
ссттоорр..  33

хрещатик
№10 (3226) вівторок, 22 січня 2008 року київська муніципальна газета

НАПАД САМООБОРОНИ
Психіатри просять не повторювати
вчино Юрія Л цен а, а юристи знайшли
для ньо о відповідн статтю
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СВЯТО НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ
День соборності має стати приводом
для пороз міння в с спільстві

Ïî Ëóöåíêà ïðèéøëà ïðîêóðàòóðà
Ïðåçèäåíò äàâ ¿é ÷îòèðè äí³

Ó÷îðà ñâîþ ïîçèö³þ ç ïðèâîäó íàïàäó Þð³ÿ Ëóöåíêà
íà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî âè-
ñëîâèâ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî. “ß ïåðåêî-
íàíèé, ùî âñ³ ìè ïîâèíí³ âèõîäèòè, ó òîìó ÷èñë³ ³ â äà-

íîìó åï³çîä³, ç òîãî, ùî çàêîí îäèí äëÿ âñ³õ”,— ñêàçàâ
Ïðåçèäåíò, íàãîëîñèâøè, ùî â³í ðîçóì³º, ÿêà ñüîãîäí³ ³äå
ïîë³òèçàö³ÿ öüîãî ïèòàííÿ. “Ïåðåêîíàíèé, ùî ÷åðåç ïðà-
âîîõîðîíí³ îðãàíè, ÷åðåç êåðóâàííÿ âèíÿòêîâî çàêîíîì

ïî äàíîìó åï³çîäó ìè ìîæåìî çíàéòè äîñòîéíó â³äïîâ³äü
äëÿ äåðæàâè, äëÿ ìåð³¿, äëÿ Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ
ñïðàâ”,— çàçíà÷èâ â³í â ³íòåðâ’þ àãåíòñòâó ÓÍ²ÀÍ.

Âîäíî÷àñ, Â³êòîð Þùåíêî çàóâàæèâ, ùî éîìó ÿê Ïðåçè-
äåíòó õîò³ëîñÿ, àáè ëþäè, íàä³ëåí³ òàêèì âèñîêèì ñòàòóñîì,
ïàì’ÿòàëè, ùî çà íèìè äåðæàâà ³ ùî ì³ëüéîíè ëþäåé ìî-
æóòü àáî îáãîâîðþâàòè ¿õíþ ïîâåä³íêó, àáî áðàòè ïðèêëàä
ç íèõ.

Â³êòîð Þùåíêî âæå íàä³ñëàâ Ãåíåðàëüíîìó ïðîêóðîðó
Îëåêñàíäðó Ìåäâåäüêó îô³ö³éíîãî ëèñòà, â ÿêîìó ïðîñèòü
ðåòåëüíî ç’ÿñóâàòè âñ³ îáñòàâèíè ³íöèäåíòó. Ð³øåííÿ ïðî-
êóðàòóðè ãëàâà äåðæàâè î÷³êóº âæå çà ÷îòèðè äí³. ßê ñòà-
ëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, Ãåíïðîêóðàòóðà äîðó÷èëà ïðîêó-
ðàòóð³ Êèºâà ïðîâåñòè ïåðåâ³ðêó ³íöèäåíòó ï³ñëÿ çàñ³äàí-
íÿ ÐÍÁÎ ó ï’ÿòíèöþ ³ âèíåñòè â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ.

За інчення на 3-й стор.

1
0

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора Президент У раїни Ві тор Ющен о за ли ав Генеральн про рат р дати оцін напад
міністра вн трішніх справ Юрія Л цен а на Київсь о о місь о о олов Леоніда Черновець о о.
На рішення Генеральної про рат ри очі є і сам мер Києва, я ий переб ває на лі арняно-
м — за виснов ами лі арів, ньо о за рита черепно-моз ова травма. Разом із тим, до call-
центр КМДА та до реда ції "Хрещати а" продовж ють надходити дзвін и від иян, об рених
неаде ватною поведін ою Юрія Л цен а. Кияни вірять немин че звільнення психоло ічно не-
врівноважено о міністра.
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Íåçàêîííèõ ðîçðèòò³â ó
Êèºâ³ íå áóäå

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòî-
ë³é Ãîëóá÷åíêî ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñò-
ðîºì Êèºâà ïðîòÿãîì 2007 ðîêó ïðîâåëî
íèçêó ïåðåâ³ðîê ñòîñîâíî äîòðèìàííÿ, åêñ-
ïëóàòàö³¿ ³ íîðìàòèâíîãî ñàí³òàðíî-òåõí³-
÷íîãî ñòàíó òåðèòîð³é òà îá’ºêò³â áëàãîóñò-
ðîþ. Ïðàö³âíèêè ÃÓ âèÿâèëè ðîçðèòòÿ, íà
ÿêèõ íå çðîáëåíî àáî æ íåâ÷àñíî ÷è íå â
ïîâíîìó îáñÿç³ çä³éñíåíî áëàãîóñòð³é. Ïàí
Ãîëóá÷åíêî íàãîëîñèâ, ùî â³äòåïåð çàáó-
äîâíèê íå çìîæå îòðèìàòè îðäåð íà ðîçðèò-
òÿ, ÿêùî íåâ÷àñíî âïîðÿäêóâàâ ä³ëÿíêó ïî-
ïåðåäíüîãî ðîçðèòòÿ

Уточнення
У матеріалі азети “Хрещати ” від 18 січня

2008 ро за назвою “У Київраді знов пере-
мо ла більшість. Бюджет-2008 прийнято” до-
п щено помил . Уточнюємо, що деп тат Ки-
ївради від фра ції “Наша У раїна” Дмитро Ан-
дрієвсь ий не є оловою фра ції “Наша У ра-
їна”

Êîòåäæ³ äëÿ ñèð³ò
“Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðîäèíè”
Êè¿âðàäà ðåîðãàí³çóâàëà äèòÿ÷èé ñàíàòîð³é “ßñíèé” 
âñóïåðå÷ éîãî êåð³âíèöòâó

Ó÷îðà Ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó ï³äòðèìàëà ïëàíè ùîäî ñòâîðåííÿ
äèòÿ÷îãî ì³ñòå÷êà “Øåâ÷åíê³âñüêà ðîäè-
íà” íà òåðèòîð³¿ ðåîðãàí³çîâàíîãî äèòÿ-
÷îãî ñàíàòîð³þ “ßñíèé” ó ²ðïåí³. Ì³ñòå÷-
êî ñêëàäàòèìåòüñÿ ç äâàíàäöÿòè äèòÿ÷èõ
áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó ïî òðèñòà ñ³ì-
äåñÿò ï’ÿòü êâàäðàòíèõ ìåòð³â êîæåí, êîò-
ð³ ïåðåáóâàòèìóòü ó êîìóíàëüí³é âëàñíî-
ñò³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó Êèºâà. Çà
ïëàíàìè, âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà ñòàíîâè-
òèìå â³ä 65 äî 100 ìëí ãðí. Ìàº áóòè
ñï³ëüíå ô³íàíñóâàííÿ ç ðàéîííîãî áþ-

äæåòó òà áëàãîä³éíèê³â. Îëåêñàíäð Ïàáàò
â³â çàñ³äàííÿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿. Â³í íàïî-
ë³ã, ùîá îáîâ’ÿçêîâî áóëî çàïèñàíî: ö³-
ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³ä
“Øåâ÷åíê³âñüêîþ ðîäèíîþ” íå ìîæå áó-
òè çì³íåíèì í³êîëè. Â³í òàêîæ çàêëèêàâ
ïåðøîãî çàñòóïíèêà Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàé-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ãàëèíó Ïàõà÷óê ïåðåä-
áà÷èòè ìîæëèâ³ çì³íè çàêîíîäàâñòâà òà
ðåòåëüíî â³äáèðàòè áàòüê³â äëÿ äèòÿ÷èõ
áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó.

Ãîëîâíèé ë³êàð ñàíàòîð³þ “ßñíèé”
Îëåã Ì³ùåíêî âèñëîâèâñÿ ïðîòè óõâàëå-
íîãî Ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ ð³øåííÿ. Â³í

õîò³â ïðîâåñòè ðåêîíñòðóêö³þ, ÿêà ìàëà
çàâåðøèòèñÿ ó 2007 ðîö³. Ï³ñëÿ öüîãî ñà-
íàòîð³é áóâ áè ðîçðàõîâàíèé íà 160
ì³ñöü. Ó ïåðøèé åòàï ïåðåáóäîâè ó
2004 — 2005 ðîêàõ âæå âêëàäåíî 970 òèñ.
ãðí. À âò³ì, Ãàëèíà Ïàõà÷óê çàÿâèëà, ùî
ãîëîâíèé ë³êàð íå ìîæå â³äçâ³òóâàòè ïðî
ö³ âèòðàòè. Âîíà ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó”,
ùî ç ïðèâîäó ä³é êåð³âíèöòâà ñàíàòîð³þ
âæå íàä³ñëàíî çâåðíåííÿ äî ïðîêóðàòó-
ðè. Òà çà ñëîâàìè ïàíà Ì³ùåíêà, ïîäàëü-
ø³ ðîáîòè çóïèíèâ ãîëîâà Øåâ÷åíê³â-
ñüêî¿ ÐÄÀ Â³êòîð Ïèëèïèøèí. Ìîâëÿâ,
âèð³øèâ íà 8 ãåêòàðàõ íà ì³ñö³ øêîëè-
³íòåðíàòó ³ìåí³ Ìàíó¿ëüñüêîãî â Êèºâ³
ñïîðóäèòè æèòëîâ³ âèñîòêè. Ç öèõ ì³ð-
êóâàíü ñèð³ò ìàþòü ïåðåâåçòè â ²ðï³íü ó
äèòáóäèíêè ñ³ìåéíîãî òèïó.

Ö³º¿ ï’ÿòíèö³ â³äáóäåòüñÿ âè¿çíå çàñ³-
äàííÿ Ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿. Éîãî ìåòà — ïå-
ðåâ³ðêà, ÷îìó íå íàäàíî ïðèì³ùåííÿ
ðàéîíí³é ô³ë³¿ Öåíòðó òðóäîâî¿ ðåàá³ë³-
òàö³¿ äëÿ ðîçóìîâî â³äñòàëèõ ³íâàë³ä³â Êè-
ºâà

Êèÿíè âèñëîâëþþòü ñâîº íåâäîâîëåííÿ õóë³ãàíñüêèìè 
ä³ÿìè Þð³ÿ Ëóöåíêà òà éîãî ï³äëåãëèõ

Íàòàëÿ ÄÀÍÜÊÎ: “Ó ðàç³ áåçä³ÿëüíîñò³
÷è ïîðóøåííÿ çàêîííîñò³ 
òà íåçàêîííèõ ä³é ç áîêó
ïðàö³âíèê³â ì³ë³ö³¿ Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé çàêëèêàâ
ìåøêàíö³â ñòîëèö³ çâåðòàòèñÿ 
äî ñëóæáè ìåðà êèÿíàì (051)”

Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора в Київраді роз орілася с переч а. Профільна омісія підтри-
мала плани Шевчен івсь ої РДА стосовно б дівництва дванадцяти
дитячих б дин ів сімейно о тип по 375 вадратних метрів ожен
на місці дитячо о санаторію "Ясний". Керівництво ж санаторію ви-
ст пило проти перепрофілювання за лад .

— ßêà ðåàêö³ÿ êèÿí íà õóë³ãàíñüê³ ä³¿ ì³í³ñòðà ÌÂÑ Þð³ÿ Ëó-
öåíêà?

— Óæå â ï’ÿòíèöþ, 18 ñ³÷íÿ, ç 20-¿ ãîäèíè äî ñàll-öåíòðó
ïî÷àëè íàäõîäèòè äçâ³íêè íà ï³äòðèìêó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî. Ð³÷ ó ò³ì, ùî ïðî ïîä³¿,
ÿê³ ñòàëèñÿ ï³ñëÿ çàñ³äàííÿ Ðàäè íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè é îáî-
ðîíè, ìè íà òîé ÷àñ ùå íå çíàëè, òà é, ùèðî êàæó÷è, íå
ìîãëè ïîâ³ðèòè â òàêå. Òîìó äîâåëîñÿ íàñàìïåðåä îïåðàòèâ-
íî ïåðåâ³ðèòè ïðàâäèâ³ñòü ³íôîðìàö³¿. Äçâ³íêè íàäõîäÿòü ïî-
ñò³éíî ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â. Ãîðîäÿíè ïîâ³äîìëÿþòü, ùî ö³-
ëèìè áóäèíêàìè ãîòîâ³ âèñòóïèòè íà çàõèñò ìåðà, îðãàí³çó-
âàòè ï³êåòè á³ëÿ ÌÂÑ, Êàáì³íó.

— Ñê³ëüêè çàãàëîì íàä³éøëî òàêèõ çâåðíåíü?
— Çàòåëåôîíóâàëè ïîíàä 1,5 òèñÿ÷³ êèÿí. Äçâ³íêè íå ïðèïè-

íÿþòüñÿ, ç êîæíèì äíåì ¿õ ëèøå á³ëüøàº.
— ×è âæå ÿêîñü â³äðåàãóâàëè ìåøêàíö³ ñòîëèö³ íà çàÿâó ìåðà

ñòîñîâíî òîãî, ùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà êîæíå ïðàâîïîðóøåííÿ ç
áîêó ñï³âðîá³òíèê³â ÌÂÑ ëåæèòü ïåðñîíàëüíî íà Þð³ºâ³ Ëóöåí-
êó?

— Ñïðàâä³, ó ðàç³ áåçä³ÿëüíîñò³ ÷è ïîðóøåííÿ çàêîííîñò³ òà
íåçàêîííèõ ä³é ç áîêó ïðàö³âíèê³â ì³ë³ö³¿ Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé çàêëèêàâ ìåøêàíö³â ñòîëèö³ çâåðòàòèñÿ äî ñëóæáè ìåðà êè-
ÿíàì (051). Òîæ äî ñàll-öåíòðó âæå ïî÷àëè íàäõîäèòè ñêàðãè.
Çîêðåìà, îäíà æ³íêà, ïð³çâèùå ÿêî¿ ³ç çðîçóì³ëèõ ïðè÷èí ÿ íå
ìîæó ðîçãîëîøóâàòè, ïîâ³äîìèëà, ùî ïðàö³âíèêè Ñâÿòîøèí-

ñüêîãî ÓÂÑ äíÿìè íåçàêîííî çàòðèìàëè ¿¿ ÷îëîâ³êà ³ íàíåñëè
éîìó ñåðéîçí³ ò³ëåñí³ ïîøêîäæåííÿ. Ñòîñîâíî òàêèõ çàÿâ ìåð
Êèºâà íàêàçàâ ³íôîðìóâàòè éîãî ùîäíÿ

Розмовляв Віталій КУРІННИЙ,
“Хрещати ”

На протиза онні дії міністра вн трішніх справ
Юрія Л цен а одраз ж відреа вали ияни чис-
ленними дзвін ами до саll-центр . Цьо о раз и-
яни не с аржилися на незадовільн робот ЖЕКів,
а висловлювали свою підтрим Київсь ом місь-
ом олові Леонідові Черновець ом . Більшість
із них отові же сьо одні ор аніз вати пі ети й
а ції на захист мера біля МВС чи Кабмін . Про це
вчора повідомила "Хрещати " начальни саll-
центр Наталя Дань о.
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Ïîçäîðîâëåííÿ ìåðà Êèºâà
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî

êèÿíàì ç íàãîäè Äíÿ
ñîáîðíîñò³ Óêðà¿íè

Øàíîâí³ êèÿíè!

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ íàøî¿ äåðæàâè ñòàâ
Äíåì ñîáîðíîñò³ Óêðà¿íè, îá’ºäíàííÿ óêðà-
¿íñüêèõ çåìåëü, ðîç’ºäíàíèõ ÷àñîì ³ âîðîãó-
þ÷èìè êðà¿íàìè. 22 ñ³÷íÿ 1919 ðîêó íà Ñî-
ô³éñüê³é ïëîù³ â Êèºâ³ ïðîãîëîøåíî Àêò
ñîáîðíîñò³ óêðà¿íñüêèõ çåìåëü.

Ðîç³ðâàíèé ïðîòÿãîì ñòîë³òü óêðà¿íñüêèé
íàðîä çâ³ëüíèâñÿ â³ä ðàáñòâà: Ë³âîáåðåæíà
Óêðà¿íà âèéøëà ç Ðîñ³éñüêî¿, à Ïðàâîáåðåæ-
íà — ç Àâñòðî-Óãîðñüêî¿ ³ìïåð³é ³ âîçç’ºä-
íàëèñÿ íà ñâî¿é çåìë³ â ºäèí³é Óêðà¿íñüê³é
äåðæàâ³.

Àêò âîçç’ºäíàííÿ äëÿ Óêðà¿íè áóâ ïåðåä-
óñ³ì ñèìâîë³÷íèì çíàêîì ïðàãíåííÿ ºäíîñò³.
Òîìó ñüîãîäí³ ìè ïîâèíí³ çãàäàòè íàøèõ
ïðåäê³â, ÿê³ áîðîëèñÿ çà ñó÷àñíó ºäèíó Óêðà-
¿íó, ³ çàìèñëèòèñÿ, â ÿê³é äåðæàâ³ õî÷åìî
æèòè, ïðîñòÿãíóòè ñï³ââ³ò÷èçíèêàì ðóêó ³,
íåçâàæàþ÷è íà âñ³ëÿê³ ðîçá³æíîñò³ â ïîãëÿ-
äàõ, ñêàçàòè: Óêðà¿íà ºäèíà ³ òàêîþ çàëè-
øèòüñÿ íàâ³êè.

Ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ áàãàòî ïðîáëåì ³ íåãà-
ðàçä³â, ³ ïîäîëàòè ¿õ ìîæíà ò³ëüêè ç ðîçóì³í-
íÿì òîãî, ùî ìè — ºäèí³, æèâåìî â îäí³é
êðà¿í³, ùî â ºäíîñò³ íàøà ñèëà.

Çãàäàéìî öüîãî äíÿ áàòüê³â, ä³ä³â ³ ïðàä³-
ä³â, ÿê³ çðîáèëè íàøó Áàòüê³âùèíó ºäèíîþ.
Ïðèãàäàéìî 1990-é, êîëè ñîòí³ òèñÿ÷ íàøèõ
ñï³ââ³ò÷èçíèê³â óòâîðèëè “æèâèé ëàíöþã”
â³ä Êèºâà äî Ëüâîâà, äîâ³âøè öèì, ùî óêðà-
¿íö³ — âåëèêà íàö³ÿ, ÿêà, îá’ºäíàâøèñü, çäî-
ëàº âñ³ ðîçá³æíîñò³.

Ó ºäíîñò³ íàøà ñèëà! Ç³ ñâÿòîì âàñ, êèÿíè!

З пова ою
Київсь ий місь ий олова
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ
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“Çàêëèê äî ä³¿”
â³ä Þð³ÿ Ëóöåíêà

Âàäèì ÊÎËÅÑÍÈ×ÅÍÊÎ 
íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

ª òàêà íàðîäíà ïðèêàçêà: “×îðíîãî ïñà
íå â³äìèºø íàá³ëî”. Òå, ùî ñòàëîñÿ ï³ñëÿ
çàñ³äàííÿ ÐÍÁÎ, ïîêàçàëî ñïðàâæíº îáëè÷-
÷ÿ òèõ ïîë³òèê³â, ÿê³ ó 2004 ðîö³ íàä³ëè ñìî-
ê³íãè, ôðàêè, ìåòåëèêè, öèë³íäðè òà ³íøó á³-
æóòåð³þ, ùî ìàëà äåìîíñòðóâàòè çîâí³øíþ
äåìîêðàòè÷í³ñòü, ëþáîâ äî íàðîäó é í³áèòî
áàæàííÿ äîòðèìóâàòè ïðàâà ëþäåé. Â÷èíîê
Þð³ÿ Ëóöåíêà — öå ò³ëüêè ïåðøèé ñèãíàë
òîãî, ùî ÷åêàòèìå äàë³ íàðîä Óêðà¿íè. Ëó-
öåíêî ÿê “îáëè÷÷ÿ ïîìàðàí÷åâî¿ ðåâîëþö³¿”
º íàî÷íèì ïðèêëàäîì ñïðàâæíüî¿ ñóòíîñò³
äåÿêèõ ¿¿ ïðîâ³äíèê³â, ÿêå, øâèäøå, íàãàäóº
“ñâèíÿ÷å ðèëî”.

Âñ³ äîáðå çíàþòü ³ Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêî-
ãî, ³ Þð³ÿ Ëóöåíêà. Â ñèòóàö³¿, ùî ñêëàëà-
ñÿ, éäåòüñÿ íå ïðî ¿õí³ ïåðñîíè. Âàæëèâèì
º òå, ùî îäèí äåðæàâíèé ä³ÿ÷, ïîêëèêàíèé
çàõèùàòè ïðàâà ëþäèíè, â îñîá³ ì³í³ñòðà
âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ïðîÿâëÿº íàéâè-
ùó ôîðìó í³ã³ë³çìó ñòîñîâíî çàêîí³â é, çà-
ì³ñòü òîãî, ùîá ïîäàâàòè äî ñóäó, ÿêùî â³ä-
÷óâàº ñåáå òàêèì îáðàæåíèì, á’º â îáëè÷÷ÿ
³íøó ëþäèíó, òàêîæ âèñîêîãî äåðæàâíîãî
ïîñàäîâöÿ. Òèì ñàìèì â³í ïîðóøóº âñ³ þðè-
äè÷í³ òà åòè÷í³ íîðìè ñóñï³ëüñòâà, ùå ðàç
ïðèâñåëþäíî äåìîíñòðóþ÷è ð³âåíü “ºâðî-
ïåéñüêîñò³”, “êóëüòóðíîñò³” òà “îñâ³÷åíîñò³”
ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ âëàäè. Àäæå ôàêòè÷íî
â³í ïîêàçóº ñâî¿ì ï³äëåãëèì, ÿê ñàìå ïîòð³á-
íî ä³ÿòè ñòîñîâíî âëàñíèõ ãðîìàäÿí. Òîáòî
â÷èíîê ïàíêà Ëóöåíêà — öå ñâîºð³äíèé “çà-
êëèê äî ä³¿”.

Öå ùå îäèí ñèãíàë ñóñï³ëüñòâó ïðî òå, ùî
ïðîòè íüîãî, ÿêùî âîíî ïîâîäèòèìåòüñÿ ïî-
³íøîìó, áóäå çàñòîñîâàíî íàéãðóá³øó, íàé-
öèí³÷í³øó ô³çè÷íó ñèëó. Â ñèòóàö³¿, êîëè
íàâ³òü âèù³ ÷èíîâíèêè äåðæàâè îïóñêàþòü-
ñÿ äî ðóêîïðèêëàäñòâà, íåõòóâàííÿ çàêîíà-
ìè, ìåí³ ÿê ãðîìàäÿíèíó ñòðàøíî çà ñâîþ
ðîäèíó, ñòðàøíî çà ¿¿ áåçïåêó. Ìåí³ ñòðàø-
íî çà ñ³ì’¿ ìî¿õ äðóç³â, çà ìàéáóòíº ñóñï³ëü-
ñòâà.

Äàòè îö³íêó ä³ÿì Þð³ÿ Ëóöåíêà ìîæíà ³
ç þðèäè÷íî¿ òî÷êè çîðó — öå õóë³ãàíñòâî. Ä³¿
ì³í³ñòðà ìîæíà êâàë³ô³êóâàòè ³ çà ñòàòòåþ
“Ïîãðîçà àáî íàñèëüñòâî ùîäî ñëóæáîâî¿
îñîáè ÷è ãðîìàäÿíèíà, ÿêèé âèêîíóº ñëóæ-
áîâèé îáîâ’ÿçîê”, àäæå öå âñå â³äáóâàëîñÿ
íà çàñ³äàíí³ Ðàäè íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè. Òî-
ä³ ïàíîâ³ Ëóöåíêó çàãðîæóâàòèìå òþðåìíå
óâ’ÿçíåííÿ òåðì³íîì â³ä 3 äî 5 ðîê³â. Ìîæ-
íà ãîâîðèòè ³ ïðî äåðæàâíèé çëî÷èí, àäæå
éäåòüñÿ ïðî â÷èíåííÿ éîãî îäí³ºþ äåðæàâ-
íîþ îñîáîþ ïðîòè ³íøî¿ äåðæàâíî¿ îñîáè.

Ïðîòå íåçàëåæíî â³ä þðèäè÷íîãî òðàêòó-
âàííÿ, öå îäíîçíà÷íî ï³äðèâàº àâòîðèòåò
äåðæàâè. Ó áóäü-ÿêîìó ðàç³ Þð³é Ëóöåíêî
ï³ñëÿ öüîãî âæå íå ìàº ïðàâà ïðàöþâàòè íà
ïîñàä³ ì³í³ñòðà. ßêùî æ â³í, óñóïåðå÷ ãðî-
ìàäñüê³é äóìö³, ïðàöþâàòèìå é äàë³, òî ìîæ-
íà ö³ëêîì ìîòèâîâàíî ñòâåðäæóâàòè, ùî ó
íàñ áàíäèòñüêà âëàäà ³ ùî âñ³ ñêàðãè ïðî
òîðòóðè, ÿêèì ï³ääàþòü â’ÿçí³â, íåïðàâîì³ð-
í³ ä³¿ íà äîðîãàõ, ó ì³ë³ö³¿ — âñå öå â³äïî-
â³äàòèìå ä³éñíîñò³, áî ñàì ãîëîâíèé ì³ë³-
ö³îíåð ïîðóøóº çàêîí ³ ðîáèòü â÷èíêè, çà
ÿê³ ïåðåñ³÷íó ëþäèíó áåç âëàäíèõ ïîâíîâà-
æåíü çàïðîòîðèëè á ùîíàéìåíøå íà 15 ä³á
çà ´ðàòè
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Íàïàä ñàìîîáîðîíè
Ïñèõ³àòðè ïðîñÿòü íå ïîâòîðþâàòè â÷èíîê Þð³ÿ Ëóöåíêà,
à þðèñòè çíàéøëè äëÿ íüîãî â³äïîâ³äíó ñòàòòþ

Ó÷îðà åêñïåðòè ïðîäîâæóâàëè îáãîâî-
ðåííÿ êîíôë³êòó, ùî ñòàâñÿ 18 ñ³÷íÿ ï³ñ-
ëÿ çàñ³äàííÿ ÐÍÁÎ, êîëè Þð³é Ëóöåíêî
íà î÷àõ ó ³íøèõ âèñîêîïîñàäîâö³â âäàðèâ
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâó Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî.

Àäâîêàò, ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÒÎÂ
“Þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ “Äîðîôººâ, Ñêó-
ðàòîâñüêèé ³ ïàðòíåðè” Äìèòðî Äîðîôº-
ºâ, çàÿâèâ ó÷îðà ï³ä ÷àñ ïðåñ-êîíôåðåí-
ö³¿ â àãåíòñòâ³ ÓÍ²ÀÍ, ùî ïðîáëåìà â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ âèñîêîïîñàäîâö³â çà ñâîþ
ïîâåä³íêó ëåæèòü íå ò³ëüêè ó þðèäè÷í³é,
à é ó ìîðàëüí³é ïëîùèí³. “ßêáè êîæíà
ëþäèíà ðîçóì³ëà, ùî çà íàíåñåííÿ ò³ëåñ-

íèõ àáî ìîðàëüíèõ óøêîäæåíü áóäå â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü, òî ïîë³òèêè á íå äîçâîëÿ-
ëè ñîá³ òàêèõ ä³é. Àëå íàøå ñóñï³ëüñòâî
íå ãîòîâå óñâ³äîìèòè, ùî ³ñíóº âåðõîâåí-
ñòâî ïðàâà ³ çà ñâî¿ ä³¿ òðåáà â³äïîâ³äàòè.
Òàê³ ñèòóàö³¿ º ïîêàçîâèìè”,— ïåðåêîíà-
íèé ïàí Äîðîôººâ. Íà äóìêó þðèñòà, ðå-
àëüí³ ìåõàí³çìè êîíòðîëþ âèïèñàíî ó çà-
êîíîäàâñòâ³, ïðîòå ãðîìàäÿíè íå çâèêëè
íèìè êîðèñòóâàòèñÿ. Àëå äî áåçêàðíîñò³,
ââàæàº àäâîêàò, íå âàðòî çàîõî÷óâàòè.

Éîãî êîëåãà, àäâîêàò Àíäð³é Ôåäóð
çàÿâèâ, ùî, ñïèðàþ÷èñü íà âæå â³äîì³
ñüîãîäí³ äàí³ ³íöèäåíòó, ä³¿ ïàíà Ëóöåí-
êà ìîæíà êâàë³ô³êóâàòè ÿê ñïðè÷èíåí-

íÿ ëåãêèõ ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü, ùî ïðè-
çâåëè äî êîðîòêî÷àñíîãî ðîçëàäó çäî-
ðîâ’ÿ. “ßêùî â ×åðíîâåöüêîãî º áàæàí-
íÿ ïðèòÿãòè Ëóöåíêà äî êðèì³íàëüíî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³, òî â³í éîãî ïðèòÿãíå,
³ øàíñ³â ó Ëóöåíêà âèãðàòè ñïðàâó ïðàê-
òè÷íî íåìàº”,— ñêàçàâ ïàí Ôåäóð. ßê-
ùî æ ïðîêóðàòóðà âèçíà÷èòü, ùî öå áó-
ëî “áàíàëüíå õóë³ãàíñòâî”, òî òðåáà ïî-
ðóøóâàòè êðèì³íàëüíó ñïðàâó çà ñòàòòåþ
296”,— çàóâàæèâ àäâîêàò. ² â òàêîìó ðà-
ç³ òàêîæ ïåðåäáà÷àºòüñÿ æîðñòêå ïîêà-
ðàííÿ.

×îìó ñàìå âàæëèâî íå çàëèøèòè ä³¿ ïà-
íà Ëóöåíêà áåç ïîêàðàííÿ, ïîÿñíèâ ãî-
ëîâíèé ïñèõ³àòð Êèºâà, ïðîôåñîð Â’ÿ÷å-
ñëàâ Ì³øèºâ. Íà éîãî äóìêó, ³íöèäåíò
ì³æ ì³í³ñòðîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ Þð³ºì
Ëóöåíêîì ³ ìåðîì Êèºâà Ëåîí³äîì ×åð-
íîâåöüêèì ìîæå ñòàòè ïðèâîäîì äëÿ
îêðåìèõ ïðåäñòàâíèê³â óêðà¿íñüêîãî ñî-
ö³óìó ä³ÿòè àíàëîã³÷íî. “Öå ìîæå ìàòè
íàñë³äêè äëÿ ï³äëåãëèõ ³ îáèâàòåë³â”,—
ñêàçàâ Ì³øèºâ, äîäàâøè, ùî “òàêèé â÷è-
íîê ìîæå áóòè ÿêîþñü ì³ðîþ ÷èííèêîì
â³äïóùåííÿ çàáîðîíè, âñåäîçâîëåíîñò³”.
Ïñèõ³àòð íå âèêëþ÷èâ, ùî òàê³ â÷èíêè
“ìîæóòü òèðàæóâàòèñÿ, ñòàâàòè êîï³ºþ”.
Ñàìå öüîãî ³ ïîáîþþòüñÿ ë³êàð³

Ïî Ëóöåíêà ïðèéøëà 
ïðîêóðàòóðà

За інчення. Почато на 1-й стор.

Ó÷îðà æ íà âóëèöÿõ Êèºâà ç’ÿâèëèñÿ
íàïèñè “Êè¿â â ªâðîïó, Ëóöåíêî â æ...”
òà “Äàé â ìîðäó Ëóöåíêó”. Îáóðåí³ ïî-
âåä³íêîþ ì³í³ñòðà ÌÂÑ Þð³ÿ Ëóöåíêà,
êèÿíè íå ñòàëè ìîâ÷àòè òà, õî÷ ³ íå íàé-
öèâ³ë³çîâàí³øèì ÷èíîì, âèñëîâèëèñÿ ùî-
äî ï’ÿòíè÷íîãî ³íöèäåíòó ó Ñåêðåòàð³àò³
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íà. Ñàìå òàêèìè ãàñëà-
ìè ìåøêàíö³ ñòîëèö³ âèð³øèëè çóñòð³òè
ãîëîâíîãî ì³ë³ö³îíåðà Óêðà¿íè, ÿêèé ï³ñ-
ëÿ ñâîãî ãàíåáíîãî â÷èíêó ïîñï³øèâ ïî-
êèíóòè Êè¿â.

Ìåð Êèºâà, íà ÿêîãî çä³éñíèâ íàïàä
Þð³é Ëóöåíêî, íàðàç³ ïåðåáóâàº íà ë³êàð-
íÿíîìó. ßê ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó” çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöü-
êà, â ï’ÿòíèöþ â ïðèéìàëüíþ ìåðà Êè-

ºâà âèêëèêàëè “øâèäêó äîïîìîãó”. Ï³ñ-
ëÿ îãëÿäó Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³
Ëåîí³äó ×åðíîâåöüêîìó áóëî ïîñòàâëåíî
ä³àãíîç “çàêðèòà ÷åðåïíî-ìîçêîâà òðàâ-
ìà” òà íàäàíî ìåäè÷íó äîïîìîãó.

Ñóñï³ëüñòâî ìàº îòðèìàòè ïðàâîâó
îö³íêó ïîä³é, ùî ñòàëèñÿ. Àäæå, ÿê çà-
ÿâèâ ó÷îðà Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé, âñÿ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü çà áóäü-ÿê³ ïîðóøåííÿ çàêîíó ç áî-
êó ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ëåæèòü ïîâ-
í³ñòþ íà Þð³¿ Ëóöåíêó. “”Óñ³ ïîðóøåí-
íÿ çàêîíó ç áîêó ì³ë³ö³¿ òåïåð ïîâí³ñòþ
ëåæàòü íà êåð³âíèêó â³äîìñòâà — Þð³¿
Ëóöåíêó, ÿêèé ïîêàçàâ íåã³äíèé ïðèêëàä
äëÿ ñâî¿õ ï³äëåãëèõ. ß ç³ ñâîãî áîêó çà-
êëèêàþ ìåøêàíö³â ñòîëèö³ çâåðòàòèñÿ äî
“Ñëóæáè äîïîìîãè ìåðà êèÿíàì (0-51)”

³ ïîâ³äîìëÿòè ïðî âñ³ íåçàêîíí³ ä³¿ ïðà-
âîîõîðîííèõ îðãàí³â. ß â³äñòîþâàòèìó ³
çàõèùàòèìó ³íòåðåñè ïðîñòèõ êèÿí ³ íå
äîçâîëþ “ëóöåíêàì” ó ïîãîíàõ áåçêàðíî
çëîâæèâàòè âëàäîþ, ÿêó ¿ì äîâ³ðèëà äåð-
æàâà. Êð³ì òîãî, ÿ íà âëàñíîìó ïðèêëà-
ä³ ïîêàæó âñ³ì êèÿíàì ³ Óêðà¿í³, ÿê ñë³ä
â³äñòîþâàòè ñâî¿ êîíñòèòóö³éí³ ïðàâà íå-
çàëåæíî â³ä ïîñàä ³ ïîë³òè÷íèõ ïåðåâàã.
Â³äòåïåð â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà êîæíå ïðà-
âîïîðóøåííÿ ç áîêó êîæíîãî ñï³âðîá³ò-
íèêà ÌÂÑ ùîäî êîæíîãî ãðîìàäÿíèíà
Óêðà¿íè ëåæèòü ïåðñîíàëüíî íà Þð³¿ Ëó-
öåíêó. Àæ äî éîãî â³äñòàâêè”,— çàÿâèâ
ó÷îðà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé

Іван РИБАЛКО,
“Хрещати ”

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора е сперти з юридичної ал зі та психіатрії висловили своє
бачення онфлі т між Київсь им місь им оловою Леонідом Чер-
новець им та міністром вн трішніх справ Юрієм Л цен ом. Адво-
ати запевняють: я що пан Черновець ий захоче притя ти ривд-
ни а до римінальної відповідальності, то Юрій Л цен о пра тично
не має шансів ви рати справ . А оловний психіатр Києва вважає
вияв а ресії з бо висо опосадовця небезпечним при ладом для
с спільства.

Кияни висловили своє ставлення до вчин Юрія Л цен а
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Віталій ШЕВЧЕНКО, олова Нацради з
питань телебачення і радіомовлення:

— Я ставлюся до Дня соборності я до осо-
бистої справи. Адже я б в одним із ініціато-
рів запровадження йо о свят вання, ще о-
ли б в деп татом Фастові. Це вели е на-
ціональне свято, я их бра вало У раїні про-
тя ом дов их ро ів історії. На жаль, з історії
У раїни вил чали все, що мо ло сл вати
ідеям державності. Власне, цей день знаме-
н є події, без я их не б ло б нинішньої с -
веренної У раїни. Той фа т, що державність
же є, не применш є роль і значення цьо о
свята, швидше навпа и. І я що про ньо о
хтось не знав, ом сь не давали йо о вша-
нов вати, та й попередні ро и, навіть за
незалежності, ще не надто широ о відзнача-
ли, то нині все сприяє том , щоб воно ста-
ло справді всенародним. Зрештою святах
не б ває потреби: вони або є, або це, влас-
не, й не свята. Я що олись через обл дн
ідеоло ію ще хтось с мнівався потребі від-
значати річницю Зл и, мовляв, чи ця дата
варта ва и, то тепер очевидно: це свято для
всіх.

Лев о ЛУК’ЯНЕНКО, дисидент, деп тат
іль ох с ли ань:

— День зл и для мене означає д же ба а-
то. 1919 ро , оли про олосили А т возз’єд-
нання Західно раїнсь ої народної респ блі-
и і У раїнсь ої народної респ блі и, це озна-
чало, що У раїна для себе самої і для ціло о
світ заявила: Галичина і Західна У раїна є не
щось о реме, це частина Вели ої У раїни. І
для Наддніпрянсь ої У раїни це та само ве-
личезна а ція визнання, що У раїна не тіль-
и над Дніпром, вона й над Дністром, вона і
далі, аж до За арпаття. Том це день а т на-
ціонально о об’єднання, день вироблення за-
альнонаціональної точ и зор , що Київ є сто-
лицею не тіль и Наддніпрянщини, а й Захід-
ної У раїни.
Має цей день вели е значення і тепер, бо

ж мин ло ба ато час і треба знов подиви-
тися, чи ми є єдині. Ми б ли під мос овсь ою
о пацією, Західна У раїна — під іншими о -
пантами. Роз ольни и з Мос ви і з Варшави
хотіли нас роз’єднати, навіть знаходилися
теорети и, я і розповідали, б цімто Західна
У раїна — Галичина — зовсім не подібна до
У раїни і має творити там свою державність

і своє політичне життя. Проте вже а т 1991
ро став свідченням то о, що раїнці — єди-
ний народ, а в нації є спільне пра нення до
єдності. Я раз отой ланцю Зл и 1990 ро
від Львова до Києва це й продемонстр вав.
Том це справді вели е свято.

Володимир КОРНИЛОВ, дире тор ра-
їнсь ої філії Інстит т раїн СНД:

— Це одна з історичних дат, я навіть зна-
овою в історії У раїни, чесно аж чи, назва-
ти не мож . Див юся, я пишно нас нині
свят ють цю річницю, хоча насправді в істо-
рії У раїни вона не віді рала відч тної ролі. На
відмін від, напри лад, підписання па т Мо-
лотова-Ріббентропа чи засн вання У раїн-
сь ої РСР цих ордонах, або передачі Кри-
м У раїні. Люди, я і в 1919 році підпис ва-
ли т од , представляли на той момент два
незначних державних творення на території
У раїни, я их тоді б ло насправді значно біль-
ше. Коли тепер аж ть, ніби цей день об’єд-
н є східн і західн частини У раїни, то це
либо о не та . На сході У раїни тоді б ли ін-
ші державні творення. Тобто, я що хтось а-
же, що це свято об’єднало всю У раїн , то ці

люди вил чають зі с лад нинішньої У раїни
Донбас, Крим, південні області. Отже, влас-
не, йдеться про свят вання сепаратизм .

Юрій ПАХОМОВ, а адемі НАНУ:

— Нині, на жаль, а т альна проблема но-
во о роз ол , а не соборності. Я що пред-
ставни и влади аж ть, б цімто вели а іль-
ість ромадян под м и жив ть в іншій ра-
їні, ствердж ють, нібито раїна б ла о по-
вана, заявляють, що російсь ої мови треба
позб ватися, то пра тично половина насе-
лення опиняється за межами ле ітимно о
простор . То я а ж це соборність?! Собор-
ність — це оли лава держави онсолід є на-
род. А т т на додато до тих ран, я і б ли,
до то о роз ол , отрий б в, за адаймо про
сєвєродонець і події. До цьо о всьо о дол -
чаються нові. Том соборністю сьо одні ті-
шитися неможливо. Щоб свят вати, треба,
аби чинна влада розверн лася не в бі од-
нієї частини У раїни — У раїни тя нибо ів, а
всієї раїни. Проте вже стіль и зроблено за-
для роз ол держави, що непросто дося н -
ти онсолідації.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Ñâÿòî íàö³îíàëüíî¿ ºäíîñò³
Äåíü ñîáîðíîñò³ ìàº ñòàòè ïðèâîäîì äëÿ ïîðîçóì³ííÿ â ñóñï³ëüñòâ³
Ìèðîñëàâ ÏÎÏÎÂÈ× 
àêàäåì³ê ÍÀÍ Óêðà¿íè, 
äèðåêòîð ²íñòèòóòó ô³ëîñîô³¿
³ìåí³ Ã. Ñêîâîðîäè, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ïðîáëåìà ñîáîðíîñò³ Óêðà¿íè
íèí³ äóæå òðàíñôîðìóâàëàñÿ,
ïðîòå íå âòðàòèëà àêòóàëüíîñò³.
Ñüîãîäí³ òàêîæ ³äåòüñÿ ïðî îá’-
ºäíàííÿ ð³çíèõ ðåã³îí³â. Öåíòð ³
Çàõ³ä Óêðà¿íè, ç îäíîãî áîêó, ³
Ï³âäåíü òà Ñõ³ä — ç äðóãîãî. Íà
Ñõîä³, â ³íäóñòð³àëüíèõ ðàéîíàõ
íàøî¿ êðà¿íè, ïåðåâàæàº îð³ºíòà-
ö³ÿ íà Ðîñ³þ, ÷è ïðèíàéìí³ ÿêàñü
íàäçâè÷àéíà îáåðåæí³ñòü, êîëè
éäåòüñÿ ïðî óêðà¿íñüêî-ðîñ³éñüê³
â³äíîñèíè. Öÿ îð³ºíòàö³ÿ çóñòð³-
÷àº îñîáëèâî ð³çêèé îï³ð ó Ãàëè-
÷èí³ òà, õî÷à é ìåíøîþ ì³ðîþ, â
³íøèõ ðåã³îíàõ Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè.
Çàãàëîì ñòîñóíêè ì³æ Ñõîäîì ³
Çàõîäîì íå àãðåñèâí³, äîñèòü ìè-
ðîëþáí³ ³ íàâ³òü äîáðîçè÷ëèâ³.
Àëå ðàäèêàëüí³ íàñòðî¿ ÿê íà
Ñõîä³, òàê ³ íà Çàõîä³ ìîæóòü ïî-
ñèëþâàòèñÿ, àäæå ðàäèêàëè º òàì
³ òàì. ² êîëè ãîñòðî ñòèêàþòüñÿ
ð³çí³ ïîçèö³¿, íå äàé, Ãîñïîäè,
ùîá íà ÷îë³ ð³çíèõ ðåã³îí³â ñòà-
ëè ñàìå ðàäèêàëüí³ åëåìåíòè. Íå-
áåçïåêà ïîëÿãàòèìå â òîìó, ùî
äåðæàâà ³ ¿¿ êåð³âíèêè øóêàòè-
ìóòü áàëàíñó, ñïèðàþ÷èñü ñàìå
íà ðàäèêàëüí³ åëåìåíòè. Öÿ ïî-
ë³òèêà, íà ïåðøèé ïîãëÿä, í³áè-
òî çì³öíþº áàëàíñ ñèë ³ ïîçèö³¿
âëàäíèõ åëåìåíò³â, àëå íàñïðàâ-
ä³ âîíà äóæå íåáåçïå÷íà, îñê³ëü-

êè ðàäèêàëüí³ åëåìåíòè ñ³þòü íå-
äîâ³ðó ³ áàéäóæ³ñòü äî ïîë³òèêè ó
á³ëüøîñò³ íàñåëåííÿ. À íàé-
ñòðàøí³øà ñèòóàö³ÿ — öå íå
ïðîñòî ðàäèêàë³çàö³ÿ, à áàéäó-
æ³ñòü íàñåëåííÿ. Íà öüîìó òë³
ìîæëèâ³ ð³çí³ ïîë³òè÷í³ êîìá³íà-
ö³¿. Öå àáñòðàêòí³ ì³ðêóâàííÿ. ß
íå õîò³â áè ¿õ äåòàë³çóâàòè, íàçè-
âàþ÷è ïð³çâèùà é ïîä³¿. Ââàæàþ,
öå êîæåí ìîæå çðîáèòè é ñàì.

ßêùî ïîð³âíþâàòè ñèòóàö³þ â
Óêðà¿íè ç ºâðîïåéñüêîþ, òî â
öüîìó â³äíîøåíí³ Óêðà¿íà íàé-
á³ëüøå ñõîæà íà Í³ìå÷÷èíó. ² â
Í³ìå÷÷èí³ òåæ áóëè ð³çí³ ñèòó-
àö³¿. Ñêàæ³ìî, ïðîòåñòàíòñüêà
Ïðóñ³ÿ ãîòóâàëà îäíó ñèëó — êîí-
ñåðâàòèâíó. Âîäíî÷àñ Áàâàð³ÿ áó-
ëà çîâñ³ì ³íøîþ: åìîö³éí³øîþ.
Âîíà ïðåäñòàâëÿëà õóäîæíþ ÷àñ-
òèíó í³ìåöüêî¿ êóëüòóðè (ç ³íøî-
ãî áîêó, ñàìå âîíà, ÷åðåç åìîö³é-
í³ñòü, ï³äòðèìàëà ñâîãî ÷àñó íà-
öèñòñüêèé ðóõ). À º ùå Ðåéíñüêà
³ Âåñòôàëüñüêà çåìë³ ³ òàêå ³íøå.
Óêðà¿íà òàê ñàìî ðîçìà¿òà é òàê
ñàìî º êðà¿íîþ çåìåëü. ß íå õî-
÷ó çàêëèêàòè äî ôåäåðàë³çìó, àëå
ñë³ä ìàòè íà óâàç³, ùî Óêðà¿íà
çíà÷íî äåöåíòðàë³çîâàí³øà êóëü-
òóðíî, í³æ ³íø³ êîëèøí³ ðåñïóá-
ë³êè Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. ² öå ïå-
ðåäóñ³ì ñèëüíà ðèñà Óêðà¿íè. Íå-
áåçïåêè, ÿê³ âèíèêàþòü ó ïðîöå-
ñ³ ðîçâèòêó, íå ìîæóòü ïåðåâà-
æèòè ñàìå ïîçèòèâó, ÿêèé ïîëÿ-
ãàº â òîìó, ùî ³íôîðìàö³éíå ðîç-
ìà¿òòÿ º îñíîâîþ äëÿ ³íôîðìà-
ö³éíîãî ïðîãðåñó. ßêùî ñêàçàòè

öå ïðîñò³øå, òî ñàìå òîìó, ùî ìè
äóæå íå ñõîæ³ “â³ä Ñÿíó äî Äî-
íó” ³ â³ä Õóòîðà Ìèõàéë³âñüêîãî

äî Ôîðîñà ³ç Ñåâàñòîïîëåì, öÿ
îáñòàâèíà ðîáèòü Óêðà¿íó äóæå
ïåðñïåêòèâíîþ. ² ¿¿ â æîäíîìó

ðàç³ íå òðåáà ìîäèô³êîâóâàòè —
íå òðåáà ñòèðàòè ð³çíèöþ, òðåáà
çíàõîäèòè ïîðîçóì³ííÿ
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Îëåêñ³é ÊÓ×ÅÐÅÍÊÎ: “Ìåíå ÿê ì³í³ñòðà ñüîãîäí³
íå ö³êàâëÿòü âèáîðè ÷è ïåðåâèáîðè. Ìåíå
ö³êàâëÿòü âèíÿòêîâî ïðîöåñ
ðåôîðìóâàííÿ ³íôðàñòðóêòóðè, òàðèôíà
òà æèòëîâà ïîë³òèêà”
Ì³í³ñòð ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè ïîä³ëèâñÿ ñâî¿ì
áà÷åííÿì ðîçâ’ÿçàííÿ íàãàëüíèõ ïðîáëåì ãàëóç³
Очоливши Міністерство з
питань житлово- ом -
нально о осподарства,
Оле сій К черен о відра-
з прист пив до роз-
в'язання на ромаджених

ал зі системних проб-
лем. На цей час, рім на-
явних не араздів, дода-
лося ще й підвищення ці-
ни на російсь ий аз для
У раїни з 1 січня поточ-
но о ро . Хоча, за сло-
вами міністра, разом із
ор анами місцево о са-
мовряд вання вдасться
мінімаліз вати ці наслід-
и для населення.

— ßêèõ çàõîä³â âæèâàòèìå óðÿä
äëÿ ñòðèìóâàííÿ ðîñòó ö³í íà åíåð-
ãîíîñ³¿?

— Ñïåðøó òðåáà ÷³òêî âèçíà-
÷èòè íàø³ ñòîñóíêè ç Ðîñ³ºþ. ß
ïåðåêîíàíèé, ùî òà ïàñòêà, â
ÿê³é ìè ñüîãîäí³ îïèíèëèñÿ, òà
ñõåìà, ÿêà íèí³ ä³º,— ñàìîîáìàí.
Öå òà ïñåâäîíèçüêà ö³íà íà ãàç,
ÿêà º çíà÷íî ã³ðøîþ äëÿ Óêðà-
¿íè, í³æ áóäü-ÿê³ ïðÿì³ ðèíêîâ³
â³äíîñèíè ç Ðîñ³ºþ. ß ïåðåêîíà-
íèé, ùî àðãóìåíòè ç íàøîãî áî-
êó — öå òðàíçèò ãàçó òà àäåêâàò-
íà òðàíçèòíà ñòàâêà. Àðãóìåíòè
Ðîñ³¿ — öå ðèíêîâà ö³íà íà ãàç.
Ïî-ïåðøå, íà ïðåâåëèêèé æàëü,
Óêðà¿íà âòðàòèëà ñòðàòåã³÷íó
ìîæëèâ³ñòü ç äèâåðñèô³êàö³¿ öüî-
ãî ðèíêó, ïî÷èíàþ÷è ùå ç
2002 — 2003 ðîê³â.

Ïî-äðóãå, òðåáà ì³í³ì³çóâàòè
îáñÿãè ñïîæèâàííÿ ãàçó. ßêùî
ãîâîðèòè ïðî ãàëóçåâ³ ïðîãðàìè,
ïåðåêîíàíèé, ùî ìîæíà ïîñòà-
âèòè ðåàë³ñòè÷íå çàâäàííÿ: çà
ê³ëüêà ðîê³â ñêîðîòèòè ñïîæè-
âàííÿ ãàçó íà 3 ìëðä êóá³â, çîê-
ðåìà, â ñèñòåì³ ÆÊÃ. Öå ñòîñóº-
òüñÿ ³ ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìñòâ, äå
º ÷³òê³ ïðîãðàìè çìåíøåííÿ ñïî-
æèâàííÿ ãàçó òà åíåðãîðåñóðñ³â.

Òðåòº — òå, ùî ñòîñóºòüñÿ ìå-
õàí³çìó ðîçâèòêó âèäîáóòêó ãàçó
íà òåðåíàõ Óêðà¿íè, ðîçâèòîê â³ò-
÷èçíÿíî¿ âóã³ëüíî¿ ãàëóç³, à òàêîæ
ïîøóê àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë

åíåðã³¿. Ìè ïîâèíí³ ãîâîðèòè íå
ëèøå ïðî çìåíøåííÿ ö³íè íà ãàç,
à é ïðî ì³í³ì³çàö³þ íàøèõ âè-
òðàò, íå çàì³ùàòè îäèí âèä ïà-
ëèâà ³íøèì. Öå º îäí³ºþ ç ïîìè-
ëîê Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà ç
ïèòàíü åíåðãîçáåðåæåííÿ, ÿêå
çàéìàºòüñÿ íå åíåðãîçáåðåæåí-
íÿì, à åíåðãîçàì³ùåííÿì.

— ×è ïåðåãëÿäàòèìóòü òàðèôè
çà ïîñëóãè ÆÊÃ äëÿ íàñåëåííÿ ó
çâ’ÿçêó ç ï³äíÿòòÿì ö³í íà ãàç?

— Õî÷à â òàðèô³ çà ïîñëóãè
ÆÊÃ 60% ñòàíîâèòü ö³íà íà ãàç,
ìè ðàçîì ³ç îðãàíàìè ì³ñöåâîãî

ñàìîâðÿäóâàííÿ çðîáèìî âñå,
ùîá, ïî-ïåðøå, ì³í³ì³çóâàòè ö³
íàñë³äêè äëÿ á³äíèõ ëþäåé. Ì³ñ-
öåâ³é âëàä³ í³ùî íå çàâàæàº íà-
äàâàòè àäðåñíó ñóáñèä³þ òàêèì
ñ³ì’ÿì. Ïî-äðóãå, í³õòî íå çàâà-
æàº çàéìàòèñÿ ðåàëüíèì åíåðãî-
çáåðåæåííÿì. Ïî-òðåòº, ìè ñòà-
âèìî ïåðåä ñîáîþ çàâäàííÿ, ùîá
çà ð³ê — äâà íå áóëî æîäíî¿ êâàð-
òèðè, íåîáëàäíàíî¿ ë³÷èëüíèêà-
ìè. 17 ðîê³â æèâåìî íåìîâ áè
ïðè ðèíêîâèõ â³äíîñèíàõ, àëå ðà-
çîì ³ç òèì ìàºìî âåëè÷åçí³ âòðà-
òè çà âîäó ³ òåïëî. Â ë³öåíç³éíèõ
óìîâàõ çîáîâ’ÿçóâàòèìåìî âñòà-

íîâëþâàòè ë³÷èëüíèêè íà ï³ä-
ïðèºìñòâàõ ÆÊÃ, ùîá çìóñèòè
ìîíîïîë³ñò³â ðèíêó âïîðÿäêóâà-
òè ñâî¿ ìåðåæ³.

— ×è îçíàéîìëåí³ ç ïðîãðàìîþ
ñòîëè÷íî¿ âëàäè ùîäî ðåôîðìóâàí-
íÿ ÆÊÃ òà ÿêèì ÷èíîì ïëàíóºòå
ñï³âïðàöþâàòè?

— ß çóñòð³÷àâñÿ ç ìåðîì Êè-
ºâà Ëåîí³äîì ×åðíîâåöüêèì ç
ïðèâîäó áà÷åííÿ ïåðñïåêòèâ
ðîçâèòêó òà ðåôîðìóâàííÿ ÆÊÃ
ó ñòîëèö³. Äîìîâèëèñÿ, ùî ïóá-
ë³÷íî òà îô³ö³éíî ìè âèñëîâèìî
ì³ñüê³é âëàä³ ïåâí³ îðãàí³çàö³é-
í³ òà êàäðîâ³ ïðîïîçèö³¿. Õîò³ëî-
ñÿ á ïîáà÷èòè â îðãàíàõ ñòîëè÷-
íî¿ âëàäè ëþäèíó, ÿêà îñîáèñòî
â³äïîâ³äàòèìå çà ðåôîðìóâàííÿ
ÆÊÃ Êèºâà. Ìàþ íà óâàç³ íå
Óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-êîìóíàëü-
íèì ãîñïîäàðñòâîì — öå êîìïå-
òåíö³ÿ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ. Ìè ãîòîâ³ ïîðåêî-
ìåíäóâàòè òàêó ëþäèíó òà ðàçîì
³ç Êè¿âì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ
çàòâåðäèòè ñòðàòåã³÷í³ íàïðÿì-
êè ä³ÿëüíîñò³ é ä³ñòàòè â³ä
ÊÌÄÀ ãàðàíò³¿, ùî äëÿ öüîãî
ñòâîðÿòü íàëåæí³ óìîâè. ßêùî
òàê³ ïðîïîçèö³¿ ñïðèéìóòü, Ì³-
í³ñòåðñòâî ÆÊÃ ï³äãîòóº ï³ëîò-
í³ ïðîåêòè ç ðåôîðìóâàííÿ òà
çàïðîïîíóº ïåâí³ ñòðóêòóðí³ çì³-
íè äëÿ ¿õíüî¿ ðåàë³çàö³¿ íà òåðè-
òîð³¿ Êèºâà. Ìåíå ÿê ì³í³ñòðà
ñüîãîäí³ íå ö³êàâëÿòü âèáîðè ÷è
ïåðåâèáîðè. Ìåíå ö³êàâëÿòü âè-
íÿòêîâî ïðîöåñ ðåôîðìóâàííÿ
³íôðàñòðóêòóðè, òàðèôíà òà æèò-
ëîâà ïîë³òèêà

Розмовляв
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,

“Хрещати ”

Äèïëîìàòè÷íà äîòîðêàíí³ñòü
Ñêàíäàëüíå áóä³âíèöòâî íà Ïåéçàæí³é àëå¿ ìîæå çàê³í÷èòèñÿ äëÿ êîìïàí³¿ 
ïîçáàâëåííÿì ë³öåíç³¿
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

У с бот під стіни МЗС
ияни принесли дош и з
поламаної о орожі дов о-
ла б дмайданчи а на Пей-
зажній алеї. Попри рішен-
ня Київради про відмін
виділення землі, в цій іс-
торичній частині міста
МЗС хоче звести дев'яти-
поверхів з басейном та
пар ін ом для "безпри-
т льних" дипломатів.
Місь а влада попередила
заб довни а про ризи
позбавлення ліцензії.

Ìèíóëî¿ ñóáîòè, íà Âîäîõðåùà,
Ìèõàéë³âñüêîþ ïëîùåþ ëþäè
ïðÿìóâàëè íå ëèøå äî õðàìó. Ïî-
íàä 100 êèÿí ç³áðàëèñÿ á³ëÿ ñò³í
Ì³í³ñòåðñòâà çàêîðäîííèõ ñïðàâ ç

ïðîòåñòîì ñòîñîâíî çàáóäîâè ä³-
ëÿíêè íà ïåðåòèí³ Ïåéçàæíî¿ àëå¿
³ Äåñÿòèííîãî ïðîâóëêó. Ó÷àñíè-
êè ï³êåòó ç äîøêàìè ç ïîëàìàíî¿
çåëåíî¿ îãîðîæ³ äîâêîëà áóä³âåëü-

íîãî ìàéäàí÷èêà â ðóêàõ âèìàãà-
ëè: “Çàáèðàéòå ñâ³é ïàðêàí, çàêî-
ïàéòå êîòëîâàí!”. Ä³ëÿíêó â ³ñòî-
ðè÷í³é ì³ñöèí³ Êèºâà, ÿêà ïåðåáó-
âàº ï³ä îõîðîíîþ ÞÍÅÑÊÎ, 15

ëèïíÿ 2004 ðîêó ï³ä çàáóäîâó âè-
ä³ëèëà êîëèøíÿ ì³ñüêà âëàäà. Íà
òåðèòîð³¿ çàïîâ³äíèêà “Ñòàðîäàâ-
í³é Êè¿â” äèïëîìàòè çàõîò³ëè çâåñ-
òè äëÿ ñåáå 9-ïîâåðõ³âêó ç ï³äçåì-
íèì ïàðê³íãîì òà áàñåéíàìè íà
äàõó. Äëÿ áóä³âíèöòâà ÌÇÑ íàéíÿ-
ëî äâ³ ô³ðìè — ÀÒ “Óêðà¿íñüêå
ìàéíî” òà ÒÎÂ “ÓÌ-²íâåñò”, ÿê³
ïîâ’ÿçóþòü ç äåïóòàòàìè Âåðõîâíî¿
Ðàäè â³ä ôðàêö³¿ ÁÞÒ.

Ó áåðåçí³ 2006 ðîêó Êè¿âðàäà
â³äì³íèëà ð³øåííÿ ñòîñîâíî âè-
ä³ëåííÿ ä³ëÿíêè, à ëàñèé øìàòîê
çåìë³ ïîñòàíîâèëà ââåñòè äî çåëå-
íî¿ çîíè çàãàëüíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ. Íà ñüîãîäí³ º ïîñòàíîâà ñóäó,
ÿêîþ çàáîðîíåíî ïðîâîäèòè íà
ä³ëÿíö³ áóäü-ÿê³ ä³¿. Àëå 6—7 ãðóä-
íÿ çàáóäîâíèê ïðèñòóïèâ äî ðî-
áîòè ³ ïî÷àâ çð³çóâàòè äåðåâà.

Óðàíö³ 15 ñ³÷íÿ íà ìàéäàí÷èê
ïðè¿õàëè âàíòàæ³âêè, àâòîêðàíè
òà áåòîíîì³øàëêà. Ïî÷àëè çâîäè-
òè ïàðêàí. Ìåøêàíö³ ñóñ³äí³õ áó-
äèíê³â òà àêòèâ³ñòè íàìàãàëèñÿ
ïåðåøêîäèòè íåçàêîííèì ä³ÿì.

“Ìè í³çàùî íå äîçâîëèìî öèì
âàðâàðàì çâåñòè â ³ñòîðè÷íîìó
êóòî÷êó Êèºâà áàãàòîïîâåðõ³âêó.
À çà ïîáèòòÿ ëþäåé çâåðíåìîñÿ,
çîêðåìà, äî óïîâíîâàæåíî¿ ç ïðàâ
ëþäèíè Í³íè Êàðïà÷îâî¿”,— ðîç-
ïîâ³â àêòèâ³ñò ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè
“Çáåðåæè ñòàðèé Êè¿â” Àðòåì
×àïàé. Äî ïðîòåñòó ï³ä ñò³íàìè
ÌÇÑ äîëó÷èëèñÿ é ïåðåõîæ³.

“Õðåùàòèê” çàòåëåôîíóâàâ
âëàñíèêó áóä³âåëüíèõ êîìïàí³é Â³-
òàë³þ Íàçàðîâó, ïðîòå â³í â³ä êî-
ìåíòàð³â â³äìîâèâñÿ. Íèí³øíÿ æ
ì³ñüêà âëàäà ïîâí³ñòþ íà áîö³ êè-
ÿí. Ó ï’ÿòíèöþ çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî äî-
ðó÷èâ Óïðàâë³ííþ ç íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é ðîç³áðàòèñÿ ³ç òèì, ùî
â³äáóâàºòüñÿ íà Ïåéçàæí³é àëå¿. Íà
éîãî äóìêó, çàáóäîâíèê ìàº çóïè-
íèòè íåçàêîííó ä³ÿëüí³ñòü ³ çàñè-
ïàòè êîòëîâàí. Çðîáèòè öå ïðîïî-
íóþòü äî 21 ñ³÷íÿ. “ßêùî çàáóäîâ-
íèê íå çàñèïëå ÿìó, òî ðèçèêóº
ïîçáóòèñÿ ë³öåíç³¿”,— ïîïåðåäèâ
ïàí Ãîëóá÷åíêî
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Об рені неза онним б дівництвом ияни розібрали о орож і її лам и
по лали під двері МЗС
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Ó íåä³ëþ äåïóòàò Êè¿âðàäè 
â³ä ôðàêö³¿ Áëîêó 
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî 
Äåíèñ ÊÎÌÀÐÍÈÖÜÊÈÉ
ñâÿòêóâàâ þâ³ëåé 
Із 30-річчям йо о вітає деп тат Київради
фра ції Бло “Наша У раїна”
Дмитро АНДРІЄВСЬКИЙ:

— Я щиро вітаю сво о оле , знаю Дениса Сер ійовича ще до то о, я
він став деп татом. Він молодий і амбітний, завжди прис тній залі за-
сідань, йо о вист пи д же онстр тивні. В мене тіль и позитивні вражен-
ня від роботи з ним. Бажаю подальших спіхів і професійно о зростання
політичном житті й на деп татсь ій ниві.

Ñüîãîäí³ ë³äåðîâ³ 
ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ “Áðàòñòâî” 
Äìèòðó ÊÎÐ×ÈÍÑÜÊÎÌÓ
âèïîâíþºòüñÿ 44 ðîêè 
З днем народження йо о вітає
в. о. дире тора ТРК “Київ”
Дмитро ДЖАНГІРОВ:

— Бажаю тобі, Дмитре, збере ти свою несхожість, ори інальність і жит-
тєрадісність. Нехай тебе б де більше послідовни ів, я их ти навчиш ви-
живати не завдя и, а вс переч. Бажаю зростання авторитет і розвит
“Братства”. Проте не ви лючаю можливості повторної плідної співпраці.

Ñüîãîäí³ ó äåïóòàòà Êè¿âðàäè
â³ä äåïóòàòñüêî¿ ãðóïè
“ªäí³ñòü” Ìèêîëè ÁÎÉ×ÓÊÀ
äåíü íàðîäæåííÿ 
З на оди 39-річчя свої вітання висловлює
Оле сій ОМЕЛЬЯНЕНКО, деп тат Київради від
фра ції Партії ре іонів:

— Зич Ми олі Андрійович й надалі наб вати професійно о досвід ,
щоб і ро ів через десять він продовж вав працювати в Київраді, по ра-
щ ючи доброб т иян. Бажаю життєвих сил та енер ії для розв’язання всіх
проблем і плідної праці на бла о иян та міста.

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

“Òðî¿öüêèé” ç³éäå ç îë³ìïó
Íà ñüîãîäí³øíüîìó çàñ³äàíí³ óðÿäó áóäå âèð³øåíî ïîäàëüøó äîëþ òîðãîâåëüíîãî öåíòðó

Ç ëþòîãî â Óêðà¿í³ ðîçïî÷-
íåòüñÿ ìàñøòàáíà ïðàêòè÷íà
ï³äãîòîâêà äî ïðîâåäåííÿ ô³-
íàëüíî¿ ÷àñòèíè ªâðî-2012. Ïðî
öå éøëîñÿ íà ó÷îðàøíüîìó çà-
ñ³äàíí³ Êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè ç
ïðîâåäåííÿ ÷åìï³îíàòó. Ïðåçè-
äåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî
çàçíà÷èâ, ùî â äåñÿòèäåííèé
òåðì³í ó ø³ñòüîõ ì³ñòàõ, äå â³ä-
áóäóòüñÿ çìàãàííÿ, ìàþòü çàâåð-

øèòè âñ³ ï³äãîòîâ÷î-îðãàí³çàö³é-
í³ çàõîäè. “Íàðàç³ â³äîìî, ùî
ì³ñüê³ é îáëàñí³ ïðîåêòè ïðî-
ãðàì óæå çàòâåðäæåíî â Äîíåöü-
êó òà Ëüâîâ³, à â Äí³ïðîïåòðîâ-
ñüêó ³ Õàðêîâ³ ãîòîâ³ ò³ëüêè ì³ñü-
ê³. Ó Êèºâ³ äîêóìåíòàö³ÿ íàðàç³
ïåðåáóâàº íà óçãîäæåíí³ â Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³íí³ åêîíîì³êè
òà ³íâåñòèö³é,— ðîçïîâ³â Â³êòîð
Þùåíêî.— Íà îñíîâ³ ïðîãðàì ó

ñ³÷í³ ïîòð³áíî ñòâîðèòè çàãàëü-
íîäåðæàâíèé ïëàí ðåàë³çàö³¿
îá’ºêò³â, çàä³ÿíèõ ó ªâðî-2012”.
Çà éîãî ñëîâàìè, ñåðåä ïåðøî-
÷åðãîâèõ çàâäàíü îðãàí³çàòîð³â º
ï³äãîòîâêà óñ³õ ñïîðòèâíèõ îá’-
ºêò³â. ¯õ ìàþòü çâåñòè äî ÷åðâ-
íÿ 2010 ðîêó, áî ñàìå òîä³ ñïî-
ðóäè ïðèéìàòèìóòü ³íñïåêòîðè
ÓªÔÀ. Â³í äîäàâ, ùî íå ìåíø
âàæëèâèì íàïðÿìêîì ï³äãîòîâ-
êè äî ªâðî-2012 º é áóä³âíèö-
òâî âèñîêîÿê³ñíèõ äîð³ã òà â³ä-
ïîâ³äíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, ñó÷àñ-
íèõ ãîòåë³â. Îêðåìèì áëîêîì
Ïðåçèäåíò âèä³ëèâ ïèòàííÿ çà-
ëó÷åííÿ äî ï³äãîòîâêè ÷åìï³î-
íàòó ³íâåñòèö³éíèõ êîøò³â. Ïå-
ðåäáà÷àºòüñÿ, ùî ç³ 126 ìëðä
ãðí, ÿê³ ïîòð³áí³ Óêðà¿í³ äëÿ
ïðîâåäåííÿ êîíòèíåíòàëüíî¿
ïåðøîñò³, ç äåðæàâíî¿ ³ ì³ñöåâèõ
ñêàðáíèöü ïåðåäáà÷àºòüñÿ îòðè-

ìàòè 18% (26 ìëðä ãðí). ²íø³ æ
êîøòè, 100 ìëðä ãðí, áóäóòü ³í-
âåñòèö³éí³.

Ïðåçèäåíò çàçíà÷èâ, ùî ³íâåñ-
òîðè ìàþòü ïðàöþâàòè áåçïîñå-
ðåäíüî ç ì³ñöåâèìè îðãàíàìè
âëàäè. Ò³ æ ìàþòü ñòâîðèòè íàé-
ñïðèÿòëèâ³ø³ óìîâè äëÿ ä³ÿëüíî-
ñò³. Îêð³ì òîãî, Ñåêðåòàð³àò Ïðå-
çèäåíòà ìàº ïðîòÿãîì òèæíÿ ï³ä-
ãîòóâàòè çì³íè äî íèçêè çàêîí³â,
ÿê³ Â³êòîð Þùåíêî ïðåäñòàâèòü
íà ðîçãëÿä Âåðõîâíî¿ Ðàäè.

Ï³äáèâàþ÷è ï³äñóìêè çàñ³äàí-
íÿ Êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè, çàñòóï-
íèê ãîëîâè Ñåêðåòàð³àòó Ïðåçè-
äåíòà Þð³é Áîãóöüêèé ïîâ³äî-
ìèâ, ùî ãëàâà äåðæàâè äîðó÷èâ
íà ñüîãîäí³øíüîìó çàñ³äàíí³
óðÿäó ïðîâåñòè îñòàòî÷íó íàðà-
äó ñòîñîâíî âèä³ëåííÿ êîìïåí-
ñàö³¿ ³íâåñòîðó ÒÐÖ “Òðî¿öü-
êèé”. Ï³ñëÿ âðàõóâàííÿ âñ³õ ³í-

òåðåñ³â ³íâåñòîðà ³ äîñÿãíåííÿ ç
íèì äîìîâëåíîñò³ íåäîáóäîâà-
íèé îá’ºêò ïîðó÷ ç Íàö³îíàëü-
íèì ñïîðòêîìïëåêñîì “Îë³ì-
ï³éñüêèé” ìàþòü çíåñòè. Þð³é
Áîãóöüêèé äîäàâ, ùî, âèõîäÿ÷è
ç äîðó÷åííÿ Ïðåçèäåíòà, êè¿â-
ñüêà âëàäà íèí³ ãîòóº àëüòåðíà-
òèâíèé âàð³àíò ñïîðóäæåííÿ
ñòàä³îíó äëÿ ïðîâåäåííÿ ôóò-
áîëüíèõ ìàò÷³â. “Íàðàç³ º äâ³
ïðîïîçèö³¿, ÿê³ âèâ÷àþòüñÿ ³
îïðàöüîâóþòüñÿ ç ô³íàíñîâî¿ ³
îðãàí³çàö³éíî¿ òî÷îê çîðó,— ñêà-
çàâ ïàí Áîãóöüêèé.— Ïåðøà ïå-
ðåäáà÷àº çâåäåííÿ ñòàä³îíó íà
òåðèòîð³¿ òàíêîâîãî çàâîäó (Ðåì-
áàçà), äðóãà — â ðàéîí³ Íàö³î-
íàëüíîãî âèñòàâêîâîãî öåíòðó
(ÂÄÍÃ). Ïî êîæí³é ïðîïîçèö³¿
º ñâî¿ àðãóìåíòè ñòîñîâíî ðîç-
òàøóâàííÿ, òðàíñïîðòíèõ ðîç-
â’ÿçîê ³ ñïîëó÷åííÿ”

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

З люто о в У раїні розпочнеться масштабна ампанія з
під отов и до Євро-2012, я а передбачає б дівництво
спортивних об'є тів і дорожньо-транспортної інфра-
стр т ри. Сьо одні ж в ряді остаточно вирішать пи-
тання щодо тор овельно-розважально о центр "Тро-
їць ий".

Ìîëîäü ºäíàº Óêðà¿íó
Âñåóêðà¿íñüêèé ìîëîä³æíèé ôîðóì â³äáóâñÿ 
â ñòîëè÷íîìó Áóäèíêó â÷èòåëÿ íàïåðåäîäí³ 
Äíÿ ñîáîðíîñò³ Óêðà¿íè

Ñüîãîäí³ óêðà¿íö³ ñâÿòêóþòü
89-òó ð³÷íèöþ ñîáîðíîñò³ Óêðà-
¿íè. Ñàìå â öåé äåíü ìàéæå ñòî-
ë³òòÿ òîìó â Êèºâ³ ïðîãîëîñèëè
Àêò çëóêè Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿
ðåñïóáë³êè ³ Çàõ³äíîóêðà¿íñüêî¿
Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè.

Â³äçíà÷àëà äåíü ñîáîðíîñò³ ³
óêðà¿íñüêà ìîëîäü. Ó÷îðà â ñòî-
ëè÷íîìó Áóäèíêó â÷èòåëÿ â³äáóâ-
ñÿ âñåóêðà¿íñüêèé ìîëîä³æíèé
ôîðóì “Ìîëîäü ºäíàº Óêðà¿íó”.
Íà íüîãî çàâ³òàëè àêòèâ³ñòè ç óñ³õ

îáëàñòåé êðà¿íè: âîëîäàð³ ãðàíò³â
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ëàóðåàòè
ïðåì³é Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà-
¿íè, õóäîæíèêè, ïèñüìåííèêè,
ïîåòè, ñïîðòñìåíè òà ïðåäñòàâ-
íèêè ìîëîä³æíèõ ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é. Êîæåí îõî÷èé âèñòó-
ïèâ ç ïðèâ³òàííÿì òà âëàñíèì áà-
÷åííÿì, ÿê ìàþòü ºäíàòèñÿ óêðà-
¿íö³. Äåõòî ÷èòàâ ïðîíèçàí³ ïàò-
ð³îòèçìîì â³ðø³, à äåõòî ñï³âàâ.

Ïðèâ³òàëè þíèõ àêòèâ³ñò³â ç³
ñâÿòîì ³ ì³í³ñòð ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿,

ìîëîä³ òà ñïîðòó Þð³é Ïàâëåíêî
³ íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³
ÊÌÄÀ Ñåðã³é Áåðåçåíêî, ÿêèé
ðîçïîâ³â ïðî ïð³îðèòåòè ä³ÿëüíî-
ñò³ ñòîëè÷íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ó ñôå-
ð³ ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè. Çîêðåìà,
ïàí Áåðåçåíêî çàÿâèâ, ùî óïðàâ-
ë³ííÿ ðîçðîáèëî êîíöåïö³þ çà-
áåçïå÷åííÿ ìîëîä³ æèòëîì. À
âò³ì, äîêóìåíò ïîòðåáóº ï³äòðèì-
êè íà äåðæàâíîìó ð³âí³. Òîæ Ñåð-
ã³é Áåðåçåíêî çàêëèêàâ ì³í³ñòðà ó
ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó àê-
òèâ³çóâàòè ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ ìî-
ëîä³æíîãî æèòëîâîãî êðåäèòóâàí-
íÿ: “ß çâåðòàþñÿ äî ì³í³ñòðà ç
ïðîõàííÿì âèçíà÷èòè ïèòàííÿ
çàáåçïå÷åííÿ ìîëîä³ æèòëîì ÿê
ïð³îðèòåòíå. Ç³ ñâîãî áîêó, ãîëîâ-
íå óïðàâë³ííÿ ãîòîâå âçÿòè íàé-
àêòèâí³øó ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ òà
ðåàë³çàö³¿ îíîâëåíî¿ ñèñòåìè ìî-
ëîä³æíîãî êðåäèòóâàííÿ”,— íà-
ãîëîñèâ â³í

Міністр справах сім'ї, молоді та спорт Юрій Павлен о за ли ав молодь У раїни об'єднатися

Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні раїнці відзначають День соборності. Напе-
редодні свята в столичном Б дин вчителя відб вся
все раїнсь ий молодіжний фор м "Молодь єднає
У раїн ". Привітати юних а тивістів завітали міністр
справах сім'ї, молоді та спорт Юрій Павлен о та де-
п тат Київради від фра ції "Бло Леоніда Черновець-
о о" Сер ій Березен о.
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ДОКУМЕНТхрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про внесення змін 

до рішення Київської міської ради 
від 31.10.2006 № 217/274

“Про продаж земельної ділянки 
закритому акціонерному товариству

“АЛЕКО�СЕРВІС” 
для експлуатації та обслуговування

виробничого комплексу 
по випуску автомобільної 

та сільськогосподарської техніки 
на вул. Першого травня, 1�а

у Дарницькому районі м. Києва”
Рішення Київської міської ради № 389/446 від 21 грудня 2006 року

Відповідно до частини 9 статті 128 Земельного кодексу України та у зв’язку з листом закритого акціо�
нерного товариства “АЛЕКО�СЕРВІС” від 06.10. 2006 № 215 Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè çì³íè äî ïóíêòó Ç äîäàòêà äî
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
31.10.2006 ¹ 217/274 “Ïðî ïðîäàæ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàêðèòîìó àêö³îíåðíî-
ìó òîâàðèñòâó “ÀËÅÊÎ-ÑÅÐÂ²Ñ” äëÿ
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ âèðîá-
íè÷îãî êîìïëåêñó ïî âèïóñêó àâòîìî-
á³ëüíî¿ òà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè
íà âóë. Ïåðøîãî òðàâíÿ, 1-à ó Äàðíèöü-

êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”: öèôðè òà ñëîâà
“ñïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 áàíê³âñüêèõ
äí³â” çàì³íèòè íà ñëîâà “ìîæå ñïëà÷ó-
âàòèñü ó ðîçñòðî÷êó ïðîòÿãîì òðüîõ ðî-
ê³â ð³âíèìè ÷àñòêàìè äî äâàäöÿòü ï’ÿòî-
ãî ÷èñëà êîæíîãî ì³ñÿöÿ”.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

постановою Ради Міністрів УРСР від 06.09.79 № 442 (охоронний номер 867/20), та впровадження нових
підходів і напрямів ресурсного забезпечення музейних закладів шляхом залучення коштів інвесторів, ство�
рення системи партнерства між музеями, які є власністю територіальної громади міста Києва, та іншими
суб’єктами, незалежно від форм власності, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

². Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ

1.1. Êîíêóðñ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ðåñòàâðàö³¿ Áàøòè ¹ 4 Íàö³îíàëüíîãî
³ñòîðèêî-àðõ³òåêòóðíîãî ìóçåþ “Êè¿âñüêà ôîðòåöÿ” ïî âóë. Ñòàðîíàâîäíèöüê³é, 2
ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà ïðîâîäèòüñÿ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) òà ïîñò³éíî ä³þ÷îþ êîíêóðñíîþ êîì³ñ³ºþ ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â äî
áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿ àáî ðåñòàâðàö³¿ íåæèëèõ áóäèíê³â, ùî íàëåæàòü äî êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

12. Îá’ºêòîì ³íâåñòóâàííÿ º ðåñòàâðàö³ÿ Áàøòè ¹ 4 Íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðèêî-àð-
õ³òåêòóðíîãî ìóçåþ “Êè¿âñüêà ôîðòåöÿ” ïî âóë. Ñòàðîíàâîäíèöüê³é, 2 ó Ïå÷åðñüêî-
ìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà (äàë³ — îá’ºêò ³íâåñòóâàííÿ).

1.3. Ïî÷àòîê ðåñòàâðàö³¿- îð³ºíòîâíî 2008 ð³ê.
1.4. Ê³íåöü ðåñòàâðàö³¿ — îð³ºíòîâíî 31 ãðóäíÿ 2010 ðîêó.

²². Îñíîâí³ óìîâè êîíêóðñó

2.1. Çàáåçïå÷åííÿ ³íâåñòîðîì çáåðåæåííÿ ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ òà âèêîðèñòàí-
íÿ Áàøòè ¹ 4 äëÿ ìóçåéíî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðãàí³çàö³¿ åêñïîçèö³é ïðèâàòíèõ êîëåê-
ö³é òà ïðåäìåò³â óí³êàëüíèõ ïàì’ÿòîê êóëüòóðè, îáë³êîâàíèõ Ì³í³ñòåðñòâîì êóëü-
òóðè ³ òóðèçìó Óêðà¿íè, åêñïîçèö³é, êîëåêö³é, îáëàøòóâàííÿ ³íøèõ ìóçåéíèõ òà
âèñòàâêîâèõ çàõîä³â òîùî.

22. Äîñâ³ä ðåñòàâðàö³¿ àíàëîã³÷íèõ îá’ºêò³â.
2.3. Ô³íàíñóâàííÿ óñ³õ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç ðåñòàâðàö³ºþ îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ.
2.4. Ãàðàíò³¿ ³íâåñòèö³¿ â îáñÿç³, íåîáõ³äíîìó ³ äîñòàòíüîìó äëÿ ðåñòàâðàö³¿ îá’-

ºêòà ³íâåñòóâàííÿ.
2.5. Êîìïåíñàö³ÿ îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç ï³äãîòîâêîþ òà ïðî-

âåäåííÿì ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó.
2.6. Çàáåçïå÷åííÿ ³íâåñòîðîì âèêîíàííÿ ïåðøî÷åðãîâèõ ðåìîíòíî-ðåñòàâðàö³é-

íèõ ðîá³ò, ïîâ’ÿçàíèõ ç íåîáõ³äí³ñòþ óñóíåííÿ àâàð³éíîãî ñòàíó îá’ºêòà ³íâåñòó-
âàííÿ íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíîãî äîçâîëó Äåðæàðõáóäêîíòðîëþ Ãîëîâêè¿âàðõ³òåêòó-
ðè.

Випуск №5 (438)
вівторок,  22 січня
2008 року

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Нормативно

правові та інші акти
органів 
державної влади 
та управління

Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради 

від 14.06.06 № 14/14 
“Про затвердження Регламенту

Київської міської ради”
Рішення Київської міської ради № 533/590 від 28 грудня 2006 року

Відповідно до частини чотирнадцятої статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
статті 3 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 14.06.06 № 14/14, Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 14.06.06 ¹ 14/14 “Ïðî çà-
òâåðäæåííÿ Ðåãëàìåíòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè” òàê³ çì³íè:

Ó àáçàö³ äðóãîìó ïóíêòó 23.3 ñòàòò³ 23

äîäàòêó äî ð³øåííÿ ñëîâà “îäí³º¿ òðåòè-
íè” çàì³íèòè ñëîâàìè “ï’ÿòèäåñÿòè”.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження умов 
конкурсу по залученню інвесторів

до реставрації Башти № 4 
Національного історико�архітектурного 

музею “Київська фортеця”
на вулиці Старонаводницькій, 2 

у Печерському районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 948/3781 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 4 Закону України “Про столицю України — місто�герой Ки�
їв”, статті 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 3, 14, 24 Закону України “Про
музеї та музейну справу”, статті 2 Основ законодавства України про культуру, на виконання Міської ком�
плексної програми розвитку музейної справи у м. Києві на 2006�2010 роки, затвердженої рішенням Київ�
ради від 29.03.07 № 387/1039, враховуючи рішення Київради від 24.06.04 № 322/1532 “Про затверджен�
ня переліку будинків комунальної власності територіальної громади міста Києва, які підлягають реконструк�
ції або реставрації за залучені кошти інвесторів” (із змінами і доповненнями) та з метою збереження уні�
кальної історико�архітектурної пам’ятки державного значення — музею “Київська фортеця”, включеної до
списку пам’яток містобудування і архітектури Української УРСР, що перебувають під охороною держави,

1. Çàòâåðäèòè óìîâè êîíêóðñó ïî çà-
ëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ðåñòàâðàö³¿ Áàø-
òè ¹ 4 Íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðèêî-àðõ³òåê-
òóðíîãî ìóçåþ “Êè¿âñüêà ôîðòåöÿ” íà
âóëèö³ Ñòàðîíàâîäíèöüê³é, 2 ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç äî-
äàòêîì.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Ñï³ëüíî ç ïîñò³éíî ä³þ÷îþ êîí-
êóðñíîþ êîì³ñ³ºþ ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòî-
ð³â äî áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿ àáî
ðåñòàâðàö³¿ íåæèëèõ áóäèíê³â, ùî íàëå-
æàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàáåçïå÷è-
òè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó â³äïîâ³äíî äî
óìîâ, çàòâåðäæåíèõ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³-
øåííÿ.

2.2. Ïîäàòè íà çàòâåðäæåííÿ Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é ðàä³ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó ïî çà-
ëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ðåñòàâðàö³¿ Áàø-
òè ¹ 4 Íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðèêî-àðõ³òåê-
òóðíîãî ìóçåþ “Êè¿âñüêà ôîðòåöÿ” íà
âóëèö³ Ñòàðîíàâîäíèöüê³é, 2 ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

2.3. Âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó çåìåëüíî-ïðàâîâ³ ïèòàííÿ ç ïåðåìîæ-

öåì êîíêóðñó íà ðåñòàâðàö³þ Áàøòè ¹ 4
Íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðèêî-àðõ³òåêòóðíîãî
ìóçåþ “Êè¿âñüêà ôîðòåöÿ” íà âóëèö³
Ñòàðîíàâîäíèöüê³é, 2 ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

3. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ðåñòàâðàö³ÿ
Áàøòè ¹ 4 Íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðèêî-àð-
õ³òåêòóðíîãî ìóçåþ “Êè¿âñüêà ôîðòåöÿ”
íà âóëèö³ Ñòàðîíàâîäíèöüê³é, 2 ó Ïå-
÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà âèêîíó-
âàòèìåòüñÿ ñïåö³àë³çîâàíèìè óñòàíîâà-
ìè Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè ³ òóðèçìó
Óêðà¿íè, ðåñòàâðàö³éíèìè â³ää³ëàìè ìó-
çå¿â, ñïåö³àë³çîâàíèìè ï³äïðèºìñòâàìè,
îðãàí³çàö³ÿìè òà îêðåìèìè ðåñòàâðàòî-
ðàìè, ÿê³ ìàþòü â³äïîâ³äíèé äîçâ³ë Ì³-
í³ñòåðñòâà êóëüòóðè ³ òóðèçìó Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè, ³íôîðìàö³éíî¿
ïîë³òèêè, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü âëàñíîñò³, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток
до рішення Київської міської ради № 948/3781 

від 1 жовтня 2007 року

Умови конкурсу 
по залученню інвесторів 

до реставрації Башти № 4 
Національного історико�архітектурного музею 

“Київська фортеця” 
на вулиці Старонаводницькій, 2 

у Печерському районі міста Києва
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2.7. Çàáåçïå÷åííÿ ³íâåñòîðîì âèêîíàííÿ óìîâ àðõ³òåêòóðíî-ïëàíóâàëüíîãî çàâ-
äàííÿ Ãîëîâêè¿âàðõ³òåêòóðè, òåõí³÷íèõ óìîâ åêñïëóàòàö³éíèõ ñëóæá äëÿ ïðèºäíàí-
íÿ îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ äî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ì³ñòà.

2.8. ²íâåñòîð ïîäàº íà êîíêóðñ ïîÿñíþâàëüíó çàïèñêó ç êîíöåïö³ºþ ïðèñòîñó-
âàííÿ îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, âèêîíàííÿ íàóêîâî-äîñë³äíèõ, íàóêîâî-ïðîåêòíèõ, âè-
øóêóâàëüíèõ ³ âèðîáíè÷èõ ðîá³ò ùîäî ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ñó÷àñíîãî âèêîðèñòàí-
íÿ ö³º¿ áóä³âë³ áåç çì³í ïðèòàìàííèõ ö³é ïàì’ÿòö³ âëàñòèâîñòåé, ÿê³ º ïðåäìåòîì
îõîðîíè îá’ºêòà êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, â òîìó ÷èñë³ ðåñòàâðàö³ÿ åëåìåíò³â, ÿê³ ñòà-
íîâëÿòü ³ñòîðèêî-êóëüòóðíó ö³íí³ñòü, ðåñòàâðàö³¿ òà ðåàá³ë³òàö³¿ îá’ºêòà ³íâåñòóâàí-
íÿ, çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíîãî ðåæèìó çîíè ¿¿ îõîðîíè ÿê ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè.
Íàäàí³ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó ìàòåð³àëè íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Äî êîíöåïö³¿ îáîâ’ÿçêîâî âêëþ÷àþòüñÿ ïðîïîçèö³¿ ùîäî:
— çàëó÷åííÿ ãðîìàäÿí äî íàäáàíü íàö³îíàëüíî¿ ³ñòîðèêî-êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè;
— ó÷àñò³ ó ì³æíàðîäíîìó ñï³âðîá³òíèöòâ³;
— êóëüòóðíî-îñâ³òíüî¿, íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ä³ÿëüíîñò³, åêñïîçèö³éíî¿, ôîíäîâî¿, âè-

äàâíè÷î¿, ðåñòàâðàö³éíî¿, ïàì’ÿòêî-îõîðîííî¿ ðîáîòè;
— âèêîðèñòàííÿ ïëîù áóä³âë³ òà òåðèòîð³¿ ç âèçíà÷åííÿì çîí: çàïîâ³äíî¿, åêñïî-

çèö³éíî¿, íàóêîâî¿, ðåêðåàö³éíî¿, ãîñïîäàðñüêî¿.
2.9. Ç ìåòîþ äîòðèìàííÿ âèìîã, íåîáõ³äíèõ äëÿ çä³éñíåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðî-

åêòó, íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ðåñòàâðàö³¿ ³íâåñòîð çîáîâ’ÿçàíèé ó ðàìêàõ ÷èííîãî çàêî-
íîäàâñòâà Óêðà¿íè óáåçïå÷èòè ñòîðîíè â³ä ðèçèêó âòðàò ³ñíóþ÷îãî ìàéíà (ñòðàõó-
âàííÿ ìàéíà, ô³íàíñîâà àáî ìàéíîâà ïîðóêà òðåò³õ îñ³á òîùî).

2.10. Âðàõîâóþ÷è ñîö³àëüíó âàæëèâ³ñòü îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ äëÿ ì. Êèºâà òà îñî-
áëèâîñò³ ô³íàíñóâàííÿ éîãî ðåñòàâðàö³¿, ³íâåñòîð çâ³ëüíÿºòüñÿ â³ä ñïëàòè êîøò³â
íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà çà
öèì ïðîåêòîì.

2.11. Ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ñïëà÷óº ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê ó ðîçì³ð³
3400,00 ãðí. òà íàäàº çîáîâ’ÿçàííÿ ùîäî ïîäàëüøîãî ô³íàíñóâàííÿ îá’ºêòà ³íâåñ-
òóâàííÿ.

2.12. Çàìîâíèê ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó âèçíà÷àºòüñÿ ³íâåñòèö³éíèì äî-
ãîâîðîì.

Êîøòè, ñïëà÷åí³ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â ÿêîñò³ ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó, ïîâåðíåí-
íþ íå ï³äëÿãàþòü.

Ø. Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ

3.1. Ïåðåìîæöåì êîíêóðñó (³íâåñòîðîì) âèçíàºòüñÿ ïðåòåíäåíò, îñíîâí³ òà äî-
äàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿ ÿêîãî íàéá³ëüøå â³äïîâ³äàþòü êîíêóðñíèì âèìîãàì, à òàêîæ çà-
áåçïå÷óþòü íàéá³ëüø åôåêòèâíå ïðîâåäåííÿ ðåñòàâðàö³éíèõ ðîá³ò òà ïîäàëüøó åêñ-
ïëóàòàö³þ îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.

3.2. Ïåðåìîæåöü êîíêóðñó îòðèìóº îá’ºêò ³íâåñòóâàííÿ ó áåçîïëàòíå êîðèñòó-
âàííÿ ñòðîêîì íà 49 ðîê³â äëÿ ðåñòàâðàö³¿ òà ïîäàëüøîãî çä³éñíåííÿ â ïðèì³ùåí-
íÿõ îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ìóçåéíî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðãàí³çàö³¿ åêñïîçèö³é ïðèâàòíèõ
êîëåêö³é òà ïðåäìåò³â óí³êàëüíèõ ïàì’ÿòîê êóëüòóðè, îáë³êîâàíèõ Ì³í³ñòåðñòâîì
êóëüòóðè ³ òóðèçìó Óêðà¿íè, ç ìîìåíòó óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó ïîçè÷êè
çã³äíî ç óìîâàìè êîíêóðñó.

3.3. Ïåðåìîæåöü êîíêóðñó ìàº ïðàâî îáèðàòè íà âëàñíèé ðîçñóä ôîðìè ô³íàí-
ñóâàííÿ ðîá³ò ç ðåñòàâðàö³¿ îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ òà îáèðàòè ï³äðÿäíèê³â (ñóáï³ä-
ðÿäíèê³â) äî éîãî ðåñòàâðàö³¿ ç óðàõóâàííÿì âèìîã ñòàòò³ 24 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî
ìóçå¿ òà ìóçåéíó ñïðàâó”.

3.4. Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ âèäàºòüñÿ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Õðåùàòèê, 10, ê³ìí. 515, òåë. 279-25-16,
(ïîíåä³ëîê — ï’ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 17.00) ïðîòÿãîì 7 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îãîëî-
øåííÿ êîíêóðñó ïðè íàÿâíîñò³ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ñïëàòó ó÷àñíèêîì ðåºñ-
òðàö³éíîãî âíåñêó. Äåíü îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó â ãà-
çåòàõ “Óðÿäîâèé êóð’ºð” òà “Õðåùàòèê” ââàæàºòüñÿ äíåì éîãî îãîëîøåííÿ.

3.5. Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ïðèéìàþòüñÿ Ãîëîâíèì óïðàâ-
ë³ííÿì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Õðåùàòèê, 10,
ê³ìí. 510, òåë. 279-25-16 (ïîíåä³ëîê — ï’ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 17.00) ïðîòÿãîì 10 êà-
ëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó.

3.6. Çà îòðèìàííÿì ðîç’ÿñíåíü òà äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çâåðòàòèñü äî Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Õðåùà-
òèê, 10, ê³ìí. 515, òåë. 279-25-16 (ïîíåä³ëîê — ï’ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 17.00).

Заст пни місь о о олови — се ретар Київради О. Дов ий

Про внесення доповнень 
до Переліку природоохоронних заходів 

у м. Києві 
для фінансування 

з Київського міського фонду 
охорони навколишнього 

природного середовища у 2007 році, 
затвердженого рішенням Київради

від 15.03.07 № 256/917
Рішення Київської міської ради № 1104/3937 від 1 листопада 2007 року

Відповідно до статті 47 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, з ме�
тою забезпечення освоєння коштів Київського міського фонду охорони навколишнього природного сере�
довища та подальшого оздоровлення довкілля, поліпшення екологічного та санітарного стану столиці Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äîïîâíåííÿ äî Ïåðåë³êó
ïðèðîäîîõîðîííèõ çàõîä³â ó ì. Êèºâ³ äëÿ
ô³íàíñóâàííÿ ç Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ôîíäó îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà ó 2007 ðîö³, çàòâåðäæå-
íîãî ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 15.03.07
¹ 256/917 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó
ïðèðîäîîõîðîííèõ çàõîä³â ó ì. Êèºâ³ â
2007 ðîö³”, çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ
â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Õðåùà-
òèê”.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання дозволу 
товариству з обмеженою відповідальністю

“Грааль”
на знесення нежилого будинку
на вулиці Хрещатик, 5, літ. “В”

Рішення Київської міської ради № 1169/1830 від 12 липня 2007 року

Відповідно до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи розпоря�
дження Київської міської державної адміністрації від 12.05.03 № 792 “Про затвердження результатів кон�
курсу”, рішення Київської міської ради від 12.02.04 № 64/1274 “Про передачу земельних ділянок товари�
ству з обмеженою відповідальністю “Грааль” для будівництва, експлуатації та обслуговування офісно�го�
тельного комплексу на вул. Хрещатик, 5 у Печерському районі м. Києва” та рішення Київради від 27.12.05
№ 621/3082 “Про бюджет міста Києва на 2006 рік”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток 
до рішення Київської міської ради № 1104/3937 

від 1 листопада 2007

Додаткові заходи, 
фінансування яких можливо здійснити

у разі перевиконання плану річних надходжень 
до Київського міського фонду охорони 

навколишнього природного середовища 
або виникнення з об’єктивних причин економії коштів

№
з/п

Назва роботи Обся и
фінанс вання,
тис. рн.

Замовни ви онання
робіт

3. Додат ові заходи

3.1. Очищення та бла о стрій ас ад озер масив
Райд жний

1 507,943 ДКП “Плесо”

3.2. Реалізація прое т “Розчист а і ремонт спор д
Р санівсь о о анал та онцепція розвит
приле лої до анал території”

2 775,267 ДКП “Плесо”

3.3. Оброб а даних, отриманих за рез льтатами
проведених за останні 10 ро ів досліджень та ро-
біт, щодо стан зелених насаджень міста та чинни-
ів, я і впливають на їх стан

70,0
Управління охорони
нав олишньо о природно о
середовища

Всьо о по розділ 3: 4 353,21

Заст пни місь о о олови — се ретар Київради О. Дов ий

1. Íàäàòè äåðæàâíîìó êîìóíàëüíîìó
ï³äïðèºìñòâó “Òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ “Êè-
¿â” ó êîðèñòóâàííÿ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ
1076,6 êâ. ì ó áóäèíêó íà âóëèö³ Òðüîõ-
ñâÿòèòåëüñüê³é, 4, ë³ò. “Á”, âñòàíîâèòè
îðåíäíó ïëàòó â ìåæàõ âèòðàò íà óòðè-
ìàííÿ.

2. Íàäàòè äîçâ³ë òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ãðààëü” íà çíå-
ñåííÿ íåæèëîãî áóäèíêó íà âóëèö³ Õðå-
ùàòèê, 5, ë³ò. “Â” çà óìîâè â³äøêîäó-
âàííÿ äî áþäæåòó ì³ñòà éîãî âàðòîñò³,
âèçíà÷åíî¿ åêñïåðòíèì øëÿõîì, òà ï³ñ-
ëÿ ïåðåì³ùåííÿ äåðæàâíîãî êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà “Òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ
“Êè¿â” íà âóëèöþ Òðüîõñâÿòèòåëüñüêó,
4, ë³ò. “Á” àáî íà ³íø³ ïëîù³, ÿê³ áó-
äóòü íàäàí³ ³íâåñòîðîì çà çãîäîþ òåëå-
ðàä³îêîìïàí³¿, äî çàê³í÷åííÿ ðåìîíòó
ïðèì³ùåííÿ íà âóëèö³ Òðüîõñâÿòèòåëü-
ñüê³é, 4, ë³ò. “Á”.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ
íåçàëåæíî¿ îö³íêè íåæèëîãî áóäèíêó
çã³äíî ç ïóíêòîì 2 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³í-
íþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ñïðÿìóâàòè êîøòè, îòðèìàí³ â³äïîâ³äíî
äî ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, íà ðåìîíò
òà îñíàùåííÿ íåæèëîãî áóäèíêó íà âó-

ëèö³ Òðüîõñâÿòèòåëüñüê³é, 4, ë³ò. “Á”.
5. Ïîêëàñòè ôóíêö³¿ çàìîâíèêà ïî ïðî-

âåäåííþ ðåìîíòó áóäèíêó íà âóë. Òðüîõ-
ñâÿòèòåëüñüê³é, 4, ë³ò. “Á” íà êîìóíàëü-
íå ï³äïðèºìñòâî “Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëó-
àòàö³ÿ”, ó ÿêîãî âêàçàíèé áóäèíîê ïåðå-
áóâàº íà áàëàíñ³.

6. Äåðæàâíîìó êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó “Òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ “Êè¿â”, ï³ñ-
ëÿ âèêîíàííÿ òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ãðààëü” ïóíêòó 1 öüî-
ãî ð³øåííÿ, ñïèñàòè ç áàëàíñó íåæèëèé
áóäèíîê íà âóëèö³ Õðåùàòèê, 5, ë³ò. “Â”
çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.

7. Ïîçèö³þ 6 äîäàòêà 1 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 21.12.06 ¹ 526/583-1 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó, ïðîäîâæåííÿ òåð-
ì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ äî-
çâîë³â íà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíä-
íèõ ñòàâîê” (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³-
øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä 28.12.06
¹ 548/605, â³ä 15.03.07 ¹ 272/933, â³ä
15.03.07 ¹ 272-1/933) âèçíàòè òàêîþ, ùî
âòðàòèëà ÷èíí³ñòü.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ ³ íà ïîñò³éíó
êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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1. Ñòâîðèòè ðîáî÷ó ãðóïó ïî âèâ÷åííþ
äîö³ëüíîñò³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ Êè¿âðàäè
â³ä 17.11.05 ¹ 389/2850 “Ïðî âíåñåííÿ
çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 24.06.04
¹ 322/1532 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó
áóäèíê³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, ÿê³ ï³äëÿãàþòü
ðåêîíñòðóêö³¿ àáî ðåñòàâðàö³¿ çà çàëó÷åí³
êîøòè”.

2. Ãîëîâàì äåïóòàòñüêèõ ôðàêö³é Êè¿â-
ðàäè ó òðèäåííèé òåðì³í âèçíà÷èòè ïî îä-
íîìó ïðåäñòàâíèêó â³ä êîæíî¿ äåïóòàò-
ñüêî¿ ôðàêö³¿ Êè¿âðàäè äëÿ âêëþ÷åííÿ äî
ñêëàäó ðîáî÷î¿ ãðóïè, çàçíà÷åíî¿ ó ïóíê-

ò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, òà ïîäàòè ïðîïîçèö³¿
Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ äëÿ ïðèéíÿò-
òÿ â³äïîâ³äíîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Ðîáî÷³é ãðóï³, ñòâîðåí³é â³äïîâ³äíî
äî ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ, ñï³ëüíî ç ïî-
ñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñ-
íîñò³ çà íàñë³äêàìè ðîáîòè ó ì³ñÿ÷íèé òåð-
ì³í ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä ñåñ³¿
Êè¿âðàäè â³äïîâ³äíèé ïðîåêò ð³øåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî
ãîëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè Î. Äîâãîãî.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження Схем 
водопроводу та каналізації міста Києва 

на період до 2020 року
Рішення Київської міської ради № 1173/1834 від 12 липня 2007 року

Відповідно до статей 10, 13 Закону України “Про планування та забудову територій”, рішення Київської
міської ради “Про затвердження Програми розроблення містобудівної документації з планування терито�
рій в м. Києві на період 2004—2006 pp.” від 15.04.2004 № 158/1368 Київська міська рада

1. Çàòâåðäèòè Ñõåìè âîäîïðîâîäó òà
êàíàë³çàö³¿ ì. Êèºâà íà ïåð³îä äî 2020
ðîêó â³äïîâ³äíî äî îñíîâíèõ ïîëîæåíü
òà òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â, ùî
äîäàþòüñÿ, ÿê îñíîâó äëÿ âèçíà÷åííÿ
ì³ñöü ðîçòàøóâàííÿ ³íæåíåðíèõ ñïîðóä
³ ìåðåæ âîäîïðîâîäó òà êàíàë³çàö³¿, ïî-
äàëüøîãî ðîçðîáëåííÿ òåõí³÷íî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ òà ïðèéíÿòòÿ ð³-
øåíü ùîäî ðîçì³ùåííÿ öèõ îá’ºêò³â.

2. ÊÏ “Êè¿ââîäîêàíàë” çä³éñíèòè çà-
õîäè ùîäî âèð³øåííÿ ïèòàíü çåìëåêî-
ðèñòóâàííÿ, áóä³âíèöòâà òà ðåêîíñòðóê-
ö³¿ ³íæåíåðíèõ ñïîðóä òà ìåðåæ âîäî-
ïðîâîäó òà êàíàë³çàö³¿ â ì. Êèºâ³, äîòðè-
ìàííÿ ðåæèìó ¿õ åêñïëóàòàö³¿ â³äïîâ³ä-
íî äî Ñõåì âîäîïðîâîäó òà êàíàë³çàö³¿ ì.
Êèºâà íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) çàáåçïå÷èòè ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ ðîçì³ùåííÿ ³í-
æåíåðíèõ ñïîðóä ³ ìåðåæ âîäîïðîâîäó
òà êàíàë³çàö³¿ òà â³äîáðàæåííÿ ¿õ ì³ñöü
ðîçòàøóâàííÿ ó ÷åðãîâîìó êàäàñòðîâîìó
ïëàí³ — âèòÿãó ç áàçè äàíèõ Äåðæàâíî-
ãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó çã³äíî ³ç äàíèìè
ì³ñòîáóä³âíîãî êàäàñòðó Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè
òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

4. Íàäàòè äîðó÷åííÿ âèêîíàâ÷îìó îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), ïîñò³é-
í³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïè-
òàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåê-
ñó, ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó:

1. Âñòàíîâèòè, ùî ï³äïðèºìñòâà, óñòà-
íîâè òà îðãàí³çàö³¿ íåçàëåæíî â³ä ôîð-
ìè âëàñíîñò³, êð³ì áþäæåòíèõ óñòàíîâ,
ÿê³ çä³éñíþþòü áóä³âíèöòâî íîâèõ òà ðå-
êîíñòðóêö³þ ³ñíóþ÷èõ îá’ºêò³â, ùî ïðè-
çâîäèòü äî çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â âîäîïîñ-
òà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ íà òåðèòîð³¿
Êèºâà, ïåðåðàõîâóþòü íà ïàéîâèõ çàñà-
äàõ êîøòè äëÿ ñòâîðåííÿ äîäàòêîâî¿ ïðè-
ºäíàíî¿ ïîòóæíîñò³ íà ñïåö³àëüíèé ðà-
õóíîê “Êè¿ââîäîêàíàëó”.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é
àäì³í³ñòðàö³¿) çà ïîäàííÿì “Êè¿ââîäîêà-
íàëó” â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ ïðèéíÿò-
òÿ öüîãî ð³øåííÿ ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà
çàòâåðäæåííÿ Êè¿âðàä³ óìîâè, íîðìàòè-
âè òà ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ ôîíäó ô³íàí-
ñóâàííÿ äîäàòêîâî¿ ïðèºäíàíî¿ ïîòóæ-
íîñò³, à òàêîæ ïîðÿäîê ñïðÿìîâóâàííÿ
âèðó÷åíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðîçáóäî-
âó âîäîïîñòà÷àëüíèõ ³ êàíàë³çàö³éíèõ
ìåðåæ òà ñïîðóä.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é
àäì³í³ñòðàö³¿) ðîçðîáèòè ïëàí ïåðåõîäó
â 5-ð³÷íèé òåðì³í íà 100-â³äñîòêîâå ô³-
íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ âîäîïîñòà÷àëüíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä çà
ðàõóíîê âèðó÷åíèõ êîøò³â.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é
àäì³í³ñòðàö³¿) ðîçðîáèòè ïåðåë³ê îá’ºê-
ò³â âîäîïîñòà÷àííÿ òà êàíàë³çàö³¿, ÿê³ áó-
äóòü ô³íàíñóâàòèñÿ ëèøå çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ òà äåðæàâíèõ áþäæåòíèõ êîø-
ò³â.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ñï³ëüíî ç Äåðæàâíèì ï³äïðèºì-
ñòâîì “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñ-
òà Êèºâà” òà Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ðîçðîáèòè ïðîïî-
çèö³¿ ùîäî áóä³âíèöòâà íîâî¿ ñòàíö³¿
àåðàö³¿ ó ïðàâîáåðåæí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà
Êèºâà íå ï³çí³øå í³æ ó 2010 ðîö³.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ïîñò³éíó êîì³-
ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³-
òèêè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради.

Про створення робочої групи 
по вивченню питання

доцільності прийняття рішення Київради 
від 17.11.05 № 389/2850 

“Про внесення змін до рішення Київради
від 24.06.04 № 322/1532

“Про затвердження переліку будинків
комунальної власності

територіальної громади м. Києва,
які підлягають реконструкції

або реставрації за залучені кошти”
Рішення Київської міської ради № 1172/1833 від 12 липня 2007 року

Відповідно до статей 26, 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 16 Регла�
менту Київради, затвердженого рішенням Київради від 14.06.06 № 14/14, з метою вивчення доцільності
прийняття рішення Київради від 17.11.05 № 389/2850 “Про внесення змін до рішення Київради від 24.06.04
№ 322/1532 “Про затвердження переліку будинків комунальної власності територіальної громади м. Ки�
єва, які підлягають реконструкції або реставрації за залучені кошти” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

ВИРІШИЛА:

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

Про впровадження соціальної реклами 
щодо пропаганди

здорового способу життя молоді 
та утвердження сімейних цінностей

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1705 від 21 грудня 2007 року

На виконання рішення Київської міської ради від 24.05.07 № 730/1391 “Про внесення змін та допов�
нень до рішення Київради від 16.12.05 № 603/3064 “Про затвердження міської комплексної програми “Тур�
бота” на 2006—2010 роки” в частині підтримки молоді та сімей міста Києва”

1. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ
ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îðãàí³çóâàòè
âïðîâàäæåííÿ ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè ùîäî
ïðîïàãàíäè çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ìî-
ëîä³ òà óòâåðäæåííÿ ñ³ìåéíèõ ö³ííîñòåé.

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³í-
íþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîô³íàíñóâàòè Ãîëîâíî-
ìó óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëî-
ä³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) êîøòè â ñóì³ 200,00 òèñ. ãðí.
äëÿ ïðîâåäåííÿ çàõîä³â, çàçíà÷åíèõ ó
ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ðàõó-

íîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì.
Êèºâà íà 2007 ð³ê íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿
êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Òóðáîòà” íà
2006—2010 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.12.2005
¹ 603/3064.

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

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

Голова Л. Черновець ий

Про відшкодування
втрат енергетичних підприємств

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1748 від 27 грудня 2007 року

На виконання рішення Київської міської ради від 27.12.2007 № 1503/4336 “Про внесення змін до 

1. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ïàëèâà,
åíåðãåòèêè òà åíåðãîçáåðåæåííÿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) çà ðàõóíîê êîøò³â, çàòâåðäæåíèõ
óïðàâë³ííþ â áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2007
ð³ê ïî ôóíêö³¿ “Äîòàö³ÿ æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîìó ãîñïîäàðñòâó”, ïåðåðàõóâàòè
êîøòè íà â³äøêîäóâàííÿ ð³çíèö³ ì³æ
ôàêòè÷íîþ âàðò³ñòþ â³äïóùåíî¿ æèòëî-
âî-åêñïëóàòàö³éíèì îðãàí³çàö³ÿì ì³ñòà
Êèºâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ òà ¿¿ ñîá³âàðò³ñ-
òþ:

— Àêö³îíåðí³é åíåðãîïîñòà÷àëüí³é êîì-

ïàí³¿ “Êè¿âåíåðãî” â ñóì³ 87202,0 òèñ. ãðí.,
— Àêö³îíåðí³é êîìïàí³¿ “Äàðíèöüêà

ÒÅÖ” â ñóì³ 5000,0 òèñ. ãðí.
2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè-

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

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

Голова Л. Черновець ий

1. Äîçâîëèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ßðîñëàâ³â Âàë” (äàë³ —
ÒÎÂ “ßðîñëàâ³â Âàë”) ó òåðì³í ç
15.01.2008 äî 25.03.2008 çã³äíî ç ðîçðîá-

ëåíîþ ³ çàòâåðäæåíîþ ó âñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíîþ äîêóìåí-
òàö³ºþ çà óìîâè âèêîíàííÿ ï. 2 öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ âèêîíàòè ðîáîòè ç 

рішення Київради від 28.12.2006 № 531/588 “Про бюджет міста Києва на 2007 рік” з метою відшкодуван�
ня Акціонерній енергопостачальній компанії “Київенерго” та Акціонерній компанії “Дарницька ТЕЦ” різни�
ці між фактичною вартістю відпущеної житлово�експлуатаційним організаціям міста Києва теплової енер�
гії та її собівартістю:

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про дорожній
рух”, з метою своєчасного введення в експлуатацію II черги будівництва офісно�житлового комплексу на
вул. Б. Хмельницького, 17/52�19 у Шевченківському районі та враховуючи звернення товариства з обме�
женою відповідальністю “Ярославів Вал” від 17.09.2007 № 397:

Про дозвіл на будівництво 
інженерних мереж

до офісно�житлового комплексу 
на вул. Б. Хмельницького, 17/52�19

у Шевченківському районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1749 від 27 грудня 2007 року
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áóä³âíèöòâà ³íæåíåðíèõ ìåðåæ äî îô³ñíî-
æèòëîâîãî êîìïëåêñó íà âóë. Á. Õìåëü-
íèöüêîãî, 17/52-19 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³, à ñàìå:

1.1. Ïðîêëàäàííÿ êàíàë³çàö³¿ Ä=400 ìì
ïî âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî â³ä êàíàë³çà-
ö³éíîãî êîëîäÿçÿ íà ïðî¿çí³é ÷àñòèí³ â
ìåæàõ áóäèíêó ¹ 23 äî ³ñíóþ÷î¿ êàíàë³-
çàö³éíî¿ êàìåðè íà ïåðåõðåñò³ ç âóë. Âî-
ëîäèìèðñüêîþ çàêðèòèì ñïîñîáîì.

Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî ç çàòâåðäæå-
íèì ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòîì
âèêîíàííÿ ðîá³ò.

Ðåêîíñòðóêö³þ êàíàë³çàö³éíèõ êîëîäÿ-
ç³â âèêîíóâàòè ïîñë³äîâíî ç òèì÷àñîâèì
îáìåæåííÿì ðóõó òðàíñïîðòó ³ çàéíÿòòÿì
ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî
ðîçì³ðîì 3,5 ì X 7,0 ì çà äîäàòêîâèì ïî-
ãîäæåííÿì ç óïðàâë³ííÿì ÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ
Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³.

1.2. Ï³äêëþ÷åííÿ âîäîïðîâîäó â³ä áó-
äèíêó ¹ 17/52 äî ³ñíóþ÷î¿ ì³ñüêî¿ ìàã³ñ-
òðàëüíî¿ ìåðåæ³ Ä=500ìì ïî âóë. Á.
Õìåëüíèöüêîãî çàêðèòèì ñïîñîáîì áåç
îáìåæåííÿ ðóõó òðàíñïîðòó òà ï³øîõîä³â.

1.3. Ïðîêëàäàííÿ äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿
Ä=300ìì ï³ä ïðî¿çíîþ ÷àñòèíîþ âóë. Á.
Õìåëüíèöüêîãî â³ä ïðîåêòíîãî êîëîäÿçÿ
íà òðîòóàð³ á³ëÿ áóäèíêó ¹ 17/52 äî ³ñíó-
þ÷îãî êîëîäÿçÿ íà òðîòóàð³ á³ëÿ áóä³âë³
Íàö³îíàëüíî¿ îïåðè Óêðà¿íè çàêðèòèì
ñïîñîáîì áåç îáìåæåííÿ ðóõó òðàíñïîðòó.

Âëàøòóâàííÿ ïðîåêòíîãî êîëîäÿçÿ íà
òðîòóàð³ á³ëÿ áóäèíêó ¹ 17/52 íà âóë. Á.
Õìåëüíèöüêîãî âèêîíàòè ç 22.00 ï’ÿòíè-
ö³ äî 05.30 ïîíåä³ëêà ³ç ÷àñòêîâèì çàéíÿò-
òÿì òðîòóàðó ðîçì³ðîì 4,0 ì X 4,0 ì çà
äîäàòêîâèì ïîãîäæåííÿì ç óïðàâë³ííÿì
ÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³.

1.4. Áóä³âíèöòâà ìåðåæ åëåêòðîïîñòà-
÷àííÿ â³ä ÏÑ “Âîêçàëüíà” ïî âóë. Êîì³í-
òåðíó, áóëüâ. Òàðàñà Øåâ÷åíêà, âóë. ²âà-
íà Ôðàíêà òà Ëåîíòîâè÷à äî ÐÏ-62 ó äâî-
ð³ áóäèíêó íà âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî,
17/52 â³äêðèòèì ñïîñîáîì çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ï. 3 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî ç çàòâåðäæå-
íèì ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòîì
âèêîíàííÿ ðîá³ò.

Ïåðåõîäè ïðî¿çíèõ ÷àñòèí âóë. Êîì³í-
òåðíó, áóëüâ. Òàðàñà Øåâ÷åíêà, âóë. ²âà-
íà Ôðàíêà òà Ëåîíòîâè÷à âèêîíóâàòè çà-

õâàòêàìè ç 22.00 ï’ÿòíèö³ äî 05.30 ïîíå-
ä³ëêà ç òèì÷àñîâèì îáìåæåííÿì ðóõó
òðàíñïîðòó ³ ÷àñòêîâèì çàéíÿòòÿì ïðî¿ç-
íî¿ ÷àñòèíè, çàëèøàþ÷è ïðî¿çä øèðèíîþ
3,5 ì. Äàòè âèêîíàííÿ ðîá³ò íà êîæíîìó
ç ïåðåõîä³â äîäàòêîâî ïîãîäèòè ç óïðàâ-
ë³ííÿì ÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³.

2. ÒÎÂ “ßðîñëàâ³â Âàë”:
2.1. Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò îòðèìà-

òè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëà-
ãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) îðäåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.2. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè â ÓÄÀ² ÃÓ
ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõåìè îðãàí³çà-
ö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó òà ïðîõîäó ï³øîõî-
ä³â íà ïåð³îä ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ç âñòàíîâ-
ëåííÿì äîðîæí³õ çíàê³â, îãîðîäæåííÿ,
ï³øîõ³äíèõ ì³ñòê³â, îñâ³òëåííÿ äëÿ áåç-
ïå÷íîãî ïðîõîäó ï³øîõîä³â ó ì³ñöÿõ âè-
êîíàííÿ ðîá³ò.

2.3. Ïðè âèêîíàíí³ ðîá³ò êåðóâàòèñü
Ïðàâèëàìè âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåì-
íèõ ñïîðóäàõ òà íàäçåìíîìó ³íæåíåðíî-
ìó îáëàäíàííþ â ì³ñò³ Êèºâ³, çàòâåðäæå-
íèìè ð³øåííÿì âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â
â³ä 04.02.80 ¹ 125.

2.4. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè
ïîêðèòòÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè çà òèïîì ³ñíó-
þ÷îãî, à òðîòóàð³â — ô³ãóðíèìè åëåìåí-
òàìè ìîùåííÿ òà ïåðåäàòè ¿õ çà àêòîì êî-
ìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ
øëÿõ³â òà ñïîðóä íà íèõ Øåâ÷åíê³âñüêî-
ãî ðàéîíó.

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà áåçàâàð³éíå òà
ñâîº÷àñíå âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà
äèðåêòîðà ÒÎÂ “ßðîñëàâ³â Âàë” Î. Ñïà-
ñèáêî.

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

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

Голова Л. Черновець ий

Про затвердження Порядку 
отримання та передачі подарунків м. Києву 
до Музею подарунків — філії Музею історії

міста Києва
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1754 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 15.06.2006 № 958 “Про ство�
рення Музею подарунків — філії Музею історії міста Києва”, з метою впорядкування процедури отриман�
ня та передачі подарунків м. Києву до Музею подарунків — філії Музею історії міста Києва:

1. Çàòâåðäèòè Ïîðÿäîê îòðèìàííÿ òà ïå-
ðåäà÷³ ïîäàðóíê³â ì. Êèºâó äî Ìóçåþ ïî-
äàðóíê³â (äàë³ — Ìóçåé) — ô³ë³¿ Ìóçåþ ³ñ-
òîð³¿ ì³ñòà Êèºâà, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Óïðàâë³ííþ ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â
àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ñï³ëüíî ç Ãîëîâíèì óïðàâ-
ë³ííÿì êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-
÷èòè êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì öüîãî ïî-
ðÿäêó äåïóòàòàìè ³ ïðàö³âíèêàìè ñåêðåòà-
ð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ïîñàäîâè-
ìè îñîáàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿).

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

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Æóðàâñüêîãî Â. Ñ. ³ çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Ðóäèêà Ñ. ß. çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì
îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) № 1754
від 27 грудня 2007 року

ПОРЯДОК
отримання та передачі подарунків м. Києву до Музею подарунків —

філії Музею історії міста Києва

1. Ïîäàðóíêàìè ì. Êèºâó ââàæàþòüñÿ ïðåäìåòè øèðîêîãî âæèòêó, ïðåäìåòè ñïåö³-
àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, òâîðè ìèñòåöòâà òà ³íø³ ðå÷³, îòðèìàí³ äåïóòàòàìè ³ ïðàö³âíè-
êàìè ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ïîñàäîâèìè îñîáàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â ïðîöåñ³ çóñòð³÷åé
ç ³íîçåìíèìè ïðåäñòàâíèêàìè, ùî â³äáóëèñÿ ó ì. Êèºâ³, àáî ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ íèìè
ñëóæáîâîãî â³äðÿäæåííÿ, à òàêîæ ïðåäìåòè, ïåðåäàí³ â äàð ì. Êèºâó ì³ñòàìè-ïîáðàòè-
ìàìè ³ ì³ñòàìè-ïàðòíåðàìè, ³íîçåìíèìè òà óêðà¿íñüêèìè äåëåãàö³ÿìè, ³íîçåìíèìè òà
óêðà¿íñüêèìè ô³çè÷íèìè àáî þðèäè÷íèìè îñîáàìè, ³íøèìè ìóçåÿìè, ì³æíàðîäíèìè
îðãàí³çàö³ÿìè àáî ¿õ ïîñàäîâèìè îñîáàìè.

2. Ïîäàðóíêè ì. Êèºâó ïåðåäàþòüñÿ äåïóòàòàìè ³ ïðàö³âíèêàìè ñåêðåòàð³àòó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ïîñàäîâèìè îñîáàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äî óïðàâë³ííÿ ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â àïàðà-

Про реконструкцію ділянки
трамвайної лінії від станції “Гната Юри” 

до вулиці Симиренка
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1760 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради
від 16.06.2005 № 433/3009 “Про затвердження Комплексної схеми транспорту міста Києва на період до
2020 року”, з метою забезпечення належної роботи трамвайної лінії та надання якісних послуг з переве�
зення пасажирів:

1. Âèçíà÷èòè çàìîâíèêîì ðîçðîáêè ïðî-
åêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ä³ëÿíêè òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ â³ä ñòàí-
ö³¿ “Ãíàòà Þðè” äî âóëèö³ Ñèìèðåíêà ç
áóä³âíèöòâîì çóïèíêîâèõ ñòàíö³é ç îá’-
ºêòàìè ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî òà òîðãîâåëü-
íîãî ïðèçíà÷åííÿ êîìóíàëüíå ï³äïðèºì-
ñòâî “Êè¿âïàñòðàíñ” (äàë³ — ÊÏ “Êè¿â-
ïàñòðàíñ”).

2. Äîçâîëèòè ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ” çä³éñ-
íèòè ïðîåêòóâàííÿ òà ðåêîíñòðóêö³þ ä³-
ëÿíêè òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ â³ä ñòàíö³¿ “Ãíàòà
Þðè” äî âóëèö³ Ñèìèðåíêà ç áóä³âíèö-
òâîì çóïèíêîâèõ ñòàíö³é ç îá’ºêòàìè ñî-
ö³àëüíî-ïîáóòîâîãî òà òîðãîâåëüíîãî ïðè-
çíà÷åííÿ, ïåðåäáà÷èâøè òðèçì³ííèé ðå-
æèì ðîáîòè.

3. ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”:
3.1. Çàìîâèòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äî-

êóìåíòàö³þ íà ðåêîíñòðóêö³þ ä³ëÿíêè
òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ â³ä ñòàíö³¿ “Ãíàòà Þðè”
äî âóëèö³ Ñèìèðåíêà òà çàòâåðäèòè ¿¿ â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.2. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó ïðîåêòíó òà
ï³äðÿäíó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ ç ðîçðîá-
êè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà
ðåêîíñòðóêö³¿ ä³ëÿíêè òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ íà
òåíäåðí³é îñíîâ³.

3.3. Îòðèìàòè ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêî-
ãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) àðõ³òåêòóðíî-ïëàíó-
âàëüíå çàâäàííÿ òà âèêîíàòè éîãî óìîâè.

3.4. Îäåðæàòè â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóä-
êîíòðîëþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) òà Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) â³äïîâ³äíî äîçâ³ë òà îðäåð íà âèêîíàí-
íÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.

3.5. Äî ïî÷àòêó áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ³ç ðå-
êîíñòðóêö³¿ ä³ëÿíêè òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ â³ä
ñòàíö³¿ “Ãíàòà Þðè” äî âóëèö³ Ñèìèðåí-
êà çàê³í÷èòè áóä³âíèöòâî òðàìâàéíî¿ ë³í³¿
íà Â³äðàäíîìó ïðîñïåêò³ äî âóëèö³ Ñèìè-
ðåíêà, â çâ’ÿçêó ç ÷èì îòðèìàòè ïîãîäæåí-
íÿ íà ðåêîíñòðóêö³þ çàë³çíè÷íèõ øëÿõî-
ïðîâîä³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà ä³ëÿíö³ áóä³â-
íèöòâà ³ º îá’ºêòàìè äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³,
òà ï³äãîòóâàòè â³äïîâ³äí³ çì³íè äî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ â³ä 05.08.2005 ¹ 1451 “Ïðî áó-
ä³âíèöòâî òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ ïî Â³äðàäíîìó
ïðîñïåêòó äî âóëèö³ Ñèìèðåíêà”.

3.6. Â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
28.07.2003 ¹ 1374 (ç³ çì³íàìè òà äîïîâ-
íåííÿìè, âíåñåíèìè ðîçïîðÿäæåííÿì Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
16.10.2006 ¹ 1516) ïðîâåñòè êîíêóðñ ³ç
çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â äëÿ ô³íàíñóâàííÿ
ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâà çóïèíêîâèõ
ñòàíö³é ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî-ïîáóòîâî-
ãî òà òîðãîâåëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ íà ä³-
ëÿíö³ òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ â³ä ñòàíö³¿ “Ãíàòà
Þðè” äî âóëèö³ Ñèìèðåíêà.

3.7. Â óìîâàõ êîíêóðñó ïåðåäáà÷èòè, ùî
ï³ñëÿ áóä³âíèöòâà òà ââåäåííÿ â åêñïëóàòà-
ö³þ îá’ºêò³â, çàçíà÷åíèõ â ïóíêò³ 3.6 öüî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çóïèíêîâ³ ñòàíö³¿ íà
ä³ëÿíö³ òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ â³ä ñòàíö³¿ “Ãíà-
òà Þðè” äî âóëèö³ Ñèìèðåíêà ïåðåäàþ-
òüñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, à îá’ºêòè ñî-
ö³àëüíî-ïîáóòîâîãî òà òîðãîâåëüíîãî ïðè-
çíà÷åííÿ — ó âëàñí³ñòü ³íâåñòîðà.

3.8. Óêëàñòè ³íâåñòèö³éí³ óãîäè ç ³íâåñ-
òîðàìè íà ô³íàíñóâàííÿ ïðîåêòóâàííÿ òà
áóä³âíèöòâà çàçíà÷åíèõ ó ï.3.6 öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ îá’ºêò³â.

3.9. Ï³ñëÿ ðîçðîáêè òà çàòâåðäæåííÿ
ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà áó-
ä³âíèöòâî çóïèíêîâèõ ñòàíö³é ç îá’ºêòà-
ìè ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî òà òîðãîâåëüíî-
ãî ïðèçíà÷åííÿ âèð³øèòè ïèòàííÿ ïàéî-
âî¿ ó÷àñò³ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðà-
äè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó
ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â)
ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”
(³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè).

3.10. Âèð³øèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó ïèòàííÿ çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñï³ëüíî ç Ãîëîâ-
íèì óïðàâë³ííÿì òðàíñïîðòó âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ï³ä-
ãîòóâàòè ïðîïîçèö³¿ Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðà-
ä³ ùîäî ïðèéíÿòòÿ ïîáóäîâàíèõ òà ââåäå-
íèõ â åêñïëóàòàö³þ ó âñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó çóïèíêîâèõ ñòàíö³é íà ä³ëÿíö³
òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ â³ä ñòàíö³¿ “Ãíàòà Þðè”
äî âóëèö³ Ñèìèðåíêà äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

5.1. Ó çâ’ÿçêó ç ðåêîíñòðóêö³ºþ ä³ëÿíêè
òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ ïåðåãëÿíóòè ìàðøðóòè
ì³ñüêîãî òðàíñïîðòó ç ìåòîþ îïòèì³çàö³¿
¿õ ðîáîòè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ

5.2. Ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íàäàòè äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñ-
òèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî
âêëþ÷åííÿ ðîá³ò ç ðîçðîáêè ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ðåêîíñòðóê-
ö³þ òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ â³ä ñòàíö³¿ “Ãíàòà
Þðè” äî âóëèö³ Ñèìèðåíêà äî ïðîåêòó
Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà
êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2008 ð³ê
òà áóä³âåëüíèõ ðîá³ò äî ïðîåêòó Ïðîãðà-
ìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíî-
ãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2009 ð³ê òà ïî-
äàëüø³ ðîêè.

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

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

Голова Л. Черновець ий

òó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ó òðèäåííèé òåðì³í (ÿêùî âðó÷åííÿ â³äáóëîñÿ ó ì. Êèºâ³).

Ó âèïàäêó, êîëè âðó÷åííÿ ïîäàðóíê³â ì. Êèºâó äåïóòàòàì ³ ïðàö³âíèêàì ñåêðåòàð³-
àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ïîñàäîâèì îñîáàì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³äáóëîñÿ ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ íèìè ñëóæ-
áîâîãî â³äðÿäæåííÿ, òàê³ ïðåäìåòè ïåðåäàþòüñÿ äî óïðàâë³ííÿ ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â
àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) ó òðèäåííèé òåðì³í ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ â³äðÿäæåííÿ.

3. Óïðàâë³ííÿ ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðèéìàº ïîäàðóíêè ì. Êèºâó íà òèì-
÷àñîâå çáåð³ãàííÿ òà âíîñèòü ³íôîðìàö³þ ïðî îäåðæàí³ ïîäàðóíêè äî æóðíàëó ðåºñòðà-
ö³¿ ïîäàðóíê³â ì. Êèºâó ç çàçíà÷åííÿì äæåðåëà, ÷àñó, íàãîäè âðó÷åííÿ òà êîðîòêîãî
îïèñó ïîäàðóíêó.

4. Óïðàâë³ííÿ ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ
êàëåíäàðíîãî ì³ñÿöÿ íàñòóïíîãî çà çâ³òíèì ïåðåäàº îäåðæàí³ ïîäàðóíêè ì. Êèºâó äî
Ìóçåþ íà ï³äñòàâ³ àêò³â ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ íà ïîñò³éíå çáåð³ãàííÿ òà äëÿ ïîäàëüøîãî
åêñïîíóâàííÿ.

Заст пни олови — ерівни апарат Б. Стичинсь ий
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Âåðîí³êà ÆÀÍÂ²
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Íàéë³ïøó ïîäîðîæ ìîãî æèòòÿ ÿ çðîáèëà
äî Áðåòàí³ — ïðîâ³íö³¿ Ôðàíö³¿. Ìèíóëîãî
ë³òà êóòþð’º Ïàêî Ðàáàíí çàïðîñèâ ìåíå â
ñâ³é áóäèíîê íà ï³âíî÷³ Ôðàíö³¿ — â³äïî÷è-
òè é íàáðàòèñÿ íîâèõ âðàæåíü íà áåðåç³ îêå-
àíó. Ï³ñëÿ ãàëàñëèâîãî Êèºâà ³ Ïàðèæà îïè-
íèòèñÿ â òèõ³é ³ çàòèøí³é Áðåòàí³ áóëî
ñïðàâæíüîþ êàçêîþ. Öå ì³ñöå, äå íå ïîì³-
÷àºø ÷àñó. Ìåí³ çäàºòüñÿ, êîæåí, õòî õî÷ ðàç
òàì ïîáóâàâ, â³ä÷óº äóõ ³ñòîð³¿, ìèíóëîãî,
îâ³ÿíîãî ëåãåíäàìè, çàíóðèòüñÿ â ñâ³ò êàç-
êè.

Àòëàíòè÷íèé îêåàí çëèâàºòüñÿ ç íåáîì.
Â³ä ÷èñòîãî ïîâ³òðÿ ïåðåõîïëþº ïîäèõ. À òà-
êèõ ìîðåïðîäóêò³â, ÿêèìè ñëàâèòüñÿ Áðå-
òàíü, íåìîæëèâî çíàéòè ó æîäíîìó êóòî÷êó
ñâ³òó! Ðàíêàìè ÿ ñèä³ëà íà òåðàñ³ é ìèëóâà-
ëàñÿ ñîííèì îêåàíîì. Ñð³áëÿñòà ãëàä³íü âî-
äè, áåçìåæíà ñèíÿâà íåáà... Êîëè äèâèøñÿ
íà õâèë³, ïðèõîäèòü îñîáëèâå íàòõíåííÿ —
ÿ ìàëþâàëà ìîäåë³ äëÿ íîâî¿ êîëåêö³¿.

ßêùî ìåòà âàøîãî â³äïî÷èíêó — ïîâåñå-
ëèòèñÿ é ïîïëàâàòè â îêåàí³, òî ë³ïøå äî
Áðåòàí³ íå ¿õàòè. Àëå êîëè õî÷åòå ïîáàëóâà-
òè ñåáå ðåëàêñóþ÷èìè ïðîöåäóðàìè, ïî-
ñïðàâæíüîìó ðîçñëàáèòèñÿ é ïðîâåñòè íà
100% çäîðîâèé â³äïî÷èíîê — Áðåòàíü — ÿê-
ðàç òå, ùî ïîòð³áíî.

Ïîïðè ë³òî, îêåàí áóâ äóæå õîëîäíèé, ³
ï³ñëÿ ê³ëüêîõ áåçóñï³øíèõ ñïðîá ñêóïàòèñÿ
ÿ âèð³øèëà, ùî ðîáèòèìó ñòàâêó íà ïîäîðî-
æ³. Äâà òèæí³ ìè êîëåñèëè Íîðìàíä³ºþ ³
Áðåòàííþ, â³äâ³äóâàëè íàéö³êàâ³ø³ ì³ñöÿ,
îá³äàëè â íàéêðàùèõ ðåñòîðàíàõ ³ òâîðèëè.
Ó ìîºìó ðîçïîðÿäæåíí³ áóëè ÷åðâîíèé êàá-
ð³îëåò, ö³ëêîâèòà ñâîáîäà ä³é ³ íåâè÷åðïí³
÷óäåñà ö³º¿ äèâîâèæíî¿ çåìë³.

Ïåðøå âðàæåííÿ â³ä Áðåòàí³ ñïðàâèëè íà
ìåíå áðåòîíñüê³ ìàÿêè, â³ðí³ äðóç³ ìîðÿê³â
³ ðèáàëîê. Ïðîéøîâøè íåëåãêèé øëÿõ ó 307
ñõîäèíîê, ÿ ï³äíÿëàñÿ íà ìàÿê Åêìþëü, çâ³ä-
êè â³äêðèâàºòüñÿ øèêàðíà ïàíîðàìà íà îêî-
ëèö³.

Àáàòñòâî Ìîí-ñåí-ì³øåëü óçàãàë³ ââàæàþ
ñïðàâæí³ì ÷óäîì ñâ³òó. Äèâíî, àëå âäåíü îêå-
àí â³äñòóïàº íà 12 ê³ëîìåòð³â, ³ ìîíàñòèð çà-
ëèøàºòüñÿ íàîäèíö³ ïîñåðåä “ìîêðî¿” ïóñ-
òåë³! Ìîæíà çàïðîñòî ïðîãóëÿòèñÿ ïî äíó
îêåàíó ³ íàâ³òü íàçáèðàòè ìîëþñê³â, ïîäè-
âèòèñÿ íà âîäîðîñò³. Ââå÷åð³ âîäà ïðèáóâàº,
³ ãîðà îïèíÿºòüñÿ ç óñ³õ áîê³â îòî÷åíîþ ìîð-
ñüêîþ ãëèá³ííþ. Öå òàê ïðåêðàñíî!

Êîæíå äåðåâî ³ êàì³íü, ðåñòîðàí÷èê ³ òà-
âåðíà, çàìîê ³ ìóçåé çáåðåãëè äóõ ³ àòìîñôå-
ðó ëåãåíäàðíîãî ìèíóëîãî. Í³ äëÿ êîãî íå
ñåêðåò, ùî Áðåòàíü — áàòüê³âùèíà áåçë³÷³
ïåðåêàç³â ³ ì³ô³â. Óñ³ çíàþòü ïðî Òðèñòàíà
òà ²çîëüäó, òàºìíèö³ ì³ñòà ²ñ, ÷àð³âíèêà Ìåð-
ë³íå. Äèâíî, òà ì³ñöåâ³ æèòåë³ äîñ³ â³ðÿòü ó
ôåé, äðàêîí³â ³ ðóñàëîê.

Íà Íîâèé ð³ê ÿ çíîâó ïîâåðíóëàñÿ äî Áðå-
òàí³. Ïàêî Ðàáàíí çàïðîñèâ äðóç³â ç³ âñüîãî
ñâ³òó íà íîâîð³÷í³ ñâÿòà. ß ïîëåò³ëà ç ìàëåíü-
êîþ äîíüêîþ ªâîþ, ³ äóæå ðàäà, ùî ¿¿ ïåð-
øà ïîäîðîæ â³äáóëàñÿ ñàìå â öåé êðàé. Íå
ïîâ³ðèòå, àëå, ïîïðè çèìó, òàì, ÿê ³ òîä³, âñå
çåëåíå. Ó ñàäó Ïàêî Ðàáàííà êâ³òíóòü êâ³òè,
à äåðåâà ³ òðàâà — òàê³ ñàì³, ÿê áóëè â ëèï-
í³
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Íà ñòîðîæ³ ñòàðîâèíè
Çàìêè òà ðó¿íè Ð³âíåíùèíè äîñ³ íàãàäóþòü 
ïðî ñëàâåòíå ìèíóëå
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Відч ти справжню романти
можна по-різном : влашт вати
вечерю при свіч ах, подивитися
сентиментальний інофільм або
ж поїхати на вихідні на Рівнен-
щин . Саме т т розташовані
давні Острозь ий і Д бенсь ий
зам и, а та ож ба ато зр йнова-
них і не менш ці авих б дівель.
У спадо У раїні дісталася чис-
ленна іль ість архіте т рних
спор д, та, на жаль, ба ато з
них і досі не відновлено. А втім,
для допитливо о т риста побл -
ати р їнами та само заманли-
во, я і подивитися на спосіб
життя наших пращ рів нязів-
сь доб . Безліч можливостей
для цьо о від риває Рівненсь а
область, об’їхати отр можна
за лічені дні.

Р їни приваблюють орів
Ó Áåðåçí³âñüêîìó ðàéîí³ º íåïðèì³òíå

ñåëî Ãóáê³â. Ïîðÿä ³ç íèì íà áåðåç³ ð³÷-
êè Ñëó÷ âèñî÷³þòü ðó¿íè, ùî êîëèñü áó-
ëè ì³öíèì óêð³ïëåííÿì. Òóò ó XV ñòîë³ò-
ò³ ïîáóäîâàíî çàìîê ç óñ³ìà òðàäèö³éíè-
ìè àòðèáóòàìè: íàð³æíèìè âåæàìè-á³é-
íèöÿìè, â’¿çíèìè âîðîòàìè òà ï³äéîì-
íèì ìîñòîì. Òà 1708 ðîêó çàìîê óùåíò
çðóéíóâàëè øâåäñüê³ â³éñüêà. Â³äòîä³ íà
ì³ñö³ êîëèøíüîãî çàìêó ìîæíà ò³ëüêè
ïîôàíòàçóâàòè: òóò áóâ ïàëàö, à òóò — âî-
ðîòà... Ëèøèëîñÿ ê³ëüêà íàï³âçðóéíîâà-
íèõ ñò³í, à íà ñàì³é ãîð³ ïîì³òí³ ï³äîçð³-
ë³ çàãëèáëåííÿ. Ïåâíî, ó äàâíèíó ï³ä çàì-
êîì áóëè ï³äçåìåëëÿ. Óçèìêó çàìêîâà ãî-
ðà ñòî¿òü íà ñàìîò³, à âë³òêó ¿¿ çàçâè÷àé
îêóïîâóþòü ì³ñöåâ³ êîðîâè: íà ñõèëàõ ÷ó-
äîâ³ ïàñîâèñüêà.

Резиденція раїнсь их
ма натів

Íà ï³âäí³ Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³ ðîçòàøî-
âàíå ì³ñòî Îñòðîã. Âîíî çãàäóºòüñÿ ùå
1100 ðîêîì â ²ïàò³¿âñüêîìó ë³òîïèñ³. Ââà-
æàºòüñÿ, ùî íàçâà ïîõîäèòü â³ä îãîðîæ³,
ÿêó äàâí³ ìåøêàíö³ âèêîðèñòîâóâàëè äëÿ
çàõèñòó â³ä íàá³ã³â êî÷îâèõ ïëåìåí. Òîé
ìàñèâíèé ÷àñòîê³ë íàçèâàëè îñòðîãîì.

Ñàìå â Îñòðîç³ º ñëàâåòíèé çàìîê —

ðåçèäåíö³ÿ êíÿç³â Îñòðîçüêèõ, çðàçîê
äàâíüîðóñüêîãî ôîðòèô³êàö³éíîãî ìèñ-
òåöòâà. Éîãî ïåðø³ äåðåâ’ÿí³ óêð³ïëåííÿ,
çâåäåí³ ùå â äîìîíãîëüñüê³ ÷àñè, â 1241
ðîö³ ïîâí³ñòþ çíèùèëè òàòàðñüê³ îðäè. Ó
XIV ñòîë³òò³ Äàíèëî Îñòðîçüêèé (ïåðøèé
êíÿçü äèíàñò³¿) â³äíîâèâ íà Ñóäîâ³é (çàì-
êîâ³é) ãîð³ çðóéíîâàí³ ñïîðóäè. Ï³çí³øå
¿õ íå ðàç äîáóäîâóâàëè òà ïåðåáóäîâóâà-
ëè, à âò³ì, âîíè çáåðåãëè ñóâîðèé âèãëÿä
ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ. Ð³ä êíÿç³â Îñòðîçüêèõ, ÿê³
âîëîä³ëè ì³ñòîì ç XIV äî XVII ñòîë³òòÿ,
ââàæàºòüñÿ îäíèì ç íàéáàãàòøèõ òà íàé-
âïëèâîâ³øèõ ñåðåä óêðà¿íñüêèõ ìàãíàò³â.

Çàìîê âèñî÷³º íà íåâåëèêîìó îâàëüíî-
ìó ìàéäàí÷èêó íà ïàãîðá³. Òàêå ì³ñöå îá-
ðàíî íå âèïàäêîâî: ï³âäåííèé òà ñõ³äíèé
áîêè çàìêó âèõîäèëè íà ïîíàä 20-ìåòðî-
âèé êðóòèé ñõèë, à ï³âí³÷íà òà çàõ³äíà
÷àñòèíè â³äîêðåìëåí³ â³ä ì³ñòà ãëèáîêè-
ìè ðîâàìè, äå êîëèñü áóâ ÿð.

Íàéäàâí³øó ñïîðóäó ôîðòåö³ — “Âåæà
ìóðîâàíà” çàêëàâ ùå Äàíèëî Îñòðîçüêèé.
Ó íèæíüîìó ÿðóñ³ ñïîðóäè çáåð³ãàëèñÿ
ð³çíîìàí³òí³ ïðèïàñè, à âåðõí³é ó Õ²Õ íà
ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òü ïåðåáóäóâàëè. Íèí³ ó
âåæ³ ä³º Îñòðîçüêèé êðàºçíàâ÷èé ìóçåé ç
êîëåêö³ºþ ïîðòðåò³â êíÿç³â Îñòðîçüêèõ,
³êîíàìè XIV — XVIII ñòîë³òü (òàê çâàíî¿
Îñòðîçüêî¿ øêîëè ³êîíîïèñó). Ìîæíà îã-
ëÿíóòè âåëèê³ ñêëàäè ïðîäîâîëüñòâà òà
çáðî¿, êíÿç³âñüêó áåíêåòíó çàëó, ðîáî÷èé
êàá³íåò ³ æèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ. Â çàìêó
çáåðåãëèñÿ ê³ìíàòè ç ³íòåð’ºðîì XIV ñòî-
ë³òòÿ. À äëÿ øàíóâàëüíèê³â ìèíóâøèíè
ôóíêö³îíóº ìóçåé íóì³çìàòè÷íèõ êîëåê-
ö³é: â íüîìó ç³áðàíî ìîíåòíî-ãðîøîâ³
ö³ííîñò³ XVII — XIX ñòîë³òü, îêëàäè ³êîí,
à òàêîæ þâ³ëåéí³ òà ïàì’ÿòí³ ìîíåòè âæå
ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè.

²ç âåæåþ ñóñ³äóº Áîãîÿâëåíñüêèé ñî-
áîð, òèïîâèé çðàçîê õðåñòîâîáàíåâî¿ ñèñ-
òåìè, ïîïóëÿðíî¿ â äîìîíãîëüñüê³é Ðóñ³.
Öåðêâà áóëà ÷àñòèíîþ îáîðîííèõ ñïî-
ðóä ì³ñòà: ç ïîòîâùåíèìè ñò³íàìè òà á³é-
íèöÿìè. Ï³ñëÿ ïåðåõîäó â êàòîëèöèçì
õðàì áóëî ï³ääàíî àíàôåì³, òðèâàëèé ÷àñ
â³í ñòîÿâ ïîðîæí³é. Ó Õ²Õ ñòîë³òò³ Áîãî-
ÿâëåíñüêèé ñîáîð ðåêîíñòðóþâàëè òà â³ä-
áóäóâàëè. “Êîï³ÿ” â íàòóðàëüíó âåëè÷è-
íó, õî÷ ³ çáåðåãëà îñíîâí³ ïðîïîðö³¿ õðà-
ìó, çì³íèëà àðõ³òåêòóðíèé ñòèëü. ²ç ïî-
çîëî÷åíèìè áàíÿìè íèí³ õðàì ìàº íà-
â³òü çàíàäòî íîâèé âèãëÿä. Íà çàìêîâî-
ìó ïîäâ³ð’¿ º ³ Íîâà áàøòà (ùå îäíà íà-
çâà — Êðóãëà), ìîëîäøà çà âåæó òà öåðê-
âó. Â Îñòðîç³ âàðòî â³äâ³äàòè é ³íø³ îáî-
ðîíí³ óêð³ïëåííÿ: Ëóöüêó áðàìó (òåïåð
òóò ìóçåé ñòàðîäðóê³â), Òàòàðñüêó áàøòó
(íà æàëü, çàíåäáàíó).

Îñòðîã â³äîìèé ³ òèì, ùî â öüîìó ì³ñ-

ò³ ïîáóäîâàíî ïåðøèé âèùèé íàâ÷àëü-
íèé çàêëàä — Îñòðîçüêó àêàäåì³þ, ïðè
ÿê³é âèäàëè ³ ïåðøó ïîâíó çá³ðêó êíèã
Ñòàðîãî ³ Íîâîãî çàïîâ³ò³â. Ïðîòå ñüîãî-
äí³ àêàäåì³þ øóêàòè ìàðíî: ï³ñëÿ ñìåð-
ò³ êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî îøàòíå ì³ñòî çàíå-
ïàëî.

Стеж ами Тараса Б льби
ßêùî ÷èòàëè “Òàðàñà Áóëüáó” Ìèêî-

ëè Ãîãîëÿ, òî, ìàáóòü, ïàì’ÿòàºòå îáëîãó
Äóáíåíñüêîãî çàìêó çàïîðîçüêèì â³é-
ñüêîì òà çðàäó îòàìàíîâîãî ñèíà. “ß òå-
áå ïîðîäèâ, ÿ òåáå ³ âá’þ”,— öå áóëî ñà-
ìå òóò. Çàìîê ðîçòàøîâàíèé ó öåíòð³ ñà-
ìîãî ì³ñòà, ä³ñòàòèñÿ ÿêîãî çà ï³âòîðè ãî-
äèíè ìîæíà àâòîáóñîì. Äî êîìïëåêñó
çàìêó âõîäÿòü ê³ëüêà áóä³âåëü, ùîïðàâäà,
íå âñ³ ¿õ äî ê³íöÿ ðåêîíñòðóéîâàíî. Çà-
ìîê XV ñòîë³òòÿ íà áåðåç³ ²êâè òàêîæ íà-
ëåæàâ ðîäó êíÿç³â Îñòðîçüêèõ. Ãîëîâí³
ñïîðóäè: äâà ïàëàöè, îòî÷åí³ âàëîì òà çà-
õèñíèì ðîâîì. Çàâäÿêè óí³êàëüí³é ñèñ-
òåì³ òóíåë³â çàìîê æîäíîãî ðàçó íå çà-
õîïëþâàëè. Ëèøå ï³ä ÷àñ Ïåðøî¿ ñâ³òî-
âî¿ â³éíè àâñòðî-óãîðñüê³ â³éñüêà âàæêîþ
àðòèëåð³ºþ ÷àñòêîâî çðóéíóâàëè ôîðòå-
öþ. Òà îñòàííüîãî óäàðó çàâäàëà ðàäÿí-
ñüêà àðì³ÿ. Ï³ñëÿ ÷àñòèíè, ÿêà äèñëîêó-
âàëàñÿ â ïðèì³ùåíí³, ôîðòåöÿ ïåðåòâî-
ðèëàñÿ íà ðóìîâèùå. Âò³ì, ³ òåïåð ó äå-
ÿêèõ çàêðèòèõ çàëàõ âèñÿòü ïëàêàòè ç ³ñ-
òîð³¿ êîìñîìîëó. Íèí³ â çàìêó â³äêðèòî
ê³ëüêà ³ñòîðè÷íèõ åêñïîçèö³é, ïîòðîõó
â³äíîâëþþòü ³íòåð’ºðè ïàëàöó Ëþáîìèð-
ñüêèõ, ÿê³ âîëîä³ëè çàìêîì ó XVIII ñòî-
ë³òò³.

Фортеця для ал о олі ів
Ñåëèùå Êëåâàíü ì³ñòèòüñÿ íåïîäàë³ê

â³ä êîðäîíó Ð³âíåíñüêî¿ òà Âîëèíñüêî¿
îáëàñòåé íà áåðåç³ ð³÷êè Ñòóáëà. Â XV
ñòîë³òò³ êíÿçü Ôåä³ð ×àðòîðèéñüêèé çà-
ïî÷àòêóâàâ áóä³âíèöòâî òóò îáîðîííî¿
ôîðòåö³. Òîâùèíà ñò³í áàøò (îäíà äå-
ðåâ’ÿíà ³ äâ³ êàì’ÿí³) ó äåÿêèõ ì³ñöÿõ ñÿ-
ãàëà 3,8 ìåòðà! Ôîðòåöÿ ïîñò³éíî çì³íþ-
âàëà ñâîº ïðèçíà÷åííÿ: òóò áóëè ³ êîëå-
ã³ÿ ³ºçó¿ò³â, ³ ïîëüñüêà ã³ìíàç³ÿ, ³ â³éñü-
êîâèé ãàðí³çîí. Ó 1915 ðîö³ ï³ä ÷àñ â³é-
ñüêîâèõ ä³é çàìîê áóëî äóæå ïîøêîäæå-
íî. Ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ó òóòåø-
í³õ ïðèì³ùåííÿõ îðãàí³çóâàëè â’ÿçíèöþ
ÍÊÂÑ, à ï³çí³øå — ë³êóâàëüíî-òðóäîâèé
ïðîô³ëàêòîð³é (ËÒÏ) äëÿ àëêîãîë³ê³â.
Ï³ñëÿ ðîçôîðìóâàííÿ çàêëàäó â ñåðåäè-
í³ 1990-õ ðîê³â ñïîðóäà çàëèøèëàñÿ áåç
ãîñïîäàðÿ. Êëåâàíñüêà ôîðòåöÿ ³ äîñ³ º
îäí³ºþ ç íàéäàâí³øèõ íà Âîëèí³

Найпривабливішим для т ристів на Рівненщині лишається Острозь ий замо -- перлина давньор сь ої архіте т ри
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ЦЦ ИИ ММ ИИ   ДД НН ЯЯ ММ ИИ

Ó Òàäæ-Ìàõàë³
â³äáóâàþòüñÿ
êîñìåòè÷í³
ïðîöåäóðè

Ó÷îðà ó Õàðêîâ³ ì³æíàðîäíà
áëàãîä³éíà óñòàíîâà “Ôîíä
Îëåêñàíäðà Ôåëüäìàíà” óðî÷èñ-
òî ïåðåäàëà ó äàð õóäîæíüîìó
ìóçåþ ì³ñòà ï’ÿòü êîëüîðîâèõ ë³-
òîãðàô³é êëàñèê³â ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ
Ïàáëî Ï³êàññî, Àíð³ Ìàò³ññà,
Æîàíà Ì³ðî òà Ñàëüâàäîðà Äà-
ë³. Óñ³ ðîáîòè äàòóþòü 1950 —
60-ìè ðîêàìè.

Àâòåíòè÷í³ñòü êîæíî¿ ðîáîòè
çàñâ³ä÷åíî âëàñíîðó÷íèì ï³äïè-
ñîì àâòîðà, à òàêîæ ñåðòèô³êà-
òîì, îôîðìëåíèì ó â³äïîâ³äíî-
ñò³ äî ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàðò³â.

Ïðî ñâ³é íàì³ð ïîäàðóâàòè

Õàðê³âñüêîìó õóäîæíüîìó ìó-
çåþ òâîðè õóäîæíèê³â-àâàíãàð-
äèñò³â Îëåêñàíäð Ôåëüäìàí çà-
ÿâèâ ìèíóëîãî ðîêó íà â³äêðèò-
ò³ âèñòàâêè “Øàãàë òà ³íø³” ó
õàðê³âñüê³é ãàëåðå¿ “ÀÂÝÊ”. Íà
ï³äòâåðäæåííÿ ñâî¿õ ñë³â êîëåê-
ö³îíåð òîä³ æ ïåðåäàâ ìóçåþ îä-
íó ç ðîá³ò Ìàðêà Øàãàëà.

Êð³ì ðîáîòè Øàãàëà, Õàðê³â-
ñüêèé õóäîæí³é ìóçåé óæå îòðè-
ìàâ ó äàð â³ä Ôîíäó Îëåêñàíäðà
Ôåëüäìàíà áàãàòó êîëåêö³þ
ïðåäìåò³â ÿïîíñüêîãî òðàäèö³é-
íîãî ìèñòåöòâà, à òàêîæ åêñïî-
çèö³éíå îáëàäíàííÿ

Êîð÷ìà 
â³ä êóòþð
Íà íàéòèòóëîâàí³ø³é ñöåí³ êðà¿íè ïîñòàâèëè
“Êàéäàøåâó ñ³ì’þ”

²ñòîð³ÿ “ôðàíê³âñüêèõ” “Êàé-
äàø³â” ïî÷àëàñÿ ç êóðéîçó. Ó ñ³÷-
íåâèõ àô³øàõ òåàòðó, ðîçêëåºíèõ
ïî ì³ñòó, àâòîðîì òâîðó çàì³ñòü
Íå÷óÿ-Ëåâèöüêîãî íàçâàíî Êâ³ò-
êó-Îñíîâ’ÿíåíêà (äåñü íà îêîëè-
öÿõ, äå ãàíåáíèé ðÿäîê íå âñòèã-
ëè çàë³ïèòè àáî çàêðåñëèòè, ðà-
ðèòåòí³ åêçåìïëÿðè, ëèáîíü, ³ äî-
ñ³ êðàñóþòüñÿ íà òóìáàõ). Ïîìèë-
êà ñàìà ñîáîþ âåëüìè êðàñíî-
ìîâíà äëÿ òèõ, õòî âèâ÷àº ð³âåíü
îñâ³÷åíîñò³ äðóêàð³â àáî çàãàëüíå
ñòàâëåííÿ äî êëàñèêè, à âò³ì, íå
òàêà âæå é îáðàçëèâà, ïðèíàéìí³
äëÿ ²âàíà Ëåâèöüêîãî. Àäæå íå
ïðî ïîðóøåííÿ àâòîðñüêèõ ïðàâ
³äåòüñÿ, à ïðî òàêèé ð³âåíü íà-
ðîäíî¿ ëþáîâ³ ÷è ðàäøå ñàìîîòî-
òîæíåííÿ ç òåêñòîì, êîëè âæå â
ïðèíöèï³ íåâàæëèâî, õòî òîé
òåêñò íàïèñàâ.

Ùîá ó ö³é ëþáîâ³ ïåðåñâ³ä÷è-
òèñÿ, âèñòà÷àëî ïîáà÷èòè, ÿêèì
æàë³áíèì ïîãëÿäîì ïðîâîäæàëè
ùàñëèâ÷èê³â ³ç êâèòêàìè ò³, êî-
ìó òàê ³ íå âäàëîñÿ ïîòðàïèòè òî-
ãî âå÷îðà äî çàëè. Ïðèâàáëèâ³-
øî¿ ñèòóàö³¿ äëÿ ïîñòàíîâíèêà
ãîä³ é óÿâèòè: êîëè òèñÿ÷³ ãëÿäà-
÷³â ãîòîâ³ âäÿ÷íî âèáóõíóòè ñì³-
õîì íà êîæí³é ðåïë³ö³ é óçàãàë³
ç³ øê³ëüíèõ ðîê³â ââàæàþòü òâ³ð
÷èìîñü íà êøòàëò íàö³îíàëüíî¿
åìáëåìè, ñàìå ÷àñ ïðàöþâàòè íà
îïîð³ ÷èòàöüêèì î÷³êóâàííÿì.
Ìîâîþ òåàòðó öå îçíà÷àº âèáó-
äîâóâàòè îðèã³íàëüíó àòìîñôåðó,
óð³çíîìàí³òíþâàòè ðèòì, øóêàòè

ïëàñòè÷í³ ð³øåííÿ, êîòð³ íå ïðè-
íèæóâàëè á ë³òåðàòóðíå ïåðøî-
äæåðåëî ñâîºþ áàíàëüí³ñòþ. Îä-
íå ñëîâî, ðîáèòè ñàìå òå, ùî é
ìàº ðîáèòè òåàòð.

Øêîäà, àëå âëàñíå òåàòðó ó
“ôðàíê³âñüê³é” âèñòàâ³ â³ä÷óòíî
áðàêóº. Ðåæèñåð Ïåòðî ²ëü÷åíêî
ï³øîâ íàéïðîñò³øèì øëÿõîì —
çàì³ñòü îðèã³íàëüíîãî ñâ³òó çà-
ïðîïîíóâàâ ïóáë³ö³ æèâ³ ³ëþñòðà-
ö³¿ äî óëþáëåíèõ ñòîð³íîê. Ïðî-
òÿãîì òðüîõ ãîäèí ñïåêòàêëü ñòà-
ðàííî óíèêàº ïîòðåáè âèçíà÷è-
òèñÿ ç ³íòîíàö³ºþ: âóëè÷íà ïî-
õàáùèíà ³ ìîëèòâè ïðî÷àí ï³ä
ñò³íàìè ëàâðè çì³íþþòü îäíå îä-
íîãî íà ñöåí³ òàê, íà÷å â ¿õíüî-
ìó ñóñ³äñòâ³ àâòîðè âèñòàâè
ñïðàâä³ íå âáà÷àþòü æîäíî¿ íå-
â³äïîâ³äíîñò³. Â³ä òàêî¿ ïîâåðõî-
âîñò³ âòðà÷àº íàñàìïåðåä ïåðå-
êîíëèâ³ñòü õóäîæíüîãî âèñëî-
âëþâàííÿ; í³÷îãî äèâíîãî, ùî çà-
ì³ñòü çàíóðåííÿ ó ãëèáèíè íàö³î-
íàëüíî¿ ïñèõîëîã³¿ (ñàìå òàê³ àì-
á³ö³¿ ïî÷àòêîâî ðóõàëè ïîñòàíî-
âíèêàìè) “ôðàíê³âñüêà” “Êàéäà-
øåâà ñ³ì’ÿ” ïîâîë³ ïåðåòâîðþº-
òüñÿ íà íèçêó äåêîðàòèâíèõ êàð-
òèíîê ó ñòèë³ñòèö³ õîäîâîãî òî-
âàðó Àíäð³¿âñüêîãî óçâîçó. Â³ä
øëÿõåòíîãî çàäóìó ñêàçàòè ùîñü
ñâ³æå é æèòòºñòâåðäíå ïðî óêðà-
¿íñüêèé õàðàêòåð áëèæ÷å äî ô³-
íàëó íå çàëèøàºòüñÿ í³÷îãî; ñà-
ìà æ âèñòàâà äåäàë³ á³ëüøå íàãà-
äóº åñòðàäíèé êîíöåðò íàéíèæ-
÷îãî øòèáó, äå âàðòî âèìîâèòè

ñëîâî “êîð÷ìà” àáî “ñâåêðóõà”,
ùîá ïóáë³êà çàéøëàñÿ ðåãîòîì.

Ï³ä ñóïðîâ³ä öüîãî ðåãîòó ïå-
÷àëüíà ³ñòèíà, â³äêðèòà Íå÷óºì-
Ëåâèöüêèì, ñòàº ùå íàî÷í³øîþ.
Àäæå ïîâ³ñòü êëàñèêà íàñïðàâä³
íå ïðî âåñåëó âäà÷ó óêðà¿íöÿ,
êîòðèé ïîãàâêàºòüñÿ ç ñóñ³äîì,
çá³ãàº â øèíîê àáî äî öåðêâè ³
çíîâó ïî÷óâàòèìåòüñÿ ùàñëèâî.
“Êàéäàøåâó ñ³ì’þ” ìîæíà ïðî-
÷èòàòè ÿê êíèæêó ïðî òîòàëüíó
³ñòîðè÷íó ïîðàçêó íàö³¿, êîòðà íå
âì³º æèòè àí³ ó ãðîìàä³, àí³ â ðî-
äèí³. Àí³ â ìèñòåöòâ³, äîäàº äî
öüîãî íåâåñåëîãî ïåðåë³êó “ôðàí-
ê³âñüêà” âèñòàâà, ñòàðàííî íàìà-
ãàþ÷èñü íå ïîì³÷àòè, ÿêà ñóìíà
ðèìà óòâîðþºòüñÿ ì³æ âçàºìíîþ
íåïîâàãîþ Êàéäàøåâèõ äîìî÷àä-
ö³â ³ äåìîíñòðàòèâíîþ áàéäóæ³ñ-
òþ òåàòðó äî òåêñòó òà ãëÿäà÷³â.

Ïðî àíñàìáëåâ³ñòü ó âèñîêîìó
òåàòðàëüíîìó ðîçóì³íí³ òóò ³ íà-
òÿêó íåìàº: ïîòðåáó â³äêðèâàòè
íà ñöåí³ ïàðòíåðà â³äêèíóòî â³ä
ñàìîãî ïî÷àòêó òàê ñàìî, ÿê ³
ïðèïóùåííÿ, ùî ñâåêðóõà ç íå-
â³ñòêîþ ìîæóòü ìèðíî çæèòèñÿ
íà îäí³é êóõí³. Ïîñòàâëåíèé
ñïåêòàêëü óçàãàë³-òî íà ïðèìó
Íàòàëþ Ñóìñüêó, ³ ñàìå ÿê ïðè-
ìà âèêîíàâèöÿ ðîë³ Êàéäàøèõè
é ïîâîäèòüñÿ íà ñöåí³ — êðè÷èòü
ãîëîñí³øå, ôîðñóº ì³ì³êó òà ³í-
òîíàö³¿, âèìàãàþ÷è ÷åðãîâî¿ ïîð-
ö³¿ ñì³õó, äåìîíñòðàòèâí³øå çà
êîëåã. Óñå ðåøòà ìàëî â³äð³çíÿº-
òüñÿ â³ä ³íøèõ: “ôðàíê³âñüê³” ç³ð-
êè, ÿê ³ âèêîíàâö³ åï³çîäè÷íèõ
ðîëåé, ãðàþòü òèïè, à íå õàðàê-
òåðè, çàëàêîâàí³ ³ñòîð³¿ ç³ øê³ëü-
íî¿ õðåñòîìàò³¿, à íå ³íäèâ³äóàëü-
í³ äðàìè. Çðåøòîþ, îáðàæàòèñÿ
íà òåàòð íå âàðòî — â³í ëèøå âè-
êîíàâ çàìîâëåííÿ. ² òî íå ÷èºñü
òàì íàêèíóòå çâåðõó, à íàøå ç âà-
ìè — òèõ ñàìèõ óêðà¿íö³â, êîòð³
ïåðåéìàþòüñÿ ãîðä³ñòþ, çà÷óâøè
ñëîâî “êîð÷ìà”

Â³êòîð³ÿ ×ÓÑÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У Театрі Івана Фран а зі рали прем'єр "Кайдашевої
сім'ї" за Неч єм-Левиць им. Найбільше враження на
національно свідом частин п блі и справили мета-
морфози жанр : повість, я варто б ло прочитати я
філософсь драм , автори вистави перетворили на
дійство в д сі примітивно о естрадно о онцерт .

Ó ³íä³éñüêîìó ì³ñò³ Àãð³ ó÷îðà
ðîçïî÷àëèñÿ ðîáîòè ç î÷èùåííÿ
Òàäæ-Ìàõàëà çà äîïîìîãîþ ñïå-
ö³àëüíî¿ ãðÿç³. Çà òåõíîëîã³ºþ
î÷èñòêè, ð³çüáëåí³ ìàðìóðîâ³ àð-
êè ìàâçîëåþ íà îäíó í³÷ âèìàçó-
þòü ñïåö³àëüíèì ñêëàäîì ³ç âè-
ñîêèì âì³ñòîì âàïíà (â³äïîâ³äíèé
´àòóíîê î÷èùóâàëüíî¿ ãðÿç³ ï³ä
íàçâîþ ìóëòàí³ ì³òò³ äîáóâàþòü ó
ï³âí³÷í³é ÷àñòèí³ êðà¿íè). Ìåòà
“êîñìåòè÷íî¿” ïðîöåäóðè — çáå-
ðåæåííÿ á³ëèçíè ìàðìóðó, ÿêèé
ïî÷àâ æîâêíóòè ó ì³ñöÿõ, êóäè íå
ïîòðàïëÿþòü ñòðóìåí³ äîùó.

Îïåðàö³ÿ ïîñòóïîâî¿ î÷èñòêè
çà äîïîìîãîþ ãðÿç³ ð³çíèõ ä³ëÿ-

íîê ñïîðóäè ïðîäîâæèòüñÿ äî áå-
ðåçíÿ é êîøòóâàòèìå êðà¿í³ ìàé-
æå 115 òèñ. Ó ñ³÷í³ 2009 ðîêó âåñü
öèêë ðîá³ò ïëàíóþòü ïîâòîðèòè.
Ïðîòÿãîì óñüîãî ÷àñó ìàâçîëåé
Òàäæ-Ìàõàë çàëèøèòüñÿ â³äêðè-
òèì äëÿ òóðèñò³â.

Ãðÿçü ìóëòàí³ ì³òò³ âõîäèòü äî
ñêëàäó áàãàòüîõ êîñìåòè÷íèõ ìà-
ñîê, ùî âèãîòîâëÿþòü çà äàâí³ìè
³íä³éñüêèìè ðåöåïòàìè. Ïîïå-
ðåäíþ î÷èñòêó Òàäæ-Ìàõàë ïåðå-
æèâ òðè ðîêè òîìó. Ìàðìóð ìàâ-
çîëåþ ïîæîâê ÷åðåç çàáðóäíåííÿ
ïîâ³òðÿ òåõíîëîã³÷íèìè âèêèäà-
ìè ôàáðèê, ðîçòàøîâàíèõ ïîáëè-
çó Àãð³

Õàðê³â’ÿíè
äîëó÷àþòüñÿ 
äî ìèñòåöòâà
àâàíãàðäó
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Ëþáîâ ç ïåðøîãî ìåòðà
Ñòàí³ñëàâ ÁÈÒÞÖÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У иївсь ий про ат ви-
йшла е с люзивна добір-
а орот ометражних
фільмів від омпанії "Арт-
ха зтрафі " "Лондон, я
люблю тебе" (London je
t'aime). Полюбити британ-
сь столицю десятьма
різними способами — за
іль істю артин ци л —
одним із перших спроб -
вав "Хрещати ".

Ïðîêàòíèé óñï³õ çá³ðêè “Ïà-
ðèæ, ÿ ëþáëþ òåáå” çìóñèâ “Àðò-
õàóçòðàô³ê” ùå ðàç ïîåêñïëóàòó-
âàòè òîé ñàìèé ôîðìàò. Öüîãî
ðàçó â öåíòð³ óâàãè Ëîíäîí —
ì³ñòî ñàìîòí³õ ëþäåé, çâèõíåíèõ
íà ôðàíöóçüêîìó ê³íî ³ íîñòàëü-
ã³¿. ²íøó ³íôîðìàö³þ, ÿêà ìîæå
áóòè êîðèñíîþ òóðèñòàì, ç äåñÿ-
òè íîâåë ëåäâå âäàºòüñÿ âèëîâè-
òè. Îñü ùî âèõîäèòü ï³ñëÿ âñ³õ
çóñèëü: ëîíäîíö³ â³ääàþòü ïåðå-
âàãó ïåðåñóâàííþ íà ìåòðî,
á’þòüñÿ íàä ðîçãàäóâàííÿì çàãàä-
êîâèõ ÿâèù. Íà îêîëèöÿõ ì³ñòà
ñëóõàþòü õ³ï-õîï, éîãî æ ÷àñîì
ëþáëÿòü íàñï³âóâàòè â òàêñ³. À
ùî ñòîñóºòüñÿ ãîñòåé ñòîëèö³, òî
öèì á³äîëàõàì íåïåðåëèâêè, îñî-
áëèâî, ÿêùî âîíè ÿïîíñüê³ ìð³é-
íèö³, îäåðæèì³ äàéâ³íãîì, òà ùå
é ïîëþáëÿþòü ðîçâîäèòè ðèáîê ó
ïåðåâ³çíîìó àêâàð³óì³.

Â³äêðèâàºòüñÿ äîá³ðêà âèñîêî-
õóäîæíüîþ àí³ìàö³éíîþ ñòð³÷-
êîþ àìåðèêàíöÿ Àëåêñà Áóäîâ-
ñê³ — âëàñíå, öå í³ÿêà íå êîðîò-

êîìåòðàæêà, à ïîâíîö³ííèé êë³ï
äî îäí³º¿ ç ï³ñåíü ãðóïè Real
Tuesday Weld. Äàë³ éäå ÷èñò³ñ³íü-
êà óðáàí³ñòè÷íà çàìàëüîâêà ïðî
òðóäíîù³ êîõàííÿ ó âåëèêîìó
ì³ñò³. Öÿ ñì³øíà ³ çâîðóøëèâà ³ñ-
òîð³ÿ áðàò³â ¥óàðä âêðàé ïîçáàâ-
ëåíà ä³àëîã³â, àëå ì³ì³êà é æåñòè
ãîâîðÿòü òóò çíà÷íî á³ëüøå, àí³æ
áóäü-ÿê³ ñëîâà.

Ïîçèòèâíó åìîö³éíó õâèëþ
ï³äõîïëþº íàñòóïíà íîâåëà “ß
ëþáëþ òåáå, Äæîí Âåéí”. Çíÿòà
ùå 2000 ðîêó, öå, ìàáóòü, íå ò³ëü-
êè íàéÿñêðàâ³øà, à é íàéòèòóëî-
âàí³øà ç ïðåäñòàâëåíèõ ó äîá³ð-

ö³ ðîá³ò, ùî âñòèãëà çäîáóòè ïðè-
çè â Êàííàõ ³ Áåðë³í³. Ô³ëüì º
ñòèë³çîâàíîþ ï³ä êàðòèíè ¥îäà-
ðà áîæåâ³ëüíîþ ðåòðî³ñòîð³ºþ
ïðî áåçðîá³òíîãî àêòîðà, ùî íà-
çèâàº ñåáå ïðîñòî é ç³ ñìàêîì:
Áåëüìîíäî. Â³í íàñë³äóº Äæîíà
Âåéíà. ×èòàº Le Figaro. Îäÿãàº-
òüñÿ òàê ñàìî, ÿê ³ éîãî êóìèð
Áåëüìîíäî. Ïîñò³éíî êóðèòü.
Íàä ë³æêîì òðèìàº ïëàêàò Ãåìô-
ð³ Áî´àðòà, øóêàº ïîäðóæêó, ñõî-
æó íà Äæèí Ñ³áåð´, ³ ãîòóºòüñÿ äî
ïîõîäó â ê³íî ç ìîëîäøîþ ñåñ-
òðîþ. Ãîëîâíó ðîëü ó ö³é ñòð³÷ö³
ãðàº Êð³ñ Ìàðøàëë, â³äîìèé

óêðà¿íñüêîìó ãëÿäà÷åâ³ çà ð³çäâÿ-
íîþ ìåëîäðàìîþ “Ðåàëüíå êî-
õàííÿ”. À îñü ³ì’ÿ ðåæèñåðà ÿâ-
íî âàðòî çàïàì’ÿòàòè: Òîá³ Ìàê-
äîíàëüä, îäèí ç íàéâ³äîì³øèõ
ìîëîäèõ àâòîð³â êîðîòêîìåòðàæ-
íîãî ê³íî.

Ùå îäíà äóæå äîòåïíà, ùå îä-
íà ÷îðíî-á³ëà ñòð³÷êà, òåæ çíÿòà
ó ñòèë³ ¥îäàðà ³ ôðàíöóçüêî¿ “íî-
âî¿ õâèë³” — íîâåëà “ß ëèøå õî-
÷ó ïîö³ëóâàòè òåáå”, ùî âñòèãëà
çäîáóòè ïðèç íà Åäèíáóðçüêîìó
ê³íîôåñòèâàë³ 1998 ðîêó. ²ñòîð³ÿ
äâîõ áåçòóðáîòíèõ, îäåðæèìèõ
ê³íî äðóç³â, êîòð³ øóêàþòü ëþ-

áîâíèõ ïðèãîä: âîíè âåøòàþòü-
ñÿ ì³ñòîì, çíàéîìëÿòüñÿ ç ä³â÷àì
³ àáñîëþòíî íå äóìàþòü ïðî çàâ-
òðàøí³é äåíü. Âëàñíå, ÿêðàç ö³
äâ³ ðåòðî³ñòîð³¿ ³ çàäàþòü òîí ó
ëîíäîíñüê³é äîá³ðö³.

²íøà ñòèë³ñòèêà ïðåäñòàâëåíà
õ³ï-õîï-³ñòîð³ÿìè ðåæèñåðà Àäà-
ìà Ñì³òà “ßê òè öå íàçâåø” ³
“Âèùå ë³çåø — äîâøå ïàäàòè”.
Ïåðøà — ïðî àëüòåðíàòèâíó
êóëüòóðó ëîíäîíñüêèõ îêîëèöü.
Äðóãà º âåëèêèì ìóçè÷íèì â³äåî,
çíÿòèì ó êðàùèõ òðàäèö³ÿõ êà-
íàëó MTV. Çà ìóçè÷íîþ âèíàõ³ä-
ëèâ³ñòþ íå â³äñòàº ³ ìóëüòèïë³-
êàö³éíà ³ñòîð³ÿ ëîíäîíñüêî¿ ï³ä-
çåìêè “Êàðòà ìåòðî” ðåæèñåðà
Ãàéâåëà ¥ðèôô³òà, à òàêîæ çàãàä-
êîâà äîêóìåíòàëüíà ñòð³÷êà “Çâó-
êè ë³ñó”, ìàëåíüêèé øåäåâð àï-
ë³êàö³éíî¿ àí³ìàö³¿. Çàâåðøóº âñå
öå ìóçè÷íî-ì³ñòè÷íà ïîäîðîæ
ñòîëèöåþ Áðèòàí³¿ íîâåëà “Ðàé-
ñüêå ì³ñòå÷êî” — ³ñòîð³ÿ ÿïîí-
ñüêî¿ ìð³éíèö³, ùî îïèíèëàñÿ
íàîäèíö³ ó âåëèêîìó ì³ñò³ é ùî
âèð³øèëà çàéíÿòèñÿ äàéâ³íãîì.

Îäíå ñëîâî, â “Àðòõàóçòðàô³-
êà” âèéøëà äóæå ñèìïàòè÷íà, õî-
÷à ³ íå äóæå ð³âíà äîá³ðêà êîðîò-
êîìåòðàæíèõ ô³ëüì³â ó íàéêðà-
ùèõ òðàäèö³ÿõ ô³ðìîâîãî Future
Shorts, ÿêèì êèÿíè ùîì³ñÿöÿ
ñìàêóþòü óæå ïîíàä ð³ê. ª âñ³
ï³äñòàâè ï³äîçðþâàòè, ùî “Ëîí-
äîí, ëþáîâ ìîÿ” âèÿâèòüñÿ íå
îñòàííüîþ ñïðîáîþ îá’ºäíàòè â
îäí³é çá³ðö³ êîðîòêîìåòðàæêè,
ùî ðîçïîâ³äàþòü ïðî æèòòÿ, çâè-
÷à¿ ³ òðàäèö³¿ îäíîãî ì³ñòà. Îòæå,
ëèøàºòüñÿ ò³ëüêè ÷åêàòè, êîëè
ùå äåñÿòü ðåæèñåð³â ïîêëè÷óòü
ïðîãóëÿòèñÿ Òîê³î, Íüþ-Éîðêîì
àáî Êèºâîì

Åêñòàç ó ïàì’ÿòü
Ìåñó Àíòîíà Áðóêíåðà âïåðøå â Êèºâ³
âèêîíàëè íà ÷åñòü Â³êòîðà ²êîííèêà

Ïðèñâÿòèâøè êè¿âñüêó ïðåì’-
ºðó ìåñè Áðóêíåðà ïàì’ÿò³ Â³êòî-
ðà ²êîííèêà, ëåãåíäàðíîãî çàñíî-
âíèêà Àíñàìáëþ êëàñè÷íî¿ ìóçè-
êè ³ìåí³ Ëÿòîøèíñüêîãî, îðãàí³-
çàòîðè êîíöåðòó ìèìîâîë³ ñêëà-
ëè ñâîºð³äíó ðèìó ³ñòîð³¿ — ñóì-
íó òà ³ðîí³÷íó âîäíî÷àñ. ßê â³äî-
ìî, ñëàâà ³ âèçíàííÿ ïðèéøëè äî
Áðóêíåðà ò³ëüêè ï³ñëÿ éîãî Ñüî-
ìî¿ ñèìôîí³¿. Îäí³ºþ ç ïðè÷èí
òð³óìôó ëåéïö³çüêî¿ ïðåì’ºðè
öüîãî òâîðó â 1884 ðîö³ á³îãðàôè
êîìïîçèòîðà ñïðàâåäëèâî ââàæà-
þòü ²² ÷àñòèíó ñèìôîí³¿: ãðàíä³-
îçíèé òà ìàñøòàáíèé çà çàäóìîì
ìîíóìåíò-ðåêâ³ºì Ð³õàðäó Âàãíå-
ðó. Îñü òàêà ã³ðêà âåðåäëèâ³ñòü
äîë³: ç îäíîãî áîêó, ñìåðòü êóëü-
òîâîãî êîìïîçèòîðà, à äî òîãî ùå
é â÷èòåëÿ (ïðèíàéìí³ òàê ââàæàâ
ñàì Àíòîí Áðóêíåð). À ç ³íøî-
ãî — òðàìïë³í äî ñëàâè é âñåñâ³ò-
íüîãî âèçíàííÿ, ÿêîãî áåç âàãíå-
ð³âñüêî¿ ñìåðò³ 59-ð³÷íîìó Áðóê-

íåðîâ³ ãîä³ áóëî ÷åêàòè íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì.

Ùîñü ïîä³áíå â³äáóâàëîñÿ íà
êè¿âñüê³é ïðåì’ºð³ Âåëèêî¿ ìåñè
(ôà ì³íîð) ó âèêîíàíí³ Àíñàìá-
ëþ êëàñè÷íî¿ ìóçèêè ³ìåí³ Ëÿòî-
øèíñüêîãî. Àòìîñôåðó ìóçè÷íî-
ãî ä³éñòâà çàäàâàëè òóò íå ìóçè-
êàíòè îðêåñòðó, ÿêèìè äèðèãóâàâ
²ãîð Àíäð³ºâñüêèé, ³ íå õîðèñòè ç
ñîë³ñòàìè Îëåíîþ Øèíàëü, Í³-
íîþ Õàð÷åíêî, Âàäèìîì Ñîëîä-
êèì òà Êîñòÿíòèíîì Òðèïîëü-
ñüêèì. ² íàâ³òü íå ìóçèêà Áðóê-
íåðà. Íàñòð³é êîíöåðòó âèçíà÷à-
ëà íåçðèìà ³ çðèìà (íà õóäîæíüî-
ìó ïîðòðåò³ ë³âîðó÷ ïåðåä ñöåíîþ)
ïðèñóòí³ñòü ñàìîãî âèíóâàòöÿ âå-
÷îðà, ìàåñòðî Â³êòîðà ²êîííèêà.

Íå òå, ùîá äîñàäíèõ íåâäà÷ íå
áóëî. Ïîìèëÿëèñÿ äóõîâ³, ¿õí³ íå-
äîë³êè ó çâó÷àíí³ ñòàðàííî íàìà-
ãàëèñÿ êîìïåíñóâàòè ñòðóíí³, îð-
êåñòð òà õîð ðàçîì äåìîíñòðóâà-
ëè äîâîë³ ð³äê³ñíèé äëÿ Êèºâà ð³-

âåíü çáàëàíñîâàíî¿ äèíàì³êè. À
âò³ì, ãîëîâíå ó çàïðîïîíîâàí³é
²ãîðåì Àíäð³ºâñüêèì ³íòåðïðåòà-
ö³¿ ìåñè Áðóêíåðà íå öå. Ïðîòÿ-
ãîì óñüîãî êîíöåðòó òóò â³ä÷óâàâ-
ñÿ ÿêèéñü îñîáëèâèé ð³âåíü â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ äèðèãåíòà ïåðåä
âèêîíóâàíîþ ïàðòèòóðîþ. Òàê,
íà÷å âîíà ñïðàâä³ àäðåñîâàíà íå
ëèøå æèâèì, à é òèì, êîãî íå-
ìàº ñåðåä íàñ.

Íà êîðèñòü òîãî ñâ³ä÷èòü îäíà
ïîêàçîâà äåòàëü ç ³ñòîð³¿ íàïè-
ñàííÿ Âåëèêî¿ ìåñè. Âîíà áóëà
ñòâîðåíà íåâäîâç³ ï³ñëÿ ïåðøî¿
îñîáèñòî¿ çóñòð³÷³ Áðóêíåðà ç
Âàãíåðîì íà ïðåì’ºð³ âàãíåð³â-
ñüêîãî “Òð³ñòàíà òà ²çîëüäè”,
öüîãî ìóçè÷íîãî ã³ìíó ÷èñòîìó
êîõàííþ òà âèñîê³é åðîòèö³.
Áðóêíåð, îñîáà ðåë³ã³éíà ³ áîãî-
áîÿçíà, çâ³ñíî, íå ì³ã â áóêâàëü-
íîìó ñåíñ³ ïåðåíåñòè “òðèñòàí³â-
ñüêèé” äóõ ó ñâîþ ÷åðãîâó Âåëè-
êó ìåñó, íàä ÿêîþ, âëàñíå, ï³ä
âïëèâîì îïåðè é ïî÷àâ ïðàöþâà-
òè. Îäíàê âàðòî âñëóõàòèñÿ ó çâó-
÷àííÿ ìåñè — ³ â³ä÷óòòÿ ïðè÷åò-
íîñò³ äî äóõîâíèõ åêñòàç³â, êîòð³
ïðîæèâàþòü êîæíîãî ðàçó â êóëü-
ì³íàö³éí³ ìîìåíòè, ñëóõà÷à âæå
íå çàëèøàº. Äÿêóâàòè, ëèáîíü,
òðåáà Â³êòîðó ²êîííèêó: çäàºòü-
ñÿ, ñàìå çà éîãî äîïîìîãîþ ²ãî-
ðåâ³ Àíäð³ºâñüêîìó âäàëîñÿ ïå-
ðåæèòè äóõîâíèé åêñòàç ðàçîì ³ç
ïóáë³êîþ

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У с бот в Національном б дин ор анної та амер-
ної м зи и вшан вали пам'ять раїнсь о о хормейсте-
ра та дири ента Ві тора І онни а. Присвятою м зи ан-
т прозв чала Вели а меса № 3 Антона Бр нера ви-
онанні створено о І онни ом Ансамблю ласичної м -
зи и імені Лятошинсь о о.

Ві тор І онни після смерті надихає м зи антів, я і за життя

Реальном життю британсь о о ме аполіс бра є е ранної чіт ості

Äîá³ðêà ìàëåíüêèõ ô³ëüì³â “Ëîíäîí, ÿ ëþáëþ òåáå” — ê³íî íå äëÿ òóðèñò³â, 
à äëÿ çàêîõàíèõ
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Íà 5,39-ê³ëîìåòðîâîìó òðåêó â
ñòîëèö³ ÎÀÅ îñü óæå òðåò³é ð³ê
ïîñï³ëü ïðîõîäèòü ö³ëîäîáîâà
ê³ëüöåâà ãîíêà Toyo Tires 24h
Dubai. Öüîãî ðàçó — ç 10 äî 12
ñ³÷íÿ. Ó ïîä³áíèõ çìàãàííÿõ æîä-
íà êðà¿íà ç òåðèòîð³¿ êîëèøíüî-
ãî ÑÐÑÐ (êð³ì Ëèòâè) ùå íå áðà-
ëà ó÷àñò³. Ðåçóëüòàò äåáþòó Óêðà-
¿íè — 66 ì³ñöå â çàãàëüíîìó çà-
ë³êó ³ç 87 íàéêðàùèõ åê³ïàæ³â ç
óñüîãî ñâ³òó. Ë³äåð êîìàíäè ªâ-
ãåí ×åðâîíåíêî íå ââàæàº öåé

âèñòóï íåâäàëèì. ßêáè íå ñåð-
éîçíà àâàð³ÿ ³ äð³áí³ ïîëîìêè àâ-
òî, ùî â³äíÿëè ï³âòîðè ãîäèíè
äîðîãîö³ííîãî ÷àñó, òî Óêðà¿íà
ïîòðàïèëà á äî òð³éêè ë³äåð³â.
“Öå ïðè òîìó, ùî 35 àâòîìîá³ë³â
ñóïåðíèê³â êîøòóâàëè çà ì³ëüéîí
ºâðî, à óêðà¿íñüêå Renault
Megane Trophy áåëüã³éñüêî¿ çáîð-
êè — 200 òèñÿ÷,” — ïîâ³äîìèâ
“Õðåùàòèêó” åêñ-ì³í³ñòð òðàíñ-
ïîðòó ªâãåí ×åðâîíåíêî.

Äî òîãî æ, óïåðøå â æèòò³ ãîí-

ùèêó ×åðâîíåíêó, ÿê ³ éîãî äðó-
ãó, òàêîæ ÷åìï³îíó ÑÐÑÐ Îëåê-
ñàíäðó Ñàëþêó, äîâåëîñÿ áðàòè
ó÷àñòü ó íàñò³ëüêè ñêëàäíèõ ³
æîðñòêèõ ïåðåãîíàõ. Íà êðóòèõ ïî-
âîðîòàõ ñóïåðíèê íàìàãàºòüñÿ îá-
ïåðòèñÿ îá ÷óæå àâòî. Øâèäê³ñòü
ïî ïðÿì³é — çà 300 ê³ëîìåòð³â íà
ãîäèíó, ³ íàâàíòàæåííÿ òàêå, ùî,
çà ñëîâàìè ïàíà ×åðâîíåíêà,
“ÿçèê çàïàäàº â ãîðëî”. Äâ³ ãîäè-
íè (äîêè ï³ëîò áåççì³ííî òðèìàº
øòóðâàë) — áåç æîäíî¿ êðàïë³ âî-
äè â ðîò³. ßê ç³çíàâñÿ ñàì ªâãåí
×åðâîíåíêî, â³í ñõóä çà äîáó íà 5
ê³ëîãðàì³â ³ â³ä÷óâ, ùî ñòàð³º.

Ïî¿çäêà äî ÎÀÅ ìàëà é ïðàê-
òè÷íå çíà÷åííÿ. Ïîáà÷èâøè, ÿê
íàâêîëî àâòîäðîìó Äóáà¿ ðîçâè-
âàºòüñÿ ³íôðàñòðóêòóðà, â³öå-
ïðåì’ºð Óêðà¿íè ç ïèòàíü ªâðî-
2012 ªâãåí ×åðâîíåíêî çàïðîïî-
íóâàâ Â³êòîðó Þùåíêó êîíöåï-
ö³þ, çã³äíî ç ÿêîþ äåðæàâà áå-
ðåòüñÿ çà ïîáóäîâó ñòàä³îí³â ÷è
³íøèõ ñïîðòèâíèõ îá’ºêò³â, à ³í-
âåñòîðè çâîäèòèìóòü ïîðÿä ãîòå-
ë³, á³çíåñ-öåíòðè, áóäèíêè ÷è êî-
òåäæí³ ì³ñòå÷êà. Òàê ïîñòóïîâî
Äóáà¿ çì³íèëî ñâîº îáëè÷÷ÿ. Âñó-
ïåðå÷ çàãàëüí³é äóìö³, âîíî ô³-
íàíñóºòüñÿ ëèøå íà 20 â³äñîòê³â
çà ðàõóíîê íàôòîäîëàð³â, à âñå
³íøå — ãðîø³ á³çíåñ-ñòðóêòóð

Êðèì³íàë 
ó ïðàéì-òàéì³
“Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè” ðîçïîâ³äàòèìóòü
ïðî ðåçîíàíñí³ çëî÷èíè òà êàòàñòðîôè
Ìàðèíà ÀÐÑÜÎÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора на аналі ICTV старт вав прое т телевед чо о Кос-
тянтина Сто нія "Надзвичайні новини". Розрахований на
чоловіч а диторію, він проводитиме власні розслід ван-
ня та висвітлюватиме міжнародні римінальні події.

Ó÷îðà ãëÿäà÷³ òåëåêàíàëó ICTV ïîáà÷èëè ïåðøó ïðîãðàìó äîâãî
àíîíñîâàíîãî ïðîåêòó òåëåâåäó÷îãî Êîñòÿíòèíà Ñòîãí³ÿ “Íàäçâè÷àé-
í³ íîâèíè”. Ó ïðîãðàì³ Êîñòÿíòèí Ñòîãí³é ðîçïîâ³äàº ïðî ðåçîíàíñ-
í³ çëî÷èíè, ÄÒÏ, êàòàñòðîôè é òåðàêòè, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â Óêðà¿í³
òà êðà¿íàõ ñâ³òó. Êð³ì òîãî, ïðîåêò ñïðèÿòèìå ðîçøóêó çíèêëèõ ãðî-
ìàäÿí êðà¿íè. Ïðîãðàìà “Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè” âèõîäèòèìå â åô³ð ó
ïðàéì-òàéì³ ïî áóäíÿõ ï³ñëÿ âèïóñêó íîâèí ³ òðèâàòèìå 15—20 õâè-
ëèí. “Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè” ðîçðàõîâàí³ íå íà ñòàíäàðòíó äëÿ êðè-
ì³íàëüíèõ ïðîãðàì àóäèòîð³þ — æ³íîê ñåðåäíüîãî â³êó, à íà ÷îëîâ³-
ê³â. ×àñòêà, ÿêó çà î÷³êóâàííÿìè Îëåêñàíäðà Áîãóöüêîãî ìàº çáèðà-
òè òåëåïåðåäà÷à, ìàº ñòàíîâèòè 7—10%.

Ãîëîâíà îñîáëèâ³ñòü ïðîåêòó — âëàñí³ ðîçñë³äóâàííÿ. Çà ñëîâàìè
Êîñòÿíòèíà Ñòîãí³ÿ, âîíè çàéìàòèìóòü ãîëîâíå ì³ñöå â òåëåïåðåäà-
÷³. Ùîá ðîáîòà ïàíà Ñòîãí³ÿ íå ïåðåòèíàëàñÿ ç éîãî îáîâ’ÿçêàìè ÿê
êåð³âíèêà â³ää³ëó Äåïàðòàìåíòó çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ ÌÂÑ Óêðà-
¿íè, òåëåâåäó÷èé âèð³øèâ “çíÿòè ïîãîíè” òà çâ³ëüíèâñÿ ç ïîñàäè. “Ó
ö³é ñèñòåì³ ÿ íå áà÷ó ñâîãî ì³ñöÿ,— ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” Êîñòÿí-
òèí Ñòîãí³é.— ß êàòåãîðè÷íî íå çãîäíèé, ùî â ñèëîâ³é ñòðóêòóð³ çì³-
íà êåð³âíèê³â ïîâèííà â³äáóâàòèñÿ ùîðîêó, àëå ÿ õî÷ó ðåàë³çîâóâà-
òèñÿ. Òîìó ÿ áîðîòèìóñÿ ç³ çëîì çà äîïîìîãîþ ñëîâà ³ òåëåáà÷åííÿ”.

Îêð³ì òîãî, âèðîáíèêè ïðîåêòó ðîçðàõîâóþòü íà âåëèêó ÷àñòêó òå-
ëååô³ðó çà ðàõóíîê âèñâ³òëåííÿ íå ò³ëüêè ïîä³é â Óêðà¿í³, à é íàä-
çâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ó ñâ³ò³. Äëÿ ðîáîòè “Íàäçâè÷àéíèõ íîâèí” çàä³-
ÿíî äî ï’ÿòäåñÿòè æóðíàë³ñò³â, äî òîãî æ íèí³ òðèâàº êàñòèíã íà ñï³â-
âåäó÷îãî Êîñòÿíòèíà Ñòîãí³ÿ. Áþäæåò ïðîåêòó Îëåêñàíäð Áîãóöüêèé
íå îïðèëþäíþº, àëå ïîð³âíþº ç áþäæåòîì ðîñ³éñüêèõ òåëåñåð³àë³â,
ùî, çà ð³çíèìè äàíèìè, âàð³þºòüñÿ â³ä $1 òèñÿ÷³ äî ê³ëüêîõ äåñÿòê³â
òèñÿ÷ äîëàð³â

ªâãåí ×åðâîíåíêî çàëèøàº 
êàð’ºðó ãîíùèêà
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè çàïðîïîíóâàâ éîìó çîñåðåäèòèñÿ íà ï³äãîòîâö³ ªâðî-2012

Ïîãëÿä êð³çü â³êè
Ó Êèºâ³ â³äêðèëàñÿ òðåòÿ âñåóêðà¿íñüêà 
âèñòàâêà, ïðèñâÿ÷åíà ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè
Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

У вистав овом залі На-
ціональної спіл и х дож-
ни ів У раїни цими ви-
хідними від рилася третя
все раїнсь а е спозиція
"Від Трипілля до сьо о-
дення в образах с час-
них х дожни ів". Т т
представлено майже 200
робіт, в я их під новим
том зор відображено

історію У раїни.

“Âèñòàâêà çàäóìàíà äëÿ òîãî,
àáè ïî-íîâîìó äîíåñòè äî â³ä-
â³äóâà÷à óêðà¿íñüêó ³ñòîð³þ”,—
ðîçïîâ³äàº êóðàòîð òà ³í³ö³àòîð
åêñïîçèö³¿ õóäîæíèê-ìîíóìåí-
òàë³ñò Îëåêñàíäð Ìåëüíèê. Çà
éîãî ñëîâàìè, â óêðà¿íñüêîìó
æèâîïèñó íå áóëî íàâ³òü òàêîãî
æàíðó — “³ñòîðè÷íèé”. “Øèðî-
êîìó çàãàëó â³äîìà ëèøå Ðºï³í-
ñüêà êàðòèíà “Êîçàêè ïèøóòü
ëèñòà òóðåöüêîìó ñóëòàíîâ³” ³
âñå”,— ³ðîí³çóº ïàí Ìåëüíèê.

Õóäîæíèê âèð³øèâ âèïðàâè-
òè ñèòóàö³þ, ç³áðàâøè ï³ä îä-
íèì äàõîì ðîáîòè óêðà¿íñüêèõ
ìèòö³â, íå áàéäóæèõ äî ³ñòîðè÷-
íî¿ òåìàòèêè. ²í³ö³àòèâó ï³äòðè-
ìàëî Ì³í³ñòåðñòâî êóëüòóðè ³ òó-
ðèçìó Óêðà¿íè òà Íàö³îíàëüíà
ñï³ëêà õóäîæíèê³â Óêðà¿íè. Òàê
çàïî÷àòêóâàëè öèêë âèñòàâîê
“Â³ä Òðèï³ëëÿ äî ñüîãîäåííÿ”.
Òðåòÿ åêñïîçèö³ÿ â³äêðèëàñÿ ó
âèñòàâêîâîìó çàë³ Íàö³îíàëüíî¿
ñï³ëêè õóäîæíèê³â Óêðà¿íè ³
òðèâàòèìå äî 28 ñ³÷íÿ. Òóò äâ³
ñîòí³ åêñïîíàò³â â³ä 120 ìèòö³â

ç óñ³º¿ êðà¿íè. Ïîö³íîâóâà÷³ çìî-
æóòü îçíàéîìèòèñÿ íå ëèøå ç
êàðòèíàìè ³ñòîðè÷íîãî æàíðó,
à é ç³ ñêóëüïòóðîþ òà êåðàì³-
êîþ. Ñàì Îëåêñàíäð Ìåëüíèê
óñòèã ñòâîðèòè ê³ëüêà ïîëîòåí
íà Áàòóðèíñüêó òåìàòèêó. À
âò³ì, êàæå, ùî íàéóëþáëåí³øèì
â³äð³çêîì ³ñòîð³¿ äëÿ íüîãî º
Äàâíÿ Ðóñü.

Õóäîæíèêîâ³ ç Òåðíîïîëÿ
Áîãäàíó Òêà÷èêó íàéáëèæ÷à êî-
çàöüêà äîáà. Ñàìå öåé ³ñòîðè÷-
íèé ïåð³îä â³í çîáðàçèâ ó ÷îòè-
ðüîõ êàðòèíàõ, ÿê³ ïðåäñòàâèâ
íà âèñòàâö³. “Êîçàöüêà òåìà ìå-
í³ áîëèòü òà ïå÷å íàéá³ëüøå,—
ðîçïîâ³äàº ïàí Òêà÷èê.— Óâåñü
÷àñ äî íå¿ äîêîïóþñü, ÷àñòî ¿æ-

äæó íà Õîðòèöþ, äå Ñï³ëêà õó-
äîæíèê³â Óêðà¿íè îðãàí³çîâóº
ïëåíåðè”.

Ïàí Òêà÷èê ïåðåêîíàíèé, ùî
êîçàöüê³ çàêîíè º ïðèêëàäîì
äåìîêðàò³¿: “Òðåáà áóäóâàòè
Óêðà¿íó òàê, ÿê öå ðîáèëè çà òèõ
÷àñ³â. ßêùî â³äêèíåìî îñíîâè
êîçàöòâà, áóäåìî ùå äîâãî áîð-
ñàòèñÿ êàçíà-äå”. Çà ñëîâàìè õó-
äîæíèêà, â ðàäÿíñüê³ ÷àñè âòðà-
òèëè ðåàëüíó ³ñòîðè÷íó êàðòèíó
Óêðà¿íè, îñê³ëüêè òîä³ ïðî íå¿
ïèñàëè òàê, ÿê öå áóëî âèã³äíî
ïðàâëÿ÷³é âåðõ³âö³. Ñàìå òîìó
ïàí Òêà÷èê äîêëàäàº âñ³õ çó-
ñèëü, àáè â³äòâîðèòè â îáðàçàõ
äàâíî ìèíóë³ ÷àñè òà â³äðîäèòè
³ñòîðè÷íèé æàíð ó êàðòèí³

Ві тор Ющен о запропон вав Єв енові Червонен повісити в шаф остюм
онщи а і зосередитися на під отовці Євро-2012

На виставці “Від Трипілля до сьо одення” митці представили історію
У раїни в с часном баченні

Правління та проф ом ВАТ “Видавництво “Київсь а правда”

з либо им с мом сповіщають про передчасн смерть

начальни а відділ охорони праці

МЕЛЬНИЧУКА Петра Івановича

і висловлюють щире співч ття

рідним, близь им, оле ам по ійно о.
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Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
“Õðåùàòèê”

Учора один із перших професійних онщи ів олишньо-
о Радянсь о о Союз і йо о останній чемпіон Єв ен
Червонен о прийняв рішення залишити автоспорт і по-
сад лави ор омітет Yalta Prime Rally. Це сталося
після з стрічі з Президентом У раїни Ві тором Ющен-
ом, на я ом він висловив побажання, щоб віце-
прем'єр із питань Євро-2012 Червонен о повністю зо-
середився на під отовці до європейсь о о чемпіонат
з ф тбол . Крім то о, на міжнародних 24- одинних
он ах Toyo Tires Д баї, де Єв ен Червонен о впер-
ше сидів ріслі пілота, він відч в, що постарів. Влас-
не, та о о навантаження, я е випало на долю раїн-
сь ої оманди столиці Об'єднаних Арабсь их Еміра-
тів, ніхто з наших спортсменів досі не зазнавав.
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Стенд з до ментами Симона Петлюри з мовив дис сію серед відвід вачів

Ãîðîñêîï êèÿíèíà íà 22 ñ³÷íÿ
День надзвичайно напр жений в емоційном плані, висо а ймовірність онфлі тів
зв'яз з підвищеною а ресією, особливо психічно неврівноважених осіб.

Б дьте терплячими та поблажливими, дотрим йтеся дієти, існ є висо ий ризи
шл н ово- иш ових отр єнь. Більше відпочивайте, не навантаж йте серцево-с -
динн систем , хребет. Події дня задають тон наст пним двом тижням.
ОВНИ, не настоюйте на своєм , йд чи напролом до мети, особливо на сердечних теренах. І не зд майте

стрибн ти в реч , те “божевілля” вам не пробачать. Квітами взаємної любові доля на ородить лише пост п-
ливих осіб. ТЕЛЬЦІ, б дьте отові до відновлення романтичних стос н ів, перерваних олись з вашої ініціати-
ви, натомість поховайте мин ле, зробіть виснов и із доп щених помило і поставте зрештою рап в цій ата-
васії. БЛИЗНЯТА, не доводьте себе до емоційно о е стаз , метаючи перли свиням, я і мож ть поверн тися і
вас розтоптати. Ви можете зняти верш и п блічної поп лярності завдя и своєм еніальном расномовств
лише серед др зів. РАКИ, довести вас до істери и тр днощів не с ладно, том , аби потім не перетворитися на
вичавлений лимон, не піддавайтеся на прово ації, бо вони від л аво о. ЛЕВИ, ви поч ватиметеся невпевне-
ними, том не приймайте нічо о близь о до серця. Нині вам в рай потрібне тепло та ва а оханих, близь их,
др зів, що створять дов ола затишн атмосфер . ДІВИ, проявляючи невтомн т рбот про близь их, я ої вони
в рай потреб ють, ви схильні передати ті мед , переоцінивши власні моральні та фізичні можливості, завдав-
ши ш оди здоров’ю. Присл хайтеся до себе, аби не перевтомитися. ТЕРЕЗИ, над вами витають ян оли охан-
ня, раюйте під їхніми рильми, насолодж ючись незаб тніми враженнями. У СКОРПІОНІВ ризовий день. Три-
майтеся, ви Атлант домашньо о бла опол ччя, я ом потрібно не верховодити, розмах ючи владним ба нетом,
а завзято тримати на собі сімейне с лепіння. СТРІЛЬЦІ, дов ола вас ворожа атмосфера, онфлі тний джин та
і норовить в сити за живе, пор йн вавши партнерсь і стос н и. Не піддавайтеся на йо о фо си, а збері ай-
те завойовані позиції та авторитет своїм ораторсь им мистецтвом і чарівністю. Перед ними но а т ють сі не-
др и. КОЗОРОГИ, плани щодо матеріально о зба ачення, фінансових інвест вань та вдалих по по є ілюзор-
ними. Не б д йте зам ів на піс . Лише натхненний тр д посприяє реалізації тих зад мів. Дармівщина вам не
світить, все повернеться завдя и з силлям. ВОДОЛІЇ, не нівайтеся, з аряч з’ясов ючи стос н и, бо ризи -
єте спалити ділові та шлюбні мости. Заб дьте про професійні та поб тові проблеми, щастя любовно о союз
дорожче за них. РИБИ, аби не стати зар чни ом хвороб, знизьте тр довий темп, працюючи на ма симальних
обертах, зне ровите своє пот жне енер одепо, що небезпечно для здоров’я, я е нині (до 19 люто о) ослабло

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Ñâ³äêè óêðà¿íñüêîãî
äåðæàâîòâîðåííÿ
Ó Êèºâ³ â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà íåâ³äîìèõ 
àðõ³âíèõ äîêóìåíò³â

Íà âèñòàâö³ “Ïåðø³ óðÿäè
Óêðà¿íè: ñòàíîâëåííÿ âèêîíàâ-
÷î¿ âëàäè ó 1917—1920 ðð.”, ùî
â³äêðèëàñÿ ó÷îðà â Áóäèíêó â÷è-
òåëÿ, ïðåäñòàâëåíî ìàéæå 200 àð-
õ³âíèõ äîêóìåíò³â. Ïðè÷îìó äî
150 âèñòàâëåíî âïåðøå. Ö³ ïàïå-
ðè ³ ôîòîãðàô³¿ — ñâ³äêè óêðà¿í-
ñüêîãî äåðæàâîòâîðåííÿ.

²äåÿ ñòâîðèòè åêñïîçèö³þ äî 
90-¿ ð³÷íèö³ ïåðøîãî óêðà¿íñüêî-
ãî óðÿäó — Ãåíåðàëüíîãî Ñåêðå-
òàð³àòó Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè — íàëå-
æèòü Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàäì³-

í³ñòðàö³¿. Àðõ³âí³ äîêóìåíòè ïðåä-
ñòàâèëè ñòîëè÷íèé àðõ³â òà Öåí-
òðàëüíèé äåðæàâíèé âèùèõ îðãà-
í³â âëàäè ³ óïðàâë³ííÿ Óêðà¿íè.

Åêñïîçèö³ÿ ðîçïîâ³äàº ïðî ä³-
ÿëüí³ñòü ïåðøîãî íàö³îíàëüíîãî
ïàðëàìåíòó, ïðîãîëîøåííÿ Óêðà-
¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè,
ïðèéíÿòòÿ íåþ çàêîí³â. Ïðåä-
ñòàâëåíî óí³âåðñàëè Äèðåêòîð³¿ ç
ðîç÷åðêîì ïåðà Âîëîäèìèðà
Âèííè÷åíêà òà Ñèìîíà Ïåòëþðè,
ëèñòóâàííÿ äåðæàâíèõ ìóæ³â òî-
ãî ÷àñó, óõâàëà ïðî çëóêó ÓÍÐ òà

ÇÓÍÐ 22 ñ³÷íÿ 1919 ðîêó, êîï³¿
óêðà¿íñüêèõ ãðîøåé. ª òóò ³ ï³ä-
ãîòîâ÷³ äîêóìåíòè, êðåñëåí³-ïå-
ðåêðåñëåí³ äåðæàâîòâîðöÿìè 90
ðîê³â òîìó.

Çà ñëîâàìè çàâ³äóâà÷à âèñòàâ-
êîâîãî öåíòðó Äåðæêîìàðõ³âó
Óêðà¿íè Âëàäèñëàâà Áåðêîâñüêî-
ãî, ö³êàâèì º ïîñâ³ä÷åííÿ Ñèìî-
íà Ïåòëþðè ïðî ÷ëåíñòâî â Ãå-
íåðàëüíîìó Ñåêðåòàð³àò³ Óêðà¿í-
ñüêî¿ Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè: ó íüîìó
ïð³çâèùå “Ïåòëþðà” íàïèñàíî ç
ìàëî¿ ë³òåðè. ²ñòîðèêè é äîñ³ ëà-
ìàþòü ãîëîâó íàä ïîìèëêîþ. Ó
äîêóìåíò³ ïðî øòàò Íàðîäíîãî
ì³í³ñòåðñòâà ñïðàâ çàêîðäîííèõ
âêàçàíî çàðïëàòè íàðîäíîãî ì³-
í³ñòðà ³ éîãî ïîì³÷íèê³â. Ïðèì³-
ðîì, ì³í³ñòð îòðèìóâàâ 15 òèñ.
êðá. ª â åêñïîçèö³¿ ³ çàïîâ³ò ãåòü-
ìàíà Ñêîðîïàäñüêîãî, äå â³í íà-
çíà÷àº “Âåðõîâíèì Ïðàâèòåëåì
ïàíà Ïåòðà ßêîâëåâè÷à Äîðî-
øåíêà”.

Âèñòàâêà ïðàöþâàòèìå äî 27
ñ³÷íÿ ç 10.00 äî 18.00

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора в місь ом Б дин вчителя від рилася вистав а
архівних до ментів "Перші ряди У раїни: становлен-
ня ви онавчої влади 1917 — 1920 рр.". На ній пред-
ставили майже 200 др ованих свід ів мин ло о: від
р йн вання Російсь ої імперії в 1917-м до про оло-
шення соборності 22 січня 1919- о. 150 до ментів
презент ють перше. Із завтрашньо о дня е спозицію
від риють для иян та остей міста.

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гриш а здає в оренд
на он рсних засадах наст пні приміщення:

Приміт а: В таблиці в азана почат ова вартість оренди 1 в. м приміщення до почат
он рс без врах вання ом нальних та інших платежів. Умовами он рс є:
- зобов’язання орендаря ласти до овір за типовим зраз ом, затвердженим

постановою Бюро Президії НАН У раїни;
- дотримання вимо е спл атації об’є та;
- страх вання орендовано о приміщення на весь термін дії до овор оренди на

ористь орендодавця;
- омпенсація витрат на п блі ацію о олошення про он рс;
- зобов’язання про сплат авансових платежів на 1-2 місяці оренди;
- в приміщенні на розс д орендаря може б ти ви онаний ремонт приміщення за

рах но орендаря. Пропозиції часни ів он рс надаються запечатаних
печат ою часни а он рс онвертах з написом на “ он рс”. Довід и за
телефоном 285-42-28.

Кінцевий термін надання пропозицій для часті в он рсі — 28.01.2008. Конта тна
особа — Бабич Оль а Гри орівна.

Повна х- а
приміщень

Адреса
приміщення

Площа
приміщення

Можлива
мета

ви ористан-
ня приміщ.
орендарем

Стартова
ціна плати
за 1 в. м

Термін
дії

до ов.
оренди

Кімната в
підвальном
приміщ.
адмін.
орп с

Тімірязєвсь а, 1 10,8 Розміщення
офіс

63,33 31.12.08

Кімнати на
3 поверсі
2 орп.

Тімірязєвсь а, 1 30,3 Розміщення
офіс

130,83 31.12.08

Адмін орп с Тімірязєвсь а, 1 6,0
4,0

1 антеномісце

Для
розміщення
мобільно о
зв’яз

135,25
167,1
501,37

31.12.08

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 в лиці

Он фрія Тр тен а, 3 Голосіївсь 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
земельної ділян и, тел. (044) 390-16-89.

До часті он рсі запрош ються юридичні особи (резиденти або
нерезиденти), я і підтвердили намір взяти часть процед рі та подали чи
подають он рсн пропозицію.

Кон рсн до ментацію можна отримати за адресою: м. Київ, в л. Воровсь-
о о, 11.
Вартість он рсної до ментації — 33 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 9.00 до

18.00 за адресою: м. Київ, в л. Воровсь о о, 11.
Кінцевий термін подання он рсних пропозицій: до 10.00 21 люто о 2008 ро .
Місце та дата роз риття он рсних пропозицій: м. Київ, в л. Воровсь о о,

11, о 15.00 21 люто о 2008 ро .
За роз’ясненнями стосовно он рсної до ментації звертатися письмовій

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

Інстит т е спериментальної патоло ії он оло ії
і радіобіоло ії ім. Р. Є. Кавець о о НАН У раїни
о олош є он рс на право оренди трьох офісних приміщень

за альною площею до 33 в. м ожне. Стартова ціна орендної

плати 81,41 рн/ в. м без ПДВ, ом нальних та інших платежів. Дата

проведення он рс — 31 січня 2008 р. о 10.00. Довід и про мови

проведення он рс та перелі необхідних до ментів можна отримати

за адресою: м. Київ, в л. Василь івсь а, 45 або за тел. 258-16-57.

Втрачено до менти ТОВ “Б рова омпанія “РУДІС”:
- печат а;
- стат т, зареєстрований Печерсь ою районною місті Києві державною адміністрацією 21

березня 2006 ро ;
- свідоцтво про державн реєстрацію юридичної особи, серія АОО №010365, видане

Шевчен івсь ою районною місті Києві державною адміністрацією 19 червня 2001 ро ;
- ліцензія, серія АВ №331922, на постачання природно о аз за нере льованим тарифом,

видана Національною омісією ре лювання еле троенер ети и У раїни 15 червня 2007 ро ;
- спеціальний дозвіл на орист вання надрами, реєстраційний №1797 від 23 листопада 2001

ро , виданий Міністерством охорони нав олишньо о природно о середовища У раїни;
- спеціальний дозвіл на орист вання надрами, реєстраційний №2156 від 29 листопада 2002

ро , виданий Міністерством охорони нав олишньо о природно о середовища У раїни;
- спеціальний дозвіл на орист вання надрами, реєстраційний №2155 від 29 листопада 2002

ро , виданий Міністерством охорони нав олишньо о природно о середовища У раїни;
- довід а з ЄДРПОУ;
- довід а про взяття на облі платни а подат ів;
- свідоцтво про реєстрацію платни а подат на додан вартість;
- повідомлення про взяття юридичної особи на облі в пенсійном фонді;
- повідомлення про реєстрацію страх вальни а в Фонді соціально о страх вання з тимчасової

втрати працездатності;
- страхове свідоцтво з Фонд соціально о страх вання від нещасних випад ів на виробництві

та професійних захворювань в У раїні;
- повідомлення про взяття на облі платни а страхових внес ів до Фонд за альнообов’яз ово о

державно о соціально о страх вання У раїни на випадо безробіття.

Посвідчення особи, я а постраждала внаслідо чорнобильсь ої атастрофи,
ате орія 1, серія А, № 066133 та в лад № 092764 на ім’я Гончарен о Таїсії
Василівни вважати недійсними.

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва повторно ви ли ає в с дове
засідання в я ості співвідповідача Ма рова Василя Михайловича по справі за
позовом Краліча Віталія Робертовича до ТОВ “Охоронні системи”, Ма рова
Василя Михайловича про відш од вання матеріальної і моральної ш оди. Місце
проживання співвідповідача: м. Київ, в л. Верши ори, 5-а, в. 29.

Роз ляд справи призначено на 14.00 4 люто о 2008 ро в приміщенні
Шевчен івсь о о районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Смирнова-
Ласточ іна, 10-б, аб. 30.

В разі неяв и співвідповідача Ма рова Василя Михайловича в с дове засідання
справа б де роз лядатися за йо о відс тності за наявними справі до азами. Крім
то о, с д роз’яснює співвідповідач йо о обов’язо повідомити с д про причини
неяв и в с дове засідання.

С ддя Н.П. Б жа .

Державна станова Інстит т он оло ії АМН У раїни
повідомляє, що он рс на право ладання до овор оренди

нежитлових приміщень відб вся 17.12.2007 р.

Переможцем визнано Медведєва В.Є.

Мойсеєн о Валентина Михайлівна ви ли ається в с дове засідання для роз ляд
цивільної справи за позовом К ли Тетяни Анастасіївни до СПД Мойсеєн о
Валентини Михайлівни про відш од вання матеріальної ш оди в я ості відповідача
на 10.00 30 січня 2008 ро в Святошинсь ом районном с ді м. Києва
(м. Київ, в л. Я. Коласа, 27-а, зал с дових засідань № 2, абінет № 3).

С ддя В.А. Твердохліб.
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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 176
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Іван БОКИЙ,
народний деп тат:
— Єдиний вихід — не рити. Я,

напри лад, не рю. За они мож-
на хвалювати, але все залежить
від людини. Т т більше потрібні не
за они, а зміна пере онань. Штра-
фи і сан ції мало допомож ть. Я -
би раїнці добре заробляли, то
можна б ло б, а та перед сім по-
терпатиме рцева сім’я, а не він
сам. І спеціально відведені місця
теж мало чим зарадять. У Верхов-
ній Раді рити дозволено вби-
ральні, але ж т ди неможливо зай-
ти потім. Я вза алі с ептично став-
люся до цьо о.

Юрій ВАРИВОДА,
дизайнер:
— Моя д м а я дизайнера: ліп-

ше пити щось арне з одя , ніж
витрачати роші на ци ар и. Я що
серйозно, я часто б ваю в Євро-
пі, тож зробив певні виснов и: пе-
ред тим, я затвердити за он про
заборон ріння, потрібно ство-
рити мови для рців і тих, хто не

має цієї ш ідливої звич и. Причо-
м для рців трохи ірші, щоб
я ийсь відсото населення по и-
н в си арет назавжди. На з пин-
ах, напри лад, потрібно облаш-
т вати спеціальні місця для рців.
У раїнці — не д же за оносл хня-
ні, одна штраф не є ефе тивним.
Ліпше ввести ромадсь і роботи —
це і присоромить, і навчить люди-
н . Особливо це а т ально щодо
молоді й ш олярів: ріння в їхньо-
м віці — ненормальне явище, але
за провини дітей бать и не повин-
ні платити штраф.

Сер ій ФОМЕНКО (Фома),
рт “Мандри”:

— К ріння на в лицях потрібно
дозволяти. Де ж людям рити? На
в лицях, я вважаю, не слід бити
пляш и чи я есь інше с ло об зем-
лю, потрібно идати недо р и в
рни для сміття. Інше питання, що
не завжди вони є. К ріння, на мій
по ляд, не є та ою вели ою проб-
лемою. Аби б ла чистота в місті й
за альна льт ра населення.

ßê äîìîãòèñÿ äîòðèìàííÿ çàáîðîíè 
íà êóð³ííÿ ó ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ?

Оле сій ЗАЛЕВСЬКИЙ,
дизайнер:
— Мене нама алося вз ти “Київенер о” — за я ийсь

міфічний несплачений бор . Дійшло до то о, що пред-
ставни и омпанії з “понтами вище дах ” прийшли до
мене додом від лючати світло. Я ж я людина поряд-
на та за оносл хняна та и довів, що це помил а, й
енер ією “на шар ” не орист юсь.

Сер ій БОЛЬШОЙ,
м зи ант:
—Щось подібне трапилося на відпочин в Є ипті:

мене спроб вали над рити продавці с венірів, але я
не с аж , що “вз ли” — просто обрах вали. Втім, там
це вважають за норм .

Семен ГОРОВ,
ліпмей ер:
— Я аж ть: “Я сам обманюватися радий”. Певно,

та і неприємні моменти є житті ожної людини. І я не
винято . Але давно свідомив, що вихід є з б дь-я ої
сит ації, і треба до цьо о ставитися по-філософсь и,
на опич ючи ба аж власно о досвід .

Ві тор ПАВЛІК,
співа :
— Дя вати Бо ові, та о о в своєм житті не при-

адаю, навіть при том , що я абсолютно довірлива
людина. Напевно, мене оточ ють перевірені др зі,
я і цьо о не доп с ають, а від інших мене щось бе-
реже.

Êîëè âàñ âîñòàííº “âçóâàëè”?

Êèÿíè íå äóæå
ëþáëÿòü êóðö³â
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

Êðàâåöü áåç æóïàíà
×îáîòàð Ìèêîëà Áåëü÷åíêî øóêàº ì³ñöå 
äëÿ 10-òèñÿ÷íî¿ êîëåêö³¿ âçóòòÿ

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

У оле ції иянина Ми о-
ли Бельчен а понад 10
тисяч пар вз ття, я е чо-
ботар збирає майже два
десятиліття. Місця для
оле ції вартирі пана
Бельчен а давно бра є,
тож він має намір створи-
ти м зей. Учора "Хреща-
ти " на власні очі роздив-
лявся раритетні череви и.

Ìèêîëà Áåëü÷åíêî — ÷îáîòàð
ó ÷åòâåðòîìó ïîêîë³íí³. Öþ ïðî-
ôåñ³þ â³í òà òðîº áðàò³â ïåðåéíÿ-
ëè â³ä áàòüêà é çàéìàëèñÿ íåþ ó
ïîâîºíí³ ðîêè. Çãîäîì Ìèêîëà
ñòàâ ùå é çàêð³éíèêîì âåðõíüî-
ãî ÷îëîâ³÷îãî îäÿãó. Òà ëþáîâ äî
âçóòòÿ ïåðåìîãëà. ² íà ïî÷àòêó
1990-õ ïàí Áåëü÷åíêî ïî÷àâ çáè-
ðàòè ö³êàâ³ çðàçêè. Ïåðøèì åêñ-
ïîíàòîì ñòàëè ïîâîºíí³ øèò³ âà-
ëÿíêè ç ÷óíÿìè. À ïîò³ì ÷îëîâ³ê
ïî÷àâ ñêóïîâóâàòè íîøåíå âçóò-

òÿ íà Ïòàøèíîìó áàçàð³, ùî íà
Êóðåí³âö³, äåùî ïðèíîñèëè ëþ-
äè. Ñïî÷àòêó áóëî ëèøå ðàäÿí-
ñüêå. Ó ÷àñè ïåðåáóäîâè ç’ÿâèëî-
ñÿ ³ìïîðòíå, ïåðåâàæíî ³òàë³é-
ñüêå.

Íèí³ îäíîê³ìíàòíà êâàðòèðà
ïàíà Áåëü÷åíêî, â ïðÿìîìó çíà-
÷åíí³, çàâàëåíà âçóòòÿì, âëàñíå,
òàê ñàìî, ÿê ³ ê³îñê, ãàðàæ òà äà-
÷à. Çà ñëîâàìè Ìèêîëè Áåëü÷åí-
êà, ó êîëåêö³¿ ïðèáëèçíî 10 òè-
ñÿ÷ ïàð âçóòòÿ: ïî÷èíàþ÷è â³ä ïî-
ñòîë³â äî áîñîí³æîê, òóôåëü, ÷î-
á³ò òà óíò³â. Ð³çíèõ ìîäåëåé, â³-
êó, ðîçì³ðó, êîëüîðó é “íàö³¿”.
Ëèøå äîìàøí³õ êàïö³â — ÷îëî-
â³÷èõ, æ³íî÷èõ, äèòÿ÷èõ — äî
1000 ïàð. Îñîáëèâî ïèøàºòüñÿ
ìàéñòåð ïîâîºííèìè ãóìîâèìè
êàëîøàìè äëÿ æ³íî÷èõ òóôåëü òà
÷îáîòàìè ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ ç³
øïîðàìè äëÿ âåðõîâî¿ ¿çäè. Ìàº
òàêîæ ³ í³ìåöüê³ âîºíí³ ÷îáîòè
íà äåðåâ’ÿí³é ï³äîøâ³, ëè÷àí³ ïî-
ñòîëè, ÿêèì, çà ñëîâàìè, êîëåê-
ö³îíåðà, ìàéæå 150 ðîê³â. ª àìå-
ðèêàíñüê³ â³éñüêîâ³ òóôë³ 1950-õ
ðîê³â, êîâáîéñüêå âçóòòÿ. Íàâ³òü
æ³íî÷èé ÷åðåâèê 44 ðîçì³ðó òà

ìàëþñåíüê³ ñóâåí³ðí³ — ç ìåòàëó,
êåðàì³êè, ïëàñòìàñè ó âèãëÿä³
áðåëêà.

“Àíàëîã³â ö³º¿ êîëåêö³¿ çà ê³ëü-
ê³ñòþ òà àñîðòèìåíòîì íåìàº â
ñâ³ò³”,— ïåðåêîíàíèé Ìèêîëà
Áåëü÷åíêî.— ßêùî âèñòàâèòè âñå
âçóòòÿ, ïîäèâèòèñÿ íà íüîãî
ïðèéøëî á íå ìåíøå ëþäåé, àí³æ
äî Ëåí³íà ó Ìàâçîëåé”.

Ïåðåä òèì, ÿê “ïîñòàâèòè íà
ïîëèöþ” ÷åðåâèêè, êîëåêö³îíåð
¿õ ðåìîíòóº, ìèº, ÷èñòèòü, ðîçòÿ-
ãóº, ï³äôàðáîâóº, íàáèâàº ïàïå-
ðîì, ìàñòèòü æèðîì, àáè íå òð³ñ-
êàëèñÿ. ²íêîëè ðåìîíòóº äî ðàí-
êó. Ùîïðàâäà, áëèçüê³ íå ïîä³-
ëÿþòü éîãî ïðèñòðàñò³, ââàæàþòü,
ùî â³í ïðîñòî çàõàðàñòèâ êâàðòè-
ðó. Ó ïàíà Áåëü÷åíêà º ìð³ÿ —
ñòâîðèòè ìóçåé âçóòòÿ, ùîá çàëè-
øèòè ïàì’ÿòü. Ìàéñòåð çâåðòàâ-
ñÿ äî ðàéîííî¿ òà ì³ñüêî¿ âëàäè ç
ïðîõàííÿì äàòè éîìó â îðåíäó
ïðèì³ùåííÿ. Òà ïîêè ùî â ñòî-
ëèö³ òàêîãî íå çíàéøëîñÿ. Ñïî-
ä³âàºòüñÿ íà äîïîìîãó ñïîíñîð³â.
² ïðèçáèðóº ðàðèòåòè. Íàðàç³ ïëà-
íóº ñòâîðèòè êîëåêö³þ ÷åðåâèê³â
âèäàòíèõ ëþäåé
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Як домогтися дотримання
заборони на куріння

у громадських місцях?

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé,

7—12 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà ó ñõ³äíèõ îáëàñòÿõ âäåíü —1...—5°Ñ, âíî-
÷³ —5...—11°Ñ; íà ï³âäí³ Êðèìó +3...+8°Ñ; â çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ òà
â Êðèìó ì³ñöÿìè +7...+10°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. Âíî÷³ íåâåëèêèé äîù, ïîäåêóäè ç ìîê-
ðèì ñí³ãîì, âäåíü ïîì³ðíèé äîù. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, çàõ³ä-
íèé, 7—12 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +4...+6°Ñ, âíî÷³ +1...+3°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА
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Ми ола Бельчен о особливо пишається італійсь ими чобіт ами
1. Ââåñòè âåëèê³ øòðàôè — 36 %
2. Ñòâîðèòè ñïåö³àëüí³ ì³ñöÿ äëÿ êóð³ííÿ — 24 %
3. Ââàæàþ — öå ìàðíî — 16 %
4. Êàðàòè ÷åðåç ñóäè — 12 %
5. Ìåí³ áàéäóæå — 6 %
6. Íå çíàþ — 5 %


