïîä³é ì³ñò Óêðà¿íè

Ось та е льодове містеч о поб д ють хар ів'яни
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Ïðèâàòíèé óäàð ïî ³íâåñòîðàõ
Áåçïåðåðâí³ ñïðîáè ïåðåãëÿíóòè óìîâè ñàíàö³¿ “Äí³ïðîåíåðãî” ìîæóòü âèêëèêàòè
³ñòîòíå çá³ëüøåííÿ ö³íè íà åëåêòðîåíåðã³þ

Стабільність забезпечена
інвестиціями

Îñòàíí³ì ÷àñîì ³ç âóñò åêñïåðò³â åíåð-
ãåòè÷íîãî ðèíêó Óêðà¿íè âñå ÷àñò³øå ëó-
íàþòü ôðàçè, ùîäî ìîæëèâîãî äîðîæ÷àí-
íÿ ó íîâîìó ðîö³ ö³íè íà ãàç äëÿ óêðà¿í-
ñüêî¿ åíåðãåòèêè ³ ïðîìèñëîâîñò³. Ïðè÷è-
íè íàçèâàþòü ð³çí³, àëå âñ³ ïîãîäæóþòü-
ñÿ — ïîë³òè÷íà ñêëàäîâà â íèõ ïðèñóòíÿ,
³ íîâ³ ïðèçíà÷åííÿ â óðÿä³ âïëèíóòü íà
ö³íó. Åêñïåðòè âïåâíåí³, ùî öå â ïåðøó
÷åðãó ïîçíà÷èòüñÿ íà âèðîáíèêàõ åëåêòðî-
åíåðã³¿ — êîìïàí³ÿõ “Öåíòðåíåðãî” ³
“Äí³ïðîåíåðãî”, ùî ìîæå çàê³í÷èòèñÿ ³ñ-
òîòíèì çá³ëüøåííÿì ö³í íà åëåêòðîåíåð-
ã³þ. Çâè÷àéíî, ç íîâèì ³íâåñòîðîì, ÿêèé
çàáåçïå÷èòü “Äí³ïðîåíåðãî” äåøåâøèì
âèäîì ñèðîâèíè — âóã³ëëÿì, ï³äïðèºì-
ñòâî çìîæå ïîäîëàòè õâîðîáëèâ³ íàñë³äêè
çðîñòàííÿ ö³íè, àëå íà öüîìó øëÿõó ñòî-
ÿòü áåçïåðåðâí³ ñïðîáè ïåðåãëÿíóòè óìî-
âè ñàíàö³¿ ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ òðèâàþòü ³ç
2001 ðîêó.

Ñâîãî ÷àñó ãîëîâà Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿
ç ðåãóëþâàííÿ åëåêòðîåíåðãåòèêè Îëåê-
ñàíäð Ðîãîç³í çàÿâëÿâ, ùî êîìïàí³ÿ
“Äí³ïðîåíåðãî”, îòðèìàâøè íîâîãî ³íâåñ-

òîðà — êîìïàí³þ “ÄÏÅÊ”, çäàòíà çàáåç-
ïå÷èòè ï³äïðèºìñòâî åíåðãåòè÷íèì âóã³ë-
ëÿì ³ òàêèì ÷èíîì íå äîïóñòèòè ñèëüíî-
ãî ï³äâèùåííÿ òàðèô³â. Äî òîãî æ, ³íâåñ-
òîð ìàº íàì³ð âêëàñòè â ðîçâèòîê “Äí³ï-
ðîåíåðãî” ïîíàä $200 ìëí, ùî äîçâîëèòü
ïîâí³ñòþ ìîäåðí³çóâàòè âñ³ êëþ÷îâ³ òåï-
ëîåëåêòðîñòàíö³¿. Àëå ïîêè äåÿê³ êðåäèòî-
ðè íàìàãàþòüñÿ ïåðåðâàòè ïðîöåñ ñàíàö³¿,
³íâåñòîð âêëàñòè ãðîø³ íå â çìîç³.

Історія енер етично о
питання

“Äí³ïðîåíåðãî” º îäíèì ³ç íàéá³ëüøèõ
âèðîáíèê³â åëåêòðîåíåðã³¿ â Óêðà¿í³. Íà
éîãî ÷àñòêó ïðèïàäàº ï’ÿòà ÷àñòèíà òåï-
ëîâî¿ ãåíåðàö³¿ êðà¿íè. Äî ñêëàäó åíåðãî-
ãåíåðóþ÷î¿ êîìïàí³¿ âõîäÿòü òðè òåïëîâ³
åëåêòðîñòàíö³¿ — Ïðèäí³ïðîâñüêà, Êðè-
âîð³çüêà, Çàïîð³çüêà, ðîçòàøîâàí³ íà òåðè-
òîð³¿ Çàïîð³çüêî¿ ³ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îá-
ëàñòåé. 50 %+1 àêö³ÿ “Äí³ïðîåíåðãî” íà-
ëåæèòü äåðæàâ³ ³ êåðóºòüñÿ ÍÀÊ “Åíåðãå-
òè÷íà êîìïàí³ÿ Óêðà¿íè”, ïðèáëèçíî
44,3 % — Äîíáàñ³âñüê³é ïàëèâíî-åíåðãå-
òè÷í³é êîìïàí³¿, ³íø³ — ì³íîðèòàðíèì àê-
ö³îíåðàì.

“Äí³ïðîåíåðãî” íå íàéá³ëüøà â Óêðà-
¿í³. ßêùî ãîâîðèòè ïðî îáñÿã âèðîáíèö-
òâà åëåêòðîåíåðã³¿, òî ë³äåðîì çàëèøàºòü-
ñÿ “Åíåðãîàòîì”, òîä³ ÿê çà çíà÷óù³ñòþ
ñåðåä òåïëîåíåðãåòè÷íèõ êîìïàí³é, ìà-
áóòü, ë³äèðóº “Çàõ³äåíåðãî”, ÿêà êîíòðî-
ëþº óâåñü åêñïîðò äî Ñõ³äíî¿ ªâðîïè.
“Äí³ïðîåíåðãî” ïðîâîäèòü íå á³ëüøå 12 %
âñ³º¿ åëåêòðîåíåðã³¿ Óêðà¿íè, ùî íàáàãàòî
ìåíøå, í³æ ïîêàçíèêè “Åíåðãîàòîìà” (48

%). Çà äàíèìè äåÿêèõ àíàë³òèê³â, âàæëè-
â³ñòü “Äí³ïðîåíåðãî” ïîëÿãàº â ¿¿ ðîçòàøó-
âàíí³, áî âîíà çíàõîäèòüñÿ â ïðîìèñëîâî-
ìó ðåã³îí³, äå çîñåðåäæåíà çíà÷íà ê³ëü-
ê³ñòü âåëèêèõ ï³äïðèºìñòâ. Óò³ì, çà ¿õ ñëî-
âàìè, ðåã³îíàëüíà ãðóïà “Ïðèâàò” äàâíî
íàìàãàºòüñÿ îòðèìàòè “Äí³ïðîåíåðãî” ÷å-
ðåç ïðîöåäóðó áàíêðóòñòâà ³ ïðîäàæó ìàé-
íà êîìïàí³¿ ç ìîëîòêà.

Áîðãè “Äí³ïðîåíåðãî” óòâîðèëèñÿ ïåðø
çà âñå ÷åðåç â³äñóòí³ñòü ðîçðàõóíê³â ³ç êîì-
ïàí³ºþ “Åíåðãîðèíîê”, ç ÿêîþ ó ñâîþ ÷åð-
ãó íå ðîçðàõîâóâàëèñÿ “Äí³ïðîîáëåíåðãî”
(äå ãðóïà “Ïðèâàò” â 2003 ðîö³ ïðèçíà÷è-
ëà ñâ³é ìåíåäæìåíò) ³ “Çàïîð³ææÿîáëåíåð-
ãî”. Ïðè öüîìó êîìïàí³ÿ “Äí³ïðîîáëåíåð-
ãî” àêòèâíî âèêîðèñòîâóâàëà ðîçðàõóíîê
âåêñåëÿìè, ùî äîçâîëèëî âçàãàë³ íå ñïëà-
÷óâàòè áîðã³â. Òàêîæ ïðîâîäèëè ñõåìó
øòó÷íîãî ðîçäóâàííÿ áîðã³â ïåðåä êîìïà-
í³ÿìè “Ïðèâàò”, çîêðåìà ïåðåä Ï³âäåí-
íèì ÃÎÊîì.

²ñòîð³ÿ ïèòàííÿ ïî÷àëàñÿ ùå ó 2001
ðîö³, êîëè Ãîñïîäàðñüêèé ñóä Çàïîð³çü-
êî¿ îáëàñò³ ïîðóøèâ ñïðàâó ïðî áàíêðóò-
ñòâî “Äí³ïðîåíåðãî”. Òîä³ ðÿä êðåäèòî-
ð³â ï³äïðèºìñòâà àêòèâíî âåëè éîãî äî
ïðîöåäóðè ë³êâ³äàö³¿ ³ ïðîäàæó ìàéíà ç
ìîëîòêà.

Ó ëèñòîïàä³ 2005 ðîêó êîì³òåò êðåäèòî-
ð³â “Äí³ïðîåíåðãî” ³í³ö³þâàâ ñàíàö³þ
êîìïàí³¿, ïëàí ÿêî¿ çàòâåðäèâ Ãîñïîäàð-
ñüêèé ñóä Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³. Âæå ó ñ³÷-
í³ 2007 ðîêó êîì³òåò, âèâ÷èâøè ïðîïîçè-
ö³¿ ðÿäó êðåäèòîð³â, çà íàñë³äêàìè êîí-
êóðñó çàòâåðäèâ ÿê ³íâåñòîð³â âóãëåäîáóâ-
í³ êîìïàí³¿ “Øàõòà “Êîìñîìîëåöü Äîí-
áàñó” ³ “Ïàâëîãðàäâóã³ëëÿ”, ùî âõîäÿòü äî
ñêëàäó “Äîíáàñüêî¿ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íî¿

êîìïàí³¿” (ÄÏÅÊ). ²íâåñòîð³â âèáðàëè, îñ-
ê³ëüêè çàïðîïîíóâàëè â³äðàçó æ ³ â ïîâ-
íîìó îáñÿç³ ïîãàñèòè çàáîðãîâàí³ñòü óñ³õ
êðåäèòîð³â, à òàêîæ âíåñòè çíà÷í³ ³íâåñ-
òèö³¿ íà ðîçâèòîê ãåíåðóþ÷èõ ïîòóæíîñ-
òåé.

Неприватні відносини
Ðîçóì³þ÷è ñâ³é ïðîãðàø, ãðóïà “Ïðè-

âàò” ðîçïî÷àëà ï³àð-êàìïàí³þ, íàïðàâëå-
íó ïðîòè ñàíàö³¿ ³ ô³íàíñîâîãî îçäîðîâ-
ëåííÿ “Äí³ïðîåíåðãî”. “Öþ ï³àð-êàìïà-
í³þ ï³äòðèìàëà òîä³ ùå ïðåòåíäåíò íà
êð³ñëî ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Þë³ÿ Òèìîøåí-
êî,— ñòâåðäæóº íàðîäíèé äåïóòàò Âîëî-
äèìèð Ñ³âêîâè÷.— Õî÷ó íàãàäàòè, ùî ìè-
íóëîãî ðàçó ïàí³ Òèìîøåíêî áóëà çâ³ëü-
íåíà ç ïîñàäè ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà ÷åðåç êî-
ðóïö³éíèé ñêàíäàë. Âîíà àêòèâíî â³äñòîþ-
âàëà ³íòåðåñè ãðóïè “Ïðèâàò” â êîíôë³ê-
ò³ çà Í³êîïîëüñüêèé çàâîä ôåðîñïëàâ³â”,—
çàÿâèâ òîä³ â³í.

Êàìïàí³þ, íàïðàâëåíó íà äèñêðåäèòà-
ö³þ ñàíàö³¿ “Äí³ïðîåíåðãî”, ïðåäñòàâíè-
êè ãðóïè “Ïðèâàò” áóäóþòü íà â³äâåðò³é
äåç³íôîðìàö³¿. Çîêðåìà, âîíè ñòâåðäæó-
þòü, ùî òåïåð ï³äêîíòðîëüí³ Ðèíàòó Àõ-
ìåòîâó ãåíåðóþ÷³ êîìïàí³¿ çìîæóòü íà-
â’ÿçóâàòè ñïîæèâà÷àì ìîíîïîëüíî âèñî-
êó ö³íó íà åëåêòðîåíåðã³þ. Òåïåð ìè áà-
÷èìî, ùî ÄÏÅÊ íàìàãàºòüñÿ ïîíèçèòè çà-
ëåæí³ñòü êîìïàí³¿ â³ä äîðîãîãî ãàçó ³ íå äî-
ïóñòèòè çðîñòàííÿ ¿¿ òàðèô³â. Òàêèì ÷è-
íîì, ñïîæèâà÷³ åëåêòðîåíåðã³¿ ò³ëüêè âè-
ãðàëè â³ä ïðèõîäó íîâîãî ³íâåñòîðà. À
ñïðîáè ãðóïè “Ïðèâàò” â³äíîâèòè áàí-
êðóòñòâî “Äí³ïðîåíåðãî” íàïðàâëåí³ íà
äåñòàá³ë³çàö³þ ³ ðîçâàë êîìïàí³¿

Â³òàë³é ²ÃÍÀÒÓØÀ
“Õðåùàòèê”

З ново о ро в У раїні може по-
дорожчати ціна на аз для ра-
їнсь ої енер ети и і промислово-
сті. Е сперти пов'яз ють це з по-
літичною і е ономічною неста-
більністю.

Ãðîø³ öèðêóëþþòü â Óêðà¿íó
Îïåðàòîðè ðèíêó ïåðåêàç³â íàìàãàþòüñÿ ëåãàë³çóâàòè êîøòè ç-çà êîðäîíó
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Річний приплив рошей в У раїн
через пере ази з-за ордон на
сьо одні е сперти оцінюють
$8,5 млрд. Аби зал чити більше
споживачів, найчастіше операто-
ри рин пере азів ладають
оди з іноземними бан ами і

здешевлюють тарифи на посл и.

Çà îñòàíí³õ äåñÿòü ðîê³â îáñÿã ãðîøîâèõ
ïåðåêàç³â â Óêðà¿íó ç-çà ¿¿ ìåæ ïðàêòè÷íî
ïîäâî¿âñÿ. Çà äàíèìè ì³æíàðîäíîãî ôîí-
äó ïðè ÎÎÍ, ñüîãîäí³ ð³÷íå íàäõîäæåííÿ
êîøò³â â êðà¿íó ÷åðåç ïåðåêàçè ñÿãàº
áëèçüêî 8,5 ìëðä äîëàð³â. Âò³ì, çà ñëîâà-
ìè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Western Union
â Óêðà¿í³, Ãðóç³¿ òà Â³ðìåí³¿ Ìèõàéëà Áà-
á³ðåíêà, öÿ öèôðà íå äàº ÷³òêîãî óÿâëåí-
íÿ ïðî âñþ ïîòóæí³ñòü â³ò÷èçíÿíîãî ðèí-
êó ïåðåêàç³â. Çíà÷í³ ñóìè êóðñóþòü “ïå-
ðåâîçêàìè”. Ó òîìó, ùîá çàö³êàâèòè ñïî-
æèâà÷³â ïåðåéòè ç íåîô³ö³éíîãî ðèíêó íà
îô³ö³éíèé, ³ áà÷àòü ñâîº çàâäàííÿ ïðîâ³ä-
í³ îïåðàòîðè ãðîøîâèõ ïåðåêàç³â.

Western Union, ÿêèé º ñâ³òîâèì ë³äåðîì
ó ö³é ñïðàâ³, âèð³øèâ çíèçèòè òàðèôè íà
ñâî¿ ïîñëóãè äëÿ óêðà¿íö³â. Â³ä 17 ãðóäíÿ
íèí³øíüîãî ðîêó âàðò³ñòü ïåðåêàç³â ç
Óêðà¿íè â Ðîñ³þ òà äåÿê³ ³íø³ êðà¿íè ÑÍÄ
â ñåðåäíüîìó çìåíøèëàñÿ íà 30%. “Íà íå-
çíà÷í³ ñóìè, äî $200, çíèæåííÿ áóäå ùå
á³ëüøèì — ìàéæå íà 60%. Êèÿíèí ìîæå
íàä³ñëàòè $200 ó Ìîñêâó ëèøå çà $9”,—
ðîçïîâ³â Ìèõàéëî Áàá³ðåíêî. Â³í ïîÿñ-
íèâ, ùî òàðèôè â òàêèõ íàïðÿìêàõ çíè-
æåíî çàâäÿêè çðîñòàííþ ¿õí³õ îáñÿã³â. Ó
Western Union êàæóòü, ùî â Óêðà¿íó âñå
á³ëüøå ïðè¿çäèòü òðóäîâèõ ì³ãðàíò³â ³ç
êðà¿í ÑÍÄ, ³ íåâäîâç³ âîíà ñòàíå òðåò³ì
ë³äåðîì â öüîìó ðåã³îí³.

Íà ïî÷àòêó ãðóäíÿ ÀÊÁ “Óêðñîöáàíê”
ï³äïèñàâ óãîäó ïðî ïåðåêàçè çà ñèñòåìîþ
ÑÎÔÒ óæå ç äðóãèì ³òàë³éñüêèì áàíêîì.
“Ìè ïðàöþºìî ç áàíêàìè Biverbankà òà
San Paolo â ²òàë³¿. Â³äòàê íàø³ êë³ºíòè ìî-
æóòü ðîáèòè ïðÿì³ ïåðåêàçè çâ³äòè çà âè-
ã³äí³øèìè òàðèôàìè”,— ðîçïîâ³ëà íà÷àëü-
íèê â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ç îðãàí³çàö³¿ ðîáî-
òè â ðåã³îíàõ ÀÊÁ “Óêðñîöáàíê” Ñâ³òëà-

íà Ì³íàêîâà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ïðèáóòîê áàí-
êó çà 10 ì³ñÿö³â öüîãî ðîêó çà ñèñòåìîþ
ÑÎÔÒ ñòàíîâèòü 15,68 ìëí ãðí. Ç ×åõ³ºþ
òà Êèðãèçñòàíîì íàëàãîäèâ ñï³âïðàöþ ó
ïèòàíí³ ïåðåêàç³â Ïðèâàòáàíê.

Óò³ì, âàæëèâèì ñåêòîðîì çàëèøàþòüñÿ
ïåðåêàçè âñåðåäèí³ êðà¿íè. Íàéá³ëüø³ áàí-
êè îðãàí³çîâóþòü ñèñòåìó ïåðåêàç³â ÷åðåç
ñâî¿ ô³ë³¿. Òàê, “Õðåùàòèê” ïðîïîíóº òåð-

ì³íîâå ïåðåñèëàííÿ ãðîøåé çà ñèñòåìàìè
MoneyGram, “Àíåë³ê” òà “Øâèäêà ïîøòà”
ó ïîíàä 100 ñâî¿õ â³ää³ëåííÿõ ïî Óêðà¿í³.
Ïîïóëÿðíèìè ñåðåä íàñåëåííÿ çàëèøàþ-
òüñÿ ³ ïåðåêàçè ÷åðåç Óêðïîøòó. Ïîïðè
òå, ùî á³ëüø³ñòü òðóäîâèõ ì³ãðàíò³â — ïå-
ðåâàæíî âèõ³äö³ ç ðåã³îí³â, Êè¿â óñå æ òà-
êè é äàë³ ë³äèðóº çà îáñÿãàìè ÿê âíóòð³ø-
í³õ, òàê ³ çîâí³øí³õ ïåðåêàç³â

Щоб більше людей перейшли з неофіційно о рин "перевезення" рошей на офіційний рино рошових пере азів, Western Union довелося знизити
тарифи на обсл ов вання
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Про відселення мешканців житлового будинку
№ 120�б на вул. Жилянській 

у Шевченківському районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1596 від 6 грудня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про столицю
України — місто�герой Київ”, постанови Ради Міністрів Української РСР від 26.04.1984 № 189 “Про поря�
док обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним та технічним ви�
могам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання”, на виконання рі�
шення Київської міської ради від 25.10.2007 № 1060/3893 “Про деякі питання щодо вирішення ситуації,
яка склалася навколо будинку № 120�б на вулиці Жилянській у Шевченківському районі міста Києва” та
з метою відселення мешканців жилого будинку № 120�б на вул. Жилянській у Шевченківському районі 
м. Києва та забезпечення їх житлом:

1. Øåâ÷åíê³âñüê³é ðàéîíí³é ó ì. Êèºâ³
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ó âñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó:

1.1. Îáñòåæèòè æèòëîâèé áóäèíîê
¹ 120-á íà âóë. Æèëÿíñüê³é, âèçíà÷èòè
éîãî â³äïîâ³äí³ñòü ñàí³òàðíèì òà òåõí³÷-
íèì âèìîãàì, ïðèäàòíîñò³ äëÿ ïîäàëüøî-
ãî ïðîæèâàííÿ òà ïðèéíÿòè â³äïîâ³äíå
ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî êàï³òàëüíèé ðåìîíò
áóäèíêó àáî âíåñòè ïðîïîçèö³þ âèêîíàâ-
÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)
ùîäî ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ öüîãî áó-
äèíêó â ñòðîê äî 06.12.2007.

1.2. Çàìîâèòè â Êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-
ºìñòâ³ “Êè¿âñüêå áþðî òåõí³÷íî¿ ³íâåíòà-
ðèçàö³¿ òà ðåºñòðàö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà
îá’ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà” îáì³ðè âñ³õ
ïðèì³ùåíü æèòëîâîãî áóäèíêó ¹ 120-á
íà âóë. Æèëÿíñüê³é.

1.3. Ðàçîì ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîâåñ-
òè ðîçðàõóíêè íåîáõ³äíî¿ æèòëîâî¿ ïëî-
ù³ ç óðàõóâàííÿì êîåô³ö³ºíòà 1.5, äëÿ çà-
áåçïå÷åííÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
æèòëîì ìåøêàíö³â æèòëîâîãî áóäèíêó
¹ 120-á íà âóë. Æèëÿíñüê³é òà íåîáõ³ä-
íèõ êîøò³â äëÿ éîãî çàêóï³âë³, ñêëàñòè
ñïèñêè ìåøêàíö³â, ÿê³ ï³äëÿãàþòü â³äñå-
ëåííþ ³ç çàçíà÷åííÿì ïëîù³ æèòëîâèõ
ïðèì³ùåíü, ùî áóäóòü ¿ì íàäàí³ ïðè â³ä-
ñåëåíí³.

1.4. Çàáåçïå÷èòè çã³äíî ç ð³øåííÿì Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25.10.2007
¹ 1060/3893 “Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ ùîäî
âèð³øåííÿ ñèòóàö³¿, ÿêà ñêëàëàñÿ íàâêî-
ëî áóäèíêó ¹ 120-á íà âóëèö³ Æèëÿí-
ñüê³é ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà
Êèºâà” ïðèäáàííÿ æèòëà äëÿ ìåøêàíö³â
áóäèíêó ¹ 120-á íà âóë. Æèëÿíñüê³é,
ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêò³â 1.3, 3 öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ.

1.5. Â³äñåëèòè ìåøêàíö³â æèëîãî áó-
äèíêó ¹ 120-á íà âóë. Æèëÿíñüê³é ó ïî-
ðÿäêó ïåðåäáà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì.

1.6. Ï³ñëÿ â³äñåëåííÿ ìåøêàíö³â çàáåç-
ïå÷èòè ïåðåäà÷ó áóäèíêó ¹ 120-á íà âóë.
Æèëÿíñüê³é äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â ïî-
ðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿â-
ñüêå ì³ñüêå áþðî òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçà-
ö³¿ òà ðåºñòðàö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá’-
ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà” ïðîâåñòè ðîáî-
òè ùîäî îáì³ðó âñ³õ ïðèì³ùåíü æèòëîâî-
ãî áóäèíêó ¹ 120-á íà âóë. Æèëÿíñüê³é
äî 15.12.2007.

3. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ

òà Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ åêîíîì³êè òà
³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðè êîðèãóâàíí³ áþ-
äæåòó ³ Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-
ãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà
2007 ð³ê òà ïðè ôîðìóâàíí³ ïðîåêò³â áþ-
äæåòó ³ Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-
ãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà
2008 ð³ê ïåðåäáà÷èòè àñèãíóâàííÿ íà ïðè-
äáàííÿ æèòëà äëÿ â³äñåëåííÿ ìåøêàíö³â
ç æèëîãî áóäèíêó ¹ 120-á íà âóë. Æè-
ëÿíñüê³é ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ åêîíîì³êè òà
³íâåñòèö³é, Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñü-
êîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñï³ëüíî ç Øåâ-
÷åíê³âñüêîþ ðàéîííîþ ó ì. Êèºâ³ äåð-
æàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ ðîçãëÿíóòè ìîæ-
ëèâ³ñòü ùîäî îðãàí³çàö³¿ ïðîâåäåííÿ ³í-
âåñòèö³éíîãî êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³í-
âåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà
æèòëîâèõ áóäèíê³â íà âóë. Æèëÿíñüê³é,
118, 120-á òà ðåêîíñòðóêö³¿ êâàðòàëó â ìå-
æàõ æèòëîâèõ áóäèíê³â ¹ 114,116-à, 
116-á, 118, 120-á íà âóë. Æèëÿíñüê³é ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî çà-
áåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îôîðìèòè ñâ³äîöòâà ïðî
ïðàâî âëàñíîñò³ íà êâàðòèðè, íåîáõ³äí³
äëÿ â³äñåëåííÿ âëàñíèê³â êâàðòèð æèëî-
ãî áóäèíêó ¹ 120-á íà âóë. Æèëÿíñüê³é,
íà Øåâ÷åíê³âñüêó ðàéîííó ó ì. Êèºâ³
äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ äëÿ óêëàäàííÿ
äîãîâîð³â ì³íè ç ìåøêàíöÿìè, ÿê³ â³äñå-
ëÿþòüñÿ ³ç çàçíà÷åíîãî áóäèíêó.

6. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿â-
ñüêå ì³ñüêå áþðî òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçà-
ö³¿ òà ðåºñòðàö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá’-
ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà” àíóëþâàòè ðå-
ºñòðàö³þ ïðàâà âëàñíîñò³ ãðîìàäÿí íà ðà-
í³øå çàéìàí³ æèë³ ïðèì³ùåííÿ ó æèëî-
ìó áóäèíêó ¹ 120-á íà âóë. Æèëÿíñüê³é
ï³ñëÿ ¿õ ïåðåäà÷³ Øåâ÷åíê³âñüê³é ðàéîí-
í³é ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿
çã³äíî ç äîãîâîðàìè ì³íè.

7. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ï³äãîòóâàòè íà ðîçãëÿä íàé-
áëèæ÷î¿ ñåñ³¿ Êè¿âðàäè ïðîåêò ð³øåííÿ
ïðî â³äì³íó Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ
ñâîãî ð³øåííÿ â³ä 24.10.2002 ¹ 69-1/229
“Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-
íÿ çåìëåþ” ùîäî â³äâåäåííÿ òà ïåðåäà÷³
ÇÀÒ “Êîíöåðí “ÅÑÑÅ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó ç íåæèòëî-

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

Про надання дозволу приватному 
підприємству “ОРЄСТ” на проектування 
та будівництво готельно�розважального 

комплексу з паркінгом та фітнес�центром, 
кафе�бару�ресторану, тенісних кортів, 

причалу для маломірних суден 
на Дніпровській набережній 
(район затоки Берковщина) 

у Дарницькому районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1604 від 10 грудня 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи містобудування”,
враховуючи звернення І приватного підприємства “ОРЄСТ” від 26.07.2007 № 23:

1. Äîçâîëèòè ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó
“ÎÐªÑÒ” çä³éñíèòè ïðîåêòóâàííÿ òà áó-
ä³âíèöòâî ãîòåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî êîì-
ïëåêñó ç ïàðê³íãîì òà ô³òíåñ-öåíòðîì, êà-
ôå-áàðó-ðåñòîðàíó, òåí³ñíèõ êîðò³â, ïðè-
÷àëó äëÿ ìàëîì³ðíèõ ñóäåí íà Äí³ïðîâ-
ñüê³é íàáåðåæí³é (ðàéîí çàòîêè Áåðêîâ-
ùèíà) ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³, çà óìîâè
âèêîíàííÿ ï.2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

Ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâî çä³éñíèòè
íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, ÿêà íàäàíà çã³äíî ç
ï.34 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.11.2003 ¹ 236/1111 “Ïðî íàäàííÿ ³ âè-
ëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåí-
íÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ” òà ïðàâî
êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíå äîãîâîðîì
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 20 ëèïíÿ
2004 ¹ 63-6-00143.

2. Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó “ÎÐªÑÒ”:

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

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

2.3. Ï³ñëÿ ðîçðîáêè ³ çàòâåðäæåííÿ, â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó, ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äî ïî÷àòêó áóä³âíèö-

òâà âèð³øèòè ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³, â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà” (³ç çì³íàìè
³ äîïîâíåííÿìè);

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

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß. ïðèé-
íÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿
çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

1. Âñòàíîâèòè ìåìîð³àëüíó äîøêó â³äî-
ìîìó ïðîôñï³ëêîâîìó òà äåðæàâíîìó ä³-
ÿ÷ó Óêðà¿íè Ñîëîãóáó Â³òàë³þ Îëåêñ³éî-
âè÷ó íà áóäèíêó ¹ 8/20 ïî âóëèö³ Øîâ-
êîâè÷í³é.

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî âèòðàòè, ïîâ’ÿçà-
í³ ³ç âèãîòîâëåííÿì òà âñòàíîâëåííÿì ìå-
ìîð³àëüíî¿ äîøêè, áóäóòü çä³éñíåí³ çà ðà-
õóíîê êîøò³â Ôåäåðàö³¿ ïðîôåñ³éíèõ ñï³-
ëîê Óêðà¿íè.

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

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

Голова Л. Черновець ий

Про встановлення меморіальної 
дошки Сологубу Віталію Олексійовичу

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1617 від 11 грудня 2007 року

З метою вшанування пам’яті відомого профспілкового та державного діяча України Сологуба Віталія Олек�
сійовича, відповідно до Положення про порядок найменування об’єктів міського підпорядкування, вшану�
вання пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у м. Києві, затвердженого рішенням
Київської міської ради від 29.04.2004 № 206/1416, та враховуючи протокол № 3 комісії з питань найме�
нувань та пам’ятних знаків виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) від 11.09.2007:

âèìè ïðèì³ùåííÿìè íà âóë. Æèëÿíñüê³é,
118.

8. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Áàññó Ä. ß. âèð³øèòè ïèòàííÿ âèñâ³òëåí-
íÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Ãîëóá÷åíêà À. Ê. òà ãîëîâó
Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïèëèïèøèíà Â. Ï.

Голова Л. Черновець ий



8 ДДООККУУММЕЕННТТ            Хрещатик 25 грудня 2007 

Про внесення змін і доповнень 
до розпорядження Київської міської державної

адміністрації від 12.12.2006 № 1761
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1621 від 11 грудня 2007 року

Враховуючи великі обсяги робіт із визначення справедливої вартості основних засобів, закріплених за
підприємствами, установами, організаціями, які належать до комунальної власності територіальної гро�
мади м. Києва та територіальних громад районів міста Києва на праві господарського відання та опера�
тивного управління, та значну вартість цих робіт:

1. Âíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
12.12.2006 ¹ 1761 “Ïðî âèçíà÷åííÿ ñïðà-
âåäëèâî¿ âàðòîñò³ îñíîâíèõ çàñîá³â”:

— ó ïóíêò³ 2 öèôðè “30.06.2007” çàì³-
íèòè öèôðàìè “30.09.2008”,

öèôðè “01.07.2007” çàì³íèòè öèôðàìè
“01.10.2008”.

— ó ïóíêò³ 3 öèôðè “01.08.2007” çàì³-
íèòè öèôðàìè “01.01.2009”.

Голова Л. Черновець ий

1. Óâåñòè äî ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó Êî-
ì³ñ³¿ ç ïèòàíü ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè â 
ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) â³ä 28.08.2007 ¹ 1121 (â ðåäàêö³¿
ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 12.09.2007

¹ 1188), Íîùåíêà Îëåêñàíäðà Ìèêîëà-
éîâè÷à — äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (çà çãîäîþ).

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

Голова Л. Черновець ий

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) 

від 28.08.2007 № 1121
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1622 від 11 грудня 2007 року

В зв’язку із змінами у персональному складі Комісії з питань розміщення реклами в м. Києві:

Про поліпшення соціального захисту 
осіб похилого віку та інвалідів, 

які потребують надання 
соціально�побутових послуг, без врахування

сімейного стану
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1624 від 11 грудня 2007 року

Відповідно до статті 5 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Закону України “Про соці�
альні послуги”, з метою посилення соціального захисту людей похилого віку та інвалідів:

1. Ðåêîìåíäóâàòè ãîëîâàì ðàéîííèõ ó
ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é:

1.1. Óòâîðèòè ñïåö³àëüí³ êîì³ñ³¿ ç âè-
ÿâëåííÿ îñ³á ïîõèëîãî â³êó òà ³íâàë³ä³â,
ÿê³ ïîòðåáóþòü íàäàííÿ ñîö³àëüíî-ïîáó-
òîâèõ ïîñëóã, áåç âðàõóâàííÿ ñ³ìåéíîãî
ñòàíó ³ç çàëó÷åííÿì äåïóòàò³â ðàéîííèõ
ó ì. Êèºâ³ ðàä, êåð³âíèêà òåðèòîð³àëüíî-
ãî öåíòðó ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ
ïåíñ³îíåð³â òà îäèíîêèõ ³ íåïðàöåçäàò-
íèõ ãðîìàäÿí, ïðåäñòàâíèê³â ðàéîííèõ
óïðàâë³íü ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó,
ðàéîííèõ óïðàâë³íü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ,
ãðîìàäñüêîñò³ òà ³íøèõ.

1.2. Äîðó÷èòè êîì³ñ³ÿì, çàçíà÷åíèì ó
ï³äïóíêò³ 1.1 ïóíêòó 1 öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ, ðîçãëÿäàòè ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç
âèÿâëåííÿì îñ³á ïîõèëîãî â³êó òà ³íâà-
ë³ä³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü íàäàííÿ ñîö³àëüíî-
ïîáóòîâèõ ïîñëóã, áåç âðàõóâàííÿ ñ³ìåé-
íîãî ñòàíó, òà ïðèéìàòè ð³øåííÿ ùîäî
óìîâ, ïîðÿäêó òà ïðèïèíåííÿ íàäàííÿ
ñîö³àëüíî-ïîáóòîâèõ ïîñëóã çàçíà÷åí³é
êàòåãîð³¿ îñ³á.

1.3. Çàáåçïå÷èòè ñòâîðåííÿ áàçè äà-
íèõ îñ³á ïîõèëîãî â³êó òà ³íâàë³ä³â, ÿê³
ïîòðåáóþòü íàäàííÿ ñîö³àëüíî-ïîáóòî-
âèõ ïîñëóã, áåç âðàõóâàííÿ ñ³ìåéíîãî
ñòàíó çà ï³äñóìêàìè ðîáîòè êîì³ñ³é ñòà-
íîì íà 0101.2008 òà íàäàòè ¿¿ äî
10.01.2008 äëÿ óçàãàëüíåííÿ äî Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íà-
ñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

1.4. Îïðàöþâàòè ïèòàííÿ óòâîðåííÿ ó
ñêëàä³ òåðèòîð³àëüíèõ öåíòð³â ñîö³àëü-
íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ïåíñ³îíåð³â òà îäè-
íîêèõ íåïðàöåçäàòíèõ ãðîìàäÿí â³ää³-
ëåíü ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè âäîìà äëÿ îñ³á
ïîõèëîãî â³êó òà ³íâàë³ä³â, ÿê³ ïîòðåáó-
þòü íàäàííÿ ñîö³àëüíî-ïîáóòîâèõ ïî-
ñëóã, áåç óðàõóâàííÿ ñ³ìåéíîãî ñòàíó.

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³í-
íþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ïðè ñêëàäàíí³ ïðîåêòó áþ-

äæåòó ì. Êèºâà íà 2008 ð³ê âðàõóâàòè âè-
äàòêè, ïîâ’ÿçàí³ ç îáñëóãîâóâàííÿì âè-
ùåçàçíà÷åíî¿ êàòåãîð³¿ îñ³á, ÿê ñóáâåí-
ö³þ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó ðàéîííèì â 
ì. Êèºâ³ áþäæåòàì.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Óçàãàëüíèòè ³íôîðìàö³þ, îòðèìà-
íó â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó 1.3 ïóíêòó 1
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, òà íàäàòè äî
15.01.2008 Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó
óïðàâë³ííþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîïîçèö³¿ ùî-
äî ðîçïîä³ëó ñóáâåíö³¿ ì³æ ðàéîííèìè â
ì. Êèºâ³ áþäæåòàìè.

3.2. Çä³éñíþâàòè ïîñò³éíèé ìîí³òîðèíã
ç ïèòàííÿ ÿêîñò³, åôåêòèâíîñò³ òà ðå-
çóëüòàòèâíîñò³ çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç îá-
ñëóãîâóâàííÿì îñ³á ïîõèëîãî â³êó òà ³í-
âàë³ä³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü íàäàííÿ ñîö³àëü-
íî-ïîáóòîâèõ ïîñëóã, áåç âðàõóâàííÿ ñ³-
ìåéíîãî ñòàíó.

3.3. Ùîêâàðòàëüíî äî 10 ÷èñëà ì³ñÿ-
öÿ, íàñòóïíîãî çà çâ³òíèì, íàäàâàòè äî
Ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ³íôîðìàö³þ ùîäî ê³ëüêîñò³ îñ³á
ïîõèëîãî â³êó òà ³íâàë³ä³â, ÿê³ çíàõîäÿòü-
ñÿ íà îáñëóãîâóâàíí³ ÿê òàê³, ùî ïîòðå-
áóþòü íàäàííÿ ñîö³àëüíî-ïîáóòîâèõ ïî-
ñëóã, áåç âðàõóâàííÿ ñ³ìåéíîãî ñòàíó â
ðîçð³ç³ ðàéîí³â ì³ñòà.

4. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é
². Ð. çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüêó ². Ð.

Голова Л. Черновець ий

Про реєстрацію Статуту релігійної громади
Святої Покрови в Оболонському районі 

м. Києва Української Православної Церкви 
Київського Патріархату

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1625 від 11 грудня 2007 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи за�
яву громадян засновників релігійної громади Святої Покрови в Оболонському районі м. Києва Української
Православної Церкви Київського Патріархату від 22.09.2007 та протокол загальних зборів громадян щодо
реєстрації Статуту вказаної релігійної громади від 21.09.2007 № 1:

1. Çàðåºñòðóâàòè Ñòàòóò ðåë³ã³éíî¿ ãðî-
ìàäè Ñâÿòî¿ Ïîêðîâè â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâ-
íî¿ Öåðêâè Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó, ùî
äîäàºòüñÿ.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-

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

Голова Л. Черновець ий

Про реєстрацію Статуту релігійної громади
Української Православної Церкви парафії 

на честь Святої мучениці Тетяни 
в Оболонському районі м. Києва

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1626 від 11 грудня 2007 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”” та враховуючи за�
яву громадян засновників релігійної громади Української Православної Церкви парафії на честь Святої му�
чениці Тетяни в Оболонському районі м. Києва від 17.10.2007 та протокол загальних зборів громадян що�
до реєстрації Статуту вказаної релігійної громади від 11.08.2007 № 1:

1. Çàðåºñòðóâàòè Ñòàòóò ðåë³ã³éíî¿ ãðî-
ìàäè Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè
ïàðàô³¿ íà ÷åñòü Ñâÿòî¿ ìó÷åíèö³ Òåòÿíè
â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ùî äî-
äàºòüñÿ.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-

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

Голова Л. Черновець ий

Про проведення свята Святого Миколая 
для дітей�сиріт та дітей з малозабезпечених

сімей м. Києва у 2007 році
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1628 від 11 грудня 2007 року

Відповідно до ст.23 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, на виконання міської ком�
плексної програми “Турбота” на 2006�2010 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від
16.12.2005 № 603/3064 та з метою сприяння поглибленню національних традицій, вихованню дітей міс�
та на прикладі кращих надбань національної культури:

1. Âèä³ëèòè óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ æ³-
íîê, ³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) êîøòè ó ñóì³ 180,0 òèñ. ãðí. íà ïðî-
âåäåííÿ ñâÿòà Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ äëÿ ä³-
òåé-ñèð³ò òà ä³òåé ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³-
ìåé ì. Êèºâà ó 2007 ðîö³.

2. Çàòâåðäèòè çàãàëüíîì³ñüê³ çàõîäè ç
íàãîäè ñâÿòà Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ äëÿ ä³òåé-
ñèð³ò òà ä³òåé ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé 
ì. Êèºâà (äîäàþòüñÿ).

3. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ïåðåðàõóâàòè óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ
æ³íîê, ³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿) êîøòè äëÿ ô³íàíñóâàííÿ âèäàòê³â,
çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ, çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþ-
äæåò³ ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê íà âèêîíàííÿ
ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Òóðáîòà”
íà 2006-2010 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåí-
íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.12.2005
¹ 603/3064.

4. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². Ð.
çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñî-
âî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿ öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Ê³ëü÷èöüêó ². Ð.

Голова Л. Черновець ий

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

№ 1628 від 11 грудня 2007 року

Загальноміські заходи 
з нагоди свята Святого Миколая для дітей�сиріт та дітей

з малозабезпечених сімей м. Києва

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

№
п/п

Дата та місцепроведення Захід, відповідальні

1. 14.12.2007 13.00 Національний
цир У раїни (площа Перемо и, 2)

Вистава для дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей.
Відповідальний — правління справах жіно , інвалідів, ветеранів
війни та праці ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

2. 19.12.2007 11.00 Київсь а місь а
дитяча лінічна т бер льозна
лі арня П ща-Водиця (в л. Га-
марни а, 10)

Соціальна а ція привітання зі святом Свято о Ми олая дітей,
хворих на т бер льоз.
Відповідальний — правління справах жіно , інвалідів, ветеранів
війни та праці ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

3. 20.12.2007 15.00 Київсь ий місь ий
фіз льт рно-спортивний л б
інвалідів "Прометей" (в л. Єре-
вансь а, 9)

Вр чення свят ових подар н ів дітям-інвалідам.
Відповідальний — правління справах жіно , інвалідів, ветеранів
війни та праці ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)
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Про надання товариству 
з обмеженою відповідальністю “Мелвікс” 
дозволу на проектування та будівництво 

громадського, торговельно�офісного, 
готельного комплексу та апартаментів 
підвищеної комфортності з підземним 

та надземним паркінгами та благоустрою 
ландшафтної зони на перетині 

вул. Борщагівської 
та просп. Повітрофлотського 

у Шевченківському районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1629 від 11 грудня 2007 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про
охорону культурної спадщини”, зважаючи на звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Мел�
вікс” від 17.08.2007 № 36:

1. Äîçâîëèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ìåëâ³êñ” çä³éñíèòè
ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâî ãðîìàäñüêî-
ãî, òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî, ãîòåëüíîãî êîì-
ïëåêñó òà àïàðòàìåíò³â ï³äâèùåíî¿ êîì-
ôîðòíîñò³ ç ï³äçåìíèì òà íàäçåìíèì ïàð-
ê³íãàìè òà áëàãîóñòðîþ ëàíäøàôòíî¿ çî-
íè íà ïåðåòèí³ âóë. Áîðùàã³âñüêî¿ òà
ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêîãî ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ï.2
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

Ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâî âåñòè íà
çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, ÿêà ÷àñòêîâî çã³äíî ç ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
29.03.2007 ¹ 385/1046 çíàõîäèòüñÿ ó âëàñ-
íîñò³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ìåëâ³êñ” ³ ÷àñòêîâî çã³äíî ç ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
14.06.2007 ¹ 818/1479 ïåðåäàíà â îðåíäó
òà ïðàâî âëàñíîñò³ òà êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ
ïîñâ³ä÷åíî â³äïîâ³äíî äåðæàâíèì àêòîì
íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó
â³ä 4 ÷åðâíÿ 2007 ¹ 01-8-00138 òà äîãî-
âîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 15
ñåðïíÿ 2007 ¹ 91-6-00683.

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ìåëâ³êñ”:

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

2.2. Ðîçðîáèòè, ïîãîäèòè òà çàòâåðäèòè
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîø-
òîðèñíó äîêóìåíòàö³þ;

2.3. Îäåðæàòè äîçâîëè öåíòðàëüíîãî îð-
ãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ó ñôåð³ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè — Ì³í³ñòåðñòâà
êóëüòóðè òà òóðèçìó Óêðà¿íè ³ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
íà ïðîâåäåííÿ ðîá³ò;

2.4. Ï³ñëÿ ðîçðîáêè, ïîãîäæåííÿ òà çà-
òâåðäæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-
åêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äî ïî-
÷àòêó áóä³âíèöòâà âèð³øèòè ïèòàííÿ ùî-
äî ïàéîâî¿ ó÷àñò³ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì. Êèºâà” (³ç çì³íàìè ³ äîïîâ-
íåííÿìè);

2.5. Îäåðæàòè â óïðàâë³íí³ äåðæàâíîãî
àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ äî-
çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò òà â
Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãî-
óñòðîºì ì³ñòà Êèºâà îðäåð íà âèêîíàííÿ
ðîá³ò ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ òà çàòâåðäæåííÿ
ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó òà âèêîíàííÿ ï³ä-
ïóíêò³â 2.3, 2.4 öüîãî ïóíêòó.

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

Голова Л. Черновець ий

Про реставрацію та реабілітацію будівлі 
з технічним переоснащенням 
і реконструкцією прибудови 

Театрально�видовищного закладу культури
“Київський академічний театр оперети” 

по вул. Червоноармійській, 53/3 
у Печерському районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1632 від 11 грудня 2007 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законів України “Про
основи містобудування”, “Про охорону культурної спадщини” та з метою поліпшення і забезпечення на�
лежних умов праці співробітників Театрально�видовищного закладу культури “Київський академічний те�
атр оперети”:

1. Çä³éñíèòè ïðîåêòóâàííÿ òà âèêîíàòè
ðîáîòè ïî ðåñòàâðàö³¿, ðåàá³ë³òàö³¿ áóä³âë³
ç òåõí³÷íèì ïåðåîñíàùåííÿì ³ ðåêîí-
ñòðóêö³þ ïðèáóäîâè Òåàòðàëüíî-âèäîâèù-
íîãî çàêëàäó êóëüòóðè “Êè¿âñüêèé àêàäå-
ì³÷íèé òåàòð îïåðåòè” ïî âóë. ×åðâîíî-
àðì³éñüê³é, 53/3 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³
(ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè ì³ñöåâîãî çíà÷åí-
íÿ — áóä³âë³ Òðî¿öüêîãî Íàðîäíîãî äîìó,
îõîðîííèé ¹ 300)

2. Âèçíà÷èòè çàìîâíèêîì íà ïðîåêòó-
âàííÿ òà âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ðåñòàâðàö³¿,
ðåàá³ë³òàö³¿ áóä³âë³ ç òåõí³÷íèì ïåðåîñíà-
ùåííÿì ³ ðåêîíñòðóêö³¿ ïðèáóäîâè Òåàò-
ðàëüíî-âèäîâèùíîãî çàêëàäó êóëüòóðè
“Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé òåàòð îïåðåòè”
ïî âóë. ×åðâîíîàðì³éñüê³é, 53/3 ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çà-
êëàä êóëüòóðè “Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé òå-
àòð îïåðåòè”.

3. Çàìîâíèêó — Òåàòðàëüíî-âèäîâèù-
íîìó çàêëàäó êóëüòóðè “Êè¿âñüêèé àêàäå-
ì³÷íèé òåàòð îïåðåòè”:

3.1. Îôîðìèòè ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

3.2. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüí³ ïðîåêòíó òà
ï³äðÿäíó áóä³âåëüí³ îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêî-
íàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ, çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíî-
äàâñòâîì (íà òåíäåðí³é îñíîâ³).

3.3. Îäåðæàòè àðõ³òåêòóðíî-ïëàíóâàëüíå
çàâäàííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) òà óìîâè íà ïðîåêòóâàííÿ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ³ òåõí³÷í³ óìîâè åêñïëóàòà-
ö³éíèõ îðãàí³çàö³é ì³ñòà íà ïðèºäíàííÿ
îá’ºêòà äî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ òà âèêîíà-
òè ¿õ âèìîãè.

3.4. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáêó ³ çàòâåðäæåí-
íÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

3.5. Îäåðæàòè äîçâîëè Öåíòðàëüíîãî îð-
ãàíó îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè — Ì³-
í³ñòåðñòâà êóëüòóðè ³ òóðèçìó Óêðà¿íè òà
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) íà ïðîâåäåííÿ çàçíà÷åíèõ
ðîá³ò.

3.6. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêò³â 3.1 — 3.5
îäåðæàòè â Óïðàâë³íí³ äåðæàâíîãî àðõ³-
òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà
â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëà-
ãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãà-

íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äíî äî-
çâ³ë òà îðäåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êóëüòóðè ³
ìèñòåöòâ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
ïîäàòè äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³-
êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðî-
ïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò ³ç ïðîåêòó-
âàííÿ îá’ºêòà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî Ïðîãðàìè ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó

ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê, à ç ðåñòàâðàö³¿ îá’-
ºêòà òà ðåêîíñòðóêö³¿ ïðèáóäîâè äî ïðî-
åêòó Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà
êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó íà 2008 ð³ê òà íà-
ñòóïí³ ðîêè.

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

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

Голова Л. Черновець ий

Про затвердження змін і доповнень 
до розпорядження Київської міської державної

адміністрації від 27.01.98 № 107
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1647 від 12 грудня 2007 року

Відповідно до статті 21 Основ законодавства України про культуру, підпунктів 1), 7) пункту а) частини
першої статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою задоволення інтелек�
туальних, культурно�естетичних та загальноосвітніх потреб розвитку суспільства:

1. Çàòâåðäèòè çì³íè ³ äîïîâíåííÿ äî Ïî-
ëîæåííÿ ïðî Ìóçåé-ìàéñòåðíþ ². Ï. Êà-
âàëåð³äçå â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 27.01.98 ¹ 107 “Ïðî
çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî Ìóçåé-ìàé-
ñòåðíþ ². Ï. Êàâàëåð³äçå â ì. Êèºâ³”, âè-
êëàâøè éîãî â ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-

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

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

Голова Л. Черновець ий

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

від 27.01.98 № 107 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 11.12.2007 № 1628)

ПОЛОЖЕННЯ 
про Музей�майстерню І. П. Кавалерідзе в м. Києві (нова редакція) 

м. Київ 2007 рік

1. ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.1. Ìóçåé-ìàéñòåðíÿ ². Ï. Êàâàëåð³äçå
â ì. Êèºâ³ (äàë³ — Ìóçåé) º êóëüòóðíî-îñ-
â³òí³ì çàêëàäîì êóëüòóðè, çàñíîâàíèì íà
êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì. Êèºâà ³ ï³äïîðÿäêîâàíèì Ãîëîâ-
íîìó óïðàâë³ííþ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) (äàë³ — Îðãàí óïðàâë³ííÿ). Ìóçåé ïðè-
çíà÷åíèé äëÿ çáåðåæåííÿ, ïðèìíîæåííÿ
òà ïîïóëÿðèçàö³¿ òâîð÷î¿ ñïàäùèíè âèäàò-
íîãî óêðà¿íñüêîãî ñêóëüïòîðà, ê³íîðåæè-
ñåðà ³ äðàìàòóðãà ². Ï. Êàâàëåð³äçå. Çà ïðî-
ô³ëåì Ìóçåé º õóäîæíüî-ìåìîð³àëüíèì.

1.2. Ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ Ìóçåé êåðóºòüñÿ
Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Îñíîâàìè çàêîíî-
äàâñòâà Óêðà¿íè ïðî êóëüòóðó, ³íøèìè çà-
êîíàìè Óêðà¿íè, ïîñòàíîâàìè Âåðõîâíî¿
Ðàäè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà-
¿íè òà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ³íøè-
ìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè Óêðà-
¿íè, ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè,
ðîçïîðÿäæåííÿìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè òà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿),
íàêàçàìè Îðãàíó óïðàâë³ííÿ, à òàêîæ öèì
Ïîëîæåííÿì.

2. ÍÀÉÌÅÍÓÂÀÍÍß ² Ì²ÑÖÅÇÍÀÕÎ-
ÄÆÅÍÍß ÌÓÇÅÞ

2.1. Íàéìåíóâàííÿ Ìóçåþ:
ïîâíà íàçâà óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ: — Ìó-

çåé-ìàéñòåðíÿ ². Ï. Êàâàëåð³äçå â ì. Êè-
ºâ³;

ñêîðî÷åíà íàçâà óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ: —
Ìóçåé-ìàéñòåðíÿ ². Ï. Êàâàëåð³äçå â ì.
Êèºâ³;

ïîâíà íàçâà ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ: — Ìó-
çåé-ìàñòåðñêàÿ èì. È. Ï. Êàâàëåðèäçå â ã.
Êèåâå;

ñêîðî÷åíà íàçâà ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ: —
Ìóçåé-ìàñòåðñêàÿ èì. È. Ï. Êàâàëåðèäçå
â ã. Êèåâå.

2.2. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìóçåþ: Óêðà¿íà,
ì. Êè¿â, Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç, 21.

3. ÞÐÈÄÈ×ÍÈÉ ÑÒÀÒÓÑ ÌÓÇÅÞ

3.1. Ìóçåé º þðèäè÷íîþ îñîáîþ, êîðèñ-
òóºòüñÿ ïðàâîì îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ

çàêð³ïëåíîãî çà íèì ìàéíà, ìàº ïðàâî â³ä
ñâîãî ³ìåí³ óêëàäàòè äîãîâîðè, íàáóâàòè
ìàéíîâ³ òà íåìàéíîâ³ ïðàâà, áóòè ïîçèâà-
÷åì ³ â³äïîâ³äà÷åì â ñóä³, çàéìàòèñÿ ä³ÿëü-
í³ñòþ, ÿêà â³äïîâ³äàº íàïðÿìêàì, ïåðåäáà-
÷åíèì öèì Ïîëîæåííÿì.

3.2. Ìóçåé ìàº ïå÷àòêó ç³ ñâî¿ì ³ìåíó-
âàííÿì, êóòîâèé øòàìï, ô³ðìîâèé áëàíê.

4. ÌÅÒÀ ÒÀ ÍÀÏÐßÌÊÈ Ä²ßËÜÍÎ-
ÑÒ²

4.1. Îñíîâíîþ ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ Ìóçåþ
º çàëó÷åííÿ ãðîìàäÿí òà âñ³õ áàæàþ÷èõ
þðèäè÷íèõ îñ³á äî íàö³îíàëüíî¿ òà ñâ³òî-
âî¿ êóëüòóðíî-ìèñòåöüêî¿ ³ ³ñòîðè÷íî¿
ñïàäùèíè, çàäîâîëåííÿ ³íòåëåêòóàëüíèõ,
êóëüòóðíî-åñòåòè÷íèõ òà çàãàëüíîîñâ³òí³õ
ïîòðåá ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà äëÿ ñïðèÿííÿ
íàö³îíàëüíîìó ï³äíåñåííþ ³ äóõîâíîìó
ðîçâèòêó äåðæàâè.

4.2. Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè Ìóçåþ º:

4.2.1 ïîøóêè, äîñë³äæåííÿ ³ çáåðåæåííÿ
ìàòåð³àë³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç ³ìåíåì ². Ï. Êà-
âàëåð³äçå;

4.2.2 êîìïëåêòóâàííÿ ³ âèâ÷åííÿ ôîíäî-
âîãî ç³áðàííÿ, éîãî ñèñòåìàòèçàö³ÿ;

4.2.3 ôîðìóâàííÿ íàóêîâîãî àðõ³âó Ìó-
çåþ;

4.2.4 êîìïëåêòóâàííÿ íàóêîâî¿ á³áë³îòå-
êè

4.3. Äëÿ âèêîíàííÿ îñíîâíî¿ ìåòè òà çàâ-
äàíü Ìóçåþ éîãî ä³ÿëüí³ñòü ïëàíóºòüñÿ ³
çä³éñíþºòüñÿ çà òàêèìè íàïðÿìêàìè:

4.3.1 êîìïëåêòóâàííÿ ìóçåéíîãî ç³áðàí-
íÿ;

4.3.2 íàóêîâî-äîñë³äíà ðîáîòà;

4.3.3 åêñïîçèö³éíî-âèñòàâî÷íà ä³ÿëü-
í³ñòü;

4.3.4 ðåêðåàö³éíà, êóëüòóðíî-îñâ³òíÿ ä³-
ÿëüí³ñòü;

4.3.5 ôîíäîâà ðîáîòà;
4.3.6 âèäàâíè÷à ä³ÿëüí³ñòü;
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4.3.7 íàóêîâî-ìåòîäè÷íà ä³ÿëüí³ñòü;

4.3.8 àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêà ä³-
ÿëüí³ñòü;

4.3.9 ò³ñíà ñï³âïðàöÿ ç Ìåìîð³àëüíèì
ôîíäîì ². Ï. Êàâàëåð³äçå ó ñòàíîâëåíí³
Ìóçåþ.

4.4. Ìóçåé ìàº ïðàâî ñòâîðþâàòè òà ðå-
àë³çîâóâàòè ñóâåí³ðíó ïðîäóêö³þ, çä³é-
ñíþâàòè ³íø³ âèäè ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³
êóëüòóðè çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâ-
ñòâîì.

4.4.1. Ìóçåé çä³éñíþº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü
íà íàÿâí³é òåðèòîð³¿ ³ çàêð³ïëåí³é ìàòå-
ð³àëüíî-òåõí³÷í³é áàç³.

4.5. Ìóçåé äëÿ çä³éñíåííÿ ñâîãî ãîëîâ-
íîãî çàâäàííÿ ìàº ïðàâî â óñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó:

— áóäóâàòè, ñòâîðþâàòè ³ â³äêðèâàòè
åêñïîçèö³éí³ ìàéäàí÷èêè òà çàëè, ïàðêè
ñêóëüïòóðè òà ìèñòåöüê³ ãàëåðå¿, ³íôîð-
ìàö³éíî-âèñòàâî÷í³, ðåêðåàö³éíî-â³äíîâ-
ëþâàëüí³ çàëè ³ êîìïëåêñè, ê³îñêè, áóôå-
òè, ìàãàçèíè, êàôå òà ³íø³ îá’ºêòè äëÿ çà-
äîâîëåííÿ ³íòåëåêòóàëüíèõ, êóëüòóðíî-
åñòåòè÷íèõ òà çàãàëüíîîñâ³òí³õ ïîòðåá
ðîçâèòêó ãðîìàäÿí;

— ãîòóâàòè ³ ïðîâîäèòè òåìàòè÷í³, ³í-
ôîðìàö³éíî-âèñòàâî÷í³, ë³òåðàòóðíî-õó-
äîæí³ òà ³íø³ ïðîãðàìè;

— äåìîíñòðóâàòè ê³íî- ³ â³äåîô³ëüìè;
— íà òåðèòîð³¿, â³äâåäåí³é äëÿ Ìóçåþ,

ìîæå çä³éñíþâàòèñü åêñïîçèö³éíà, íàóêî-
âà, ðåêðåàö³éíà òà ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëü-
í³ñòü;

— êîíñòðóþâàòè, áóäóâàòè, ñòâîðþâà-
òè, âñòàíîâëþâàòè ³ ìîíòóâàòè ð³çíîìà-
í³òí³ êîìïëåêñè äëÿ êóëüòóðíîãî â³äïî-
÷èíêó ãðîìàäÿí;

— âèïóñêàòè áóêëåòè, ïðîñïåêòè, ïëà-
êàòè, çíà÷êè, ³íøó ðåêëàìíó ïðîäóêö³þ,
ùî ïðîïàãóº ä³ÿëüí³ñòü Ìóçåþ;

— îðãàí³çîâóâàòè àóêö³îíè, âèñòàâêè-
ïðîäàæ³ òâîð³â æèâîïèñó, ãðàô³êè,
ñêóëüïòóðè, äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî
ìèñòåöòâà, ñóâåí³ð³â, êíèã, êâ³ò³â, êîëåê-
òèâí³ åêñêóðñ³¿ ³ ëåêö³¿ ç ð³çíèõ ãàëóçåé
çíàíü;

— ïðîâîäèòè ñåì³íàðè, ñâÿòà, òåàòðàë³-
çîâàí³ âèñòàâè, êàðíàâàëè, áàëè, ôåñòè-
âàë³, îãëÿäè, êîíêóðñè, áåçêîøòîâí³ ³
ïëàòí³ êîíöåðòè ïðîôåñ³éíèõ ³ ñàìîä³-
ÿëüíèõ êîëåêòèâ³â ÿê ó ñâîºìó Ìóçå¿, òàê
³ íà äîãîâ³ðíèõ óìîâàõ â ³íøèõ óñòàíîâàõ
òà îðãàí³çàö³ÿõ ç ïðîäàæåì êâèòê³â;

— çäàâàòè â îðåíäó, â ³íøå òèì÷àñîâå
êîðèñòóâàííÿ ìàéíî, áóäèíêè, ñïîðóäè,
îáëàäíàííÿ ç äîçâîëó âëàñíèêà àáî óïîâ-
íîâàæåíîãî íèì îðãàíó;

— îäåðæóâàòè êîøòè ³ ìàòåð³àëüí³ ö³í-
íîñò³, â òîìó ÷èñë³ áóäèíêè, ñïîðóäè, îá-
ëàäíàííÿ, òðàíñïîðòí³ çàñîáè â³ä áëàãî-
ä³éíèõ ôîíä³â òà îá’ºäíàíü ãðîìàäÿí, ³í-
øèõ þðèäè÷íèõ îñ³á òà îêðåìèõ ãðîìà-
äÿí;

— óêëàäàòè ç íàóêîâî-äîñë³äíèìè, ïðî-
åêòíî-êîíñòðóêòîðñüêèìè ³ òåõíîëîã³÷-
íèìè îðãàí³çàö³ÿìè, âèùèìè ó÷áîâèìè
çàêëàäàìè äîãîâîðè íà ðîçðîáêó íîâî¿
òåõí³êè, ïðîåêò³â ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâ-
ðàö³¿ òà ìóçåºô³êàö³¿ Ìóçåþ, ìîäåðí³çà-
ö³¿ îáëàäíàííÿ, ñïîðóä òà íà äîãîâ³ðíèõ
çàñàäàõ â³äïîâ³äíî äî ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ çä³éñíþâàòè ðîáîòè
ïî ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿, ìóçåºô³êà-
ö³¿ òà áóä³âíèöòâó îá’ºêò³â òà ñïîðóä Ìó-
çåþ;

— âèêîíóâàòè ðîáîòè òà íàäàâàòè ³íø³
ïëàòí³ ïîñëóãè, ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ ÷èííèì
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

— çä³éñíþâàòè ³íøó êîìåðö³éíó ä³ÿëü-
í³ñòü.

5. ÌÀÉÍÎ ÒÀ ÊÎØÒÈ ÌÓÇÅÞ

5.1. Ìàéíî Ìóçåþ ñòàíîâëÿòü îñíîâí³
ôîíäè òà îáîðîòí³ êîøòè, à òàêîæ ³íø³
ìàòåð³àëüíî-ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè, âàðò³ñòü
ÿêèõ â³äîáðàæàºòüñÿ â éîãî ñàìîñò³éíî-
ìó áàëàíñ³.

5.2. Ìàéíî Ìóçåþ íàëåæèòü äî êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì³ñòà Êèºâà ³ çàêð³ïëþºòüñÿ çà Ìóçå-
ºì íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ.

5.3 Äæåðåëàìè ôîðìóâàííÿ ìàéíà Ìó-
çåþ º:

— ìàéíî, ïåðåäàíå âëàñíèêîì àáî
óïîâíîâàæåíèì íèì îðãàíîì;

— áåçîïëàòí³ àáî áëàãîä³éí³ âíåñêè ï³ä-
ïðèºìñòâ, îðãàí³çàö³é, ãðîìàäÿí;

— ìàéíî, ïðèäáàíå ó ³íøèõ ï³äïðè-
ºìñòâ, îðãàí³çàö³é;

— ïëàòà çà â³äâ³äóâàííÿ Ìóçåþ ³ âè-
ñòàâîê;

— êîøòè, îäåðæóâàí³ çà íàóêîâî-äî-
ñë³äí³ òà ³íø³ âèäè ðîá³ò, ÿê³ âèêîíóº
Ìóçåé íà çàìîâëåííÿ ï³äïðèºìñòâ, óñòà-
íîâ, îðãàí³çàö³é, îá’ºäíàíü ãðîìàäÿí òà
ãðîìàäÿí;

— ïðèáóòêè â³ä ðåàë³çàö³¿ ñóâåí³ðíî¿
ïðîäóêö³¿, âèäàâíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³;

— ïëàòà çà ê³íî- ³ ôîòîçéîìêè;
— ³íø³ äæåðåëà, â òîìó ÷èñë³ âàëþòí³

íàäõîäæåííÿ, íå çàáîðîíåí³ ÷èííèì çà-
êîíîäàâñòâîì.

5.4. Ìóçåé ìàº ïðàâî çà çãîäîþ âëàñ-
íèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó ó
âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó
â³ä÷óæóâàòè, çäàâàòè â îðåíäó, ïåðåäàâà-
òè â òèì÷àñîâå áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ
àáî â ïîçèêó, ñïèñóâàòè ç áàëàíñó çàêð³ï-
ëåíå çà íèì íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ìàéíî â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.5. Â³äíîñèíè Ìóçåþ ç þðèäè÷íèìè òà
ô³çè÷íèìè îñîáàìè çä³éñíþþòüñÿ íà ï³ä-
ñòàâ³ äîãîâîð³â.

6. ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÌÓÇÅªÌ

6.1. Óïðàâë³ííÿ Ìóçåºì çä³éñíþº Ãå-
íåðàëüíèé äèðåêòîð, ÿêèé ïðèçíà÷àºòü-
ñÿ íà ïîñàäó ³ çâ³ëüíÿºòüñÿ ç ïîñàäè íà-
÷àëüíèêîì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëü-
òóðè ³ ìèñòåöòâ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà ïîïåðåäí³ì
ïîãîäæåííÿì ç çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
â³äïîâ³äíî äî ðîçïîä³ëó îáîâ’ÿçê³â.

6.2. Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ìàº äâîõ
çàñòóïíèê³â: ç íàóêîâî-äîñë³äíî¿ òà íà-
óêîâî-ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè Ìóçåþ, à òà-
êîæ ç àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ Ìóçåþ, ÿê³ ïðèçíà÷àþòüñÿ òà
çâ³ëüíÿþòüñÿ ç ïîñàäè íàêàçîì Ãåíå-
ðàëüíîãî äèðåêòîðà çà ïîãîäæåííÿì ç
Îðãàíîì óïðàâë³ííÿ.

6.3. ÃÅÍÅÐÀËÜÍÈÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ
ÌÓÇÅÞ:

— ä³º áåç äîâ³ðåíîñò³ â³ä ³ìåí³ Ìóçåþ;
— ïðåäñòàâëÿº éîãî ó â³äíîñèíàõ ç

þðèäè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè;
— óêëàäàº äîãîâîðè, âèäàº äîðó÷åííÿ;
— â³äêðèâàº ðàõóíêè â áàíêàõ;
— íåñå ïîâíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñòàí

òà ä³ÿëüí³ñòü Ìóçåþ;
— ñòâîðþº íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ ïðà-

âèëüíîãî âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³-
êó Ìóçåþ;

— çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ ìàéíà Ìó-
çåþ â³äïîâ³äíî äî öüîãî Ïîëîæåííÿ;

— âèçíà÷àº, ôîðìóëþº, ïëàíóº, çä³éñ-
íþº ³ êîîðäèíóº âñ³ âèäè ä³ÿëüíîñò³ Ìó-
çåþ;

— îðãàí³çîâóº ðîáîòó é åôåêòèâíó
âçàºìîä³þ âèðîáíè÷èõ îäèíèöü, â³ää³-
ë³â òà ³íøèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ìó-
çåþ, ùî ñïðÿìîâàí³ íà âèâ÷åííÿ, çáåðå-
æåííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ïàì’ÿòîê ìàòå-
ð³àëüíî¿ ³ äóõîâíî¿ êóëüòóðè, çàëó÷åííÿ
ãðîìàäÿí äî íàäáàíü íàö³îíàëüíî¿ ³ ñâ³-
òîâî¿ ³ñòîðèêî-êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè;

— çàáåçïå÷óº çä³éñíåííÿ åêñïîçèö³é-
íî¿, ðåêðåàö³éíî¿ òà ãîñïîäàðñüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ Ìóçåþ;

— îðãàí³çîâóº ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó îáì³í âèñòàâêàìè ç â³ò÷èçíÿíèìè é
çàðóá³æíèìè ìóçåÿìè, ìèòöÿìè;

— îðãàí³çîâóº îáë³ê íàÿâíîñò³ ³ ðóõó
ìóçåéíèõ ôîíä³â, ¿õ ðîçì³ùåííÿ ó ñïå-
ö³àëüíî îáëàäíàíèõ ôîíäîñõîâèùàõ, à
òàêîæ ïðîâåäåííÿ íåîáõ³äíèõ ðåñòàâðà-
ö³éíèõ ðîá³ò;

— çàáåçïå÷óº åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ
³ çáåð³ãàííÿ çàêð³ïëåíîãî çà Ìóçåºì
ìàéíà;

— ó ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿ âèäàº íà-
êàçè òà ³íø³ àêòè, äàº âêàç³âêè, îáîâ’ÿç-
êîâ³ äëÿ âñ³õ ï³äðîçä³ë³â òà ïðàö³âíèê³â;

— çà ïîãîäæåííÿì ç Îðãàíîì óïðàâ-
ë³ííÿ âèçíà÷àº çàãàëüíó ÷èñåëüí³ñòü
ïðàö³âíèê³â, ñòðóêòóðó òà øòàòè, ïîñà-
äîâ³ îáîâ’ÿçêè òà ïîñàäîâ³ îêëàäè (òà-
ðèôí³ ñòàâêè) ïðàö³âíèê³â;

— âæèâàº çàõîäè ùîäî ìîðàëüíîãî òà
ìàòåð³àëüíîãî ñòèìóëþâàííÿ ïðàö³âíè-
ê³â, íàêëàäàº äèñöèïë³íàðí³ ñòÿãíåííÿ;

— âæèâàº çàõîäè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ

Ìóçåþ êâàë³ô³êîâàíèìè êàäðàìè, íàé-
êðàùîãî âèêîðèñòàííÿ çíàíü òà äîñâ³äó
ïðàö³âíèê³â, ñòâîðåííÿ áåçïå÷íèõ ³
ñïðèÿòëèâèõ óìîâ ïðàö³;

— çàáåçïå÷óº äîäåðæàííÿ çàêîííîñò³,
àêòèâíå âèêîðèñòàííÿ ïðàâîâèõ çàñîá³â
óäîñêîíàëåííÿ óïðàâë³ííÿ, çì³öíåííÿ äî-
ãîâ³ðíî¿ äèñöèïë³íè òà îáë³êó.

6.4. ÇÀÑÒÓÏÍÈÊ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ Ç ÍÀ-
ÓÊÎÂÎ-ÄÎÑË²ÄÍÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²:

— çàáåçïå÷óº ïðîâåäåííÿ ìàñîâî¿ íàóêî-
âî-îñâ³òíüî¿ ðîáîòè, ùî ñïðèÿº ï³äâèùåí-
íþ ñâ³òîâîãî ð³âíÿ òà êóëüòóðè â³äâ³äóâà÷³â,
ôîðìóâàííþ ¿õí³õ åñòåòè÷íèõ ïîãëÿä³â;

— â³äïîâ³äíî äî ïðîô³ëþ Ìóçåþ îðãàí³-
çîâóº âèñòàâêîâó ä³ÿëüí³ñòü, âèâ÷åííÿ ³ ïðî-
ïàãàíäó ³ñòîðè÷íî¿, êóëüòóðíî¿ ³ ë³òåðàòóð-
íî¿ ñïàäùèíè, íàóêîâèõ çíàíü, êðàùèõ
êóëüòóðíèõ ö³ííîñòåé â³ò÷èçíÿíîãî òà ñâ³-
òîâîãî ìèñòåöòâà;

— îðãàí³çîâóº ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
íàóêîâ³ çâ’ÿçêè ç â³ò÷èçíÿíèìè é çàðóá³æ-
íèìè ìóçåÿìè, ìèòöÿìè;

— îðãàí³çîâóº îáë³ê íàÿâíîñò³ ³ ðóõó ìó-
çåéíèõ ôîíä³â, ¿õ ðîçì³ùåííÿ ó ñïåö³àëüíî
îáëàäíàíèõ ôîíäîñõîâèùàõ, à òàêîæ ïðî-
âåäåííÿ íåîáõ³äíèõ ðåñòàâðàö³éíèõ ðîá³ò;

— çä³éñíþº íàóêîâå êåð³âíèöòâî íàóêî-
âèì ïåðñîíàëîì ï³ä ÷àñ äîñë³äæåííÿ ñàìî-
ñò³éíèõ òåì;

— ïðîâîäèòü íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ ³ ðîç-
ðîáëåííÿ ñêëàäíèõ ³ â³äïîâ³äàëüíèõ òåì;

— îðãàí³çîâóº çáèðàííÿ íàóêîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ çà òåìîþ, ïðîâîäèòü àíàë³ç, òåîðåòè÷-
íå óçàãàëüíåííÿ íàóêîâèõ äàíèõ, ðåçóëüòà-
ò³â åêñïåðèìåíò³â ³ îáñòåæåíü;

— ïåðåâ³ðÿº ïðàâèëüí³ñòü ðåçóëüòàò³â, îò-
ðèìàíèõ ïðàöþþ÷èìè ï³ä éîãî êåð³âíèö-
òâîì;

— áåðå ó÷àñòü ó ï³äâèùåíí³ êâàë³ô³êàö³¿
ïðàö³âíèê³â;

— ïðîâîäèòü åêñêóðñ³¿ ³ ÷èòàº ëåêö³¿ çã³ä-
íî ³ç âñòàíîâëåíèìè íîðìàìè;

— çàáåçïå÷óº ðàö³îíàëüíó ðîçñòàíîâêó íà-
óêîâîãî ïåðñîíàëó Ìóçåþ;

— ñïðèÿº ðîçâèòêó òâîð÷î¿ ³í³ö³àòèâè ïðà-
ö³âíèê³â ³ ï³äâèùåííþ ¿õ êâàë³ô³êàö³¿.

6.5. Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð Ìóçåþ ïðèé-
ìàº òà çâ³ëüíÿº ç ïîñàäè ñâî¿õ çàñòóïíèê³â
çà ïîãîäæåííÿì ç Îðãàíîì óïðàâë³ííÿ.

6.6. Ïðàâî óêëàäàííÿ êîëåêòèâíîãî äîãî-
âîðó â³ä ³ìåí³ âëàñíèêà íàäàºòüñÿ Ãåíåðàëü-
íîìó äèðåêòîðó, à â³ä ³ìåí³ òðóäîâîãî êî-
ëåêòèâó — óïîâíîâàæåíîìó íèì îðãàíó
(ïðîôêîìó).

6.7. Ó Ìóçå¿ ñòâîðþºòüñÿ òà ä³º Íàóêîâî-
ìåòîäè÷íà Ðàäà, ïîâíîâàæåííÿ, ôóíêö³¿ òà
ñêëàä ÿêî¿ çàòâåðäæóºòüñÿ Ãåíåðàëüíèì äè-
ðåêòîðîì Ìóçåþ çà ïîãîäæåííÿì ç Îðãà-
íîì óïðàâë³ííÿ. Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð çà
ïîñàäîþ î÷îëþº Íàóêîâî-ìåòîäè÷íó Ðàäó.

7. ÒÐÓÄÎÂÈÉ ÊÎËÅÊÒÈÂ ÌÓÇÅÞ

7.1. Òðóäîâèé êîëåêòèâ Ìóçåþ ñòàíîâëÿòü
óñ³ ãðîìàäÿíè, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó éîãî ä³-
ÿëüíîñò³ íà îñíîâ³ òðóäîâîãî äîãîâîðó (êîí-
òðàêòó, óãîäè), à òàêîæ ³íøèõ ôîðì, ùî ðå-
ãóëþþòü òðóäîâ³ â³äíîñèíè ïðàö³âíèêà ç
Ìóçåºì.

7.2. Ïîâíîâàæåííÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó
âèçíà÷àºòüñÿ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

7.3. Òðóäîâèé êîëåêòèâ íà çàãàëüíèõ çáî-
ðàõ:

— ðîçãëÿäàº ³ çàòâåðäæóº ïðîåêò êîëåê-
òèâíîãî äîãîâîðó;

— âèçíà÷àº ³ çàòâåðäæóº ïåðåë³ê ³ ïîðÿ-
äîê íàäàííÿ ïðàö³âíèêàì Ìóçåþ ñîö³àëü-
íèõ ï³ëüã;

8. ÏÎÂÍÎÂÀÆÅÍÍß ÎÐÃÀÍÓ
ÓÏÐÀÂË²ÍÍß

8.1. Îðãàí óïðàâë³ííÿ Ìóçåþ:
— ñòâîðþº óìîâè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ

ôóíêö³îíóâàííÿ Ìóçåþ, ñïðèÿº åôåêòèâ-
íîìó âèêîðèñòàííþ ìàéíà, íàäàíîìó â
îïåðàòèâíå êîðèñòóâàííÿ Ìóçåþ;

— ïîãîäæóº â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
ïèòàííÿ îðåíäè ìàéíà, áóä³âåëü, ñïîðóä,
ïðèì³ùåíü Ìóçåþ;

— çä³éñíþº êîíòðîëü çà ô³íàíñîâî-ãîñ-
ïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ Ìóçåþ, âèêîðèñ-
òàííÿ âèä³ëåíèõ éîìó áþäæåòíèõ àñèãíó-
âàíü, ïðîâîäèòü ðåâ³ç³¿ òà ïåðåâ³ðêè;

— ñïðèÿº ñîö³àëüíîìó çàõèñòó ïðàö³â-
íèê³â Ìóçåþ òà âæèâàº çàõîäè, ñïðÿìîâà-
í³ íà òâîð÷³ ³í³ö³àòèâè òðóäîâîãî êîëåêòè-
âó Ìóçåþ;

— çàáåçïå÷óº êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì
ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³, òåõí³êè áåçïåêè ó
Ìóçå¿.

8.2. Îðãàí óïðàâë³ííÿ Ìóçåþ ïîãîäæóº
÷èñåëüí³ñòü ïðàö³âíèê³â, ñòðóêòóðó ³ øòàò-
íèé ðîçïèñ Ìóçåþ ç óðàõóâàííÿì ðîçä³ëó
6 öüîãî Ïîëîæåííÿ.

9. ÇÎÂÍ²ØÍÜÎÅÊÎÍÎÌ²×ÍÀ Ä²-
ßËÜÍ²ÑÒÜ

9.1 Ìóçåé çä³éñíþº çîâí³øíüîåêîíîì³÷-
íó ä³ÿëüí³ñòü çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâ-
ñòâîì Óêðà¿íè.

9.2. Ìóçåé ìàº ïðàâî ñàìîñò³éíî óêëà-
äàòè äîãîâîðè (êîíòðàêòè) ç ³íîçåìíèìè
þðèäè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè íà
áóäü-ÿê³ ôîðìè ñï³âðîá³òíèöòâà ó ñôåð³
êóëüòóðè, áðàòè ó÷àñòü ó ä³ÿëüíîñò³ â³äïî-
â³äíèõ ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é òà ôîíä³â
çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.

9.3 Âàëþòí³ íàäõîäæåííÿ âèêîðèñòîâóþ-
òüñÿ Ìóçåºì â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà
Óêðà¿íè.

10. ÏÎÐßÄÎÊ ÂÍÅÑÅÍÍß ÇÌ²Í ÄÎ
ÏÎËÎÆÅÍÍß

10.1. Âíåñåííÿ çì³í äî öüîãî Ïîëîæåí-
íÿ â³äáóâàºòüñÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
çà ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè àáî ¿¿
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

11. ÓÌÎÂÈ ÐÅÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯ ÒÀ Ë²Ê-
Â²ÄÀÖ²¯ ÌÓÇÅÞ

11.1. Ë³êâ³äàö³ÿ ³ ðåîðãàí³çàö³ÿ Ìóçåþ
(çëèòòÿ, ïðèºäíàííÿ, ïîä³ë, âèä³ëåííÿ,
ïåðåòâîðåííÿ) ïðîâîäÿòüñÿ çà ð³øåííÿì
âëàñíèêà àáî çà ð³øåííÿì ñóäó ÷è ãîñ-
ïîäàðñüêîãî ñóäó â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó.

11.2. Ó ðàç³ ë³êâ³äàö³¿ Ìóçåþ ïîðÿäîê
ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ ìóçåéíèõ ç³-
áðàíü òà ôîíä³â âèçíà÷àº Êè¿âñüêà ì³ñü-
êà ðàäà çà ïîãîäæåííÿì ç Ì³í³ñòåðñòâîì
êóëüòóðè ³ òóðèçìó Óêðà¿íè.

11.4. Ïðè ðåîðãàí³çàö³¿ ³ ë³êâ³äàö³¿ Ìó-
çåþ ïðàö³âíèêàì, ÿê³ çâ³ëüíÿþòüñÿ, ãà-
ðàíòóºòüñÿ äîòðèìàííÿ ¿õ ïðàâ òà ³íòå-
ðåñ³â â³äïîâ³äíî äî òðóäîâîãî çàêîíîäàâ-
ñòâà Óêðà¿íè.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 02.03.2007 № 214
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1648 від 12 грудня 2007 року

Відповідно до закону України “Про реабілітацію інвалідів” на виконання міської комплексної програми
“Турбота” на 2006 — 2010 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 16.10.2005 № 603/3064,
враховуючи Інструкцію про порядок забезпечення населення України технічними засобами реабілітації,
затверджену наказом Міністерства праці та соціальної політики України “Про затвердження Інструкції про
порядок забезпечення населення України технічними засобами реабілітації” від 08.12.2003 № 331 та за�
реєстровану в Міністерстві юстиції України 23.12.2003 за № 1206/8527, з метою поліпшення забезпечен�
ня жінок міста Києва, які зазнали мастектомію, технічно досконалими та якісними протезами:

Âíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
02.03.2007 ¹ 214 “Ïðî çàáåçïå÷åííÿ æ³-
íîê ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ çàçíàëè ìàñòåêòîì³þ,
ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷íèìè âèðîáàìè òà ïî-

ñëóãàìè êîìïëåêñíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿”, à ñàìå:
ó ïóíêò³ 1 öèôðè “2000,0” çàì³íèòè

öèôðàìè “2801,0”.

Голова Л. Черновець ий



ВВ ІІ ДД   АА ВВ ТТ ОО РР АА

Ñí³ãîâ³
ïðèãîäè

Êàòÿ ×²Ë²
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Äóæå ëþáëþ ìàíäðóâàòè. Ïðîòå, íà
æàëü, öå íå÷àñòî òðàïëÿºòüñÿ ÷åðåç âåëèêó
ê³ëüê³ñòü ðîáîòè ³ êîíöåðò³â. Íà â³äïî÷èí-
êó ÿ íàéá³ëüøå çàïàì’ÿòîâóþ íå ñàì³ ëàíä-
øàôòè ÷è êðà¿íè, à íåñïîä³âàí³ âèïàäêè,
ÿê³ ç³ ìíîþ òðàïëÿþòüñÿ. Ñàìå çàðàäè òà-
êèõ ïðèãîä ³ âàðòî ïîäîðîæóâàòè. Êóäè ïî-
¿õàòè, çàçâè÷àé âèð³øóþ ñïîíòàííî — ç
ñüîãîäí³ íà çàâòðà, à áåðó ç ñîáîþ äðóç³â —
òèõ ëþäåé, ÿêèì ÿ äîâ³ðÿþ ³ ç ÿêèìè ñîö³-
àëüíî â³äêðèòà.

Ïàì’ÿòàþ ñâ³é çèìîâèé â³äïî÷èíîê íà ã³ð-
ñüêîëèæíîìó êóðîðò³ ï³ä Çàëüöáóðãîì. ß êà-
òàþñÿ íà ëèæàõ âæå äîñèòü äàâíî, ³ â ìåíå
äîáðå âèõîäèòü. Íàâ÷èëàñÿ êàòàòèñÿ â Êàð-
ïàòàõ â ñåëèù³ ßáëóíèö³. Ìè ç äðóãîì òîä³
áóëè þí³, à âèãëÿäàëè ùå ìîëîäøå. Õàçÿ¿í
áàçè íàâ³òü ïîäóìàâ, ùî ìè ä³òè, ÿê³ âèïàä-
êîâî çàáëóêàëè ÷è âòåêëè ç äîìó. Òà çðåø-
òîþ ìè ïîðîçóì³ëèñÿ ³ ãîñòèííèé ãîñïîäàð
ïîäàðóâàâ íàì ëèæ³.

Â Àâñòð³¿ ñåðâ³ñ îðãàí³çîâàíèé íà íàé-
âèùîìó ð³âí³. ßêùî ïîð³âíÿòè íàø³ Êàð-
ïàòè ³ ã³ðñüêîëèæí³ êóðîðòè Àâñòð³¿, òî ãî-
ðè òàì íàáàãàòî âèùå. Ñàì ï³äéîìíèê ìàº
âèãëÿä, ÿê íàø ôóí³êóëåð. Ïîòð³áíî ï³â-
äíÿ, ùîá ï³äíÿòèñÿ íà íüîìó ³ ùå ï³âäíÿ,
ùîá ñïóñòèòèñÿ. Êîëè äîáèðàºøñÿ äî âåð-
øèíè ãîðè, òî ñîíöå íàñò³ëüêè ÿñêðàâå ³
â³äáëèñêóº â³ä á³ëîãî ñí³ãó, ùî çäàºòüñÿ, í³-
áè òè ñòî¿ø â ñóö³ëüíîìó ñÿÿíí³. À âíè-
çó — ïåðèíà ç õìàð: ãîðè ðîçä³ëÿþòüñÿ
ö³ºþ ãðÿäîþ õìàð ÿê åêâàòîðîì. Ëåòèø
óíèç ïî ñí³ãó â ö³é õìàðîâ³é ïåðèí³ — ³ ïå-
ðåïîâíþº íåéìîâ³ðíèé æàõ. À ïîò³ì ñïó-
ñêàºøñÿ òðîõè âíèç, òàì óæå ïî÷èíàºòüñÿ
çâè÷í³øà ñîñíîâà øàïêà ³ ñí³ã. Óí³êàëüí³
â³ä÷óòòÿ!

Â Àâñòð³¿ íàâ³òü ã³ðêè äëÿ ïî÷àòê³âö³â òà-
ê³, ÿê ó íàñ ó Êàðïàòàõ. Íàéá³ëüø êðóò³ —
äëÿ ïðîôåñ³îíàë³â. Âñ³ ñïóñêè ìàþòü ñòðàø-
íèé ³ íåáåçïå÷íèé âèãëÿä, àëå âèáîðó íå-
ìàº, àäæå äîáðàòèñÿ äî íèçó ÿêîñü òðåáà.
Òîæ ïðîñòî ¿äåø, íåçâàæàþ÷è íà åêñòðå-
ìàëüí³ ïî÷óòòÿ.

Çàâæäè êîëè ïîâåðòàþñÿ ç-çà êîðäîíó, ÿ
ãîòóþ âäîìà ïþðå. Àäæå çà êîðäîíîì, ó ò³é
æå Àâñòð³¿, ãîäóþòü ïåðåâàæíî êàðòîïëåþ
ôð³ ³ ñìàæåíîþ ðèáîþ. Àëå â Àâñòð³¿ äóæå
ñìà÷íèé ãðîã, ÿêèé ïðîäàºòüñÿ ïðÿìî íà
ã³ðñüêèõ âåðøèíàõ. Éîãî ìîæíà ïèòè ó íå-
îáìåæåí³é ê³ëüêîñò³!

Â Àâñòð³¿ ç³ ìíîþ òðàïèëàñÿ äîñèòü åêñ-
òðåìàëüíà ïðèãîäà. Îäíîãî ðàçó â çàìåò³ëü
çàáëóêàëà â ãîðàõ, íå çíàþ÷è ìîâè, àäæå ç
ì³ñöåâèìè ìåøêàíöÿìè ñï³ëêóâàëàñÿ ïåðå-
âàæíî çà äîïîìîãîþ ïåðåêëàäà÷à òà ìîâîþ
æåñò³â. Ó òîé ÷àñ ìåíå ïðîñòî ïåðåïîâíþ-
âàëè åìîö³¿. Àëå ìåíå çíàéøëè, òîìó âñå çà-
ê³í÷èëîñÿ äîáðå.

²ç çèìîâîãî â³äïî÷èíêó, îêð³ì íîâèõ âðà-
æåíü, ÿ ïðèâåçëà äî Êèºâà ëèæí³ îêóëÿðè
òà ì³ëüéîí ñìà÷íèõ àâñòð³éñüêèõ öóêåðîê
“Ìîöàðò”, ÿê³ îäðàçó ðîçäàðóâàëà ñâî¿ì
äðóçÿì
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З б дь-я о о дах міста можна побачити Арарат

Íåâ³äêðèòèé ðàé
Ñïðàâæíÿ Â³ðìåí³ÿ ìîæå ï³äêîðèòè ç ïåðøîãî ïîãëÿäó
íàâ³òü áóâàëîãî òóðèñòà

Єреван
×óäåñà ç ïåðøèõ êðîê³â ùå â àåðîïîð-

òó Çâàðòíîö — íåíà÷å òè, êîõàíèé, ïðè-
¿õàâ äî äàâí³õ ðîäè÷³â, ùî çà÷åêàëèñÿ. Ïî-
â³ê áè íå âè¿æäæàòè! Íà â’¿çä³ äî ªðåâà-
íà ðàïòîì ïîòðàïëÿºø äî ì³ñöåâîãî Ëàñ-
Âåãàñà: êàçèíî âñ³õ ðîçì³ð³â, êîíô³ãóðàö³é
³ çíàìåíèòèõ íàçâ îáàá³÷ äîðîãè. Âèáëè-
ñêóþ÷è âîãíÿìè, ïðèë³ïëåí³ îäèí äî îä-
íîãî âïðîäîâæ ê³ëüêîõ ê³ëîìåòð³â. Âèÿâ-
ëÿºòüñÿ, ïîðîê âèíåñåíèé çà ìåæ³ ì³ñòà íà
ïðîõàííÿ íåùàñíèõ ðîäè÷³â ³ãðîìàí³â.

Êîæíà êðà¿íà ³ êîæíå ì³ñòî ïàõíå ïî-
ñâîºìó. Ó Â³ðìåí³¿ ïîâ³òðÿ ñîëîäêóâàòå ³
÷èñòå, ã³ðñüêå. ªðåâàí ïàõíå êîíüÿêîì, â
íàøîìó ðîçóì³íí³, çâè÷àéíî. Öå îäíå ³ç
íàéñòàð³øèõ ì³ñò ñâ³òó — éîìó âæå âèïîâ-
íèëîñÿ 2750, ðîâåñíèê Ðèìà. ² â³í ðîæå-
âèé! Âñÿ êðà¿íà — ìàëåíüê³ ðîæåâ³ ì³ñòà.
Âèíóâàòåöü — âóëêàí³÷íèé òóô, ç íüîãî
òóò áóäóþòü âñå — â³ä ïàëàö³â äî êóðíè-
ê³â. Ïðî òå, ùî â³ðìåíñüêà àðõ³òåêòóðà º
äèâîâèæíèì ôåíîìåíîì àáñîëþòíîãî õó-
äîæíüîãî ñëóõó òà âì³ííÿ ñòàâèòè áóä³â-
ëþ â ïåéçàæ³ òàê, ùî ¿¿ íå ïîñóíåø í³ íà
ñàíòèìåòð, ìîâèëîñÿ áàãàòî. Àëå ä³éñí³ñòü
âèÿâëÿºòüñÿ êàçêîâîþ ³ íåïîâòîðíîþ.

Арарат
Ñïåðøó çäàºòüñÿ, ùî ³ç ñëîâîì “Àðà-

ðàò” òóò äåÿêèé ïåðåá³ð: ³ ôóòáîëüíà
êîìàíäà, ³ ãîòåëü, ³ ðåñòîðàí, ³ òîðãîâà
ìàðêà ªðåâàíñüêîãî êîíüÿ÷íîãî çàâîäó
(ªÊÇ), ³ ¿õí³é êîíêóðåíò — ªðåâàíñüêèé
êîíüÿ÷íî-âèíî-ãîð³ë÷àíèé êîìá³íàò Àðà-
ðàò (ªÊÂÃÊÀ), íàâ³òü ñèí³â ÷àñòî íàçè-
âàþòü Àðàðàòàìè. Àëå îñü ñóòü öüîãî
êóëüòó: ñâÿùåííèé Àðàðàò — ñèìâîë Â³ð-
ìåí³¿, ¿¿ äåðæàâíîñò³, â³ðìåíñüêî¿ êóëüòó-
ðè, äæåðåëî æèòòºâèõ ñèë íàðîäó. Âñå
íàéêðàùå, íàéâèíÿòêîâ³øå íàçèâàþòü òóò
Àðàðàò. Çã³äíî ç á³áë³éíîþ ëåãåíäîþ, íà
çíàìåíèò³é ãîð³ ï³ä ÷àñ ïîòîïó çóïèíèâ-
ñÿ êîâ÷åã Íîÿ. À íèí³ Àðàðàò çíàõîäèòü-
ñÿ çà êîëþ÷èì äðîòîì êîðäîíó, â Òóðå÷-
÷èí³, ÿê ³ ðó¿íè ñòàðîäàâíüî¿ ñòîëèö³ Àí³.
Öÿ òåìà äóæå áîëþ÷à, ÿê ³ òóðåöüêèé ãå-

íîöèä. Òîìó, êîëè ðîñ³éñüê³ àëüï³í³ñòè
â³ðìåíñüêîãî ïîõîäæåííÿ, íàñèëó îòðè-
ìàâøè äîçâ³ë, ñõîäèëè íà Àðàðàò ³ òàºì-
íî ïðîíåñëè ç ñîáîþ íàö³îíàëüíèé ïðà-
ïîð ³ êîëåêö³þ êîíüÿê³â “ÍÎÉ”
(ªÊÂÃÊÀ), ñôîòîãðàôóâàëè íà çàñí³æå-
í³é âåðøèí³, à ïîò³ì ïåðåäàëè ö³ ñêàðáè,
ùî ïîáóâàëè, ââàæàé, íà ñâÿò³é çåìë³, äî
ìóçåþ êîìá³íàòó — öå ìàëî âèãëÿä íå
ñïîðòèâíî¿ ïîâñÿêäåííîñò³, à ìàéæå ïîä-
âèãó.

Земні святині
Öå êðà¿íà äèâîâèæíî¿, íåâèìîâíî¿

êðàñè, áîæåñòâåííî¿ âðàçëèâîñò³ ³ îðãà-
í³÷íîñò³.

ßêùî âàì ïîùàñòèòü â³äâ³äàòè Â³ðìå-
í³þ, òðåáà îáîâ’ÿçêîâî ïî¿õàòè íà îçåðî
Ñåâàí, íàéá³ëüøå âèñîêîã³ðíå â ªâðàç³¿.
Âèäîâèùå ìåäèòàòèâíå, ñòâîðþº íàñòð³é
íà âñþ ïî¿çäêó. Íå âèêîðèñòàòè òàêó
ìîæëèâ³ñòü çëî÷èííî, öå âñå îäíî, ùî ó
ôðàíöóçüêîìó Ïàðèæ³ “íå ïîì³òèòè” Åé-
ôåëåâó âåæó. Âîäèòüñÿ òóò çíàìåíèòà ôî-
ðåëü. Ó îçåð³ ùå æèâå íå ñóìóº êîëèñü
çàâåçåíèé ñþäè øê³äëèâèé ñèã, ïîòè-
õåíüêó í³æíó ôîðåëü âèò³ñíÿº. Âò³ì, ñèã
íà ìàíãàëîâ³ âåëüìè ñìà÷íèé. À ôîðåëü
íåïîâòîðíà â áóäü-ÿêîìó ðåñòîðàí³.

Â³ðìåí³ÿ — íå ëèøå íàéäàâí³øà äåð-
æàâà, âîíà ïåðøà ïðèéíÿëà õðèñòèÿí-
ñòâî ÿê äåðæàâíó ðåë³ã³þ, ùå äî òîãî, ÿê
³ìïåðàòîð Êîñòÿíòèí îõðåñòèâ Â³çàí-
ò³þ — â 2001 ðîö³ òóò â³äçíà÷èëè 1700 ðî-
ê³â. Ó â³ðìåí º ãåí³àëüíà ïðèêàçêà: “Êî-
ëè ºâðå¿ éøëè äî ²ºðóñàëèìó, â³ðìåíè
çâ³äòè âæå ïîâåðòàëèñÿ”. Òîìó çà ê³ëüê³ñ-
òþ ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà àðõ³òåêòóðè öÿ êðà-
¿íà ìîæå ââàæàòèñÿ îäí³ºþ ç íàéö³êàâ³-
øèõ ó Ñòàðîìó Ñâ³ò³. Ïðåêðàñíèé ïåðøî-
ïðåñòîëüíèé Å÷ì³àäçèí — öåíòð â³ðìåí-
ñüêî¿ àïîñòîëüñüêî¿ öåðêâè, “ñåðöå Â³ð-
ìåí³¿” ³ ðåçèäåíö³ÿ êàòîë³êîñà âñ³õ â³ðìåí.
À êàôåäðàëüíèé ñîáîð Å÷ì³àäçèíà —
îäèí ³ç ïåðøèõ õðèñòèÿíñüêèõ õðàì³â
ïëàíåòè (301—483 ðð. í. å.). Âíóòð³øíº
óïîðÿäæåííÿ, çàâåðøåíå â XVIII ñòîë³ò-
ò³, âðàæàº â³çàíò³éñüêîþ ðîçê³øøþ, íå-

âëàñòèâå â³ðìåíñüêèì öåðêâàì: ì³ñöåâ³
õðàìè ³ êàïëèö³ â á³ëüøîñò³ ñâî¿é çóñòð³-
÷àþòü âàñ ñóâîðîþ îãîëåí³ñòþ ñâîº¿ ñòà-
ðîäàâíüî¿ êàì’ÿíî¿ êëàäêè, ñêóïî ïðè-
êðàøåíî¿ ðåëüºôàìè. Íàâ³òü ÿêùî ó âàñ
çîâñ³ì ìàëî ÷àñó — ïîòðàïèòè ñþäè âàð-
òî îáîâ’ÿçêîâî. À íà Ñåâàí³ îãëÿíåòå ìî-
íàñòèð Ãåãàðêóíèê, ùî ä³º (VIII â.). Äîñ-
êîíàë³ñòü ëàêîí³÷íèõ ôîðì, ñòðèìàíèé
äåêîð — í³÷îãî çàéâîãî. Äîáðå á ç’¿çäè-
òè â Ãàðí³-ãåãàðä, ùîá ïîäèâèòèñÿ íà
ºäèíèé ÿçè÷íèöüêèé õðàì Ñîíöÿ, ùî
çáåð³ãñÿ ó Â³ðìåí³¿, ³ óí³êàëüíèé ïå÷åð-
íèé ìîíàñòèð — ³íòåð’ºðè ö³ëêîì âèñ³-
÷åí³ â ñêåëüí³é ïîðîä³. À ìîæíà ïîòðà-
ïèòè äî Àðàðàòó â ãîñò³: ìîíàñòèð Õîð-
â³ðàï (XVII ñò.) ñòî¿òü á³ëÿ ï³äí³ææÿ ãî-
ðè, çîâñ³ì íåäàëåêî â³ä ïðèêîðäîííèõ
âåæ, ³ òóò äî íüîãî ìîæíà “äîòîðêíóòè-
ñÿ”.

К хня та напої
Îäíà ç âèçíà÷íèõ ïàì’ÿòîê ªðåâàíó —

âóëèöÿ øàøëè÷íèõ, íàéð³çíîêàë³áåðí³-
øèõ — â³ä ìàëåíüêèõ â 4 ê³ìíàòè äî
“ìîíñòð³â” ó 8 ïîâåðõ³â. Âçàãàë³, çà ê³ëü-
ê³ñòþ ðåñòîðàí³â ªðåâàí á’º âñ³ ðåêîðäè.
Íàïðèêëàä, ëèøå íà îäí³é âóëèö³ Ïðî-
øüÿíà ó Â³ðìåí³¿ ¿õ ïîíàä ñòî! Çàéä³òü äî
áóäü-ÿêîãî ç íèõ, ³ âè çàëèøèòåñÿ çàäî-
âîëåí³. Ñïðàâà â òîìó, ùî ì³ñöåâ³ òðàäè-
ö³¿ â³äïðàâëÿþòü âñå íàñåëåííÿ íà êà-
ôåøíî-ðåñòîðàíí³ ïîñèäåíüêè, îñîáëè-
âî ó âèõ³äí³. Âäîìà çàëèøàòèñÿ ïðîñòî íå
çàâåäåíî. Òîìó ñòîëèêè çàìîâëÿþòü çà-
çäàëåã³äü. Â³äïîâ³äíî, êîæåí çàêëàä ñòà-
ðàºòüñÿ ùîñèëè, ùîá çàñëóæèòè ïîñò³é-
í³ñòü àóäèòîð³¿.

Ö³êàâî, ùî êðîê óá³ê â³ä ì³ñöåâî¿ êóõ-
í³ íå îñîáëèâî ñõâàëþþòü, íà ïàëüöÿõ îä-
í³º¿ êóðÿ÷î¿ ëàïêè ìîæíà ïåðåðàõóâàòè
çàêëàäè ç “÷óæîð³äíèì” ìåíþ, íà çðàçîê
ñóø³-áàðó àáî ³òàë³éñüêèõ áëþä. Í³ÿêî¿
åêçîòèêè, ò³ëüêè ñâîº! Îñîáëèâîñò³ â³ð-
ìåíñüêî¿ êóõí³: ñò³ë ïî÷èíàºòüñÿ ç íåñê³í-
÷åííî¿ ê³ëüêîñò³ çàêóñîê, ÿê³ ïîäàþòü íå-
ïîðö³éíî. Öå âçàãàë³ í³áè íå ¿æà, à òàêèé
ñîá³ àïåðèòèâ. Íàéïîïóëÿðí³øà ñòðàâà —
øàøëèê, âåëüìè ïîïóëÿðí³ “äîëìà” (ãî-
ëóáö³ ç âèíîãðàäíîãî ëèñòÿ) ³ “êþôòà”
(çáèòå ì’ÿñî). Íà â³ðìåíñüêîìó ñòîë³ çàâ-
æäè áàãàòî çåëåí³, à â ê³íö³ ðÿñíî¿ òðàïå-
çè ôðóêòè ïðèñóòí³ îáîâ’ÿçêîâî. Íàö³î-
íàëüíèé íàï³é çîâñ³ì íå êîíüÿê, à êèñ-
ëîìîëî÷íèé “òàí” — ñïðàãó òàìóº äèâî-
âèæíî, à äëÿ âðàí³øíüîãî ë³êóâàííÿ ãî-
ëîâè — í³÷îãî íåìàº êðàùîãî
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Âàëåð³ÿ ÒÐÓÔÀÊ²ÍÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Не часто б ваю я Вірменії, на жаль. Але ожна поїзд а, не дивля-
чись на робот , стає від риттям ч дово о раю для відпочин , не
за иджено о т ристами і не розбещено о лобалізацією. Цю неве-
ли раїн в радянсь і часи називали "Кав азь ою Швейцарією", а
рихітн столицю — "Малень им Парижем".
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Ñóç³ð’ÿ äîìîãîñïîäàðîê
Îðèñÿ ÑÎÐÎÊÀ
“Õðåùàòèê”

У иївсь ій "Я- алереї"
новий рафічний ци л
"С зір'я Міхаеліса, або
Добрі домо осподар и"
представила Марина С -
арева. Про що мріють
с часні пані Боварі, х -
дожниця намалювала на
іль ох десят ах ар шів
із роздр ів ами інтернет-
лист вання своїх ероїнь.

Ùîá ìàëþíêàìè Ìàðèíè
Ñêóãàðåâî¿ ñïîâíà ïåðåéíÿòèñÿ,
êðàùå â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó çàíî-
òóâàòè ñîá³ äâà ïóíêòè. Ïî-ïåð-
øå: Ìàðèíà Ñêóãàðåâà — äðó-
æèíà Îëåãà Òèñòîëà ç óñ³ìà åñ-
òåòè÷íèìè íàñë³äêàìè, êîòð³ ç
öüîãî ôàêòó âèïëèâàþòü. Ïî-
äðóãå: âîíà íå ëèøå äðóæèíà ³
õóäîæíèöÿ, à é ìàòè ÷îòèðíàä-
öÿòèð³÷íî¿ äîíüêè, òîáòî äîìî-
ãîñïîäàðêà ç³ ñòàæåì. À îòæå,
í³÷îãî äèâíîãî, ùî íà ñâîºìó
ïðåäìåò³ çíàºòüñÿ ë³ïøå çà áóäü-
ÿêîãî ïñèõîëîãà, ñîö³îëîãà ÷è
íàâ³òü àâòîðà äàìñüêèõ ñåð³àë³â.

×îãî â ¿¿ “Ñóç³ð’¿ Ì³õàåë³ñà”
êàòåãîðè÷íî íåìàº, òàê öå ôå-
ì³í³ñòè÷íîãî ñë³äó. Äîìîãîñïî-
äàðêè Ñêóãàðåâî¿ æèâóòü ñàìå
òèì, ÷èì ¿ì íàëåæèòü æèòè çà
óñ³ìà ÷îëîâ³÷èìè ñòåðåîòèïàìè.
Í³õòî ïîòàéêè íå âèâîäèòü ô³-
çè÷íèõ ôîðìóë, íå ïðîâàäèòü
ñåðåä áðóäíîãî ïîñóäó íà êóõí³
õ³ì³÷í³ äîñë³äæåííÿ ³ íå îáëàø-
òîâóº íà äà÷íîìó ãîðîä³ ï³äï³ëü-

íó îáñåðâàòîð³þ, àáè â ïåðåðâàõ
ì³æ ñàïàííÿì ñòåæèòè çà â³äõè-
ëîì çåìíî¿ â³ñ³. Ðàäøå íàâïà-
êè: ñâ³ò ñêóãàðåâñüêî¿ ãåðî¿í³
ìàêñèìàëüíî çâóæåíèé íàâ³òü çà
ñòàíäàðòíèìè óÿâëåííÿìè ùî-
äî æèòòºâèõ ïð³îðèòåò³â äîìàø-
íüî¿ ãîñïîäèí³. Àí³ ðåöåïò³â, àí³
ãîðîäí³õ ïðåìóäðîñòåé, àí³ äè-
òÿ÷èõ õâîðîá ÷è ïåðèïåò³é ³ç

æèòòÿ ñåð³àëüíèõ Õîñå-Àíòîí³î
òà Ìàð³¿-Òåðåçè — óñå öå òàê
ñàìî ïðîõîäèòü ïîâç ãåðî¿íü
öèêëó, ÿê êíèæêè, ìèñòåöòâî
÷è ðåë³ã³éí³ ïåðåæèâàííÿ.
Öåíòð ¿õíüîãî êîñìîñó — âè-
íÿòêîâî âëàñíå ò³ëî, íåíàæåð-
ëèâå, ÿê ³ ÷îëîâ³÷å ïóçî. Ð³çíè-
öÿ ò³ëüêè â òîìó, ùî ÷îëîâ³êî-
â³ ïîñò³éíî õî÷åòüñÿ ¿ñòè, à æ³í-

êà êîæíî¿ ìèò³ ïðàãíå ëþáîâ³.
Äëÿ Ìàðèíè Ñêóãàðåâî¿ öå

ïðèâ³ä íå ïîãèãèêàòè íàä æ³íî-
÷îþ îáìåæåí³ñòþ, à îïîåòèçóâà-
òè æ³íî÷å ºñòâî ÿê íàéäîñêîíà-
ë³øå ç óñüîãî, ùî ñòâîðèëà ïðè-
ðîäà. Îë³âöåì, òóøøþ, ôàðáà-
ìè, êðåéäîþ, íà ïàïåðîâèõ
êëàïòèêàõ ³ç äîíü÷èíîãî çîøè-
òà òà íà ìàñèâíèõ ïîëîòíàõ âî-

íà âèâîäèòü öå íàï³âîãîëåíå ò³-
ëî ó ïîðîæí³é êâàðòèð³ — ò³ëî,
ÿêîìó çàâæäè áðàêóº óâàãè. Äî
òîãî, õòî äèâèòüñÿ íà ìàëþíîê,
ãåðî¿íÿ öèêëó ìàéæå çàâæäè
îáåðíåíà ñïèíîþ — òàê, í³áè
óâåñü ÷àñ ïðèñëóõîâóºòüñÿ äî
ÿêî¿ñü òàºìíèö³ â ñîá³, êîòðó íå
ìîæíà â³äêðèâàòè áàéäóæîìó
ñòîðîííüîìó ïîãëÿäó. Â³äâ³äóâà-
÷åâ³ çàëèøàºòüñÿ ò³ëüêè âèâ÷à-
òè â³çåðóíîê ç ïóõëèí òà ÿìî÷îê
íà ¿¿ ñ³äíèöÿõ ³ ñòåãíàõ, òàê çâà-
íèé ðîìá Ì³õàåë³ñà, ùî éîãî
Ìàðèíà Ñêóãàðåâà ïîåòè÷íî ïå-
ðåéìåíóâàëà ó ñóç³ð’ÿ.

ßêó òàºìíèöþ ïðèõîâóþòü óñ³
ö³ ñàìîòí³ ñòâîð³ííÿ, íàéíåçðî-
çóì³ë³øèì ñêàæóòü äåñÿòêè ðîç-
äðóê³âîê ³ç æ³íî÷èõ ÷àò³â. Íàíî-
ñèòè ìàëþíîê íà ÷óæ³ ë³òåðè —
öåé ïðèéîì Ìàðèíà Ñêóãàðåâà,
çâ³ñíî, ïîçè÷èëà ó ÷îëîâ³êà ç
éîãî ïàëüìîþ, âèñàäæåíîþ
ïðîñòî íà àðêóø³ ç äîíü÷èíèõ
øê³ëüíèõ çîøèò³â. Ùîïðàâäà,
óñ³ ñïîâ³ä³ ïðî òå, ÿê ìîæíà
ñîõíóòè çà Âóä³ Àëåíîì ÷è Ìà-
êàðåâè÷åì àáî ÿê³ åðîòè÷í³ ìà-
ðåííÿ ïðîáóäæóº â³çèò äî ñòî-
ìàòîëîãà, ó õóäîæíèö³ ïðàöþ-
þòü ðàäøå íà ìàëþíîê, àí³æ íà
çì³ñò. Òî ò³ëüêè íåóâàæíå ÷îëî-
â³÷å îêî ïîáà÷èòü ó ðîçäðóêîâà-
íèõ ðÿäêàõ ³ç ðîçïîâ³äÿìè ïðî
ÿê³ñü äóðíèö³ òëî äëÿ æ³íî÷èõ
ô³ãóð. Ó Ìàðèíè Ñêóãàðåâî¿ öå
âæå ìàéæå íå ë³òåðè, à íàé³í-
òèìí³ø³ æ³íî÷³ îðãàíè, àáðèñ
ò³ëà, ò³ ñàì³ ÿìî÷êè íà ñ³äíè-
öÿõ. Ó ÿêèõ, âèÿâëÿºòüñÿ, òàêè
ñïðàâä³ çàêîäîâàíî òàºìíèöþ
æ³íî÷î¿ äóø³. Íàéñì³øí³øå, ùî
äóø³ ôåì³í³ñòêè òàêîæ

Ìàðèíà Ñêóãàðåâà íàìàëþâàëà, ÷îãî õî÷å æ³íêà

Жінці світі Марини С аревої завжди не вистачає любові

Êîëè ó âåðåñí³ “Æàãà” Åí´à Ë³
(ñïðàâæíÿ íàçâà — Lust, Caution,
òîáòî “Æàãà, îáåðåæí³ñòü”) çäî-
áóëà ãîëîâíèé ïðèç Âåíåö³àí-
ñüêîãî ôåñòèâàëþ, äåêîãî öå íå-
ñïîä³âàíî âðàçèëî. Àëå ÷îìó äè-
âóâàòèñÿ, ÿêùî êîæåí ô³ëüì Ë³
ïðèðå÷åíèé íà ï³äâèùåíó ïðè-
õèëüíó óâàãó? Àäæå äî “Æàãè”
â³í çðîáèâ ãó÷íó “Ãîðáàòó ãî-
ðó” — ïåðøó é ïîêè ùî îñòàí-
íþ â ³ñòîð³¿ ãåé-ëàâ-ñòîð³ çà ó÷àñ-
òþ êîâáî¿â. À äî “Ãîðáàòî¿ ãî-
ðè” — ãó÷íîãî “Òèãðà, ùî êðà-
äåòüñÿ, äðàêîíà, ùî çà÷à¿âñÿ”,
ïåðøó í³ñåí³òíó êèòàéñüêó êóí-
ôó êàçêó íîâîãî êîìï’þòåðíîãî
çðàçêà. Òà é çàãàëîì ìàéæå âñ³
éîãî êàðòèíè — ôåñòèâàëüí³
é/àáî êîìåðö³éí³ õ³òè.

Îêð³ì òîãî, “Æàãà” ïðèì³òíà
íàäâ³äâåðòèìè ñöåíàìè, â ÿêèõ
êèòàéñüê³ àêòîðè íå çí³ìàëèñÿ í³-
êîëè. ² ÿêèõ ó ñó÷àñíîìó âåëèêî-
ìó ê³íî (à “Æàãà” — ïîëîòíî
åï³÷íå, í³ÿê íå àðò-ãàóñ) ó ïðèí-
öèï³ íå áóâàº. Åí´ Ë³ çàïåðå÷óº,
í³áè àêòîðè, çîêðåìà é ñóïåðç³ð-
êà Òîí³ Ëåþí, çàéìàëèñÿ ëþáîâ’þ
íàñïðàâä³. Àëå çàïåðå÷óº ìëÿâî.

Ë³ — óí³êàëüíà ô³ãóðà â ñâ³òî-
â³é ðåæèñóð³. Ó íüîãî íåìàº ô³ð-
ìîâî¿ åñòåòèêè. Âñ³ éîãî ô³ëüìè

äî òîãî ð³çí³, í³áè ¿õ çí³ìàëè ïî-
ãàíî çíàéîì³ ì³æ ñîáîþ àâòîðè.
Ïðè öüîìó â³í âîëîä³º äàðîì
ïðîíèêàòè â íà÷åáòî ÷óæ³ äëÿ
íüîãî ÷àñè ³ çâè÷à¿. Åí´ Ë³ — ïðÿ-
ìî-òàêè ³äåàë õóäîæíèêà íîâ³ò-
íüî¿ åïîõè: áåçëèêèé, àëå âñå, çà
ùî áåðåòüñÿ, ðîáèòü ³ç çàõîïëåí-
íÿì — ³ çàõîïëèâèì äëÿ ïóáë³êè.
Ó 1990-õ, íàïðèêëàä, â³í, êîòðèé
âèð³ñ íà Òàéâàí³, çäèâóâàâ òèì,
ùî â³äòâîðèâ ó “Êðèæàíîìó óðà-
ãàí³” ïñèõîëîã³þ äàëåêî¿ â³ä íüî-
ãî ïðîâ³íö³éíî¿ Àìåðèêè 1970-õ.
À ïîò³ì ó “Ãîíêàõ ç äèÿâîëîì” —
Àìåðèêó XIX ñòîë³òòÿ ç ¿¿ ãðîìà-
äÿíñüêîþ â³éíîþ.

Òåïåð Ë³ çàõîïèâñÿ ìèíóëèì
Êèòàþ. Ó ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â
îêóïîâàíèõ ÿïîíöÿìè Ãîíêîíç³,
à ïîò³ì Øàíõà¿ ä³º ï³äï³ëüíà ìî-
ëîä³æíà îðãàí³çàö³ÿ íà êøòàëò
íàøî¿ ëåãåíäàðíî¿ ìîëîäîãâàð-
ä³éñüêî¿. ̄ ¿ ìåòà — çíèùóâàòè êî-
ëàáîðàö³îí³ñò³â. Ô³ëüì íå ïàòð³î-
òè÷íèé. Â³í ïðî òå, ùî ñèòóàö³ÿ
â³éíè ñïîòâîðþº ìîëîä³ äóø³.
Îäíà ç óäàðíèõ ñöåí — ÿê “ìî-
ëîäîêèòàéö³” íàìàãàþòüñÿ çàð³-
çàòè çðàäíèêà. Âñ³ ç ³íòåë³´åíò³â,
óáèâàòè âîíè íå âì³þòü, òîìó
âáèâñòâî âèÿâëÿºòüñÿ îñîáëèâî
êðèâàâèì ³ âàðâàðñüêèì.

Ãîëîâíèé æå ñèìâîë ñïîòâî-
ðåííÿ äóø³ — òå, ùî “êîìñî-
ìîëüö³” äàþòü çàâäàííÿ îäí³é
ç³ ñâî¿õ ëÿãòè â ë³æêî äî ì³í³ñ-
òðà ì³ñöåâîãî ãåñòàïî. Ùîá,
ñïîêóñèâøè, çàìàíèòè â ïàñòêó.
Àëå íå âñå â³äáóâàºòüñÿ çà ïëà-
íîì: õî÷à ïåðøèé ñåêñóàëüíèé
êîíòàêò ôàøèñòà ç àíòèôàøèñò-
êîþ — ñàäî-ìàçîõ³ñòñüêèé, âî-
íè äîâîë³ øâèäêî ùèðî ïðè-
â’ÿçóþòüñÿ îäíå äî îäíîãî, ùî
äóæå óñêëàäíþº ï³äï³ëüíó ðî-

áîòó. Ïî÷èíàºòüñÿ ñïðàâæí³é
åðîòè÷íèé òðèëåð, êîòðèé íà-
ãàäóº ïåðåäóñ³ì ïðî êëàñè÷íî-
ãî “Í³÷íîãî ïîðòüº” Ë³ë³àíè
Êàâàí³. Îñîáëèâî â åï³çîä³, êî-
ëè ñåêñ çìîíòîâàíî ç ô³ãóðîþ
îõîðîíöÿ ç â³â÷àðêîþ, ùî ìîê-
íå âíî÷³ ï³ä äîùåì.

Ñõîæå, Åí´à Ë³ íàéñèëüí³øå
çà÷³ïàëà òåìà ïðîòèïðèðîäíîñò³
òàêîãî çâ’ÿçêó. Â³äì³íí³ñòü â³ä
ô³ëüìó Êàâàí³ â òîìó, ùî îáîõ
ïåðñîíàæ³â — ³ éîãî, ³ ¿¿ — îäíà-

êîâîþ ì³ðîþ ìîæíà ââàæàòè ³ êà-
òàìè, ³ æåðòâàìè. Îáîõ — çáî-
÷åíöÿìè: ùî ìîæå áóòè ñïîòâî-
ðåí³øèì, àí³æ êîõàííÿ äî ëþäè-
íè, ïðî ÿêó çíàºø, ùî ¿é íà òâî-
¿õ î÷àõ ïîâèíí³ âèáèòè ì³çêè?
Àáè ïðîäåìîíñòðóâàòè ïðîòè-
ïðèðîäí³ñòü, Ë³ çìóñèâ ñâî¿õ ïåð-
ñîíàæ³â âèêîðèñòîâóâàòè ï³ä ÷àñ
ñåêñó ùîíàéõèìåðí³ø³, ðàí³øå
ìàëî êèì óÿâëþâàí³ ïîçè. À âò³ì,
öþ òåìó ë³ïøå ëèø îçíà÷èòè,
ðîçâèâàòè æ íå âàðòî
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Ìîëîäà êèòàéñüêà ãâàðä³ÿ

Справжнє охання надто с ладнює життя итайсь их підпільни ів

Åðîòè÷í³ ïîäâèãè â êàðòèí³ “Æàãà” Åí´à Ë³
Ïàâëî ÊÎÐÍ²ªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

В раїнсь ий про ат вийшов фільм-переможець цьо-
орічно о Венеціансь о о фестивалю — "Жа а" Енґа Лі.
Що відб вається на е рані, оли режисер виріш є
схрестити ерої "Молодої вардії" з ероти ою "Нічно-
о портьє" та "Останньо о тан о в Парижі", спроб вав
з'яс вати "Хрещати ".
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Ор анізатор — реда ція азети Київсь ої місь ої ради “Хрещати ”.
Генеральний спонсор — олова Шевчен івсь ої районної

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

лючно о, етап б де підбито січні 2008 ро .

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

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

Вед чий — Оле сандр Яремен о

III
ЕТАП

17
ТУР

_____________________
_____________________

ім’я та прізвище

телефон

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

Місто Ви ошів, з адане в
літописі 1097 ро ом, б ло
розташоване на

а Поліссі
б Поділлі
в Б овині
Волині

Осінній сезон відпочин
в Крим дістав назв
“о самитовий”, бо

а по ода вже дозволяє носи-
ти о самитові с ні

б на відпочино мають змо
приїхати літні люди, для

Відповіді на запитання 16- о т р :

1- (Кни а фа тів.— Хар ів: Книж овий л б, 2006.— С.136)
2-а ( азета “Ар менты и фа ты в У раине”.— № 44.—

2007.— С.11)
2-б ( азета “ Вечерние вести”.— № 206.— 2007.— С.16)

Уточнення: відповідь на запитання 15- о т р — 1-в.

я их спе а не ре омендова-
на

в цю пор відпочивальни ів
менше, ніж літ
цьо о сезон приїжджали
аристо рати, чиї імена б ло
занесено в ни и, обтя н ті
о самитом

Із чо о народні мільці ви-
отовляли фальшиві печат-
и

а з сирої артоплі
б з варено о яйця
в з липи
з ми

3

1

2

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У п'ятницю в центрі сто-
лиці від рився л б "Гро-
тес ". П блі заманюва-
ли е зоти ою: живим
леопардом, делі атесни-
ми стравами, запальними
танцями та модним ді-
джеєм. Одна приміщен-
ня л б виявилося зама-
лим для т совщи ів, що
при ощалися на ф ршеті і
постійно змінювались.

Ó ï’ÿòíèöþ â “Ìàíäàðèí ïëà-
ç³” ñâÿòêóâàëè äåíü íàðîäæåííÿ
íîâîãî í³÷íîãî çàêëàäó Êèºâà ï³ä
ïðåòåíç³éíîþ íàçâîþ “Ãðîòåñê”.
Îäíàê çàì³ñòü êîì³÷íîñò³ í³÷íî-
ãî æèòòÿ âëàñíèêè ïîçèö³îíóþòü
êëóá ÿê âèøóêàíå ì³ñöå â³äïî-
÷èíêó äëÿ V.I.P. Ðîçáåùåíó êè-
¿âñüêó ïóáë³êó íàìàãàëèñÿ çäèâó-
âàòè ç ñàìîãî ïî÷àòêó. Ï³ñëÿ ñó-
âîðî¿ îõîðîíè íà ñõîäàõ äî êëó-
áó ãîñòåé çóñòð³÷àâ ìàëåíüêèé
ñïðàâæí³é ëåîïàðä ó êë³òö³ ðàçîì
³ç âèðÿäæåíèì ÿíãîëîì. Ï³çí³øå
éîãî çàì³íèëè îðãàí³÷í³ø³ àôðè-
êàíö³ ç òàìòàìàìè. Âñåðåäèí³
êëóá äåêîðîâàíèé ðåïðîäóêö³ÿìè
ãîëëàíäñüêîãî æèâîïèñöÿ ²ºðî-
í³ìà Áîñõà òà ÿñêðàâîãî ³ñïàí-
ñüêîãî ñþððåàë³ñòà Ñàëüâàäîðà
Äàë³. Â ³íòåð’ºð³ ïðèñóòí³ øê³ðÿ-
í³ äèâàí÷èêè ³ îêñàìèòîâ³ ïî-
ðòüºðè, â õîë³ æ ïðèçíà÷åíå
îêðåìå ì³ñöå “äëÿ ñï³ëêóâàííÿ”
ç âåëèêèìè äçåðêàëàìè.

Âò³ì, ñåðåä òóñîâùèê³â çíà-
éîìèõ îáëè÷ âèÿâèëîñÿ íåáàãàòî.
Íà â³äêðèòòÿ çàâ³òàâ äèçàéíåð-
òóñîâùèê Îëåêñ³é Çàëåâñüêèé â
óëþáëåíîìó ñòèë³ êåæóàë (ó
äæèíñàõ òà ôóòáîëö³). “Î, Ä³ìà,
ãðîø³ â³äðîáëÿºø”,— çâåðíóâñÿ

äèçàéíåð Çàëåâñüêèé äî âåäó÷î-
ãî âå÷îðà Äìèòðà Êîëÿäåíêà â
÷îðíîìó áëèñêó÷îìó êîñòþì³.
“Ìåíå íå çàïðîøóâàëè, ñàì
ïðèéøîâ, õî÷ âèï’þ íà øàðó”,—
ïîÿñíèâ “Õðåùàòèêó” ñâîþ ïðè-
ñóòí³ñòü íà âå÷³ðö³ äèçàéíåð Çà-
ëåâñüêèé. Âò³ì, íà áàðí³é ñò³éö³
ãîñò³ âæå ðîç³áðàëè øàìïàíñüêå
³ ìàðò³í³, çàëèøèâøè ëèøå êîíü-
ÿê òà ãîð³ëêó. Îëåêñ³þ Çàëåâñüêî-
ìó äîâåëîñÿ-òàêè âèòðàòèòè ãðî-
ø³ íà ì³íåðàëüíó âîäó.

Ñåðåä êëàááåð³â âäàëîñÿ ïîì³-
òèòè êîìïîçèòîðà ³ ïðîäþñåðà
Îëåêñàíäðà ßãîëüíèêà, à òàêîæ
ìóçèêàíòà Äæàíãî ç³ ñâîºþ ïà-
ñ³ºþ — ñï³âà÷êîþ Íàä³í. Îñòàí-
íÿ óïîäîáàëà ôóðøåòíèé ñò³ë ó
ñóñ³äí³é ê³ìíàò³. Öå é íå äèâíî,
îñê³ëüêè îðãàí³çàòîðè âå÷³ðêè áà-
ëóâàëè â³äâ³äóâà÷³â äåë³êàòåñàìè:
ôóà-ãðà, ì³êñ-ñàëàòîì ³ç ë³ñîâè-
ìè ãðèáàìè, ñìàæåíîþ ðèáîþ,
ñèðàìè òà óñòðèöÿìè.

Çàñíîâíèêè êëóáó Îëåêñàíäð ³
²âàí ÷îìóñü íå õîò³ëè íàçèâàòè
ñâî¿õ ïð³çâèù, ïðîòå ðîçïîâ³ëè
“Õðåùàòèêó”, ùî êëóá ïîáóäóâà-
ëè çà ÿêèõîñü ï³âòîðà ì³ñÿöÿ, íà-
ñë³äóþ÷è çðàçîê ãëàìóðíèõ ìîñ-
êîâñüêèõ çàêëàä³â — “Äÿãèëåâ”
(îäèí ³ç êëóá³â ðîñ³éñüêî¿ ñòîëè-
ö³) òà “Îïåðà” (ñâîºð³äíèé êëóá-
òåàòð). Â “Ãðîòåñêó” âîíè ïðàã-
íóòü áà÷èòè äîðîñëèõ ëþäåé, ÿê³
çàðîáèëè ãðîøåé, ïåðåðîñëè
drum’n’bass ³ áàæàþòü ïðîñòî â³ä-
ïî÷èòè.

Óæå îá îäèíàäöÿò³é âå÷îðà êëóá
ïåðåïîâíèâñÿ âùåíò, à äî äâîõ
ãàðäåðîá³â âèøèêóâàëèñÿ ÷åðãè:
òèõ, õòî íå âèòðèìàâ òèñíÿâè àáî
âñå ùå õîò³â ïîòðàïèòè âñåðåäè-
íó. Ðîçâàæàëüíó ïðîãðàìó âçÿâ íà
ñåáå áàëåò Äìèòðà Êîëÿäåíêà
“Ãðîòåñê”. À íà çàêóñêó ç³ãðàâ
ìîñêîâñüêèé dj List, ùî ñâîãî ÷à-
ñó íàâ³òü ïîòðàïèâ äî òîïó áðè-
òàíñüêèõ ìîäíèõ ä³äæå¿â

Êëóáíîìó æèòòþ
äîäàëè “Ãðîòåñêó”
Ó “Ìàíäàðèí ïëàç³” â³äêðèâñÿ V.I.P.-êëóá

Óêðà¿íó íàêðèº
“Íîâà õâèëÿ”

“Íîâà õâèëÿ” — ºäèíèé ó ªâ-
ðîï³ ì³æíàðîäíèé êîíêóðñ ìîëî-
äèõ âèêîíàâö³â ïîïóëÿðíî¿ ìó-
çèêè. Ìîæëèâ³ êîíêóðåíòè —
ôåñòèâàëü ó Ñîïîò³ é ñî÷èíñüêà
“Êðàñíàÿ ãâîçäèêà” — ïðèïèíè-
ëè ñâîº ³ñíóâàííÿ ÷åðåç áðàê
êîøò³â. Íàòîì³ñòü ðîñ³éñüê³é
êîìïàí³¿ ÀÐÑ óæå ø³ñòü ðîê³â ïî-
ñï³ëü âäàºòüñÿ çä³éñíþâàòè çàäóì
êîìïîçèòîð³â ²ãîðÿ Êðóòîãî ³
Ðàéìîíäà Ïàóëñà — ñàìå ¿ì íà-

ëåæèòü ³äåÿ ïðîâåäåííÿ “Íîâî¿
õâèë³”.

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà ÀÐÑ
Îëåêñàíäðà Ðóìÿíöåâà, êð³ì êðà-
¿í ÑÍÄ, ðåã³îíàëüí³ â³äá³ðêîâ³
òóðè â³äáóâàòèìóòüñÿ ó Ïðèáàë-
òèö³, ×åõ³¿, Ãðåö³¿, Òóðå÷÷èí³,
Áîëãàð³¿ òà ²òàë³¿. Êðàù³ êîíêóð-
ñàíòè íàïðèê³íö³ áåðåçíÿ çáå-
ðóòüñÿ â Ìîñêâ³. Ï³ñëÿ ïðîõî-
äæåííÿ òàì ï³âô³íàëó îäèí ïðåä-
ñòàâíèê â³ä êîæíî¿ êðà¿íè-ó÷àñ-

íèö³ ïî¿äå íà ô³íàë äî Þðìàëè.
Ïðèçîâèé ôîíä “Íîâî¿ õâèë³” —
120 òèñÿ÷ äîëàð³â, à íà îäíîãî ç
ô³íàë³ñò³â î÷³êóâàòèìå ñïåö³àëü-
íèé ãðîøîâèé ïðèç ó 50 òèñÿ÷
â³ä ìóçè êîíêóðñó Àëëè Ïóãà÷î-
âî¿.

Ç ðîêó â ð³ê ôàâîðèòàìè “Íî-
âî¿ õâèë³” ââàæàþòüñÿ âèêîíàâö³
ç Óêðà¿íè ³ Ëàòâ³¿. “Ñóìíî, àëå íå
ðîñ³ÿíè. Ìè øóêàºìî òàëàíòè
ñêð³çü — ó ïðîäþñåðñüêèõ öåí-
òðàõ, íàâ³òü ó ðåñòîðàíàõ, àëå ïî-
êè ùî äàðåìíî”,— ç æàëåì çàóâà-
æèâ “Õðåùàòèêó” äèðåêòîð ÀÐÑ
Îëåêñàíäð Ðóìÿíöåâ.

Âàðòî íàãàäàòè, ùî óêðà¿íêà
Ò³íà Êàðîëü âæå îòðèìóâàëà íà
“Íîâ³é õâèë³-2005” ïðåì³þ â³ä
ïàí³ Ïóãà÷îâî¿. Âîíà æ ðàçîì ³ç
êåð³âíèêîì öüîãî ìóçè÷íîãî ïðî-
åêòó Îëåêñàíäðîì Ðóìÿíöåâèì,
ðåæèñåðîì êîíêóðñó Îëåêñàí-
äðîì Ðåâç³íèì, ìóçè÷íèì ïðî-
äþñåðîì ªâãåíîì Îðëîâèì ³ äè-
ðåêòîðîì “Åðè ì’þç³ê” Òåòÿíîþ
Ñêóðàòîâñüêîþ 23 ëþòîãî âèçíà-
÷àòüñÿ, êîãî ç Óêðà¿íè â³äðÿäèòè
íà ï³âô³íàë äî Ìîñêâè

Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
“Õðåùàòèê”

Учора стало відомо, що 24 січня наст пно о ро стар-
т є національний відбір овий т р Міжнародно о он-
рс молодих ви онавців поп лярної м зи и "Нова

хвиля-2008". Про це заявила Тетяна С ратовсь а —
дире тор омпанії "Ера м'юзі ", що є е с люзивним
офіційним представни ом "Нової хвилі" в У раїні. Т р
триватиме два місяці. Напри інці люто о після попе-
редньо о відбор й просл хов вання в одном з иїв-
сь их л бів ращі ви онавці вир шать до Мос ви для
часті півфіналі, що відб ватиметься в Юрмалі з 23
до 28 липня 2008 ро .
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Óêðà¿íö³ çàâæäè ñåðåä ôàâîðèò³â ì³æíàðîäíîãî
êîíêóðñó, ÿêèé ³ öüîãî ðàçó â³äáóäåòüñÿ â Þðìàë³

Оптичний ефе т дав змо збільшити іль ість остей "Гротес " в чотири рази

Головне правління льт ри і мистецтв ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) з либо им с мом
сповіщає про те, що на 70-м році пішла з життя народна артист а У ра-
їни, ла реат Державної премії У раїни імені Т. Г. Шевчен а, а триса На-

ціонально о раїнсь о о драматично о театр ім. І. Фран а
ЛОТОЦЬКА Наталія Василівна

та висловлює щире співч ття рідним і близь им
та особисто син по ійної Денис .

Про обрання голови Дніпровської
районної 

у м. Києві ради V скликання

Рішення Дніпровської районної у місті Києві ради № 195 від 18 грудня
2007 року ХІІ сесія (1!е пленарне засідання) V скликання

Відповідно до частини 1 статті 55 Закону України “ Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні”, частини 1 статті 15 Закону України “Про столицю України — місто�
герой Київ”, Дніпровська районна у м. Києві рада
Підстава: прото ол № 3 лічильної омісії ХІІ сесії Дніпровсь ої район-

ної місті Києві ради від 18 р дня 2007 ро

ВИРІШИЛА:

1. Обрати оловою Дніпровсь ої районної м. Києві ради V с ли ан-
ня МИСОВСЬКУ О сан Юріївн , деп тата Дніпровсь ої районної м.
Києві ради по ба атомандатном виборчом о р .

В. о. олови ради
(заст пни олови ради)

С. Артемен о

Об’ява про втрат печат и
Дніпровсь ої районної м. Києві ради

Ви он ючий обов’яз и олови (заст пни олови) Дніпровсь ої район-
ної м. Києві ради, ер ючись ст. 55, 56 За он У раїни “Про місцеве
самовряд вання в У раїні”, повідомляє про втрат печат и Дніпровсь ої
районної м. Києві ради V с ли ання.
Додато : А т про відс тність (втрат ) печат и Дніпровсь ої районної
м. Києві ради № 2/1а-ЗГР від 14 р дня 2007 ро .
17 р дня 2007 ро

В. о. олови ради С. Артемен о



Інстит�т��еофізи�и�

ім.�С.І.�С�бботіна�НАН�У�раїни�

о�олош�є��он��рс�на�надання�в�орендне��орист�вання�приміщень�на�2008�рі�.�

Довід�и�за�телефоном�451-24-81.

Інстит�т�про�рамних�систем�НАН�У�раїни�

о�олош�є��он��рс�на�право�оренди�нер�хомо�о�майна�НАН�У�раїни�(нежилих�приміщень)�за�адресою:

м.�Київ,�проспе�т�А�адемі�а�Гл�ш�ова, 40.�Термін�оренди�один�рі��(до�31��р�дня�2008�ро��).

Пропозиції� �часни�ів� �он��рс�� надаються� �� запечатаних� �онвертах� з� печат�ою� �часни�а� �он��рс�� та� з

написом� "на� �он��рс"� до� 12� �одини� 10 січня� 2008� ро��� за� адресою:� 03680,�м.� Київ,� проспе�т� А�адемі�а

Гл�ш�ова,�40,��орп�с�5,��аб.�210.

Отримати�інформацію�щодо��мов��он��рс�,�розмірів,�хара�теристи�и�та�цільово�о�ви�ористання�приміщень

можна�за�адресою:�м.Київ,�проспе�т�А�адемі�а�Гл�ш�ова,�40,��орп�с�5,��аб.�210,�214.

Кон��рс�відб�деться�11�січня�2008�ро���з�14��одини�в�приміщенні�інстит�т��за�адресою:�м.Київ,�проспе�т

А�адемі�а�Гл�ш�ова,�40,��орп�с�5.

Телефони�для�довід�и: 526-35-09,�526-21-18.

Гороскоп киянина 
на 25 грудня
Налашт�йтеся�на�хвилю�радості�й�оптимізм�,�робіть�лише�те,

що� ле��о� вдається,� дар�є� насолод�.� Ор�анізов�йте� домашні

свята,�влаштов�йте�інтимні�розва�и,�розважайтеся�і�ловіть��айф

від�життя.�Застільні�трапези�стан�ть�своєрідним�рит�алом,�що

зближ�є�та�ріднить�людей.�Це�день�вн�трішньої�свободи�і�пош��ів

андро�енної� половин�и.� Парні� �онта�ти� є� потребою,� вони

сприятим�ть� �армонійній� цир��ляції� енер�ії� та� ідеальном�

взаємообмін�� інтеле�т�ально�о,� д�шевно�о,� се�с�ально�о,

фізично�о�потенціал��між�жін�ою�та�чолові�ом.

ОВНИ,�я�що���вас�в�д�ші�шаленіють�емоційні�б�ревії,� то�не�привід

с�андалити� з� домочадцями.�Давайте� самі� собі� рад�.� Ви� бідолах� �же

зат�р�али�сваволею.�Ліпше�пориньте���робот�.�

ТЕЛЬЦІ, поспіл��йтеся� з� добрими,�м�дрими� людьми,� поділіться

досвідом�та�знаннями�і,�взявши�найцінніше�для�себе,�розвивайте�свою

особистість.�

БЛИЗНЯТА,���вас�хороші�приб�т�и,�одна��витрати�з�метою�побал�вати

себе,� любих,�мож�ть� заш�алити.�Дбайливо� поставтеся� до� �рошей,

за�рийте� бор�ові� дір�и,� нічо�о� не� ��п�йте� в� пориві� емоцій.� Хіба�що

можна�придбати�речі,�я�і�поле�ш�ватим�ть�поб�т.�

РАКИ,�роз�ріпостіться.�С�иньте��айдани��омпле�сів�і�віддайте�милом�

с�п�тни���те,�що�на�опичилося���ваших�д�ховних�“засі�ах”.�Адже�маєте

ба�атий�арсенал�роз�мових,�ч�ттєвих,�се�с�альних,�фінансових�надбань,

а�я���омпенсацію�отримаєте�саме�те,�чо�о�наразі�бра��є�для�повно�о

щастя.

ЛЕВИ,�я�що��епсь�е�самопоч�ття,�ал�о�ольна�стим�ляція��ористі�не

дасть.� Поб�дьте� на� самоті� в� рідних� стінах.� Це� найліпший� спосіб

розслабитися�і�заспо�оїти�д�ш�.

ДІВИ,� поставтеся� до� др�жньої� �рити�и� свідомо,� вона� об'є�тивна� і

в�аз�є�на�недолі�и,��отрі�потрібно��с�н�ти.�Особливо�на�сердечном�

фронті,�де�палають�романтичні�пристрасті.�З�бо���завжди�видніше.

ТЕРЕЗИ,� на� сл�жбі� сейсмічна� обстанов�а.�Пресин�� �ерівництва

посилиться,� але� ви�маєте� ім�нітет,� том�� прибор�айте� амбіції� і� не

�онфлі�т�йте.�Розрад��знайдете�вдома,�сімейний�затишо���се�відш�од�є.�

СКОРПІОНИ,�я�що�розпочали��апітальний�ремонт�і�йом��ні��інця�ні

�раю,�мерщій� “�р�тіться”,�бо� та� �атавасія�може�затя�н�тися�надов�о,

перетворившись�на�дов�об�д.�

СТРІЛЬЦІ,�правило�“хіба�хочеш�—�м�сиш!”�для�вас�є�домінантним.

Обставини�вима�ають�—�не�чиніть�спротив,�а�пристосов�йтеся,�тоді� і

ваші�інтереси�(моральні,�матеріальні)�не�постраждають.

КОЗОРОГИ,�не�перепл�тайте!�Обранець�серця,�це�не�приватизована

власність,�я�ою�можна�розпоряджатися�та�перевихов�вати�на�свій�лад,

а�незалежна�особистість,� вільна�пташ�а,� �отр��не�можна�посадити�в

�літ��.�Навіть�золот�.�Зроз�міли?...�

ВОДОЛІЇ,� я�що� власних� рес�рсів� бра��ватиме,�можна� вдатися� до

стим�ляції�тон�с�,�вибирайте�на�свій�сма�...

РИБИ,��априз�йте,�та�знайте�мір�,�в�лючаючи�вчасно�“автостоп”,�тоді

вас�пест�ватим�ть��охані�і�ділова�форт�на�не�відвернеться. �

Під�от�вала�Любов�ШЕХМАТОВА,�астроло�

Інформація�про�надання�нер�хомо�о�майна

в�оренд��в�Інстит�ті�моле��лярної�біоло�ії

та��енети�и�НАН�У�раїни

Умовами��он��рс��на�передач��в�оренд��майна�НАН�У�раїни�є:

-�зобов’язання�орендаря���ласти�до�овір�оренди�за�типовим�зраз�ом,�затвердженим�постановою�Бюро

Президії�НАН�У�раїни;

-�дотримання�вимо��е�спл�атації�об’є�та;

-�страх�вання�орендовано�о�приміщення�на�весь�термін�дії�до�овор��оренди�на��ористь�орендодавця;

-��омпенсація�переможцем��он��рс��витрат�орендодавця�на�п�блі�ацію�о�олошення�про��он��рс;

-�орендар�повинен�сплатити�авансовий�платіж�за�1�м-ць�оренди.

Дата�та�час�проведення��он��рс�:

-�15січня�2008�ро���о�12��одині.

Кінцевий�термін�прийняття�пропозицій��часни�ів��он��рс�:

-�29��р�дня�2007�ро��.

З��сіх�питань�звертатись�за�телефоном�200-03-34;�фа�с�526-07-59.

Хара�теристи�а Місце�знаходження
Площа

приміщень

Назва�

Орендодавця

1 2 3 4

Технічний�поверх�віварію

�орп�с��№ 2
03680�м.�Київ,�в�л.�Заболотно�о-150 87,6

Інстит�т�моле��лярної

біоло�ії�та��енети�и�НАНУ

Кімната�№ 22,�2�поверх

віварію�(�орп�с�№ 2�)
03680�м.�Київ,�в�л.�Заболотно�о-150 26,4

Інстит�т�моле��лярної

біоло�ії�та��енети�и�НАНУ�

Теплиця�№ 4 03680�м.�Київ,�в�л.�Заболотно�о-150 341,5
Інстит�т�моле��лярної

біоло�ії�та��енети�и�НАНУ�

Кімнати�др��о�о�поверх�

№№ 14,15,�23�та��оридор,�

що�їх�обмеж�є,�віварію

(�орп�с�№ 2)

03680�м.�Київ,�в�л.�Заболотно�о-150 98,0
Інстит�т�моле��лярної

біоло�ії�та��енети�и�НАНУ�

Кімнати�№13,�21�др��о�о

поверх��віварію�(�орп�с�№ 2)
03680�м.�Київ,�в�л.�Заболотно�о-150 31,3

Інстит�т�моле��лярної

біоло�ії�та��енети�и�НАНУ�

Кімнати�№№�147-149,

першо�о�поверх���оловно�о

�орп�с��(�№�1)

03680�м.�Київ,�в�л.�Заболотно�о-150 54,8
Інстит�т�моле��лярної

біоло�ії�та��енети�и�НАНУ�

Кімнати�№№�6-8,27�першо�о

поверх�,��імнати�№№�16-20;

25;�29-31�др��о�о�поверх�

віварію(�орп�с��№ 2)

03680�м.�Київ,�в�л.�Заболотно�о-150 407,7
Інстит�т�моле��лярної

біоло�ії�та��енети�и�НАНУ�

Кімната�№б/н�першо�о

поверх��віварію�(�орп�с�№ 2)
03680�м.�Київ,�в�л.�Заболотно�о-150 11,7

Інстит�т�моле��лярної

біоло�ії�та��енети�и�НАНУ�

Підвал��оловно�о�

�орп�с��№ 1
03680�м.�Київ,�в�л.�Заболотно�о-150 115,8

Інстит�т�моле��лярної

біоло�ії�та��енети�и�НАНУ

Технічний�поверх�віварію

(�орп�с�№ 2)
03680�м.�Київ,�в�л.�Заболотно�о-150

56,5

75,3

Інстит�т�моле��лярної

біоло�ії�та��енети�и�НАНУ�

Виробничий�бло�

�орп�с� № 4
03680�м.�Київ,�в�л.�Заболотно�о-150

155,8

141,7

Інстит�т�моле��лярної

біоло�ії�та��енети�и�НАНУ

Кімната�третьо�о

поверх� № 357�

�оловно�о��орп�с��№ 1

03680�м.�Київ,�в�л.�Заболотно�о-150 6,5
Інстит�т�моле��лярної

біоло�ії�та��енети�и�НАНУ

Кімната�першо�о�поверх�

№12�віварію�(�орп�с��№ 2)
03680�м.�Київ,�в�л.�Заболотно�о-150 9,5

Інстит�т�моле��лярної

біоло�ії�та��енети�и�НАНУ�

Кар�асне�поб�тове

приміщення�на�території

інстит�т�

03680�м.�Київ,�в�л.�Заболотно�о-150 10,3
Інстит�т�моле��лярної

біоло�ії�та��енети�и�НАНУ�

Кімната�першо�о�поверх�

№ 104��оловно�о��орп�с��№�1
03680�м.�Київ,�в�л.�Заболотно�о-150 23,5

Інстит�т�моле��лярної

біоло�ії�та��енети�и�НАНУ�

Кімната�др��о�о�поверх�

№ 239��оловно�о��орп�с��№�1
03680�м.�Київ,�в�л.�Заболотно�о-150 43,0

Інстит�т�моле��лярної

біоло�ії�та��енети�и�НАНУ�

Кімната�першо�о�поверх�

№ 165��оловно�о��орп�с��№�1
03680�м.�Київ,�в�л.�Заболотно�о-150 34,0

Інстит�т�моле��лярної

біоло�ії�та��енети�и�НАНУ

Кімната�першо�о�поверх�

№ 163��оловно�о��орп�с��№�1
03680�м.�Київ,�в�л.�Заболотно�о-150 46,0

Інстит�т�моле��лярної

біоло�ії�та��енети�и�НАНУ�

Кімната�першо�о�поверх��№

126��оловно�о��орп�с��№�1
03680�м.�Київ,�в�л.�Заболотно�о-150 22,6

Інстит�т�моле��лярної

біоло�ії�та��енети�и�НАНУ

Кімната�др��о�о�поверх�

№ 244��оловно�о��орп�с��№�1
03680�м.�Київ,�в�л.�Заболотно�о-150 22,6

Інстит�т�моле��лярної

біоло�ії�та��енети�и�НАНУ

По�рівля��оловно�о�

�орп�с��№1
03680�м.�Київ,�в�л.�Заболотно�о-150 20,0

Інстит�т�моле��лярної

біоло�ії�та��енети�и�НАНУ

За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�
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Міжнародний�на�ово-навчальний�центр

інформаційних�техноло�ій�та�систем�Національної

аадемії�на��Ураїни�та�Міністерства�освіти�і

на�и�Ураїни�о�олош�є�он�рс�на�право�оренди

державно�о�нер�хомо�о�майна

(03680,�МСП,�м.�Київ,�проспе�т�А�адемі�а�Гл�ш�ова,�40;��орп�си�6,�7,�11)

1� об’єт� оренди:� нежитлові� приміщення� (�імн.�№209,� 309,� 408,� 502

�орп�с��№�11)�за�альною�площею�298,1 м2,�за�адресою:�м.Київ,�проспе�т

А�адемі�а� Гл�ш�ова,� 40.�Можлива�мета� застос�вання� приміщення:� для

здійснення�на��ово-навчальної�діяльності.�Стартова�ціна�оренди�становить

без�ПДВ�46,76�рн�за�1�м2 в�місяць.

2�об’єт�оренди:�нежитлові�приміщення�(�імн.�№505,�506,�507,�607,�701

�орп�с��№�11)�за�альною�площею�223,7�м2,�за�адресою:�м.�Київ,�проспе�т

А�адемі�а� Гл�ш�ова,� 40.�Можлива�мета� застос�вання� приміщення:� для

здійснення�на��ово-навчальної�діяльності.�Стартова�ціна�оренди�становить

без�ПДВ�46,76��рн�за�1�м2 в�місяць.

3�об’єт�оренди:��осподарчий�бло���орп�с��№�11�за�альною�площею

28�м2,�за�адресою:�м.�Київ,�проспе�т�А�адемі�а�Гл�ш�ова,�40.�Можлива

мета�застос�вання�приміщення:�для�виробничо-техноло�ічної�діяльності.

Стартова�ціна�оренди�становить�без�ПДВ�44,92��рн�за�1�м2 в�місяць.

4�об’єт�оренди:�нежитлове�приміщення�(�імн.�№�508��орп�с��№�11

за�альною� площею� 105�м2,� за� адресою:�м.� Київ,� проспе�т� А�адемі�а

Гл�ш�ова,�40.�Можлива�мета�застос�вання�приміщення:�для�здійснення

на��ово-навчальної�діяльності.�Стартова�ціна�оренди�становить�без�ПДВ

46,76��рн�за�1�м2 в�місяць.

5�об’єт�оренди:�нежитлове�приміщення�(�імн.�№�604��орп�с��№�11

за�альною� площею�24,38�м2,� за� адресою:�м.Київ,� проспе�т� А�адемі�а

Гл�ш�ова,� 40.� Можлива� мета� застос�вання� приміщення:� поб�тове

призначення,��ромадсь�е�харч�вання.�Стартова�ціна�оренди�становить�без

ПДВ�74,01��рн�за�1�м2 в�місяць.

6�об’єт�оренди:�нежитлове�приміщення�(�імн.�№�106��орп�с��№�11)

за�альною� площею�13,8�м2,� за� адресою:�м.� Київ,� проспе�т� А�адемі�а

Гл�ш�ова,� 40.�Можлива�мета� застос�вання� приміщення:� для� діючо�о

�омп’ютерно-техноло�ічно�о�обладнання.�Стартова�ціна�оренди�становить

без�ПДВ�108,5��рн�за�1�м2 в�місяць.

7�об’єт�оренди:�технічне�приміщення���підвалі��орп�с��№ 11�за�альною

площею�9,9�м2,� за� адресою:�м.Київ,� проспе�т� А�адемі�а� Гл�ш�ова,� 40.

Можлива� мета� застос�вання� приміщення:� виробничо-техноло�ічна

діяльність.�Стартова�ціна�оренди�становить�без�ПДВ�133,34��рн�за�1�м2 в

місяць.

8�об’єт�оренди:�нежитлове�приміщення�(�імн.�№706-б��орп�с��№ 11

за�альною� площею�4,2�м2,� за� адресою:�м.� Київ,� проспе�т� А�адемі�а

Гл�ш�ова,� 40.�Можлива�мета� застос�вання� приміщення:� виробничо-

техноло�ічна�діяльність.�Стартова�ціна�оренди�становить�без�ПДВ�32,21 �рн

за�1�м2 в�місяць.

9�об’єт�оренди:�частина�хол���орп�с��№�6�за�альною�площею�1�м2,

за� адресою:�м.� Київ,� проспе�т� А�адемі�а� Гл�ш�ова,� 40.�Можлива�мета

застос�вання�приміщення:�для�діючо�о�обладнання.�Стартова�ціна�оренди

становить�без�ПДВ�258,11��рн�за�1�м2 в�місяць.

10 об’єт�оренди:�по�рівля��орп�с��№�11�за�альною�площею�—�28�м2,

за� адресою:�м.Київ,� проспе�т� А�адемі�а� Гл�ш�ова,� 40.�Можлива�мета

застос�вання�приміщення:�для�розташ�вання�антенно-фідерних�пристроїв

(8�од.).�Стартова�ціна�оренди�становить�без�ПДВ�437,0��рн�за�1�м2 в�місяць.

Умови�он�рс�:

1.�У�ладення�до�овор��оренди�за�типовим�зраз�ом,�затвердженим�Бюро

Президії�НАН�У�раїни.

2.�Страх�вання�майна�на�весь�термін�оренди�на��ористь�орендодавця.

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

розпоряд��.

4.�Стро��дії�оренди�—�один�рі�.

5.� Відш�од�вання� переможцем� �он��рс�� витрат� на� незалежн�� оцін��

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

6.�Відш�од�вання�попередньом��орендатор��вартості�ви�онано�о�ним

поточно�о�ремонт�.

7.� Сплата� авансово�о� платеж�� за� два� місяці� оренди� протя�ом

3 бан�івсь�их�днів�до�дня�підписання�До�овор��оренди.

Для��часті�в�он�рсі�йо�о��часнии�повинні�подати�на�роз�ляд

он�рсної�омісії�таі�матеріали:�заява�про��часть����он��рсі;��опії

до��ментів� про� державн�� реєстрацію� �часни�а� �он��рс�;� посвідчені

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

довіреність� представни��� юридичної� особи,� оформлен�� належним

чином;� відомості� про� платоспроможність� �часни�а� �он��рс�;

зобов’язання� �часни�а� �он��рс�� щодо� ви�онання� �мов� �он��рс�;

зобов’язання�щодо� своєчасної� оплати�орендної� плати;� �опія� дозвол�

ор�анів� пожежної� безпе�и� (п.2.8.�Правил�пожежної� безпе�и� в� У�раїні

від�14.06.1995р.)�та��опії�інших�до��ментів,�я�і�дозволяють�займатись

ліцензованим�видом�діяльності.

Кінцевий�термін�приймання�пропозицій:�до�10.00�21�січня�2008 ро��.

До��менти� надсилати� �� запечатаном�� печат�ою� �часни�а� �онверті� з

надписом�“На��он��рс�оренди”�за�адресою:�03680,�МСП,�м. Київ,�проспе�т

А�адемі�а�Гл�ш�ова,�40;��орп�с�6.

Контатний�телефон�(фа�с):�526-15-70.

Кон�рс� відб�деться�21�січня�2008�ро���о�12.00�за�в�азаною�вище

адресою.

Диретор�Міжнародно�о�на�ово-навчально�о�центр�

інформаційних�техноло�ій�та�систем�НАН�та�МОН�Ураїни,

професор�Грицено�В.І.

Інстит�т�ібернетии�ім.�В.М.�Гл�шова�НАН�Ураїни

о�олош�є�он�рс�на�право�оренди�

нер�хомо�о�майна

(03680,�МСП,�м.�Київ-187,�проспет�Аадеміа�Гл�шова,�40)

Об’єт�оренди:�нежитлове�приміщення�(�орп�с�2)�за�альною�площею

467,0�м2 на�2�поверсі�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�А�адемі�а�Гл�ш�ова,�40.

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

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

Умови�он�рс�:

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

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

3.Страх�вання� майна� на� весь� термін� оренди� на� �ористь

“Орендодавця”.

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

розпоряд��.

5.Стро��дії�оренди�—�один�рі�.

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

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

7.Сплата� авансово�о� платеж�� за� два� місяця� оренди� протя�ом

3 бан�івсь�их�днів�до�дня�підписання�До�овор��оренди.

Для��часті�в�он�рсі�йо�о��часнии�повинні�подати�на�роз�ляд

он�рсної�омісії�таі�матеріали:

- Заява�від�орендаря�з�проханням�надати�дозвіл�оренд�вати�нежитлове

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

В�заяві���азати:�площ�,��орп�с,�поверх,�№��імнати,�приміщення.

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

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

� довід�а�з�Державно�о��омітет��статисти�и;

� довід�а�про�взяття�на�облі��платни�а�подат�ів;

� витя��із�стат�т��про�види�діяльності�та�про�засновни�ів�орендаря.

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

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

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

дозволяють�займатися�ліцензованим�видом�діяльності.

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

чином.

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

Кінцевий�термін�прийняття�пропозицій�11.01.2008�до�10.00.

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

�онверті� з� надписом� “На� �он��рс� оренди”� за� адресою:� 03680,�МСП,

м. Київ-187,�проспе�т�А�адемі�а�Гл�ш�ова,�40,���зр�чний�спосіб.�

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

Кон�рс�відб�деться�11.01.2008�р.�о�10.00��одині�за�в�азаною�вище

адресою.

Інстит�т��ідробіоло�ії�НАН�Ураїни

о�олош�є�он�рс�на�передач��в�оренд�

нер�хомо�о�майна

Об’є�том�оренди� є� нежитлове� приміщення� площею�66,4� �в. м�для

розміщення� офіс�.�Стартова� ціна� орендної� плати� за� 1� �в. м� в�місяць

становить�56,29��рн�без�ПДВ�та�без�відш�од�вання��ом�нальних�та�інших

платежів.� Термін� оренди� 1� рі�.�Умовами� проведення� он�рс�� є:

зобов’язання� орендаря� ��ласти� до�овір� за� типовим� зраз�ом,

затвердженим�Постановою�Бюро�Президії� НАН� У�раїни;� дотримання

вимо��е�спл�атації�об’є�та;�страх�вання�орендовано�о�приміщення�на

весь�термін�дії�до�овор��оренди�на��ористь�орендодавця;��омпенсація

переможцем� �он��рс�� витрат� на� здійснення� незалежної� оцін�и

орендовано�о� приміщення� та� витрат� на� п�блі�ацію� о�олошення� про

�он��рс� в� засобах� масової� інформації;� зобов’язання� про� сплат�

авансових� платежів� за� 1-2�місяці� оренди.� Інші� �мови: здійснення

ремонт��фасадної�стіни�лабораторно�о��орп�с��Інстит�т��по�проспе�т�

Героїв�Сталін�рада,�12�(30��в. м).

Перелі�до�ментів,�що�надаються�на�он�рс: заява�про��часть

���он��рсі;��опії�до��ментів�про�державн��реєстрацію��часни�а��он��рс�,

посвідчені�нотарі�сом��опії��становчих�до��ментів�(для�юридичних�осіб);

довіреність�представни���юридичної�особи,�оформлен��належним�чином

(для�юридичних�осіб),�зобов’язання��часни�а��он��рс��щодо�ви�онання

�мов��он��рс�;�зобов’язання�щодо�сплати�орендної�плати;�довід�а�про

те,�що�до�ньо�о�не�пор�шено�справ��про�бан�р�тство.

Пропозиції��часни�ів��он��рс��надаються�в�запечатаних��онвертах�з

печат�ою� �часни�а� �он��рс�� та� з� написом�“на� он�рс”� до� 11.00

15 січня� 2008� р.� за� адресою:� м.� Київ,� проспет� Героїв

Сталін�рада,�12.�Кон�рс�відб�деться�15�січня�2007�р.�о�12.00

за�адресою:�02094,�м.�Київ,�проспет�Героїв�Сталін�рада,�12,�в

залі� засідань� Вченої� ради.� Довіди� про� �мови� проведення

он�рс��та�перелі�необхідних�для�он�рс��до�ментів�можна

отримати� з�9.00�до�17.00� (в� робочі� дні)� за� адресою:�м. Київ,

проспет�Героїв�Сталін�рада,�12,�аб.�245,�202.

До��ва�и�аціонерів�зарито�о�аціонерно�о�товариства�“Фірма�“Лейпці�”

Вионавчий�ор�ан�зарито�о�аціонерно�о�товариства�

“Фірма�“Лейпці�”�в�особі�Голови�правління�Ковалена�О.В.�

повідомляє�про�проведення�позачер�ових�за�альних�зборів�аціонерів

Товариства,�що�відб�д�ться�12�люто�о�2008�ро��об�11.00

за�адресою:�м.�Київ,�проспет�40-річчя�Жовтня,�118�“В”.

Порядо�денний:

1. Прийняття�рішення�про�вип�с��а�цій�за�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“Фірма�“Лейпці�”.
2. Затвердження� �мов�до�овор��про�розподіл� неоплачених� а�цій� за�рито�о� а�ціонерно�о

товариства�“Фірма�“Лейпці�”.
3. Обрання�реєстратора�власни�ів�іменних�цінних�паперів�та�затвердження��мов�до�овор�

на�ведення�реєстр��власни�ів�іменних�цінних�паперів�за�рито�о�а�ціонерно�о�товариства
“Фірма�“Лейпці�”.

4. Реор�анізація�за�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“Фірма�“Лейпці�”�шляхом�перетворення
��товариство�з�обмеженою�відповідальністю”Фірма�“Лейпці�”.

5. Затвердження��мов�обмін��а�цій�за�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“Фірма�“Лейпці�”�на
част�и���стат�тном��фонді�товариства�з�обмеженою�відповідальністю�“Фірма�“Лейпці�”.

6. Затвердження�оцін�и�та��мов�ви��п��а�цій�а�ціонерів,�я�і�не��олос�ватим�ть�за�прийняття
за�альними�зборами�рішення�про�реор�анізацію�товариства,�і�зверн�лись�до�товариства
з�письмовою�заявою�про�ви��п.

7. Створення��омісії�з�припинення�за�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“Фірма�“Лейпці�”.
8. Визначення�поряд���та�стро�ів�припинення�за�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“Фірма

“Лейпці�”.
Реєстрація�а�ціонерів�(представни�ів)�проводиться�в�день�проведення�позачер�ових�за�альних

зборів� за�місцем� їх� проведення� з� 10.00� до� 10.30.�При� собі� необхідно�мати� до��мент,�що
посвідч�є�особ��а�ціонера,�а�для�представни�ів�та�ож�—�належним�чином�оформлен��довіреність
на�право��часті���зборах.

Ре�іональне�відділення�Фонд��державно�о�майна�Ураїни�по�міст�

Києв��повідомляє�про�підс�ми�приватизації�шляхом�ви�п�

об’єта�малої�приватизації��р�пи�“А”�ом�нальної�власності:

- нежилі�приміщення�за�альною�площею�164,3��в. м�на�в�л.Тарасівсь�ій,�21,�літ.”А”,

приватизовані�юридичною�особою�за�1388354,40��рн.,�в�т.ч.�ПДВ�—�231392,40��рн.

Управління�справами

вионавчо�о�ор�ан�

Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої

державної

адміністрації)

о�олош�є�он�рс�

на�заміщення

ваантних�посад:

� �оловний�спеціаліст�відділ��ор-

�анізації� та��онтролю�ремонт-

но-б�дівельних� робіт�—� 1� ва-

�ансія;

� �оловний�спеціаліст��осподар-

сь�о�о�відділ��—�1�ва�ансія;

� провідний�спеціаліст��осподар-

сь�о�о�відділ��—�1�ва�ансія.

Основні�вимо�и�до�андида-

тів:�освіта�—�вища,�стаж�роботи

за�фахом�не�менше�одно�о�ро��.

Термін�проведення��он��рс��—�че-

рез�місяць�від�дня�оп�блі��вання.

До�менти� подаються� до

он�рсної�омісії��правління

справами�за�адресою: 01044,

м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�36,��ім-

ната� 1106,� �онта�тний� телефон

278-41-12.

Головне��правління

житлово�о

�осподарства

вионавчо�о�ор�ан�

Київсьої�місьої

ради�(Київсьої

місьої�державної

адміністрації)

ОГОЛОШУЄ�КОНКУРС

на� заміщення� ва�антних� посад

державних�сл�жбовців�VI��ате�о-

рії:��оловних�спеціалістів�(вимо-

�и:�відповідна�повна�вища�освіта,

стаж�роботи�за�фахом�не�менше

3-х�ро�ів,��ромадянство�У�раїни,

дос�онале�володіння�державною

мовою).

Заяви�приймаються�протя-

�ом�місяця�з�дня�оп�блі�ван-

ня�за�адресою:�01601,�м. Київ-

601,� в�л. Б. Хмельниць�о�о,� 3,

тел. (044)�278-50-09.

Святошинсьий�районний�с�д�м. Киє-

ва� (03148,�м.� Київ,� в�л.�Я. Коласа,� 25-А,

�аб. № 4)�повідомляє,�що�по�справі�за�по-

зовом�Вов��Оле�сандра�Я�овича,�Вов��О�-

сани�Оле�сандрівни�до�Хорош�о�Альвіни�Се-

менівни,�3-я�особа:�Святошинсь�а�районна

��м.�Києві�державна�адміністрація�про�виз-

нання� особи,� втратившою�право� �орист�-

вання�жилим�приміщенням�21.12.2007�ро��

прийнято�заочне�рішення.�С�ддя�Чала�А.П.

Святошинсьий� районний� с�д

м. Києва� (03148,� м.� Київ,� в�л.

Я. Коласа,�25-А,��аб.�№�3)�повідом-

ляє,� що� по� справі� за� позовом

Ко��т�а� Анатолія� Степановича� до

Малаш�а� Віталія� Андрійовича� про

стя�нення� бор��� за� до�овором

пози�и� 24.09.2007� ро��� винесено

заочне�рішення.�С�ддя�Чала�А.П.

Абд�Аль�Азіз�Мо�бель�Самір�ви�ли-

�ається�в�с�дове�засідання�для�роз�-

ляд��цивільної�справи�за�позовом�Мо�-

бель�Ю.В.�до�Абд�Аль�Азіз�Мо�бель

Самір� про� стя�нення� аліментів� на

17 січня�2008�ро���на�10.00�в�Свято-

шинсьом��районном��с�ді�м. Киє-

ва�(03148,�м.�Київ,�в�л.�Я.�Коласа,�25,

�аб. №5).�С�ддя�Кривов’яз�А.П.

� В�лад��� особи, я�а� постраждала

внаслідо��чорнобильсь�ої��атастрофи,

�ате�орія�1, серія�А, № 204453, на�ім’я

Бесфамільнов�Оле�сандр�Єв�енович

вважати�недійсною.

� Посвідчення�особи, я�а�постражда-

ла� внаслідо�� чорнобильсь�ої� �атаст-

рофи,��ате�орія�1, серія�А, № 114383

та� в�лад���№ 096248� на� ім’я�По�ре-

бець�ий�Володимир�Оле�сандрович

вважати�недійсними.

� Посвідчення�особи, я�а�постражда-

ла� внаслідо�� чорнобильсь�ої� �атаст-

рофи,��ате�орія�1, серія�А, № 016704

на�ім’я�Шиша�Юрія�Івановича�вважати

недійсним.

За�зміст�реламних�о�олошень�відповідає�реламодавець.�Релама�др��ється�мовою�ори�інал�

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034, Київ, в�л.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».

Тел.:�235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі	види	додр��арсь�их	робіт.
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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 4365
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Андрій БЛАГУН, часни р-
т “ТАРТАК”:
— Насправді, мені здається, 3

вихідних дні ціл ом достатньо: від-
свят вати новорічн ніч 31 р д-
ня і відпочити 1—2 дні. У січні ба-
ато свят, але із власно о досвід
знаю, що чим більше відпочива-
єш, тим важче повертатися до ро-
бочо о ритм . Цьо орічні ані ли
до 7—8 січня, я що ще й доведеть-
ся працювати в с бот ,— це не-
правильно. Я правило після три-
вало о свят вання потрібно ще
час, щоб відійти, налашт ватися,
том важливо роз мно поєдн ва-
ти працю і відпочино .

Борис ПЕТРОВ, народний де-
п тат:
— Виходячи з тієї політичної си-

т ації, я а с лалася раїні, пар-
ламент потрібно починати робо-

т вже 3 січня. Свято з 31 р дня
до 1 січня провести олі сім’ї —
і виходити працювати, виріш вати
на альні питання. Зо рема прий-
няти бюджет, без я о о раїна не
може розпочинати новий рі . Де-
п татам потрібно я омо а менше
днів ані л, натомість раїн-
цям — десь до 8 січня. Я олиш-
ній олова правління “У рГрафіт ”
із власно о досвід знаю, що до
цьо о час ніхто не працює і всі
переб вають в атмосфері свята.

Василиса ФРОЛОВА, телеве-
д ча:
— У раїні не до ані л. Д же

ба ато свят — і Ми олай, і День мі-
ліції. У нас і в б дні не вміють пра-
цювати, лише дай привід посвят-
вати. Свято повинно б ти не в
алендарі, а в серці, незалежно від
дати.

Ñê³ëüêè äí³â íîâîð³÷íèõ êàí³êóë 
ïîòð³áíî Óêðà¿í³?

Олена БОНДАРЕНКО, народний деп тат У раїни:
— Заважає я раз невміння танцювати. Ні оли не ви-

знавала себе хорошою танцюрист ою, том і не бер
часті в “Танцях із зір ами”, бо пре расно знаю свої
можливості. Природа мене явно обділила пласти ою.
Але, слава Бо , вона не обділила мене роз мом.

Є ор СОБОЛЄВ, вед чий 5- о теле анал :
— Танцювати мені заважає бра природних мінь

цьом напрям . Потім повстансь і настрої проти то-
о, що це нині модно. Учора я дивився фільм я раз про
танці й под мав: можливо, і під олись танцювати,
але тоді, оли це захоплення перестане б ти та им
модним, я тепер. А ще мені заважає танцювати без-
совісна лінь. Вона й працювати заважає. Разом з чис-
ленними спортивними сайтами, нехай їм рець. Вони

с іль и час й ва и забирають. Коли на роботі, зав-
жди їх читаю. Та д маю, що все ж та и попри все це я
добре працюю.

Ма сим РАВРЕБА, заст пни оловно о реда -
тора інформаційно о а ентства “Інтермедіа он-
салтин ”:
— Танцювати заважає настрій. Тобто, дивлячись на

події світі, в раїнсь ом політи мі, я ось не тан-
цюється. Усе це швидше зм ш є переповзати по-
пласт нсь ом . А втім, я непо аний танцюрист. Тіль-
и не спл тайте мене з персонажем із прислів’я. У ме-
не з цим се аразд. А ось танцювально о настрою
немає. Не знаю чом . Зате працювати мені нічо о не
заважає. Том в роботі мене все навіть більше, ніж
добре.

Ùî çàâàæàº âàì òàíöþâàòè?

Êèÿíàì í³êîëè 
íå âèñòà÷àº ÷àñó
íà â³äïî÷èíîê
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

“Ð³çäâÿíèé Êè¿â-2008”
ñòàíå ì³æíàðîäíèì
Òàê çàïåâíÿº îðãàí³çàòîð ôåñòèâàëþ ìèñòåöòâ
Äàð³ÿ Áåðíàäñüêà, ÿêà ñàìà òàíöþº ç ï’ÿòè ðîê³â
Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

У неділю в столич-
ном палаці ль-
т ри "Більшови "
завершився третій
все раїнсь ий
фестиваль мис-
тецтв "Різдвяний
Київ — 2007".
Продемонстр вати
артистичні вміння
завітали не лише
танцюристи і во а-
лісти з сієї У ра-
їни, а й із с сід-
ньої Росії. Ор ані-
затор фестивалю
Дарія Бернадсь а
подібні заходи
проводить з 2001
ро .

Ó ñòîëèö³ ð³çäâÿí³
ñâÿòêóâàííÿ âæå ðîçïî-
÷àëèñÿ. Ìèíóëî¿ íåä³ë³
äî ïàëàöó êóëüòóðè
“Á³ëüøîâèê” íà ôåñòè-
âàëü ìèñòåöòâ “Ð³çäâÿ-
íèé Êè¿â — 2007” çàâ³-
òàëè ìîëîä³æí³ òà äèòÿ-
÷³ åñòðàäí³ êîëåêòèâè íå
ëèøå ç ðåã³îí³â Óêðà¿íè,
à é ³ç ñóñ³äíüî¿ Ðîñ³¿.
Ó÷àñíèê³â êîíêóðñó îö³-
íþâàëî æóð³, äå “Õðå-
ùàòèê” ïîì³òèâ ç³ðêî-
âèõ õîðåîãðàô³â ³ òàí-
öþðèñò³â Ãðèãîð³ÿ ×àï-
ê³ñà òà Âëàäà ßìó. Íàé-
êðàùèõ ó âîêàë³ îáèðà-
ëè ñï³âà÷êà Êàòÿ ×³ë³ é
ó÷àñíèê ãðóïè “Äèâåð-
ñàíòè” Ñåðã³é Æîðîâ.

Îðãàí³çàòîð ôåñòèâà-
ëþ Äàð³ÿ Áåðíàäñüêà
ïèøàºòüñÿ, ùî øîó-á³ç-
íåñîâ³ îñîáèñòîñò³ çíàé-
øëè ÷àñ äëÿ “Ð³çäâÿíî-
ãî Êèºâà”. Âîíà ïåðå-
êîíàíà: òàê³ êîíêóðñè
íå ëèøå ïîïóëÿðèçóþòü

ìèñòåöòâî, à ùå é çáëè-
æóþòü ä³òåé. Àäæå âîíè
îáì³íþþòüñÿ òåëåôîíà-
ìè é àäðåñàìè, çàâ’ÿçó-
þòü äðóæáó.

Àêòèâíî âëàøòîâóâà-
òè òàê³ çàõîäè Äàð³ÿ ïî-
÷àëà ùå ç 2001 ðîêó. Òî-
ä³ ñâ³ò ïîáà÷èâ ôåñòè-
âàëü “Âåñíà òàíöþº”,
ÿêèé ùîðîêó ïðîâîäÿòü
ó êâ³òí³.

Ñàìà æ Äàð³ÿ ç ï’ÿòè

ðîê³â çàéìàëàñÿ áàëåòîì
ó õîðåîãðàô³÷í³é øêîë³,
çãîäîì çàõîïèëàñÿ íà-
ðîäíèìè òàíöÿìè. Íèí³
ïàí³ Áåðíàäñüêà — äî-
öåíò êàôåäðè ñó÷àñíî¿
õîðåîãðàô³¿ â Êè¿âñüêî-
ìó íàö³îíàëüíîìó óí³-
âåðñèòåò³ êóëüòóðè òà
ìèñòåöòâ, ñòàðøèé âè-
êëàäà÷ ñïîðòèâíîãî òàí-
öþ Íàö³îíàëüíîãî óí³-
âåðñèòåòó ô³çè÷íîãî âè-

õîâàííÿ òà ñïîðòó, à òà-
êîæ êàíäèäàò ìèñòåö-
òâîçíàâñòâà.

“Ñïîä³âàþñÿ, ç êîæ-
íèì ðîêîì ôåñòèâàëü
íàáèðàòèìå îáåðò³â. Íà-
ñòóïíîãî çàïðîñèìî
òàíöþðèñò³â òà âîêàë³ñ-
ò³â íå ò³ëüêè ç êðà¿í
áëèçüêîãî çàðóá³ææÿ, à
é ç ªâðîïè”,— ïîä³ëè-
ëàñÿ ïëàíàìè îðãàí³çà-
òîð
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Скільки днів новорічних
канікул потрібно Україні?

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíà ïîãîäà. Áåç îïàä³â. Ó çàõ³äí³é ïîëîâèí³ ì³ñöÿ-

ìè òóìàí, ïàìîðîçü. Íà äîðîãàõ ïîäåêóäè îæåëåäèöÿ. Â³òåð ïåðå-
âàæàòèìå ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 3—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —1...—6°Ñ,
âíî÷³ —4...—9°Ñ; íà Ïðèêàðïàòò³ òà Ëóãàíùèí³ —10...—15°Ñ; â
Êðèìó òà Ïðèàçîâ’¿ âäåíü +1...+6°Ñ, âíî÷³ â³ä +2 äî —3°Ñ; íà ï³â-
äåííîìó óçáåðåææ³ Êðèìó âäåíü +7...+9°Ñ, âíî÷³ +3...+5°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíà ïîãîäà. Áåç îïàä³â. Ì³ñöÿìè ïî îáëàñò³ òó-
ìàí, ïàìîðîçü. Íà äîðîãàõ ïîäåêóäè îæåëåäèöÿ. Â³òåð ï³âäåííî-
ñõ³äíèé, 3—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —2...—4°Ñ, âíî÷³
—4...—9°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Дарія Бернадсь а не лише ор аніз вала он рс мистецтв, а й сама вела йо о
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1. Ñê³ëüêè íå â³äïî÷èâàé, âñå îäíî ìàëî — 26 %
2. ×èì á³ëüøå, òèì êðàùå — 22 %
3. Äâà òèæí³ — 20 %
4 Òèæäåíü — 17 %
5. Äîñòàòíüî îäíîãî äíÿ — 8 %
6. Í³êîëè â³äïî÷èâàòè — ïðàöþâàòè ïîòð³áíî — 7 %


