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РІК БЕЗ ВЛАДИ
Підс м ом 2007 ро стало свідомлення
то о, що раїна здатна жити без політи ів

ссттоорр..  66��77

БУДІВНИЦТВО РОКУ
У столиці спор дили найвищий офіс,
відреставр вали “Золоті ворота”,
від рили депо, міст через Гавань
та Центр серця

Òðîëåéáóñè ïîâåðòàþòüñÿ
Íà Òåðåìêàõ â³äêðèëîñÿ ïåðøå çà îñòàíí³ 40 ðîê³â òðîëåéáóñíå äåïî

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора Києві від рилося но-
ве тролейб сне депо. Участь
в рочистостях зяв місь ий
олова Леонід Черновець ий.
Незважаючи на потреб , тро-
лейб сних депо Києві не
б д вали вже 40 ро ів. Но-
вий омпле с розрахований
на 150—200 тролейб сів.

Ó÷îðà ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé â³äêðèâ íîâå òðîëåéáóñíå
äåïî íà âóë. Òðóòåíêà. Äî öüîãî
òðîëåéáóñíèõ äåïî íå áóäóâàëè âæå
40 ðîê³â. Áóä³âíèöòâî êîìïëåêñó,
ðîçðàõîâàíîãî íà 150—200 òðîëåé-
áóñ³â, îá³éøëîñÿ ì³ñòó â 136,2 ìëí
ãðí. Íîâå äåïî ìàº íå ëèøå ãàðà-
æ³, à é ïðèì³ùåííÿ äëÿ ìèòòÿ, ôàð-
áóâàííÿ òà ðåìîíòó òðîëåéáóñ³â. Óñ³
âîíè îáëàäíàí³ íàëåæíîþ òåõí³-
êîþ. À ïðàöþâàòèìå òóò 1100 ëþ-
äåé.

Íîâèé êîìïëåêñ çàì³íèâ ñòàðå äå-
ïî ¹ 1 íà ×åðâîíîàðì³éñüê³é, 132,
êîòðå áåç ñåðéîçíèõ ðåêîíñòðóêö³é
ïðàöþâàëî 72 ðîêè ³ ïåðåáóâàëî ôàê-
òè÷íî â àâàð³éíîìó ñòàí³. Çà ñëîâà-
ìè ìåðà, ïåðåíåñåííÿ äåïî íà Òå-
ðåìêè º äîñèòü ïðàêòè÷íèì êðîêîì,
àäæå ãîëîâí³ ïàñàæèðîïîòîêè ôîð-
ìóþòüñÿ ÿêðàç òóò, ó ì³ñö³ àêòèâíî¿
æèòëîâî¿ çàáóäîâè. Äî 2010 ðîêó íà
Òåðåìêàõ ïðîæèâàòèìå 250—300 òèñ.
êèÿí. Ùîá ¿ì çðó÷í³øå áóëî ä³ñòà-
âàòèñÿ äî öåíòðó ì³ñòà, â³äêðèþòü
òðîëåéáóñí³ ìàðøðóòè. Íîâ³ ã³ëêè
éòèìóòü òàêîæ äî òðüîõ ñòàíö³é ìåò-
ðî, ÿê³ â³äêðèþòü ó íàïðÿìêó Òåðåì-
ê³â íàñòóïíîãî ðîêó.

“Ìè ïîâåðòàòèìåìî ì³ñòó çðó÷íèé
äëÿ ïàñàæèð³â òà íåøê³äëèâèé äëÿ
åêîëîã³¿ òðîëåéáóñíèé ³ òðàìâàéíèé
òðàíñïîðò”,— ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé. Çà éîãî ñëîâàìè, öüîãî ðî-
êó Êè¿â ïðèäáàâ 126 íîâèõ êîìôîðò-
íèõ òðîëåéáóñ³â, à â 2008-ìó ¿õ çà-
êóïëÿòü ìàéæå âäâ³÷³ á³ëüøå. Ñòî-
ëè÷íèé ãîëîâà âïåâíåíèé, ùî çà ï³â-
òîðà-äâà ðîêè âäàñòüñÿ ïîâí³ñòþ
îíîâèòè ïàðê êîìóíàëüíîãî ãðîìàä-
ñüêîãî òðàíñïîðòó. Òðîëåéáóñí³
ìàðøðóòè ïëàíóþòü â³äêðèòè íà âó-
ëèöÿõ Ãîðüêîãî òà Âàñèëüê³âñüê³é,
Õàðê³âñüêîìó øîñå òà ïðîñïåêò³ Ãà-
ãàð³íà. Òðîëåéáóñè âåëèêî¿ ì³ñòêîñò³
çàïóñòÿòü ³ äåÿêèìè öåíòðàëüíèìè
âóëèöÿìè. Ðîçâèâàòèìóòü òðîëåéáóñ-
íó ìåðåæó é íà Òðîºùèí³. Òóò, äî
ñëîâà, íàñòóïíîãî ðîêó ïëàíóþòü
ðîçïî÷àòè áóä³âíèöòâî äåïî çì³øà-
íîãî òèïó — äëÿ òðîëåéáóñ³â òà àâ-
òîáóñ³â, àíàëîã³â ÿêîìó â Óêðà¿í³ ïî-
êè ùî íåìàº
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Леонід Черновець ий запевнив, що місто повертатиметься зр чний для пасажирів та неш ідливий для е оло ії тролейб сний транспорт
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Êèÿíè îòðèìàëè êâàðòèðè
Ó÷îðà çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿â-

ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü-
÷èöüêà âðó÷èëà 100 îðäåð³â íà êâàðòèðè
ñ³ì’ÿì, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà êâàðòèðí³é ÷åð-
ç³ ³ ÷åðãà ÿêèõ ï³ä³éøëà. Ñåðåä òèõ, õòî îò-
ðèìàâ îðäåðè, — áàãàòîä³òí³ ñ³ì’¿, ïîòåð-
ï³ë³ â³ä àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ, ³íâàë³äè â³éíè òà
îäèíîê³ ìàòåð³. ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà çàçíà÷è-
ëà, ùî íèí³ ó Êèºâ³ íà êâàðòèðíîìó îáë³-
êó ïåðåáóâàº 123 òèñÿ÷³ ñ³ìåé, à ç îáë³êó â
ðåçóëüòàò³ ïåðåâ³ðîê áóëî çíÿòî 3 òèñÿ÷³ ñ³-
ìåé, ÿê³ âæå àáî ïðèäáàëè æèòëî, àáî ñòîÿ-
ëè íà ÷åðç³ íåçàêîííî. Ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà çà-
çíà÷èëà “Õðåùàòèêó”, ùî êè¿âñüêà âëàäà
çðîáèòü óñå, ùîá æèòëî îòðèìóâàëè ñïðàâ-
ä³ ò³, õòî éîãî ïîòðåáóº

Ñòîëèö³ íå çàãðîæóº 
åï³äåì³ÿ ãðèïó

Ó÷îðà ãîëîâíèé ë³êàð Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñòàíö³¿ ²ðèíà
Êîçëîâà ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó”, ùî ìè-
íóëîãî òèæíÿ íà ãðèï òà ÃÐÂ² ïåðåõâîð³-
ëî òðîõè á³ëüøå 18 òèñ. êèÿí. Öå ñâ³ä÷èòü
ïðî òå, ùî çàõâîðþâàí³ñòü íàðàç³ â 1,9 ðà-
çó íèæ÷à â³ä åï³äåì³îëîã³÷íîãî ïîðîãà òà
ö³ëêîì â³äïîâ³äàº ñåçîííîìó ð³âíþ. Çà äà-
íèìè â³ðóñîëîã³÷íî¿ ëàáîðàòîð³¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ðóñ ãðèïó íå âèÿâëåíî,
à çàãðîçè âèíèêíåííÿ åï³äåì³¿ íàðàç³ íå-
ìàº. Ïðîòå ìåäèêè ðàäÿòü ³ íàäàë³ âæèâà-
òè á³ëüøå â³òàì³í³â, òåïë³øå âäÿãàòèñÿ òà
çì³öíþâàòè ñâ³é ³ìóí³òåò ïîçèòèâíèìè
åìîö³ÿìè

Àðõ³òåêòîðè ìàþòü 
îñîáèñòî â³äïîâ³äàòè 
çà ÿê³ñòü ïðîåêò³â

Ó÷îðà íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñü-
êîãî ñåðåäîâèùà Âàñèëü Ïðèñÿæíþê ïîâ³-
äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî äëÿ íàïîâíåííÿ Ãå-
íåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà ôàõ³âö³ ðîçðîáëÿ-
þòü ïëàíè äåòàëüíîãî ïëàíóâàííÿ òåðèòîð³¿
Êèºâà. Ïðîòå, çà ñëîâàìè ïàíà Ïðèñÿæíþ-
êà, îñíîâíà ïðîáëåìà â òîìó, ùî äîñèòü ÷àñ-
òî àðõ³òåêòîðè íàìàãàþòüñÿ ïåðåêîíàòè Ì³ñ-
òîáóä³âíó ðàäó â òîìó, ùî óù³ëüíåííÿ çàáó-
äîâè íå ñïðè÷èíèòü ïðîáëåì. “Ó ïåðøó ÷åð-
ãó, çà ÿê³ñòü ïðîåêò³â òà âèêîíàííÿ ì³ñòî-
áóä³âíèõ âèìîã â³äïîâ³äàþòü àðõ³òåêòîðè,
ùî ¿õ âèêîíóþòü. Ââàæàþ çà äîö³ëüíå ââå-
äåííÿ îñîáèñòî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ àðõ³òåêòî-
ð³â òà ¿õ ñåðòèô³êàö³¿”,— çàçíà÷èâ Âàñèëü
Ïðèñÿæíþê

Íà äîðîãàõ ì³ñòà ç’ÿâëÿòüñÿ
³íôîðìàö³éí³ òàáëî

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî çã³ä-
íî ç â³äïîâ³äíèì ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
íà 12 ìàã³ñòðàëüíèõ äîðîãàõ Êèºâà ñòîëè÷-
íà âëàäà ðîçòàøóº íîâ³ ³íôîðìàö³éí³ òàáëî
òà äîðîæí³ çíàêè ç³ çì³ííîþ ³íôîðìàö³ºþ.
Òàê, 24 êîìïëåêòè ³íôîðìàö³éíèõ òàáëî ðîç-
òàøóþòü íà Âåëèê³é ê³ëüöåâ³é äîðîç³, 14 —
íà ïðîñïåêò³ Ïåðåìîãè, ïî 8 îäèíèöü âñòà-
íîâëÿòü íà Ì³íñüêîìó, Áðîâàðñüêîìó òà
ïðîñïåêò³ Ì. Áàæàíà. Òàêîæ ôàõ³âö³ çàì³íÿòü
çàñòàð³ë³ ëàìïîâ³ ñâ³òëîôîðè òà îáëàäíàííÿ
íà ñó÷àñí³ ñâ³òëîä³îäí³

Ä³òåé â³òàëè 
â Êîëîíí³é çàë³ ìåð³¿

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é
Æóðàâñüêèé ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî
600 ä³òåé ç ôóíêö³îíàëüíèìè îáìåæåííÿ-
ìè îòðèìàëè íîâîð³÷í³ ïîäàðóíêè â³ä
ÊÌÄÀ òà ïîäèâèëèñÿ íîâîð³÷íó âèñòàâó
“Ðàä³ñòü çóñòð³÷³”. Íà ñâÿòêîâó âèñòàâó çà-
ïðîñèëè ä³òåé-ñèð³ò, à òàêîæ ä³òåé-³íâàë³-
ä³â, ÿê³ º ó÷àñíèêàìè ñîö³àëüíî-ïñèõîëî-
ã³÷íèõ ðåàá³ë³òàö³éíèõ çàõîä³â, ùî ðåàë³-
çóþòüñÿ çà ì³ñüêîþ êîìïëåêñíîþ ïðîãðà-
ìîþ “Òóðáîòà”, çàçíà÷èâ ïàí Æóðàâñüêèé.
Ó Êèºâ³ ä³º ìåðåæà Öåíòð³â ðåàá³ë³òàö³¿ äëÿ
ä³òåé òà ìîëîä³ ç ôóíêö³îíàëüíèìè îáìå-
æåííÿìè. Êîæåí ³ç 11 òàêèõ öåíòð³â ùî-
òèæíåâî íàäàº ï³äòðèìêó òà äîïîìîãó 300
þíèì êèÿíàì

Ìîëîäî — çð³ëî

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

У понеділо КМДА відб лися
останні цьо о ро ромадсь і
сл хання. Кияни об оворили з
представни ами влади, що вда-
лося зробити за 2007-й і на що
перед сім варто зверн ти ва
в 2008-м .

Ó ïîíåä³ëîê ó Êîëîíí³é çàë³ Êè¿âì³ñüê-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³äáóëèñÿ ÷åðãîâ³ é
îñòàíí³ ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ öüîãî ðîêó.
Âëàñíå, éîãî ï³äñóìêè ³ âèð³øèëè îáãî-
âîðèòè ç êèÿíàìè.

Ïåðøèì â³äçíà÷èëè òå, ùî Êè¿â ñòàº
êðàñèâ³øèì ³ íàáóâ âèãëÿäó ñïðàâæíüî¿
ºâðîïåéñüêî¿ ñòîëèö³. ßêùî òîð³ê íà
ãîëîâí³é âóëèö³ ì³ñòà áóëî 110 ÌÀÔ³â,
òî íèí³ ¿õ 20, âñ³ âîíè ðîçðîáëåí³ äè-
çàéíåðàìè é íå ïñóþòü âèãëÿäó. Ó ì³ñ-
ò³ çà 2006-é âèñàäèëè 21 òèñ. äåðåâ, 50

òèñ. êóù³â ³ 15,5 ìëí êâ³ò³â. Çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà ðîçïî-
â³ëà, ùî íà ñüîãîäí³ ðîçðîáëåíî ïðîãðà-
ìó íà ÷îòèðè ðîêè, çà ÿêîþ âñ³ öåí-
òðàëüí³ âóëèö³ Êèºâà ñòàíóòü òàêèìè æ
êðàñèâèìè, ÿê Õðåùàòèê. Ê³ëüê³ñòü ê³î-
ñê³â áóäå ì³í³ìàëüíà, à ïðîäàâàòèìóòü
ó íèõ ëèøå ïðåñó, òþòþíîâ³ âèðîáè òà
òåëåôîíí³ êàðòêè. Ïðèäáàòè ïðîäóêòè
òà òîâàðè ïåðøî¿ ïîòðåáè â Êèºâ³ 
òàêîæ ñòàíå çðó÷í³øå — ìàãàçèíè â³ä-
êðèþòü ñêð³çü ó çîí³ ï³øîõ³äíî¿ äîñÿæ-
íîñò³.

Çà äàíèìè ì³ñüêîãî call-öåíòðó, äî
ÿêîãî çà âåñü öåé ÷àñ çàòåëåôîíóâàëî
ìàéæå 1,6 ìëí îñ³á, îäíèì ³ç íàéáîëþ-
÷³øèõ äëÿ êèÿí ïèòàíü º ìåäèöèíà òà ñî-
ö³àëüíå îáñëóãîâóâàííÿ. Íà÷àëüíèê Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà
ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ Ëþäìèëà Êà÷ó-
ðîâà ðîçïîâ³ëà, ùî öüîãî ðîêó ïðèäáà-
íî 60 ºâðîìîá³ë³â “øâèäêî¿ äîïîìîãè”,
áî ê³ëüêà ðîê³â àâòîïàðê ïðàêòè÷íî íå
îíîâëþâàëè. Íàéá³ëüøîþ ïîä³ºþ ñòàëî

â³äêðèòòÿ Öåíòðó ñåðöÿ — óí³êàëüíîãî
çàêëàäó äåðæàâíîãî ð³âíÿ. Íàñòóïíîãî
ðîêó â Êèºâ³ ïëàíóþòü â³äêðèòè Öåíòð
ïîçèòðîííî¿ ä³àãíîñòèêè, äå ìîæíà áó-
äå ïåðåâ³ðèòè ñòàí óñüîãî îðãàí³çìó.
Êð³ì òîãî, ðîçïî÷íóòü áóä³âíèöòâî ùå
òðüîõ ä³àãíîñòè÷íèõ öåíòð³â òà ºâðîëà-
áîðàòîð³¿.

Òðàíñïîðòíå ïèòàííÿ â ðàìêàõ ³íòåð-
àêòèâíîãî îïèòóâàííÿ ï³ä ÷àñ ñëóõàíü êè-
ÿíè íàçâàëè òàêèì, ùî ïîòðåáóº ïåðøî-
÷åðãîâîãî âèð³øåííÿ. Ç 3,3 òèñ. òèõ, õòî
çàòåëåôîíóâàâ, 37 % òðàíñïîðò òóðáóº
íàéá³ëüøå. Êèÿíè õî÷óòü òàêîæ, ùîá âëà-
äà çâåðíóëà óâàãó íà ìåäèöèíó — çà öå
âèñëîâèëèñü 32 %. Ïðîáëåìè ÆÊÃ íàé-
âàæëèâ³øèìè ââàæàþòü 31 % ðåñïîíäåí-
ò³â. “Êîëè ìè ïî÷àëè ïðàöþâàòè, ÆÊÃ
áóëà â êðèòè÷íîìó ñòàí³. Ñüîãîäí³, ÿê
áà÷èìî, äëÿ êèÿí öå âæå íå íàéãîñòð³øà
ïðîáëåìà. Öå îçíà÷àº, ùî ìè ïðàöþºìî
åôåêòèâíî, ³ òàê ñàìî âèð³øèìî é ðåø-
òó ïèòàíü”,— ï³äáèëà ï³äñóìîê ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà

Ãðîìàäñüê³ñòü 
ïðîñëóõàëà ð³÷íèé êóðñ

Ôîðóì òâîð÷î¿ ìîëîä³ —
êîíêóðñ, íà ÿêîìó ìîëîä³ õó-
äîæíèêè, ôîòîãðàôè, êîìïî-
çèòîðè, à â³äòåïåð ³ æóðíàë³ñ-
òè òà ìàéñòðè â³äåî-àðòó ïðåä-
ñòàâëÿþòü ñâî¿ òâîð÷³ ðîáîòè,
â³äáóâàºòüñÿ òðåò³é ð³ê ïî-
ñï³ëü. ²í³ö³àòèâà ôîðóìó íà-
ëåæèòü ãàëåðå¿ “Ðà”, à ïðîâî-
äèòüñÿ ñï³ëüíî ç Ãîëîâíèì
ì³ñüêèì óïðàâë³ííÿì ó ñïðà-
âàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ òà Êè¿â-
ñüêèì öåíòðîì ñîö³àëüíèõ
ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìî-
ëîä³. Öüîãî ðîêó ãåíåðàëüíèì
ìåä³à-ïàðòíåðîì ôîðóìó âè-
ñòóïèâ Êè¿âñüêèé ìåä³à-õîë-
äèíã.

Ìåòà ôîðóìó — ðîçêðèòè
òâîð÷èé ïîòåíö³àë ìîëîäèõ
êèÿí. Äî ó÷àñò³ ó íüîìó çà-
ïðîøóâàëè ìîëîäèõ ëþäåé
â³êîì â³ä 14 äî 35 ðîê³â. Ïå-
ðåìîæö³â âèçíà÷àëè ó ø³ñ-
òüîõ íîì³íàö³ÿõ: “Æèâîïèñ
òà ãðàô³êà”, “Â³ëüíà òåõí³-
êà”, “Â³äåî-àðò”, “Ôîòîãðà-
ô³ÿ”, “Ìóçèêà” é “Æóðíàë³ñ-
òèêà”. Îö³íþâàëè ðîáîòè çà-
ãàëüíîâèçíàí³ ñïåö³àë³ñòè —

ó êîæí³é íîì³íàö³¿ ñâ³é. Öüî-
ãî ðîêó â êîíêóðñ³ âçÿëè
ó÷àñòü ïðèáëèçíî 200 ðîá³ò.
ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” äè-
ðåêòîð ãàëåðå¿ “Ðà” Àíäð³é
Òðèë³ñüêèé, íàéá³ëüøå áóëî
ôîòîãðàô³é. Âîäíî÷àñ ó íî-
ì³íàö³ÿõ “Â³äåî-àðò” òà
“Æóðíàë³ñòèêà” íåãóñòî. Çà
ñëîâàìè ïàíà Òðèë³ñüêîãî,
ìîëîäü íå çîâñ³ì ðîç³áðàëà-
ñÿ ç òåìîþ æóðíàë³ñòñüêîãî
åñå òà ïîíÿòòÿì ìèñòåöòâà â³-
äåî-àðòó. Äî ñëîâà, ïåðåìîæ-

öåì íîì³íàö³¿ “Æóðíàë³ñòè-
êà” ñòàëà êîðåñïîíäåíò Êè-
¿âñüêîãî ìåä³à-õîëäèíãó ç ãà-
çåòè “Âå÷³ðí³é Êè¿â” Õðèñ-
òèíà Êëþøíèê.

Ïåðåìîæö³ îòðèìàëè äèï-
ëîìè é ïàì’ÿòí³ â³äçíàêè ÃÓ
ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³. ßê
ïîâ³äîìèâ éîãî íà÷àëüíèê
Ñåðã³é Áåðåçåíêî, äèïëîì
òàêîæ äàº ïðàâî ïåðåìîæöþ
îòðèìàòè â³ä óïðàâë³ííÿ ïó-
ò³âêó íà â³äïî÷èíîê. Çèìî-
âó — íà òèæäåíü äî Çàêàð-

ïàòòÿ, àáî æ äâîòèæíåâó ë³ò-
íþ — íà ×îðíå ÷è Àçîâñüêå
ìîðå.

Çà ñëîâàìè ïàíà Áåðåçåí-
êà, ï³äòðèìêà òâîð÷èõ ³í³ö³-
àòèâ ìîëîä³ º îäíèì ³ç ïð³î-
ðèòåò³â ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè
ì³ñüêî¿ âëàäè. Ôîðóì òâîð-
÷î¿ ìîëîä³ â³äíèí³ ñòàº òðà-
äèö³éíèì ùîð³÷íèì. Ïîäè-
âèòèñÿ íà ðîáîòè ïåðåìîæ-
ö³â òâîð÷îãî êîíêóðñó ìîæ-
íà ó ãàëåðå¿ “Ðà” ïðîòÿãîì
äâîõ íàñòóïíèõ òèæí³â

Ó Êè¿âì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³äáóëèñÿ îñòàíí³ â öüîìó
ðîö³ ñëóõàííÿ, íà ÿêèõ ï³äáèëè ï³äñóìêè ðîêó

Âèçíà÷åíî ïåðåìîæö³â òðåòüîãî êè¿âñüêîãî ôîðóìó 
òâîð÷î¿ ìîëîä³
Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора на ородили пе-
реможців третьо о
місь о о фор м твор-
чої молоді. Серед
майже 200 робіт,
представлених моло-
дими х дожни ами,
фото рафами, омпо-
зиторами, ж рналіста-
ми та майстрами ві-
део-арт , 18 визнано
най ращими. Їхні авто-
ри отримають п тів и
на відпочино . З робо-
тами переможців мож-
на ознайомитись а-
лереї "Ра".

Володар а першо о місця в номінації "Вільна техні а" Катерина Троцен о план є поїхати по п тівці до
За арпаття

Ô
îò
î 

Ì
èê
îë
è 

ÒÈ
Ì
×
ÅÍ

Ê
À



ПП АА РР ТТ ИИ ТТ УУ РР АА

Äåïóòàòè 
ïðàöþâàòèìóòü 
áåç âèõ³äíèõ

Ñüîãîäí³ íà çàñ³äàíí³ óðÿäó ì³í³ñòðè ìà-
þòü íàì³ð ðîçãëÿíóòè ïðîåêò çàêîíó ïðî
äåðæàâíèé áþäæåò íà 2008 ð³ê. Íàðîäíèé
äåïóòàò â³ä ÁÞÒ Ñåðã³é Òåðüîõ³í ïîâ³äî-
ìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî ïàðëàìåíò ïðàöþâà-
òèìå äîòè, äîêè ãîëîâíèé ô³íàíñîâèé äî-
êóìåíò êðà¿íè áóäå óõâàëåíî. “Ãàäàþ, ùî
ñèä³òèìåìî â çàë³ ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü ï³ä
Íîâèé ð³ê ³ íà Ñâÿòâå÷³ð. Áþäæåò óõâàëè-
ìî, àëå òðåáà áóäå ïîò³ì çì³íþâàòè â ïåð-
øîìó êâàðòàë³”,— íàãîëîñèâ äåïóòàò. Íà
éîãî äóìêó, â ïðîåêò³ êîøòîðèñó º ÷èìàëî
ïðèõîâàíèõ “êîìåðö³éíèõ” ãðîøåé. Òîæ
óðÿä ìîæå óõâàëèòè ð³øåííÿ ùîäî óòðè-
ìàííÿ â³ä ô³íàíñóâàííÿ äåÿêèõ ïðîãðàì ó
ïåðøîìó êâàðòàë³. Íàãàäàºìî, ë³äåð Ïàðò³¿
ðåã³îí³â, ïðåì’ºð-ì³í³ñòð îïîçèö³éíîãî óðÿ-
äó Â³êòîð ßíóêîâè÷ ó÷îðà çàæàäàâ â³ä ÷èí-
íîãî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â íåãàéíî ïîäàòè äî
Âåðõîâíî¿ Ðàäè ïðîåêò äåðæàâíîãî áþäæå-
òó íà 2008 ð³ê. Ïðî öå â³í çàÿâèâ ï³ä ÷àñ
çóñòð³÷³ ç ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì Þë³ºþ Òèìî-
øåíêî

Àðñåí³é ßöåíþê 
ïîñòàâèâ 
óëüòèìàòóì

Ñüîãîäí³ äî 10-¿ ãîäèíè ôðàêö³ÿ Ïàðò³¿
ðåã³îí³â ìàº ïîäàòè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè ñâî¿
ïðîïîçèö³¿ ïðî ïåðñîíàëüíèé ñêëàä êîì³òå-
ò³â. ²íàêøå íà ðîçãëÿä ïàðëàìåíòó âèíåñóòü
ïîñòàíîâó çà ï³äïèñàìè ðåøòè ôðàêö³é. Ïðî
öå ïåðåä çàêðèòòÿì ó÷îðàøíüîãî çàñ³äàííÿ
Âåðõîâíî¿ Ðàäè çàÿâèâ ãîëîâà ïàðëàìåíòó
Àðñåí³é ßöåíþê. “×îòèðè ôðàêö³¿ óçãîäè-
ëè ïîâí³ñòþ ïåðñîíàëüíèé ðîçïîä³ë êîì³òå-
ò³â. Öå ÁÞÒ, ÍÓ—ÍÑ, Êîìïàðò³ÿ ³ Áëîê
Ëèòâèíà”, ïîâ³äîìèâ ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè. “Ìè î÷³êóºìî ùå ðàç óçãîäæåíîãî ð³-
øåííÿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. ßêùî î 10-é ãîäèí³
ðàíêó òàêîãî ð³øåííÿ íå áóäå, íà ðîçãëÿä
Âåðõîâíî¿ Ðàäè âíåñåìî ïðîåêò ïîñòàíîâè
ÂÐ çà ï³äïèñîì ÷îòèðüîõ ôðàêö³é”,— ïî-
îá³öÿâ ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè

ÖÂÊ íàäàëà 
“ïîìàðàí÷åâ³é” 
êîàë³ö³¿ äðóãå äèõàííÿ

Ó÷îðà Öåíòðàëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ çàðå-
ºñòðóâàëà 14 íîâèõ íàðîäíèõ äåïóòàò³â
Óêðà¿íè çà ñïèñêàìè Áëîêó Þë³¿ Òèìîøåí-
êî ³ Áëîêó “Íàøà Óêðà¿íà — Íàðîäíà ñà-
ìîîáîðîíà” çàì³ñòü äåïóòàò³â öèõ ôðàêö³é,
ÿê³ ñòàëè óðÿäîâöÿìè. Çîêðåìà, çà ñïèñêîì
ÁÞÒ çàðåºñòðîâàíî Âàñèëÿ Êðàâ÷óêà,
Îëåêñàíäðà Ãóäèìó, Àíäð³ÿ Ïàâëîâñüêîãî,
Àíòîí³íó Áîëþ÷ó, Ìèêîëó Ïîòàï÷óêà, Ñåð-
ã³ÿ Êîøèíà, Áîðèñà Øèÿíîâà, Îëåêñ³ÿ Çà-
ðóäíîãî. Çà ñïèñêîì áëîêó ÍÓ—ÍÑ çàðå-
ºñòðîâàíî ßðîñëàâà Äæîäæèêà, Åäóàðäà
Çåéíàëîâà, Ñåðã³ÿ Âàñèëåíêà, ßðîñëàâà
Êåíäçüîðà, Ìèêîëó Êðóöÿ, Àíäð³ÿ Ïàðóá³ÿ.
Ó Âåðõîâí³é Ðàä³ âîíè ïðèéíÿëè ïðèñÿãó.
ßê ïîâ³äîìèâ ñï³êåð ïàðëàìåíòó Àðñåí³é
ßöåíþê, íîâ³ äåïóòàòàè óâ³éøëè äî ôðàê-
ö³é, çà ñïèñêàìè ÿêèõ âîíè îáðàí³. Òàêèì
÷èíîì, “ïîìàðàí÷åâà” êîàë³ö³ÿ çíîâó ìàº
á³ëüø³ñòü ó ïàðëàìåíò³

Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â 
â³çüìåòüñÿ çà çåìëþ

Ó÷îðà äåïóòàò â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ²âàí
Ïîïåñêó ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî éîãî
ïîë³òè÷íà ñèëà ìàº íàì³ð ï³äòðèìàòè ïðî-
äîâæåííÿ ìîðàòîð³þ íà ïðîäàæ çåìë³ ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ. Â³í ïî-
âèíåí ä³ÿòè äî óõâàëåííÿ âñ³õ íàëåæíèõ çà-
êîí³â, ÿê³ á íàäàëè ðèíêó çåìë³ öèâ³ë³çî-
âàíîãî âèãëÿäó. Âæå ñòâîðåíî â³äïîâ³äíó
ïàðò³éíó ãðóïó íà ÷îë³ ç êîëèøí³ì ì³í³ñ-
òðîì àãðàðíî¿ ïîë³òèêè Â³êòîðîì Ñëàóòîþ,
ÿêà ãîòóº ïîïðàâêè äî çàêîíîäàâñòâà. Íà-
ãàäàºìî, ïðîäàæ çåìåëü òåîðåòè÷íî ìîæëè-
âèé ç ïî÷àòêó íîâîãî ðîêó, àäæå ïàðëàìåíò
ïðîäîâæèâ ìîðàòîð³é íà êóï³âëþ-ïðîäàæ
çåìë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ
ëèøå äî 1 ñ³÷íÿ 2008 ðîêó
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Ð³ê áåç âëàäè
Ï³äñóìêîì 2007 ðîêó ñòàëî óñâ³äîìëåííÿ òîãî, 
ùî êðà¿íà çäàòíà æèòè áåç ïîë³òèê³â
Âîëîäèìèð ÌÀË²ÍÊÎÂÈ×, 
äèðåêòîð óêðà¿íñüêî¿ ô³ë³¿ 
Ì³æíàðîäíîãî ³íñòèòóòó 
ãóìàí³òàðíî-ïîë³òè÷íèõ äîñë³äæåíü,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

ßê íà ìåíå, ïðîòÿãîì óñüîãî ðîêó ìè
ìàëè íå ïîë³òè÷íó êðèçó, à êðèçó ïîë³-
òèêóìó. Íàøà ïîë³òè÷íà åë³òà, âñ³ ïîë³-
òè÷í³ ñèëè ïðîäåìîíñòðóâàëè ö³ëêîâè-
òó íåçäàòí³ñòü êåðóâàòè äåðæàâîþ. ² öå
äóæå ñåðéîçíà ïðîáëåìà, ÿêà òóðáóâàòè-
ìå íàñ ³ â ìàéáóòíüîìó. Ïàðëàìåíò
ïðàêòè÷íî íå ïðàöþâàâ, ïî÷èíàþ÷è â³ä
áëîêàäè åëåêòðîùèòîâî¿ ³ áåçïåðåðâíèõ
âèõîä³â îïîçèö³¿ òà ïðîäîâæóþ÷è Óêà-
çîì Ïðåçèäåíòà â³ä 2 êâ³òíÿ ïðî ðîçïóñê
ïàðëàìåíòó, à óðÿä íå ïðàöþâàâ íà ïîâ-
íó ñèëó ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 9 ì³ñÿö³â, êî-
ëè Â³êòîð Þùåíêî âîþâàâ ç ïàðëàìåí-
òîì. Ïðîòå êðà¿íà æèëà ³ çàãàëîì â³äíîñ-
íî íåïîãàíî. Íàâ³òü çðîñòàâ âàëîâèé
âíóòð³øí³é ïðîäóêò. Áóâ, áåçóìîâíî, é
âèñîêèé ð³âåíü ³íôëÿö³¿, ïðîòå âîíà áó-
ëà ïîâ’ÿçàíà íå ëèøå ç íàøèìè âíóòð³ø-
í³ìè ïðîáëåìàìè, à íàñàìïåðåä ç ì³æ-
íàðîäíèìè. Öå ñàìå ñïîñòåð³ãàºòüñÿ â
óñ³õ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ. Óêðà¿íà ïðî-
äåìîíñòðóâàëà, ùî ìîæå æèòè íåçàëåæ-
íî â³ä íàøèõ ïîë³òèê³â ³ áåç íèõ òàêîæ.
Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ìè âæå äîçð³ëè íàñò³ëü-
êè, ùî íàøà åêîíîì³êà ìîæå ðîçâèâà-
òèñÿ áåç ï³äêàçîê çãîðè, à íàø³ ÷èíîâ-
íèêè — äîáðå öå ÷è ïîãàíî — ìîæóòü
êåðóâàòè êðà¿íîþ ³ ôóíêö³îíóâàòè áåç
ï³äêàçêè, â ÿêîìó íàïðÿìêó íàëåæèòü
ä³ÿòè.

Òîìó, ç îäíîãî áîêó, ³ ãîëîâíå — öå
ïîðàçêà íàøî¿ ïîë³òè÷íî¿ åë³òè, ïðîòå
ç ³íøîãî,— öå òàêîæ º ñâ³ä÷åííÿì òî-

ãî, ùî ñóñï³ëüñòâî íàøå ìîæå æèòè íà-
â³òü ó òàêèõ óìîâàõ. ßê íà ìåíå, âèñíî-
âîê, ÿêèé ñë³ä çðîáèòè: ïåðåñòàòè òàê
áàãàòî çâåðòàòè óâàãè íà ïîë³òè÷íå æèò-
òÿ êðà¿íè, íà âñ³ ö³ ³íòðèãè é êîíôë³ê-
òè ì³æ ð³çíèìè ã³ëêàìè âëàäè ç ò³º¿
ïðîñòî¿ ïðè÷èíè, ùî âîíè íå â³äîáðà-
æóþòü æîäíèì ÷èíîì ñåðéîçíèõ ñîö³-
àëüíèõ çàêîíîì³ðíîñòåé ³ º ñàìå ³íòðè-
ãàìè — íàñë³äêîì çìîâè íåâåëèêèõ ãðóï
ð³çíèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë. Òîìó òðåáà ÿêî-
ìîãà á³ëüøå çâåðòàòè óâàãó íà ðîçâèòîê
ñóñï³ëüñòâà.

Ãîëîâí³ ïðîáëåìè, êîòð³ ðîç’ºäíóþòü
Óêðà¿íó, íàø ïîë³òèêóì íåçäàòíèé ðîç-
â’ÿçàòè. Ö³ ïðîáëåìè ïîâèííà ñòàâèòè é
íàõîäèòè â³äïîâ³äü íà íèõ íàøà ãðîìàä-
ñüê³ñòü, ãðîìàäñüê³ñòü ð³çíèõ ÷àñòèí
Óêðà¿íè. Ïîêè ùî ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî ó
íàñ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ÿâíà ã³ïåðáîë³çàö³ÿ
áîðîòüáè çà âëàäó ð³çíèõ ïîë³òè÷íèõ óã-
ðóïîâàíü, ÿêà ÷àñòî ëèøå â³äâåðòàº óâà-
ãó ãðîìàäÿí â³ä ðåàëüíîãî æèòòÿ â êðà¿í³.

Ùî æ ñòîñóºòüñÿ êîíêðåòíèõ ôàêò³â
öüîãî ðîêó, òî ÿ ââàæàþ íàéãðóá³øèì
ïîðóøåííÿì Êîíñòèòóö³¿ ä³¿ Ïðåçèäåí-
òà ç ðîçïóñêó ïàðëàìåíòó ³ ôàêòè÷íî —
Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó, à òàêîæ éîãî
ñïðîáó îáìåæóâàòè ñâîáîäó ñëîâà. Ï³ä
îñòàíí³ì ÿ ìàþ íà óâàç³ òå, ùî â³í 
7 ãðóäíÿ íàïðàâèâ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè çà-
êîíîïðîåêò ÿê íåâ³äêëàäíèé ïðî ïîêà-
ðàííÿ òèõ, õòî íå âèçíàº Ãîëîäîìîð ãå-
íîöèäîì. ×îìó ââàæàþ, ùî öå º âàæëè-
âèì ìîìåíòîì, ÿêèé âàðòî çàçíà÷èòè?
Áî ñïðàâà òóò íå â Ãîëîäîìîð³ ³ íå â ãå-
íîöèä³, à â òîìó, ùî âëàäà ïîñÿãàº íà
ãàðàíòîâàíó Êîíñòèòóö³ºþ ³ ïàêòàìè ïðî
ïðàâà ëþäèíè ñâîáîäó ãðîìàäÿí â³ëüíî
âèñëîâëþâàòè ñâîþ äóìêó. Öå º äóæå ³ñ-

òîòíèé ôàêò, ³ íà íüîãî âàðòî çâåðíóòè
óâàãó.

Íåãàòèâîì ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ öüîãî
ðîêó ÿ áà÷ó é ïîä³¿ 27 òðàâíÿ, êîëè Ïàð-
ò³ÿ ðåã³îí³â ³ êîàë³ö³ÿ çàì³ñòü òîãî, ùîá
÷èíèòè ñïðîòèâ (çâè÷àéíî, ìèðíèé,
ïðîñòî ñâîºþ òâåðäîþ ïîçèö³ºþ), çãîäè-
ëàñÿ ï³äïèñàòè óãîäó ïðî äîñòðîêîâ³ âè-
áîðè. Âðåøò³-ðåøò âîíà ö³ âèáîðè é ïðî-
ãðàëà. Ïðè÷îìó ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ïðîãðà-
âàòè Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â íå âì³º òàê ñàìî, ÿê
íå âì³º ïðîãðàâàòè é Ïðåçèäåíò. Âæå
î÷åâèäíî, ùî ñêëàëàñÿ ³íøà êîàë³ö³ÿ, ³
òðåáà áóëî îäðàçó äàòè çìîãó ö³é êîàë³-
ö³¿ êåðóâàòè äåðæàâîþ. Îñê³ëüêè âîíè
ïåðåìîãëè íà öèõ âèáîðàõ — íåçàêîííèõ,
àëå âñå-òàêè. Òîìó íåïîòð³áíî áóëî òÿã-
íóòè ç êîàë³ö³àäîþ, íå ïîòð³áíî ãðàòè â
ò³ ³ãðè, ó ÿê³ ãðàº ñüîãîäí³ Ïðåçèäåíò. À
ïîòð³áíî áóëî, ÿêùî õòîñü ââàæàº ñåáå
äåìîêðàòîì, âèçíàòè ñèòóàö³þ, ÿêà ñêëà-
ëàñÿ. Þë³ÿ Òèìîøåíêî ìàº áóòè ïðåì’-
ºðîì — ïîäîáàºòüñÿ öå êîìóñü ÷è í³. Òàê
âèð³øèëè âèáîðö³. À ó íàñ ïðîäîâæóþòü-
ñÿ ³íòðèãè. ² îñòàííº ïðèçíà÷åííÿ Áîãà-
òèðüîâî¿ íà ïîñàäó ñåêðåòàðÿ ÐÍÁÎ ñâ³ä-
÷èòü ïðî òå, ùî â êðà¿í³ ïîðÿä ³ç óðÿ-
äîì, ÿêèé ï³äòðèìóþòü äâ³ ïîë³òè÷í³ ñè-
ëè — ÁÞÒ ³ ÍÓ — ÍÑ, ùå ñòâîðþºòü-
ñÿ îäèí öåíòð ïîë³òè÷íî¿ âëàäè íà ÷îë³
ç ïðåäñòàâíèêàìè äâîõ ïîë³òè÷íèõ ñèë —
ç îäíîãî áîêó Þùåíêî, Áàëîãà ³ Ñåêðå-
òàð³àò Ïðåçèäåíòà, ç äðóãîãî — Àõìåòîâ,
Êîëåñíèêîâ ³ Áîãàòèðüîâà. Öåé ïîë³òè÷-
íèé öåíòð íå ìàº ñåðéîçíî¿ ïîë³òè÷íî¿
ï³äòðèìêè, àëå âñå-òàêè éîãî ôîðìóâàí-
íÿ, íàïåâíå, ñòâîðèòü ñåðéîçíå íàïðó-
æåííÿ â ïîë³òè÷íîìó æèòò³ íàøî¿ êðà-
¿íè, â³ä ÷îãî ïîñòðàæäàº âñå ñóñï³ëü-
ñòâî

Два Ві тори розмовляють по-чоловічом . Без жіно
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Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ, â. î. ãîëîâíîãî ðåäàê-
òîðà ãàçåòè “Õðåùàòèê”:

— Òåìà íàøîãî êðóãëîãî ñòîëó: “²íôîð-
ìàö³éíå ïîëå Êèºâà, ï³äñóìêè 2007 ðîêó,
î÷³êóâàííÿ êèÿí”. Ïðî ùî ÿ õîò³â áè âåñ-
òè ìîâó. Îñê³ëüêè ñêàíäàë íàâêîëî êîìó-
íàëüíèõ ÇÌ² á³ëüøîþ ì³ðîþ íàäóìàíèé,
òî ÿ âçàãàë³ íå çáèðàþñÿ ïðî öå ãîâîðèòè.
Íàéñì³øí³øå, ùî îáèäâ³ ïðîòèáîð÷³ ñòî-
ðîíè ãîâîðÿòü îäíå é òå ñàìå. Ñèòóàö³ÿ â
òîìó, ùî õòîñü êàæå, áóö³ìòî òðåáà íåãàé-
íî ïðèâàòèçîâóâàòè êîìóíàëüí³ ÇÌ², à ùå
õòîñü ïåðåêîíóº, ùî í³, íå ìîæíà. Ïðî öå
ãîâîðèòè íà öüîìó êðóãëîìó ñòîë³ íå âàð-
òî, îñê³ëüêè â³äáóëîñÿ áàãàòî êðóãëèõ ñòî-
ë³â, íà ÿê³ íàø õîëäèíã, íàø³ êîìóíàëüí³
ÇÌ² íå çàïðîøóâàëè. Àëå º é ³íøà ð³÷, ïðî
ÿêó ÿ õîò³â áè ïîãîâîðèòè, ³ âîíà ñòîñóº-
òüñÿ ôîðìóâàííÿ ³íôîðìàö³éíîãî ïîëÿ Êè-
ºâà. ß íåäàâíî ñòàâ âèêîíóâà÷åì îáîâ’ÿç-
ê³â ðåäàêòîðà êîìóíàëüíîãî ì³ñüêîãî âè-
äàííÿ, äî öüîãî ïðàöþâàâ ó çàãàëüíîíà-
ö³îíàëüí³é ïðåñ³, é ïåðøå, ùî êèíóëîñÿ ó
â³÷³, öå òå, ùî ³íôîðìàö³éíå ïîëå Êèºâà
â³äñòàº ðîê³â íà 10—15 â³ä ³íôîðìàö³éíî-
ãî ïîëÿ çàãàëüíîíàö³îíàëüíèõ âèäàíü, óçà-
ãàë³ íàö³îíàëüíèõ ÇÌ². Öå âèÿâëÿºòüñÿ â
òîìó, ùî â çàãàëüíîíàö³îíàëüíèõ ÇÌ² íà-
âîäÿòü äóìêó ïðîòèëåæíî¿ ñòîðîíè, îñê³ëü-
êè â Óêðà¿í³ âæå ñôîðìóâàëàñÿ îäíà ïîë³-
òè÷íà ñòîðîíà ç âåëèêèì ïîë³òè÷íèì åëåê-
òîðàòîì ³ äðóãà — ç ïîòóæí³øèì ïîë³òè÷-
íèì åëåêòîðàòîì. Òà âñå-òàêè ìóí³öèïàëü-
í³ ÇÌ², ÿ ìàþ íà óâàç³ âñ³ ìóí³öèïàëüí³
ÇÌ², íå ñòàëè íà îáèäâ³ íîãè, ³ ÿ öå ïè-
òàííÿ àäðåñóþ íå êîíêðåòíî äî êîãîñü, à
äî âñ³º¿ ñèñòåìè. Ïîë³òè÷íà ñèñòåìà íà
ì³ñöÿõ ùå íå òàêà â³äêðèòà, ³íôîðìàö³éíî
ï³äæèâëåíà, ùîá äàâàòè ïîâíó ³íôîðìà-
ö³éíó êàðòèíêó. Öå íå ïðîâèíà êîíêðåò-
íîãî âèäàííÿ ÷è êîíêðåòíîãî ïîë³òèêà. Öå,
øâèäøå, á³äà. Ð³÷ íå â òîìó, ùî ëþäè íà
ì³ñöÿõ â³äñòàë³ø³ â³ä çàãàëüíîíàö³îíàëü-
íèõ ïîë³òèê³â, à â òîìó, ùî çàãàëüíîíàö³î-
íàëüí³ ïèòàííÿ àáñòðàêòí³, ÿ ìàþ íà óâà-
ç³ ñèòóàö³þ ó Âåðõîâí³é Ðàä³, âçàºìîâ³äíî-
ñèíè ì³æ ïîë³òè÷íèìè ïàðò³ÿìè. Âîíè âè-
ð³øóþòü, øâèäøå, ñòðàòåã³÷í³ ïèòàííÿ:
ÿêèì ÷èíîì ³òè. Òóò ìîæëèâ³ ïåðåãîâîðè,
ïåâíèé êðåí, êîìïðîì³ñ. À îñü íà ìóí³öè-
ïàëüíîìó ð³âí³ ïî-³íøîìó, ³ â öüîìó ïëà-
í³ íåìàº ï³ä´ðóíòÿ äëÿ ñåðéîçíî¿ ïðîçîðî-
ñò³. Íåìàº ùå òðàäèö³é, º ò³ëüêè òðàäèö³¿
êîìïðîìàòó îäíå íà îäíîãî. Çàãàëüíîíà-
ö³îíàëüí³ ÇÌ² âñå öå âæå, ÿê ìîâèòüñÿ,
ïðîõîäèëè. Ðåã³îíàëüí³ ÇÌ² òîðêàþòüñÿ
êîíêðåòí³øèõ ô³íàíñîâèõ, åêîíîì³÷íèõ,
ìàéíîâèõ ³íòåðåñ³â. Òàì çðîçóì³ëî, ùî Âà-
íÿ õîðîøèé, áî ô³íàíñóº íàøó ãàçåòó, à
Ïåòÿ ïîãàíèé, îñê³ëüêè õî÷å çàáðàòè ùîñü
ó Âàí³. Çâ³äñè é áåðå ïî÷àòîê ð³øåííÿ ïî-
ë³òè÷íå, çîâñ³ì þðèäè÷íî íå âèáóäóâàíå,
ïðî ë³êâ³äàö³þ êîìóíàëüíèõ ÇÌ². Íå âàæ-
ëèâî, ÿê äàë³ ðîçâèâàòèìåòüñÿ ïîë³òè÷íà
êàðòèíà, õòî áóäå á³ëÿ êåðìà, íå âàæëèâî
òàêîæ, õòî êåðóâàòèìå ìóí³öèïàëüíèìè
ÇÌ², îäíàê îñü öåé ìàéäàí÷èê äëÿ äèñêó-
ñ³é ç ïðèâîäó êîìóíàëüíèõ ïðîáëåì íå çáó-
äîâàíèé, éîãî òðåáà çáóäóâàòè, ³íàêøå ìè
íå çðóøèìî ç ì³ñöÿ.

Êîñòÿíòèí ÊÂÓÐÒ, ãîëîâà ïðàâë³ííÿ
ÌÃÎ “²íòåðíüþç-Óêðà¿íà”:

— ßêùî ìè ñïðàâä³ õî÷åìî, ùîá íàøà
êîìóíàëüíà ïðåñà óäîñêîíàëþâàëàñÿ ³
êèÿíàì ñïðàâä³ áóëî ö³êàâî ÷èòàòè ö³ ãà-
çåòè, òî ìè ïîâèíí³ çàïèòàòè ó êèÿí, ùî
íàñïðàâä³ âîíè õî÷óòü áà÷èòè â öèõ ãà-
çåòàõ. ß ïåðåãëÿíóâ ïîá³æíî “Óêðà¿íñüêó
ñòîëèöþ” ³ “Õðåùàòèê”. Òàì çàáàãàòî
ì³ñüêîãî ãîëîâè. Ùî çàâàæàº ïèñàòè ïðî
ïðîáëåìè êèÿí, òîáòî ðîáèòè òàê, àáè
êèÿíè ö³ ãàçåòè ÷èòàëè? ß òàê ðîçóì³þ,
ùî öå âñå-òàêè ïîçèö³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè ³ äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè, ÿêèì, ãðóáî êàæó÷è, ïîô³ã êèÿíè, ¿ì
ö³êàâî ïðîäîâæóâàòè ïðàöþâàòè â òîìó
ñàìîìó ðåæèì³, â ÿêîìó ïðàöþþòü, ³ ùîá
ëþäè çíàëè ïðî íèõ ìåíøå. Ìè öå ðî-
çóì³ºìî. Êîëè äèñêóòóþòü ïðî ïðåñó êî-
ìóíàëüíó ³ ÷àñòî ãîâîðÿòü, ùî ¿¿ ïîòð³á-
íî óñóñï³ëüíþâàòè àáî ïðèâàòèçîâóâàòè,
òî öå ëèøå ñâ³ä÷èòü ïðî ò³ ìåõàí³çìè
ñâ³òîâîãî äîñâ³äó, çà ÿêèõ ç’ÿñóâàëîñÿ,
ùî âîíè íàéåôåêòèâí³ø³ äëÿ òîãî, ùîá
òàêà ïðåñà áóëà ö³êàâîþ.

Ìàêñèì ÐÀÂÐÅÁÀ, çàñòóïíèê ãîëîâíî-
ãî ðåäàêòîðà ³íôîðìàãåíö³¿ “²íòåðÌåä³à
Êîíñàëòèíã”:

— ß ìàâ çìîãó ïîïðàöþâàòè ó êîìó-
íàëüíèõ ÇÌ², íà òåëåêàíàë³ “Êè¿â”. Öå
áóëî äóæå ö³êàâî. Ïåðøå, ùî ìåíå âðà-
çèëî — ÿ ïðèéøîâ ç ²íòåðà — öå òå, íà-
ñê³ëüêè ñâ³òë³ êè¿âñüê³ íîâèíè. ×îìó
ñâ³òë³? Òîìó ùî òàì ç äîïîìîãîþ ìåðà,
éîãî ïîì³÷íèê³â, çàñòóïíèê³â ðîçïîâ³äà-
þòü ïðî õîðîøå. Ïðî ä³òåé, ñèð³ò, äèòÿ-

÷³ áóäèíêè, ³íâàë³ä³â — öå áóëî òàê çâî-
ðóøëèâî, ùî ÿ âñ³ì ïðî öå ðîçïîâ³äàâ.
À òåïåð õîò³ëîñÿ á ïîãîâîðèòè ïðî òå, ÿê
âîíî ìàº áóòè. Ìåí³ çäàºòüñÿ, òóò äâîõ
äóìîê áóòè íå ìîæå. Àáî êîìóíàëüí³
ÇÌ² çàëèøàþòüñÿ êîìóíàëüíèìè ³ âè-
ñâ³òëþþòü ëèøå êîìóíàëüí³ ïðîáëåìè
ì³ñòà Êèºâà, íå çàéìàþ÷èñü ïîë³òèêîþ.
Àáî ¿õ áóòè íå ïîâèííî. ßêùî ìîâà ïðî
ïðèâàòèçàö³þ êîìóíàëüíèõ ÇÌ², ÿêùî
¿õ çàáåçïå÷óâàòèìóòü ô³íàíñîâî ïåâí³
äæåðåëà, òî òóò ³òèìåòüñÿ ïðî òå, ùî öå
áóäå á³çíåñ-ñêëàäîâà. Âîíè ãîâîðèòèìóòü
ïðî âñå, ÿê, íàïðèêëàä, ³íòåðíåò-âèäàí-
íÿ, êîòð³ ïèøóòü ïðî Êè¿â, ðîáëÿòü àê-
öåíò íà ñåêñ³, ñêàíäàëàõ, à íå ïîâ³äîì-
ëÿòèìóòü ïðî ïëàíè ìåð³¿ òà àäì³í³ñòðà-
ö³¿. Âîíè íå ïîâèíí³ çàéìàòèñÿ ïîë³òè-
êîþ ³ íå áóäóòü, ÿêùî ñòàíóòü êîìåðö³é-
íèìè. Àáî âîíè ïðîñòî ðîçïîâ³äàòèìóòü
ïðî òîãî, õòî äàº íà íèõ êîøòè, ³, â êðà-
ùîìó ðàç³, íå ãîâîðèòèìóòü í³÷îãî ïðî
òèõ, õòî íå äàº öèõ êîøò³â. Îòîæ ïîòð³á-
íî âèçíà÷èòèñÿ, çðîáèòè ïåâíèé âèñíî-
âîê. ß áóâ íà “²ãðàõ ïàòð³îò³â”, íà îñ-
òðîâ³ Ðåâ³íüºí, ó ì³ñò³ Ñàí-Ï’ºð³. Òàì º
ìåð, ³ ó íüîãî òàêîæ º êîìóíàëüí³ âèäàí-
íÿ. Âîíè íåâåëè÷ê³, àëå é çíà÷åííÿ öüî-
ãî ì³ñòà ó Ôðàíöóçüê³é Ðåñïóáë³ö³ — â³ä-
ïîâ³äíå.

Êîìóíàëüí³ ïèòàííÿ ñïðàâä³ ö³êàâ³ é
âàæëèâ³. Íèí³ êèÿíè íåàêòèâí³, àëå âî-
íè äóæå ï³äòðèìàëè Ïîìàðàí÷åâó ðåâî-
ëþö³þ. Ïîãðàëè â Ïîìàðàí÷åâó ðåâîëþ-
ö³þ, à ïîò³ì ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî îòà ñàìà
Ïîìàðàí÷åâà ðåâîëþö³ÿ ìîæå âïëèíóòè
íà ñòàí êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà. Ó
ìåíå ï³ñëÿ íå¿ ïðèïèíèëè ïðèáèðàòè ó
äâîð³. ² ìåíå öå íàñòîðîæèëî.

²ðèíà ÌÈËÈÍÅÂÑÜÊÀ, øåô-ðåäàêòîð
íîâèí êàíàëó ÍÒÍ:

— Õîò³ëîñÿ á ï³äâåñòè ïåâíèé ï³äñó-
ìîê. Ïåðåäóñ³ì ïîòð³áíî ïðîâåñòè ñî-
ö³îëîã³÷íå îïèòóâàííÿ: òåëåâ³ç³éíå, ãà-
çåòíå é ñåðåä äåïóòàò³â Êè¿âðàäè. Ãàçå-
òà ìàº çàïðîïîíóâàòè çàïèòàííÿ. Ñêàæ³-
ìî, ùî õî÷óòü äèâèòèñÿ, ñëóõàòè ³ ÷èòà-
òè êèÿíè. Öå äàñòü ðîçóì³ííÿ ïîâíî¿
êàðòèíè. Âçàºìîä³¿ ì³æ ÷èíîâíèêîì ³
æóðíàë³ñòîì çàâæäè áóëè ñêëàäíèìè. ²
í³êîëè íå áóëî ïîðîçóì³ííÿ, áî çàâäàí-
íÿ æóðíàë³ñòà — âèÿâëÿòè íåäîë³êè é
êðèòèêóâàòè, à çàâäàííÿ ÷èíîâíèêà —
í³÷îãî íå êàçàòè ç ïðèâîäó òîãî, ùî â³í
ïîâèíåí ñêàçàòè. Ñåðåä ÷èíîâíèê³â, ÿê³
ñüîãîäí³ â³äïîâ³äàþòü çà âëàñí³ ñëîâà,
âàðòî íàçâàòè ×åðíîâåöüêîãî, Ãîëóá÷åí-
êà, Áàññà, Äîâãîãî, Ê³ëü÷èöüêó, ÿêó, äî
ñëîâà, îáîæíþþòü ñòîëè÷í³ ãëÿäà÷³. Àëå
÷èòàòè íåö³êàâî, ïîòð³áíî, ìîæëèâî,
ÿêîñü çì³íèòè ïîäàííÿ ìàòåð³àëó àáî
ÿêîñü çì³íèòè ìîâó.

Ùî äèâèòüñÿ êèÿíèí? Äèâëÿòüñÿ ãðî-
ìàäñüê³ ñëóõàííÿ — öå çíàþòü óñ³ òóò
ïðèñóòí³. Ëþäè òåëåôîíóþòü, ¿ì â³äïî-
â³äàþòü, íà ¿õí³ ïðîáëåìè ðåàãóþòü. Êè-
ÿíè íå áîÿòüñÿ òåëåôîíóâàòè — öå âæå
êðîê óïåðåä. Àëå ÷è ïîòð³áíî íà ñòîð³í-
êàõ äàâàòè ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ? Íå
çíàþ, ìîæëèâî, ïîòð³áíî äàâàòè ëèøå
ÿê³ñü íàéö³êàâ³ø³ ôðàãìåíòè. Àäæå òå,
ùî ö³êàâå íà åêðàí³, íå íàäòî ö³êàâå íà
ñòîð³íêàõ ãàçåòè.

Ùî ñòîñóºòüñÿ ñòîëè÷íèõ ÇÌ², òî âî-
íè ïîâèíí³ áóòè ö³êàâèìè, ðîçïîâ³äàòè
ïðî íàáîë³ëå, ïðî òå, ùî òóðáóº. Ïîòð³á-
í³ ëèñòóâàííÿ, òåëåôîíí³ äçâ³íêè, àáè
ùîñü ä³çíàòèñÿ ïðî ïîä³¿ â â ðàéîí³ ÷è
ì³ñò³. Òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ â ñòîëèö³, ö³-
êàâèòü çàâæäè. Ñüîãîäí³ òÿæêî æèòè,
ëþäè ¿äóòü äî ñòîëèö³, áî òóò ìîæíà çà-
ðîáèòè. Îñü ïðî öå é ïîâèíí³ ðîçïîâ³-
äàòè æóðíàë³ñòè.

Ùî ìîæíà çàïðîïîíóâàòè? ×è â³äïî-
â³äàòèìå ÷èíîâíèê íà íàø äçâ³íîê? Í³,
íå â³äïîâ³äàòèìå. Íàäõîäèòü äóæå áàãà-
òî ëèñò³â, ìè âñ³ öå çíàºìî. ² êîëè ïî-
òð³áíî âçÿòè ³íòåðâ’þ àáî êîìåíòàð, òî,
ÿê ìîâèòüñÿ, äåíü ïèøåø, äâà äí³ òåëå-
ôîíóºø ³ òðè äí³ òîá³ â³äïîâ³äàþòü, ùî
÷èíîâíèêà íèí³ íåìàº, â³í íà çóñòð³÷³,
ïî¿õàâ, áóäå çàâòðà ³ òàêå ³íøå. Îñü âàì
³ â³äêðèò³ñòü ÷èíîâíèê³â íàçóñòð³÷ æóð-
íàë³ñòàì. Öå ãîëîâíà ïðîáëåìà, ÿêó òåæ
ìîæíà ðîçâ’ÿçàòè ÷åðåç êîìóíàëüí³ ÇÌ².
Òîä³, ìîæëèâî, íàøà ìð³ÿ çä³éñíèòüñÿ.
Ùî ñòîñóºòüñÿ ºâðîïåéñüêîãî ñòàâëåí-
íÿ, òî ëþäè âæå ¿çäÿòü, áà÷àòü ïðîáëå-
ìè Áàâàð³¿ ÷è Ìþíõåíà.

Ëåá³äü çëàìàâ ñîá³ í³æêó âçèìêó íà
îçåð³, é öå áóëî ïåðøîþ íîâèíîþ äåñü
ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ³ íà òåëåáà÷åíí³, ³ â ãà-
çåòàõ. Íàøèì ëþäÿì öå áóäå íåçðîçóì³-
ëî é êóìåäíî, áî â íàñ íèí³ çîâñ³ì ³íø³
ïðîáëåìè.

Õî÷åòüñÿ ïîòðàïèòè äî ë³êàðí³, ùîá
ðîçïîâ³ñòè ïðî ë³êàðíþ, àëå äîñòóï òó-
äè çàêðèòèé äëÿ æóðíàë³ñòà. Íå êîæåí
ãîëîâíèé ë³êàð äîçâîëèòü öå çðîáèòè. ²
òàêèõ ñôåð áàãàòî.

ßêùî ÷èíîâíèêè áóäóòü â³äêðèòèìè ³
çðîçóì³þòü, ùî ïðîáëåìè º âñþäè, àëå
êîëè ïðî íèõ ðîçïîâ³äàº ÷èíîâíèê, òî
äîâ³ðà äî íüîãî ï³äâèùóºòüñÿ. ² òàêèì
÷èíîì ìè áà÷èìî, ùî ³ ëþäè äîâ³ðÿþòü
âëàä³.

×è ïîòð³áíî ïðèâàòèçîâóâàòè? Öå âå-
ëèêå ïèòàííÿ. Òàê, ïîòð³áí³ ãðîø³, ùîá
òåëåâ³ç³éíèêè ìîãëè ³ñíóâàòè, öå êàìå-
ðè — âîíè äîðîã³, öå ÏÒÑ — ïåðåñóâí³
òåëåâ³ç³éí³ ñòàíö³¿ — âîíè äîðîã³, öå àâ-
òîìîá³ë³, ÿê³ ïîâèíí³ íîðìàëüíî ¿çäè-
òè,— öå òàêîæ ïåâí³ êîøòè, ³ çàðïëàò-
íÿ, òîìó ùî ëþäèíà ïðàöþº ç 6-¿ ðàíêó
äî 12-¿ íî÷³ — ìè çíàºìî, ÿê ïðàöþþòü
æóðíàë³ñòè. Ãðîø³ ïîâèíí³ áóòè. ² òóò
ãîëîâíå ïèòàííÿ, ïðî ÿêå ãîâîðèâ Ìàê-
ñèì: ÷è ðîçóì³º òîé, õòî çàìîâëÿº ³ ïðî-
ïîíóº ãðîø³, ÿê ç íèì ³ñíóâàòèìåìî äà-
ë³. Ïðîáëåìó, êîòðà º âñþäè, íà æàëü, íå
âèð³øåíî. ×è âäàñòüñÿ äîñÿãòè ðîçóì³í-
íÿ, ùî ïîâèíåí áóòè áàëàíñ ó íîâèíàõ.
Â³í º íà ñüîãîäí³, íå ìîæíà êàçàòè, ùî
éîãî íåìàº. ª òåíäåíö³éí³ñòü, ³ ÿêèéñü
ñèíõðîí áóäå òðîõè äîâøèé. Ïèòàííÿ
çàâæäè âèð³øóºòüñÿ äëÿ ëþäåé òàê: ïî-
êëèêàâ — ïðè¿õàëî òåëåáà÷åííÿ, ³ êîëè
º ïðîáëåìà, ò³ëüêè âîíî äîïîìàãàº ¿¿ ðîç-
â’ÿçàòè. Öå íåíîðìàëüíî. Àëå òàêà ñèòó-
àö³ÿ ³ñíóº.

Êóëüòóðà â³äíîñèí ì³æ á³çíåñîì, ÷è-
íîâíèêàìè ³ æóðíàë³ñòàìè — òàêîæ
ñêëàäíå ïèòàííÿ. Ìîæëèâî, êè¿âñüêà
âëàäà ñòàíå ò³ºþ ïåðøîþ âëàäîþ, ÿêà ï³-
äå íàçóñòð³÷ æóðíàë³ñòàì ³ â³äãóêóâàòè-
ìåòüñÿ íà ïåðøèé äçâ³íîê, àáè ðîçïîâ³ñ-
òè ïðî òå, ùî º íàñïðàâä³. Äëÿ öüîãî ïî-
òð³áíî ðîç’ÿñíþâàòè ùîñü ÷èíîâíèêàìè,
ìîæëèâî, ÷åðåç êåð³âíèê³â, òåëåâ³ç³éíè-
ê³â, ìåä³éí³ õîëäèíãè. Äîáðå áóëî á, ùîá
ïî÷óëè.

²íôîðìàö³éíå ïîëå Êèºâà
â³äñòàº íà 15 ðîê³â
Êðóãëèé ñò³ë “Õðåùàòèêà”

²ðèíà  ÌÈËÈÍÅÂÑÜÊÀ:
Ìîæëèâî, êè¿âñüêà âëàäà
ñòàíå ò³ºþ ïåðøîþ âëàäîþ,
ÿêà ï³äå íàçóñòð³÷ æóðíàë³ñ-
òàì ³ â³äãóêóâàòèìåòüñÿ íà
ïåðøèé äçâ³íîê, àáè ðîçïîâ³ñ-
òè ïðî òå, ùî º íàñïðàâä³.
Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî ðîç’ÿñíþ-
âàòè ùîñü ÷èíîâíèêàìè,
ìîæëèâî, ÷åðåç êåð³âíèê³â,
òåëåâ³ç³éíèê³â, ìåä³éí³ õîë-
äèíãè. Äîáðå áóëî á, ùîá ïî÷ó-
ëè.
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Àíàòîë³é Ê²ÍÀÕ
ïðåçèäåíò Óêðà¿íñüêîãî ñîþçó 
ïðîìèñëîâö³â ³ ï³äïðèºìö³â,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Íåùîäàâíî
Óêðà¿íñüêèé
ñîþç ïðîìèñ-
ëîâö³â ³ ï³ä-
ïðèºìö³â îãî-
ëîñèâ ñâîþ
íîâó ³í³ö³àòè-
âó — ïðîâåñòè
çàãàëüíîóêðà-
¿íñüêèé ìîí³-
òîðèíã íåïðà-
âîì³ðíèõ ä³é
ê î í ò ð î ë þ -
þ÷èõ îðãàí³â
âëàäè ñòîñîâ-
íî ñóá’ºêò³â
ï ³ ä ï ð è º ì -
íèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ìè ïëàíóºìî ç³áðàòè ÿêî-
ìîãà ïîâí³øó ³íôîðìàö³þ ïðî âèïàäêè ïîðó-
øåíü ç áîêó ïîäàòêîâî¿ òà ³íøèõ ñëóæá êîí-
òðîëþ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðîê íà ì³ñ-
öÿõ. Ö³ äàí³ áóäå âèêîðèñòàíî äëÿ ïîñèëåííÿ
ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà ðåàë³çàö³ºþ îðãàíà-
ìè âëàäè ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ï³ä ÷àñ îïðàöþ-
âàííÿ íîðìàòèâíèõ àêò³â ç ïèòàíü ðåãóëÿòîð-
íî¿ ïîë³òèêè.

Ôàõ³âö³ Ñîþçó ïðîìèñëîâö³â ðîçðîáèëè ñïå-
ö³àëüíó àíêåòó äëÿ ï³äïðèºìö³â. Ïåðø³ àíêå-
òè äíÿìè ðîçäàíî ï³ä ÷àñ êðóãëîãî ñòîëó “Ðå-
ãóëÿòîðíà ïîë³òèêà — çàâäàííÿ ïàðëàìåíòó,
óðÿäó ³ ãðîìàäñüêîñò³ ó 2008 ðîö³ â ÓÑÏÏ”.
Ï³ä ÷àñ êðóãëîãî ñòîëó â³äáóëàñÿ â³äâåðòà òà
êîíñòðóêòèâíà ðîçìîâà ùîäî ñòàíó ðåãóëÿòîð-
íî¿ ïîë³òèêè. Ãîëîâà Äåðæàâíîãî êîì³òåòó ç
ïèòàíü ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè òà ï³äïðèºì-
íèöòâà Êîñòÿíòèí Âàùåíêî, çàñòóïíèê Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëþäìèëà Äåíèñþê,
ïðåäñòàâíèêè ðåã³îíàëüíèõ â³ää³ë³â òà ãàëóçå-
âèõ ñòðóêòóð ÓÑÏÏ çãîäèëèñÿ, ùî ñèòóàö³ÿ ó
ñôåð³ äåðæàâíîãî êîíòðîëþ çà ï³äïðèºìíèöü-
êîþ ä³ÿëüí³ñòþ ïîòðåáóº çíà÷íèõ çì³í.

Ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ íàðàõîâóºòüñÿ ìàéæå 30
îðãàí³çàö³é, ÿê³ ìàþòü çàêîíîäàâ÷å ïðàâî íà
ïåðåâ³ðêó ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöòâà. Ç íèõ íå-
ìàº æîäíîãî îðãàíó, íà ÿêèé áè ï³äïðèºìö³
íå íàð³êàëè. Çà 2007 ð³ê â Óêðà¿í³ ïåðåâ³ðåíî
ìàéæå 95 % ï³äïðèºìñòâ, òîä³ ÿê â ºâðîïåé-
ñüêèõ êðà¿íàõ öåé ïîêàçíèê ñòàíîâèòü ëèøå
2—3 %. Çàì³ñòü äîïîìîãè ³ êîíñóëüòàö³é ï³ä-
ïðèºìñòâàì êîíòðîëüí³ îðãàíè çàçâè÷àé âèêî-
ðèñòîâóþòü âëàñí³ ïîâíîâàæåííÿ äëÿ âèêî-
íàííÿ ïëàíó íàäõîäæåíü äî áþäæåòó. Ïî÷àñ-
ò³øàëè ïåðåâ³ðêè ç êîðóïö³éíèì ï³äòåêñòîì —
çà íèìè ìîæóòü ñòîÿòè ïðèõîâàíà ðåéäåðñüêà
àòàêà, íàì³ðè òà çàìîâëåííÿ çì³íèòè ìåíå-
äæìåíò ï³äïðèºìñòâà, ïðèçâåñòè éîãî äî áàí-
êðóòñòâà, ïåðåðîçïîä³ëèòè âëàñí³ñòü.

Îñòàíí³ìè ðîêàìè ïèòàííÿ äåðæàâíîãî êîí-
òðîëþ íàä ï³äïðèºìíèöüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ïåðå-
áóâàëî ï³ä ïîñò³éíîþ óâàãîþ ÓÑÏÏ. Ä³ëîâà
ñï³ëüíîòà ³í³ö³þâàëà òà äîìîãëàñÿ ïðèéíÿòòÿ
íèçêè âàæëèâèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â ó ñôåð³
ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè, ðåºñòðàö³éíî¿ òà äî-
çâ³ëüíî¿ ñèñòåìè, ë³öåíçóâàííÿ. Îäíàê óñå ÷àñ-
ò³øå êîíòðîëüí³ îðãàíè ÷èíÿòü ñïðîáè âèéòè
ç-ï³ä ä³¿ òèõ çàêîí³â, ÿê³ ðåãóëþþòü ¿õíþ ä³-
ÿëüí³ñòü. Íàïðèêëàä, äíÿìè âñòóïàº ó ñèëó çà-
êîí “Ïðî îñíîâí³ çàñàäè äåðæàâíîãî íàãëÿäó
(êîíòðîëþ) ó ñôåð³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³”.
Âæå íà åòàï³ ï³äãîòîâêè â³í çóñòð³â ñïðîòèâ ç
áîêó îêðåìèõ îðãàí³â âëàäè, ³ ñüîãîäí³ îðãà-
íè êîíòðîëþ ïîãðîæóþòü ñàáîòàæåì. Îäíàê
ìè âèìàãàòèìåìî äîòðèìàííÿ çàêîíó, ÿêèé
òàê íåëåãêî íàì ä³ñòàâñÿ.

Ó 2005 ðîö³ ÓÑÏÏ âçÿâ àêòèâíó ó÷àñòü ó ðå-
àë³çàö³¿ ïåðøîãî åòàïó ðåãóëÿòîðíî¿ ðåôîðìè.
Ïåðåãëÿíóòî âñ³ ÷èíí³ çàêîíîäàâ÷³ àêòè íà â³ä-
ïîâ³äí³ñòü ïðèíöèïàì äåðæàâíî¿ ðåãóëÿòîðíî¿
ïîë³òèêè ³ ñêàñîâàíî ïîíàä ïîëîâèíó ç íèõ.
Íà ÷àñ³ — ïðîâåäåííÿ äðóãîãî åòàïó ñòðàòåã³¿
ïåðåðåãóëþâàííÿ. Öüîãî ðîêó ìè ïðîâåäåìî
íàñòóïíèé åòàï ðåôîðìè, ï³ä ÷àñ ÿêîãî íàïî-
ëÿãàòèìåìî íà óäîñêîíàëåíí³ ïðàâîâî¿ áàçè
ä³ÿëüíîñò³ ïð³îðèòåòíèõ ñôåð, çîêðåìà òàêèõ,
ÿê áóä³âíèöòâî, çåìëåêîðèñòóâàííÿ, òóðèñòè÷-
íà ãàëóçü òà ³íø³
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Ìîæëèâî, òîä³ ùîñü çñóíåòñÿ ³ç ìåðò-
âî¿ òî÷êè. Õî÷à ïîòðîõó äåùî äîáðå â³ä-
áóâàºòüñÿ.

Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ:
— Ïîòðîõó â³äáóâàºòüñÿ. ª ãðîìàäñüê³

ñëóõàííÿ, ÿêèõ ðàí³øå íå áóëî ³ ðåéòèíã
ÿêèõ äóæå âèñîêèé, ïî-äðóãå, ñòâîðèëè
ñall-öåíòð, êóäè òåëåôîíóþòü, ³ âèð³-
øóþòüñÿ ïèòàííÿ.

²ðèíà ÌÈËÈÍÅÂÑÜÊÀ:
— Òàê, òàì ïèòàííÿ âèð³øóþòü îäðà-

çó. ² ëþäè öå âèçíàþòü, ñõâàëþþòü. Òî-
ìó ùî ñïðàâä³ çàïèñàëè, çàòåëåôîíóâà-
ëè. ª ãîëîâíå — ñï³ëêóâàííÿ òåëåâ³ç³é-
íèêà, ãàçåòè ³ç ÷èòà÷åì, ãëÿäà÷åì.

²ãîð ËÓÁ×ÅÍÊÎ, ãîëîâà Íàö³îíàëü-
íî¿ ñï³ëêè æóðíàë³ñò³â:

— Íà ì³é ïîãëÿä, ïðîáëåìó çàêëàëè,
êîëè çâ³ëüíèëè îäðàçó òðüîõ ðåäàêòîð³â
ãàçåòè ³ ñêàçàëè, ùî áóäå îãîëîøåíî
êîíêóðñ, ñòâîðèëè êîì³ñ³þ, àëå âîíà íå
çàñ³äàëà, íå çáèðàëàñÿ, íå ðîçãëÿäàëà
êàíäèäàòóð êîíêóðñàíò³â. Óñ³õ ïðèçíà-
÷àëè âèêîíóâà÷àìè îáîâ’ÿçê³â. Â³äòîä³
ó “Âå÷³ðö³” ø³ñòü ðåäàêòîð³â çì³íèëî-
ñÿ, à ó âàñ — òðè. Öå ìàëà Êè¿âðàäà çà-
òâåðäæóâàòè, àäæå â ãàçåò³ ñêð³çü âêà-
çàíî, ùî çàñíîâíèê — ì³ñüêà ðàäà.
Ïðèâîäèëè ÷èíîâíèê³â ç àäì³í³ñòðàö³¿,
òîìó é âèíèêëà ïðîáëåìà ì³æ Ðàäîþ òà
àäì³í³ñòðàö³ºþ, òîìó äåïóòàòè íå õî-
÷óòü ïðèõîäèòè, ìîâëÿâ, öå ãàçåòà ×åð-
íîâåöüêîãî.

Íà äóìêó ñîö³îëîã³â, êèÿíè ïîë³òè÷-
íî ³íåðòí³. É âîäíî÷àñ âè ãîâîðèòå:
“Ïèø³òü ïðî òå, ùî ö³êàâèòü”. ×è ïðè-
áðàíèé ï³ä’¿çä? Êàçàëè, ùî ó äâ³ðíèêà
áóäå çàðïëàòà 2000 ãðí. ×è º òàêà, à ÿê-
ùî º, òî ÷îìó íåìàº äâ³ðíèê³â? À êîëè

º äâ³ðíèêè, òî ÷îìó íå ïðàöþþòü, ³ õòî
¿õ êîíòðîëþº, õòî â³äïîâ³äàº çà öå? Ïîñ-
òàº ìàñà ³íøèõ çàïèòàíü.

Càll-öåíòð — öå äîáðå. Àëå òàì íå
ñò³ëüêè òðåáà äàâàòè çâ³òè, ñê³ëüêè àíà-
ë³çóâàòè, ÷îìó â îäíîìó ³ òîìó ñàìîìó
ðàéîí³ ÷è ÆÅÊó âåñü ÷àñ º ïðîáëåìè?
Â îäíîìó áóäèíêó ðîçâ’ÿçàëè ñèòóàö³þ,
à â ñóñ³äíüîìó âîíà ëèøèëàñÿ. ßêáè
ïðî öå ïèñàëè òàê, ùîá öèõ ÷èíîâíè-
ê³â çà âóõà âèòÿãàëè íà ñîíöå, òî ³í-
øîþ áóëà á ðåàêö³ÿ, ³íøå ñòàâëåííÿ äî
êèÿí. Ãàçåòà íå ìîæå áóòè âèäàííÿì
ì³ñüêîãî ãîëîâè. Âîíà ìàº áóòè ãàçå-
òîþ êèÿí.

Íå âèâîçÿòü ñì³òòÿ, íå ïðèáèðàþòü ó
äâîðàõ — ïèø³òü. Íå ïèø³òü ïðî Þëþ,
Ïðåçèäåíòà, ïðåì’ºðà — í³ ïðî êîãî.
Öå íå âàøå, º ìàñà âèäàíü, ÿê³ ïðî öå
ãîâîðÿòü. Æîäíå âèäàííÿ íå çãàäàëî
ïðî â³äì³íó â³äêðèòòÿ ìàãàçèíó íà Õðå-
ùàòèêó. Òàêèõ ïðîáëåì áàãàòî.

²ãîð ËÓÁ×ÅÍÊÎ:
— Äëÿ á³ëüøîñò³ ÷èòà÷³â íå òàê âàæ-

ëèâî, ÿêèé âèãëÿä ìàº ãàçåòà, êîëüîðî-
âà âîíà ÷è í³. Ùî â í³é íàïèñàíî, ÿêå
ñìèñëîâå íàâàíòàæåííÿ íåñå — îñü ùî
âàæëèâî.

Ñâ³òëàíà ÎÑÒÀÏÀ, æóðíàë³ñò æóðíà-
ëó “Òåëåêðèòèêà”:

— ×è º ó âàñ ïðàêòèêà çàïðîøóâàòè
ó ãîñò³ ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ ïîë³òè÷-
íèõ ñèë, ôðàêö³é? Ñüîãîäí³ ç îäí³º¿,
çàâòðà ç ³íøî¿.

Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ:
— Ìè ïëàíóºìî âëàøòîâóâàòè äí³

ôðàêö³é.
Çðîçóì³éòå, ìè íå áîðåìîñÿ çà ãðîø³.

Íàâåñí³ Êè¿âñüêèé ìåä³à-õîëäèíã îäíàê

ïðèâàòèçóþòü. ² ìè âæå òåïåð ïî÷èíàºìî
øóêàòè ïðèâàáëèâ³ åêîíîì³÷í³ í³ø³.

Ìàêñèì ÐÀÂÐÅÁÀ:
— Âè ïîðóøèëè äóæå âàæëèâå ïèòàí-

íÿ. Ó ÿêèõ âçàºìîñòîñóíêàõ ïîâèíí³ áó-
òè ÷èíîâíèêè ³ ðåäàêòîð, íàâ³òü ÿêùî
öå êîìóíàëüí³ ÇÌ²? Íà öå äóæå ö³êàâå
çàïèòàííÿ íàâðÿä ÷è äàì â³äïîâ³äü çà-
ðàç. Æóðíàë³ñò çíàº, ùî ÷èíîâíèê äè-
âèòüñÿ íà íüîãî ÿê íà âèêîíàâöÿ. Äëÿ
÷îãî â³í ïðèéøîâ ïðàöþâàòè êîðåñïîí-
äåíòîì? Õòî º æóðíàë³ñò? Äîïèòëèâà ³ñ-
òîòà, ÿê³é ë³ïøå íå çàâàæàòè. Àëå âîíè
äî òîãî íå âïåâíåí³ ó çàâòðàøíüîìó äí³,
ùî íàâ³òü íå íàìàãàþòüñÿ ç’ÿñóâàòè
ïðîáëåìó, ïðîñòî ïèøóòü òå, ùî ¿ì êà-
æóòü. Íà æàëü, ïðîáëåìè âèñâ³òëþþòü
îäíîáîêî.

Êîìóíàëüí³ ÇÌ² ïîòð³áí³. ×åðíîâåöü-
êèé íàìàãàºòüñÿ çðîáèòè âëàäó ïðîçî-
ðîþ, ³ öå äóæå äîáðå, ÿêùî ÇÌ² éîìó
â öüîìó äîïîìàãàòèìóòü. Àëå ùå ïî-
òð³áíî á³ëüøå óâàãè ïðèä³ëèòè
²íòåðíåòó.

Êîñòÿíòèí ÊÂÓÐÒ:
— Ï³äáèâàþ÷è ï³äñóìêè, õîò³ëîñÿ á

ñêàçàòè, ùî ð³âåíü êóëüòóðè æóðíàë³ñòà
äóæå íèçüêèé, ÿê ³ ð³âåíü ÷èòà÷à. Àäæå
âîíè çàëåæàòü îäèí â³ä îäíîãî, ùî íà-
ïèøóòü, òå ³ ïðî÷èòàþòü. Âèáîðó íåìàº.

Êîìóíàëüíèì ÇÌ² ïîòð³áíî á³ëüøå
ïèñàòè ïðî ïðîáëåìè êèÿí. Áî ñàìå âî-
íè º ¿õí³ìè ÷èòà÷àìè. Âîíè ïîâèíí³
ïðàöþâàòè äëÿ ñòîëè÷íèõ ìåøêàíö³â. ²
ïèñàòè ö³êàâî ïðî íàáîë³ëå.

Ñâ³òëàíà ÎÑÒÀÏÀ:
— ×è ïðåòåíäóºòå âè íà áþäæåòí³

êîøòè, ÿê³ ðîçïîä³ëÿòèìóòü ì³æ êîìó-
íàëüíèìè ÇÌ²?

² ùå îäíå çàïèòàííÿ, ÿêîãî íàïðÿì-
êó âè áà÷èòå ãàçåòó ï³ñëÿ ïðèâàòèçàö³¿?
ßêùî ³íâåñòîð ñêàæå, ùî ãàçåòà ïîâèí-
íà ñòàòè æîâòîþ ïðåñîþ?

Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ:
— Òàê, çâè÷àéíî, àäæå íàñ ùå íå ë³ê-

â³äóâàëè. Êîøòè éòèìóòü íà îïëàòó êî-
ìóíàëüíèõ ïîñëóã, çàðîá³òíó ïëàòó æóð-
íàë³ñò³â, íà ïîòî÷í³ âèòðàòè, à íà á³ëü-
øå öèõ ãðîøåé ³ íå âèñòà÷àº. Íà ðîçâè-
òîê ñàìî¿ ãàçåòè ìàéæå íå ëèøàºòüñÿ.

Öå áóäå ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íà ãà-
çåòà — òà ãàçåòà, êîòðó ðîáèòèìå ðåäàê-
ö³ÿ. Àäæå æîâòó ãàçåòó ÿ íå ðîáèòèìó,
íå âì³þ ³ íå õî÷ó.

ßêùî ³íâåñòîð ñêàæå, ùî ìè ïîâèí-
í³ ñòàòè æîâòîþ ïðåñîþ, ÿ ï³äó.

²íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íó ãàçåòó ìîæ-
íà âèâåñòè íà åêîíîì³÷í³ ðåéêè ³ çðî-
áèòè ¿¿ ïðèáóòêîâîþ

Реда ція азети “Хрещати ” повідомляє,
що жоден із запрошених деп татів і ліде-
рів фра цій Київради на р лий стіл не
прийшов.

ßêîìîãà ìåíøå
ïåðåâ³ðîê, 
ùîíàéá³ëüøå
åêîíîì³êè
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Áóä³âíèöòâî ðîêó
Ó ñòîëèö³ ñïîðóäèëè íàéâèùèé îô³ñ, â³äðåñòàâðóâàëè “Çîëîò³ âîðîòà”, 
â³äêðèëè äåïî, ì³ñò ÷åðåç Ãàâàíü òà Öåíòð ñåðöÿ

У центрі Києва
роз орн ли “Пар с”

Íà ïî÷àòêó êâ³òíÿ íà âóë. Ìå÷-
íèêîâà, 2, çà ó÷àñò³ ñåêðåòàðÿ Êè-
¿âðàäè Îëåñÿ Äîâãîãî òà ïîñëà
Ðîñ³¿ â Óêðà¿í³ Â³êòîðà ×åðíî-
ìèðä³íà óðî÷èñòî â³äêðèëè íàé-
âèùèé ó ñòîëèö³ á³çíåñ-öåíòð
“Ïàðóñ”. Âëàñíèêè êîìôîðòà-
áåëüíî¿ 35-ïîâåðõ³âêè âïåâíåí³,
ùî íîâà àäì³íáóä³âëÿ çíà÷íî
çìåíøèòü íåñòà÷ó îô³ñíèõ ïëîù
êëàñó “À”, íàñàìïåðåä ó öåíòð³
ì³ñòà. Çàãàëüíà ïëîùà îô³ñíèõ
ïðèì³ùåíü ó “Ïàðóñ³” ïåðåâèùóº
45 òèñ. êâ. ì. Îêð³ì öüîãî, äëÿ
ñï³âðîá³òíèê³â öåíòðó ³ â³äâ³äóâà-
÷³â ïåðåäáà÷åíî ÷îòèðèð³âíåâèé
ï³äçåìíèé ïàðê³íã íà 300 àâòî
(ïî 75 ìàøèí íà êîæíîìó ÿðó-
ñ³). Äî ñëîâà, óïðàâë³ííÿ á³çíåñ-
öåíòðîì “Ïàðóñ” çä³éñíþº ÇÀÒ
“Ìàíäàðèí ïëàçà”, êîòðå âîëîä³º
îäíîéìåííèì á³çíåñ-öåíòðîì ó
Áåññàðàáñüêîìó êâàðòàë³. Çà ñëî-
âàìè êåð³âíèêà êîìïàí³¿ Îëåê-
ñàíäðà ×åðíåöüêîãî, íîâèé îô³ñ-
íèé öåíòð âïåðøå ñåðåä á³çíåñ-
öåíòð³â ïîä³áíîãî êëàñó çäàâàòè-
ìå â îðåíäó íå ëèøå ïîâåðõè âå-
ëèêèì ô³ðìàì, àëå é îêðåì³ áëî-
êè äð³áíèì ï³äïðèºìñòâàì, ùî

ìîæóòü äîçâîëèòè ñîá³ îðåíäóâà-
òè âèêëþ÷íî íåâåëèê³ ïðèì³ùåí-
íÿ. Ïðè öüîìó ì³í³ìàëüíà âàð-
ò³ñòü îðåíäè òóò ñòàíîâèòèìå $50
çà 1 êâ. ì.

Метро зайшло
на “Червоний х тір”

Íàïåðåäîäí³ Äíÿ íåçàëåæíîñò³
â Êèºâ³ óðî÷èñòî â³äêðèëè íîâå
åëåêòðîäåïî. Âîíî ñòàëî îäíèì ³ç
âêðàé ïîòð³áíèõ îá’ºêò³â, ïðè-
çíà÷åíèõ äëÿ ðåìîíòó ³ îáñëóãî-
âóâàííÿ ïîòÿã³â Ñèðåöüêî-Ïå-
÷åðñüêî¿ ë³í³¿, á³ëÿ ñòàíö³¿ “Áî-

ðèñï³ëüñüêà”. Çàâäÿêè íîâîìó äå-
ïî âäàñòüñÿ ñêîðîòèòè ³íòåðâàë
ðóõó ïî¿çä³â â ãîäèíè ï³ê äî 2
õâèëèí. Áóä³âíèöòâî ïåðøî¿ ÷åð-
ãè “×åðâîíîãî õóòîðà” îá³éøëî-
ñÿ ì³ñòó â 130 ìëí ãðí. Çà ñëîâà-
ìè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ “Êè-
¿âìåòðîáóä” Âîëîäèìèðà Ïåòðåí-
êà, “×åðâîíèé õóò³ð” âäàëîñÿ ïî-
áóäóâàòè â íàäçâè÷àéíî êîðîòê³
òåðì³íè çàâäÿêè ñòàá³ëüíîìó ô³-
íàíñóâàííþ ì³ñüêî¿ âëàäè òà äî-
ïîìîç³ äåïóòàòñüêîãî êîðïóñó
Êè¿âðàäè. Çà éîãî ñëîâàìè, òóò
ìîæå îäíî÷àñíî ïåðåáóâàòè äî
200 âàãîí³â. Çàâäÿêè íîâîìó äå-
ïî âäàñòüñÿ íå ëèøå ñêîðîòèòè

³íòåðâàë ðóõó ïîòÿã³â, à é äî 120
òèñ. íà äîáó çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü
ïåðåâåçåíèõ ïàñàæèð³â íà Ñè-
ðåöüêî-Ïå÷åðñüê³é ë³í³¿. Çâîäèëè
àíãàðè òà òåõí³÷í³ ïðèì³ùåííÿ
äëÿ ïîòÿã³â ôàõ³âö³ ç ÕÊ “Êè¿â-
ì³ñüêáóä”. Ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åí-
êî ïåðåêîíàíèé, ÿêùî âäàñòüñÿ
âò³ëèòè â æèòòÿ çàäóìàíå, òî çà
5—6 ðîê³â âèâåäå Êè¿â íà ïåðøå
ì³ñöå â ªâðîï³. “Ó 2008 ðîö³ ïå-
ðåäáà÷åíî çäàòè â åêñïëóàòàö³þ é
ñòàíö³þ ìåòðî “×åðâîíèé õóò³ð”
òà òðè ñòàíö³¿ ï³äçåìêè â íàïðÿì-
êó Òåðåìê³â”,— ðîçïîâ³â Àíàòî-
ë³é Ãîëóá÷åíêî.

“Золоті ворота”
від рили
для остей міста

Íà ïî÷àòêó ãðóäíÿ ï³ñëÿ òðè-
âàëî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ â³äêðèëè âè-
çíà÷íó ïàì’ÿòêó àðõ³òåêòóðè —
“Çîëîò³ âîðîòà”. Ïåðøèìè ïî-
ãëÿíóòè íà îíîâëåíó áðàìó çàâ³-
òàëè Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð
Þùåíêî òà ìåð Êèºâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé. Ïî÷èíàþ÷è ç
1990-ãî, öÿ ïàì’ÿòêà ïåðåáóâàëà
â íåçàäîâ³ëüíîìó ñòàí³, òîìó â
2002-ìó âîðîòà âäàëîñÿ âçàãàë³
çàêðèòè íà ðåêîíñòðóêö³þ òà ðåñ-
òàâðàö³þ. Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð
Íàö³îíàëüíîãî çàïîâ³äíèêà “Ñî-
ô³ÿ Êè¿âñüêà” Íåëÿ Êóêîâàëü-
ñüêà ââàæàº, ùî ò³ëüêè çàâäÿêè
ñï³âïðàö³ äåðæàâè ³ ì³ñòà “Çîëî-
ò³ âîðîòà” çíîâó â³äêðèëè äëÿ êè-
ÿí ³ ãîñòåé ì³ñòà. Çà ¿¿ ñëîâàìè,
âàðò³ñòü îíîâëþâàëüíèõ ðîá³ò, ÿê³
çä³éñíèëè ôàõ³âö³ êîìïàí³¿
“Óêððåñòàâðàö³ÿ” îá³éøëèñÿ ó 8
ìëí ãðí. Âàãîìó äîïîìîãó ¿ì íà-
äàëè áóä³âåëüíèêè ÕÊ “Êè¿â-
ì³ñüêáóä”. “ßêùî ðàí³øå ìóçåé
“Çîëîò³ âîðîòà” ïðàöþâàâ ò³ëüêè
ó âåñíÿíî-îñ³íí³é ïåð³îä, òî ï³ñ-
ëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ôóíêö³îíóâàòè-
ìå ïîñò³éíî,— çàçíà÷èëà ïàí³
Êóêîâàëüñüêà.— Ó 2008-ó àäì³-
í³ñòðàö³ÿ çàïîâ³äíèêà ïëàíóº
ðîçøèðèòè éîãî åêñïîçèö³þ,
âëàøòîâóþ÷è â íüîìó òåàòðàë³-
çîâàí³ âèñòàâè”.

Кро мостом
через Гавань

Íà òðè ðîêè ðàí³øå â³ä çàïëà-
íîâàíîãî â ñòîëèö³ â³äêðèëè ì³ñò
÷åðåç ãàâàíü ç âóë. Íàáåðåæíî-
Õðåùàòèöüêà. Â³äòåïåð øëÿõ ç
Ïîäîëó íà Îáîëîíü ñêîðîòèòüñÿ
íà 4 êì. Ùîïðàâäà, ðóõàòèñÿ

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Щоро в столиці здають
понад мільйон в. м жит-
ла, десят и ш іл, дитсад-
ів, с пермар етів та інші
соціально значимі для
життєдіяльності міста об'-
є ти. Не став винят ом і
нинішній 2007-й.
“Хрещати ” визначив 5
важливих б дівель ро .
Це офісний хмарочос "Па-
р с", новий міст через
Гавань, відреставровано
пам'ят архіте т ри "Зо-
лоті ворота", завершено
б дівництво депо "Черво-
ний х тір" та Київсь о о
місь о о центр серця.

66 ММЕЕГГААППООЛЛІІСС Хрещатик  26 грудня 2007

Тепер нове депо "Червоний х тір" в змозі одночасно приймати 200 ва онів метро

Завдя и новом мост через Гавань водії змож ть с оротити свій шлях на 4 м з Подол на Оболонь
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ìîñòîì âîä³¿ ïîêè ùî çìîæóòü
ëèøå â îäíîìó íàïðÿìêó, àëå âæå
çà ê³ëüêà ðîê³â, êîëè â öüîìó
ðàéîí³ ïîáóäóþòü åñòàêàäó, éîãî
ïëàíóþòü çðîáèòè äâîñòîðîíí³ì.
Òîä³ îá’ºêò çìîæå ùîäîáè ïðî-
ïóñêàòè äî 40 òèñ. àâòî (íàðàç³
â³í ðîçðàõîâàíèé äî 20 òèñ. àâ-
òî). Â³äîìî, ùî äîâæèíà ãàâàí-
ñüêîãî ìîñòó 385 ì, à øèðèíà 28
ì, éîãî âàðò³ñòü îö³íþþòü ó 300
òèñ. ãðí. Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãî-
ëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé, ÿêèé
âçÿâ ó÷àñòü ó â³äêðèòò³ ìîñòó, çà-
çíà÷èâ, ùî öåé îá’ºêò º ä³þ÷îþ
÷àñòèíîþ êîìïëåêñó Ïîä³ëüñüêî-
Âîñêðåñåíñüêîãî ìîñòîâîãî ïå-
ðåõîäó, áóä³âíèöòâî ÿêîãî ïî÷à-
ëîñÿ ùå â 2003 ðîö³. Òà ÷åðåç
áðàê êîøò³â ó áþäæåò³ ïîïåðåä-
íÿ âëàäà çàãàëüìóâàëà ðîçâ’ÿçàí-
íÿ ö³º¿ âàæëèâî¿ òðàíñïîðòíî¿
ïðîáëåìè. Íàðàç³ çàãàëüíà âàð-
ò³ñòü ìîñòîâîãî ïåðåõîäó ñÿãàº

âæå 6 ìëðä ãðí. Çà ñëîâàìè ìå-
ðà, áþäæåò íàñòóïíîãî ðîêó ñòà-
íîâèòèìå 23 ìëðä ãðí. Â³äòàê,
çíà÷íó ÷àñòèíó êîøò³â âäàñòüñÿ
ñïðÿìóâàòè íà ðîçâèòîê òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà.
“Çîêðåìà, ïëàíóþòü çóïèíèòè
â’¿çä âàíòàæíîãî òðàíñïîðòó íà
ï³ä’¿çäàõ äî ñòîëèö³, ïóñòèâøè
éîãî â îá’¿çä,— çàçíà÷èâ â³í.—
Öå ïèòàííÿ âæå óçãîäæåíå ç Ïðå-
çèäåíòîì Óêðà¿íè ³ éîãî ðåàë³çà-
ö³ÿ äîçâîëèòü óæå çà ð³ê-äâà ïî-
çáàâèòè Êè¿â â³ä çàòîð³â”.

Перший СНД
Центр серця

Íàïðèê³íö³ 2007 ðîêó ñâî¿ äâå-
ð³ äëÿ ïàö³ºíò³â â³äêðèâ Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé Öåíòð ñåðöÿ. Ìå-
äè÷íèé çàêëàä ïðîòÿãîì 2,5 ðî-
ê³â áóäóâàëà ÕÊ “Êè¿âì³ñüêáóä”.

Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ êîìïàí³¿ Ïåò-
ðî Øèëþê âðó÷èâ ñèìâîë³÷íîãî
êëþ÷à ìåðó Êèºâà Ëåîí³äó ×åð-
íîâåöüêîìó. Íà ðåàë³çàö³þ öüî-
ãî ïðîåêòó ç ì³ñüêîãî áþäæåòó
áóëî âèòðà÷åíî ìàéæå 644 ìëí
ãðí. Äëÿ ðîáîòè ë³êàð³â çàêóïè-
ëè íàéñó÷àñí³øå îáëàäíàííÿ.
Çîêðåìà, â îïåðàö³éíèõ âñòàíî-
âèëè â³äåîêàìåðè, çà äîïîìîãîþ
ÿêèõ ìîæíà ïðîâîäèòè îí-ëàéí
êîíôåðåíö³¿ òà êîíñóëüòóâàòèñÿ
³ç ôàõ³âöÿìè ç ð³çíèõ ì³ñò òà íà-
â³òü êðà¿í. Çàãàëîì Öåíòð ñåðöÿ
ðîçðàõîâàíèé íà 150 ì³ñöü, ç
ÿêèõ 110 — äëÿ äîðîñëèõ ³ 40 —
äëÿ ä³òåé. Äî ñêëàäó íîâî¿ ìå-
äè÷íî¿ óñòàíîâè âõîäÿòü êîí-
ñóëüòàö³éíà ïîë³êë³í³êà äëÿ äî-
ðîñëèõ ³ ä³òåé ç â³ää³ëåííÿì
ôóíêö³îíàëüíî¿ ä³àãíîñòèêè,
áëîê ç 5-ìà îïåðàö³éíèìè, êë³-
í³êî-ä³àãíîñòè÷íà ëàáîðàòîð³ÿ,
ëàáîðàòîð³ÿ ðàä³î³çîòîïíî¿ ä³à-

ãíîñòèêè, ðåàí³ìàö³éíå é ðåíòãå-
í³âñüêå â³ää³ëåííÿ, â³ää³ëåííÿ
êîìï’þòåðíî¿ ä³àãíîñòèêè, ìàé-
äàí÷èê äëÿ ãåë³êîïòåð³â. “Ó Öåí-
òð³ ïëàíóþòü ùîð³÷íî ïðîâîäè-
òè ïîíàä 6 òèñÿ÷ êàðä³îëîã³÷íèõ
îïåðàö³é, ó òîìó ÷èñë³ é îïåðà-
ö³¿ ç ïåðåñàäêè ñåðöÿ,— ïîâ³äî-
ìèâ ï³ä ÷àñ â³äêðèòòÿ ìåäè÷íî-
ãî çàêëàäó Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãî-
ëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.—
Îêð³ì öüîãî, ñï³âðîá³òíèêè çà-
êëàäó çìîæóòü ùîð³÷íî êîíñóëü-

òóâàòè 20 òèñÿ÷ ãðîìàäÿí”. ² õî-
÷à ëèøå îáñëóãîâóâàííÿ öåíòðó
ùîðîêó îáõîäèòèìåòüñÿ Êèºâó â
40 ìëí ãðí, ìåð çàïåâíèâ, ùî
ïðîáëåì ³ç ô³íàíñóâàííÿì íå áó-
äå. Íîâà ë³êàðíÿ ãîòîâà ïðèéíÿ-
òè íà ë³êóâàííÿ íå ëèøå êèÿí, à
é õâîðèõ ³ç ñåðöåâî-ñóäèííîþ
ïàòîëîã³ºþ ç óñ³õ ðåã³îí³â Óêðà-
¿íè. Ôàõ³âö³ ñòâåðäæóþòü, ùî ïî-
ä³áíîãî Öåíòðó ç íàéñó÷àñí³øèì
îáëàäíàííÿì ùå íåìàº â æîäí³é
äåðæàâ³ ÑÍÄ 

Головна визначна пам`ят а Києва отримала "др е народження"

Офісний центр "Пар с" є найвищим не лише в Києві, а й в У раїні

У січні Центр серця прийме перших пацієнтів
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Ó÷îðà ñòàëî â³äîìî, ùî ÒÎÂ “Òåëåñòó-
ä³ÿ “Ñëóæáà ³íôîðìàö³¿” (òåëåêàíàë ÍÒÍ)
íå óâ³éäå äî õîëäèíãó “Ãëàâðåä” ïîïðè
ïðîãíîçè ó áàãàòüîõ ÇÌ². Ïðî êóï³âëþ
60 % àêö³é êàíàëó çàÿâèâ ìåä³à-õîëäèíã
U. A. Inter Medià Group Limited, òîæ íî-
âèì âëàñíèêîì ÍÒÍ ñòàíå Âàëåð³é Õî-
ðîøêîâñüêèé, à íå Îëåêñàíäð Òðåòüÿêîâ.
Óò³ì, äðóãîìó íàëåæèòü ñîë³äíèé ìåä³à-
àêòèâ, óîñîáëåíèé õîëäèíãîì “Ãëàâðåä-
ìåä³à”, ÿêèé íåùîäàâíî ïîïîâíèâñÿ æóð-
íàëîì “Ïðîô³ëü”, ÒÎÂ “ÒÐÊ Æèñà” òà
ÇÌ², ùî êîíòðîëþþòüñÿ ãðóïîþ “Ïðè-
âàò” ²ãîðÿ Êîëîìîéñüêîãî. Íàãàäàºìî, ùî
õîëäèíã “Ãëàâðåä-ìåä³à” çàñíóâàâ 2006 ðî-
êó íàðîäíèé äåïóòàò ï’ÿòîãî ñêëèêàííÿ
Îëåêñàíäð Òðåòüÿêîâ. Ï³ñëÿ òîãî õîëäèíã
ïî÷àëè óêð³ïëþâàòè íîâèìè ìåä³à.

Âë³òêó õîëäèíã “Ãëàâðåä-ìåä³à” ñòàâ
ñï³ââëàñíèêîì ïðèâàòíî¿ êðèìñüêî¿ òåëå-
ðàä³îêîìïàí³¿ “Æèñà” ðàçîì ³ç îôøîð-
íîþ êîìïàí³ºþ Dertus Finance Group Ltd.,
çàðåºñòðîâàíîþ íà Áðèòàíñüêèõ Â³ðã³í-
ñüêèõ îñòðîâàõ, ÿêó ïîâ’ÿçóþòü ³ç Îëåê-

ñàíäðîì Òðåòüÿêîâèì. Óæå â ëèïí³ “ãà-
ìàíåöü “Íàøî¿ Óêðà¿íè” çà 2 ìëí ãðí
ïðèäáàâ ó ðîñ³éñüêî¿ êîìïàí³¿ “Ïðîô³ò
Ïðåñ” ä³ëîâèé æóðíàë “Ïðîô³ëü-Óêðà-
¿íà”. Ñàìå òîä³ æóðíàë î÷îëèëà Îëåíà
Ãðîìíèöüêà, ÿêà ó ìèíóëîìó âñòèãëà ïî-
ïðàöþâàòè ïðåñ-ñåêðåòàðåì Ëåîí³äà Êó÷-
ìè çà ÷àñ³â éîãî ïðåçèäåíòñòâà òà ïðåñ-
ñåêðåòàðåì ì³í³ñòðà ïàëèâà òà åíåðãåòè-
êè Þð³ÿ Áîéêà.

Óò³ì, áåçïîñåðåäíüî êåðóº ñïðàâàìè
õîëäèíãó ïðåçèäåíò “Ãëàâðåä-ìåä³à” Â³ê-
òîð Øë³í÷àê, ïðî ùî íåîäíîðàçîâî çàÿâ-
ëÿâ ó òèõ-òàêè ìåä³à õîëäèíãó. Òàê íà
ñàéò³ glavred.info ï³ñëÿ åêñêëþçèâíîãî ³í-
òåðâ’þ îäíîãî ç ÷ëåí³â ãðóïè “Ïðèâàò”
Ãåííàä³ÿ Êîðáàíà, Â³êòîð Øë³í÷àê ïîñï³-
øèâ ïîâ³äîìèòè, ùî “50 % ñòàòóòíîãî êà-
ï³òàëó ÒÎÂ “Ãëàâðåä-ìåä³à” íàëåæàòèìå
ÒÎÂ “Âèäàâíèöòâî “Ïðåñ-öåíòð”, ÿêå
âèäàº “Ãàçåòó ïî-êè¿âñüêè”, ùå ïîëîâè-
íà — Îëåêñàíäðîâ³ Òðåòüÿêîâó”. Â³í òà-
êîæ çàçíà÷èâ, ùî Îëåêñàíäð Òðåòüÿêîâ
ìàâ ïåðåäàòè äîëþ ñòàòóòíîãî êàï³òàëó,

ùî íàëåæèòü éîìó, ó êåðóâàííÿì æóðíà-
ë³ñòàì. Óò³ì, ÿê åêñïåðòè ââàæàþòü, ùî
ç òî÷êè çîðó ãîñïîäàðñüêîãî òà öèâ³ëüíî-
ãî çàêîíîäàâñòâà ïàí Òðåòüÿêîâ ìîæå â
áóäü-ÿêèé ìîìåíò ïîâåðíóòè ñîá³ êîí-
òðîëü íàä ñâî¿ìè 50 % àêö³é ìåä³à-õîë-
äèíãó “Ãëàâðåä”.

Ó ñâîºìó æ ³íòåðâ’þ Ãåííàä³é Êîðáàí
çàÿâèâ, ùî éîìó òà Áîðèñó Ô³ëàòîâó íà-
ëåæèòü ïðèáëèçíî 12,5 % “Ãëàâðåäó”. Öå
íàñàìïåðåä ìîæëèâî ÷åðåç òå, ùî 25 %
³íôîðìàö³éíîãî àãåíòñòâà “ÓÍ²ÀÍ”, ÿêå
â³äçíà÷èëîñÿ åêñêëþçèâíîþ ïîñëóãîþ
“Êîìïëåêñíîãî ëîá³þâàííÿ ³íòåðåñ³â çà-
ìîâíèêà â ³íôîðìàö³éíîìó ïðîñòîð³
Óêðà¿íè”, óâ³éøëî äî ñêëàäó õîëäèíãó
“Ãëàâðåä” ³ç âñòàíîâëåííÿì ïàðòíåðñüêèõ
ñòîñóíê³â ó ìåä³à-á³çíåñ³ ãðóïè “Ïðèâàò”
òà Îëåêñàíäðà Òðåòüÿêîâà

Äåïóòàòè
ïðîãîëîñóâàëè 
çà áþäæåò-2008

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора на засіданні постійної омісії Ки-
ївради з питань бюджет та соціально-
е ономічно о розвит деп тати про о-
лос вали за прое т иївсь о о бюджет
на наст пний рі . Але під час об ово-
рення прое т про рами соціально-е о-
номічно о розвит міста на 2008-й ви-
ни ли дея і запитання. Коли саме деп -
татсь ий орп с Київради про олос є за
обидва до менти, наразі невідомо.

Ïîíàä ï’ÿòü ãîäèí òðèâàëî ó÷îðà çàñ³äàííÿ ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ñòîëèö³. Äåïóòàòè
ïëàíóâàëè ðîçãëÿíóòè äâà âàæëèâèõ äëÿ ñòîëèö³
äîêóìåíòè — ïðîåêò áþäæåòó òà ïðîåêò ïðîãðàìè
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó íà 2008 ð³ê. Çâà-
æàþ÷è íà îñîáëèâó âàæëèâ³ñòü ³ çíà÷èì³ñòü ïèòàí-
íÿ, âñòèãëè îáãîâîðèòè ëèøå ÷àñòèíó ³ç çàïëàíî-
âàíîãî.

“Ïðîåêò áþäæåòó ïðîãîëîñóâàëè çà îñíîâó ³ â ö³-
ëîìó,— ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” ñåêðåòàð áþäæåò-
íî¿ êîì³ñ³¿ Íàòàë³ÿ Íîâàê.— Ïðîåêò ïðîãðàìè ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ïðîãîëîñóâàëè ëè-
øå çà îñíîâó áåç íîðìàòèâ³â ïàéîâî¿ ó÷àñò³. Îñ-
ê³ëüêè äåïóòàòè íå ä³éøëè çãîäè ç äåÿêèõ ïèòàíü,
çîêðåìà ùîäî îá’ºêòíîãî ô³íàíñóâàííÿ. Òîæ öå
ïèòàííÿ äîñêîíàëî ðîçãëÿíóòü íà çàñ³äàíí³ êîì³-
ñ³¿ ñüîãîäí³”. Íàòàë³ÿ Íîâàê äîäàëà, ùî øâèäøå
çà âñå íà ÷åòâåðãîâ³é ñåñ³¿ ö³ ïèòàííÿ íå îáãîâî-
ðþâàòèìóòü. “Âñå çàëåæèòü â³ä òîãî, êîëè ñàìå äå-
ïóòàòè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðîãîëîñóþòü çà
äåðæàâíèé áþäæåò ó äðóãîìó ÷èòàíí³,— ïîÿñíèëà
ïàí³ Íîâàê.— Ëèøå òîä³ çà äâà ãîëîâíèõ ô³íàíñî-
âèõ äîêóìåíòè ñòîëèö³ ìàþòü ïðîãîëîñóâàòè äåïó-
òàòè Êè¿âðàäè. Öå ìîæå ñòàòèñÿ â áóäü-ÿêèé äåíü
çàâåðøàëüíîãî 2007 ðîêó — â ï’ÿòíèöþ, ñóáîòó ÷è
íåä³ëþ”. Âîíà äîäàëà: ÿêùî öüîãî íå ñòàíåòüñÿ, òî
ãîëîñóâàííÿ â³äáóäåòüñÿ âæå ó ïåðø³é ïîëîâèí³
ñ³÷íÿ íàñòóïíîãî ðîêó

Ìåä³à çëèëèñü ó “Ãëàâðåä³”
Õîëäèíã Îëåêñàíäðà Òðåòüÿêîâà çàâ’ÿçàâ ïàðòíåðñòâî ç “Ïðèâàòîì”

Áóäèíîê ïîòð³áíî 
ðÿòóâàòè
Ðàéîííà âëàäà íå ðåàãóº íà çâåðíåííÿ ìåøêàíö³â âóë. Ïîïîâà, 5
Çîðÿíà Á²ÄÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Вже іль а ро ів меш анці б -
дин на в л. Попова, 5, що в
Оболонсь ом районі, нама-
аються приверн ти ва вла-
ди до за рози р йн вання їх-
ньої ба атоповерхів и. Тріщини
та р йн вання ф ндамент мо-
ж ть призвести до аварії.

Íåäîë³êè ïàíåëüíîãî áóä³âíèöòâà,
ïðèòàìàíí³ “øâèäêèì” ñïîðóäàì ðà-
äÿíñüêîãî ïåð³îäó, íå îìèíóëè áàãàòî-
ïîâåðõ³âêó íà âóë. Ïîïîâà, 5. Ï³ä ÷àñ ¿¿
ïëàíóâàííÿ íå âðàõîâàíî îñîáëèâîñò³
´ðóíò³â Êóðåí³âêè, ìàéäàí÷èê íå ï³ä-
ãîòóâàëè íàëåæíèì ÷èíîì, à ôóíäàìåíò
çâåëè òàê, ÿê ñêð³çü. Òà, âëàñíå, ³ áàãà-
òüîõ òåõíîëîã³÷íèõ ìîæëèâîñòåé, äî-
ñòóïíèõ ñüîãîäí³, òîä³ íå áóëî. Îòîæ
ñò³íè ïîñòóïîâî òð³ñêàþòüñÿ, áî ôóíäà-
ìåíò âòðà÷àº ìîíîë³òí³ñòü, à â³äòàê,
ðîçêîëþºòüñÿ ïîñåðåäèí³. Òà ÷àñòèíà,
ùî ñòî¿òü íà ì³öí³ø³é îñíîâ³, òðèìàº-
òüñÿ, à ³íøà — ðóéíóºòüñÿ. Ìåøêàíö³
õâèëþþòüñÿ çà ñâî¿ ïîìåøêàííÿ, áî
ñòàí áóäèíêó — íà ìåæ³ àâàð³éíîãî.
Ñò³íè êâàðòèð ìàéæå âñ³ ó òð³ùèíàõ,
ï³äâàëè ï³äòîïëåí³, íåìîâ ï³ñëÿ ïîâå-
í³. Äåÿê³ âëàñíèêè ðîçïðîäóþòü êâàð-
òèðè, õòîñü çäàº, õî÷à æèâóòü òàì ïå-
ðåâàæíî ïåíñ³îíåðè. Âðÿòóâàòè áóäè-
íîê ìîæå ò³ëüêè íåãàéíèé ðåìîíò, ïðè-
÷îìó ïåðåäóñ³ì ñë³ä ïî÷èíàòè ç êàï³-
òàëüíîãî óêð³ïëåííÿ ôóíäàìåíòó. Òå,
ùî íå çðîáèëè 20 ðîê³â òîìó, íàëåæèòü
çðîáèòè ñüîãîäí³.

“Áóäèíîê íà âóë. Ïîïîâà, 5 ïåðåäà-
íî â åêñïëóàòàö³þ 1990 ðîêó. Êîëèñü
íà éîãî ì³ñö³ áóëà íåâåëè÷êà ð³÷êà, ÿêó
÷åðåç òðóáè ïóñòèëè â ï³äçåìíå ðóñëî,
îòîæ òåðèòîð³ÿ áóëà íåïðèäàòíà äëÿ áó-

ä³âíèöòâà. ×åðåç öå ï³äâàëè áóäèíêó
ïîñò³éíî ï³äòîïëþâàëî”,— êàæå ìåø-
êàíêà Ìàðèíà Ëèñåíêî. Çà ¿¿ ñëîâàìè,
â ñò³íàõ ç’ÿâèëèñÿ òð³ùèíè òà ù³ëèíè,
é ¿õ ê³ëüê³ñòü ïîñò³éíî çðîñòàº. Ëþäè
çâåðòàþòüñÿ äî ðàéîííî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
ïî äîïîìîãó, àëå ïîêè ùî ðåàêö³¿ í³-
ÿêî¿. Ì³ñöåâå êåð³âíèöòâî ÆÅÊó îá³-
öÿº â³äðåìîíòóâàòè âèñîòêó, òà á³ëü-
ø³ñòü ëþäåé â öå íå â³ðèòü. ßê ïîâ³äî-
ìèëà êîðåñïîíäåíòîâ³ ãàçåòè Ëþäìèëà
×åðêåñîâà, âæå ïàðàäí³ â òð³ùèíàõ, âî-
íè º ñêð³çü, ïî âñüîìó áóäèíêó.

ßê âäàëîñÿ ä³çíàòèñÿ “Õðåùàòèêó”,
ó ì³êðîðàéîí³ ñì³òòÿ âèâîçÿòü ð³äêî.
Ïî÷èíàþ÷è ç 1990 ðîêó, ÆÅÊ æîäíî-

ãî ðàçó íå ïðîâîäèâ íàâ³òü êîñìåòè÷-
íîãî ðåìîíòó. Ôàñàä ïîð³âíÿíî ç âíóò-
ð³øíüîþ êàðòèíîþ ìàº ö³ëêîì ïðè-
ñòîéíèé âèãëÿä.

Íàïðèê³íö³ ëèñòîïàäà çáèðàëè ï³ä-
ïèñè çà êàï³òàëüíèé ðåìîíò. Çàãàëîì ó
âèñîòö³ 294 êâàðòèðè, à àâòîãðàô³â ç³-
áðàíî 151. Ñïåö³àë³ñòè êàæóòü, ùî ãî-
ëîâíà ïðîáëåìà — â ê³ëüêîñò³ ïîòð³á-
íèõ êîøò³â. Ìîæëèâî, âñ³ âèòðàòè ñë³ä
ïîêëàñòè íà ³íâåñòîð³â, êîòð³ çâîäÿòü
áóäèíîê ïîðó÷? Çîáîâ’ÿçàòè ¿õ ïðîâåñ-
òè ñïåö³àëüí³ ðîáîòè, áåç ÿêèõ áàãàòî-
ïîâåðõ³âêó íå âðÿòóâàòè.

“Õðåùàòèê” ³ íàäàë³ â³äñòåæóâàòèìå
ñèòóàö³þ

ТОВ “Главред-медіа” створене в червні
2006 ро . До с лад холдин , онтро-
льовано о Оле сандром Третья овим, вхо-
дять ж рнали “Главред”, “Теле рити а” та
“Профіль”, а та ож азети “Нова” (тижне-
ви переформат вали щоденн азет ),
51 % азети “Известия в У раине”. В ін-
тернет-просторі холдин володіє сайтами
Главред.info, VIP.ua.com, Stars. Крім то о,
пан Третья ов онтролює 40 % теле ана-
л Citi. Уліт цьо о ро до с лад холдин-

війшли та ож інформаційне а ентство
“УНІАН”, “Газета по- иївсь и” та римсь ий
теле анал “Жиса”.
Після то о, я Оле сандр Третья ов до-

велося позб тися б дь-я о о бізнес в
зв’яз з йо о деп татством, він передав
а ції холдин в тимчасове правління Ві -
тор Шлінча та співробітниці сайт Глав-
ред.info Юлії Лимар.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””Â³òàë³é ²ÃÍÀÒÓØÀ
“Õðåùàòèê”

Учора стало відомо, що до с лад холдин "Главред-медіа", що
знаходиться під онтролем Оле сандра Третья ова та р пи "При-
ват", не війде анал "НТН", за я ий вони зма алися із "Інтером"
Валерія Хорош овсь о о. Медіа-холдин U. A. Inter Mediа Group
Limited за рив од про придбання 60 % ТОВ "Телест дія "Сл жба
інформації" після відповідно о дозвол Антимонопольно о омітет
У раїни.

Ïîêè ùî íà çàñ³äàíí³
ïðîô³ëüíî¿ êîì³ñ³¿

Ось та ий безлад від риваєтсья з ві на меш анців в л. Попова

Оле сандр Третья ов обміняв свої медіа-а тиви
на деп татсь ий мандат

Ô
îò
î 

Âî
ëî
äè

ì
è
ðà
 Ø

ÅÑ
ÒÀ

Ê
Î
ÂÀ

Ô
îò
î 

Âî
ëî
äè

ì
è
ðà
 
Ñ
ÒÐ
Ó
Ì
Ê
Î
ÂÑ

ÜÊ
Î
ÃÎ



Хрещатик  26 грудня 2007 ММІІЖЖННААРРООДДННАА  ППААННООРРААММАА 99

Çà ìèð ó âñüîìó ñâ³ò³
Ïàïà Ðèìñüêèé Áåíåäèêò XVI âèñòóïèâ ³ç ð³çäâÿíèì çâåðíåííÿì “Ãðàäó ³ ñâ³òó”
ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

“Хрещати " пропон є читачам
відч ти свят овий настрій інших
міст. Для цьо о ми під от вали
добір міжнародних новин та
подій.

Мос ва з стрічає
Новий рі
ольоровими фонтанами
Öüîãî ðîêó äî íîâîð³÷íèõ ñâÿò Ìîñêâó

âïåðøå ïðèêðàñèëè ñâ³òëîâ³ ôîíòàíè. Âî-
íè ç’ÿâèëèñÿ â öåíòð³ ñòîëèö³ — íà Òâåð-
ñüêîìó áóëüâàð³, Ïëîù³ Ðåâîëþö³¿, Ìà-
íåæí³é, Ïóøê³íñüê³é ³ Òåàòðàëüí³é ïëî-
ùàõ, à òàêîæ ó ïîïóëÿðíîìó òóðèñòè÷íî-
ìó öåíòð³ íà ï³âí³÷íîìó çàõîä³ ì³ñòà —
íà Ïîêëîíí³é ãîð³. Âîäè â öèõ ôîíòàíàõ
íåìàº — ¿¿ ³ì³òóþòü çà äîïîìîãîþ ñâ³ò-
ëîä³îäíèõ òðóáîê. Ñâ³òëîâ³ ôîíòàíè, ùî
ñòàëè ÷àñòèíîþ ñâÿòêîâî¿ ³ëþì³íàö³¿, ïå-
ðåëèâàþòüñÿ âñ³ìà êîëüîðàìè âåñåëêè.
Êð³ì ôîíòàí³â, Ìîñêâó ïðèêðàñèëè 200
êì åëåêòðè÷íèõ ã³ðëÿíä, à íà Ïîêëîíí³é
ãîð³ íàâêîëî 40-ìåòðîâî¿ ÿëèíêè âñòà-
íîâëåíà êîìïîçèö³ÿ çà ìîòèâîì êàçêè
“Äâàíàäöÿòü ì³ñÿö³â”, à òàêîæ — ô³ãóðè
Ä³äà Ìîðîçà é Ñí³ãóðêè. Íà Ìàíåæí³é
ïëîù³ ðîñ³éñüêî¿ ñòîëèö³ âñòàíîâëÿòü ³í-
òåðàêòèâíó êàðòó-ñõåìó Ìîñêâè, íà ÿê³é
òðàíñëþâàòèìóòü ³íôîðìàö³þ ïðî îñíîâ-
í³ ñâÿòêîâ³ çàõîäè ì³ñòà. À åëåêòðîííå
òàáëî íà ïëîù³ Ïîâñòàííÿ ïîêàçóâàòèìå,
ÿê Íîâèé ð³ê íàñòóïàº â ð³çíèõ ãîäèííèõ
ïîÿñàõ Ðîñ³¿.

Пента он сповістив
про приб ття
Санта-Кла cа
до Вашин тона

Êîìàíäóâàííÿ ïðîòèïîâ³òðÿíî¿ îáîðî-
íè Ï³âí³÷íî¿ Àìåðèêè (ÍÎÐÀÄ), øòàá
ÿêîãî ðîçòàøóâàâñÿ â Êîëîðàäî-Ñïð³íãñ,
ùî ó øòàò³ Êîëîðàäî, çà ï³âãîäèíè äî
íàñòàííÿ Ð³çäâà ïîâ³äîìèëî, ùî Ñàíòà-
Êëàóñ ïî÷àâ â³äâ³äóâàòè áóäèíêè ó Âà-
øèíãòîí³, ðîçíîñÿ÷è ð³çäâÿí³ ïîäàðóí-
êè. ßê ñòâåðäæóº Ïåíòàãîí, ́ ðóíòóþ÷èñü
íà äàíèõ àåðîêîñì³÷íîãî ñïîñòåðåæåííÿ,
Ñàíòà-Êëàóñ íàâ³òü â³äâ³äàâ áóäèíîê Êà-
ï³òîë³þ â öåíòð³ àìåðèêàíñüêî¿ ñòîëèö³.

Çà îïåðàòèâíèìè äàíèìè àìåðèêàí-
ñüêèõ â³éñüêîâèõ, ïåðøèìè ïîäàðóíêè â
Ï³âí³÷í³é Àìåðèö³ îòðèìàëè æèòåë³ àò-
ëàíòè÷íî¿ Êàíàäè é ñõ³äíîãî óçáåðåææÿ
ÑØÀ. Íàïåðåäîäí³ Ñàíòà-Êëàóñ óæå ïî-
áóâàâ íà Äàëåêîìó Ñõîä³, ªâðîï³ é Áðà-
çèë³¿.

ÍÎÐÀÄ òðàäèö³éíî çä³éñíþº íà Ð³çäâî
“ïåëåíã” Ñàíòà-Êëàóñà é ñïîâ³ùàº ïðî
éîãî ïåðåñóâàííÿ íà ñâîºìó ñàéò³. Âåá-
ñòîð³íêà Ïåíòàãîíó ùîð³÷íî â öåé ÷àñ ðå-
ºñòðóº ïîíàä 50 ìëí â³äâ³äóâàíü áàæàþ÷èõ
îäåðæàòè äàí³ ïðî òå, äå ïåðåáóâàº Ñàíòà
Êëàóñ ³ êîëè â³í äî íèõ ïðè¿äå ç ïîäàðóí-
êàìè.

Православна Греція
вже з стріла Різдво

Ïðàâîñëàâíà Ãðåö³ÿ, ùî çóñòð³÷àº ñâÿ-
òî Ð³çäâà Õðèñòîâîãî 25 ãðóäíÿ, æèâå â
ð³çäâÿíîìó ðèòì³. Âóëèö³ ñòîëèö³ — Àô³í
— ïðèêðàøåí³ ñâÿòêîâîþ ³ëþì³íàö³ºþ,
ïåðåä ïàðëàìåíòîì íà öåíòðàëüí³é ïëî-
ù³ Ñèíòàãìà âñòàíîâëåíà ð³çäâÿíà ÿëèí-
êà, ïðèêðàøåíà êóëüêàìè é ã³ðëÿíäàìè.
Âîíà º öåíòðîì ñâÿòêîâèõ óðî÷èñòîñòåé
äëÿ ÷îòèðèì³ëüéîííîãî ìåãàïîë³ñà, ó
ÿêîìó ïðîæèâàº ïîíàä òðåòèíà íàñåëåí-
íÿ êðà¿íè. Íà ÷îòèðüîõ ïëîùàõ Àô³í
âñòàíîâëåí³ ñïåö³àëüí³ ñâ³òëîâ³ ñêóëüï-
òóðè. ¯õíüîþ ðîçðîáêîþ, à òàêîæ ñâÿò-
êîâîþ ³ëþì³íàö³ºþ âóëèöü ³ ïëîù çàé-
ìàëàñÿ â³äîìà â Ãðåö³¿ äèçàéíåð ïî ñâ³ò-
ëó Åëåôòåð³ÿ Äåêî, ÿêà êåðóâàëà ïîñòà-
íîâêîþ ñâ³òëà äëÿ öåðåìîí³é â³äêðèòòÿ é

çàêðèòòÿ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð â Àô³íàõ â
2004 ðîö³.

Íà ïëîù³ íàâïðîòè ïàðëàìåíòó Ãðåö³¿
âñòàíîâëåíà êàðóñåëü íà 60 ì³ñöü, òóò ó
ïåðåäð³çäâÿí³ äí³ òàêîæ â³äáóâàþòüñÿ ìó-
çè÷í³ êîíöåðòè. Çàïëàíîâàíî âèñòóï ìó-
çè÷íèõ êîëåêòèâ³â óñ³õ ñòèë³â: êëàñèêà,
äæàç, íàðîäí³ ï³ñí³, â³çàíò³éñüê³ ã³ìíè
é, çâè÷àéíî æ, ð³çäâÿí³ ï³ñí³ ç óñüîãî
ñâ³òó.

Папа Римсь ий попросив
сіх людей молитися
за мир на Землі

Ãëàâà Âàòèêàíó Áåíåäèêò XVI ó òðàäè-
ö³éíîìó ð³çäâÿíîìó çâåðíåíí³ “Ãðàäó ³ ñâ³-
òó” âèñòóïèâ íà çàëèò³é ñîíöåì ãîëîâí³é
âàòèêàíñüê³é ïëîù³. Öå éîãî òðåòº ïîñëàí-
íÿ ç íàãîäè Ð³çäâà çà ÷àñ ïåðåáóâàííÿ íà
ïàïñüêîìó ïðåñòîë³.

Ïàïà çà÷èòàâ ñâîº ïîñëàííÿ ³ç öåíòðàëü-
íîãî áàëêîíà áàçèë³êè Ñâÿòîãî Ïåòðà. Íà
ïî÷àòêó öåðåìîí³¿ êàðàá³íåðè âèêîíàëè
äåðæàâíèé ã³ìí Ñâÿòîãî Ïðåñòîëó “Òîá³,
Áîæå” íà ìóçèêó Øàðëÿ Ãóíî, à ïàïñüê³
ãâàðä³éö³ — ³òàë³éñüêèé íàö³îíàëüíèé
ã³ìí.

Ïàïà çàêëèêàâ äî ïîøóê³â ìèðó ó ñâ³ò³,
îñîáëèâî â ãàðÿ÷èõ òî÷êàõ ïëàíåòè. Ïðî-
äîâæóþ÷è òðàäèö³þ, çàêëàäåíó ²âàíîì
Ïàâëîì ²², Ðèìñüêèé Ïåðâîñâÿùåíèê ïðî-
÷èòàâ â³òàííÿ 63 ìîâàìè ñâ³òó.

Головна ялин а США
в Нью-Йор збері ає
енер ію

30-ìåòðîâà ð³çäâÿíà ÿëèíêà, ÿêó öüîãî
ðîêó âñòàíîâèëè ïîáëèçó Ðîêôåëëåð³â-
ñüêîãî öåíòðó Íüþ-Éîðêà, íàðîäèëàñÿ â
ìàëåíüêîìó ì³ñòå÷êó Øåëòîí, ùî ó øòà-
ò³ Êîííåêòèêóò. Òåïåð ïîìèëóâàòèñÿ êðà-
ñóíåþ ìîæóòü æèòåë³ ô³íàíñîâ¿ ñòîëèö³
ÑØÀ òà ÷èñëåíí³ òóðèñòè. ßëèíêà ïðè-
êðàøåíà âîñüìèê³ëîìåòðîâîþ ã³ðëÿíäîþ
ç 30 òèñ. ð³çíîáàðâíèõ ë³õòàðèê³â íà ñâ³ò-
ëîä³îäàõ. Âèêîðèñòàííÿ òàêèõ ëàìï äîçâî-
ëÿº ³ñòîòíî çíèçèòè ñïîæèâàííÿ åëåêòðî-
åíåðã³¿ — ç 3510 äî 1297 ê³ëîâàò íà äåíü.

² íàâ³òü öþ åëåêòðîåíåðã³þ ïîäàâàòèìóòü
íå ³ç çàãàëüíî¿ åëåêòðîìåðåæ³, à â³ä ñîíÿ÷-
íèõ áàòàðåé, âñòàíîâëåíèõ íà äàõó Öåí-
òðó. Âæå âèð³øåíî, ùî ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ
ñâÿòêóâàííÿ ÿëèíêó â³äïðàâëÿòü íà ë³ñî-
ïèëêó. Ç ¿¿ äåðåâèíè áóäóâàòèìóòü áóäèí-
êè â ðàìêàõ áëàãîä³éíî¿ ïðîãðàìè, ùî ïå-
ðåäáà÷àº çâåäåííÿ æèòëà â Íüþ-Éîðêó,
²íä³¿, Áðàçèë³¿ òà íà óçáåðåææ³ Ïåðñüêî¿ çà-
òîêè.

Польсь і бездомні
на Різдво полас вали
смаженим оропом

Çà ïîëüñüêîþ êàòîëèöüêîþ òðàäèö³ºþ â
ïåðåäð³çäâÿíèé âå÷³ð 24 ãðóäíÿ êîæíà ðî-
äèíà â Ïîëüù³ íàêðèâàº äëÿ ñâî¿õ ð³äíèõ
³ áëèçüêèõ ñâÿòêîâèé ñò³ë ç 12 ï³ñíèõ áëþä.
Äëÿ áåçäîìíèõ ïîëÿê³â ó ì³ñò³ Êàòîâèöàõ
òàêèé ñò³ë ð³ê ó ð³ê ïðîòÿãîì óæå 18 ðî-
ê³â îðãàí³çîâóº ì³ñöåâà áëàãîä³éíà îðãàí³-
çàö³ÿ.

Äâàíàäöÿòü òðàäèö³éíèõ ï³ñíèõ áëþä
äëÿ ñâÿòêîâîãî ïåðåäð³çäâÿíîãî ñòîëó â
Ïîëüù³ âêëþ÷àþòü ñìàæåíîãî êîðîïà,
ïîëüñüêèé áîðù ³ç “âóøêàìè” (ïåëüìåíÿ-
ìè ç íà÷èíêîþ ç ãðèá³â ³ êàïóñòè), òóø-
êîâàíó êàïóñòó ³ç ãðèáàìè, òóøêîâàíó êà-
ïóñòó ç ãîðîõîì, ïåëüìåí³ ç íà÷èíêîþ ç
êàïóñòè, ïèð³æêè ³ç ãðèáàìè, êîòëåòè ç
ðèñó ³ç ãðèáíèì ñîóñîì, ãàëóøêè ç ìàêîì
(à òàêîæ ìåäîì àáî öóêðîì), êîìïîò ³ç ñó-
õîôðóêò³â, êóëåáÿêó ç íà÷èíêîþ ç êàïóñ-
òè é ãðèá³â, ãîëóáö³ ï³ñí³ é êóòþ.

Новий рі У Венеції
з стрін ть поціл н ами
на Сан-Мар о

Âåíåö³ÿ â³äçíà÷èòü íàñòàííÿ 2008 ðîêó
ïîö³ëóíêàìè ê³ëüêîõ òèñÿ÷ ëþäåé, òèõ, ùî
ç³áðàëèñÿ íà öåíòðàëüí³é ïëîù³ ì³ñòà —
Ñàí-Ìàðêî. ²äåÿ ïðîâåñòè öåé çàõ³ä íàðî-
äèëàñÿ ³ç ïðàãíåííÿ ïîâåðíóòè ó Âåíåö³þ
äóõ ñâÿòà é áàæàííÿ ðîçâàæàòèñÿ. À ïîö³-
ëóíîê — öå äóæå ïðîñòà é, ó òîé æå ÷àñ,
ïðåêðàñíà ð³÷, ïåðåêîíàí³ îðãàí³çàòîðè.
Çà ïðîãíîçàìè, ó ïðîåêò³ Love 2008 íà öåí-
òðàëüí³é ïëîù³ Âåíåö³¿ âíî÷³ 31 ãðóäíÿ

â³çüìóòü ó÷àñòü ìàéæå 60 òèñÿ÷ ëþäåé.
Ïîö³ëóíîê ñóïðîâîäæóâàòèìóòü áàðâèñ-

òèì øîó, ùî ïîñòàâèòü õîðåîãðàô Äóã
Äæåê, ÿêèé áóâ ïîñòàíîâíèêîì öåðåìîí³é
â³äêðèòòÿ é çàêðèòòÿ ê³ëüêîõ Îë³ìï³éñüêèõ
³ãîð.

У Хорватії різдвяна ялин а
встановлена під водою

Óí³êàëüíó ð³çäâÿíó ÿëèíêó âñòàíîâëåíî
íà õîðâàòñüêîìó êóðîðò³ Êðàëåâè÷, ðîçòà-
øîâàíîìó íà ï³âí³÷íîìó óçáåðåææ³ Àäð³-
àòè÷íîãî ìîðÿ. Âîäîëàçè çàêð³ïèëè ïóõ-
íàñòó ë³ñîâó êðàñóíþ ï³ä âîäîþ. Òåïåð âå-
÷îðàìè òóðèñòè, ùî ãóëÿþòü íàáåðåæíîþ,
çìîæóòü íàñîëîäèòèñÿ êð³çü òîâùó âîäè
³ãðàøêàìè, ùî íà í³é, à òàêîæ ã³ðëÿíäîþ,
ùî ñÿº ÷èñëåííèìè ð³çíîáàðâíèìè ë³õòà-
ðèêàìè.

У Фінляндії від рили
а адемію для ельфів

Ó Ô³íëÿíä³¿ â³äêðèâñÿ íàâ÷àëüíèé çà-
êëàä, ó ÿêîìó âñ³ áàæàþ÷³ çìîæóòü çäî-
áóòè îñíîâí³ çíàííÿ é íàâè÷êè åëüôà.
Ïðîôåñ³ÿ ïîì³÷íèêà Ñàíòà-Êëàóñà º âñå
çàòðåáóâàí³øîþ â êðà¿í³. Àêàäåì³ÿ åëü-
ô³â â³äêðèëàñÿ â ì³ñòå÷êó Ðîâàí³ºì³. Òóò
çìîæóòü íàâ÷àòèñÿ 2000 ñòóäåíò³â íà ð³ê.
Â³êîâèõ îáìåæåíü íåìàº. Äî îáîâ’ÿçê³â
åëüô³â íàëåæèòü íå ëèøå ïàêóâàííÿ ïî-
äàðóíê³â, âîíè ùîð³÷íî â³äïîâ³äàþòü íà
750 òèñÿ÷ ëèñò³â, ÿê³ ïðèõîäÿòü äî Ñàí-
òà-Êëàóñà.

Äî Ðîâàí³ºì³ òà îêîëèö³ ùîðîêó ïðè-
¿æäæàº ìàéæå 500 òèñÿ÷ òóðèñò³â, â îñ-
íîâíîìó ³ç Ôðàíö³¿, Âåëèêîáðèòàí³¿ é Ðî-
ñ³¿. Ïîïóëÿðí³ òóò ðîçâàãè äëÿ ïðè-
¿æäæèõ — öå ñàôàð³ íà îëåíÿõ ³ ðèáîëîâ-
ëÿ. Äëÿ âñ³õ öèõ çàíÿòü ïîòð³áíèé ã³ä àáî
åëüô. Åëüôàì òàêîæ äîâîäèòüñÿ â³äïîâ³-
äàòè íà ð³çí³ çàïèòàííÿ ä³òåé. Çà ñëîâà-
ìè ïðåäñòàâíèê³â ö³º¿ ïðîôåñ³¿, íàéá³ëü-
ø³ ñêëàäíîñò³ ñòâîðþþòü ä³òè, ÿê³ íå â³-
ðÿòü ó Ñàíòà-Êëàóñà. Íà äóìêó åêñïåðò³â,
îäí³ºþ ³ç ïðè÷èí ïðèéíÿòîãî âëàäîþ ð³-
øåííÿ ðîçâèâàòè ïðîôåñ³þ åëüôà ñòàëî
áåçðîá³òòÿ ñåðåä ìåøêàíö³â ðåã³îíó

Нью-Йор свят овій ілюмінації
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Ðîçêðèòî çëî÷èíè 
ðàäÿíñüêî¿ âëàäè
Ó Äåðæàâíîìó àðõ³â³ ïî÷àëà ïðàöþâàòè ðîáî÷à ãðóïà 
äëÿ âèÿâëåííÿ äîêóìåíò³â ïðî òðàãåä³þ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó
Ñåðã³é ÊÀÐÀÌÀØ 
ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê
Äåðæàâíîãî àðõ³âó Êèºâà, ïî-
÷åñíèé ÷ëåí Ñï³ëêè àðõ³â³ñò³â
Óêðà¿íè, ³ñòîðèê-êèºâîçíàâåöü,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Нині в У раїні от ється
"Кни а пам'яті раїнсь о-
о народ ", де б де вмі-
щено спис и всіх за иблих
і постраждалих від оло-
домор в УРСР. З ідно з
За оном У раїни № 376-V
"Про олодомор 1932—
1933 ро ів в У раїні" та
розпорядженням Київсь о-
о місь о о олови Леоні-
да Черновець о о від
8 листопада 2007 р. за
№ 601 "Про стан під отов-
и заходів зв'яз з 75-
ми ро овинами олодомо-
р 1932—1933 ро ів в
У раїні", Державном
архіві Києва створено ро-
боч р п для виявлення
архівних до ментів про
олодомор.

Àðõ³âè çáåðåãëè äî íàøîãî ÷à-
ñó â³äîìîñò³ ïðî ä³¿ òîãî÷àñíèõ
ïàðò³éíèõ îðãàí³â ùîäî ñâ³äîìî-
ãî ãîëîäîìîðó. Ö³ äæåðåëà ðàí³-
øå ïðèõîâóâàëè, ïåðø³ ïóáë³êàö³¿
³ îïðèëþäíåííÿ ç’ÿâèëèñÿ ò³ëüêè
íà ïî÷àòêó 90-õ ðîê³â ìèíóëîãî
ñòîë³òòÿ. Öå ïàðò³éí³ é óðÿäîâ³ ïî-
ñòàíîâè, ð³çí³ çâ³òè, ðîçïîðÿäæåí-
íÿ, ñòàòèñòè÷í³ â³äîìîñò³, äàí³
ñïîñòåðåæåíü îêðåìèõ ãðóï ÷ëå-
í³â ÄÏÓ, äîâ³äêè òîùî.

Ôàêòè÷íî äðóãèé ãîëîäîìîð çà
÷àñ³â ðàäÿíùèíè â Óêðà¿í³ ðîçïî-
÷àâñÿ ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ êóðñó
ïàðò³¿ íà ñóö³ëüíó êîëåêòèâ³çàö³þ.

Ïî÷àëèñÿ ñóâîð³, æîðñòîê³ ðå-
ïðåñ³¿ ùîäî íåïîê³ðíèõ, ðåêâ³çè-
ö³¿ ó ñåëÿí çåðíà íà êîðèñòü äåð-
æàâè. Äî ÷îðíèõ ñïèñê³â ïîòðàïè-
ëè ïîíàä 1 ìëí îñ³á. Ó êîëãîñï³â
³ îäíîîñ³áíèõ ãðîìàäÿí çàáèðàëè
äî 80 — 90 % ç³áðàíîãî çá³ææÿ.

7 ñåðïíÿ 1932 ðîêó âèäàíî äðà-
êîí³âñüêèé óêàç “ïðî ï’ÿòü êîëî-
ñê³â” — êðàä³æêà çåðíà ïîâèííà
êàðàòèñÿ ñìåðòþ àáî óâ’ÿçíåííÿì
äî 10 ðîê³â, íàâ³òü ÿêùî “çëî÷èí-
öþ” â³ä 12 äî 17 ðîê³â.

18 ëèñòîïàäà 1932 ðîêó ïîë³ò-
áþðî ÖÊ ÊÏ(á) ñêëàëî ñïåö³àëü-
íèé ïëàí “ë³êâ³äàö³¿ îñíîâíèõ
êóðêóëüñüêèõ ³ ïåòëþð³âñüêèõ
êîíòððåâîëþö³éíèõ ãí³çä”. ² âæå
6 ãðóäíÿ òîãî æ ðîêó ÖÊ ÊÏ(á)Ó
çâ³òóâàâ ó Ìîñêâ³, ùî ÄÏÓ çà-
àðåøòóâàëî 340 ãîë³â êîëãîñï³â,
750 ÷ëåí³â ïðàâë³ííÿ, 140 ðàõ³âíè-
ê³â, 140 áðèãàäèð³â, 265 çàâãîñï³â
³ 195 ³íøèõ îñ³á. Íà Ïîëòàâùèí³
çààðåøòóâàëè âñå êåð³âíèöòâî Êî-
áåëÿöüêîãî ðàéîíó.

À îñü ÿêèé ñòàí áóâ ïî ñåëàõ
Êè¿âùèíè, öèòóþ îðèã³íàë äîêó-
ìåíòà: Ïîâ³äîìëåííÿ ÄÏÓ ÓÐÑÐ

Öåíòðàëüíîìó êîì³òåòó ÊÏ(á)Ó
ïðî òÿæêèé ïðîäîâîëü÷èé ñòàí ó
ðàéîíàõ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ 16 ëþ-
òîãî 1933 ð.

“Êè¿âñüêà îáëàñòü, Âîëîäàð-
ñüêèé ðàéîí (êîëèøíüîãî Á³ëî-
öåðê³âñüêîãî îêðóãó).

Íàïðàâëåíèìè â ñåëà, âðàæåíè-
ìè ïðîäîâîëü÷èìè óòðóäíåííÿ-
ìè, ÷ëåíàìè áþðî ÐÏÊ ç ðîá³ò-
íèêàìè ÄÏÓ âñòàíîâëåíî:

ó ñ. Ïåòðàø³âêà çà îñòàíí³ äí³
ãðóäíÿ ³ ñ³÷íÿ â³ä âèñíàæåííÿ ïî-
ìåðëî äî 35 ÷îëîâ³ê. Íà 4 ëþòî-
ãî ó ñåë³ íàðàõîâóºòüñÿ õâîðèõ â³ä
íåäî¿äàííÿ â³ä 30 äî 40 ÷îëîâ³ê.
Âèïàäêè ñìåðòåé, â îñíîâíîìó,
ìàëè ì³ñöå ó ñ³ì’ÿõ êîëãîñïíèê³â,
ùî âèðîáèëè íåçíà÷íó ê³ëüê³ñòü
òðóäîäí³â; ó ñ. Ðóäíå îäíîîñ³áíè-
öÿ ß. êèíóëà 3 ä³òåé ³ âè¿õàëà ç ñå-
ëà. 9-ð³÷íèé ¿¿ õëîï÷èê ðàçîì ç³

ñòàðøîþ ñåñòðîþ êàì³ííÿì âáèâ
ìîëîäøó 3-ë³òíþ ñåñòðó, ï³ñëÿ ÷î-
ãî â³äð³çàëè ãîëîâó ³ âæèëè ÿê ¿æó
ó ñèðîìó âèãëÿä³ ì’ÿñî òðóïà; ó ñ.
Ëîáî÷åâî íà êëàäîâèù³ ó ñí³ãó
çíàéäåíî òðóïè 3 ä³òåé; ó ñåëàõ
Ïåòðàø³âö³ é Ïàðõîì³âö³ ïîìåð-
ë³ ïî 4-5 äí³â çàëèøàëèñü ó õàòàõ
íåïîõîâàíèìè; Òàðàùàíñüêèé
ðàéîí, â ñ. Ñåâåðèí³âêà âèÿâëåíî
5 ãîëîäàþ÷èõ ñ³ìåé, ç íèõ: ðîäè-
íà êîëãîñïíèêà Êðèâåíêà, ùî ïî-
¿õàâ íà ðîáîòó ó Äîíáàñ â³ä ãîñ-
òðîãî íåäî¿äàííÿ, îïóõëà; ðîäèíà
îäíîîñ³áíèêà Âåðåìººíêà, ùî
ñêëàäàºòüñÿ ç 6 ÷îëîâ³ê, òàêîæ
îïóõëà â³ä ãîëîäó; ó ñ. ×åðíèí çà-
ðåºñòðîâàíî 15 ñ³ìåé, ùî íå ìà-
þòü ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ. Â öüî-
ìó ñåë³ â³ä íåäî¿äàííÿ ïîìåðëî 8
÷îëîâ³ê, ç íèõ: 2 êóðêóë³, 1 îäíî-
îñ³áíèê òà 5 êîëãîñïíèê³â”.

Çíà÷íî ïîøèðèâñÿ ãîëîäîìîð â
Óêðà¿í³ ùå 1932 ðîêó. Àëå ñòðàõ³ò-
òÿ íàñòóïíîãî ðîêó ïåðåâåðøèëè
âñå, ùî ïåðåæèâ íàø íàðîä íàâ³òü
ó ñâî¿é â³êîâ³é ³ñòîð³¿. 1932 ðîêó ùå
æèëè çàïàñàìè 1931-ãî. Äèâóâàëè-
ñÿ ³ îáóðþâàëèñÿ âãîëîñ ñåëÿíè
ïîë³òèêîþ á³ëüøîâèöüêèõ êåð³â-
íèê³â. Òî âæå 1933-ãî ñòàëî çðîçó-
ì³ëèì, ùî öèõ êåð³âíèê³â ëþäñüêå
æèòòÿ íå õâèëþº, âîíî äëÿ íèõ í³-
÷îãî íå âàðòå — ñìåðòü ëþòóâàëà.
Ñåëÿíè ïîäàëèñÿ â ì³ñòà é òàì ïî-
ìèðàëè íà âóëèöÿõ ³ õ³äíèêàõ, íà
óçá³÷÷ÿõ äîð³ã. À öå áóëè ãîëîâíèì
÷èíîì ìàòåð³ — ë³òí³ æ³íêè, áàáó-
ñ³, ÿê³ ÷àñòî áðàëè ç ñîáîþ ìàëèõ
ä³òî÷îê. Õòî çóì³â, ï³äêëàâ äèòè-
íó ï³ä äåðæàâí³ óñòàíîâè, íåìîâ-
ëÿò çàëèøàëè â õîë³ ë³êàðåíü, íà
âîêçàëàõ. Õòîñü âëàøòîâóâàâñÿ
ïðàöþâàòè íà ôàáðèêó àáî çà-
âîä — òîä³ ðîá³òíèêè îòðèìóâàëè
“ïàéêó”. Òàêèì ÷èíîì çá³ëüøóâà-
ëàñÿ ê³ëüê³ñòü ðîá³òíè÷îãî êëàñó ³
“ðóõàëàñÿ óïåðåä” ³íäóñòð³àë³çà-
ö³ÿ — çà ðàõóíîê çíèùåííÿ ñåëà.

Â àðõ³âàõ çáåðåãëèñÿ êîëåêòèâ-
í³ ëèñòè íà ³ì’ÿ Ñòàë³íà â³ä ñåëÿí,
ùî âîëàëè ïðî äîïîìîãó. Çàçíà-
÷ó, ùî òîãî÷àñíà âëàäà, çà ìåæ³
ñâîãî ðàéîíó öèõ çâåðíåíü íå
ïðîïóñêàëà, à ç³ ñêàðæíèêàìè
“ðîçáèðàëèñÿ” îêðåìî é ïåðñî-
íàëüíî. Ëèñòè ç ïðîòåñòàìè ³ îïè-
ñàìè íåìîæëèâîãî æèòòÿ ³ ãîëî-
äîìîðó çàñåêðå÷óâàëè.

Ó Êèºâ³ âæå 1931 ðîêó ââåäåíî
ñóâîð³ íîðìè âèäà÷³ õë³áà êè-
ÿíàì — ðîá³òíèêàì âåëèêèõ çàâî-
ä³â ³ óñòàíîâ, çîêðåìà, “×åðâîíî-
ïðàïîðíîãî”, “Á³ëüøîâèêà”,
“Ëåíêóçí³”, “×åðâîíîãî ïëóãàòà-
ðÿ”, ³ì. Àðòåìà, ô³çèêî-ìåõàí³êè,
ÊÐÅÑ, ÖÅÑ, “Êè¿âîäÿãó”, ôàá-
ðèêè âçóòòÿ, òðèêîòàæíî¿ ôàáðè-
êè, ìåáëåâî¿ ³ì. Áîæåíêà, öâÿõçà-
âîäó, ³ì. Ëåïñå, Äàðíèöüêîãî ì’ÿ-
ñîêîìá³íàòó, øòàìïîâî÷íî¿ øê³-
ðÿíèê³â, ÔÇÓ øê³ðÿíèê³â, ³ì.
Äîìáàëÿ, ïàë³òóðíî¿ ôàáðèêè
“Æîâòåíü”, ÂÓÀÍ, äåÿêèõ áóä³-
âåëüíèõ îðãàí³çàö³é ³ äðóêàðåíü,
ïðàö³âíèêàì ì³ë³ö³¿, âîºí³çîâàíî¿
îõîðîíè, çàë³çíè÷íèêàì, âîäíè-
êàì. Âèäàâàëè ùîäíÿ 800 ã õë³áà
íà îñîáó òà 300 ã — íà êîæíîãî

Пам’ятни жертвам олодомор в Києві

На почат весни вимирали цілими родинами Тр пи не ховали, бо не б ло ом
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Þðèñòè
ÊÌÄÀ 
ï³äâèùèëè 
êâàë³ô³êàö³þ
Íà òðèäåííîìó 
ñåì³íàð³ ôàõ³âö³ 
íàâ÷àëèñÿ 
ïðàöþâàòè 
çà ºâðîïåéñüêèìè 
ñòàíäàðòàìè
Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Нещодавно Київсь ом місь о-
м центрі перепід отов и та під-
вищення валіфі ації працівни ів
ор анів державної влади відб вся
семінар для співробітни ів юри-
дичних сл жб КМДА. Серед роз-
лян тих питань особливої ва и
приділили правовій ре ламентації
під отов и та вип с а тів Київ-
ради, пра тично о застос вання
Коде с адміністративно о с до-
чинства та За он У раїни "Про
ви онавче провадження".

Çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì ÊÌÄÀ íåùî-
äàâíî ó Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó öåíòð³ ïåðå-
ï³äãîòîâêè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿
ïðàö³âíèê³â îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè â³ä-
áóâñÿ ïðàêòè÷íèé ñåì³íàð, “ñëóõà÷àìè”
ÿêîãî ñòàëè ïðàö³âíèêè þðèäè÷íèõ ñëóæá
ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê â³ä-
ä³ëó ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè þðèäè÷íîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ÊÌÄÀ Þð³é Ïðèëèïêî, íåùîäàâíî
ïîä³áíå “ïåðåâèõîâàííÿ” ó Êè¿âñüêîìó
ì³ñüêîìó öåíòð³ çà ïðîãðàìîþ êîðîòêî-
òåðì³íîâèõ ñåì³íàð³â â³äáóëîñÿ é äëÿ 40
ïðàö³âíèê³â þðèäè÷íèõ ñëóæá ñòðóêòóð-
íèõ ï³äðîçä³ë³â ÊÌÄÀ, êîòðèõ íàâ÷àëè
ïðàöþâàòè çà ºâðîïåéñüêèìè ñòàíäàðòà-
ìè.

Íàâ÷àííÿ ïðîâîäèëè ç ìåòîþ ôàõîâîãî
óäîñêîíàëåííÿ, îíîâëåííÿ òà ðîçâèòêó
óì³íü ³ çíàíü, ïîòð³áíèõ äëÿ åôåêòèâíî-
ãî âèð³øåííÿ çàâäàíü ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³.

Ó ðàìêàõ òðèäåííîãî ñåì³íàðó, ÿêèé, äî
ñëîâà, íå ìàâ ïðàêòè÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ,
à çäåá³ëüøîãî íîñèâ îñâ³òí³é õàðàêòåð, çà-
â³äóâà÷êà êàôåäðîþ ïñèõîëîã³¿ òà ïåäàãî-
ã³êè ÀÌÓ Âàëåð³ÿ Ì³ëÿâñüêà ïðîâåëà êî-
ìóí³êàòèâíèé òðåí³íã ³ç ï³äâèùåííÿ êîì-
ïåòåíòíîñò³ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â. Òàêîæ
íà ñåì³íàð³ ðîçãëÿíóëè ïèòàííÿ ñóäîâîãî
çàõèñòó, îñîáëèâîñò³ âèêîíàííÿ ð³øåíü
ìàéíîâîãî òà çîáîâ’ÿçóâàëüíîãî õàðàêòåðó.
Òàê, íàïðèêëàä, áóëî çàñòîñîâàíî ïñèõî-
ëîã³÷íèé ñóïðîâ³ä, ÿêèé ïåðåäáà÷àâ ïðî-
âåäåííÿ ³íôîðìàö³éíî-ìîòèâàö³éíèõ áå-
ñ³ä òà ïñèõîëîã³÷íå òåñòóâàííÿ ñëóõà÷³â ç
ìåòîþ âèÿâëåííÿ îñîáèñò³ñíèõ õàðàêòå-
ðèñòèê òà âèçíà÷åííÿ â³äïîâ³äíîñò³ çàéìà-
í³é ïîñàä³.

Ïðàêòè÷í³ ëåêö³¿ ïðîâåëè Óðÿäîâèé
óïîâíîâàæåíèé ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî
ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè Þð³é Çàéöåâ, ñóääÿ
Âèùîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó Óêðà¿íè
Âàñèëü Ñï³âàê, çàâ³äóâà÷ êàôåäð ïîë³òè÷-
íî¿ àíàë³òèêè ³ ïðîãíîçóâàííÿ ÍÀÄÓ ïðè
Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè Ñåðã³é Òåëåøóí òà
êåð³âíèöòâî þðèäè÷íîãî àïàðàòó ÊÌÄÀ.
ßê ðåçóëüòàò, ïîäàëüøå âäîñêîíàëåííÿ
ôóíêö³îíóâàííÿ äåðæàâíèõ îðãàí³â ïåðø
çà âñå ÷åðåç ñèñòåìó ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³-
êàö³¿ ¿õí³õ ïðàö³âíèê³â ñïðèÿòèìå ïîãëèá-
ëåííþ çíàíü ³ç ïèòàíü äåðæàâíîãî áóä³â-
íèöòâà, äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, ä³ÿëüíî-
ñò³ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ, ñîö³àëüíî-ãóìàí³òàðíèõ,
ïîë³òèêî-ïðàâîâèõ, åêîíîì³÷íèõ òà ñïåö³-
àëüíèõ ôàõîâèõ çíàíü ³ âì³íü ³ç äîñâ³äó
ðîáîòè äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ

Хрещатик  26 грудня 2007 ССУУССППІІЛЛЬЬССТТВВОО 1111
óòðèìàíöÿ. À ñëóæáîâö³ ïåðå-
ë³÷åíèõ ï³äïðèºìñòâ îäåðæó-
âàëè 300 ã õë³áà ùîäíÿ ³ ïî 
200 ã íà óòðèìàíöÿ. (Òèì÷àñî-
âî ç 2-ãî ïî 8 áåðåçíÿ ñëóæáîâ-
ö³ îòðèìóâàëè ïî 200 ã õë³áà ³
ïî 100 ã íà óòðèìàíöÿ). Ðîá³ò-
íèêàì óñ³õ ³íøèõ âèðîáíèöòâ,
âèðîáíè÷èõ àðòåëåé âèäàâàëè
ïî 600 ã ³ íà óòðèìàíöÿ ïî 
200 ã. Ñëóæáîâö³ òà ³íø³ ïî çà-
á³ðíèõ êíèæêàõ êàòåãîð³¿ “Â”
ìàëè ùîäíÿ ïî 200 ã õë³áà, à
óòðèìàíö³ — ïî 100 ã, êóñòà-
ð³ — ïî 200 ã, ¿õí³ óòðèìàí-
ö³ — ïî 100 ã. Ôàêòè÷íî òîä³
ä³ÿëà ðîçãîðíóòà êàðòêîâà ñèñ-
òåìà — ïðîòîêîë ¹ 3 çàñ³äàí-
íÿ Ïðåçèä³¿ Êè¿âì³ñüêðàäè â³ä
2-ãî áåðåçíÿ 1931 ðîêó, ïîñòà-
íîâà “Ïðî íîðìè âèäà÷³ õë³áà
â ì. Êèºâ³” (äîêóìåíò çáåð³-
ãàºòüñÿ ó Äåðæàâíîìó àðõ³â³ ì.
Êèºâà. Ô. Ð-1, îï. 1, ñïð. 2345,
àðê. 1-1 çâ. Äàë³ áóäóòü ïîñè-
ëàííÿ íà öåé àðõ³â).

Ïðîòîêîëîì ¹ 6 Ïðåçèä³¿
Êè¿âðàäè Õ² ñêëèêàííÿ â³ä 
28 áåðåçíÿ 1931 ðîêó ï³ä ãîëî-
âóâàííÿì Âîéöåõ³âñüêîãî ³ ñåê-
ðåòàðÿ ²ùåíêà îáãîâîðþâàâñÿ
ñòàí ï³äãîòîâêè âåñíÿíî¿ ãîðîä-
íüî¿ êàìïàí³¿, öåíòðàë³çîâàíî¿
çàãîò³âë³ õë³áà ³ ïåðñïåêòèâè
õë³áîïîñòà÷àííÿ. Íàãîëîøóâà-
ëîñÿ íà “çíà÷íîìó ñêîðî÷åíí³
â³äïóñêó õë³áà íàñåëåííþ â áå-
ðåçí³”, ðîçðîáëÿëè çàõîäè ùî-
äî ïåðåâåäåííÿ íàñåëåííÿ íà
íîâ³ íîðìè. Ðîá³òíè÷èì êîîïå-
ðàòèâàì ïðîïîíóâàëè åêîíîìè-
òè õë³á. Âèï³÷êà õë³áà ñêîðîòè-
ëàñÿ äî 40%. ² îäíî÷àñíî ðîç-
ðîáëÿºòüñÿ ïëàí áîðîòüáè ç
ïðèâàòíèì õë³áîâèï³êàííÿì. Ó
äîêóìåíò³ º ñòàòèñòè÷í³ â³äî-
ìîñò³ ïðî íåâèêîíàííÿ ïëàí³â
õë³áîçàãîò³âë³ ïî ðàéîíàõ Êè¿â-
ñüêî¿ îáëàñò³.

Â àðõ³â³ çáåðåæåíî êîï³þ ïî-
ñòàíîâè Ïðåçèä³¿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêðàäè Õ² ñêëèêàííÿ â³ä 
9 æîâòíÿ 1932 ðîêó “Ïðî õë³-
áîçàãîò³âë³” ³ “Ïðî ñ³íîçàãî-
ò³âë³”, äå çàçíà÷åíî, ùî “ïîâ-
íå âèêîíàííÿ ïëàíó õë³áîçà-
ãîò³âë³ ó âèçíà÷åíèé òåðì³í
ñòî¿òü ï³ä çàãðîçîþ çðèâó”.

...“Ìàéíî êóðêóë³â, ùî íå
âèêîíóþòü òâåðäèõ çàâäàíü,
îïèñóâàòè ³ ïðîäàâàòè”. Îñî-
áëèâî â³äñòàëè ó õë³áîçàãîò³âëÿõ
ñ³ëüðàäè Ìèê³ëüñüêî¿ Áîðùà-
ã³âêè, Âèãóð³âùèíè, Áîáðèö³,
Ãîãîë³âà, Ëóêè, Ñåìèïîëîê, Òà-
ðàñ³âêè, Ìîùóíà. “Ìàòåð³àëè,
ùî ìàº Ðàéêîìãîñïñï³ëêà ùî-
äî íåâèêîíàííÿ â³ä êîëãîñï³â
ïëàíà õë³áîçàãîò³âë³, ïåðåäàòè
äî ïðîêóðàòóðè äëÿ ðîçãëÿäó ¿õ
ó ïîêàçîâîìó ïîðÿäêîâ³”.

Ïðîòîêîëîì ¹ 78 Ïðåçèä³¿
Êè¿âðàäè â³ä 7 ëþòîãî 1932 ðî-
êó âèäàíî ïîñòàíîâó “Ïðî âè-
òðà÷àííÿ õë³áà â ì³ñò³”, ÿêèé
ñóâîðî ðåãëàìåíòóº ïîñòà÷àí-
íÿ ³ âèòðàòó õë³áà â Êèºâ³, îñî-

áëèâî öå ñòîñóâàëîñÿ êîîïåðà-
òèâíèõ îðãàí³çàö³é. “Ï³ñëÿ òî-
ãî, ÿê öåíòð äëÿ êîæíî¿ îðãà-
í³çàö³¿ âèçíà÷èòü êîíòèíãåíò
õë³áà, â³ää³ë ì³ñüêïîñòà÷àííÿ
âñòàíîâëþº òðåñòîâ³ õë³áîâèï³-
êàííÿ îñòàòî÷í³ âèðîáíè÷î-
òîðãîâåëüí³ çàâäàííÿ, âèçíà-
÷èâøè òâåðä³ ë³ì³òè âèòðà÷àí-
íÿ õë³áà ïî êîæí³é êîîïåðàòèâ-
í³é òà õë³áîñïîæèâ÷³é îðãàí³çà-
ö³¿”. Ä³éøëî äî òîãî, ùî íàâ³òü
ó ëþäåé, ÿê³ âè¿çäèëè ç Êèºâà,
â³äáèðàëè õë³áí³ êàðòêè, à òèõ,
õòî ïðèõîâóâàâ öå, ââàæàëè
äåðæàâíèìè çëî÷èíöÿìè. Çà-
â³äóâà÷åâ³ â³ää³ëó ïîñòà÷àííÿ
îãîëîñèëè äîãàíó, ³íøèõ ÷è-
íîâíèê³â òàêîæ ïîêàðàëè. Öåé
äîêóìåíò ï³äïèñàâ òîãî÷àñíèé
ì³ñüêãîëîâà Âîðîáéîâ, ñåêðå-
òàðåì áóâ Ëîãâèíåíêî.

Íà âóëèöÿõ Êèºâà ç’ÿâèëî-
ñÿ áåçë³÷ áåçïðèòóëüíèõ ä³òåé,
êèíóòèõ ïîìåðëèìè â ñåëàõ
áàòüêàìè íàïðèçâîëÿùå. Ó ïî-
ñòàíîâ³ Ïðåçèä³¿ Êè¿âðàäè Õ²
ñêëèêàííÿ ïðîòîêîë ÷. 245 â³ä
3 ëþòîãî 1933 ðîêó çàçíà÷àëî-
ñÿ, ùî íà âóëèöÿõ ì³ñòà º
áëèçüêî 600 áåçïðèòóëüíèõ, ³ç
5-ãî íà 6 ëþòîãî ïëàíóâàëè
çä³éñíèòè íà íèõ îáëàâó. Ó
Âîðçåë³ ãîòóâàëè äëÿ òàêèõ ä³-
òåé ñïåö³àëüí³ áóäèíêè.

Ó êíèæö³ Ñ. Ì. Âàêóëèøè-
íà “×è áóâ ãîëîäîìîð ó Êèºâ³”
(ñ.8) íàâåäåíî öèôðè æåðòâ â³ä
öüîãî ëèõà: ó Á³ëè÷àõ ïîìåðëî
250 îñ³á, ó Æóëÿíàõ — 350, ó
Êèòàºâ³ — 220, ó Êîíèêó —
125, â Êîð÷óâàòîìó — 140, ó

×åðâîíîìó Õóòîð³ — 160, ó
Ìèõàéë³âñüê³é Áîðùàã³âö³ —
270, ó Ìèøîëîâö³ — 470, ó
Ïèðîãîâ³ — 460, ó Ñîâêàõ —
420, ó Òðîºùèí³ — 310... â
ðàéîí³ êîëèøíüî¿ Áðàòñüêî¿
Áîðùàã³âêè (Ï³âäåííà Áîðùà-
ã³âêà) — 200 îñ³á, ó Âîñêðåñåí-
ñüê³é Ñëîá³äö³ — 430, íà õóòî-
ð³ Äåãòÿð³ — 40, ó Ìèê³ëüñüê³é
Áîðùàã³âö³ — 270 (ïðîìçîíà
âçäîâæ ïðîñïåêòó Êîìàðîâà).

Óò³êà÷³â ç â³ääàëåíèõ ñ³ë ï³ä-
áèðàëè íàï³âìåðòâèìè íà âó-
ëèöÿõ ³ “êèäàëè â ïîðîæíþ
öåðêâó Ïèðîãîùî¿, äå âîíè,
âêðàé çíåñèëåí³, òèõî âìèðà-
ëè...”.

Íèí³ ï³äðàõîâàíî, ùî æåðò-
âàìè ïîë³òðåïðåñ³é á³ëüøîâè-
ê³â ó 30-õ ðîêàõ ñòàëè 400 òèñ.
ó÷åíèõ, ä³ÿ÷³â ìèñòåöòâà ³
êóëüòóðè, â÷èòåë³â, ÿê³ íå
ñïðèéìàëè ³äå¿ ëåí³í³çìó ³ ñòà-
ë³íùèíè. À â³ä øòó÷íî ñòâî-
ðåíîãî âëàäîþ ãîëîäó ïîìåð-
ëî â³ä 5 äî 7 ìëí îñ³á ïî âñ³é
Óêðà¿í³. Âðîæàé áóâ íåïîãà-
íèé, àëå éîãî óâåñü êîíô³ñêî-
âóâàëè ³ âèëó÷àëè. Ìàñîâèìè
ñòàëè âèïàäêè êàí³áàë³çìó.

Áóëè ôàêòè íàðîäíèõ çáðîé-
íèõ âèñòóï³â, æ³íî÷èõ ïðîòåñ-
ò³â, ïîîäèíîêèõ îêðåìèõ ôàê-
ò³â “ñàáîòàæó” — íà ñïðîòèâ
á³ëüøîâèöüê³é ïîë³òèö³, òðàï-
ëÿëîñÿ íàâ³òü íåâèêîíàííÿ
âêàç³âîê öåíòðàëüíîãî êåð³â-
íèöòâà ñ³ëüñüêèõ ³ ðàéîííèõ
êåð³âíèê³â, ÿê³ íå ìîãëè ñóòî
ïî-ëþäñüêè âèêîíóâàòè çëî-
÷èíí³ íàêàçè “çãîðè”. Âëàäà

â³äáèðàëà â ñåëÿí çàñîáè äëÿ
³ñíóâàííÿ, êîíô³ñêîâóâàëà çà-
ïàñè çåðíà, íàêëàäàëà øòðàôè,
áëîêóâàëà çáðîéíèìè çàãîíà-
ìè (â³éñüêàìè) ñåëà ³ âèõîäè ç
íèõ, çàíîñèëà ¿õ íà “÷îðí³
äîøêè”, áåç ïðàâà âè¿çäó ç íà-
ñåëåíèõ ïóíêò³â. Çàñòîñîâóâà-
ëè ³ àðåøòè çà “êîëîñêè”.

1932 ðîêó 38 ðàéîí³â Óêðà-
¿íè íàéá³ëüøå ãîëîäóâàëè.
1933 ðîêó ïîøèðþºòüñÿ êàí³-
áàë³çì.

Îñü â³äîìîñò³ ïî Êèºâó: íà
áåðåçåíü 1933 ðîêó: “ðîá³òíè-
êè øê³ðçàâîäó ¹ 6 âèíîñÿòü
ãîë³âêè â³ä øê³ð, ìåçäðó ³ ñìà-
æàòü ¿õ äëÿ ¿æ³. Ðîá³òíèöÿ
ßãîäêà ùîäåííî âîäèòü ÷îòè-
ðüîõ ä³òåé äî ¿äàëüí³ ³ â³ä ñòî-
ëó äî ñòîëó ïðîõàº îá’¿äêè. Ï³-
ä³áðàíî òðóï³â ó ñ³÷í³ 400, ëþ-
òîìó — 518, çà 8 äí³â áåðåç-
íÿ — 248 ÷îëîâ³ê. Ùîäåííî
ï³äêèäàþòü 100 ³ á³ëüøå ä³òåé”.

Äîêóìåíòè ïðî ãîëîä â
Óêðà¿í³ çáåð³ãàþòü Öåíòðàëü-
íèé äåðæàâíèé àðõ³â âèùèõ
îðãàí³â âëàäè ³ óïðàâë³ííÿ
Óêðà¿íè, Öåíòðàëüíèé äåðæàâ-
íèé àðõ³â ãðîìàäñüêèõ îá’ºä-
íàíü Óêðà¿íè — öå ôîíäè êî-
ëèøíüîãî ïàðòàðõ³âó ïðè ÖÊ
Êîìïàðò³¿. Ó Äåðæàâíîìó àð-
õ³â³ Êèºâà çáåðåæåíî íåâåëè-
êó ê³ëüê³ñòü öèðêóëÿð³â âëàäè,
ÿêà âèìàãàëà á³ëüøå çåðíà çáè-
ðàòè, ðåãëàìåíòóâàëè ïîñ³âíó,
ïðî åêîíîì³þ ³ ðîçïîä³ë õë³áà.
ª ïîá³÷í³ â³äîìîñò³ ïðî òÿæ-
êèé ñòàí ó ñ³ëüñüêîìó ãîñïî-
äàðñòâ³ òà â îêðåìèõ ñåëàõ.

À íåùîäàâíî â Äåðæàðõ³â³
Êèºâà âèÿâëåíî ïîñòàíîâó ïðå-
çèä³¿ Êè¿âðàäè â³ä 19 ëþòîãî
1934 ðîêó (ïðîòîêîë ¹ 455)
“Ïðî âèãîòîâëåííÿ ñêðèíüîê
äëÿ ïåðåâåçåííÿ õë³áà”. Ùå
1933 ðîêó íîâ³ ñêðèí³ çðó÷í³ é
êîìïàêòí³ ðîçðîáèâ ². Ë. Áåðí-
øòåéí, ÿê³ òðàíñïîðòóâàëè äâà
âàíòàæíèêè. Ö³ ñêðèí³ ÿê
äåðæçàìîâëåííÿ âèãîòîâèâ ôà-
íåðíî-ìåáëåâèé êîìá³íàò.
ßùèêè, ÿêèìè êîðèñòóâàëèñÿ
äî òîãî, ñòâîðþâàëè óìîâè äëÿ
êðàä³æîê õë³áà íà âñ³õ åòàïàõ
éîãî ïåðåâåçåííÿ. Íîâ³ æ çà-
îùàäæóâàëè ÷àñ íà çàâàíòàæó-
âàíí³, çâàæóâàíí³, òðàíñïîðòó-
âàíí³, íåìîæëèâî áóëî ïîöó-
ïèòè íàâ³òü îäíó õë³áèíó. Â ïî-
ñòàíîâ³ âêàçàíî ÷³òê³ ñòðîêè çà-
ïðîâàäæåííÿ íîâèõ ñêðèíü, çà
íåâèêîíàííÿ öüîãî — “êåð³â-
íèê³â òðåñòó õë³áîïå÷åííÿ, Êè-
¿âòîðãó, Ì³ñüêñïîæèâñï³ëêè é
³íøèõ òîðãîâåëüíèõ îðãàí³çà-
ö³é áóäå ïðèòÿãíóòî äî êðèì³-
íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Çà-
ïðîïîíóâàòè ì³ë³ö³¿ âçÿòè ï³ä
ñâ³é îñîáëèâèé äîãëÿä âèêî-
íàííÿ îáîâ’ÿçêîâî¿ ïîñòàíî-
âè...”

* * *
Ðîáî÷à ãðóïà äëÿ âèÿâëåííÿ

àðõ³âíèõ äîêóìåíò³â ïðî ãîëî-
äîìîð, êîòðó ñòâîðåíî â Äåð-
æàâíîìó àðõ³â³ Êèºâà, çâåðòàº-
òüñÿ äî êèÿí, î÷åâèäö³â ãîëî-
äîìîðó, òà òèõ, ÷è¿ ðîäèíè ïî-
ñòðàæäàëè â³ä íüîãî, ç ïðîõàí-
íÿì íàä³ñëàòè ñâî¿ ñâ³ä÷åííÿ
ïðî ïîä³¿, ôàêòè òðàã³÷í³ äëÿ
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó 1932 —
1933 ðîê³â. Ö³ çàïèñè áóäå äî-
ëó÷åíî äî äîêóìåíò³â Íàö³î-
íàëüíîãî àðõ³âíîãî ôîíäó
Óêðà¿íè, ùî çáåð³ãàþòüñÿ ïî-
ñò³éíî òà îõîðîíÿþòüñÿ äåðæà-
âîþ, ñòàíóòü äæåðåëîì äëÿ
îïðàöþâàííÿ íàóêîâöÿìè, äî-
ñë³äíèêàìè.

Áóäåìî âäÿ÷í³, ÿêùî âè
çíàéäåòå ÷àñ ³ ìîæëèâ³ñòü çâåð-
íóòèñÿ äî Äåðæàâíîãî àðõ³âó
Êèºâà çà àäðåñîþ: 04060, Êè¿â-
60, âóë. Î. Òåë³ãè, 23. Êîíòàêò-
íèé òåëåôîí: 440-63-50 (êîîð-
äèíàòîð ðîáî÷î¿ ãðóïè Æàííà
²âàí³âíà Ñåðãà, íà÷àëüíèê â³ä-
ä³ëó ³íôîðìàö³¿ òà âèêîðèñòàí-
íÿ äîêóìåíò³â)

Меморіал жертвам олодомор “Калиновий ай”

Панахида по померлих від олод 1932—1933 ро ів
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Про будівництво
пожежно�спостережної вежі 
у Межигірському лісництві 

Святошинського 
лісопаркового господарства

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1651 від 12 грудня 2007 року

Відповідно до статті 86 Лісового кодексу України і на виконання рішення Київської міської ради від
15.07.2004 № 371/1781 “Про охорону і захист міських лісів від пожеж” та з метою забезпечення належ#
ного рівня охорони міських лісів від пожеж:

Про внесення змін
до розпорядження

від 20 грудня 2007 року № 735�Р
“Про скликання ХІІІ сесії 

Дніпровської районної 
у місті Києві 

ради V скликання”
Розпорядження Дніпровської районної у місті Києві ради № 759�Р від 25 грудня 2007 року

З метою якісної підготовки до XIII сесії Дніпровської районної у м. Києві ради, керуючись частиною 9
статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статтею 17 регламенту Дніпровської
районної у м. Києві ради V скликання:

Ê³ëü÷èöüêà ²ðåíà Ðåîíîëüä³âíà
- çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâà êîì³ñ³¿

Êà÷óðîâà Ëþäìèëà Â³êòîð³âíà - íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ, ñï³âãîëîâà
êîì³ñ³¿

Ùåðáåíêî Âàñèëü Ïðîêîïîâè÷ - íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü
òîðã³âë³ òà ïîáóòó, ñï³âãîëîâà êîì³ñ³¿

Êîâàëåíêî Àíàòîë³é Àíäð³éîâè÷ - ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè

(çà çãîäîþ)

Áîãîìîëåöü-Øåðåìåòüºâà 
Îëüãà Âîëîäèìèð³âíà

- ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó (çà çãî-
äîþ)

1. Ïóíêò 2 âèùåçàçíà÷åíîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ âèêëàñòè â íàñòóïí³é ðåäàêö³¿:

“Ïåðåíåñòè äàòó ïðîâåäåííÿ ïëåíàð-
íîãî çàñ³äàííÿ XIII ñåñ³¿ Äí³ïðîâñüêî¿
ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàäè V ñêëèêàí-
íÿ. Äàòó ïðîâåäåííÿ âèùå çàçíà÷åíî¿ ñå-
ñ³¿ âèçíà÷èòè ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ ñåñ³¿ Êè-

¿âðàäè, íà ÿê³é áóäå çàòâåðäæåíî áþäæåò
ì. Êèºâà íà 2008 ð³ê.

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

Заст пни олови ради
С. Артемен о

1. Çä³éñíèòè áóä³âíèöòâî ïîæåæíî-
ñïîñòåðåæíî¿ âåæ³ â êâàðòàë³ 98 Ìåæè-
ã³ðñüêîãî ë³ñíèöòâà Ñâÿòîøèíñüêîãî ë³-
ñîïàðêîâîãî ãîñïîäàðñòâà îá’ºäíàííÿ
“Êè¿âçåëåíáóä”.

2. Âèçíà÷èòè Êè¿âñüêå êîìóíàëüíå
îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè-
¿âçåëåíáóä” (äàë³ ÊÎ — “Êè¿âçåëåíáóä”)
çàìîâíèêîì ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèö-
òâà ïîæåæíî-ñïîñòåðåæíî¿ âåæ³ â Ìåæè-
ã³ðñüêîìó ë³ñíèöòâ³ Ñâÿòîøèíñüêîãî ë³-
ñîïàðêîâîãî ãîñïîäàðñòâà.

3. ÊÎ “Êè¿âçåëåíáóä” íà òåíäåðí³é îñ-
íîâ³ âèçíà÷èòè âèêîíàâö³â ïðîåêòóâàí-
íÿ ³ áóä³âíèöòâà ïîæåæíî-ñïîñòåðåæíî¿
âåæ³ â Ìåæèã³ðñüêîìó ë³ñíèöòâ³ Ñâÿòî-
øèíñüêîãî ë³ñîïàðêîâîãî ãîñïîäàðñòâà,
îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³, ðîçðîáèòè ³ çà-
òâåðäèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-
åêòíî-êîøòîðèñíó äîêóìåíòàö³þ, îäåð-
æàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ
ðîá³ò òà îðäåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò,

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî-
ãî ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó ïîäàòè ³íâåñòèö³éí³ ïðîïî-

çèö³¿ äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³-
êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîäî âêëþ÷åí-
íÿ ðîá³ò, âèçíà÷åíèõ â ïóíêò³ 1 öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïðîåêòó ïðîãðàìè ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî
ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà, ì³ñüêèì åêñïëóàòàö³éíèì ³
ïîãîäæóâàëüíèì îðãàí³çàö³ÿì ó ñòèñë³
òåðì³íè âèäàòè çàìîâíèêó àðõ³òåêòóðíî-
ïëàíóâàëüíå çàâäàííÿ òà íåîáõ³äí³ òåõ-
í³÷í³ óìîâè, çàáåçïå÷èòè ðîçãëÿä, ïîãî-
äæåííÿ ³ åêñïåðòèçó ïðîåêò³â.

6. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Áàññó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âè-
ñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про створення 
міської комісії 

з питань перевірки умов утримання
диких тварин у м. Києві

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1649 від 12 грудня 2007 року

Керуючись статтями 27, 28, 34 Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження” від
21.02.2006 № 3447#ІУ та відповідно до пункту 6 розпорядження Київської міської державної адміністрації
від 08.06.07 № 678 “Про заходи щодо утримання диких тварин у м. Києві”:

1. Ñòâîðèòè òà çàòâåðäèòè ñêëàä ì³ñü-
êî¿ êîì³ñ³¿ (äàë³ — êîì³ñ³ÿ) ç ïèòàíü ïå-
ðåâ³ðêè óìîâ óòðèìàííÿ äèêèõ òâàðèí ó
ì. Êèºâ³, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é
². Ð. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåí-
íÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.
3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüêó ². Ð.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

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

№ 1649 від 12 грудня 2007 року

Склад
міської комісії 

з питань перевірки умов утримання диких тварин
у м. Києві

Îøîâñüêèé Â³òàë³é ²âàíîâè÷ - çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì.
Êèºâ³ — íà÷àëüíèê ì³ë³ö³¿ ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè 

(çà çãîäîþ)

Îë³éíèê Ëþäìèëà Â³êòîð³âíà - íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè â
ì. Êèºâ³ (çà çãîäîþ)

Âèòÿçü Ìèõàéëî ²âàíîâè÷ - íà÷àëüíèê äåðæàâíî¿ åêîëîã³÷íî¿ ³íñïåêö³¿ â ì.
Êèºâ³ (çà çãîäîþ)

Áîðåéêî Âîëîäèìèð ªâãåíîâè÷ - äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî åêîëîãî-êóëüòóðíîãî öåí-
òðó (çà çãîäîþ)

Òàðíàâñüêà Òàìàðà Éîñèï³âíà - ïðåçèäåíò Ì³æíàðîäíîãî òîâàðèñòâà çàõèñòó
òâàðèí “808” (çà çãîäîþ)

Áåðç³íà Ñâ³òëàíà Âàëåð³¿âíà - äèðåêòîð ÊÏ “Öåíòð ³äåíòèô³êàö³¿ òâàðèí”

Ïàí÷åíêî Àíäð³é Ìèõàéëîâè÷ - äèðåêòîð ÊÏ “Êè¿âñüêà ì³ñüêà ë³êàðíÿ âåòåðè-
íàðíî¿ ìåäèöèíè”

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Про внесення змін у додаток
до рішення Київської міської ради

від 12.02.2004 № 50/1260
“Про передачу громадянам,

членам садівницького товариства 
“Авіатор”, 

у приватну власність
земельних ділянок 

для ведення садівництва 
та передачу 

садівницькому товариству “Авіатор”
у власність земельних ділянок
для загального користування 

на вул. Садовій 5, 6, 7, 8, 9
у Святошинському районі

м. Києва”
Рішення Київської міської ради № 1119/1780 від 12 липня 2007 року

Враховуючи лист#звернення громадянина Фещенка О. В., Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè òàê³ çì³íè ó äîäàòîê äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12.02.2004
¹ 50/1260 “Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì,
÷ëåíàì ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà “Àâ³à-
òîð”, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà òà ïåðåäà-
÷ó ñàä³âíèöüêîìó òîâàðèñòâó “Àâ³àòîð” ó
âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ çàãàëü-
íîãî êîðèñòóâàííÿ íà âóë. Ñàäîâ³é 5, 6, 7,
8, 9 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”:

— ó òðåò³é ãðàô³ ï’ÿòíàäöÿòî¿ ïîçèö³¿
ñëîâà “Ôåùåíêî Âîëîäèìèð Ãðèãîðîâè÷”
çàì³íèòè ñëîâàìè “Ôåùåíêî Îëåêñàíäð
Âîëîäèìèðîâè÷”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Íîâèé ð³ê ó äåñÿòêó
“Õðåùàòèê” ïðåäñòàâëÿº ñâ³é òîï-10 íàéö³êàâ³øèõ íîâîð³÷íèõ êëóáíèõ ïðîãðàì
Ìàðèíà ÀÐÑÜÎÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Кожен із столичних л бів
от є в новорічн ніч про-
рам , я ою розважатиме
своїх остей. Розмаїття
вражає — ияни мож ть
обрати для свят вання
про рами в східном або
раїнсь ом стилі, по-

сл хати Натал Мо илев-
сь чи альтернативні р-
ти "Ундерв д" і "Борщ",
посміятися з мористів
КВК чи Comedy club Ua.
"Хрещати " представляє
власний рейтин найці а-
віших новорічних л бних
про рам.

Найзір овіш
вечір

îá³öÿº Arena Entertainment.
Íà ÷îòèðüîõ ïîâåðõàõ ðîçâà-
æàëüíîãî êîìïëåêñó áóäå ñâîÿ
ïðîãðàìà. Â Arena Night Club òà
Arena Beer House âèñòóïàòèìå
ñï³âà÷êà Íàòàëêà Ìîãèëåâñüêà ç
ïðîãðàìîþ “Ýòîò òàíåö”. Òàí-
öþâàòèìå Íàòàëêà Ìîãèëåâ-
ñüêà, çâ³ñíî æ, ç³ ñâî¿ì ç³ðêîâèì
ïàðòíåðîì òàíöþðèñòîì Âëàäîì
ßìîþ, à äîïîìàãàòèìå ¿ì ó ö³é
íåëåãê³é ñïðàâ³ áàëåò Freedom.
Ùå ê³ëüêà ç³ðîê íî÷³ — Come-
dy club Ua — ç íîâîð³÷íèìè
æàðòàìè. Âåäó÷èìè âå÷³ðêè â
Arena Night Club ñòàíóòü ä³-äæå¿
ìóçè÷íîãî êàíàëó ÌÒÂ. Çàïëà-
òèòè çà íîâîð³÷íó party â Arena
Night Club äîâåäåòüñÿ íåäåøå-
âî — $650, ñòîëèê íà ïåðøîìó
ïîâåðñ³ ðîçâàæàëüíîãî êîì-
ïëåêñó êîøòóâàòèìå $500.

Äëÿ àçàðòíèõ ëþáèòåë³â ãðè
Arena ï³äãîòóâàëà ðîç³ãðàø 2008
äîëàð³â ó êàçèíî íà òðåòüîìó
ïîâåðñ³ (âõ³ä áåçïëàòíèé), à äëÿ
“ò³íåéäæåð³â” (âëó÷íèé âèñë³â
ïðàö³âíèê³â Arena) â Arena Sport
Zone ä³äæå¿ Andrew òà Shked
ãðàòèìóòü R’n’B. Ðåçèäåíò Com-
edy club Ua ²ãîð Êóðîëºñîâ ïðå-
çåíòóâàòèìå àâòîðñüêèé àëüáîì.
Âõ³ä ó Arena Sport Zone îá³é-
äåòüñÿ â $200.

Вечір а в стилі
дис о

Â³äîìèé ëþáîâ’þ äî ìóçèêè
1980-õ, êëóá “Àæóð” ó ðîçâà-
æàëüíîìó öåíòð³ “Àâàëîí” çà-
ïðîñèâ íà Íîâèé ð³ê ç³ðîê, ùî
áóëè ëåãåíäàìè äèñêî íàïðè-
ê³íö³ ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ. Ïî-ïåðøå, â
“Àæóð³” ìîæíà áóäå ïîñëóõàòè
ãóðò Ottawan, ÿêèé ïðîñëàâèâ-
ñÿ ñâî¿ìè õ³òàìè “D. I. S. C.
O.”, “Hands up” òà “Crazy mu-
sic”. Ïî-äðóãå, â “Àæóð” ïðè¿äå
ëåãåíäà äèñêî 1980-õ ñï³âàê Àô-
ðèê Ñ³ìîí — âèêîíàâåöü õ³ò³â
“Hafanana” è “Todo pasara”. Äî-
ïîâíþâàòèìå íîâîð³÷íèé äèñ-
êî-ôåñòèâàëü ãóðòè Day&Night
òà Diamond Dj’s, êîòð³ ç³ãðàþòü
êîìïîçèö³¿ â ñòèë³ äèñêî, òà
øîó-áàëåòè Persona ³ dance-show
Azhur. Øîó-ïðîãðàìó ãîòóþòü
íàâ³òü áàðìåíè “Àæóðó” — æîí-
ãëþâàòèìóòü êåëèõàìè â íîâî-
ð³÷íó í³÷ â ðîëÿõ “Ñàíòà-Êëà-
óñ³â ç Ìåêñèêè”. À âåñòèìå äèñ-
êî-í³÷ òåëåç³ðêà Ãåííàä³é Ïî-
ïåíêî.

À îñü ëàóíæ-áàð “Àâàëîíó”
çàïðîøóº íà ãóìîðèñòè÷íó âå-
÷³ðêó. Â íîâîð³÷íó í³÷ òóò âè-

ñòóïèòü îäíà ç íàéêðàùèõ êî-
ìàíä âèùî¿ ë³ãè ÊÂÍ —
“ÐÓÄÍ”. À ï³ñëÿ äðóãî¿ íî÷³
â³äáóäóòüñÿ êîíêóðñ êàðàîêå ³
ðîñ³éñüêà äèñêîòåêà. Êâèòîê ó
ñâ³ò äèñêî òà ãóìîðó “Àâàëîíó”
êîøòóº â³ä $150 äî $500.

Вечір а в стилі ха с
Íîâîð³÷íó í³÷ ó êëóá³ “Öàðü”

ìîæíà ïðîâåñòè â êîìïàí³¿ ç³-
ðîê àìåðèêàíñüêî¿ house ìóçè-
êè — ñï³âà÷êè ñòèëþ deep house
Lisa Shaw, ÿêà äàñòü ó êëóá³
ëàéâ-êîíöåðò, òà ä³äæåÿ JT
Donaldson. Ïîñëóõàòè Lisa Shaw
ìîæíà õî÷ó á òîìó, ùî ¿¿ õ³ò
“Always” ñïîäîáàâñÿ íå ò³ëüêè
ìóçè÷íèì êðèòèêàì The New
York Times, CMJ òà URB, à é
ñàì³é Ìàäîíí³, ÿêà ðîçïîâ³äàëà
ïðî öå â îäíîìó ç ³íòåðâ’þ. Äî
ñëîâà, Lisa Shaw ñï³âàº íå ò³ëü-
êè deep house, à é ó ð³çíîìàí³ò-
íèõ ñòèëÿõ — â³ä jazz ³ down
tempo äî rock ³ drum’n’bass.

Íå ìåíø â³äîìèé house-ìó-
çèêàíò ³ JT Donaldson. Â³í ãðàº
ó ì³êñ-ñòèëÿõ funk, soul òà dis-
co new wave, à ó “Öàð³” âèêî-
íàº êîìïîçèö³¿ ç³ ñâî¿õ àëüáîì³â
“2nd Shift” òà “Undercover
Agency”.

Âàð³àíò³â ïîòðàïèòè ó êëóá
“Öàðü” òðè. Ìîæíà çàìîâèòè
ñòîëèê ó VIP-çîí³ çà $700, ñ³ñ-
òè çà ñòîëèê ó ñòàíäàðòí³é çîí³
çà $600 àáî êóïèòè êâèòîê ó
êëóá çà $50.

Найро -н-рольніша
вечір а

â³äáóäåòüñÿ ó ìóçèêàëüíîìó
êëóá³ “Áî÷êà íà Õìåëüíèöüêî-
ãî”. Ó “Áî÷ö³” çáåðóòüñÿ øàíó-
âàëüíèêè ðîê-ìóçèêè ãóðòó

“Áîðù”, ùî âèñòóïèòü ó íîâî-
ð³÷íó í³÷ ñàìå òóò. Ôðîíòìåíîì
“Áîðùó” º ìóçèêàíò ãóðòó “ÂÂ”
Îëåêñàíäð Ï³ïà. Â³í íå ò³ëüêè
ç³ãðàº íà áàñ-ã³òàð³ â ñêëàä³ ãóð-
òó “Áîðù”, à é ðîçâàæàòèìå
ãîñòåé ï³ñëÿ âèñòóïó ÿê ä³-äæåé.
Çà íèì íà ñöåíó âèéäóòü ãóðòè
“Øóá³í áåíä” òà Àëüîíà Ëüâî-
âà ðàçîì ³ç ãóðòîì Halion, ÿê³
ç³ãðàþòü êàâåð-âåðñ³¿ ðîê-í-
ðîëüíèõ áàëàä.

Êîøòóº âå÷³ðêà äëÿ ñïðàâæ-
í³õ ðîêåð³â íåáàãàòî. Ùîá ïî-
òðàïèòè ó “Áî÷êó” â íîâîð³÷íó
í³÷, òðåáà âèêëàñòè ëèøå 200
ãðí. Àëå ñòîëèê äîâåäåòüñÿ çà-
ìîâëÿòè îêðåìî — çà äåïîçè-
òîì.

Фабрично-модна
вечір а

Êëóá Barsky â íîâîð³÷íó í³÷
ïåðåòâîðèòüñÿ íà êîíöåðòíèé
ìàéäàí÷èê äëÿ ô³íàë³ñò³â óêðà-
¿íñüêî¿ “Ôàáðèêè ç³ðîê”, ÿê³ çà-
ñï³âàþòü ãîñòÿì êëóáó. Âåäó÷èì
íîâîð³÷íîãî ä³éñòâà áóäå ìîäåëü-
ºð Àíäðå Òàí. Îêð³ì òàëàíòó
êîíôåðàíñüº, â³í ïðîäåìîíñòðóº
ïëîäè øâåéíîãî âèðîáíèöòâà —
íà ñöåí³ Barsky ïîêàæóòü éîãî
íîâó êîëåêö³þ. Çàê³í÷èòüñÿ âå-
÷³ðêà ä³-äæåéñüêèì ñåòîì ä³-
äæåÿ Ëàéòà. Çàïëàòèòè çà ïðàâî
ó÷àñò³ ó âå÷³ðö³ êëóáó Barsky äî-
âåäåòüñÿ â³ä $600 äî $2000.

Найсхідніша
вечір а

Ìîäà íà âñå ñõ³äíå ä³éøëà â
íîâîð³÷íó í³÷ äî ðîçâàæàëüíî-
ãî êîìïëåêñó Queen Bee. Òóò
çáåðóòü øàíóâàëüíèê³â ñõ³äíèõ
ñòðàâ òà êàëüÿíó, ³, çâ³ñíî, ãà-

ðÿ÷èõ àðàáñüêèõ òàíö³â æèâîòà
â³ä êðàñóíü àðàáñüêî-óêðà¿í-
ñüêîãî ïîõîäæåííÿ. Queen Bee
îá³öÿº òàêîæ øîó-ïðîãðàìó é
äèñêîòåêó. Àëå âæå íå â ñõ³äíî-
ìó ñòèë³: í³ùî òàê íå äîïîìà-
ãàº ñòâîðèòè íàéêðàùèé òàíöþ-
âàëüíèé äðàéâ, ÿê õ³òè 1980-õ.
Ãðàòè ó íîâîð³÷íó í³÷ áóäóòü ä³-
äæå¿ Larin òà In Wonderland, çà
ùî êëóá Queen Bee ïðîñèòü 100
ãðí çà âõ³ä òà $150 çà ðåçåðâó-
âàííÿ ñòîëà.

Найпартизансь іша
вечір а

Áðàâî-áðàâî çàì³ñüêîìó ë³ñî-
âîìó êëóáó “Ïàðòèçàí”! Òóò ó
íîâîð³÷íó í³÷ âèñòóïèòü ãóðò
“Óíäåðâóä”, ùî âçàãàë³-òî º
óêðà¿íñüêèì, àëå êîíöåðòóº ïå-
ðåâàæíî â Ðîñ³¿. Ãóðò â³äîìèé
ï³ñíåþ “Áàáëî” (ÿêå ïåðåìîæå
çëî) ³ ùå íèçêîþ æàðò³âëèâî-
õâàöüêèõ õ³ò³â. “Óíäåðâóä” ó
ïðîãðàì³ êëóáó ëåãêî âïèñóºòü-
ñÿ â òåàòðàë³çîâàíå ä³éñòâî,
àíîíñîâàíå ÿê “Íîâîð³÷íà í³÷,
Ëóñêóí÷èê òà Êîðîëü Ùóð³â”.
Ó ïðîãðàì³ — êîñòþìîâàíå øîó,
ôîêóñè òà ôåºðâåðêè, àóêö³îí
òà ëîòåðåÿ â³ä âåäó÷èõ ç òåàòðó-
ñòóä³¿ “×îðíèé êâàäðàò”. Äî-
ïîâíþâàòèìóòü íîâîð³÷íå ñâÿòî
àíñàìáë³ “Ïàðàä ïëàíåò” òà
“Ïàðà íîðìàëüíûõ”. Çà ìîæëè-
â³ñòü ïîñëóõàòè íà ð³äí³é çåìë³
“Óíäåðâóä” òðåáà áóäå çàïëàòè-
òè â³ä $150 äî $250.

Най лам рніша
вечір а

Ùîá ãëàìóðíî ïðîâåñòè íîâî-
ð³÷íó í³÷, òðåáà éòè â êëóá “Äå-
êàäàíñ”. Âåäó÷èìè ïðîãðàìè áó-

äóòü ç³ðêà òåëååô³ðó Âàñèë³ñà
Ôðîëîâà òà ãóìîðèñò Comedy club
Ua Ñòàëåâàð. Óäâîõ âîíè é çðîá-
ëÿòü øîó-ïðîãðàìó íî÷³ ç êîíêóð-
ñàìè òà ðîç³ãðàøàìè, ÿêà ÷åðãó-
âàòèìåòüñÿ ç âèñòóïîì áàëåòó
“Äåêàäàíñ” òà çàâåðøèòüñÿ äèñ-
êîòåêîþ â³ä ä³-äæåÿ Óæàíñüêîãî.
Íåäîë³ê ç³ðêîâèõ âèñòóï³â ïåðå-
êðèº òðàäèö³éíà àòìîñôåðà ãëà-
ìóðó òà ðîçêîøó, ïðèòàìàííèõ
“Äåêàäàíñó” ó áóäü-ÿêèé ÷àñ.
Êîøòóâàòèìå ñòîëèê $450.

Найблюзовіша
вечір а

Çâ³ñíî, íàéáëþçîâ³øà âå÷³ðêà
ìîæå â³äáóâàòèñÿ ò³ëüêè ó áëþç-
áàð³ “Ðåãòàéì”. Òàì ó íîâîð³÷íó
í³÷ ãðàòèìå Â³êòîð Ñîëîì³í, â³-
äîìèé âèêîíàííÿì äæàçîâèõ òà
áëþçîâèõ êîìïîçèö³é íà äîìð³.
Äëÿ ãîñòåé “Ðåãòàéìó” â³í âèêî-
íàº äæàçîâ³ ³ìïðîâ³çàö³¿ áàëàä
Ñò³íãà, âëàñí³ òà â³äîì³ íîâîð³÷-
í³ ï³ñí³. Çà áëþç òà ñòîëèê ó
“Ðåãòàéì³” òðåáà çàïëàòèòè $100.

Льодова вечір а
Â “ÏàÒ³Ïà” â íîâîð³÷íó í³÷

ðîçâàæàòèìóòü ãîñòåé ðåçèäåíòè
êëóáó — ä³-äæå¿ Äåëüô³í ³ Ôî-
ê³í (í³÷îãî ñï³ëüíîãî ç â³äîìè-
ìè ìóçèêàíòàìè-îäíîôàì³ëüöÿ-
ìè íå ìàþòü). Âîíè ç³ãðàþòü óñ³
õ³òè ìóçè÷íîãî ðîêó, ùî ìèíàº.
Ãîëîâíîþ ïîä³ºþ íîâîð³÷íî¿
íî÷³ â “ÏàÒ³Ïà” ñòàíå ëüîäîâå
øîó — òàíö³, ï³ä ÷àñ ÿêèõ ñöå-
íó “ÏàÒ³Ïà” çàñèïëþòü ëüîäîì.
Êâèòêè â äîâîë³ íåäåøåâèé êëóá
“ÏàÒ³Ïà” êîøòóþòü äî ñì³øíî-
ãî äåøåâî — 120 ãðí äëÿ ä³â÷àò
òà 160 ãðí — äëÿ õëîïö³â. À îñü
çà ðåçåðâ ñòîëà äîâåäåòüñÿ çà-
ïëàòèòè $500

Е сперт "Хрещати а" Марина Арсьонова знає, де Новий рі з стрічати б де найвеселіше
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Ãîðîñêîï êèÿíèíà 
íà 26 ãðóäíÿ
Енер ети а протя ом дня стрім о зростатиме, спри-
яючи творчом піднесенню. Слід братися за справи,
що потреб ють висо о о енер етично о потенціал , ді-
лово о оріння та лідерства. Д майте лише про хоро-
ше — й тоді зал чите людей, я і допомож ть вам зро-
бити світ дос оналішим. Нині а тивіз ються бла ородні
риси нат ри, том , ш аючи фінансов чи моральн
допомо , ви її неодмінно знайдете. Я мовиться, про-
сіть з добрими намірами і вам дано б де.
ОВНИ, я що вас “сіла” батарей а охання, саме час її підзарядити, від-
опавши привабливі риси в обранця, вони є... Тіль и не б дьте сліпі та л -
хі, затямте: ви зв’язані міцними ( армічними) в зами, я і розірвати по и
що не с дилося. ТЕЛЬЦЯМ притаманний с б’є тивний світо ляд, том за-
лиште свої д м и при собі, ваші висловлювання сприйматим ть з недові-
рою та с мнівами. БЛИЗНЯТА, не перевтомлюйтеся на роботі, а побере-
жіть сили для вечірніх розва . Саме там сяятимете всіма барвами чарів-
ності та інтеле т і, ймовірно, з стрінете то о, з им серце заб’ється в ні-
сон. РАКИ, дорожіть партнерами, без я их ви нині — мов нит а без ол-
и. Плоди парних стос н ів виходять на перший план найближчим часом,
і с п тни відведено бла одатн роль. Рівняйтеся на с джено о, станьте
єдиним ор анізмом, тоді разом ори зр шите з місця! ЛЕВАМ доведеть-
ся по ласти сили на олтар сл жбово о процвітання, перетворившись най-
ближчим часом на тя лов оня . Годіть оле ам та ерівництв , напов-
нюйте оле тивн а р д хом братства та взаємороз міння, не і нор ючи
нія ими завданнями. ДІВИ, страждання через нерозділене охання посл -
жить вам добрим моральним ро ом. Нехай ті м и переплавляться в зо-
лото висо их поч ттів... Все по ане минеться, ян ол охання вже р жляє
над вами... ТЕРЕЗИ, стати д шею веселої омпанії, під орити серця рас-
номовством та ер дицією вам не с ладно. Хіба що доведеться добре по-
тр сити аманцем. СКОРПІОНИ, сідлайте ар’єрно о оня. Досвід, інте-
ле т та раціональні ідеї — нічо о ново о т т для вас немає. Зате для роз-
в’язання сімейних проблем потрібен новий підхід. Вми айте міз и й мети-
йте! СТРІЛЬЦІ, нехай весь не атив, що завдав лопотів мин лом ро-

ці, ане в Лет . Ви на старті стрім о о життєво о злет . Девіз: “Хай живе
оновлення” нині червоною нит ою проходитиме через різноманітні напрям-
и діяльності в особистій і діловій сферах. Сміливо дебют йте, а сна и
вас — хоч реблю ати! У КОЗОРОГІВ день преображення, вос ресайте з
попел ! Вас оточ ють люди висо ої моральної льт ри, з я ими треба об’-
єднатися, тоді вони допомож ть вийти на новий вито еволюції. Попере-
д (протя ом ро ) — запаморочливі перспе тиви! ВОДОЛІЇ в отре впев-
няться, що подібне притя є подібне, і ця а сіома не потреб є доведення.
Спостері айте за поведін ою оточення та власною реа цією й робіть вис-
нов и... РИБАМ доведеться вжитися в роль сапера та старанно “розмін -
вати” зон дов ола партнерів по роботі та шлюб

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Àí³ ËÎÐÀÊ: “Ìåí³ õî÷åòüñÿ 
â³ä³ðâàòèñÿ!”
Ñï³âà÷êà — ïðî ñâîþ ó÷àñòü ó “ªâðîáà÷åíí³-2008”

— Íàâ³ùî ïðîôåñ³éí³é ñï³âà÷ö³
áðàòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, äå çàçâè-
÷àé âèñòóïàþòü ìîëîä³ âèêîíàâö³?

— Äëÿ ìåíå âèñòóï íà òàê³é
âåëèê³é ñöåí³ — öå íàãîäà çàâî-
þâàòè á³ëüøó àâäèòîð³þ. Ðîçó-
ì³ºòå, ÿ ñï³âàþ ç ÷îòèðüîõ ðî-
ê³â. Õî÷åòüñÿ çóñòð³òèñÿ ³ç ïóá-
ë³êîþ, â³ä³ðâàòèñÿ! Çâ³ñíî, õî÷ó
ïåðåìîãòè, àëå îäíàê öå ëîòå-
ðåÿ. ² ÿêùî ñàìà ñîá³ çìîæó
ñêàçàòè: “Òàê, òè çðîáèëà âñå,
ùî ìîãëà!”, òîä³ ââàæàòèìó, ùî

ÿ âèãðàëà, íåçâàæàþ÷è íà ðå-
çóëüòàòè.

— Áàãàòî ìîëîäèõ âèêîíàâö³â
õîò³ëè á âèñòóïèòè íà êîíêóðñ³,
ùîá ðîçêðóòèòèñÿ. Ìîëîä³ ãóðòè
“Áàðñåëîíà”, “ÍåÀíãåëè”, ñï³âàê
Â³òàë³é Êîçëîâñüêèé ðîçïîâ³äàëè,

ùî õîò³ëè ïîçìàãàòèñÿ çà ïðàâî
ó÷àñò³ â “ªâðîáà÷åíí³” â³ä Óêðà-
¿íè. ×è º ó âàñ â³ä÷óòòÿ, ùî âè ïå-
ðåéøëè äîðîãó ìîëîäèì àðòèñòàì?

— Ïðåäñòàâëÿòè êðà¿íó íà “ªâ-
ðîáà÷åíí³” — âçàãàë³-òî ñêëàäíà
çàäà÷à. Ùîá ã³äíî âèñòóïèòè íà
êîíêóðñ³ òàêîãî ð³âíÿ, ìîëîäèì

âèêîíàâöÿì ùå òðåáà â÷èòèñÿ, à
íå ðîáèòè ñîá³ êàð`ºðó çà ðàõóíîê
“ªâðîáà÷åííÿ”. Òèì ïà÷å, ùî
âîíè ùå ìàòèìóòü íàãîäó ïðåä-
ñòàâëÿòè êðà¿íó â íàñòóïíèõ êîí-
êóðñàõ.

— À îñîáèñòèõ îáðàç íå áóëî?
— Öå ð³øåííÿ ñòàëî â³äîìèì

çîâñ³ì íåùîäàâíî. Ïîêè ùî ìå-
í³ íå òåëåôîíóâàëè ìî¿ êîëåãè.

— Îñòàíí³ êîíêóðñè äîâîäÿòü,
ùî ñï³âà÷êè ³ç ñèëüíèìè ãîëîñàìè,
ÿê³ âèêîíóþòü ðîìàíòè÷í³ ï³ñí³,
ïðîãðàþòü åïàòàæíèì øîó ìîíñ-
òð³â ³ç ãóðòó “Ëîðä³” ÷è ñåëÿíñüêî-
ìó äðàéâó àðòèñòêè Âºðêè Ñåðäþ÷-
êè. ×èì âè äèâóâàòèìåòå ãëÿäà÷³â
“ªâðîáà÷åííÿ”?

— Ñîáîþ. Ðîáèòèìó òå, ùî ðî-
áèëà çàâæäè. Ñï³âàòèìó, â³ääàâà-
òèìó ñåáå ãëÿäà÷àì. Çâ³ñíî, ãîòó-
âàòèìåìî ö³êàâå øîó, àëå ñüîãî-
äí³ ÿ ìàëî ùî ìîæó ïðî íüîãî
ñêàçàòè. Ïîêè ùî º ò³ëüêè çàäóì-
êè, àäæå ìè ò³ëüêè-íî âèð³øèëè,
ùî ÿ ïðåäñòàâëÿòèìó Óêðà¿íó.
Íèí³ â ìåíå º îäíå áàæàííÿ —
â³äïî÷èòè ï³ä ÷àñ íîâîð³÷íèõ êà-
í³êóë. À ï³ñëÿ ñâÿò ìè âæå ïðè-
ñòóïèìî äî ðîáîòè. ß äóìàþ, òðå-
áà çðîáèòè ñòàâêó íà õîðîøó ï³ñ-
íþ. Äëÿ òîãî, àáè îáðàòè ñèëüíó
êîìïîçèö³þ, â³äáóäåòüñÿ êîí-
êóðñ.

— ×è âëàøòîâóâàòèìåòå ïðîìî-
òóð êðà¿íàìè, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó
“ªâðîáà÷åíí³-2008”?

— Îáîâ’ÿçêîâî âèñòóïàòèìåìî
ó êðà¿íàõ “Âåëèêî¿ ÷åòâ³ðêè”,
ÿêà îðãàí³çîâóº êîíêóðñ. À ùå
ìè âåäåìî ïåðåãîâîðè ïðî âè-
ñòóï ó ³íøèõ êðà¿íàõ ªâðîïè. Öå
äóæå âàæëèâèé åòàï ó÷àñò³ â
“ªâðîáà÷åíí³”, àäæå òðåáà, ùîá
àðòèñòà çíàëè ùå äî êîíêóðñó.
Ìåíå âæå çíàþòü ó Ñõ³äí³é ªâ-
ðîï³. ²ì’ÿ Àí³ Ëîðàê íà ñëóõó ³
â Ðîñ³¿, ³ â Á³ëîðóñ³, òàêîæ ÿ ÷àñ-
òî ãàñòðîëþþ Ïîëüùåþ... À õòî
íå çíàº — óçíàº!

— Õòî ïî¿äå âàñ ï³äòðèìóâàòè?
— Ìè ùå íå ñêëàäàëè ñïèñîê

ãðóïè ï³äòðèìêè, àëå äóìàþ, ïî-
¿äå áàãàòî ëþäåé. ² ìî¿ ð³äí³, é
áëèçüê³ äðóç³ — ìàìà, íàðå÷åíèé
Ìóðàò Íàëêàê³îãëó òà, ìîæëèâî,
ìîÿ ïîäðóãà Ë³ë³ÿ Ïîäêîïàºâà.

— ßê äî ð³øåííÿ âèñòóïàòè ïî-
ñòàâèëèñÿ øàíóâàëüíèêè?

— Ðîçä³ëèëèñÿ íà äâà òàáîðè.
Íà ìîºìó ñàéò³ òðèâàº òàêà ñóïå-
ðå÷êà! Îäí³ ðàäÿòü íàâ³òü íå äè-
âèñÿ ó á³ê “ªâðîáà÷åííÿ”: ìîâ-
ëÿâ, òè ïðîôåñ³éíà ñï³âà÷êà, òî
íàâ³ùî ùîñü äîâîäèòè? À ³íø³,
íàâïàêè, ðàäî ï³äòðèìàëè ìîº ð³-
øåííÿ. Êàæóòü, íàðåøò³ ñïðàâåä-
ëèâ³ñòü ïåðåìîãëà!

Çà îñòàíí³ì 
ñëîâîì òåõí³êè
Ó Íàö³îíàëüíîìó ïàëàö³ ìèñòåöòâ “Óêðà¿íà”
â³äáóäåòüñÿ íîâîð³÷íà êîìï’þòåðèçîâàíà âèñòàâà
Íàòàë³ÿ Ç²Í×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Завтра о 9-й ран ялин-
а в Національном пала-
ці мистецтв "У раїна" за-
палює во ні. Перша ви-
става відб деться для ді-
тей-інвалідів та дітей-си-
ріт зі ш іл-інтернатів та
сиротинців.

Ãîëîâíèé Ä³ä Ìîðîç Óêðà¿íè,
à ó â³ëüíèé â³ä Íîâîð³÷íèõ ñâÿò
÷àñ ùå é ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð-
õóäîæí³é êåð³âíèê Íàö³îíàëüíî-
ãî ïàëàöó ìèñòåöòâ “Óêðà¿íà”,
íàðîäíèé àðòèñò, ñï³âàê ³ êîì-
ïîçèòîð Ìèêîëà Ìîçãîâèé ç âå-
ëèêîãî ïëàêàòó íà ïàëàö³ çàïðî-
øóº íà ÿëèíêîâå ñâÿòî. “Ùîðî-
êó ïàëàö “Óêðà¿íà” ñòàâèòü äî
íîâîð³÷íèõ ñâÿò âèñòàâè çà ð³çíè-
ìè ñöåíàð³ÿìè,— ðîçïîâ³â “Õðå-
ùàòèêó” ïàí Ìîçãîâèé. — Çàâ-
æäè âðàõîâóºìî ïîáàæàííÿ ìà-
ëåíüêèõ â³äâ³äóâà÷³â. Äëÿ öüîãî
ï³âðîêó ìîí³òîðèì äóìêó ñòîëè÷-
íèõ ìàëÿò òà âèõîâàíö³â áàãàòüîõ
äèòÿ÷èõ çàêëàä³â. Çàïèòóºìî, ùî
á âîíè õîò³ëè ïîáà÷èòè íà ñöå-
í³. Õ³òîì öüîãîð³÷íîãî ñåçîíó
ñòàâ êîìï’þòåð. Ñöåíàð³é íàïè-
ñàâ àêàäåì³ê Â³êòîð Ñèíüîâ. Òå-
ìó ñóïðîâîäæóº âåëèêà ê³ëüê³ñòü
çàìîðî÷îê — òóò ³ ëàçåðí³ øîó, ³
êîìï’þòåðíà ãðàô³êà. Ïåðøà âè-
ñòàâà — 27 ãðóäíÿ î 9-é ðàíêó
äëÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â ³ ä³òåé-ñèð³ò

ç³ øê³ë-³íòåðíàò³â, äèòÿ÷èõ áó-
äèíê³â ³ç óñ³º¿ Óêðà¿íè”.

×àñòèíó êâèòê³â çà ï³äòðèìêè
Êè¿âñüêîãî äèòÿ÷îãî ôîíäó òà
Öåíòðó õðèñòèÿíñüêîãî ñï³âðî-
á³òíèöòâà ðîçäàíî áåçïëàòíî âè-
õîâàíöÿì äèòÿ÷èõ áóäèíê³â. “Ìè
ïîñò³éíî êîíòàêòóºìî ç òàêèìè
çàêëàäàìè,— êàæå ïàí Ìîçãî-
âèé.— Ðîçóì³ºìî, ùî âñ³ ä³òè ÷å-
êàþòü äèâà ï³ä Íîâèé ð³ê. ² ìè,
äîðîñë³, ìàºìî éîãî ïîäàðóâàòè”.

ßê ðîçïîâ³â ðåæèñåð ä³éñòâà
²ãîð Øóá, ñþæåò, çâè÷àéíî æ,
êàçêîâèé. Ï³ä Íîâèé ð³ê Ä³ä Ìî-
ðîç âèêîíàâ äèòÿ÷ó ìð³þ ³ ïîäà-
ðóâàâ ìàëèì êîìï’þòåð. Îäíèì

³ç ãîëîâíèõ ãåðî¿â º é ó÷åíü øêî-
ëè ÷àð³âíèê³â — Ãàâðèê Òîïåð.
Ñàìå ç íèì òà ç êîìï’þòåðîì ³
òðàïëÿþòüñÿ ð³çí³ äèâà: òóò ³ àòà-
êà Õàêåð³â, ÿêèõ âèãàíÿº ìàëåíü-
êèé Ñìàéëèê çà äîïîìîãîþ ñì³-
õó, ³ ðîçðÿäæåí³ áàòàðåéêè, ÿê³
ï³äæèâëþþòüñÿ åíåðã³ºþ çàëó, ³
Áàéêåðè íà ñïðàâæí³õ ìîòîöèê-
ëàõ, ÿê³ â³äâîçÿòü ä³òåé íà ÿðìà-
ðîê, ³ ñïðàâæí³ òâàðèíè — âåðá-
ëþäè, êîí³, êîçè, ñîáàêè, â³ñëþ-
êè, ëàìè. Óñþ öþ åêçîòèêó äî-
ïîâíþþòü ëàçåðè, êîìï’þòåðíà
ãðàô³êà, ï³ðîòåõí³êà, ìèëüí³
êóëüêè, ëåãê³ é âàæê³ äèìè, êîí-
ôåòò³, åôåêò ñí³ãó ³ äîùó

Ìàðèíà ÀÐÑÜÎÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

На "Євробаченні-2008"
У раїн представлятиме
співач а Ані Лора , я
обрала Національна теле-
омпанія У раїни. Замість
он рс артистів, я ий
влаштов вали поперед-
ніх відбір ових ефірах,
теле лядачі анал змо-
ж ть обрати пісню, з
я ою Ані Лора поїде до
Бєл рада. Вибір б де
зроблено 16 люто о
ефірі "Першо о Націо-
нально о" шляхом інтер-
а тивно о олос вання.
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Генеральна репетиція бай ерів і а робатів на сцені Національно о
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До��ва�и�а	ціонерів�а	ціонерно�о�товариства

холдин�ова�	омпанія�“Київмісь	б�д”

Правління	АТ	ХК	“Київмісь�б�д”	повідомляє,	що	за�альні	збори	а�ціонерів

Товариства	 відб�д�ться	 15	 люто�о	2008	ро��	 об	11	 �одині	 за	 адресою:

м. Київ,	в�л.	Б.	Хмельниць�о�о,	16-22,	а�това	зала.

Порядо	�денний:

1. Обрання	Голови	та	се�ретаря	за�альних	зборів	а�ціонерів.

2. Обрання	лічильної	�омісії	за�альних	зборів	а�ціонерів.

3. Затвердження	ре�ламент�	проведення	за�альних	зборів	а�ціонерів.

4. Звіт	Правління	 про	 рез�льтати	фінансово-�осподарсь�ої	 діяльності

Товариства	за	2007	рі�	та	основні	напрям�и	роботи	�	2008	році.

5. Звіт	На�лядової	ради	Товариства	за	2007	рі�.

6. Про	 затвердження	 звіт�	 та	 виснов�ів	 Ревізійної	 �омісії	 Товариства,

річних	звітів	та	баланс�	Товариства	за	2007	рі�.

7. Про	розподіл	приб�т��	Товариства	за	2007	рі�.

8. Про	затвердження	фінансово�о	план�	Товариства	на	2008	рі�.

9. Про	 внесення	 змін	 та	 доповнень	 до	 Стат�т�	 Товариства	шляхом

ви�ладення	йо�о	�	новій	реда�ції.

10. Про	затвердження	вн�трішніх	положень	Товариства.

11. Про	 передач�	 ведення	 системи	 реєстр�	 власни�ів	 іменних	 цінних

паперів	 АТ	 ХК	 “Київмісь�б�д”	 новом�	 реєстро�трим�вач�	 та

затвердження	�мов	до�овор�	з	ним.

12. Про	створення	�осподарсь�о�о	Товариства	по	б�дівництв�	в	ре�іонах.	

Реєстрація	 �часни�ів	 за�альних	 зборів	 б�де	проводитись	 з	 9.00

до	10.45	15	люто�о	2008	ро��	за	місцем	проведення	зборів.

Для��часті���за�альних�зборах�а	ціонерів�необхідно�мати:

- паспорт	або	інший	до��мент,	що	засвідч�є	особ�;

- довіреність	(дор�чення)	на	право	�часті	�	зборах	для	представни�ів

а�ціонерів.

Довід�и	за	тел.	(044)	280-92-18.

Основні�по	азни	и�фінансово-�осподарсь	ої�діяльності�

АТ�ХК�“Київмісь	б�д”,�тис.�рн.

Наймен�вання�по	азни	а Період

9�місяців�2007р. Попередній

2006�р.

Усьо�о	а�тивів 4189011,4 2819225,9

Основні	засоби 132599,2 122665,0

Дов�остро�ові	фінансові	інвестиції 58531,0 49326,6	

Запаси 38569,4 46530,9

С�марна	дебіторсь�а	забор�ованість 327120,0 278327,9

Грошові	�ошти	та	їх	е�віваленти 402846,5 376265,1

Нерозподілений	приб�то� 45020,3 15980,6

Власний	�апітал 172911,6 146889,2

Стат�тний	�апітал 16534,6 16534,6

Дов�остро�ові	зобов’язання -	 -

Поточні	зобов’язання 857439,6 641515,9

Чистий	приб�то� 42835,6 15980,6

Середньорічна	�іль�ість	а�цій,	шт. 66138480 66138480

Кіль�ість	власних	а�цій,	ви��плених	 -	 -

протя�ом	звітно�о	період�,	шт.

За�альна	с�ма	�оштів,	витрачених	на	ви��п	 - -

власних	а�цій	протя�ом	звітно�о	період�

Чисельність	працівни�ів	на	�інець	період�,	осіб	 275 256

Правління�АТ�ХК�“Київмісь	б�д”

О�олошення�	он	�рс��на�спільн���часть�
��заб�дові�земельної�ділян	и

Замовни	�	он	�рс�: Сл�жба	безпе�и	У�раїни.

Поштова�адреса:�01034,	м.	Київ,	в�л.	Володимирсь�а,	33.

Предмет�	он	�рс�:��часть	�	спільній	заб�дові	земельної	ділян�и	по	проспе�-

т�	Оболонсь�ом�,	31-а	�	Оболонсь�ом�	районі	м.	Києва.

Відповідальний�за�проведення�	он	�рс�:�Швид�ий	Оле�сандр	Ві�торович —

се�ретар	робочої	�р�пи	по	зал�ченню	юридичних	осіб	до	спільної	заб�дови	зе-

мельної	ділян�и,	тел.	(044)	390-16-89.

До	�часті	�	�он��рсі	запрош�ються	юридичні	особи	(резиденти	або	нерезиден-

ти),	я�і	підтвердили	намір	взяти	�часть	�	процед�рі	та	подали	чи	подають	�он��р-

сн�	пропозицію.

Кон	�рсн��до	�ментацію�можна�отримати�за�адресою: м.	Київ,	в�л.	Во-

ровсь�о�о,	11.

Вартість	�он��рсної	до��ментації	—	23	�рн.

До	�он��рс�	доп�с�аються	пропозиції,	сформ�льовані	відповідно	до	вимо�	�он-

��рсної	до��ментації.

Кон	�рсні�пропозиції�приймаються�щоденно	до	�інцево�о	термін�	з	09.00

до	18.00	за	адресою:	м.	Київ,	в�л.	Воровсь�о�о,	11.

Кінцевий�термін�подання�	он	�рсних�пропозицій:�до	10	�одини	30	січня

2008	ро��.

Місце�та�дата�роз	риття�	он	�рсних�пропозицій:�м.	Київ,	в�л.	Воровсь�о-

�о,	11,	об	11.00	31	січня	2008	ро��.

За�роз’ясненнями�стосовно�	он	�рсної�до	�ментації�звертатися���пись-

мовій�формі�за�адресою:�м.	Київ,	в�л.	Воровсь�о�о,	11.

Малоповерхове�житлове�б�дівництво�з�об’є	тами�соціально-
поб�тово�о�призначення�по�в�л.�А	адемі	а�Лебедєва,1

� Голосіївсь	ом��районі�міста�Києва.

Заява�про�е	оло�ічні�наслід	и

1.�Вплив�на�нав	олишнє�середовище.

Види	вплив�	на	нав�олишнє	природне	середовище:

- ви�иди	забр�днюючих	речовин	в	атмосферне	повітря	з	відпрацьованими

�азами	автомобілів	надземних	автостояно�	та	�аражів;

- вплив	на	поверхневі	та	підземні	води	в	процесі	життєдіяльності;

- розміщення	відходів	�	нав�олишньом�	середовищі.

2.� Заходи� по� забезпеченню� нормативно�о� стан�� нав	олишньо�о

середовища�та�е	оло�ічної�безпе	и.

Атмосферне
 повітря
—	на	 підставі	 розрах�н�ів	 �онцентрації	ш�ідливих

ви�идів	о�сид�	в��лецю	та	двоо�ис�	азот�	�	приземном�	шарі	атмосфери

від	 ви�идів	 автостояно�	 не	 перевищ�ють	 0,01	 ГДК	 при	 ма�симальній

пот�жності.

Повітропроводи	витяжних	вентиляційних	систем	виводяться	вище	�ребінця

по�рівлі	б�дівель.

Об’є�т,	що	 прое�т�ється,	 не�ативно�о	 вплив�	 на	 здоров’я	 населення	 і

оточ�юче	природне	середовище	не	вплине.

Водне
середовище
—	для	запобі�ання	ш�ідливо�о	вплив�	нафтопрод��тів

на	�р�нт	прое�том	передбачене	тверде,	стій�е	до	дії	нафтопрод��тів,	по�риття

на	майданчи�ах	для	 збері�ання	 і	 стоян�и	 автомобілів.	Дощові	 води	 з	 них

направляються	�	дощеприймальни�и.

За	рез�льтатами	хімічної	оцін�и	стічні	води	мож�ть	б�ти	прийняті	в	місь��

�аналізацію,	том�	що	вміст	ш�ідливих	речовин	�	них	відповідає	вимо�ам:

“Правил	приймання	стічних	вод	�	Київсь��	місь��	�аналізацію”,	по�оджених

Державним	Управлінням	охорони	нав�олишньо�о	середовища	по	Києв�.

Об’є�т,	що	прое�т�ється,	не�ативно�о	вплив�	на	�ідросфер�	не	чинитиме.

Ґр�нти
—	із	�рах�ванням	передбачених	заходів	�	прое�ті	по	прибиранню

приле�лої	території	не�ативно�о	вплив�	на	поверхневий	прошаро�	ґр�нт�,	а

та�ож	на	підземні	води,	прое�тована	діяльність	впливати	не	б�де.

Та�ім	чином,	при	е�спл�атації	об’є�та,	з	�рах�ванням	заходів,	значно�о

не�ативно�о	вплив�	на	оточ�юче	середовище	не	б�де,	родючий	шар	ґр�нт�

під	час	б�дівництва	с�ладається	в	б�рти	з	подальшим	ви�ористанням	при

озелененні	приле�лої	території.

Господарсь�о-поб�тові	 відходи	 б�д�ть	 вивозитись	 з�ідно	 з	 лімітами,

отриманими	в	держ�правлінні.

Геоло�ічне
середовище
та
мі�ро�лімат
—	не	впливає.	

4.� Зобов’язання� замовни	а�щодо� здійснення� прое	тних� рішень� �

відповідності�до�норм�і�правил�охорони�нав	олишньо�о�середовища

і�вимо��е	оло�ічної�безпе	и�на�всіх�етапах�б�дівництва�та�е	спл�атації

об’є	та.

Прое�тна	 та	б�дівельна	ор�анізації	 забезпеч�ють	б�дівництво	об’є�та	 �

відповідності	 з	 е�оло�ічними	 вимо�ами	 за	що	 нес�ть	 відповідальність	 �

поряд��,	я�ий	�становлено	за�онодавством.

Генеральний	 прое�т�вальни�	 ТОВ	 “Творча	 архіте�т�рна	 майстерня

М. Дьомін”	 забезпеч�є	 прое�т�вання	 “Малоповерхово�о	 житлово�о

б�дівництва	з	об’є�тами	соціально-поб�тово�о	призначення	по	в�л.	А�адемі�а

Лебедєва,	 1	 �	 Голосіївсь�ом�	 районі	м.	 Києва”	 та	 авторсь�ий	 на�ляд	 за

б�дівництвом	�	відповідності	до	затвердженої	прое�тної	до��ментації,	я�а

розроблена	з	�рах�ванням	діючих	норм	і	правил.

Замовни	:�Інстит�т	ботані�и	ім.	М.Г.	Холодно�о	НАН	У�раїни

Генпрое	т�вальни	:�ТОВ	“Творча	архіте�т�рна	майстерня	М.	Дьоміна”

Дніпровсь	ий�районний�с�д�м.�Києва�повідомляє	К�черявен�о	Світлан�	Анатоліївн�,	К�черявен�о

Анн�	Оле�сандрівн�,	я�і	проживають	за	адресою:	м.	Київ,	в�л.	Л�начарсь�о�о,	1/2,	�в.	554,	що	28	�р�дня

2007	ро��	о	10.00	Дніпровсь�им	районним	с�дом	м.	Києва	за	адресою:	м.	Київ,	в�л.	Кошиця,	5,	�.	202,

б�де	роз�лядатися	цивільна	справа	за	позовом	К�щен�о	З.Є.	до	К�черявен�о	С.А.,	К�черявен�о	А.О.,

3-я	особа	К�щен�о	Т.М.	про	визнання	осіб	та�ими,	що	втратили	право	�орист�вання	жилим	приміщенням.

Дані	особи	ви�ли�аються	в	с�дове	засідання	в	я�ості	відповідачів.

У	випад��	неяв�и	в	с�дове	засідання,	справа	б�де	роз�лян�та	�	їх	відс�тність.	С�ддя	А.М.	Стриже�с.

Печерсь	ий� районний� с�д� м.� Києва� повідомляє	Діден�о	 Інн�

Костянтинівн�	про	те,	що	16	січня	2008	ро��	о	10.30	в	приміщенні	с�д�:

Київ,	в�л.	Хрещати�,	42-а,	�аб.	12	відб�деться	роз�ляд	цивільної	справи

за	 позовом	 ЗАТ	 “Дослідно�о	 завод�	 зварювально�о	 �стат��вання

Інстит�т�	 еле�трозварювання	 ім.	 Є.О.	 Патона”	 до	 Діден�о	 Інни

Костянтинівни	про	виселення	з	адміністративно-поб�тово�о	�орп�с�.

С�ддя	Цо�ол	Л.І.

Печерсь	ий�районний�с�д�м.�Києва�повідомляє	Коритні�	Ма�сима

Сер�ійовича	про	те,	що	16	січня	2008	ро��	о	9.00	в	приміщенні	с�д�:	Київ,

в�л.	 Хрещати�,	 42-а,	 �аб.	 12	 відб�деться	роз�ляд	цивільної	 справи	 за

позовом	ЗАТ	“Дослідно�о	завод�	зварювально�о	�стат��вання	Інстит�т�

еле�трозварювання	 ім.	Є.О.	Патона”	до	Коритні�	Ма�сима	Сер�ійовича

про	виселення	з	адміністративно-поб�тово�о	�орп�с�.

С�ддя	Цо�ол	Л.І.

Печерсь	ий� районний� с�д�м.� Києва� повідомляє	Коренев�	 Інн�

Володимирівн�	про	те,	що	16	січня	2008	ро��	о	9.30	в	приміщенні	с�д�:

Київ,	в�л.	Хрещати�,	42-а,	�аб.	12	відб�деться	роз�ляд	цивільної	справи

за	позовом	ЗАТ	“Дослідно�о	завод�	зварювально�о	�стат��вання	Інстит�т�

еле�трозварювання	ім.	Є.О.	Патона”	до	Кореневої	Інни	Володимирівни	про

виселення	з	адміністративно-поб�тово�о	�орп�с�.

С�ддя	Цо�ол	Л.І.

Печерсь	ий� районний� с�д� м.� Києва� повідомляє	 Діордіца	 Романа

Оле�сандровича,	Діордіц�	Олен�	Леонідівн�	про	те,	що	16	січня	2008	ро��	об	11.30

в	приміщенні	с�д�:	Київ,	в�л.	Хрещати�,	42-а,	�аб.	12	відб�деться	роз�ляд	цивільної

справи	за	позовом	ЗАТ	“Дослідний	завод	зварювально�о	�стат��вання	Інстит�т�

еле�трозварювання	ім.	Є.О.	Патона”	до	Діордіци	Романа	Оле�сандровича,	третя

особа:	Діордіца	Олена	Леонідівна	про	виселення	з	адміністративно-поб�тово�о

�орп�с�.

С�ддя	Цо�ол	Л.І.

Печерсь	ий�районний�с�д�м.�Києва�повідомляє	Польов�	Олен�	Ми-

�олаївн�	про	те,	що	16	січня	2008	ро��	о	10.00	в	приміщенні	с�д�:	Київ,

в�л.	Хрещати�,	42-а,	�аб.	12	відб�деться	роз�ляд	цивільної	справи	за	по-

зовом	ЗАТ	 “Дослідно�о	 завод�	 зварювально�о	 �стат��вання	 Інстит�т�

еле�трозварювання	ім.	Є.О. Патона”	до	Польової	Олени	Ми�олаївни	про

виселення	з	адміністративно-поб�тово�о	�орп�с�.

С�ддя	Цо�ол	Л.І.

Печерсь	ий� районний� с�д� м.� Києва� повідомляє	Яцю�	О�сан�

Ми�олаївн�	про	те,	що	16	січня	2008	р.	об	11.00	в	приміщенні	с�д�:	Київ,

в�л.	 Хрещати�,	 42-а,	 �аб.	 12	 відб�деться	роз�ляд	цивільної	 справи	 за

позовом	ЗАТ	“Дослідно�о	завод�	зварювально�о	�стат��вання	Інстит�т�

еле�трозварювання	 ім.	Є.О.	Патона”	до	Яцю�	О�сани	Ми�олаївни	про

виселення	з	адміністративно-поб�тово�о	�орп�с�.

С�ддя	Цо�ол	Л.І.

ДО�УВАГИ�АКЦІОНЕРІВ�

ЗАТ�“КД�ЖИТТЯ”

Правління	 ЗАТ	 “КД	 Життя”

повідомляє	про	проведення	За-

�альних	 зборів	 а�ціонерів,	 я�і

відб�д�ться	10	люто�о	2008	ро��

о	 15.00	 за	 адресою:	 м.	 Київ,

в�л. Лінійна,	17,	�орп�с	А.

Порядо	�денний:

1.	Обрання	та	від�ли�ання	членів

Правління	ЗАТ	“КД	Життя”.

Реєстрація	а�ціонерів	10	люто-

�о	2008	ро��	з	14.00	до	14.50.	Для

реєстрації	 представни�ам	а�ціо-

нерів	необхідно	пред’явити	до��-

мент,	я�ий	підтвердж�є	повнова-

ження	особи	на	представництво	�

за�альних	 зборах	 а�ціонерів

(довіреність,	до��менти	про	при-

значення	на	посад�	тощо)	та	до-

��мент,	 я�ий	 посвідч�є	 особ�

представни�а	(паспорт).

З	матеріалами	за	поряд�ом	ден-

ним	 можна	 ознайомитися	 за

місцезнаходженням	Компанії.

Правління�

ЗАТ�“Ренесанс�Життя”

Печерсь	ий� районний� с�д

м. Києва�повідомляє	про	день,	час

та	 місце	 с�дово�о	 засідання	 �

справі	 за	 позовом	 ЗАТ	 “Бан�

Петро�оммерц-У�раїна”	до	ЗАТ	“Лі-

дер-Кредит”,	Васильчен�а	А.В.	про

стя�нення	с�ми	бор��	 та	роз�ляд

заяви	 про	 пере�ляд	 заочно�о

рішення	Печерсь�о�о	районно�о

с�д�	 м.	 Києва	 від	 15.10.07	 р.	 �

справі	 за	 позовом	 ЗАТ	 “Бан�

Петро�оммерц-У�раїна”	до	ЗАТ “Лі-

дер-Кредит”,	Колпа�ової О.І.	про

стя�нення	 с�ми	 бор��,	 я�е	 при-

значено	на	4 січня	2008	ро��	об

11.00	за	адресою:	м.	Київ-01001,

в�л.	Хрещати�,	42-А,	�аб.	16	(�оло-

в�юча	с�ддя	Кафідова	О.В.).

Б�дин	овий� 	омітет� “В�лиця

Горь	о�о, 23-Б”� повідомляє, що

підвальне	 приміщення	 площею

133,9	м2 за	адресою:	Київ,	в�л. Горь-

�о�о, 23-Б	 є	 предметом	с�дово�о

спор�, я�ий	 роз�лядається	 в	 Го-

лосіївсь�ом�	районном�	с�ді	м. Киє-

ва, і	на	назване	приміщення	на�ла-

дено	арешт.

В	зв’яз��	з	роз�лядом	Печерсь	им

районним�с�дом�м.�Києва�цивільної

справи	 за	 позовом	 Вр�блевсь�о-

�о С.Ф.	до	Фонд�	приватизації	�ом�-

нально�о	 майна	 Печерсь�о�о	 р-н�

м. Києва,	ТОВ	“Е�оінвестб�д”	м.	Київ

про	визнання	до�овор�	��півлі-прода-

ж�	нежило�о	приміщення	недійсним;

прош�	�ерівни��	ТОВ	“Е�оінвестб�д”

м.	 Київ	 з’явитися	 особисто	 або	 на-

правити	сво�о	представни�а	в	с�до-

ве	засідання,	з	належними	повнова-

женнями,	я�е	призначено	на	21	січня

2008	ро��	о	10.00	за	адресою:	м.	Київ,

в�лиця	Хрещати�,	42-А,	�абінет	16	(�о-

лов�юча	—	с�ддя	Кафідова	О.В.).

Святошинсь	им� районним

с�дом�м.�Києва�(Я��ба	Коласа,

27-А)	24.12.2007	ро��	винесено

рішення	за	позовом	Бочарні�ової

Анни	Михайлівни	до	Мале�і	Бех-

зад	10.05.1960	р.н.	про	стя�нен-

ня	аліментів,	позов	задоволено.

С�ддя	Л.М.	Л��’янен�о.

Оболонсь	ий�с�д�м.�Києва�ви�ли-

�ає	в	с�дове	засідання	на	22	січня	2008

ро��	о	9.00	в	я�ості	відповідача	Панасен-

�о	Наталію	Павлівн�	 та	 в	 я�ості	 третьої

особи	Панасен�а	Андрія	Ми�олайовича

по	цивільній	справі	за	позовом	Панасен-

�о	Б.Б.,	Доцен�о	Ю.П.,	Доцен�о	В.П.,	тре-

тя	 особа	Оболонсь�а	РДА	м.Києва	 про

визнання	особи	та�ою,	що	втратила	пра-

во	�орист�вання	жилим	приміщенням.

С�дове	 засідання	 відб�деться	 в

приміщенні	Оболонсь�о�о	районно�о	с�-

д�	м. Києва	за	адресою:	м.	Київ,	в�л. Ти-

мошен�а,	2-є,	�аб.	19,	під	�олов�ванням

с�дді	Тищ��	М.Ф.

Оболонсь	ий� районний� с�д

м. Києва� ви�ли�ає	 я�	 відповідача

Ящен�а	 Сер�ія	 Валерійовича	 по

цивільній	справі	№	2-6209/07	за	по-

зовом	Кравч��а	Віталія	Оле�сандро-

вича	до	Ящен�а	Сер�ія	Валерійовича

про	стя�нення	бор��	за	до�овором	по-

зи�и	в	 с�дове	 засідання	на	21	січня

2008	ро��	на	10.00.

Адреса	с�д�:	м.	Київ,	в�л.Тимошен-

�а,	2-є,	�аб.	19,	с�ддя	Поліщ��	Н.В.

В	разі	неяв�и,	справ�	б�де	роз�ля-

н�то	�	відс�тності	нез’явившихся	осіб.

С�ддя	Н.В.	Поліщ��.

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

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

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

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

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

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

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 4366
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Ві тор ПАВЛІК, співа :
— Без ялин и, мандаринів, бен-

альсь их во нів, подар н ів від Ді-
да Мороза. Без ласичних фільмів
“Іронія долі”, аз и “12 місяців”.
Для мене це особливе свято, то-
м що новорічної ночі свят ю свій
день народження. Цьо орічне свя-
то план ю відзначати вдома, і по-
дар н и вже підібрав: др жині —
ш б , а синові — авто.

Борис БАРСЬКИЙ, а тор о-
мі - р пи “Мас и”, поет:
— У мене “нові ро и” асоціюють-

ся із двома подіями. По-перше —
це фільм “Іронія долі, або З ле -
ою парою”. Я щоро з обожнен-
ням дивлюся цю стріч , і ожно-
о раз — наче вперше. По-др е,
в ніч з 31 р дня на 1 січня наро-
дився Геор ій Делієв. Ми, р па
“Мас и”, я правило, працюємо в
новорічні свята, а я що працюємо,
то Жора разом з нами. Отже, на
Новий рі ми збираємося сією
бандою в ньо о вдома і свят -

ємо — із ч ттям, зі сма ом, і дов-
о. Свята зливаються в одне без-
перервне “свято” десь із 20 р д-
ня до 12 січня.

Антон НІКІТІН, дире тор ТОВ
“Національні інформаційні сис-
теми” (інформаційно-аналітич-
на сл жба теле анал “Інтер”
та “К1”):
— Новорічні свята не обходять-

ся без бі анини за подар н ами,
плених останньої миті ялин и,

мандаринів, шампансь о о, сала-
т олів’є, телевізора, арно о на-
строю, відч ття, що ти чо ось не
зробив мин ло о ро і не всти
під от ватися до ново о; без нере-
алізовано о бажання ви ад вати
плани на майб тнє і роз міння то-
о, що оловне в житті — люди, я і
сидять пор ч з тобою за новоріч-
ним столом. Головний символ Но-
во о ро — ялин а, під я ою обо-
в’яз ово б де подар но від Діда
Мороза. А та ож діти, я і завжди
вірять диво.

Áåç ÷îãî íå îáõîäÿòüñÿ
íîâîð³÷í³ ñâÿòà?

Анна БАГРЯНА, письменниця:
— Зазвичай ні ом . Щоб не перейшов по аний на-

стрій на о ось ще, щоб не зробити ом сь зле. Я те-
лефон ю тоді, оли мені добре, бо зловживати др ж-
бою і хорошим ставленням не варто. В райньом ра-
зі прош в др зів поради, а не виливаю їм на олов
власні не аразди.

Василь МІРОШНИЧЕНКО, адво ат:
— Це залежить від сит ації. Я що потрібна порада,

дзвоню до валіфі ованих людей. Коли потреб ю спів-
ч ття — до родичів: др жини, сина, брата. Стрес зні-
маю спортом, пере лядом веселої омедії або зан -
рююсь Інтернет, вірт альний світ. Та можна по-
зб тися я оїсь проблеми, біди. Принаймні на певний

час. Нині ви рав чимало справ, том від своєї профе-
сії дістаю переважно позитиви. А я що плені рішен-
ня проходять через с ди, тоді справді поч ваюся по-
ано. С ажімо, оли насправді справ ви рано — за
свід ами, до ментами, до азами,— а рішення вино-
сять чом сь протилежне. Наша с дова система дає та-
і при лади, на жаль. Тоді поч ваюся морально не-
добре. Рад є те, що більшість с дів се ж та и пра-
цюють за за оном.

Ми ола КНЯЖИЦЬКИЙ, п бліцист:
— Я що по ано, телефон ю в я існ платн “швид-
допомо ”. Бо хвором потрібні лі арі, я і мож ть

швид о приїхати і допомо ти. В інших сит аціях нама-
аюся зарадж вати власними силами.

Êîìó âè òåëåôîíóºòå, 
êîëè âàì ïîãàíî?

Êèÿíè íå ìîæóòü
ï³ä Íîâèé ð³ê 
áåç ÿëèíêè
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî 
îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí

1. Áåç ÿëèíêè — 34 %
2. Áåç ïîäàðóíê³â — 21 %
3. Áåç ñàëàòó “Îë³â’º” — 18 %
4. Áåç ô³ëüìó “²ðîí³ÿ äîë³” 13 %
5. Áåç íåòâåðåçîãî Ä³äà Ìîðîçà — 10 %
6. Áåç íåî÷³êóâàíèõ ãîñòåé — 4 %

Íåùèðèõ 
ó ñall-öåíòð íå áåðóòü
Çàïåâíÿº éîãî äèðåêòîð Íàòàë³ÿ Äàíüêî
Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Столичний сall-центр стає
дедалі поп лярнішим се-
ред иян. Оператори іноді
приймають на телефон
0-51 до 11 тис. дзвін ів
на доб . І жоден з них не
залишають без ва и. Ди-
ре тор сл жби допомо и
мера иянам Наталія
Дань о впевнена, що за-
пор а спіх — в др жно-
м та відповідальном о-
ле тиві.

Ïîïóëÿðí³ñòü ñall-öåíòðó ñåðåä
êèÿí çðîñòàº ç êîæíèì äíåì. Òà
öå é íå äèâíî, àäæå æîäíå ïðî-
õàííÿ òóò íå çàëèøàþòü áåç óâà-
ãè, à äåÿê³ âèêîíóþòü íåãàéíî.
²íîä³ çà äîáó îïåðàòîðè ïðèéìà-
þòü äî 11 òèñ. äçâ³íê³â, êîæåí ³ç
ÿêèõ çàíîñÿòü ó áàçó äàíèõ, à ïî-
ò³ì â³äñòåæóþòü ïîäàëüøó äîëþ
çâåðíåííÿ.

Çà ï³âòîðà ðîêó ôóíêö³îíóâàí-
íÿ øòàò ñï³âðîá³òíèê³â ç 11 çá³ëü-
øèâñÿ äî 140 îñ³á, ³ íàäàë³ éîãî
ïëàíóþòü ðîçøèðþâàòè. Äèðåê-
òîð ñëóæáè äîïîìîãè ìåðà êè-
ÿíàì Íàòàë³ÿ Äàíüêî, ÿêà ïðà-
öþº íà ö³é ïîñàä³ ç äíÿ çàñíó-
âàííÿ ñall-öåíòðó, çàïåâíèëà
“Õðåùàòèê”, ùî î÷îëþâàíèé
íåþ êîëåêòèâ ïðàöþº çëàãîäæå-
íî òà ä³ºâî, áî â íüîìó ÷óéí³ ëþ-
äè. “Êîëè ìè êîãîñü ïðèéìàºìî
íà ðîáîòó, â³äðàçó äèâèìîñÿ, ÷è
ïðåòåíäåíò äîáðèé òà ëþäÿíèé.
Íåùèðèõ íàìàãàºìîñÿ íå áðà-
òè,— íàãîëîøóº ïàí³ Äàíüêî.—
Àäæå ðîáîòà ïîëÿãàº â ñï³ëêóâàí-
í³ ç àáîíåíòîì, ÿêîãî òðåáà çðî-
çóì³òè òà ïîñï³â÷óâàòè. Íåäîáð³
ïðàö³âíèêè ó íàñ íå çàòðèìóþòü-
ñÿ. Ìè ÿê ºäèíèé îðãàí³çì, ÷ó-
æîð³äíîãî íå ñïðèéìàºìî”.

²íîä³ äèðåêòîð ñall-öåíòðó é ñà-
ìà ðîçâ’ÿçóº ïðîáëåìè êèÿí, ÿê³
çâåðíóëèñÿ ïî äîïîìîãó äî ñëóæ-
áè çà òåëåôîíîì 0-51. Òèõ, êîãî
çâ³ëüíèëà ç “ïîëîíó” çëàìàíèõ

ï³äéîìíèê³â, íàâ³òü ³ ïîðàõóâàòè
ñêëàäíî, àäæå ç òàêèìè ïðîõàí-
íÿìè ëþäè çâåðòàþòüñÿ ìàéæå
ùîäíÿ. Òîä³ ïàí³ Äàíüêî äçâîíèòü
äî ñëóæá òåðì³íîâîãî âèêëèêó,
àáè íåãàéíî ¿õàëè ðÿòóâàòè.

Çà ¿¿ ñïðèÿííÿ æèòåëÿì Øåâ-
÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó íåùîäàâíî
ïîäàëè ãàðÿ÷ó âîäó, ïåíñ³îíåðàì,

ÿê³ ïåðå¿õàëè ç Ë³âîáåðåææÿ â
Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîí, âèïëàòè-
ëè ïåíñ³¿ íà íîâîìó ì³ñö³. ßê ìî-
âèòüñÿ, âñüîãî é íå íàçâåø.

Ïàí³ Äàíüêî êàæå, ùî ¿¿ ìå-
òà — ïîäîëàòè áåçâ³äïîâ³äàëü-
í³ñòü òà áàéäóæ³ñòü ÷èíîâíèê³â,
âñåëèòè â ëþäåé â³ðó â òå, ùî
äîáðî çàâæäè ïåðåìàãàº çëî
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Без чого не обходяться
новорічні свята?

ПП ОО ГГ ОО ДД АА

Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Ì³ñöÿ-
ìè òóìàí, íà äîðîãàõ ïîäåêóäè îæåëåäèöÿ. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³ä-
íèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...—5°Ñ, âíî÷³ —4...—9°Ñ; ó
çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ —7...—12°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè äî —15°Ñ; ó ï³â-
äåíí³é ÷àñòèí³ òà ì³ñöÿìè â ïðèêàðïàòñüêîìó ðåã³îí³ +1...+4°Ñ;
íà Ï³âäåííîìó óçáåðåææ³ Êðèìó âäåíü òà âíî÷³ +2...+7°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Âíî-
÷³ òà âðàíö³ ñëàáêèé òóìàí, íà äîðîãàõ ïîäåêóäè îæåëåäèöÿ.

Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 5—10 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...—5°Ñ, âíî÷³ —4...—9°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Дире тор call-центр Наталія Дань о запевняє, що жодне звернення
за телефоном 0-51 не залишається без ва и
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