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Оле сандр МОРОЗ:
“ЮРІЙ ЛУЦЕНКО СВОЇ ОСОБИСТІ
ЯКОСТІ ПРОДЕМОНСТРУВАВ
НА БРУДНОМУ ІНЦИДЕНТІ ПІСЛЯ
НЕДАВНЬОГО ЗАСІДАННЯ РНБО”

Êèÿíè íå ïóñòÿòü
ì³í³ñòðà íà ðîáîòó
Ó ñòîëèö³ ðîçïî÷àëèñÿ ìàñîâ³ àêö³¿ ç âèìîãîþ â³äñòàâêè Þð³ÿ Ëóöåíêà 
ç ïîñàäè êåð³âíèêà ÌÂÑ

ßê óæå ïîâ³äîìëÿâ “Õðåùàòèê”,
ñòîëè÷íà ïðîêóðàòóðà ðîçïî÷àëà ïå-
ðåâ³ðêó ôàêò³â, âèêëàäåíèõ ó çàÿâ³
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî ñòîñîâíî ³íöèäåíòó,
ùî ñòàâñÿ ì³æ íèì òà î÷³ëüíèêîì
ÌÂÑ Óêðà¿íè Þð³ºì Ëóöåíêîì.

Ó÷îðà æ ï³ä ñò³íàìè áóä³âë³ ÌÂÑ
Óêðà¿íè òà Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè
ðîçïî÷àëàñÿ áåçñòðîêîâà ãðîìàäñüêà
àêö³ÿ íà ï³äòðèìêó ñòîëè÷íîãî ìå-
ðà. Ëåéòìîòèâîì öèõ ìàñîâèõ çàõî-

ä³â ñòàëà âèìîãà ãðîìàäñüêîñò³ äî ñè-
ëîâèê³â îá’ºêòèâíî ðîçñë³äóâàòè ä³¿
êåð³âíèêà ÌÂÑ òà ³í³ö³þâàòè óñó-
íåííÿ éîãî ç ïîñàäè. Íà äóìêó ì³-
òèíãóâàëüíèê³â, â³äñòàâêà ì³í³ñòðà
äàñòü çìîãó ïàíîâ³ Ëóöåíêó çàëèøè-
òè ïî ñîá³ áîäàé òðîõè “äîáðî¿”
ïàì’ÿò³ ïðî ñåáå â î÷àõ ñóñï³ëüñòâà
òà çáåðåãòè ïîâàãó ãðîìàäÿí äî äåð-
æàâíî¿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ³ “ëþäåé
ó ôîðì³”. 

За інчення на 3-й стор.
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Киянам важ о зроз міти х лі ансь поведін Юрія Л цен а

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ, ²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора столиці почали набирати обертів масові а ції на підтрим Київсь о-
о місь о о олови Леоніда Черновець о о. Кияни вима ають від оловно о
"охоронця за онності й правопоряд " пана Л цен а попросити вибачення
иян та добровільно піти відстав . На пере онання часни ів протест , е-
рівництво держави й правоохоронні ор ани повинні дати належн оцін діям
міністра вн трішніх справ. А Бло Леоніда Черновець о о ініціює с нення
Юрія Л цен а від ви онання обов'яз ів міністра вн трішніх справ на час роз-
слід вання про рат рою Києва йо о поведін и.
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Ñåðã³é Áåðåçåíêî â³äïîâ³ñòü
íà çàïèòàííÿ â³äâ³äóâà÷³â
ñàéòó “Õðåùàòèêà”

Ñüîãîäí³ ç 13.00 äî 14.00 íà ñàéò³ ãàçåòè
“Õðåùàòèê” â³äáóäåòüñÿ ³íòåðíåò-êîíôåðåí-
ö³ÿ íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðà-
âàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ Ñåðã³ÿ Áåðåçåíêà íà òå-
ìó: “Ìàéáóòíº Êèºâà: ìîæëèâîñò³ ñòîëè÷íî¿
âëàäè â ³íòåðåñàõ êè¿âñüêî¿ ìîëîä³”. Îðãàí³-
çàòîðè: ãàçåòà “Õðåùàòèê”, òèæíåâèê “Óêðà-
¿íñüêà ñòîëèöÿ”. Ñâî¿ çàïèòàííÿ ìîæíà ïî-
ñòàâèòè íà ñàéò³ ãàçåòè “Õðåùàòèê” çà àäðå-
ñîþ http://kreschatic.kiev.ua/chat

Ì³ñòî íàäàñòü äîïîìîãó 
ç íàãîäè ñâÿòêóâàííÿ 
Âîäîõðåùà

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó”, ùî
óõâàëåíî ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî íàäàííÿ îäíî-
ðàçîâî¿ àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè
îêðåìèì êàòåãîð³ÿì ìàëîçàõèùåíèõ âåðñòâ
íàñåëåííÿ ì. Êèºâà ç íàãîäè ñâÿòêóâàííÿ
Âîäîõðåùà ó 2008 ðîö³. Öèì ðîçïîðÿäæåí-
íÿì ïåðåäáà÷åíî âèä³ëåííÿ êîøò³â îêðåìèì
êàòåãîð³ÿì ìàëîçàõèùåíèõ âåðñòâ íàñåëåí-
íÿ ì. Êèºâà ³ç ÷èñëà íåïðàöþþ÷èõ ïåíñ³î-
íåð³â òà îäåðæóâà÷³â äåðæàâíî¿ ñîö³àëüíî¿
äîïîìîãè:

100 ãðí — êîæí³é îñîá³ ç ÷èñëà íåïðàöþ-
þ÷èõ ïåíñ³îíåð³â àáî îäåðæóâà÷³â äîïîìî-
ãè, ðîçì³ð ïåíñ³éíèõ âèïëàò àáî äîïîìîãè
ÿêèõ íå ïåðåâèùóº ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî
ì³í³ìóìó äëÿ îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè ïðàöåçäàò-
í³ñòü (äî 411 ãðí);

75 ãðí — êîæí³é îñîá³ ç ÷èñëà íåïðàöþ-
þ÷èõ ïåíñ³îíåð³â àáî îäåðæóâà÷³â äîïîìî-
ãè, ðîçì³ð ïåíñ³éíèõ âèïëàò àáî äîïîìîãè
ÿêèõ ñòàíîâèòü â³ä îäíîãî äî ï³âòîðà ðîçì³-
ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ îñ³á, ÿê³ âòðà-
òèëè ïðàöåçäàòí³ñòü (äî 616,5 ãðí);

50 ãðí — êîæí³é îñîá³ ç ÷èñëà íåïðàöþ-
þ÷èõ ïåíñ³îíåð³â àáî îäåðæóâà÷³â äîïîìî-
ãè, ðîçì³ð ïåíñ³éíèõ âèïëàò àáî äîïîìîãè
ÿêèõ ñòàíîâèòü â³ä ï³âòîðà äî äâîõ ðîçì³ð³â
ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ îñ³á, ÿê³ âòðà-
òèëè ïðàöåçäàòí³ñòü (äî 822 ãðí).

2. Íåïðàöþþ÷èì îñîáàì, ÿê³ îòðèìóþòü
äåðæàâíó ñîö³àëüíó äîïîìîãó; îñîáàì, ÿê³
íå ìàþòü ïðàâà íà ïåíñ³þ, òà ³íâàë³äàì â³ä-
ïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî äåðæàâíó
ñîö³àëüíó äîïîìîãó îñîáàì, ÿê³ íå ìàþòü
ïðàâà íà ïåíñ³þ, òà ³íâàë³äàì” — ó ðîçì³ð³
50 ãðí êîæí³é.

Â³äïîâ³äíî äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ äîïî-
ìîãó îòðèìàþòü ïîíàä 380 òèñÿ÷ êèÿí

Ó Êèºâ³ äîëàþòü 
áåçïðèòóëüí³ñòü

Ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ñòàëî â³äîìî, ùî ïðî-
òÿãîì 2007 ðîêó ðàéîííèìè ñëóæáàìè ó
ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ ñï³ëüíî ç êðèì³íàëü-
íî¿ ì³ë³ö³ºþ ó ñïðàâàõ ä³òåé çä³éñíåíî 331
ðåéä “Ä³òè âóëèö³”, ï³ä ÷àñ ÿêèõ âèÿâëåíî
881 íåïîâíîë³òíüîãî. Ç óñ³ìà ä³òüìè ïðîâå-
äåíî ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó, 179 ä³òåé âëàø-
òóâàëè äî ïðèòóëêó, 586 ïîâåðíóëè ó ñ³ì’þ,
37 ïîâåðíóëè äî ³íòåðíàòíèõ ³ îñâ³òí³õ çà-
êëàä³â, 79 — âëàøòîâàíî äî ë³êàðíÿíèõ óñ-
òàíîâ. Íà êîæíó äèòèíó, ÿêà âèõîâóºòüñÿ â
äèòÿ÷îìó áóäèíêó ñ³ìåéíîãî òèïó òà ïðè-
éîìí³é ñ³ì’¿, íàäàºòüñÿ ñîö³àëüíà äîïîìîãà
ó ñóì³ â³ä 890 ãðí äî 1 òèñ. 208 ãðí (çàëåæ-
íî â³ä â³êó äèòèíè)

Ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³
â³äðåìîíòóþòü øêîëè

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ, çà äîðó-
÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî ðàéîííîþ âëàäîþ ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³ Êèºâà ó øêîëàõ ðîçïî÷à-
òî ðåìîíòí³ ðîáîòè ïðèì³ùåíü, ÿê³ íàéá³ëü-
øå åêñïëóàòóþòü: ¿äàëåíü, õàð÷îáëîê³â, ñàí-
âóçë³â òà êîðèäîð³â. Ó äåÿêèõ øêîëàõ âèêî-
íàþòü çàì³íó òåïëî- òà åëåêòðîìåðåæ. Öå
ëèøå ïåðøèé åòàï êîìïëåêñíèõ ðåìîíò³â
øê³ë, ÿê³ çàê³í÷àòü ïðîòÿãîì íàéáëèæ÷èõ
ðîê³â

“ßðîñëàâíà” àêòèâíî
ðèòèìå çåìëþ
Íîâèé òóíåëåïðîõ³äíèöüêèé êîìïëåêñ çíà÷íî 
ïðèñêîðèòü áóä³âíèöòâî ñòîëè÷íî¿ ï³äçåìêè
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора на станції метро "Деміїв-
сь а" К ренівсь о-Червоноар-
мійсь ої лінії завершено монтаж
т нелепрохідниць о о омпле с
"Ярославна". Щит про ладатиме
підзем в напрям Терем ів,
проходячи щодня до 20 м. Кош-
т є омпле с $10 млн. А ре ат
план ють задіяти для б дівниц-
тва метро в напрям Троєщини
і Вино радаря.

Ó÷îðà íà ñòàíö³¿ ìåòðî “Äåì³¿âñüêà”
çàâåðøèëè ìîíòàæ ïîòóæíîãî àãðåãàòà.
Íàðåøò³ Êè¿â îòðèìàâ àãðåãàò, ñïåö³àëü-
íî çàìîâëåíèé äëÿ ñïîðóäæåííÿ ñòîëè÷-
íî¿ ï³äçåìêè.

Çà ñëîâàìè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ
“Êè¿âìåòðîáóä” Âîëîäèìèðà Ïåòðåíêà,
òóíåëåïðîõ³äíèöüêèé ùèò âèêîíóº çíà÷-
íèé îáñÿã ðîá³ò. “Â³í íå ëèøå ðîçáóðþº
´ðóíò, à é óêð³ïëþº òóíåëü áåòîííèìè
ê³ëüöÿìè, òðàíñïîðòóº âèðîáëåíó ïîðî-
äó, à ãîëîâíå — çíà÷íî ïîëåãøóº ñêëàä-
í³ ï³äçåìí³ ðîáîòè,— ñêàçàâ â³í.— Àã-
ðåãàò ìîæå ïðàöþâàòè ó òÿæêèõ ãåîëî-
ã³÷íèõ óìîâàõ, íå çàáðóäíþþ÷è íàâêî-
ëèøíº ñåðåäîâèùå”. Âîëîäèìèð Ïåò-
ðåíêî äîäàâ, ùî ùèò ìîæå ïðîõîäèòè
ùîõâèëèíè 4 ñì. Çàãàëîì æå áóä³âåëü-
íèêè ïëàíóþòü ùîäíÿ îñâîþâàòè äî 20
ì. Ïðè öüîìó øâèäê³ñòü ïðîõîäæåííÿ
ñòàíîâèòèìå â³ä 180 äî 250 ì íà ì³ñÿöü
(õî÷à ùèò äàº çìîãó ïðîéòè ³ 500 ì).
“Â³ò÷èçíÿí³ ôàõ³âö³ ñï³ëüíî ç í³ìåöüêè-
ìè êîëåãàìè â ñòèñë³ ñòðîêè çìîíòóâà-
ëè êîìïëåêñ çàâäîâæêè 97 ì, ÿêèé âà-
æèòü ïîíàä 600 ò,— ðîçïîâ³â “Õðåùàòè-
êó” Âîëîäèìèð Ïåòðåíêî.— Éîãî âàð-
ò³ñòü îö³íþºòüñÿ â $10 ìëí”. Çàãàëîì æå
àãðåãàò ðîçðàõîâàíî íà ïðîõîäæåííÿ 5
êì, ï³ñëÿ ÷îãî ïåðåäáà÷åíî éîãî ñàíà-
ö³þ, òîáòî êàï³òàëüíèé ðåìîíò. Îíîâ-
ëåíîãî “êðîòà” ìîæíà çíîâó çàïóñêàòè
â ðîáîòó.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äå-
íèñ Áàññ ââàæàº, ùî òàêèé ïðîõ³äíèöü-
êèé êîìïëåêñ äàñòü çìîãó â çàçíà÷åí³ òåð-
ì³íè, òîáòî äî ê³íöÿ íèí³øíüîãî ðîêó,
çäàòè â åêñïëóàòàö³þ òðè ñòàíö³¿ ìåòðî —
“Äåì³¿âñüêó”, “Ãîëîñ³¿âñüêó” ³ “Âàñèëü-
ê³âñüêó”. “Ó 2008-ìó íà áóä³âíèöòâî ìåò-
ðî â ñòîëèö³ ïåðåäáà÷åíî 2 ìëðä ãðí,—
ðîçïîâ³â Äåíèñ Áàññ.— Íåùîäàâíî öÿ ñó-

ìà äîð³âíþâàëà ð³÷íîìó áþäæåòó Êèºâà”.
Â³í äîäàâ, ùî ó ïëàíàõ ñòîëè÷íî¿ âëà-
äè — ïðèäáàííÿ òàêèõ êîìïëåêñ³â, ÿê³ çà-
ðåêîìåíäóâàëè ñåáå ç íàéêðàùîãî áîêó
ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà 60 êì òóíåëþ â
Øâåéöàð³¿ òà ó Ìîñêâ³ ï³ä ð³÷êîþ ßóçîþ.
Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ, ùî àãðåãàò âèêî-
ðèñòîâóâàòèìóòü äëÿ ïðîêëàäàííÿ ï³ä-
çåìíèõ ìàã³ñòðàëåé ³ â ³íøèõ íàïðÿìêàõ,
çîêðåìà íà Âèíîãðàäàð. Îêð³ì öüîãî, òà-
ê³ êîìïëåêñè, ò³ëüêè äåùî á³ëüøîãî ä³à-
ìåòðà, çíàäîáëÿòüñÿ Êèºâó äëÿ ñïîðó-

äæåííÿ àâòîìîá³ëüíèõ òóíåë³â, çîêðåìà
ï³ä Äí³ïðîì â³ä ìåòðî “Ë³âîáåðåæíà” äî
ïðîñïåêòó Ïåðåìîãè.

Âëàñíèê êîìïàí³¿ “Herrenknecht AG”
Ìàðò³í Õåððåíêíåõò çàäîâîëåíèé ñï³â-
ïðàöåþ ç Êèºâîì. “Ùîïðàâäà, öå ïåð-
øèé ïðîõ³äíèöüêèé ùèò, âèãîòîâëåíèé
äëÿ ïîòðåá êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó, àëå
ñïîä³âàþñÿ, ùî íå îñòàíí³é”,— ñêàçàâ
â³í. Äî ñëîâà, òàêèìè êîìïëåêñàìè âæå
çàö³êàâèëèñÿ äí³ïðîïåòðîâñüê³ ìåòðîáó-
ä³âö³

Щит здатен проходити щохвилини по 4 сантиметри, за алом же б дівельни и план ють щодня
осилювати до 20 метрів

Êðîê íàçóñòð³÷ 
ªâðî-2012
Ðîçðîáëåíî ïðîãðàìó ï³äãîòîâêè Êèºâà äî ô³íàëó ÷åìï³îíàòó

Çàâòðà Êè¿âðàäà ðîçãëÿíå ïðîåêò ð³-
øåííÿ “Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüî-
âî¿ ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ â
ì. Êèºâ³ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ÷åìï³îíàòó
ªâðîïè-2012 ç ôóòáîëó”. Àíàëîã³÷í³ ïðî-
ãðàìè óæå çàòâåðäèëè ³íø³ ì³ñòà, ÿê³
ïðèéìàòèìóòü ÷åìï³îíàò. Êè¿â, çà ñëîâà-

ìè ãîëîâè êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Âîëîäè-
ìèðà Ïðèñÿæíþêà, òðîõè “çàòðèìàâñÿ”,
î÷³êóþ÷è íà çàòâåðäæåííÿ áþäæåòó òà
ïðîãðàìè ðîçâèòêó íà íàñòóïíèé ð³ê. Â³ä-
òàê, ïðîãðàìà ï³äãîòîâêè Êèºâà äî ªâ-
ðî-2012 ó ò³é ÷àñòèí³, çà ÿêó â³äïîâ³äàº

ì³ñòî, ïîâí³ñòþ óçãîäæåíà ç ãîëîâíèìè
ô³íàíñîâèìè äîêóìåíòàìè ñòîëèö³.

Ïåðåäáà÷àþòü, ùî íà âèêîíàííÿ ïðî-
ãðàìè óïðîäîâæ 4 ðîê³â çàòðàòÿòü 38 ìëðä
470 ìëí ãðí. Ìàéæå 13 ìëðä îá³öÿþòü âè-
ä³ëèòè ç äåðæàâíîãî áþäæåòó, ðîçïîðÿä-
íèêîì öèõ êîøò³â áóäå Ì³í’þñò. Ùå 3
ìëðä ãðí ïåðåïàäå Êèºâó â ìåæàõ äåðæàâ-
íî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè. Êè¿â âèòðàòèòü íà
ï³äãîòîâêó — 18 ìëðä ãðí, ïîíàä 4 ìëðä
áóäóòü ³íâåñòèö³éíèìè. Çà ñëîâàìè ïåðøî-
ãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³ÿ Ãî-
ëóá÷åíêà, âæå â öüîìó ðîö³ ì³ñòî âèòðàòèòü
íà ï³äãîòîâêó 3,3 ìëðä ãðí. “Íàéá³ëüøå â
öüîìó ðîö³ ìè çàéìàòèìåìîñÿ äîðîæíüî-
òðàíñïîðòíîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ. Íà öåé
ïóíêò ñïðÿìóºìî ìàéæå 55 % êîøò³â”,—
ðîçïîâ³â ïàí Ãîëóá÷åíêî

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

У четвер Київрада збирається роз лян ти про рам під отов и сто-
лиці до Євро-2012. На ви онання про рами продовж чотирьох ро ів
план ють затратити 38 млрд рн, з них 18 млрд виділить місь ий
бюджет. В цьом році місто витратить на під отов 3,3 млрд рн,
більшість з я их витратять на вдос оналення транспортної інфра-
стр т ри.

Ô
îò
î 
À
íä
ð³
ÿ 
ª
Ë
Î
Â
²Ê
Î
Â
À



ВВ ІІ ДД   АА ВВ ТТ ОО РР АА

Êðà¿íà 
ìîðäîáîþ

Âîëîäèìèð ×ÅÌÅÐÈÑ
÷ëåí Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ïðè ÌÂÑ,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Â ³ñòîð³¿, ùî òðàïèëàñÿ ï³ñëÿ ï’ÿòíè÷íîãî
çàñ³äàííÿ ÐÍÁÎ, ê³ëüêà àñïåêò³â. ª ³ êîì³÷íå.
Ïðîòå äàëåêî íå ñì³øíîãî íàáàãàòî á³ëüøå.
Òå, ùî â³äáóëîñÿ — öå ïðåöåäåíò â ³ñòîð³¿
Óêðà¿íè òà óñ³õ öèâ³ë³çîâàíèõ êðà¿í. Àäæå
âïåðøå â³äáóëàñÿ ïóáë³÷íà á³éêà ì³æ îñîáàìè
òàêîãî ðàíãó, ³ ÿêáè öå â³äáóëîñÿ â ªâðîï³, òî
³í³ö³àòîð á³éêè ï³øîâ áè ó â³äñòàâêó íàâ³òü íå
çâàæàþ÷è íà òå, ùî â³í ââàæàº ñåáå ïðàâèì.

Ïåðåêîíàíèé, ùî öÿ ñèòóàö³ÿ êèäàº ò³íü íà
Óêðà¿íó âçàãàë³ — ÿê ïåðøó ºâðîïåéñüêó êðà-
¿íó, äå ñòàëèñÿ òàê³ ðå÷³. Òîìó Ïðåçèäåíò ÿê
ë³äåð ïîë³òè÷íî¿ ñèëè, äî ÿêî¿ íàëåæèòü Þð³é
Ëóöåíêî ³ ïðåì’ºð-ì³í³ñòð, ÿê áåçïîñåðåäí³é
êåð³âíèê ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ïîâèíí³
áóëè á âæèòè âñ³õ çàõîä³â, ùîá ë³êâ³äóâàòè íå-
ãàòèâí³ íàñë³äêè äëÿ ì³æíàðîäíîãî ³ì³äæó
Óêðà¿íè. Íà æàëü, ïîêè ùî íå âèäíî íàâ³òü
ñïðîá âðÿòóâàòè ï³äóïàëó ðåïóòàö³þ. Õî÷à òà-
ê³ ñïðîáè ïîâèíí³ áóòè, ³íàêøå Óêðà¿íà ïðî-
ñëàâèòüñÿ íà âåñü ñâ³ò ÿê êðà¿íà ìîðäîáîþ.

À íàñë³äêè á³éêè ó ðåçèäåíö³¿ Ïðåçèäåí-
òà ïåðåäáà÷èâ ùå Òàðàñ Øåâ÷åíêî ó ïîåì³
“Ñîí”:

“Äèâëþñü, öàð ï³äõîäèòü
Äî íàéñòàðøîãî... òà â ïèêó
Éîãî ÿê çàòîïèòü!..
Îáëèçàâñÿ íåáîðàêà;
Òà ìåíøîãî â ïóçî —
Àæ çàãóëî!.. À òîé ñîá³
Ùå ìåíøîãî òóçà
Ìåæè ïëå÷³; òîé ìåíøîãî,
À ìåíøèé ìàëîãî,
À òîé äð³áíèõ, à äð³áíîòà
Óæå çà ïîðîãîì
ßê êèíåòüñÿ ïî óëèöÿõ,
Òà é äàâàé ì³ñèòè
Íåäîáèòê³â ïðàâîñëàâíèõ,
À ò³ ãîëîñèòè;
Òà âåðåùàòü; òà ÿê ðåâíóòü:
“Ãóëÿ íàø áàòþøêà, ãóëÿ!
Óðà!.. óðà!.. óðà!”
² ÿ íå çäèâóþñÿ, ÿêùî ï³ñëÿ öüîãî ³íöèäåí-

òó íàðîä âèìàãàòèìå óõâàëåííÿ çàêîíó ïðî
íîñ³ííÿ çáðî¿ äëÿ çàõèñòó â³ä ïðàâîîõîðîíö³â.

Ùå îäèí àñïåêò öüîãî ³íöèäåíòó ìîæíà
íàçâàòè ñîö³àëüíèì. Òîìó ùî, ÿê âèçíàâ ³
ñàì Þð³é Ëóöåíêî, â îñíîâ³ êîíôë³êòó º
ðîçïîä³ë âëàñíîñò³ íà ìàéíî ³ çåìëþ. Ï³ñëÿ
ïîìàðàí÷åâèõ ïîä³é â Óêðà¿í³ ïðèâàòèçîâà-
íî ðàí³øå çàãàëüíîíàðîäíî¿ âëàñíîñò³ íàé-
á³ëüøå çà âñ³ îñòàíí³ 15 ðîê³â. ² î÷åâèäíî,
ùî òî÷èòüñÿ áîðîòüáà çà öþ âëàñí³ñòü ì³æ
ð³çíèìè óãðóïîâàííÿìè âåëèêèõ êàï³òàë³ñ-
ò³â — ïîìàðàí÷åâèõ òà ³íøèõ. Ðàí³øå öÿ áî-
ðîòüáà òî÷èëàñÿ ó çîâí³ ïðèñòîéíèõ ìåæàõ,
òî íèí³ âîíà âæå ïðèçâîäèòü äî ìîðäîáîþ.
² öåé âèïàäîê ñâ³ä÷èòü ïðî êðèçó òàê çâàíî-
ãî ïðàâëÿ÷îãî êëàñó. Òîáòî âåðõè âæå íå ìî-
æóòü. Çàëèøèëîñÿ, ùîá íèçè íå çàõîò³ëè.

Ïîìàðàí÷åâ³ ÷îìóñü íàìàãàþòüñÿ âèêîðèñ-
òàòè ³íöèäåíò äëÿ ï³äíÿòòÿ ñâîãî ðåéòèíãó.
Çîêðåìà òîìó, ùî òëóìà÷àòü â÷èíêè ñâî¿õ
ïðåäñòàâíèê³â ÿê “÷îëîâ³÷³”. Àëå íàñïðàâä³
ðåàêö³ÿ ñóñï³ëüñòâà, çà ìî¿ìè ñïîñòåðåæåí-
íÿìè, ïðÿìî ïðîòèëåæíà. Âæå íèí³ ëþäè êà-
æóòü, ùî êóëàê íà åìáëåì³ “Ñàìîîáîðîíè”,
âêðàäåíèé, äî ñëîâà, â ñåðáñüêîãî ðóõó “Îò-
ïîð”, íàñïðàâä³ ìàº áóòè ñïðÿìîâàíèé íå
âãîðó, ÿê äåìîíñòðàö³ÿ ñèëè, à ãîðèçîíòàëü-
íî — òîáòî ó âèëèöþ, ÿê äåìîíñòðàö³ÿ êîí-
êðåòíî¿ çàãðîçè êîæíîìó ãðîìàäÿíèíîâ³
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Ñîáîðí³ñòü 
äåðæàâíîãî ð³âíÿ
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî õî÷å çàïðîâàäèòè 
ùå îäíå îô³ö³éíå ñâÿòî

Ó÷îðà â Êèºâ³ ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ ñîáîð-
íîñò³ Óêðà¿íè ðîçïî÷àëîñÿ ç ïîêëàäàííÿ
âèñîêîïîñàäîâöÿìè êâ³ò³â äî ïàì’ÿòíè-
ê³â ïîåòîâ³ Òàðàñó Øåâ÷åíêó òà äåðæàâ-
íîìó ä³ÿ÷åâ³ Ìèõàéëó Ãðóøåâñüêîìó.

Ó öåðåìîí³¿ ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â âçÿëè
ó÷àñòü Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð
Þùåíêî, Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà-
¿íè Àðñåí³é ßöåíþê, ãîëîâà Ñåêðåòàð³-
àòó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³êòîð Áàëîãà,
ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé, à òà-
êîæ ì³í³ñòðè, íàðîäí³ äåïóòàòè òà ãðî-
ìàäñüê³ ä³ÿ÷³.

Óðî÷èñòîñò³ ïðîäîâæèëèñÿ ó Êè¿â-
ñüêîìó ì³ñüêîìó áóäèíêó â÷èòåëÿ. Ó âè-
ñòóï³ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè çàçíà÷èâ, ùî
íàñòóïíîãî ðîêó â³äçíà÷àòèìåìî 90-ð³÷-
÷ÿ Àêòà çëóêè, òîæ öåé äåíü ìàº ñòàòè
äåðæàâíèì ñâÿòîì. “Òàêó ³í³ö³àòèâó ÿ
âíîøó íà ðîçãëÿä Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà-
¿íè ³ â³ðþ, ùî ¿¿ ï³äòðèìàþòü”,— ñêà-
çàâ Â³êòîð Þùåíêî. Ïðåçèäåíò òàêîæ
ââàæàº, ùî ó 2008-ìó Óêðà¿íà ìàº êîí-
ñîë³äóâàòè âñ³ äåðæàâí³, ïîë³òè÷í³, ä³-
ëîâ³ òà ãðîìàäñüê³ ñèëè, ùîá ïåðåâåñòè
åíåðã³þ ïðîòèñòîÿíü ó ðóñëî òâîðåííÿ

ã³äíîãî æèòòÿ äëÿ ¿¿ ãðîìàäÿí. Ï³ñëÿ
ïðîìîâè ãëàâè äåðæàâè âðó÷èëè íàãî-
ðîäè. ² íàñàìê³íåöü ïåðåä ãîñòÿìè ñâÿ-
òà âèñòóïèëà Äåðæàâíà ÷îëîâ³÷à õîðîâà
êàïåëà ³ì. Ëåâêà Ðåâóöüêîãî ç ïàòð³î-
òè÷íèìè ï³ñíÿìè. Ïðåçèäåíò áóâ ó äîá-
ðîìó ãóìîð³, îòîæ îõî÷å ï³äñï³âóâàâ. À
âæå ï³ñëÿ êîíöåðòó Þùåíêî â³äâ³äàâ
âèñòàâêó â Óêðà¿íñüêîìó äîì³, ïðèñâÿ-
÷åíó Äíþ ñîáîðíîñò³.

À âëàñíå äëÿ ñòîëèö³ Äåíü ñîáîðíîñò³
â³äçíà÷èâñÿ çì³íàìè çîâí³øíüîãî õàðàê-
òåðó. “Â ï³äòðèìêó ³í³ö³àòèâè Ïðåçèäåí-
òà Â³êòîðà Þùåíêà â³äíèí³ äåðæàâí³
ïðàïîðè âèñ³òèìóòü íà êîìóíàëüíèõ òà
äåðæàâíèõ óñòàíîâàõ ïîñò³éíî, à íå ëè-
øå ïåðåä óðî÷èñòèìè çàõîäàìè, ÿê öå
áóëî äîñ³”,— ñêàçàâ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè
Îëåñü Äîâãèé. Êð³ì òîãî, â³í ïîâ³äîìèâ,
ùî íàö³îíàëüíèé ïðàïîð íà ìàéäàí³ Íå-
çàëåæíîñò³ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì çàì³íÿòü
íà íîâèé

Керівни и міста та держави спільно відсвят вали День соборності

Êèÿíè íå ïóñòÿòü
ì³í³ñòðà íà ðîáîòó

За інчення. Почато на 1-й стор.

ßê çàçíà÷èëà “Õðåùàòèêó” îäíà ç
ó÷àñíèöü ï³êåòó á³ëÿ áóä³âë³ ÌÂÑ Íàòà-
ë³ÿ Ïàñ³÷íèê, íåàäåêâàòí³ ä³¿ Þð³ÿ Ëó-
öåíêà íàñàìïåðåä âèêëèêàëè â íå¿ îñ-
òðàõ çà ñâîº ìàéáóòíº â ö³é êðà¿í³. Çàðà-
äè ñåáå ³ ñâî¿õ ä³òåé âîíè íå õî÷óòü, ùîá
ñïðàâà ì³í³ñòðà çàéøëà ó ãëóõèé êóò ³ âè-
íóâàòåöü õàìñüêî¿ ïîâåä³íêè çàëèøèâñÿ
áåç ïîêàðàííÿ.

Ç àíàëîã³÷íèìè ãàñëàìè ç³áðàëàñÿ ó÷î-
ðà ïîíàä ñîòíÿ êèÿí ³ ï³ä ñò³íàìè Ãåíå-
ðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè. Ì³òèíãó-
âàëüíèêè âèìàãàëè “íå ïðèêðèâàòè õóë³-
ãàíà Ëóöåíêà” òà çàêëèêàëè Ãåíïðîêóðî-
ðà Îëåêñàíäðà Ìåäâåäüêà “áóòè ãàðàíòîì
çàêîííîñò³”. “Âèáðèêè Ëóöåíêà — öå ëÿ-
ïàñ óñ³ì êèÿíàì. Â³í íå ïîâàæàº íå ëè-
øå êåð³âíèöòâî ì³ñòà, à é óâåñü íàðîä, ÷è-
¿õ çàêîí³â ³ íîðì ìîðàë³ íå äîòðèìóº. Òà-
ê³é íåâð³âíîâàæåí³é ëþäèí³ íå ì³ñöå íå
ò³ëüêè â óðÿä³, à âçàãàë³ ó áóäü-ÿê³é íîð-
ìàëüí³é óñòàíîâ³”,— ñêàçàëà “Õðåùàòèêó”
ó÷àñíèöÿ ï³êåòó Íåëÿ. ²íøà ïðîòåñòóâàëü-
íèöÿ Îëüãà ââàæàº, ùî íå ìàº çíà÷åííÿ,
íà êîãî íàêèíóâñÿ ì³í³ñòð, â áóäü-ÿêîìó

ðàç³ öå â÷èíîê á³ëüø í³æ íåã³äíèé: “Íà-
â³òü ÿêáè â³í âäàðèâ ³ íå íàøîãî ìåðà, òî
öå æ ãàíüáà íà âñþ ªâðîïó òà ñâ³ò! Â óðÿ-
ä³ ïàíóþòü äèêóíè. Ìè âèìàãàºìî íåãàé-
íî â³äñòîðîíèòè Ëóöåíêà â³ä âèêîíàííÿ
îáîâ’ÿçê³â ì³í³ñòðà”. Ó÷àñíèêè àêö³¿ îá³-
öÿþòü çðîáèòè ¿¿ áåçñòðîêîâîþ, äîêè
Ãåíïðîêóðàòóðà íå ïî÷íå ä³ÿòè íàëåæíèì
÷èíîì. “Ó íàñ ïðîêóðàòóðà ïðàöþº íà
òèõ, õòî ïðèíåñå á³ëüøèé êîíâåðò. Àëå â
öüîìó âèïàäêó ìè íå äîïóñòèìî òàêî-
ãî”,— êàæóòü ì³òèíãàð³. Íàðàç³ âîíè âè-
ìàãàþòü â³ä Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà Ãåí-
ïðîêóðàòóðè íåãàéíî â³äñòîðîíèòè Þð³ÿ
Ëóöåíêà â³ä âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â ì³í³ñ-
òðà òà ïîðóøèòè ïðîòè íüîãî êðèì³íàëü-
íó ñïðàâó çà ôàêòîì áåçïðåöåäåíòíî¿ äëÿ
÷èíîâíèêà òàêîãî ðàíãó ïîâåä³íêè.

Âèìîãè êèÿí ï³äòðèìóº ³ ôðàêö³ÿ Áëî-
êó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî â Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é ðàä³. ßê çàçíà÷èëà “Õðåùàòèêó”
ñï³âãîëîâà ôðàêö³¿ Àëëà Øëàïàê, áëîê
³í³ö³þº òèì÷àñîâå óñóíåííÿ Þð³ÿ Ëóöåí-
êà â³ä âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â ì³í³ñòðà
âíóòð³øí³õ ñïðàâ íà ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ
ïðîêóðàòóðîþ Êèºâà ³íöèäåíòó ì³æ ïà-

íîì Ëóöåíêîì ³ ìåðîì Êèºâà Ëåîí³äîì
×åðíîâåöüêèì. Êð³ì òîãî, ïàí³ Øëàïàê
ïîâ³äîìèëà, ùî ôðàêö³ÿ ìàº íàì³ð ïðî-
ñèòè äåïóòàò³â Êè¿âðàäè ï³äòðèìàòè ¿¿
³í³ö³àòèâó é ïðèéíÿòè â³äïîâ³äíå çâåð-
íåííÿ äî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â, Âåðõîâíî¿
Ðàäè é Ïðåçèäåíòà íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè, çà-
ïëàíîâàí³é íà 24 ñ³÷íÿ. Ôðàêö³ÿ ðîçðà-
õîâóº, ùî äåïóòàòè ï³äòðèìàþòü öþ ³í³-
ö³àòèâó, à çà ï³äñóìêàìè ðîçñë³äóâàííÿ
ïðîêóðàòóðè Þð³é Ëóöåíêî àáî ñàìî-
ñò³éíî ïîäàñòü ó â³äñòàâêó, àáî éîãî
çâ³ëüíèòü Âåðõîâíà Ðàäà çà ïîäàííÿì
Êàáì³íó.

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, ñüîãîäí³
î 9-³é ãîäèí³ ïåðåä áóä³âëåþ ÌÂÑ, ùî
íà âóëèö³ Àêàäåì³êà Áîãîìîëüöÿ, 10,
ïî÷íåòüñÿ àêö³ÿ “Õóë³ãàíîâ³ Ëóöåíêó —
íå ì³ñöå â ÌÂÑ”. Ìåòà àêö³¿: ïîêàçàòè,
ùî ì³í³ñòð ³ç çàìàøêàìè õóë³ãàíà íå ìàº
ïðàâà çíàõîäèòèñÿ â ñò³íàõ ÌÂÑ.
Îðãàí³çàòîð àêö³¿ ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ
“Íàðîäíå ñóäî÷èíñòâî Óêðà¿íè”

Оле ПОНОМАРЬОВ, І ор СВАЧІЙ,
“Хрещати ”

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора з на оди свят вання Дня соборності У раїни висо опосадов-
ці по лали віти до пам'ятни ів та сл хали патріотичні пісні. Прези-
дент У раїни Ві тор Ющен о висловив побажання зробити День со-
борності офіційним святом, а иївсь а влада вирішила не знімати
державні прапори з станов столиці ні свята, ні б дні.
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Îëåêñàíäð ÌÎÐÎÇ: “Þð³é Ëóöåíêî ñâî¿
îñîáèñò³ ÿêîñò³ ïðîäåìîíñòðóâàâ
íà áðóäíîìó ³íöèäåíò³ ï³ñëÿ
íåäàâíüîãî çàñ³äàííÿ ÐÍÁÎ.
Ñàìîâèïðàâäàííÿ, ÿêå çâó÷àëî
ï³ñëÿ òîãî â åô³ð³, áðàâàäà ³ òàêå
³íøå — öå äåøåâèé ïðèì³òèâ”

— Âè áóëè ïðîòèâíèêîì ïðîâåäåííÿ äî-
ñòðîêîâèõ âèáîð³â äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè. ²
ìàëè äîñèòü ïîòóæí³ þðèäè÷í³ àðãóìåíòè
ïðîòè ðîçïóñêó ïàðëàìåíòó. Ïðîòå íåñïî-
ä³âàíî ïîãîäèëèñÿ, ï³äïèñàâøè â³äîìó
“óãîäó òðüîõ”. ×è íå øêîäóºòå íèí³ ïðî
òàêèé êðîê?

— Òå, ùî äîñòðîêîâ³ âèáîðè — àâàí-
òþðà Â³êòîðà Þùåíêà, Þë³¿ Òèìîøåí-
êî òà ³æå ç íèìè, íå ïîòðåáóº ðîç’ÿñ-
íåíü äëÿ áóäü-êîãî, õòî ö³êàâèòüñÿ ïî-
ë³òèêîþ ³ õî÷ òðîõè îá³çíàíèé ³ç êîí-
ñòèòóö³éíèì ïðàâîì. “Àâàíòþðà” — öå
ä³ÿ ïðîòèïðàâíîãî õàðàêòåðó. Òàê ÿ ðî-
çóì³þ âëàñíå âèçíà÷åííÿ.

Àâàíòþðà, ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì, àí-
òèêîíñòèòóö³éíà. Íå âèïàäêîâî æ Êîí-
ñòèòóö³éíîìó Ñóäó çàòêíóëè ðîòà äî-
ñòîéíèêè ç ïðåçèäåíòñüêîãî îòî÷åííÿ,
áî ñóä ì³ã ëèøå ï³äòâåðäèòè íåçàêîííèé
õàðàêòåð ä³é Ïðåçèäåíòà.

ßê ãîëîâà ïàðëàìåíòó ³ ìàþ÷è ñâî¿ ïå-
ðåêîíàííÿ, ÿ íå ì³ã ìèðèòèñÿ ç òèì, ùî
âàæëèâ³ ñóñï³ëüí³ ïðîöåñè, â äàíîìó âè-
ïàäêó ïîâ’ÿçàí³ ç ïîë³òè÷íîþ ³ ïåðñî-
íàëüíîþ çì³íîþ âëàäè, â³äáóâàòèìóòüñÿ
â íåêîíñòèòóö³éíèé ñïîñ³á. Àäæå äîñòðî-
êîâ³ âèáîðè — ÿâèùå ðÿäîâå, âëàñòèâå
äëÿ ð³çíèõ, ³ñíóþ÷èõ íèí³, äåðæàâíèõ
ñèñòåì. Ïåðåäáà÷åí³ âîíè ³ â íàøîìó Îñ-
íîâíîìó Çàêîí³. Òîìó ìîÿ ïîçèö³ÿ ïî-
ÿñíþâàëàñÿ ïðîñòîþ óìîâîþ: âèáîðè
ïðîâîäèòè ìîæíà, àëå ò³ëüêè ó ñïîñ³á ³
ç ïðè÷èí, âèçíà÷åíèõ Êîíñòèòóö³ºþ 
(â³äñèëàþ äî ¿¿ òåêñòó ÷èòà÷³â, õòî ñóì-
í³âàºòüñÿ, ìîæå ïåðåâ³ðèòè ñàì).

Êîëè íàì³ðè Ïðåçèäåíòà ñòàëè î÷å-
âèäíèìè, â äèñêóñ³ÿõ ³ç íèì òà ³íøèìè
ÿ â³äñòîþâàâ ñàìå öåé ïîðÿäîê — ïðî-
âîäèòè äîñòðîêîâ³ âèáîðè íà çàêîííèõ
ï³äñòàâàõ. Òå æ òîä³ çàÿâëÿâ ³ Â³êòîð
Þùåíêî, àëå çàì³ñòü âèêîíàííÿ ñâî¿õ
îá³öÿíîê ïðî³ãíîðóâàâ íàâ³òü ðåçîëþö³þ
ÏÀÐª, óõâàëåíó 17 êâ³òíÿ 2007 ðîêó.
Àñàìáëåÿ ñïåö³àëüíî ðîçãëÿíóëà óêðà¿í-
ñüêå ïèòàííÿ, âðàõóâàëà ãàðàíò³¿ Ïðåçè-

äåíòà ùîäî âèêîíàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü ³
çàïèñàëà öþ âèìîãó â ñâî¿é ðåçîëþö³¿.
Ùîá óíèêíóòè äîòðèìàííÿ âëàñíîãî
ñëîâà, Â³êòîð Þùåíêî ÷åðåç ê³ëüêà äí³â
ñêàñîâóº ïåðøèé àíòèêîíñòèòóö³éíèé
óêàç ³ âèäàº íîâèé. Òåæ àíòèêîíñòèòó-
ö³éíèé. Çãîäîì ³ùå äâ³÷³.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïðîâîêàö³¿ ç áîêó Ñåê-
ðåòàð³àòó ãëàâè äåðæàâè (³ éîãî îñîáèñ-
òî) äîñÿãëè êóëüì³íàö³¿, êîëè ñòàëà î÷å-
âèäíîþ íåáåçïåêà ãðîìàäÿíñüêîãî êîí-
ôë³êòó, êðîâîïðîëèòòÿ, ïîòð³áåí áóâ âñå-
òàêè ïðàâîâèé âèõ³ä ç³ ñòâîðåíî¿ ñèòó-
àö³¿. Â³í çíàéøîâñÿ ó âèãëÿä³ óãîäè.

Íàãàäàþ, ùî ïåðåãîâîðè ùîäî âèáîð³â
òà ³íøîãî âåëèñÿ ï³ä êåð³âíèöòâîì Ïðå-
çèäåíòà ì³æ á³çíåñîâèìè ãðóïàìè Ïàð-
ò³¿ ðåã³îí³â òà “Íàøî¿ Óêðà¿íè”. ß â òèõ
òîðãàõ ó÷àñò³ íå áðàâ. Òóïèê, äî ÿêîãî
ïåðåãîâîðè ïðèâåëè, ì³ã áóòè ðîçâ’ÿçà-
íèé äèêóíñüêèì ìåòîäîì, ³ç çàñòîñóâàí-
íÿì ñèëè. Ðîçïîðÿäæåííÿ (çîêðåìà Â³ê-
òîðîì Þùåíêîì) áóëè âæå çðîáëåí³. Äî
ñëîâà, öå îäèí ³ç ïðåäìåò³â þðèäè÷íîãî
ðîçñë³äóâàííÿ, ùî çãîäîì îáîâ’ÿçêîâî
ìàº áóòè. Ñâ³ä÷åíü ç öüîãî ïðèâîäó ó ìå-
íå áóëî äîñòàòíüî.

Ïðèáëèçíî î 10-é ãîäèí³ âå÷îðà ìåíå
çàïðîñèëè äî Ïðåçèäåíòà, àáè çíàéòè
âèõ³ä. Äèñêóñ³þ íàä çì³ñòîì óãîäè âåëè
äî ðàíêó. Óãîäà íàáðàëà ïðàâîâîãî õà-
ðàêòåðó, òîìó ï³äïèñàííÿ ¿¿ ìíîþ íå ââà-
æàþ ïîìèëêîþ, òèì ïà÷å, âîíà ïåðåäáà-
÷àëà â÷èíåííÿ íèçêè ä³é ñàìå ïàðëàìåí-
òîì.

Â óãîä³ áóëî ñ³ì ïóíêò³â. Îäèí ³ç íèõ
âèçíà÷àâ òåðì³í âèáîð³â, âñ³ ³íø³ — çà-
áåçïå÷óâàëè êîíñòèòóö³éí³ ï³äñòàâè äëÿ
¿õ ïðîâåäåííÿ. Ï³äñòàâè, ìîæó òå ñê³ëü-
êè çàâãîäíî ï³äòâåðäæóâàòè, ÿêèìè â
ïðàâîâîìó ïîë³ Óêðà¿íè ³ çà äåìîêðàòè÷-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ ¿õ ðåàë³çàö³¿ íå ìîæ-
íà áóëî ñêîðèñòàòèñÿ. Àëå öå äàâàëî çìî-
ãó óñ³ì, ³ Ïðåçèäåíòó íàéïåðøå, ïðîäå-
ìîíñòðóâàòè ïîâàãó äî Êîíñòèòóö³¿ ³ âè-
éòè ³ç ñòâîðåíîãî íèì æå òóïèêà. Â³êòî-
ðó Þùåíêó áóëà ïðîñòÿãíóòà ðóêà, ùîá

âèòÿãíóòè éîãî ç òîãî ëàéíà, â ÿêå éîãî
çàïðîòîðèëè ð³çí³ “ëþá³ äðóç³”.

Â³í âèáðàâ ³íøèé øëÿõ. Ç’¿çäè, çàÿâè
äåïóòàò³â ïðî ñêëàäàííÿ ïîâíîâàæåíü,
íàâìèñíà áåçä³ÿëüí³ñòü ÖÂÊ ³ ñóä³â òî-
ùî — öå âñå ç àðñåíàëó àâàíòþðèñò³â
ïðè âëàä³. Çì³ñò óãîäè ³ ï³äïèñ ì³é òóò
í³ ïðè ÷îìó. Âèíåí íå äîêóìåíò, à éîãî
íåâèêîíàííÿ.

×è ìîæíà áóëî ìåí³ ä³ÿòè ³íàêøå?
Çâè÷àéíî. Îñê³ëüêè â ïîïåðåäí³õ ïåðå-
ãîâîðàõ ÿ ó÷àñò³ íå áðàâ, ìîæíà áóëî
çíàéòè ôîðìàëüíó ïðè÷èíó: ðîá³òü, ÿê
ïåðåäáà÷àº çàêîí, ÿ ä³ÿòèìó òåæ çà çà-
êîíîì ³ ðåãëàìåíòîì. Àáñòðàêòíî êàæó-
÷è, öå ïðàâèëüíà ïîçèö³ÿ. Àëå ïîë³òèêà
íå ìîæå ïîñëóãîâóâàòèñü àáñòðàêö³ÿìè,
¿¿ íàñë³äîê ì³ã áóòè ð³çíèì, â òîìó ÷èñ-
ë³ êðèâàâèì. ×è êîðèñíî áóëî á öå ñó-
ñï³ëüñòâó ³ êðà¿í³?

— Íà Âàøó äóìêó, Ñîöïàðò³ÿ ïðîéøëà
âèïðîáóâàííÿ âëàäîþ?

— Â îñíîâíîìó, âèòðèìàëà. Óñ³ ïîçè-
òèâí³ çì³íè, ÿê³ â³äáóëèñÿ â ñôåð³ îñâ³òè
³ íàóêè, ñòàëèñÿ çàâäÿêè çóñèëëÿì ïàðò³¿,
ôðàêö³¿ ³ îñîáèñòî ì³í³ñòðà Ñòàí³ñëàâà Í³-
êîëàºíêà. Ïðîçîðó ³ çàêîííó ñèñòåìó ðî-
áîòè Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà âïåðøå
ñòâîðèëà ³ çàáåçïå÷èëà Âàëåíòèíà Ñåìå-
íþê. Íà îñíîâ³ çàõèñòó ïðàâ ãðîìàäÿí
ìóæíüî ä³ÿâ ì³í³ñòð Âàñèëü Öóøêî, ³ íà-
ïàäêè íà éîãî àäðåñó íèí³ â³äáóâàþòüñÿ ñà-
ìå òîìó, ùî â³í ä³ÿâ ó ìåæàõ çàêîíó ³ Êîí-
ñòèòóö³¿. Íàâ³òü Ìèêîëà Ðóäüêîâñüêèé,
êîòðèé ìåíøå çà ³íøèõ áóâ ï³äãîòîâëå-
íèé äî êåð³âíèöòâà ñêëàäíèì â³äîìñòâîì
(ïðî ùî â³äâåðòî ñêàçàíî íà ïàðò³éíîìó
ç’¿çä³), çàáåçïå÷èâ ðîçâèòîê ãàëóç³, äå çà ÷àñ
éîãî ðîáîòè íå áóëî æîäíîãî âèïàäêó,
ÿêèé êîøòóâàâ áè æèòòÿ ëþäåé.

Çâåðí³òü óâàãó, ìè íå áóëè ôîðìàëüíîþ
÷àñòèíîþ âëàäè. Â ¿¿ ëàíêè ìè íàïðàâèëè
ñâî¿õ êîíêðåòíèõ ïðåäñòàâíèê³â äëÿ òîãî,
ùîá â³äâåðòî â³äñòîþâàòè ñâîþ ïðîãðàì-
íó ë³í³þ. Ìè íå ñêîðèñòàëèñÿ çðó÷íèì
ñïîñîáîì: äîïîìîãòè ñòâîðåííþ âëàäè ³
òóò æå â³ä íå¿ â³äãîðîäèòèñÿ, ïîñèëàþ÷èñü
íà â³äñóòí³ñòü ñâîãî ïåðñîíàëüíîãî ïðåä-
ñòàâíèöòâà.

×è áóëè äîïóùåí³ ïîìèëêè? Áóëè, ìè
â³äâåðòî ¿õ îáãîâîðþâàëè, âíîñèëè êîðåê-
òèâè. Öå ñòîñóºòüñÿ íå ëèøå öåíòðàëüíî¿
âëàäè, àäæå, íàïðèêëàä, â ì³ñöåâèõ âè-
áîðíèõ îðãàíàõ íàøèõ ïðåäñòàâíèê³â ìàé-
æå 21 òèñÿ÷à. À õòî íå ïðàöþº, òîé ïîìè-
ëîê íå ðîáèòü — ³ñòèíà äàâíÿ.

Çàãàëüíà æ ïîìèëêà ñòîñóºòüñÿ òîãî,
ùî ìè íå â ïîâí³é ì³ð³ çàáåçïå÷èëè ïî-
ë³òè÷íèé õàðàêòåð âëàäè. Ì³í³ñòð, íà-
ïðèêëàä, ïîâèíåí íå ëèøå âäàâàòèñÿ äî
åôåêòèâíèõ, êîðèñíèõ ä³é, à é âì³òè

ñâîº÷àñíî äîíåñòè ãðîìàä³ ¿õíþ äîö³ëü-
í³ñòü. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà öåé á³ê ñïðà-
âè íåñå ³ ïàðò³ÿ çàãàëîì. Öå óðîê äëÿ íàñ.
²íøà ñïðàâà, ùî òóò ïîâèííà áóòè ðîçóì-
íà ì³ðà, íå òàê, ÿê öå ðîáèòü ³íîä³ íè-
í³øí³é ïðåì’ºð (õî÷à áàãàòî ïðîäóìàíî-
ãî â öüîìó ñåíñ³ ó íå¿ º), íå òàê, òèì
á³ëüøå, ÿê öå ðîáèâ ³ ðîáèòü òåïåð³øí³é
ì³í³ñòð âíóòð³øí³õ ñïðàâ. Ùîïðàâäà, òàì
³íøà ìîòèâàö³ÿ ³ ïðè÷èíè ïîâåä³íêè. Âî-
íè íå ìàþòü ñòîñóíêó í³ äî ïåðåêîíàíü,
í³ äî ïàðò³éíîñò³, í³ äî ³íòåðåñ³â ñóñï³ëü-
ñòâà.

— Âàøà ïàðò³ÿ òðàäèö³éíî áóëà “ïîñòà-
÷àëüíèêîì êàäð³â” äëÿ ³íøèõ ïîë³òè÷íèõ
ñèë. Äîñòàòíüî êîëèøí³õ ñîö³àë³ñò³â ³ â íè-
í³øíüîìó óðÿä³. ßê³ ó Âàñ íèí³ â³äíîñèíè ç
òàêèì ëþäüìè, ÿê Éîñèï Â³íñüêèé ÷è Þð³é
Ëóöåíêî?

— Ñïðàâä³, â ð³çí³ ÷àñè ç ïàðò³¿ âèéøëè
äåÿê³ àêòèâ³ñòè, ñòâîðþþ÷è ñâî¿ ïîë³òè÷-
í³ îðãàí³çàö³¿. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî ïîòåíö³àë
ñîö³àë³ñò³â. Êàæó òàê áåç ñàðêàçìó ÷è ³ðî-
í³¿. Ñïðàâà â òîìó, ùî ïàðò³ÿ òà ³äåÿ ñî-
ö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³, ùî ëåæèòü â îñ-
íîâ³ ¿¿ ïðîãðàìíèõ çàñàä, çàâæäè ïðèâàá-
ëþâàòèìå ëþäåé, òîìó ïåðñïåêòèâí³ñòü
ïàðò³¿ ñóìí³âó íå âèêëèêàº íå ëèøå ó ìå-
íå. Âîíà ïðèòÿãóº äî ñåáå ³ òèõ, õòî ÷åðåç
ïîòåíö³àë ïàðò³¿ õîò³â áè ïîâí³øå ðåàë³çó-
âàòè ñåáå. Öå ïðèðîäíå ÿâèùå, õî÷à ÷àñ-
òî áóâàº, ùî òàê³ áàæàþ÷³ àáî ïåðåîö³íþ-
þòü ñåáå, àáî º àâàíòþðèñòàìè ÷è íå çîâ-
ñ³ì çäîðîâèìè ëþäüìè, àáî ïðèñòîñóâàí-
öÿìè òà ïåðåêèí÷èêàìè.

Òàê³ îáñòàâèíè âèêîðèñòîâóº ³ âëàäà, äî
ÿêî¿ ìè áóëè (³ º) â îïîçèö³¿. Ê³ëüêà ñòðóê-
òóð, íà ÷îë³ ÿêèõ êîëèøí³ ñîö³àë³ñòè, ñòâî-
ðåí³ ñàìå âëàäîþ ³ º êëîíàìè ïàðò³¿. ßê
öå âñå ðîáèëîñÿ, çíàþ äîñòåìåííî, àëå îá-
ãîâîðþâàòè ïîä³áí³ òåõíîëîã³¿ íå ââàæàþ
êîðèñíèì. ßê ³ ãîâîðèòè ïðî êîëèøí³õ
îäíîïàðò³éö³â.

Ç³ çãàäàíèìè âàìè ïåðñîíàæàìè ñòîñóí-
ê³â ³ç ìîãî áîêó í³ÿêèõ íåìàº. Òå, ùî âî-
íè ðîáëÿòü ïðîòè ïàðò³¿, ìåí³ äîáðå â³äî-
ìî. Ïðîòèä³ÿ òèì íàìàãàííÿì çâè÷àéíà —
ïîë³ïøåííÿ îðãàí³çàö³éíî-ïàðò³éíî¿ ðî-
áîòè, íàâ÷àííÿ àêòèâó.

Сьо одні "Хрещати " пропон є інтерв'ю з лідером Соціалістичної пар-
тії, оловою Верховної Ради У раїни 5- о с ли ання Оле сандром Мо-
розом. Я відомо, е с-спі ер взяв на дея ий час тайм-а т, але нині
почав знов займатися політи ою. Читачі "Хрещати а" одними з пер-
ших мають змо ознайомитися з позицією Оле сандра Мороза.
Можна впевнено с азати, що пан Мороз ще не отямився від пораз и
та не зробив виснов ів щодо її причин. Але вже помітно, що йо о си-
ла хоче знов шт рм вати парламентсь і рісла, тепер же блоці з
имось із лівих (Ві тор Медведч ? Наталія Вітрен о? Василь Вол а?
Всі разом?!). У найближчих номерах "Хрещати " проаналіз є, чо о
саме не вистачило лідерові СПУ для то о, щоб знов потрапити до
парламент , а по и що надаємо слово Але сандрові Мороз .

“Ì³í³ñòð Âàñèëü Öóøêî ìóæ-
íüî ä³ÿâ íà îñíîâ³ çàõèñòó
ïðàâ ãðîìàäÿí, ³ íàïàäêè íà
éîãî àäðåñó íèí³ â³äáóâàþòüñÿ
ñàìå òîìó, ùî â³í ä³ÿâ ó ìå-
æàõ çàêîíó ³ Êîíñòèòóö³¿”.

“Þð³é Ëóöåíêî ñâî¿ îñîáèñò³
ÿêîñò³ ïðîäåìîíñòðóâàâ íà
áðóäíîìó ³íöèäåíò³ ï³ñëÿ íå-
äàâíüîãî çàñ³äàííÿ ÐÍÁÎ.
Ñàìîâèïðàâäàííÿ, ÿêå çâó÷àëî
ï³ñëÿ òîãî â åô³ð³, áðàâàäà ³
òàêå ³íøå — öå äåøåâèé ïðè-
ì³òèâ, çà ÿêèì ïðèõîâóºòüñÿ
ñóòí³ñòü ëþäèíè áåç Áîãà â
ãîëîâ³, àëå êîìïëåêñóþ÷î¿ ³
æàä³áíî¿ äî âëàäè, ïîçáàâëå-
íî¿ ìîðàëüíèõ îáìåæóâà÷³â,
âèðîáëåíèõ æèòòÿì, ñ³ìåé-
íèì âèõîâàííÿì, òðàäèö³ÿìè
³ ïðîñòî ñîâ³ñòþ”.

“Íèí³ ÑÏÓ âåäå ïåðåãîâîðè ç
äåÿêèìè ïàðò³ÿìè. Íå
âèêëþ÷åíî, ùî ñîþç ïàðò³é
ìîæå ñòàòè ñóá’ºêòîì íà-
ñòóïíî¿ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿”.

“Òðåáà íå äîìàãàòèñÿ äî-
ñòðîêîâèõ âèáîð³â ì³ñöåâèõ
îðãàí³â âëàäè, à â³äìåæîâóâà-
òè á³çíåñ â³ä âëàäè, ïîñèëþâà-
òè ðîëü ì³ñöåâèõ ãðîìàä, íà-
ñåëåííÿ”.
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Äî ñëîâà, íàçâàí³ âàìè íèí³øí³ ì³í³ñ-
òðè áóëè ïîñò³éíîþ ïðè÷èíîþ íàïðóãè íà
êîëèøí³õ çàñ³äàííÿõ êåð³âíèõ îðãàí³â
ïàðò³¿ ÷åðåç âçàºìíó íåïðèÿçíü ³ íåòåð-
ïèì³ñòü. Îñòàíí³é ³ç íàçâàíèõ ñâî¿ îñî-
áèñò³ ÿêîñò³ ïðîäåìîíñòðóâàâ íà áðóäíî-
ìó ³íöèäåíò³ ï³ñëÿ íåäàâíüîãî çàñ³äàííÿ
ÐÍÁÎ. “Çà äåðæàâó ñîðîìíî”,— õîò³ëî-
ñÿ á ïîâòîðèòè â³äîìèé àôîðèçì. Ñàìî-
âèïðàâäàííÿ, ÿêå çâó÷àëî ï³ñëÿ òîãî â
åô³ð³, áðàâàäà ³ òàêå ³íøå — öå äåøåâèé
ïðèì³òèâ, çà ÿêèì ïðèõîâóºòüñÿ ñóòí³ñòü
ëþäèíè áåç Áîãà â ãîëîâ³, àëå êîìïëåê-
ñóþ÷î¿ ³ æàä³áíî¿ äî âëàäè, ïîçáàâëåíî¿
ìîðàëüíèõ îáìåæóâà÷³â, âèðîáëåíèõ æèò-
òÿì, ñ³ìåéíèì âèõîâàííÿì, òðàäèö³ÿìè ³
ïðîñòî ñîâ³ñòþ.

Ïîâ³ðòå, ìåí³ öå ïðèêðî ãîâîðèòè, õî-
÷à ñïîä³âàþñÿ, âè ïîì³òèëè, ùî âïðîäîâæ
òðèâàëîãî ïåð³îäó ÿ óíèêàþ áóäü-ùî ãî-
âîðèòè íà àäðåñó êîëèøí³õ îäíîïàðò³é-
ö³â, íå çâàæàþ÷è íà ¿õí³ âèñëîâëþâàííÿ
³ ä³¿. Êåðóþñÿ ïðè òîìó ïðàâèëîì — ÷àñ
äîïîìîæå ëþäÿì ðîç³áðàòèñÿ, õòî º õòî.
Íå õî÷ó, ùîá ìîæëèâó äèñêóñ³þ ç öüîãî
ïðèâîäó ëþäè ââàæàëè çâåäåííÿì ðàõóí-
ê³â.

Äî íèõ — äî ñóñï³ëüñòâà — ³íêîëè ïåðåé-
ìàºøñÿ... ñóìí³âîì. Áî æ í³õòî íå ìîæå çà-
ïåðå÷èòè, ùî ïàðò³ÿ (³ ÿ â ¿¿ ñêëàä³) çðîáè-
ëè íàéá³ëüøå äëÿ çàõèñòó ïðàâ ³ ñâîáîä ëþ-
äåé, äëÿ óòâåðäæåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïî-
ðÿäêó, âèêîð³íåííÿ ³ç ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí
ñòðàõó, êîðóïö³¿, ïðîäàæíîñò³, âëàäíèõ çëî-
÷èíñòâ. Ïàðò³ÿ áóëà ³ çàëèøàºòüñÿ ïîñë³-
äîâíîþ â áîðîòüá³ çà ïðàâäó ³ ñïðàâåäëè-
â³ñòü. Àëå áðåõíÿ ÷àñòî òðèìàº âåðõ íàä
ïðàâäîþ. Îäíàê òèì÷àñîâî. Öå òðåáà ïåðå-
æèòè, êåðóþ÷èñü ïðè òîìó ³ á³áë³éíèì “íå
ñïîä³âàéñÿ íà êíÿçÿ, íà ñèí³â ëþäñüêèõ...”,
àáî æ — ðîáè, ùî ìàºø ðîáèòè.

— Íàñê³ëüêè ñóì³ñíèìè º ïîë³òèêà ³ ìî-
ðàëü? Êîãî ñåðåä íèí³øí³õ ïîë³òè÷íèõ ë³äå-
ð³â âè ìîãëè á íàçâàòè ÷åñíîþ ëþäèíîþ?

— Âëàñíå, íà öå çàïèòàííÿ ÿ âæå â³ä-
ïîâ³â. Íàçèâàòè æ êîíêðåòí³ ïð³çâèùà
íå âàðòî: îäíîãî ï³äâåäåø ïåðåä “íà-
÷àëüñòâîì”, ³íøîãî îáðàçèø, íå çãàäàâ-
øè. Õî÷ íå òàê ¿õ ³ áàãàòî...

Îäíå, ÷îãî ìàþòü îñòåð³ãàòèñÿ ãðîìà-
äÿíè, — ìîðàëüí³ íàñòàíîâè ç âóñò ïðåä-

ñòàâíèê³â âëàäè. Áåçë³÷ ðàç³â ïåðåêîíó-
âàâñÿ, ùî á³ëüøå âåëüìîæà ïðîñòîð³êóº
ïðî ñîâ³ñòü ³ ìîðàëü, òî á³ëüøå âèíèêàº
ñóìí³â³â ùîäî òàêèõ éîãî ÿêîñòåé.

— ² ó 2004 ³ ó 2006-ìó ÑÏÓ âèïåðåäè-
ëà ³íøèõ ë³âèõ — ÊÏÓ. ×è áóëî öå òîä³
äëÿ ñîö³àë³ñò³â ïðèíöèïîâèì ïèòàííÿì?
Íèí³, îçèðíóâøèñü íàçàä, âè ï³øëè á íà
ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî áëîêó ç ÊÏÓ àáî ³í-
øèìè ë³âèìè ñèëàìè? ×è ìîæëèâèé òàêèé
ñîþç íà íàñòóïíèõ ïàðëàìåíòñüêèõ âèáî-
ðàõ?

— Âèõ³ä ÑÏÓ íà ïîçèö³¿ êðàù³, í³æ ó
ÊÏÓ, — ÿâèùå çàêîíîì³ðíå, õî÷ ³ íå
ïðèíöèïîâå. ßê ìåòó ìè éîãî í³êîëè íå
ðîçãëÿäàëè. Ñâîãî ÷àñó, êîëè ³ç ÑÏÓ ïî-
÷àëè ïåðåò³êàòè ¿¿ ÷ëåíè ó â³äíîâëåíó
ÊÏÓ, ÿ ãîâîðèâ òèì, õòî ïåðåìîæíî àáî
òðèâîæíî äîíîñèâ òàêó ³íôîðìàö³þ ç
ì³ñöü: öå äîáðå, ùî ñòâîðþºòüñÿ êîì-
ïàðò³ÿ. Ò³ëüêè ñïðàâà íå â òîìó, º ÷è íå-
ìàº â ðàéîí³ äâ³ îðãàí³çàö³¿, à â òîìó, ÷è
çð³ñ ¿õí³é âïëèâ íà íàñòðî¿ íàñåëåííÿ.

Ïðàêòèêà äîâåëà — çðîñòàííÿ âïëèâó
íå â³äáóëîñÿ. Çàãàëüíà ïðîáëåìà ïîëÿãàº
â òîìó, ùî ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ëþäåé
õî÷å æèòè çà ïðèíöèïàìè, ÿê³ â³äñòî-
þºìî ìè, à ï³äòðèìóþòü òèõ (êðàùå ñêà-
çàòè: ãîëîñóþòü), õòî ä³ÿìè ñâî¿ìè ó âëà-
ä³, ñâî¿ìè ³íòåðåñàìè ñóïåðå÷èòü áàæàí-
íþ ëþäåé. Îñü ö³ºþ ïðîáëåìîþ ïîòð³á-
íî çàéìàòèñÿ. ¯¿ ðîçóì³ííÿ — îñíîâà ð³ç-
íèì íåë³áåðàëüíèì, íå á³çíåñîâèì ïàð-
ò³ÿì äëÿ êîíñîë³äàö³¿, êîîðäèíàö³¿ çó-
ñèëü. Äëÿ ÊÏÓ ³ ÑÏÓ òåæ.

À ùîäî ôîðìóâàííÿ áëîêó, òî ìè ïðî-
ïîíóâàëè öå êîìóí³ñòàì ùå 1998 ðîêó, ó
2002 ðîö³ ïðîïîíóâàëè ñòâîðèòè øèð-
øèé âèáîð÷èé áëîê. Íèí³ âåäåìî ïåðå-

ãîâîðè ç äåÿêèìè ïàðò³ÿìè. Íå âè-
êëþ÷åíî, ùî ñîþç ïàðò³é ìîæå ñòàòè
ñóá’ºêòîì íàñòóïíî¿ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿.

— ßê âè îö³íþºòå çàêëèêè ïåâíèõ ïîë³-
òè÷íèõ ñèë äî ïðîâåäåííÿ äîñòðîêîâèõ âè-
áîð³â äî ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè, çîêðåìà ó
Êèºâ³?

— Çàãàëîì äîñòðîêîâ³ âèáîðè, ¿õ ïðî-
ïàãàíäà — öå ³íñòðóìåíò ïîë³òè÷íî¿ áî-
ðîòüáè. Çâè÷àéíî, ïðåòåíç³é äî íèí³ø-
íüî¿ âëàäè, â òîìó ÷èñë³ ó Êèºâ³ òà Õàð-
êîâ³, âèñòà÷àº. Àëå æ âñ³ äîáðå çíàþòü:
³äå áîðîòüáà íå çà ëþäåé, ¿õí³é äîáðîáóò
³ ñïîê³é. ²äå áîðîòüáà çà ìîæëèâîñò³ çáà-
ãà÷åííÿ, ÿê³ ñòâîðþº âëàäà, çà ³íñòðóìåí-
òè íåçàêîííîãî âïëèâó íà âèáîðàõ ïðå-
çèäåíòñüêèõ òà ³íøèõ. Ùîá ³ùå åôåêòèâ-
í³ø³ ³íñòðóìåíòè ïðèáðàòè äî ðóê.

Òîìó òðåáà íå äîñòðîêîâèõ âèáîð³â äî-
ìàãàòèñÿ, à â³äìåæîâóâàòè á³çíåñ â³ä âëà-
äè, ïîñèëþâàòè ðîëü ì³ñöåâèõ ãðîìàä,
íàñåëåííÿ. ²íøèìè ñëîâàìè, òðåáà çà-
âåðøóâàòè ïîë³òè÷íó ðåôîðìó, à íå æîí-
ãëþâàòè íà ëþäÿõ ïåðåâàãàìè îäíîãî çëî-
ä³ÿ íàä ³íøèì

Розмовляв Єв еній ДИКИЙ,
“Хрещати ”

“²äå áîðîòüáà íå çà ëþäåé, ¿õ-
í³é äîáðîáóò ³ ñïîê³é. ²äå áî-
ðîòüáà çà ìîæëèâîñò³ çáàãà-
÷åííÿ, ÿê³ ñòâîðþº âëàäà, çà
³íñòðóìåíòè íåçàêîííîãî
âïëèâó íà ïðåçèäåíòñüêèõ òà
³íøèõ âèáîðàõ”.

“Çàãàëüíà ïðîáëåìà ïîëÿãàº â
òîìó, ùî ïåðåâàæíà á³ëü-
ø³ñòü ëþäåé õî÷å æèòè çà
ïðèíöèïàìè, ÿê³ â³äñòîþºìî
ìè, à ï³äòðèìóþòü òèõ (êðà-
ùå ñêàçàòè: ãîëîñóþòü), õòî
ä³ÿìè ñâî¿ìè ó âëàä³, ñâî¿ìè
³íòåðåñàìè ñóïåðå÷èòü áà-
æàííþ ëþäåé”.

“Îäíå, ÷îãî ìàþòü îñòåð³ãà-
òèñÿ ãðîìàäÿíè, — ìîðàëüí³
íàñòàíîâè ³ç âóñò ïðåäñòàâ-
íèê³â âëàäè. Áåçë³÷ ðàç³â ïåðå-
êîíóâàâñÿ, ùî á³ëüøå âåëüìî-
æà ïðîñòîð³êóº ïðî ñîâ³ñòü ³
ìîðàëü, òî á³ëüøå âèíèêàº
ñóìí³â³â ùîäî òàêèõ éîãî
ÿêîñòåé”.
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Ñüîãîäí³ Ñâÿò³éøèé Ïàòðiàðõ
Êè¿âñüêèé ³ âñiº¿ Ðóñè-Óêðà¿íè
ÓÏÖ ÊÏ Ô²ËÀÐÅÒ ñâÿòêóº 
79-ð³÷÷ÿ. 
З цієї на оди свої привітання висловлює
олова Д ховно о правління м с льман
У раїни, м фтій У раїни Шейх Ахмед
ТАМІМ:

Бажаю Патріархові Філарет міцно о здоров’я, щастя, сіля их бла і
праці для розвит діало та взаємовідносин між членами наших спіль-
нот, а та ож заради доброб т с спільства та процвітання раїни.

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

“Øâèäêà” ïîòðåáóº äîïîìîãè
Ìåäïåðñîíàë âò³êàº ç³ ñëóæáè ÷åðåç íåäîîö³íêó ïðàö³ òà ïîñò³éí³ ñòðåñè

Ïîñò³éíî ïóëüñóþ÷å æèòòÿ ìå-
ãàïîë³ñà ìàº ñâ³é íåãàòèâ, ùîäíÿ
íà ñòîëè÷íèõ ìàã³ñòðàëÿõ â ñå-
ðåäíüîìó òðàïëÿºòüñÿ ïðèáëèçíî
30 àâàð³é, à íà âèðîáíèöòâ³ òà â
ïîáóò³ êèÿíè îòðèìóþòü ïîíàä
200 òðàâì. Òàêà íåâò³øíà ñòàòèñ-
òèêà “çìóøóº” ñëóæáè “øâèäêî¿
òà íåâ³äêëàäíî¿ äîïîìîãè” âåñü
÷àñ êóðñóâàòè ì³ñòîì, àáè äîïî-
ìîãòè òèì ìåøêàíöÿì ñòîëèö³,
õòî ïîòðàïèâ ó õàëåïó. Ùîäîáè
ðÿòóâàòè êèÿí âè¿æäæàº 125 áðè-
ãàä “øâèäêî¿ äîïîìîãè” òà 60 íå-
â³äêëàäíî¿. Âò³ì, öüîãî ìåäè÷íî-
ãî ïåðñîíàëó áóâàº âêðàé íåäî-
ñòàòíüî, îñîáëèâî â àâàð³éíî-íå-
áåçïå÷í³ äí³: â îæåëåäèöþ, áóðå-
â³é, äîù.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâ-
íîãî ë³êàðÿ, êåð³âíèêà Êè¿âñüêî-
ãî òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó åêñ-
òðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà ìå-
äèöèíè êàòàñòðîô Ñåðã³ÿ Òèõåí-
êà, íèí³ ³ñíóº ïîïèò íà ïðàö³â-
íèê³â “øâèäêî¿ òà íåâ³äêëàäíî¿
äîïîìîãè”. “Âèïóñêíèêè ìåäè÷-
íèõ çàêëàä³â âîë³þòü íå éòè â
ñëóæáó “øâèäêî¿”, âèíîþ òîìó
íåêîíêóðåíòíà çàðïëàòíÿ,—
ñêàðæèòüñÿ ïàí Òèõåíêî.— Ìî-
ëîäü â³äïðàöþº ð³ê-ï³âòîðà çà-
ðàäè ñòàæó, à ïîò³ì éäå íà âè-
ñîêîîïëà÷óâàí³øó ðîáîòó. Ïëèí-
í³ñòü êàäð³â ñïðàâä³ âåëèêà. Íå
çàäîâîëüíÿº é òå, ùî 30 % ïåð-
ñîíàëó — ëþäè ïåíñ³éíîãî â³-
êó”. À ùå ë³êàð ãîâîðèòü, ùî â

ñëóæá³ “øâèäêî¿ òà ìåäè÷íî¿ äî-
ïîìîãè” äåô³öèò ÷îëîâ³ê³â äî 45
ðîê³â.

Ïðàö³âíèê³â íå çàìàíèø ó
“øâèäêó”, ïåðø çà âñå, ÷åðåç ìà-
ëåíüêó ñòàâêó ë³êàðÿ, íèí³ âîíà
ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 700 ãðí.
Êè¿âñüêà âëàäà äîïëà÷óº “ðÿò³â-
íèêàì” 50 % â³ä çàðïëàòí³ — çà
ñêëàäíó òà íàïðóæåíó ðîáîòó òà
ùå ñò³ëüêè æ ïðåì³é.

Äåô³öèò ïðàö³âíèê³â ïîÿñíþº-
òüñÿ íå ëèøå íåâèñîêîþ ñòàâêîþ.
Ïðåòåíäåíòè îáõîäÿòü ñòîðîíîþ
ñëóæáó ùå é ÷åðåç øàëåíó åìî-
ö³éíó íàïðóæåí³ñòü ðîáîòè òà ïî-
ñò³éí³ ñòðåñè. Çà ñëîâàìè ïàíà
Òèõåíêà, ïðèáëèçíî 2 ðàçè íà ì³-
ñÿöü íà ë³êàð³â ñêîþþòü ñåðéîç-
í³ íàïàäè, à 25 % íà äåíü, ÿê ïðà-
âèëî, ïñåâäîâèêëèêè.

Ëþäè ÷àñòî íåâäîâîëåí³ ðîáî-
òîþ “øâèäêî¿”, àäæå ³íîä³ âîíà
ïðè¿æäæàº, ì’ÿêî êàæó÷è, íå-
â÷àñíî. Áóòè ïóíêòóàëüíèìè ë³-
êàðÿì íàé÷àñò³øå çàâàæàþòü: â³ä-
ñóòí³ñòü ïîêàçíèê³â íàçâ âóëèöü,
íîìåð³â áóäèíê³â, ï³ä’¿çä³â òà
êâàðòèð. Òàêîæ íà çàâàä³ ñâîº-
÷àñíîìó ïðèáóòòþ ñòàº ïîãàíå
îñâ³òëåííÿ, íåïðàöþþ÷³ ë³ôòè,
áëîêóâàííÿ ï³ä’¿çä³â ìàøèíàìè,
áåòîííèìè òà ìåòàëåâèìè ñòîâ-
ïàìè òà, çâ³ñíî æ, ïðîáêè íà äî-
ðîãàõ.

Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïðîô³ëàêòè-
êè ÄÀ² Êèºâà ªâãåí Êðàâåöü
ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî ïðà-

ö³âíèêè ÄÀ² ùîêâàðòàëüíî ïðî-
âîäÿòü ïðîô³ëàêòè÷í³ ðåéäè —
ïåðåâ³ðÿþòü ðåàãóâàííÿ ñòîëè÷-
íèõ âîä³¿â íà ñèãíàëè îïåðàòèâ-
íèõ ñëóæá (øâèäêî¿, ïîæåæíî¿
äîïîìîãè, ñëóæáè ãàçó, ì³ë³ö³¿).
Íà æàëü, ïîðóøíèê³â âèñòà÷àº.
Ïðîáëåìà — â³äñóòí³ñòü êóëüòó-
ðè ïîâåä³íêè íà äîðîç³ òà íåäîñ-
êîíàë³ñòü óêðà¿íñüêîãî çàêîíî-
äàâñòâà. Øòðàôí³ ñàíêö³¿, ïåðåä-
áà÷åí³ çàêîíîì, íà äóìêó ïàíà
Êðàâöÿ, çàíàäòî ìàë³ — â³ä 8 ãðí
50 êîï. äî 17 ãðí. Âîä³é, ÿêèé íå

â³äðåàãóâàâ íà ñèãíàëè òåðì³íî-
âèõ ñëóæá, ñïëà÷óº øòðàô ÷åðåç
ñóä, à òî é âçàãàë³ îáõîäèòüñÿ ëè-
øå ïîïåðåäæåííÿì. Çà ñëîâàìè
ªâãåíà Êðàâöÿ, øòðàôè ìàþòü
çðîáèòè òàêèìè, àáè âîä³ÿì áó-
ëî “íåâèã³äíî íå ïðîïóñêàòè ìà-
øèíè îïåðàòèâíèõ ñëóæá”. Íàðà-
ç³ ïðîåêò ïðî ï³äâèùåííÿ â³äïî-
â³äàëüíîñò³ âîä³¿â íà äîðîãàõ, à
ðàçîì ³ç òèì ³ ï³äâèùåííÿ øòðà-
ô³â çà ïîä³áí³ ïîðóøåííÿ çíàõî-
äèòüñÿ íà ðîçãëÿä³ ó Âåðõîâí³é
Ðàä³.

Ë³êàð³ “øâèäêî¿” çàçíà÷àþòü,
ùî òðåòèíà çâåðíåíü âçàãàë³ íå
ñòîñóºòüñÿ åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿
äîïîìîãè. ×àñòî ìåäèê³â âèêëè-
êàþòü, àáè ò³ çì³ðÿëè òåìïåðàòó-
ðó, òèñê, äîïîìîãëè ïðè çàñòóä³
òîùî. Âò³ì, öå íå âõîäèòü ó ¿õí³
îáîâ’ÿçêè. Àáè òàêèõ âèïàäê³â
áóëî ìåíøå, íèí³ â Êèºâ³ ôóíê-
ö³îíóº òåëåôîííà ñëóæáà 0-83, äå
ë³êàð³ â òåëåôîííîìó ðåæèì³ íà-
äàþòü ïîðàäè ñòîñîâíî ïîãàíîãî
ñàìîïî÷óòòÿ, íåçíà÷íèõ ïîáóòî-
âèõ òðàâì òîùî 

15 ìëí ãðí íà ëåãåí³ Êèºâà
Çàì³ñòü çåëåíî¿ çîíè, ïîøêîäæåíî¿ ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà
òåðì³íàë³â äëÿ âàíòàæíîãî òðàíñïîðòó, íàâêîëî Êèºâà âèä³ëÿòü
äîäàòêîâ³ òåðèòîð³¿ äëÿ ðîçâèòêó ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà

Íàòàë³ÿ Ç²Í×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора на е о омісії Київ-
ради йшлося про б дів-
ництво терміналів на о-
ловних в'їздах до Києва.
Об оворювали пропозицію
щодо розташ вання їх на
новій дорозі дов ола міс-
та та про відведення ді-
ляно для відновлення
зон зелених насаджень,
ш оджених під час б -
дівництва.

Êàæóòü, äåðåâà — òî ëåãåí³, áî
äîïîìàãàþòü â³ëüí³øå äèõàòè. À
òèì ïà÷å, öå ñòîñóºòüñÿ ë³ñ³â íàâ-
êîëî ñòîëèö³. Íà â÷îðàøíüîìó
çàñ³äàíí³ Ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïî-
ë³òèêè ÷è íå ïåðåäóñ³ì îáãîâîðþ-
âàëè ñïîðóäæåííÿ íàâêîëî ñòî-
ëèö³ òåðì³íàë³â äëÿ âàíòàæíîãî
òðàíñïîðòó òà ïèòàííÿ â³äðî-
äæåííÿ ë³ñ³â, óøêîäæåíèõ ï³ä ÷àñ
áóä³âíèöòâà.

Ùå òîð³ê óë³òêó ïðåì’ºð-ì³-

í³ñòð Â³êòîð ßíóêîâè÷ òà ñòîëè÷-
íèé ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
ïîðóøèëè ïèòàííÿ ïðî îáëàøòó-
âàííÿ íà ãîëîâíèõ â’¿çäàõ äî Êè-
ºâà ñòîÿíîê äëÿ âàíòàæíîãî
òðàíñïîðòó. Òîä³ æ ïðèéíÿëè ð³-
øåííÿ ïðî çâåäåííÿ òåðì³íàë³â
íà â³ëüíèõ â³ä ë³ñ³â ä³ëÿíêàõ. À
âò³ì, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ, íå ñêð³çü
ìîæëèâî öå çðîáèòè. Ñêàæ³ìî,
íà Æèòîìèðñüêîìó íàïðÿìêó íå
çàñàäæåíèõ äåðåâàìè ì³ñöü ïî-
áëèçó ñòîëèö³ íåìàº. Äî òîãî æ
íà òåðì³íàëè ïîòð³áíî â³äâåñòè
ùîíàéìåíøå 10 ãà çåìë³. Òîìó
åêîêîì³ñ³ÿ âíåñëà ïðîïîçèö³þ,
àáè òàêó ñàìó ê³ëüê³ñòü çåìë³ âè-
ä³ëèëè ë³ñíèöòâó â ³íøîìó ì³ñ-
ö³ — ÿê êîìïåíñàö³þ, äëÿ ðîç-
âèòêó ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà. ÃÓ
òðàíñïîðòó çàïåâíèëî, ùî ïî-
òð³áíî 60 ãà òåðèòîð³¿ äëÿ â³äíîâ-
ëåííÿ ë³ñó. Íà öå âèä³ëåíî 15
ìëí ãðí.

Ì³ñòîáóä³âíà êîì³ñ³ÿ â³äêëàëà
ðîçãëÿä ïèòàííÿ ïðî çâåäåííÿ
òåðì³íàë³â äî çàòâåðäæåííÿ ïðî-
åêò³â íà åêîëîã³÷í³é êîì³ñ³¿. À
âò³ì, ç ë³òà 2007-ãî é äîñ³ êîì³-
ñ³¿ òàê ³ íå íàäàíî äîêóìåíò³â ïðî
çåìëåâ³äâåäåííÿ.

Äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ íàâêî-
ëèøíüîãî ñåðåäîâèùà çàïðîïî-
íóâàëî âçàãàë³ ðîçòàøóâàòè òåð-
ì³íàëè íà íîâ³é ê³ëüöåâ³é, ÿêó
ïðîêëàäàþòü ó çâ’ÿçêó ç ï³äãîòîâ-
êîþ äî ïðîâåäåííÿ ªâðî-2012 çà
ìåæàìè Êèºâà.

Ùå îäíèì âàæëèâèì ïèòàííÿì
áóëî êîðèãóâàííÿ ïðîãðàìè ðîç-
âèòêó çåëåíî¿ çîíè Êèºâà äî 2010
ðîêó ³ êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü ó öåíòð³ ñòîëè-
ö³. Ð³÷ ó ò³ì, ùî çåëåí³ ìåæ³ ñêâå-
ð³â, ïàðê³â, à òèì ïà÷å ë³ñîïàð-
ê³â ³ ë³ñ³â ó ñòîëèö³ òà ïîáëèçó íå¿
îô³ö³éíî íå âñòàíîâëåíî ³ íå çà-
òâåðäæåíî. Òîæ “Êè¿âçåëåíáóä”
ïðîïîíóº ñòîëè÷í³é ðàä³ âèçíà-
÷èòè ö³ ìåæ³, à äî òîãî âñòàíî-
âèòè ìîðàòîð³é íà â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó çåëåí³é çîí³.
“Êè¿âçåì”, ñâîºþ ÷åðãîþ, âí³ñ
ïðîïîçèö³¿ ïðî ïåðåãëÿä êîðäî-
í³â íå ò³ëüêè çåëåíèõ çîí, à é ñà-
ìî¿ ñòîëèö³. Àäæå ¿õ âñòàíîâèëè
ùå â 1956-ìó ³ ïîíàä ï³âñòîð³÷-
÷ÿ íå ïåðåãëÿäàëè. À ê³ëüê³ñòü
íàñåëåííÿ çà öåé ÷àñ çíà÷íî
çðîñëà, òà é ïðèì³ñüê³ ë³ñè íàâ-
êîëî ñòîëèö³ äàâíî âòðàòèëè ÷è-
ìàëî ñâî¿õ òåðèòîð³é

Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Життя в ме аполісі, о рім сіх йо о принад, має й свої
мін си: мет шня, стреси, перевтома. Через невпинн
мотанин люди втрачають само онтроль та важність,
що часто призводить до нещасних випад ів і аварій.
Наслід и "б ремно о" життя вели о о міста цілодобово
відч вають на собі бри ади "швид ої допомо и", я і
мають зарадити форс-мажорній сит ації. Я нині
працюється столичній "невід ладці", вчора з'ясов вав
"Хрещати ".

Машина "швид ої допомо и" стоїть на сторожі здоров'я
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ДОКУМЕНТхрещатик

Про затвердження заходів щодо відродження 
традиційного народного мистецтва 

та народних художніх промислів в місті Києві 
на період 2008—2010 років

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1755 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до Закону України від 03.02.2004 № 1407�П/ “Про народні художні промисли”, Указу Президента України від 06.06.2006 № 481/2006 “Про заходи щодо відродження традиційного народного мистецтва
та народних художніх промислів в Україні”, з метою забезпечення правових і економічних умов для збереження, відродження та розвитку народних художніх промислів в місті Києві на період 2008—2010 років:

1. Çàòâåðäèòè çàõîäè ùîäî â³äðîäæåííÿ òðàäèö³éíîãî íàðîäíîãî ìèñòåöòâà òà íàðîä-
íèõ õóäîæí³õ ïðîìèñë³â â ì³ñò³ Êèºâ³ íà ïåð³îä 2008—2010 ðîê³â, ùî äîäàþòüñÿ.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß. ïðèé-
íÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Æóðàâñüêîãî Â. Ñ.

Голова Л. Черновець ий

Випуск №6 (439)
середа,  23 січня
2008 року

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Нормативно

правові та інші акти
органів 
державної влади 
та управління

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) № 1755 
від 27 грудня 2007 року

ЗАХОДИ
щодо відродження традиційного народного мистецтва 

та народних художніх промислів в місті Києві 
на період 2008—2010 років

№ Зміст заходів Термін Ви онавець

1. Передбачити проведення льт рно-мистець их а цій, спрямованих на відродження традиційно о народно о
мистецтва та народних х дожніх промислів в місті Києві

2008—2010 Районні м. Києві державні адміністрації

2. Передбачити часть видатних майстрів — членів національних творчих спіло та їх иївсь их ор анізацій і осеред ів
міжнародних представниць их фор мах, та их я Д найсь ий фоль лорний фестиваль. Міжнародний ярмаро

народно о мистецтва в м. Санта-Фе (США) тощо

2008—2010 Управління міжнародних зв`яз ів

3. Роз лян ти питання від ритої відділів з продаж національної с венірної та др ованої прод ції в сіх отелях міста 2008
Головне правління ом нально о осподарства.
Головне правління промислової, на ово-технічної та інноваційної
політи и.
Головне правління з питань тор івлі та поб т

4. Роз лян ти питання про можливість передачі в дов остро ов оренд приміщення на в л. Рейтарсь ій, 27-А
Національній спілці майстрів народно о мистецтва У раїни для розміщення Центральних ор анів Національної спіл и
майстрів народно о мистецтва У раїни, її Київсь о о осеред та реда ції ж рнал "Народне мистецтво"

2008 Головне правління ом нальної власності м. Києва

5. Вивчити питання можливості створення мистець о-виробничо о омпле с "В лиця майстрів" в "Урочищі Гончарів"
м. Києва з 12 (за жанрами) навчально-по азовими майстернями народних майстрів, в стр т рі я их передбачається
створення ш іл народної майстерності та вистав ових алерей- рамниць з продаж с венірної прод ції, виробів
майстрів народно о мистецтва та народних х дожніх промислів

2008 Головне правління містоб д вання, архіте т ри та дизайн місь о о
середовища, Подільсь а районна м. Києві державна адміністрація,
Національна спіл а майстрів народно о мистецтва У раїни та її
Київсь ий осередо

6. Започат вати проведення щорічної ярмар и народно о мистецтва і народних х дожніх промислів У раїни 2008 Національна спіл а майстрів народно о мистецтва У раїни та її
Київсь ий осередо .
Головне правління промислової, на ово-технічної та інноваційної
політи и, Головне правління з питань тор івлі та поб т , Головне
правління льт ри і мистецтв

7. Забезпечити систематичне висвітлення питань, пов`язаних з народною творчістю, в ж рналі “Народне мистецтво”
та засобах масової інформації

2008—2010 Головне правління з питань взаємодії з засобами масової інформації
та зв`яз ів з ромадсь істю, Національна спіл а майстрів народно о
мистецтва У раїни та її Київсь ий осередо
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Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

зовнішніх інженерних мереж садівницького товариства “Хутір Редьки”
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1757 від 27 грудня 2007 року

Згідно з рішенням Київської міської ради від 09.03.2006 № 154/3245 “Про впорядкування прийняття до комунальної власності відомчого житлового фонду та інженерних мереж”, враховуючи звернення садівниць�
кого товариства “Хутір Редьки” (лист від 24.09.2007 № 81):

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà ³ ïåðåäàòè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ â³äïîâ³äíîþ
óãîäîþ, Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ “Êè¿ââîäîêà-
íàë” çîâí³øí³ ³íæåíåðí³ ìåðåæ³ ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà “Õóò³ð Ðåäüêè” çã³äíî ç
äîäàòêîì.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ïðèéìàí-
íÿ — ïåðåäà÷ó çîâí³øí³õ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà “Õóò³ð Ðåäüêè”

çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ òà âèêîíàííÿ óìîâ, âèçíà÷åíèõ óãîäîþ.
3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-

ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

Заст пни олови — ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Заст пни олови — ерівни апарат Б. Стичинсь ий

8. Забезпечити видання ниж ових серій "С арби народно о мистецтва Києва", "Видатні майстри народно о мистецтва
Києва" та енци лопедично о альбом -довідни а з м льтимедійною версією на омпа т-дис "Народне мистецтво
Києва". Забезпечити видання альбом творчості народно о х дожни а У раїни, першо о ла реата Мистець ої премії
"Київ" ал зі народно о де оративно о мистецтва імені Сер ія Колоса Нечипорен а Сер ія Гри оровича

2008—2010 Головне правління з питань взаємодії з засобами масової інформації
та зв`яз ів з ромадсь істю, Національна спіл а майстрів народно о
мистецтва У раїни та її Київсь ий осередо

9. Створити розширений веб-сайт раїнсь ою та ан лійсь ою мовами про народне мистецтво та х дожні промисли
У раїни та Києва з еле тронною базою даних майстрів-членів Національної спіл и майстрів народно о мистецтва
та її Київсь о о осеред та розмістити йо о в мережі Інтернет з відповідною технічною підтрим ою

2008—2009 Національна спіл а майстрів народно о мистецтва У раїни та її
Київсь ий осередо , Головне правління з питань взаємодії з засобами
масової інформації та зв`яз ів з ромадсь істю

10. Вирішити в становленом поряд питання виділення приміщення для розміщення центрально о х дожньо о салон
Національної спіл и майстрів народно о мистецтва У раїни та її Київсь о о осеред

2008 Головне правління ом нальної власності м. Києва, Національна спіл а
майстрів народно о мистецтва У раїни та її Київсь ий осередо

11. Ор аніз вати на базі Київсь о о Палац дітей та юнацтва постійно діюч місь вистав дитячої творчості з
образотворчо о, де оративно- жит ово о мистецтва та х дожніх ремесел

2008 Головне правління освіти і на и

12. Забезпечити проведення майстер- ласів на базі творчих майстерень для ерівни ів дитячих творчих об`єднань
традиційно о народно о мистецтва

2008—2010 Головне правління освіти і на и, Головне правління льт ри і
мистецтв, Київсь ий місь ий центр народної творчості та
льт роло ічних досліджень

13. Забезпечити проведення ор анізаційних заходів щодо підтрим и та розвит дитячо-юнаць их творчих об`єднань
традиційно о народно о мистецтва на базі позаш ільних, за альноосвітніх та професійно-технічних навчальних
за ладів

2008—2010 Головне правління освіти і на и

14. Здійснити облі творчих майстерень, місцевих осеред ів народних х дожніх промислів, а та ож льт рно-освітніх
та навчально-виховних за ладів, що займаються вивченням, відродженням та поп ляризацією різних жанрів, а та ож
напрям ів народно о мистецтва та народних х дожніх промислів

2008—2009 Районні м. Києві державні адміністрації

15. Створити в позаш ільних навчальних за ладах мереж ст дій, ласів та рт ів із вивчення основ традиційної народної
творчості та освоєння техні різних жанрів традиційно о народно о мистецтва. Ор аніз вати в дитячо-юнаць их л бах
та ш олах естетично о виховання майстер- ласи із зал ченням народних майстрів та фахівців традиційно о народно о
мистецтва

2008—2010 Районні м. Києві державні адміністрації, Головне правління освіти
і на и

16. Ре лярно знайомити дітей, підліт ів та молодь міста з е спозиціями м зеїв м. Києва, я і розповідають про традиційне
народне мистецтво

2008—2010 Головне правління освіти і на и

17. Вивчити питання можливості б дівництва творчих майстерень новоб довах чи ре онстр йованих б дин ах за
дольовою фінансовою частю майстрів народно о мистецтва

2008—2010 Головне правління містоб д вання, архіте т ри та дизайн місь о о
середовища

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 1757

від 27 грудня 2007 року

ПЕРЕЛІК
зовнішніх інженерних мереж садівницького товариства “Хутір Редьки”,

що приймаються до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передаються
у володіння та користування Відкритому акціонерному товариству “Акціонерна компанія “Київводоканал”

№ п/п Назва мережі,
адреса

Діаметр тр б,мм Довжина п/м Матеріал тр б Рі поб дови Кіл-ть олодязів Балансова вартість, рн.

СТ "Х тір Редь и" в л.
Виш ородсь а, 150 Первісна Залиш ова

1.
2.
3.

4.

Водопровідна мережа
Водопровідна мережа
Водопровідна амера
№1
Водопровідна амера
№2

100
75
1 шт.

1 шт.

52,6
861,9

1992
1992
1992

1992

40353,60
33665,10
6465,04

4473,00

З ідно з
е спертною
оцін ою



Хрещатик 23 січня 2008 ДДООККУУММЕЕННТТ 9

Про погодження тарифів 
на послуги з вивезення 

побутових відходів
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1796 від 29 грудня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про відходи”, Закону України “Про житлово�комунальні послуги”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010
“Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів”, наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 21.03.2000 № 54 “Про затвер�
дження Правил надання послуг із збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів” з метою недопущення збитковості суб’єктів господарювання, які надають послуги з вивезення побутових відходів внаслі�
док зміни економічних умов, які відбулися протягом строку дії тарифів, що призвели до підвищення витрат, пов’язаних з вивезенням, знешкодженням побутових відходів та реалізації власних (самоврядних) повно�
важень:

ПОГОДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 1796

від 29 грудня 2007 року

Тарифи
на послуги з вивезення побутових відходів, що надаються

підприємствами, які не належать до комунальної власності

1. Ïîãîäèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â, ùî íàäàþòüñÿ ï³ä-
ïðèºìñòâàìè, ÿê³ íå íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, òåðì³íîì ä³¿ äî 31 ãðóäíÿ 2008
ðîêó (äîäàþòüñÿ).

2. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü, ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 21.06.2007 ¹ 742
“Ïðî ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â” òà â³ä 10.10.2007
¹ 1340 “Ïðî ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â”.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß. ïðèé-
íÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ви он ючий обов’яз и олови
А. Гол бчен о

№
з/п

Підприємства

Тариф, рн і оп. за 1 б.м.

Житлові ор анізації сіх форм власності
Фізичні особи, що
проживають

приватном се торі
Бюджетні ор анізації Інші споживачі

без ПДВ з ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

І. Вивезення поб тових відходів

1 ЗАТ "Спец ом нтехні а" 14,59 17,51 15,20 14,59 17,51 14,59 17,51

2 ТОВ "Фірма "Володар-Роз" 12,95 15,54 13,32 12,95 15,54 12,95 15,54

3 ТОВ "Селті " 13,30 15,96 14,65 13,30 15,96 13,30 15,96

4 ДП "Фірма Альтфатер-Київ" 13,35 16,02 14,54 13,35 16,02 13,35 16,02

5 ТОВ "Грін о-Київ" 15,91 19,09 16,67 15,91 19,09 15,91 19,09

6 ВАТ "Київспецтранс" 19,80 23,76 17,93 19,80 23,76 19,80 23,76

7 ТОВ "ПЗП"Крамар-вторрес рси" 13,08 15,70 12,10 13,08 15,70 13,08 15,70

8 ТОВ "Е осервіс р п" 13,00 15,60 14,66 13,00 15,60 13,00 15,60

9 ТОВ "Утілсервіс" 10,80 12,96 12,96 10,80 12,96 10,80 12,96

10 ТОВ "Компанія "Ні олсан" 13,29 15,95 12,38 13,29 15,95 13,29 15,95

11 Філіал "Завод "Енер ія" Київенер о" 8,64 10,36 9,50 8,64 10,36 8,64 10,36

12 ПП "А-Транс" 20,54 24,65 24,65 20,54 24,65 20,54 24,65

13 КП "Автотранспортне підприємство"
Шевчен івсь ої районної м.Києві ради

12,23 14,68 14,68 12,23 14,68 12,23 14,68

II. Вивезення вели о абаритних відходів

ВАТ "Київспецтранс" 18,28 21,94 16,50 18,28 21,94 18,28 21,94

ІІІ. Захоронения на полі онах ВАТ "Київспецтранс"

твердих поб тових відходів 9,32 11,18 4,82 9,32 11,18 9,32 11,18

вели о абаритних відходів 3,60 4,32 3,28 3,60 4,32 3,60 4,32

б дівельних відходів за цінами домовленості

Тариф, рн і оп. за 1 тонн
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Про організацію роботи 
міського пасажирського транспорту 

при проведенні загальноміських 
Новорічних та Різдвяних заходів

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1770 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до статті 30 Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”,
“Про автомобільні дороги” та на виконання розпорядження Київської міської державної адміністрації від
22.11.2007 № 1497 “Про проведення загальноміських Новорічних та Різдвяних заходів”:

IV. Знеш одження на філіалі "Завод "Енер ія" Київенер о"

твердих поб тових відходів 78,46 94,15 85,68 78,46 94,15 78,46 94,15

Тариф, рн.і оп. за 1 б.м з ПДВ

V. Вивезення рід их нечистот

Споживачі Залежно від відстані перевезення до місця знеш одження

до 5 м до 10 м до 15 м до 20 м за ожний м понад 20 м

жилі б дин и приватної форми власності 9,59 14,69 19,60 24,58 1,00

бюджетні станови 12,74 19,52 26,05 32,68 1,32

інші споживачі 12,74 19,52 26,05 32,68 1,32

VI. Знеш одження рід их нечистот

Споживачі Незалежно від відстані перевезення до місця знеш одження

жилі б дин и приватної форми власності 6,40

бюджетні станови 8,50

інші споживачі 8,50

Заст пни олови — ерівни апарат Б. Стичинсь ий

1. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿â-
ñüêèé ìåòðîïîë³òåí” (äàë³ — ÊÏ “Êè¿â-
ñüêèé ìåòðîïîë³òåí”) 31.12.2007 ç 20.00
ãîä. çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü ïàð ïî¿çä³â íà ë³-
í³ÿõ ìåòðîïîë³òåíó â³äïîâ³äíî äî ïàñàæè-
ðîïîòîêó. Ðîáîòó ìåòðîïîë³òåíó â í³÷ ç
31.12.2007 íà 01.01.2008 ïîäîâæèòè íà 3 ãî-
äèíè 30 õâèëèí.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿â-
ïàñòðàíñ” (äàë³ ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”):

2.1. 31.12.2007 ç 20.00 ãîä. çá³ëüøèòè
ê³ëüê³ñòü ðóõîìîãî ñêëàäó íà àâòîáóñíèõ,
òðàìâàéíèõ, òðîëåéáóñíèõ ìàðøðóòàõ â³ä-
ïîâ³äíî äî ïàñàæèðîïîòîêó.

2.2. 01.01.2008 ðîáîòó àâòîáóñíèõ ìàð-
øðóò³â çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ â çâè÷àé-
íîìó ðåæèì³ òà â ðåæèì³ ìàðøðóòíîãî
òàêñ³, òðàìâàéíèõ, òðîëåéáóñíèõ ìàðøðó-
ò³â ïîäîâæèòè äî 4.30 ãîä. òà îðãàí³çóâà-
òè ðîáîòó îêðåìèõ ìàðøðóò³â, ÿê³ êóðñó-
þòü â³ä ñòàíö³é ìåòðîïîë³òåíó, â í³÷íèé
÷àñ (ï³ñëÿ 4.30 ãîä.) îêðåìèìè çì³íàìè ç
çá³ëüøåíèìè ³íòåðâàëàìè ðóõó. Ðîáîòó
ïåðøî¿ çì³íè ðîçïî÷àòè çã³äíî ç ãðàô³êà-
ìè âèõ³äíîãî äíÿ.

3. Êîìóíàëüí³é ñëóæá³ ïåðåâåçåíü âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ —
Êîìóíàëüí³é ñëóæá³ ïåðåâåçåíü):

3.1. 01.01.2008 ðîáîòó àâòîáóñíèõ ìàð-
øðóò³â çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ â ðåæèì³
ìàðøðóòíîãî òàêñ³ ïîäîâæèòè äî 4.30 ãîä.
òà îðãàí³çóâàòè ðîáîòó îêðåìèõ ìàðøðó-
ò³â, ÿê³ êóðñóþòü â³ä ñòàíö³é ìåòðîïîë³òå-
íó, â í³÷íèé ÷àñ (ï³ñëÿ 4.30 ãîä.) îêðåìè-
ìè çì³íàìè ç çá³ëüøåíèìè ³íòåðâàëàìè
ðóõó. Ðîáîòó ïåðøî¿ çì³íè ðîçïî÷àòè çã³ä-
íî ç ãðàô³êàìè âèõ³äíîãî äíÿ.

4. ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí”, ÊÏ
“Êè¿âïàñòðàíñ”, Êîìóíàëüí³é ñëóæá³ ïå-
ðåâåçåíü 07.01.2008 ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ çà-
õîä³â íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ çá³ëüøèòè
ê³ëüê³ñòü ïàð ïî¿çä³â íà ë³í³ÿõ ìåòðîïîë³ò-
åíó, ê³ëüê³ñòü ðóõîìîãî ñêëàäó íà àâòîáóñ-
íèõ ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ
â çâè÷àéíîìó ðåæèì³ òà â ðåæèì³ ìàð-
øðóòíîãî òàêñ³, òðàìâàéíèõ, òðîëåéáóñ-
íèõ ìàðøðóòàõ â³äïîâ³äíî äî ïàñàæèðîïî-
òîêó.

5. ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí”
19.01.2008 ïåðåäáà÷èòè çá³ëüøåííÿ ê³ëüêî-

ñò³ ïàð ïî¿çä³â íà ë³í³ÿõ ìåòðîïîë³òåíó â³ä-
ïîâ³äíî äî ïàñàæèðîïîòîêó ç 14.00 ãîä. ³
äî çàê³í÷åííÿ çàõîä³â â Ïàðêó êóëüòóðè ³
â³äïî÷èíêó “Ã³äðîïàðê”.

6. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ
Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³:

6.1. Âæèòè çàõîäè ùîäî ïîñèëåííÿ îõî-
ðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó, ãðîìàäñüêî¿
áåçïåêè òà äîðîæíüîãî ðóõó 31.12.2007 —
ç 20.00 ãîä. ³ äî çàê³í÷åííÿ çàõîä³â íà âñ³õ
ìàðøðóòàõ ì³ñüêîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó ³ îñîáëèâî â íàñòóïíèõ ì³ñöÿõ:

âóë. Ñîô³éñüêà (ê³íöåâà çóïèíêà òðî-
ëåéáóñ³â ìàðøðóò³â ¹¹ 16,18);

âóë. Ãðóøåâñüêîãî (â ðàéîí³ ñòàä³îíó
“Äèíàìî” ³ì. Â. Â. Ëîáàíîâñüêîãî” íà çó-
ïèíö³ àâòîáóñ³â ìàðøðóò³â ¹¹ 24,62);

âóë. Øîòà Ðóñòàâåë³ (ê³íöåâà çóïèíêà
òðîëåéáóñíîãî ìàðøðóòó ¹ 3);

âóë. Òåðåùåíê³âñüêà (ê³íöåâà çóïèíêà
òðîëåéáóñ³â ìàðøðóò³â ¹¹ 5,8,17);

ïåðåõðåñòÿ âóë. Ìå÷íèêîâà ³ áóëüâ. Ëå-
ñ³ Óêðà¿íêè (çóïèíêà àâòîáóñ³â ìàðøðóòó
¹ 55);

â ðàéîí³ âóëèöü Ðîãí³äèíñüêî¿ òà Åñïëà-
íàäíî¿;

â ðàéîí³ ñòàíö³é ìåòðîïîë³òåíó “Ëèá³ä-
ñüêà”, “Ïåòð³âêà”, “Ñâÿòîøèí”, “Ë³âîáå-
ðåæíà”, “Äàðíèöÿ”, “×åðí³ã³âñüêà”, “Õðå-
ùàòèê”, “Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³”, “ïëîùà
Ëüâà Òîëñòîãî”.

6.2. Ñèëàìè Óïðàâë³ííÿ ÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ
Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³:

6.2.1. 31.12.2007 ç 09.00 ãîä. äî 5.00 ãîä:
01.01.2008 çàêðèòè ðóõ âñ³õ âèä³â òðàíñ-
ïîðòó íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ ï³ä ÷àñ
ïðîâåäåííÿ çàõîä³â.

6.2.2. 31.12.2007 ç 20.00 ãîä. äî 6.00 ãîä.
01.01.2008 ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ çàãàëüíî-
ì³ñüêèõ çàõîä³â çàêðèòè ðóõ òðàíñïîðòó
(êð³ì ì³ñüêîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ òà ñïåö³àëüíîãî)
íà:

âóë. Ñîô³éñüê³é (â³ä âóë. Âîëîäèìèð-
ñüêî¿ äî ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³) òà ïðèëåã-
ëèõ âóëèöÿõ äî âóë. Ñîô³éñüêî¿;

âóë. Ìàë³é Æèòîìèðñüê³é (â³ä ìàéäàíó
Íåçàëåæíîñò³ äî ïðîâ. Âîëîäèìèðñüêîãî).

7. Øåâ÷åíê³âñüê³é ðàéîíí³é ó ì. Êèºâ³
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ òà ÊÏ “Êè¿âòðàíñ-
ïàðêñåðâ³ñ” ñï³ëüíî ç Óïðàâë³ííÿì ÄÀ²
ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³:

7.1. 31.12.2007 ç 17.00 ãîä., 07.01.2008 ç

17.00 ãîä. ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ çàãàëüíî-
ì³ñüêèõ çàõîä³â çàáîðîíèòè ïàðêóâàííÿ
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â íà ïðî¿çí³é ÷àñòèí³:

âóë. Ñîô³éñüêî¿ (â³ä âóë. Âîëîäèìèð-
ñüêî¿ äî ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³);

âóë. Ìàëî¿ Æèòîìèðñüêî¿ (â³ä ïðîâ. Âî-
ëîäèìèðñüêîãî äî ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³);

âóë. Åñïëàíàäíî¿;
âóë. Ðîãí³äèíñüêî¿ (â³ä âóë. Øîòà Ðóñ-

òàâåë³ äî âóë. Åñïëàíàäíî¿);
âóë. Øîòà Ðóñòàâåë³ (â³ä âóë. Ðîãí³äèí-

ñüêî¿ äî âóë. Áàñåéíî¿);
âóë. Òåðåùåíê³âñüêî¿ (â³ä áóëüâ. Øåâ-

÷åíêà äî âóë. Òîëñòîãî).

8. Êîìóíàëüí³é êîðïîðàö³¿ “Êè¿âàâòî-
äîð” 01.01.2008 ç ìåòîþ íàëåæíîãî ðóõó
àâòîòðàíñïîðòó ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ïðîâå-
äåííÿ ìàñîâèõ ñâÿòêîâèõ çàõîä³â çàáåçïå-
÷èòè âèä³ëåííÿ íåîáõ³äíî¿ ñïåö³àëüíî¿
ïðèáèðàëüíî¿ äîðîæíüî¿ òåõí³êè.

9. ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”, ÊÏ “Êè¿âñüêèé
ìåòðîïîë³òåí”, Êîìóíàëüí³é ñëóæá³ ïåðå-
âåçåíü 31.12.2007, 01.01.2008, 07.01.2008 çà-
áåçïå÷èòè ÷åðãóâàííÿ â³äïîâ³äàëüíèõ ïî-
ñàäîâèõ îñ³á ïà ïóíêòàõ î÷³êóâàííÿ ì³ñü-
êîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó çàãàëüíî-
ãî êîðèñòóâàííÿ ç çíà÷íèì ïàñàæèðîïî-
òîêîì.

10. 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.

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

Голова Л. Черновець ий

Про дозвіл 
на виконання робіт з реконструкції 

обладнання котельні (II черга), 
розташованої на 17 км Житомирського шосе

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1771 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи експертний висно�
вок територіального управління державної інспекції з енергозбереження по Київській області та м. Києву
№ 07/П18�1/198 від 11.09.07 “Про відповідність об’єкта нормативним актам з питань енергозбережен�
ня” та необхідність теплозабезпечення багатоповерхової житлової забудови з об’єктами соцкультпобуту в
с. Чайки на вул. Лобановського, 1 та житлової забудови на вул. Бударіна, 3, згоду акціонерного товари�
ства “Акціонерна енергопостачальна компанія “Київенерго” від 12.10.07 №У 17/6357 та зважаючи на
звернення товариства з обмеженою відповідальністю “УКРГАЗ” від 19.10.07 № 244/10:

1. Äîçâîëèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÓÊÐÃÀÇ” âèêîíàòè ðî-
áîòè ç ðåêîíñòðóêö³¿ êîòåëüí³, ðîçòàøîâà-
íî¿ íà 17 êì Æèòîìèðñüêîãî øîñå (II ÷åð-
ãà ðåêîíñòðóêö³¿), øëÿõîì çàì³íè ¿¿ òåõíî-
ëîã³÷íîãî îáëàäíàííÿ çã³äíî ç ðîçðîáëå-
íîþ òà çàòâåðäæåíîþ ó âñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíîþ äîêóìåíòà-
ö³ºþ òà â³äïîâ³äíî äî òåõí³÷íèõ ð³øåíü,
âèäàíèõ àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì “Àê-
ö³îíåðíà åíåðãîïîñòà÷àëüíà êîìïàí³ÿ
“Êè¿âåíåðãî”.

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

2.1. Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò îäåð-
æàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ó Ãîëîâíî-
ìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì
ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) îðäåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.2. Ðîáîòè âèêîíàòè çã³äíî ç Ïðàâèëà-
ìè âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïîðó-
äàõ òà íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îáëàäíàí-
íþ â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíèìè ð³øåííÿì
âèêîíêîìó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîä-
íèõ äåïóòàò³â â³ä 04.02.1980 ¹ 125 “Ïðî
ïîðÿäîê âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ

ñïîðóäàõ òà íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îá-
ëàäíàííþ ì³ñòà”.

2.3 Çàáåçïå÷èòè áåçïå÷íèé ïðîõ³ä ï³øî-
õîä³â øëÿõîì âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äíèõ
äîðîæí³õ çíàê³â, îãîðîäæåííÿ ì³ñöü ðîáî-
òè, îñâ³òëåííÿ, ñèãíàëüíèõ ë³õòàð³â â ì³ñ-
öÿõ âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.4. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò ç ðåêîí-
ñòðóêö³¿ êîòåëüí³ òà ââîäó ¿¿ îáëàäíàííÿ â
óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó â
åêñïëóàòàö³þ áåçîïëàòíî ïåðåäàòè éîãî òà
âàðò³ñòü çàòðàò, ïîíåñåíèõ òîâàðèñòâîì ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÓÊÐÃÀÇ”
ïðè âèêîíàíí³ ðîá³ò ² òà II ÷åðãè ðåêîí-
ñòðóêö³¿ êîòåëüí³, äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà.

3. Àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Àêö³îíåð-
íà åíåðãîïîñòà÷àëüíà êîìïàí³ÿ “Êè¿âåíå-
ðãî”:

3.1. Óêëàñòè Óãîäó ç òîâàðèñòâîì ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÓÊÐÃÀÇ” íà
âèêîíàííÿ òîâàðèñòâîì ïóíêòó 2 öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.2. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ òîâàðèñòâîì ï³äï.
2.4. öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîäàòè äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
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ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äí³ äîêóìåíòè íà
ñïèñàííÿ äåìîíòîâàíîãî ìàéíà, çàçíà÷å-
íîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ â
ïîðÿäêó, çàòâåðäæåíîìó ð³øåííÿì Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005
¹ 816/3391 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó
ñïèñàííÿ îñíîâíèõ çàñîá³â ç áàëàíñ³â ï³ä-
ïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà Êèºâà” ³ç çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè,
âíåñåíèìè ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 27.10.2005 ðîêó ¹ 260/3721.

4. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíå òà áåç-
àâàð³éíå âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿

êîòåëüí³ ïîêëàñòè íà äèðåêòîðà òîâàðè-
ñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÓÊÐ-
ÃÀÇ” Êîíäðàøåâñüêó Î. Ã.

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

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

Голова Л. Черновець ий

Про організаційноAправові заходи, 
пов’язані з реорганізацією

Центру соціальної адаптації для жінок,
які не мають визначеного

місця проживання, 
у пансіонат для ветеранів 

війни та праці
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 25 від 10 січня 2008 року

Відповідно до законів України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших грома�
дян похилого віку в Україні”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, на виконання
рішення Київської міської ради від 26.07.2007 № 14/1848 “Про реорганізацію Центру соціальної адапта�
ції для жінок, які не мають визначеного місця проживання у пансіонат для ветеранів війни та праці”:

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

№ 25 від 10 січня 2008 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПАНСІОНАТ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ

1. Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ

1.1. Ïàíñ³îíàò äëÿ âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ (äàë³ — Ïàíñ³îíàò) º ñòàö³îíàðíîþ ñî-
ö³àëüíî-ìåäè÷íîþ óñòàíîâîþ çàãàëüíîãî òèïó äëÿ ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ âåòåðàí³â
â³éíè òà ïðàö³, ÿê³ ïîòðåáóþòü ñòîðîííüîãî äîãëÿäó, ïîáóòîâîãî ³ ìåäè÷íîãî îáñëóãî-
âóâàííÿ.

1.2. Ïàíñ³îíàò ñòâîðåíî çã³äíî ç ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.07.2007
¹ 14/1848 “Ïðî ðåîðãàí³çàö³þ Öåíòðó ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ äëÿ æ³íîê, ÿê³ íå ìàþòü
âèçíà÷åíîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, ó ïàíñ³îíàò äëÿ âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³”, çàñíîâà-
íèé íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà ³ ï³äïîðÿäêîâàíèé Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ — Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ).

1.3. Ïàíñ³îíàò ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ ³ çàêîíàìè Óêðà¿íè, ïî-
ñòàíîâàìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ïîñòàíîâàìè òà ðîç-
ïîðÿäæåííÿìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, íàêàçàìè Ì³í³ñòåðñòâà ïðàö³ òà ñîö³àëü-
íî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè, ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè ç ïèòàíü, ùî ðåãóëþ-
þòü ä³ÿëüí³ñòü ³íòåðíàòíèõ óñòàíîâ, à òàêîæ öèì Ïîëîæåííÿì.

1.4. Ïàíñ³îíàò º þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ô³íàíñóºòüñÿ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó, ìàº ïå÷àò-
êó, øòàìï ³ç ñâî¿ì íàéìåíóâàííÿì, ñàìîñò³éíèé áàëàíñ, ðåºñòðàö³éí³ ðàõóíêè â óñòà-
íîâ³ Äåðæàâíîãî êàçíà÷åéñòâà.

1.5. Ïàíñ³îíàò âçàºìîä³º ç ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè ³ îðãàí³çàö³ÿìè óñ³õ ôîðì
âëàñíîñò³ íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â.

1.6. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ïàíñ³îíàòó: Ïóùà-Âîäèöÿ, âóë. Þíêåðîâà, 37.

2. Çàâäàííÿ Ïàíñ³îíàòó

2.1. Îñíîâíèì çàâäàííÿì Ïàíñ³îíàòó º çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíèõ óìîâ äëÿ ïðîæèâàí-
íÿ, ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ, íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè âåòåðàíàì â³é-
íè òà ïðàö³, ÿê³ ïîòðåáóþòü ñòîðîííüîãî äîãëÿäó ³ äîïîìîãè.

2.2. Ï³äîï³÷í³ Ïàíñ³îíàòó çàáåçïå÷óþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âñòàíîâëåíèõ íîðì:
æèòëîì, îäÿãîì, âçóòòÿì, ïîñò³ëüíîþ á³ëèçíîþ, ì’ÿêèì ³ òâåðäèì ³íâåíòàðåì òà ñòî-

ëîâèì ïîñóäîì;
ðàö³îíàëüíèì ÷îòèðèðàçîâèì õàð÷óâàííÿì, ó òîìó ÷èñë³ ³ ä³ºòè÷íèì, ç óðàõóâàííÿì

â³êó ³ ñòàíó çäîðîâ’ÿ îñ³á, ùî ïðîæèâàþòü ó Ïàíñ³îíàò³, â ìåæàõ íàòóðàëüíèõ íîðì
õàð÷óâàííÿ (ïðîì³æêè ÷àñó ì³æ ïðèéìàííÿì ¿æ³ íå ïîâèíí³ áóòè á³ëüøå í³æ ÷îòèðè
ãîäèíè, îñòàííº ïðèéìàííÿ ¿æ³ îðãàí³çîâóºòüñÿ çà äâ³ ãîäèíè äî ñíó);

ö³ëîäîáîâèì ìåäè÷íèì îáñëóãîâóâàííÿì, êîíñóëüòàòèâíîþ äîïîìîãîþ, ñòàö³îíàð-
íèì ë³êóâàííÿì íà áàç³ çàêð³ïëåíèõ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàä³â îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ;

ñëóõîâèìè àïàðàòàìè, îêóëÿðàìè, ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷íèìè âèðîáàìè, çóáíèì ïðî-
òåçóâàííÿì, ñïåö³àëüíèìè çàñîáàìè ïåðåñóâàííÿ (êð³ì ìîòîðèçîâàíèõ), ìåäèêàìåí-
òàìè òà æèòòºâî íåîáõ³äíèìè ë³êàìè â³äïîâ³äíî äî ìåäè÷íîãî âèñíîâêó;

êîìóíàëüíî-ïîáóòîâèì îáñëóãîâóâàííÿì (îïàëåííÿ, îñâ³òëåííÿ, ðàä³îô³êàö³ÿ, òåï-
ëî-, âîäîïîñòà÷àííÿ òîùî);

îðãàí³çàö³ºþ êóëüòóðíî-ìàñîâî¿ òà îçäîðîâ÷î-ñïîðòèâíî¿ ðîáîòè ç óðàõóâàííÿì ñòà-
íó çäîðîâ’ÿ ³ â³êó ìåøêàíö³â Ïàíñ³îíàòó;

óìîâàìè, ùî ñïðèÿþòü àäàïòàö³¿ âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ ó íîâîìó ñåðåäîâèù³.

3. Óìîâè ïðèéìàííÿ, óòðèìàííÿ ³ â³äðàõóâàííÿ ç Ïàíñ³îíàòó

3.1. Äî Ïàíñ³îíàòó ïðèéìàþòüñÿ íà äåðæàâíå óòðèìàííÿ îñîáè, ùî ìàþòü ñòàòóñ
âåòåðàíà â³éíè àáî âåòåðàíà ïðàö³ òà äîñÿãëè ïåíñ³éíîãî â³êó àáî º ³íâàë³äàìè ² àáî
II ãðóïè, ñòàðø³ çà 18 ðîê³â, ÿê³ çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ ïîòðåáóþòü ñòîðîííüîãî äîãëÿäó,
ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, ÿêèì çã³äíî ç ìåäè÷íèì âèñíîâêîì
íå ïðîòèïîêàçàíå ïåðåáóâàííÿ ó Ïàíñ³îíàò³ òà ÿê³ íå ìàþòü ïðàöåçäàòíèõ ðîäè÷³â,
çîáîâ’ÿçàíèõ ¿õ óòðèìóâàòè çà çàêîíîì.

3.2. Íà ïîçà÷åðãîâå âëàøòóâàííÿ äî Ïàíñ³îíàòó ìàþòü ïðàâî âåòåðàíè â³éíè òà ïðà-
ö³, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè ³ â³äíåñåí³ äî ², II, III êà-
òåãîð³é çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî ñòàòóñ ³ ñîö³àëüíèé çàõèñò ãðîìàäÿí, ÿê³ ïî-
ñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè”.

3.3. ßê âèíÿòîê äî Ïàíñ³îíàòó ìîæóòü ïðèéìàòèñÿ âåòåðàíè, ÿê³ ìàþòü ïðàöåçäàò-
íèõ ä³òåé àáî ðîäè÷³â, çîáîâ’ÿçàíèõ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ¿õ óòðèìó-
âàòè, ÿêùî âîíè ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí íå ìîæóòü öüîãî ðîáèòè.

Ó òàêîìó ðàç³ ùîäî êîæíîãî îêðåìîãî âèïàäêó íà ï³äñòàâ³ ï³äòâåðäæóâàëüíèõ äîêó-
ìåíò³â ïðèéìàºòüñÿ ð³øåííÿ êîëåã³¿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ.

3.4. Çà íàÿâíîñò³ â³ëüíèõ ì³ñöü äî Ïàíñ³îíàòó ìîæóòü ïðèéìàòèñÿ îñîáè, ÿê³ ìàþòü
ïðàöåçäàòíèõ ä³òåé àáî ðîäè÷³â, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà çîáîâ’ÿçàí³
¿õ óòðèìóâàòè, çà óìîâè ñòîâ³äñîòêîâîãî â³äøêîäóâàííÿ ïàíñ³îíàòó âèòðàò íà ¿õ óòðè-
ìàííÿ.

Îñîáàì, ÿê³ ìàþòü çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ï³ëüãè ³ âëàøòîâóþòü-
ñÿ äî Ïàíñ³îíàòó íà ïëàòí³é îñíîâ³, ðîçì³ð ñóìè ñïëàòè çà ¿õ óòðèìàííÿ ðîçðàõîâóº-
òüñÿ ç óðàõóâàííÿì íàÿâíèõ ï³ëüã.

Äëÿ áàæàþ÷èõ âåòåðàí³â çà íàÿâíîñò³ â³ëüíèõ ïðèì³ùåíü ó Ïàíñ³îíàò³ ìîæóòü óòâî-
ðþâàòèñü â³äîêðåìëåí³ â³ä îñíîâíîãî êîíòèíãåíòó ï³äîï³÷íèõ ïëàòí³ â³ää³ëåííÿ, ÿê³
ïðàöþþòü íà îñíîâ³ ãîñïðîçðàõóíêó.

3.5. Âåòåðàíàì, ÿê³ ïðîæèâàþòü ó Ïàíñ³îíàò³ íà ïëàòí³é îñíîâ³, ïåíñ³ÿ âèïëà÷óºòü-
ñÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³.

3.6. Âåòåðàíè â³éíè ³ ïðàö³ çà íàÿâíîñò³ â³ëüíèõ ì³ñöü ó Ïàíñ³îíàò³ ìîæóòü ïðèé-
ìàòèñÿ äî Ïàíñ³îíàòó íà òèì÷àñîâå ïðîæèâàííÿ òåðì³íîì â³ä 1 äî 6 ì³ñÿö³â ÿê íà çà-
ãàëüíèõ ï³äñòàâàõ, òàê ³ íà ïëàòí³é îñíîâ³.

3.7. Ïðèéìàííÿ äî Ïàíñ³îíàòó çä³éñíþºòüñÿ çã³äíî ç íàêàçîì ïî óñòàíîâ³ çà ïóò³-
âêîþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ, âèäàíîþ íà ï³äñòàâ³:

îñîáèñòî¿ çàÿâè âåòåðàíà ïðî éîãî ïðèéíÿòòÿ äî Ïàíñ³îíàòó; ïàñïîðòà (àáî ³íøîãî
äîêóìåíòà, ùî çàñâ³ä÷óº îñîáó);

ìåäè÷íî¿ êàðòêè ïðî ñòàí çäîðîâ’ÿ ç âèñíîâêîì ïðî íåîáõ³äí³ñòü ñòîðîííüîãî äî-
ãëÿäó;

äîâ³äêè ïðî ðîçì³ð ïðèçíà÷åíî¿ ïåíñ³¿;
äîâ³äêè ïðî ñêëàä ñ³ì’¿ çà âñòàíîâëåíîþ ôîðìîþ;
äîâ³äêè ìåäèêî-ñîö³àëüíî¿ åêñïåðòíî¿ êîì³ñ³¿ ïðî ãðóïó ³íâàë³äíîñò³ îñîáè, ùî ïðèé-

ìàºòüñÿ äî Ïàíñ³îíàòó (çà íàÿâíîñò³ ãðóïè ³íâàë³äíîñò³); äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº
ñòàòóñ âåòåðàíà â³éíè àáî ïðàö³.

3.8. Ï³äîï³÷íèì, ÿê³ ïðîæèâàþòü ó Ïàíñ³îíàò³, ïåíñ³ÿ âèïëà÷óºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
ñò. 88 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ïåíñ³éíå çàáåçïå÷åííÿ”, äî ñò. 48 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî
çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ”.

3.9. Îñîáè, ÿê³ ïðèéìàþòüñÿ äî Ïàíñ³îíàòó, ïðîõîäÿòü ñàí³òàðíó îáðîáêó, ïåðåîäÿ-
ãàþòüñÿ â îäÿã ïàíñ³îíàòó ³ ïðîõîäÿòü êàðàíòèí â îêðåìîìó ³çîëüîâàíîìó ïðèì³ùåí-
í³ ïðîòÿãîì 14 äí³â, ï³ñëÿ ÷îãî, ÿêùî ó íèõ íå áóäå âèÿâëåíî ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþ-
âàíü, ïåðåâîäÿòüñÿ íà ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ ó â³äïîâ³äí³ ê³ìíàòè.

3.10. Àäì³í³ñòðàö³ÿ Ïàíñ³îíàòó íà ï³äñòàâ³ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà çä³éñíþº îï³êó
(ï³êëóâàííÿ) íàä ï³äîï³÷íèìè, íàä ÿêèìè îï³êà (ï³êëóâàííÿ) íå âñòàíîâëåíà àáî íå
ïðèçíà÷åíî îï³êóíà (ï³êëóâàëüíèêà).

3.11. Ï³äîï³÷í³, ÿê³ ïðîæèâàþòü ó Ïàíñ³îíàò³, çà ïîãîäæåííÿì ç àäì³í³ñòðàö³ºþ ìî-
æóòü êîðèñòóâàòèñÿ îñîáèñòèìè ðå÷àìè.

3.12. Àäì³í³ñòðàö³ÿ Ïàíñ³îíàòó ïðèéìàº íà çáåð³ãàííÿ ãðîøîâ³ ñóìè, êîøòîâíîñò³
òà ö³íí³ ïàïåðè ãðîìàäÿí, ÿê³ ïðîæèâàþòü ó Ïàíñ³îíàò³.

3.13. Ï³äîï³÷í³, ÿê³ ïðîæèâàþòü ó Ïàíñ³îíàò³, çã³äíî ç ìåäè÷íèì âèñíîâêîì ìîæóòü,
çà ¿õ áàæàííÿì, òèì÷àñîâî ïðèéìàòèñÿ íà ïîñàäè ìîëîäøîãî ìåäè÷íîãî òà îáñëóãî-
âóþ÷îãî ïåðñîíàëó â ö³é óñòàíîâ³ íà çàãàëüíèõ ï³äñòàâàõ.

3.14. Ïåðåâåäåííÿ ï³äîï³÷íèõ, ÿê³ ïðîæèâàþòü ó Ïàíñ³îíàò³, äî ïñèõîíåâðîëîã³÷íî-
ãî ³íòåðíàòó (³ íàâïàêè) çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ìåäè÷íîãî âèñíîâêó ïñèõ³àòðè÷íî¿
ìåäèêî-ñîö³àëüíî¿ åêñïåðòíî¿ êîì³ñ³¿ ³ ïóò³âêè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ. *

3.15. Ïåðåâåäåííÿ ï³äîï³÷íèõ çà âëàñíèì áàæàííÿì äî Ïàíñ³îíàòó ³íøîãî ðåã³îíó
çä³éñíþºòüñÿ çà ïîãîäæåííÿì â³äïîâ³äíî ì³æ Ì³í³ñòåðñòâîì ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, ãîëîâíèìè óïðàâë³ííÿìè ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó íàñåëåííÿ îáëàñíèõ äåðæàäì³í³ñòðàö³é, Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì, Óïðàâë³ííÿì ïðà-
ö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Ñåâàñòîïîëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïðè
íàÿâíîñò³ âèñíîâêó ë³êàðÿ ïðî òå, ùî çì³íà êë³ìàòè÷íèõ óìîâ íå ñïðè÷èíèòü ïîã³ð-
øåííÿ ñòàíó ¿õ çäîðîâ’ÿ.

3.16. Òèì÷àñîâå âèáóòòÿ ï³äîï³÷íèõ çà îñîáèñòîþ çàÿâîþ äîçâîëÿºòüñÿ çà ïîãîäæåí-
íÿì ç àäì³í³ñòðàö³ºþ Ïàíñ³îíàòó íà òåðì³í íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â íà êàëåíäàðíèé
ð³ê.

Äîçâ³ë íà âèáóòòÿ ï³äîï³÷íîãî íàäàºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì âèñíîâêó ë³êàðÿ ïðî ìîæ-
ëèâ³ñòü òèì÷àñîâîãî çàëèøåííÿ Ïàíñ³îíàòó.

3.17. ßêùî ï³äîï³÷í³, ÿê³ ïðîæèâàþòü ó Ïàíñ³îíàò³, ïîòðåáóþòü ñòàö³îíàðíî¿ ìåäè÷-
íî¿ äîïîìîãè (ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ë³êóâàííÿ), âîíè íàïðàâëÿþòüñÿ äî â³äïîâ³äíèõ
ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ àáî ñàíàòîðíî-êóðîðòíèõ çàêëàä³â.

3.18. Ï³äîï³÷í³, ÿê³ âèáóâàþòü ç Ïàíñ³îíàòó íà ë³êóâàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ ë³êóâàëü-
íî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ (ñàíàòîðíî-êóðîðòíèõ) çàêëàä³â àáî çà âëàñíèì áàæàííÿì íà òåð-
ì³í ïîíàä 10 äí³â, íàêàçîì ïî Ïàíñ³îíàòó çí³ìàþòüñÿ ç õàð÷óâàííÿ, àëå çàëèøàþòü-
ñÿ ó ñïèñêàõ ìåøêàíö³â, ³ ïåíñ³ÿ çà ïåð³îä â³äñóòíîñò³ âèïëà÷óºòüñÿ ¿ì ó ïîâíîìó ðîç-
ì³ð³.

3.19. Âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç ïî¿çäêîþ äî ðîäè÷³â àáî äî ³íøèõ îñ³á, à òàêîæ ç ïåðå¿ç-
äîì çà âëàñíèì áàæàííÿì äî ³íøî¿ ³íòåðíàòíî¿ óñòàíîâè, ïàíñ³îíàòîì íå êîìïåíñóþ-
òüñÿ.

3.20. Â³äðàõóâàííÿ ï³äîï³÷íîãî ç Ïàíñ³îíàòó çä³éñíþºòüñÿ çã³äíî ç íàêàçîì ïî óñ-
òàíîâ³:

çà îñîáèñòîþ çàÿâîþ ï³äîï³÷íîãî ³ íà ï³äñòàâ³ äîâ³äêè ïðî íàÿâí³ñòü ó íüîãî æèëî¿
ïëîù³ àáî ïèñüìîâî¿ çãîäè ðîäè÷³â ïðî ìîæëèâ³ñòü éîãî óòðèìóâàòè ³ çàáåçïå÷óâàòè
éîãî äîãëÿä;

1. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî ïàíñ³î-
íàò äëÿ âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³, ùî äî-
äàºòüñÿ.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàêð³ïèòè çà
Ïàíñ³îíàòîì äëÿ âåòåðàí³â â³éíè òà ïðà-
ö³ íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ
ìàéíî ðåîðãàí³çîâàíîãî Öåíòðó ñîö³àëü-
íî¿ àäàïòàö³¿ äëÿ æ³íîê, ÿê³ íå ìàþòü
âèçíà÷åíîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ.

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

3.1. Çàáåçïå÷èòè ðîçì³ùåííÿ ï³äîï³÷-
íèõ Öåíòðó ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ äëÿ æ³-

íîê, ÿê³ íå ìàþòü âèçíà÷åíîãî ì³ñöÿ
ïðîæèâàííÿ, ùî ðåîðãàí³çóºòüñÿ, â Áó-
äèíêó ñîö³àëüíîãî ï³êëóâàííÿ.

3.2. Ïðè ñêëàäàíí³ áþäæåòíîãî çàïè-
òó íà 2008 ð³ê âðàõóâàòè âèäàòêè íà óò-
ðèìàííÿ ïàíñ³îíàòó äëÿ âåòåðàí³â â³éíè
òà ïðàö³ íà 140 ë³æêî-ì³ñöü.

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

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

Голова Л. Черновець ий



1122 ДДООККУУММЕЕННТТ Хрещатик  23 січня 2007

ïðè âñòàíîâëåíí³ ³íâàë³äàì ïåðøî¿ àáî äðóãî¿ ãðóï, ÿê³ íå äîñÿãëè çàãàëüíîâñòàíîâ-
ëåíîãî ïåíñ³éíîãî â³êó, òðåòüî¿ ãðóïè ³íâàë³äíîñò³.

3.21. Ï³ä ÷àñ â³äðàõóâàííÿ ç Ïàíñ³îíàòó ï³äîï³÷íîìó âèäàºòüñÿ çàêð³ïëåíèé çà íèì
îäÿã, á³ëèçíà ³ âçóòòÿ çà ñåçîíîì, äîêóìåíòè, âëàñí³ ðå÷³ ³ ö³ííîñò³ (îùàäíà êíèæêà,
àêö³¿, ö³íí³ ïàïåðè òà ³í.), ÿê³ çáåð³ãàëèñÿ â Ïàíñ³îíàò³, à òàêîæ äîâ³äêà ³ç çàçíà÷åí-
íÿì òåðì³íó ïåðåáóâàííÿ â ö³é óñòàíîâ³.

3.22. Çà ñèñòåìàòè÷íå ãðóáå ïîðóøåííÿ Ïðàâèë âíóòð³øíüîãî ðîçïîðÿäêó (âæèâàí-
íÿ àëêîãîëþ, íàðêîòè÷íèõ òà ³íøèõ òîêñè÷íèõ ïðåïàðàò³â, á³éêè, ñàìîâ³ëüíó â³äñóò-
í³ñòü ó ïàíñ³îíàò³ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ïîíàä 10 äí³â òîùî) íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ êî-
ëåã³¿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ï³äîï³÷í³ ïåðåâîäÿòüñÿ äî ñïåö³àëüíîãî áóäèíêó-³íòåðíà-
òó (â³ää³ëåííÿ).

4. Ìàéíî òà êîøòè Ïàíñ³îíàòó

4.1. Ìàéíî Ïàíñ³îíàòó íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì. Êèºâà ³ çàêð³ïëþºòüñÿ çà íèì íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ.

4.2. Ìàéíî Ïàíñ³îíàòó ñêëàäàþòü îñíîâí³ ôîíäè, îá³ãîâ³ êîøòè, à òàêîæ ³íø³ ö³í-
íîñò³, âàðò³ñòü ÿêèõ â³äîáðàæàºòüñÿ ó ñàìîñò³éíîìó áàëàíñ³ Ïàíñ³îíàòó.

4.3. Ïàíñ³îíàò ìàº ïðàâî çà çãîäîþ âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó â³ä-
÷óæóâàòè, ïåðåäàâàòè â òèì÷àñîâå êîðèñòóâàííÿ àáî ïîçèêó çàêð³ïëåíå çà íèì ìàéíî
³íøèì ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì òà îðãàí³çàö³ÿì, à òàêîæ ñïèñóâàòè éîãî ç áàëàíñó ó
âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.4. Ïàíñ³îíàò íå º ïðèáóòêîâèì. Âèòðàòè íà óòðèìàííÿ çàêëàäó ô³íàíñóþòüñÿ çà
ðàõóíîê êîøò³â ì³ñüêîãî áþäæåòó òà ³íøèõ äæåðåë, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì
Óêðà¿íè.

5. Ô³íàíñîâà ³ âèðîáíè÷î-ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü Ïàíñ³îíàòó

5.1. Ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü Ïàíñ³îíàòó çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî êîø-
òîðèñó, øòàòíîãî ðîçïèñó, ÿê³ çàòâåðäæóþòüñÿ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì.

5.2. Ñòèìóëþâàííÿ ïðàö³ ïðàö³âíèê³â Ïàíñ³îíàòó çä³éñíþºòüñÿ çã³äíî ç Ïîëîæåí-
íÿì ïðî ïðåì³þâàííÿ, ðîçðîáëåíèì êåð³âíèöòâîì Ïàíñ³îíàòó çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîô-
ñï³ëêîâèì êîì³òåòîì àáî óïîâíîâàæåíèìè òðóäîâèì êîëåêòèâîì îñîáàìè íà ïðåäñòàâ-
íèöòâî, ÿêå çàòâåðäæóºòüñÿ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì â ìåæàõ ôîíäó çàðîá³òíî¿ ïëàòè
çàçíà÷åíî¿ óñòàíîâè.

5.3. Äëÿ îðãàí³çàö³¿ òðóäîòåðàï³¿ â Ïàíñ³îíàò³ ìîæóòü óòâîðþâàòèñÿ áàãàòîïðîô³ëü-
í³ ë³êóâàëüíî-âèðîáíè÷³ (òðóäîâ³) ìàéñòåðí³, öåõè, ä³ëüíèö³ ç íåîáõ³äíèì ³íâåíòàðåì,
óñòàòêóâàííÿì ³ îáëàäíàííÿì, ÿê³ çä³éñíþþòü ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî
çàêîíîäàâñòâà òà Ïîëîæåííÿ ïðî ö³ ñòðóêòóðè.

5.4. Åêîíîì³÷í³ ³ âèðîáíè÷³ â³äíîñèíè Ïàíñ³îíàòó ç ï³äïðèºìñòâàìè ³ îðãàí³çàö³-
ÿìè âñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ çä³éñíþþòüñÿ íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â.

5.5. Ïëàíóâàííÿ, îáë³ê, êàëüêóëÿö³ÿ ñîá³âàðòîñò³ ïðîäóêö³¿, ÿêà âèðîáëÿºòüñÿ ó âè-
ðîáíè÷èõ ñòðóêòóðàõ Ïàíñ³îíàòó, çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

5.6. Ïàíñ³îíàò äëÿ ðîçâèòêó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè, áëàãîóñòðîþ, êóëüòóðíî-âè-
õîâíî¿ ðîáîòè ìîæå âèêîðèñòîâóâàòè ãðîøîâó òà ãóìàí³òàðíó äîïîìîãó ï³äïðèºìñòâ,
îðãàí³çàö³é, ðåë³ã³éíèõ êîíôåñ³é, áëàãîä³éíèõ îá’ºäíàíü òà îêðåìèõ ãðîìàäÿí.

6. Êåð³âíèöòâî Ïàíñ³îíàòîì

6.1. Î÷îëþº Ïàíñ³îíàò äèðåêòîð, ÿêèé ïðèçíà÷àºòüñÿ ³ çâ³ëüíÿºòüñÿ ç çàéìàíî¿ ïî-
ñàäè Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ çà ïîäàííÿì íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ, ïî-
ãîäæåíèì ç Ì³í³ñòåðñòâîì ïðàö³ òà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè.

Çàñòóïíèê äèðåêòîðà Ïàíñ³îíàòó ïðèçíà÷àºòüñÿ ³ çâ³ëüíÿºòüñÿ äèðåêòîðîì Ïàíñ³î-
íàòó çà ïîãîäæåííÿì ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì.

6.2. Äèðåêòîð Ïàíñ³îíàòó, âåñü îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà
çáåðåæåííÿ æèòòÿ òà çäîðîâ’ÿ ï³äîï³÷íèõ.

6.3. Äèðåêòîð Ïàíñ³îíàòó:
6.3.1. Íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ Ïàíñ³îíàòó.
6.3.2. Ïðåäñòàâëÿº Ïàíñ³îíàò áåç äîâ³ðåíîñò³ â óñ³õ óñòàíîâàõ, ï³äïðèºìñòâàõ ³ îð-

ãàí³çàö³ÿõ, ðîçïîðÿäæàºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì òà öèì Ïîëîæåííÿì ïî-
ðÿäêó éîãî ìàéíîì ³ êîøòàìè, óêëàäàº óãîäè.

6.3.3. Ó ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿ âèäàº íàêàçè ïî Ïàíñ³îíàòó, çàòâåðäæóº ôóíêö³î-
íàëüí³ îáîâ’ÿçêè ïðàö³âíèê³â Ïàíñ³îíàòó, âèð³øóº ïèòàííÿ äîáîðó êàäð³â, óæèâàº çà-
õîä³â çàîõî÷åííÿ, à â ðàç³ ïîðóøåíü òðóäîâî¿ äèñöèïë³íè òà íåâèêîíàííÿ ôóíêö³î-
íàëüíèõ îáîâ’ÿçê³â — íàêëàäàº ñòÿãíåííÿ íà ïðàö³âíèê³â.

6.3.4. Çà ðåêîìåíäàö³ºþ ë³êàðÿ âèçíà÷àº óìîâè ïðîæèâàííÿ ï³äîï³÷íèõ ó Ïàíñ³îíà-
ò³.

6.3.5. Çàòâåðäæóº ïðàâèëà âíóòð³øíüîãî ðîçïîðÿäêó.
6.3.6. Âèçíà÷àº ñòðóêòóðó âèðîáíè÷èõ ï³äðîçä³ë³â.
6.3.7. Âæèâàº çàõîäè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ âèðîáíè÷èõ ï³äðîçä³ë³â ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷-

íèìè ðåñóðñàìè, ñèðîâèíîþ, çàï÷àñòèíàìè.
6.3.8. Çä³éñíþº çàõîäè ùîäî ïîë³ïøåííÿ óìîâ ïðàö³, äîòðèìàííÿ ïðàâèë òåõí³êè

áåçïåêè, âèìîã âèðîáíè÷î¿ ñàí³òàð³¿ ³ ïðîòèïîæåæíî¿ áåçïåêè.
6.3.9. Â³äïîâ³äàº çà âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî òà ñòàòèñòè÷íîãî îáë³êó, ñêëàäàííÿ çâ³ò-

íîñò³ çà çàòâåðäæåíèìè ôîðìàìè ³ ïîäàííÿ ¿¿ â óñòàíîâëåí³ òåðì³íè â³äïîâ³äíèì îð-
ãàíàì.

6.3.10. Çàáåçïå÷óº ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â, âèä³ëåíèõ íà óòðèìàí-
íÿ Ïàíñ³îíàòó.

6.3.11. Ðàçîì ç ïðîôñï³ëêîâèì îðãàíîì àáî óïîâíîâàæåíèìè òðóäîâèì êîëåêòèâîì
íà ïðåäñòàâíèöòâî îñîáàìè:

ðîçðîáëÿº Ïîëîæåííÿ ïðî Ïàíñ³îíàò, ùî çàòâåðäæóºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

ðîçðîáëÿº Ïîëîæåííÿ ïðî ïðåì³þâàííÿ ïðàö³âíèê³â Ïàíñ³îíàòó, ùî çàòâåðäæóºòü-
ñÿ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì.

6.4. Ó Ïàíñ³îíàò³ ç ÷èñëà ï³äîï³÷íèõ ³ ïðàö³âíèê³â ñòâîðþºòüñÿ ³ ïðàöþº íà ãðîìàä-
ñüêèõ çàñàäàõ êóëüòóðíî-ïîáóòîâà êîì³ñ³ÿ, ÿêà ñïðèÿº êåð³âíèöòâó óñòàíîâè â ï³äòðèì-
ö³ çäîðîâîãî ì³êðîêë³ìàòó â êîëåêòèâ³, ñòâîðåííþ â³äïîâ³äíèõ ñîö³àëüíî-ïîáóòîâèõ
óìîâ ïðîæèâàííÿ òà îðãàí³çàö³¿ êóëüòóðíî-ìàñîâî¿ ðîáîòè ñåðåä ãðîìàäÿí, ùî ïðî-
æèâàþòü ó Ïàíñ³îíàò³.

7. Ôîðìóâàííÿ òà âåäåííÿ îñîáîâèõ ñïðàâ

7.1. Ôîðìóâàííÿ òà âåäåííÿ îñîáîâî¿ ñïðàâè ðîçïî÷èíàºòüñÿ ç äàòè ïðèéìàííÿ ï³ä-
îï³÷íîãî íà ïðîæèâàííÿ äî Ïàíñ³îíàòó.

7.2. Îñîáîâ³ ñïðàâè âåòåðàí³â íàëåæàòü äî ÷èñëà äîêóìåíò³â ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ.
7.3. Â îñîáîâ³é ñïðàâ³ ì³ñòÿòüñÿ òàê³ äîêóìåíòè:
ïóò³âêà íà âëàøòóâàííÿ äî Ïàíñ³îíàòó, âèäàíà Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì;
êîï³ÿ íàêàçó ïî Ïàíñ³îíàòó ïðî ïðèéìàííÿ âåòåðàíà íà äåðæàâíå óòðèìàííÿ â Ïàí-

ñ³îíàò³ (ïîñò³éíå, òèì÷àñîâå ïðîæèâàííÿ ³ç çàçíà÷åííÿì òåðì³íó, ïëàòíå óòðèìàííÿ
àáî ç ÷àñòêîâîþ îïëàòîþ);

îñîáèñòà çàÿâà âåòåðàíà àáî éîãî îï³êóíà (ï³êëóâàëüíèêà) ÷è óñòàíîâè, ÿêà éîãî ðà-
í³øå îï³êóâàëà, ïðî ïðèéìàííÿ äî Ïàíñ³îíàòó;

êîï³ÿ ïîâ³äîìëåííÿ óïðàâë³ííþ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ðàéîííèõ
äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é ïðî ïðèéíÿòòÿ äî Ïàíñ³îíàòó;

êîï³ÿ (êñåðîêîï³ÿ) ïàñïîðòà (àáî ³íøîãî äîêóìåíòà, ùî çàñâ³ä÷óº îñîáó), êîï³¿ (êñå-
ðîêîï³¿) ³íøèõ îñîáèñòèõ äîêóìåíò³â (ïåíñ³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ, â³éñüêîâèé êâèòîê, ïî-
ñâ³ä÷åííÿ âåòåðàíà â³éíè ÷è ïðàö³, ³íâàë³äà â³éíè, ë³êâ³äàòîðà ×ÀÅÑ òîùî);

äîâ³äêà ïðî ñêëàä ñ³ì’¿ çà âñòàíîâëåíîþ ôîðìîþ;
äîâ³äêà ïðî ðîçì³ð ïðèçíà÷åíî¿ ïåíñ³¿;
ñòèñëà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ï³äîï³÷íîãî òà éîãî ðîäè÷³â (ÿêùî âîíè º, ¿õ àäðåñí³ äàí³);
êîï³ÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ ùîäî ñòÿãíåííÿ àë³ìåíò³â ç ä³òåé àáî ðîäè÷³â, ÿê³ çà çàêî-

íîì ïîâèíí³ óòðèìóâàòè ³ äîãëÿäàòè îñîáó, ÿêà ïðîæèâàº â Ïàíñ³îíàò³ (çà íàÿâí³ñ-
òþ);

êîï³ÿ íîòàð³àëüíî çàâ³ðåíîãî äîãîâîðó ì³æ àäì³í³ñòðàö³ºþ Ïàíñ³îíàòó ³ ïðàöåçäàò-
íèìè ä³òüìè àáî ðîäè÷àìè ùîäî â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò íà óòðèìàííÿ ï³äîï³÷íîãî (çà
íàÿâí³ñòþ);

çàÿâè é ³íø³ ïèñüìîâ³ çâåðíåííÿ ï³äîï³÷íîãî, ç ÿêèìè â³í çâåðòàºòüñÿ äî àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Ïàíñ³îíàòó;

íàêàçè (êîï³¿) ïî Ïàíñ³îíàòó ùîäî ðåàãóâàííÿ íà çâåðíåííÿ ï³äîï³÷íîãî;
êîï³ÿ àðìàòóðíî¿ êàðòêè íà îòðèìàííÿ îäÿãó, âçóòòÿ òà ³íøîãî ³íâåíòàðÿ ³ç çàçíà-

÷åííÿì äàòè âèäà÷³, òåðì³íó âèêîðèñòàííÿ ³ ñïèñàííÿ;
êîï³ÿ ìåäè÷íî¿ êàðòêè ïðî ñòàí çäîðîâ’ÿ ç âèñíîâêîì ïðî íåîáõ³äí³ñòü ñòîðîííüî-

ãî äîãëÿäó;
êîï³ÿ äîâ³äêè ìåäèêî-ñîö³àëüíî¿ åêñïåðòíî¿ êîì³ñ³¿ ïðî ãðóïó ³íâàë³äíîñò³ (çà íàÿâ-

í³ñòþ);
àêò ïåðåäà÷³ îñîáèñòèõ ðå÷åé íà çáåð³ãàííÿ ó êàìåðó ñõîâó (ïðè ïîòðåá³);
àêò ïåðåäà÷³-ïðèéìàííÿ ãðîøîâèõ ñóì, êîøòîâíîñòåé òà ö³ííèõ ïàïåð³â ï³äîï³÷íî-

ãî íà çáåð³ãàííÿ â Ïàíñ³îíàò³;
ìåäè÷íèé âèñíîâîê ùîäî ðåêîìåíäîâàíî¿ ïðàöåòåðàï³¿ ³ç çàçíà÷åííÿì âèäó ðîáîòè

³ ¿¿ òðèâàëîñò³;
äâ³ ôîòîêàðòêè;
îïèñ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â îñîáîâ³é ñïðàâ³.
7.4. Ôîðìóâàííÿ ³ âåäåííÿ îñîáîâî¿ ñïðàâè çä³éñíþºòüñÿ àäì³í³ñòðàö³ºþ Ïàíñ³îíà-

òó, ó ÿê³é ïðîæèâàº ï³äîï³÷íèé.
7.5. Îñîáà, â³äïîâ³äàëüíà çà çáåðåæåííÿ ³ âåäåííÿ îñîáîâî¿ ñïðàâè ï³äîï³÷íîãî, ïðè-

çíà÷àºòüñÿ íàêàçîì äèðåêòîðà Ïàíñ³îíàòó.
7.6. Ïàñïîðò òà ³íø³ îñîáèñò³ äîêóìåíòè ï³äîï³÷íèõ çà ¿õ áàæàííÿì (ç ìåòîþ çáåðå-

æåííÿ) ìîæóòü äîäàòêîâî ì³ñòèòèñÿ â îñîáîâ³é ñïðàâ³; âîíè çàíîñÿòüñÿ äî îïèñó ³ âè-
äàþòüñÿ íà ðóêè ï³äîï³÷íîìó ïðè éîãî â³äðàõóâàíí³ ç Ïàíñ³îíàòó òà íà éîãî ïåðøó
âèìîãó.

7.7. Â îñîáîâ³é ñïðàâ³ ìîæóòü íàêîïè÷óâàòèñÿ äàí³ ïðî ï³äîï³÷íîãî, ÿê³ â³äîáðàæà-
þòü éîãî ïîâåä³íêó, ëèñòóâàííÿ ñòîñîâíî éîãî îñîáè òà ³íø³ äàí³.

7.8. Ïðè ïåðå¿çä³ ï³äîï³÷íîãî äî ³íøî¿ óñòàíîâè îñîáîâà ñïðàâà ðàçîì ç âèòÿãîì ç
³ñòîð³¿ õâîðîáè ïåðåñèëàþòüñÿ ïîøòîþ íà íîâå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ. Îðèã³íàë ³ñòîð³¿
õâîðîáè (ìåäè÷íà ñïðàâà) ïåðåñèëàííþ íå ï³äëÿãàº.

8. Êîíòðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ Ïàíñ³îíàòó

8.1. Êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ õàð÷óâàííÿ, ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ³ ìåäè÷íîãî îáñëóãîâó-
âàííÿ ï³äîï³÷íèõ, ÿê³ ïðîæèâàþòü ó Ïàíñ³îíàò³, äîäåðæàííÿì ñàí³òàðíî ïðîòèåï³äå-
ì³÷íîãî ðåæèìó òà íàäàííÿì ñïåö³àë³çîâàíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè çä³éñíþþòü Ãîëîâ-
íå óïðàâë³ííÿ ñï³ëüíî ç îðãàíàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

8.2. Ïåðåâ³ðêà ðîáîòè ³ ðåâ³ç³ÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ Ïàíñ³îíàòó ïðî-
âîäÿòüñÿ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì òà ³íøèìè ñïåö³àëüíî óïîâíîâàæåíèìè îðãàíàìè â³ä-
ïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

9. Ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ Ïàíñ³îíàòó

9.1. Ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ Ïàíñ³îíàòó çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì éîãî ðåîðãàí³çàö³¿ àáî
ë³êâ³äàö³¿, çà ð³øåííÿì âëàñíèêà, çà ïîãîäæåííÿì ç Ì³í³ñòåðñòâîì ïðàö³ òà ñîö³àëü-
íî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè, çà ð³øåííÿì ñóäó àáî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ó ïîðÿäêó, âñòàíîâ-
ëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

9.2. Ïðè ë³êâ³äàö³¿ àáî ðåîðãàí³çàö³¿ Ïàíñ³îíàòó ïðàö³âíèêàì, ÿê³ çâ³ëüíÿþòüñÿ, ãà-
ðàíòóºòüñÿ äîòðèìàííÿ ¿õ ïðàâ ³ ³íòåðåñ³â â³äïîâ³äíî äî òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà-
¿íè.

9.3. Ó âèïàäêó ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ Ïàíñ³îíàòó ìàéíî, ùî çàëèøèëîñÿ ï³ñëÿ çà-
äîâîëåííÿ ïðåòåíç³é êðåäèòîð³â, âèêîðèñòîâóºòüñÿ çà âêàç³âêîþ âëàñíèêà.

Заст пни олови — ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Про затвердження
Акта державної приймальної комісії 

про прийняття в експлуатацію 
закінченого будівництвом 

об’єкта “Реконструкція бульвару Перова 
та проспекту Визволителів 

з реконструкцією транспортної розв’язки 
на примиканні проспекту Визволителів 

до Броварського проспекту”
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1762 від 27 грудня 2007 року

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 № 1243 “Про порядок прийняття в екс�
плуатацію закінчених будівництвом об’єктів”, а також у зв’язку із завершенням реконструкції бульвару Пе�
рова та проспекту Визволителів з реконструкцією транспортної розв’язки на примиканні проспекту Виз�
волителів до Броварського проспекту:

1. Çàòâåðäèòè Àêò äåðæàâíî¿ ïðèé-
ìàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ïðî ïðèéíÿòòÿ â åêñïëó-
àòàö³þ çàê³í÷åíîãî áóä³âíèöòâîì îá’ºê-
òà “Ðåêîíñòðóêö³ÿ áóëüâàðó Ïåðîâà òà
ïðîñïåêòó Âèçâîëèòåë³â ç ðåêîíñòðóê-
ö³ºþ òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè íà ïðèìè-
êàíí³ ïðîñïåêòó Âèçâîëèòåë³â äî Áðî-
âàðñüêîãî ïðîñïåêòó” ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà (äîäàºòüñÿ).

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ 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
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Íåàçàðòí³ ³ãðè
Ï³àí³ñò Àðñåí³é Àð³ñòîâ çàäåìîíñòðóâàâ çðàçêîâ³ ïàëü÷èêè

“²ãðè äèÿâîëà” Ñ³äí³ Ëþìåòà íà ñòîëè÷íèõ åêðàíàõ

Êðèì³íàëüíèé òàëàíò

Ñüîãîäí³øíþ êè¿âñüêó ïóáë³êó íàâðÿä
÷è ìîæíà çäèâóâàòè á³ãëèìè ïàëü÷èêàìè
ä³òåé òà ò³íåéäæåð³â, ùî ñì³ëèâî âñòóïà-
þòü ó äîðîñëèé ä³àëîã ÷è òî ç Áàõîì, ÷è
ç òî ç Áðàìñîì — äî òîãî æ áåç àáñîëþò-
íî¿ øêîäè äëÿ íàéñåðéîçí³øî¿ ìóçèêè.
Íîâó åðó ôîðòåï³àííèõ âóíäåðê³íä³â ùå â
ñåðåäèí³ 1990-õ äëÿ Êèºâà â³äêðèâ çîêðå-
ìà Ì³æíàðîäíèé êîíêóðñ ìîëîäèõ ï³àí³ñ-
ò³â ïàì’ÿò³ Âîëîäèìèðà Ãîðîâèöÿ.

Ñàìå ç ãîðîâèöüêî¿ àô³ø³ áåðå ïî÷à-
òîê ³ êè¿âñüêà ³ñòîð³ÿ Àðñåí³ÿ Àð³ñòîâà.
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê äåáþò ìóçèêàíòà íà óêðà-
¿íñüê³é ñöåí³ áóëî â³äçíà÷åíî ïðèçîâîþ
äðóãîþ ïðåì³ºþ ïðåñòèæíîãî ôîðòåï³-
àííîãî êîíêóðñó, â³í óæå ó ñòàòóñ³ ëàóðå-
àòà âèñòóïèâ ó ðàìêàõ ôåñòèâàëþ “Êè-
¿âñüê³ ë³òí³ ìóçè÷í³ âå÷îðè”, ùî òðàäè-
ö³éíî â³äáóâàºòüñÿ ïðîñòî íåáà á³ëÿ Ìà-
ð³¿íñüêîãî ïàëàöó. Òîæ í³÷îãî äèâíîãî,
ùî Àð³ñòîâà â Êèºâ³ çàïàì’ÿòàëè. ² çà-
ïàì’ÿòàëè íåïîãàíî, ñóäÿ÷è áîäàé ç òî-
ãî ôàêòó, ùî â Êîëîíí³é çàë³ ³ìåí³ Ëè-
ñåíêà, äå Àðñåí³é Àð³ñòîâ óïåðøå äàâ
ñâ³é ñîëüíèé êîíöåðò, íàâ³òü äëÿ ñòóäåí-
ò³â íå çàëèøèëîñÿ â³ëüíèõ ì³ñöü.

Ç òâîð÷î¿ á³îãðàô³¿ Àðñåí³ÿ Àð³ñòîâà â³-
äîìî, ùî â³í íàëåæèòü ðàäøå äî ðîçðÿäó
êëàñè÷íèõ ³ çðàçêîâèõ, àí³æ áóíò³âíèõ ï³-
àí³ñò³â. Öå ï³äòâåðäèëîñÿ ³ íà íåä³ëüíîìó
ñîëüíèêó ó ô³ëàðìîí³¿. Íà êîðèñòü ö³º¿
“çðàçêîâîñò³” ñâ³ä÷èëà âæå ñàìà ïðîãðàìà
êîíöåðòó, äå ìóçèêà Øóáåðòà (ôàíòàç³ÿ

“Áëóêà÷”) íå ïðîñòî ìåõàí³÷íî äîäàâàëà-
ñÿ äî ìóçèêè Ë³ñòà (ñîíåò Ïåòðàðêè
¹ 123, åòþä “Çàìåò³ëü” òà ñ³-ì³íîðíà Ñî-
íàòà), à ùå é îðãàí³÷íî í³áè ïåðåïë³òàëà-
ñÿ ç íåþ — ÷åðåç ïîñåðåäíèöòâî ë³ñòîâ-
ñüêèõ òðàíñêðèïö³é òâîð³â Øóáåðòà (ïðî-
çâó÷àëè “Ìåëüíèê ³ ñòðóìîê”, “Ë³ñîâèé
öàð” òà Âàëüñè-êàïðèñè ç öèêëó “Â³äåí-
ñüê³ âå÷îðè”). Ñàìå öå, î÷åâèäíî, é äàëî
ïðàâî ï³àí³ñòîâ³, ÿê â³í ç³çíàâñÿ â àíòðàê-
ò³, ââàæàòè òàêó ïðîãðàìó ñâîºð³äíèì ìî-
íîêîíöåðòîì.

Ó ö³º¿ “ïðè÷åñàíî¿” ãðè º, çâ³ñíî, ñâî¿
ïåðåâàãè: âîíà ìàéæå í³êîëè íå âèêëèêàº
ãîñòðîãî ïñèõîëîã³÷íîãî ïðîòåñòó â ñëóõà-
÷à, áî çàâæäè íà÷åáòî “ïðàâèëüíà”. Òîæ
ìîæíà ñêàçàòè, ùî Àðñåí³é Àð³ñòîâ ³ ç ïî-
çèö³é âëàñíå òðàäèö³éíî¿ ³íòåðïðåòàö³¿, ³
â ïëàí³ òåõí³êè (çà âèíÿòêîì îêðåìèõ çìà-
çàíèõ ïàñàæ³â) ãðàâ, áåçóìîâíî, ïðîôåñ³é-
íî òà ìàéæå ³äåàëüíî. À âò³ì, ç ³íøîãî áî-
êó, òàêå âèêîíàííÿ ãåòü ïîçáàâëÿº ïóáë³-
êó â³ä÷óòòÿ òàê çâàíîãî êîíöåðòíîãî àçàð-
òó — êîëè ñëóõà÷ çîñåðåäæóº âñþ óâàãó íà

âèêîíàâöåâ³ ëèøå òîìó, ùî ïîñò³éíî íà-
øòîâõóºòüñÿ íà ïåâí³ ñìèñëîâ³ íåñïîä³-
âàíêè â éîãî ³íòåðïðåòàö³ÿõ. ßêùî òàêèõ
íåñïîä³âàíîê íåìàº, ëèøàºòüñÿ óâåñü êîí-
öåðò ðîçì³ðêîâóâàòè íàä áàíàëüíîþ ìàê-
ñèìîþ ùîäî á³ãëèõ ïàëü÷èê³â, êîòð³ íå
çîâñ³ì îáîâ’ÿçêîâî ñâ³ä÷àòü ïðî áàãàòñòâî
³äåé. Ùîïðàâäà, äëÿ â³êó Àðñåí³ÿ Àð³ñòî-
âà öå é òàê á³ëüøå, í³æ äîáðå. Çà ùî ³ àï-
ëîäóâàëè ï³àí³ñòîâ³ õî÷ ³ ñòðèìàíî, ïðîòå
âäÿ÷íî, îòðèìàâøè íàòîì³ñòü â³ä ãîëîâíî-
ãî ãåðîÿ êîíöåðòó ùå é äâà “á³ñè”

Ñòàí³ñëàâ ÁÈÒÞÖÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Завтра в раїнсь ий про-
ат виходить новий фільм
знаменито о Сідні Люме-
та "І ри диявола" (Before
the Devil Knows You're
Dead). Психоло ічна дра-
ма з римінальним сюже-
том, знята 83-річним ре-
жисером, же сьо одні
претенд є на звання од-
нієї з оловних подій іно
сезон .

Íîâèé ô³ëüì îäíîãî ç íàéòîí-
øèõ ðåæèñåð³â Ãîëë³âóäà ñïî÷àò-
êó áåíòåæèòü. Òðèâàëèé ñòàòåâèé
àêò ó ïåðø³é ñöåí³ é ïîãðàáóâàí-
íÿ þâåë³ðíîãî ìàãàçèíà, ùî éäå
îäðàçó çà íèì,— íåâæå öå é ñïðàâ-
ä³ âåëèêèé Ëþìåò? Òîé ñàìèé Ëþ-
ìåò, ÿêèé çíÿâ êëàñè÷í³ “Äîâãèé
äåíü éäå â í³÷” (1962) ³ “Âáèâñòâî
â ñõ³äíîìó åêñïðåñ³”? Òîé, êîìó
çîâñ³ì íåäàâíî ñòóêíóëî 83 ðîêè!

Ùîïðàâäà, íåâäîâç³ çàãîñòðåí-
íÿ åêðàííèõ ïðèñòðàñòåé äåùî
çíèæóºòüñÿ. Áðàòè Åíä³ (Ô³ë³ïï
Ñåéìóð Ãîôìàí) ³ Ãåíê (²òàí Ãî-
óê), ñèäÿ÷è â îô³ñ³, ïëàíóþòü
ìàéáóòíþ ñïðàâó. ¯ì çäàºòüñÿ,
ùî â÷èíèòè ïîãðàáóâàííÿ ïðîñ-
ò³øå â³ä ïðîñòîãî, àäæå ìàãàçèí
íàëåæèòü ¿õí³ì áàòüêàì, à ºäè-
íèé ïðîäàâåöü çà ïðèëàâêîì —
ñ³ìäåñÿòèð³÷íà áàáóñÿ. Íåâäàëå

ïîãðàáóâàííÿ ³ ñòàº â êàðòèí³
òî÷êîþ â³äë³êó ïîä³é. Ðåøòà åï³-
çîä³â — öå òå, ùî â³äáóâàëîñÿ çà
äåíü äî ïîãðàáóâàííÿ, çà òðè äí³
äî ïîãðàáóâàííÿ, ÷åðåç äåíü ï³ñ-
ëÿ ïîãðàáóâàííÿ. Îäí³ é ò³ ñàì³
ïîä³¿, ïîêàçàí³ ïî ÷åðç³ î÷èìà
ð³çíèõ ó÷àñíèê³â. Êîìïîçèö³éíî
öå íàãàäóº “Âàâèëîí” àáî “Ñóêà-

ëþáîâ” Àëåõàíäðî Ãîíñàëåñà ²íü-
ÿðåòó, àëå íå á³ëüøå í³æ êîìïî-
çèö³éíî — ò³º¿, ùî õàðàêòåðíà
äëÿ ìåêñèêàíöÿ, íàòÿãíóòîñò³ é
áàíàëüíî¿ ñåíòèìåíòàëüíîñò³ â
“²ãðàõ äèÿâîëà” ³ áëèçüêî íåìàº.
Îäíå ñëîâî, öå ñïðàâä³ Ëþìåò,
àâòîð “Ñîáà÷îãî ï³âäíÿ” ³ “Äâà-
íàäöÿòè ðîçãí³âàíèõ ÷îëîâ³ê³â”,

³ éîãî íîâèé ô³ëüì — öå ñïðàâ-
ä³ ì³öíà äðàìà.

Òåïåð ïåðåä íàìè ³ñòîð³ÿ äâîõ
áðàò³â. Òàêèõ, ùî îäíàêîâî çà-
ïëóòàëèñÿ, îäíàêîâî áðåøóòü ³í-
øèì ³ ñîá³, àëå ïðè öüîìó àáñî-
ëþòíî íå ñõîæ³ îäèí íà îäíîãî.
Ñòàðøèé Åíä³ — çîâí³ óñï³øíèé
á³çíåñìåí. Íîñèòü äîðîã³ êîñòþ-

ìè, æèâå â øèêàðí³é êâàðòèð³ é
îäðóæåíèé ç êðàñóíåþ. Àëå ïðè
öüîìó ñòî¿òü íà ìåæ³ ô³íàíñîâî-
ãî êðàõó, à éîãî âçàºìèíè ç äðó-
æèíîþ âæå äàâíî íå ç íàéë³ï-
øèõ. Ìîëîäøèé Ãåíê — íåâäàõà,
â³÷íèé àóòñàéäåð, êîòðèé ñïî÷àò-
êó âèáðàâ çîâñ³ì íå òîé øëÿõ. Â³í
ïî âóõà â áîðãàõ, éîãî äî÷êà íà
î÷àõ âòðà÷àº äî áàòüêà ïîâàãó, à
òèì÷àñîâèõ çàðîá³òê³â ëåäâå âè-
ñòà÷àº íà ïëàòó çà êâàðòèðó.

Ãðîø³, îòðèìàí³ ï³ñëÿ ïîãðàáó-
âàííÿ, ïîâèíí³ áóëè ñòàòè äëÿ
áðàò³â êëþ÷åì äî íîâîãî æèòòÿ.
Òà êîëè âñå ï³øëî íå òàê, ÿê çà-
ìèñëþâàëè, ìð³¿ ³ íàä³¿ ùî-íåáóäü
çì³íèòè ðóøàòüñÿ íà î÷àõ, ìîâ
êàðòêîâèé áóäèíî÷îê, çóìîâëþ-
þ÷è ïðè öüîìó ëàíöþãîâó ðåàê-
ö³þ. ßêà â³äð³çóº ¿ì øëÿõ äî ïî-
ðÿòóíêó ³ îñòàòî÷íî ïñóº âçàºìè-
íè ç áàòüêîì.

Ïðè÷îìó çíÿòî âñå òàê, ùî ç
ïåðøîãî êàäðó íå çàëèøàºòüñÿ
ñóìí³âó: ïåðåä íàìè ñïðàâà ðóê
âèñîêîãî ìàéñòðà. Ïîïðè ïîåï³-
çîäíó ñòðóêòóðó, âåëèêó ÷àñòèíó
ô³ëüìó çíÿòî â êàìåðíîìó ñòè-
ë³ — ä³àëîãè, äóìêè é ïåðåæèâàí-
íÿ ãåðî¿â. Ïðàêòè÷íî âñ³ ïîä³¿ â³ä-
áóâàþòüñÿ â ïðèì³ùåííÿõ, ó ñàëî-
í³ àâòîìîá³ëÿ, â íåâåëè÷êîìó êà-
ôå. Íà ïåðøîìó ïëàí³, ÿñíà ð³÷,
àêòîðñüêà ãðà: ²òàí Ãîóê ³ Àëüáåðò
Ô³íí³, ùî ãðàº áàòüêà áðàò³â,
ïðîñòî õîðîø³, çàòå Ô³ë³ïï Ñåé-
ìóð Ãîôìàí (âîëîäàð Îñêàðà-2006
çà êðàùó ÷îëîâ³÷ó ðîëü) âèáëè-
ñêóº ïî-ñïðàâæíüîìó
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Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У Національній філармонії У ра-
їни вист пив 18-річний піаніст
Арсеній Арістов. Тих, хто пам'-
ятає юно о росіянина з мин ло-
річно о он рс Володимира Го-
ровиця, м зи ант ані здив вав,
ані засм тив своєю рою.

На онцерті юно о Арсенія Арістова се по-дорослом , рім м зи и

Камерні плани Сідні Люмета не дають а торам змо и розслаблятися
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

КИЇВСЬКА�МІСЬКА�РАДА�ОГОЛОШУЄ�КОНКУРС�НА�ПРАВО�ОРЕНДИ�НЕЖИЛИХ�ПРИМІЩЕНЬ�ЗА�АДРЕСАМИ:

� в�л.� Білор�сь�а,� №� 11� Б� �орп.� А� —� нежиле

приміщення�першо�о�поверх��за�альною�площею

18.00� �в.� м.,� цільове� ви�ористання� —� апте�а,

термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� в�л.� Братиславсь�а,� №� 3� �орп.� 2� —� нежилі

приміщення�за�альною�площею�16.00��в.�м.�(час-

тина� технічно�о�поверх��—�10.00� �в.�м.,� частина

дах�� —� 6.00� �в.� м.),� цільове� ви�ористання� —

мобільний�зв’язо�,�термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� в�л.�Б�л�а�ова,�№13�літ.�А�—�нежиле�приміщення

др��о�о�поверх��за�альною�площею�119.40��в.�м.,

цільове�ви�ористання�—�офіс,�тор�івля�продоволь-

чими�та�непродовольчими�товарами,�поб�тові�по-

сл��и,� �ромадсь�е� харч�вання,� термін� оренди�—

2 ро�и�364�дні;

� в�л.�Відпочин��,�№�11�—�нежиле�приміщення�пер-

шо�о�поверх��за�альною�площею�2.50��в.�м.,�цільо-

ве�ви�ористання�—�тор�івля�продовольчими�това-

рами,�термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� в�л.� Відпочин��,�№� 11�—� нежиле� приміщення

цо�ольно�о�поверх��за�альною�площею�71.20 �в.

м.,�цільове�ви�ористання�—��афе�без�реалізації

�орілчаних�виробів,�термін�оренди�—�2 ро�и�364

дні;

� в�л.�Го�олівсь�а,�№�39�літ.�А�—�нежиле�приміщен-

ня�третьо�о�поверх��за�альною�площею�128.80��в.

м.,�цільове�ви�ористання�—�офіс,�тор�івля�продо-

вольчими�та�непродовольчими�товарами,�поб�тові

посл��и,�термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� в�л.�Де�тярівсь�а,�№�31�—�нежилі� приміщення

за�альною�площею�2232.20� �в.�м.� (в� т.� ч.� пер-

ший� поверх�—� 599.20 �в.� м.,� третій� поверх�—

473.00��в.�м.,�четвертий�поверх�—�630.00��в.�м.,

восьмий�поверх�—�530.00��в.�м.),�цільове�ви�ори-

стання�—�офіс,�термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� в�л.� До��чаєвсь�а,� №� 4� �орп.� 3� —� нежиле

приміщення�першо�о�поверх��за�альною�площею

23.50��в.�м.,�цільове�ви�ористання�—�с�лад,�термін

оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� в�л.�Ент�зіастів,�№�49�—�нежилі�приміщення�за-

�альною�площею�16.00��в.�м.�(частина�технічно�о

поверх��—�12.00��в.�м.,�частина�дах��—�4.00��в. м.),

цільове�ви�ористання�—�мобільний�зв’язо�,�термін

оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� просп.�Комарова�Космонавта,�№�3��орп.�13�—�не-

жилі�приміщення�за�альною�площею�15.00��в.�м.

(частина�технічно�о�поверх��—�12.00��в.�м.,�час-

тина�дах��—�3.00��в.�м.),�цільове�ви�ористання�—

мобільний�зв’язо�,�термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� в�л.� Копилівсь�а,� №� 1/7,� �орп.� 1� —� нежиле

приміщення�першо�о�поверх��за�альною�площею

14.00��в.�м.,�цільове�ви�ористання�—�тор�івля�то-

варами�дитячо�о�асортимент�,� термін�оренди�—

2 ро�и�364�дні;

� в�л.�Крамсь�о�о,�№�21�А.1�—�нежиле�приміщення

першо�о�поверх��за�альною�площею�14.60��в.�м.,

цільове� ви�ористання�—� бла�одійна� ор�анізація,

термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� метрополітен,�станція�“Героїв�Дніпра”�—�части-

на�вестибюлю�№�1�за�альною�площею�49.00��в.

м.,� цільове� ви�ористання�—� тор�івля� непродо-

вольчими�товарами,� тор�івля�періодичними�ви-

даннями,� тор�івля� �вітами,� термін� оренди�—� 2

ро�и�364�дні;

� метрополітен:

- станція�“Доро�ожичі”�—�частина�станції�за�аль-

ною�площею�7.00��в.�м.;

- станція�“Контра�това�площа”�—�частина�станції

за�альною�площею�3.00��в.�м.;

- станція�“Майдан�незалежності”�—�частина�станції

за�альною�площею�2.00��в.�м.;

- станція� “Лісова”�—� частина� станції� за�альною

площею�3.00��в.�м.;

- станція� “Нив�и”�—� частина� станції� за�альною

площею�1.00��в.�м.;

- станція� “Палац� У�раїна”�—� частина� станції� за-

�альною�площею�3.00��в.�м.;

- станція�“Печерсь�а”�—�частина�станції�за�альною

площею�2.00��в.�м.;

- станція�“Позня�и”�—�частина�станції�за�альною

площею�2.00��в.�м.;

- станція�“Поштова�площа”�—�частина�станції�за-

�альною�площею�2.00��в.�м.;

- станція� “Респ�блі�ансь�ий� стадіон”�—� частина

станції�за�альною�площею�2.00��в.м.;

- станція� “Святошин”�—� частина� станції� за�аль-

ною�площею�1.00��в.�м.;

- станція�“Слав�тич”�—�частина�станції�за�альною

площею�1.00��в.�м.;

- станція�“Театральна”�—�частина�станції�за�аль-

ною�площею�3.00��в.�м.,�цільове�ви�ористання

—�тор�івля�періодичними�виданнями,� тор�івля

непродовольчими� товарами,� тор�івля� �вітами,

термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� в�л.� Підвисоць�о�о,�№� 4� А� �орп.� 1� —� нежиле

приміщення�шосто�о�поверх��за�альною�площею

33.00��в.�м.,�цільове�ви�ористання�—�діяльність��

�ал�зі�освіти,�термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні

� в�л.� Рейтарсь�а,�№� 24/27�—� частина� нежило�о

приміщення�першо�о�поверх��за�альною�площею

3.00 �в. м.,� цільове� ви�ористання�—� бан�омат,

термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� в�л.�Стецен�а,�№�20��орп.1�—�нежиле�приміщен-

ня�першо�о�поверх��за�альною�площею�92.00��в.

м,�цільове� ви�ористання�—�виробництво,� термін

оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� в�л.�Трьохсвятительсь�а,�№�7�—�нежилі�приміщен-

ня�за�альною�площею�166.00��в.�м.�(напівпідвал�—

82.70 �в. м.,�перший�поверх�—�83.30��в.�м.),�цільо-

ве�ви�ористання�—�офіс,�діяльність���сфері�охо-

рони�здоров’я,�термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� в�л.� Хмельниць�о�о� Бо�дана,�№� 37�—� нежиле

напівпідвальне� приміщення� за�альною� площею

14.00 �в. м.,�цільове�ви�ористання�—�поб�тові�по-

сл��и,�термін�оренди�—�2�ро�и�364�дні;

� в�л.�Червоноармійсь�а,�№�104��орп.1�—�нежиле

приміщення�першо�о�поверх��за�альною�площею

2.00 �в. м,� цільове� ви�ористання�—� бан�омат,

термін�оренди�—�2 ро�и�364�дні.

Термін�прийняття��он��рсних�пропозицій�—�15�днів

з� дня� п�блі�ації.� До��менти� для� �часті� �� �он��рсі

приймаються�за�адресою:�в�л.�Хрещати�,�10,�Голо-

вне��правління��ом�нальної�власності�м.�Києва.�

Отримати�додат�ов��інформацію�та�ознайомитись

з��мовами�проведення��он��рс��можна�за�адресою:

01001,�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�10,�Головне��правління

�ом�нальної� власності� м.� Києва,� �.� 524,� телефони

для�довідо�:�279-27-93,�279-72-26.

Філіал�“Завод�“Енер�ія”�Київенер�о”
(м.�Київ,�в�л.�Коле�торна,�44)

повідомляє�про�наміри�щодо�отримання�дозвол��на

ви�иди�забр�днюючих�речовин�в�атмосферне�повітря

Підприємство�здійснює�термічне�знеш�одженням�твердих�відходів�лише

з�ідно� з� лімітами� на� �творення� та� розміщення� відходів,� встановленими

Державним��правлінням�охорони�нав�олишньо�о�природно�о�середовища

в� м.� Києві� та� затвердженими� Управлінням� охорони� нав�олишньо�о

природно�о�середовища�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(КМДА).

Прое�тна�пот�жність�спалювання�твердих�поб�тових�відходів�завод��(далі

ТПВ)�становить�350�тис.�т/рі�;�за�2006�рі��б�ло�спалено�235,095719�тис.�т

ТПВ,�за�2007�рі��—�226,811717�тис.�т.

На�підприємстві�наліч�ється�14�джерел�ви�идів�забр�днюючих�речовин

в� атмосферне� повітря,� з� я�их� 5�—� ор�анізованих;� 9�—� неор�анізованих

джерел�(з�них�1�—��мовно-стаціонарне).�

Пот�жність�ви�ид��в�цілом��на�підприємстві�становить:�

- 89,32461608��/с;�2002,65745298�т/рі�.

В� атмосферне� повітря� ви�идаються� основні� забр�днюючі� речовини:

зважені�речовини,�недиференційовані�за�с�ладом;�азот��діо�сид;�в��лецю

о�сид;� водень� хлористий;� ан�ідрид� сірчистий;�метан;� аміа�;� цин��� о�ис;

заліза�о�сид;�олова�діо�сид;�свинець�та�йо�о�з’єднання;�мар�анець�та�йо�о

з’єднання.

Підприємство�має�дозвіл�на�ви�иди�забр�днюючих�речовин�в�атмосферне

повітря�стаціонарними�джерелами�терміном�дії�до�01.09.2008.

Аналіз� розрах�н��� розсіювання� свідчить� про� те,�що� перевищень� �сіх

ін�редієнтів,� встановлених� ГДК,� на� межі� санітарно-захисної� зони

підприємства,�я�а�становить�500�м,�та���житловій�заб�дові�не�виявлено.

За�важення� та� пропозиції� щодо� намірів� Філіал�� “Завод� “Енер�ія”

Київенер�о”�просимо�надсилати�в�місячний�термін�до�Дарниць�ої�районної

�� місті� Києві� державної� адміністрації� за� адресою:� 02068,� м. Київ,

в�л. О. Кошиця,�11,��. 433,�тел.�564�91�37.

АТ�“Медінвестпрое�т”�повідомляє�про�с�ли�ання

за�альних�зборів�а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться

14 березня�2008�ро���о�15��одині�за�адресою:

м. Київ,�в�л.�Мечни�ова,�3.

Порядо��денний:

1. Звіт� Генерально�о� дире�тора� про� фінансово-�осподарсь��

діяльність�АТ�за�2007�рі�.

2. Звіт�Ревізійної��омісії�АТ.

3. Затвердження� розподіл�� та� ви�ористання� приб�т��� за� рез�ль-

татами�діяльності�АТ���2007�році.

4. Затвердження�планів�діяльності�АТ�на�2008�рі�.

5. Про� зміни� в� стр��т�рі� ви�онавчо�о� ор�ан�� АТ� та� �творення

Правління�АТ.

6. Затвердження�нової�реда�ції�Стат�т�.

7. Про�обрання�Президента�АТ�та�Ви�онавчо�о�дире�тора.

8. Про�обрання�членів�На�лядової�ради.

9. Про�обрання�членів�Ревізійної��омісії.

Почато��реєстрації��часни�ів�зборів�14�березня�о�10.00.

Для� реєстрації� �часни�ам� потрібно�мати� до��мент,�що� посвідч�є

особ�,�представни�ам�а�ціонерів�—�довіреність,�оформлен��з�ідно�з

чинним�за�онодавством.

З� новою� реда�цією�Стат�т��можна� ознайомитись� з� 14� люто�о� по

12 березня� 2008� ро��� з� 15.00� до� 17.00� за� адресою:� м.� Київ,

в�л. Мечни�ова,�3,��ім.�207.

Дире�ція

ЗАТ�“Страхове�а�ціонерне�товариство�“Граве�У�раїна”�повідомляє�про

проведення�чер�ових�За�альних�зборів�а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться�10 березня

2008�ро���о�15.00�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�15,�офіс�43.�

Порядо��денний:

1. Затвердження�рез�льтатів�діяльності�за�2007�рі�,�розподіл�приб�т���та�по�риття

збит�ів.

2. Затвердження�рез�льтатів�діяльності�Правління�та�Спостережної�ради�в�2007�році.

3. Призначення�незалежно�о�а�дитора�на�2008�рі�.

4. Внесення�змін�до�Стат�т��шляхом�ви�ладення�йо�о���новій�реда�ції.

Правління

Солом’янсь�ий� районний� с�д

м. Києва� повідомляє,�що� роз�ляд

справи� за� позовом� К�рдюмової

Людмили� Валентинівни� до� Г�даса

Арт�раса� про� розірвання� шлюб�

призначено�на�26�січня�2008�ро���на

10.00� в� приміщенні� с�д�� (03113,

м. Київ,� в�л.�Ш�това,1,� �аб.� 18)� під

�олов�ванням�с�дді�Зав�ородньої�І.М.�

У� с�дове� засідання� ви�ли�ається

відповідач�Г�дас�Арт�рас.

14�люто�о�2008�ро���о�18.00�відб�д�ть-

ся� �ромадсь�і� сл�хання� за адресою:

м. Київ,�в�л. Червоноармійсь�а,�128�в

приміщенні� середньої�ш�оли�№ 130

щодо�б�дівництва�вистав�ово-офісно-

�о� �омпле�с�� з об’є�тами� соціально-

��льт�рно�о�призначення�по�в�л. Чер-

воноармійсь�ій,�136-а�(в�л.�В. Василь-

�івсь�а,136-а).�Замовни��ПП�“Ві�сен”.

Карпен�о�Михайло�Оле�ович,�11.03.1977

ро���народження,�останнє�відоме�місце�про-

живання:�м.�Київ,�в�л.�Картвелішвілі,�1,��в.

120,� ви�ли�ається� до�Святошинсь�о�о

районно�о�с�д��м.�Києва я��відповідач�в

цивільній�справі�за�позовом�Калаби�Бори-

са�Ми�олайовича,�Калаби�Лідії�Ві�торівни,

Калаби�І�оря�Борисовича�до�Карпен�а�Ми-

хайла�Оле�овича�про� визнання�особи� та-

�ою,�що�втратила�право��орист�вання�жи-

лим�приміщенням.�С�дове�засідання�відб�-

деться�04.02.2008�р.�о 10.00�в�приміщенні

с�д��за�адресою:�м. Київ,�в�л.�Жилянсь�а,

142,��аб.�24.�У разі�неяв�и�відповідача�до�с�-

д��справ��б�де�вирішено�на�підставі�наяв-

них���ній�даних�чи�до�азів.

Г�зарсь�ий�Михайло� Ві�торо-

вич� ви�ли�ається� в� с�дове

засідання�по�роз�ляд��цивільної

справи�за�позовом�ТОВ�“Транс-

портні� посл��и”� до� Г�зарсь�о�о

Михайла� Ві�торовича� про� від-

ш�од�вання�матеріальної�ш�оди

на� 04.02.2008� ро��� на� 16.00� в

Деснянсь�ий� районний� с�д

м. Києва� (м.� Київ,� пр-т� Мая-

�овсь�о�о,�5-В,��аб.�26).

С�ддя�В.І.�Д�бінін.

Розш���ються� свід�и� ДТП, я�е

сталося� 19.12.2007� р.� о� 13.35� на

перехресті�в�л.�Са�са�ансь�о�о�та

Комінтерн�.� Звертатися� за� тел.

8 (096)�293-15-85.�

М�шено��Роман�Васильович.

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

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

репроцентр��азети�«Хрещати�».

Тел.:�235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі	види	додр��арсь�их	робіт.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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

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

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

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

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

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 177
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Анна БАБЕНКО, дизайнер:
— На мою д м , пенсіонери,

особливо одино і. Молодь може
працювати, а літні люди часто по-
треб ють допомо и. Безперечно,
дітям-сиротам тяж о без підтрим-
и, особливо той момент, оли
вони після інтернат вст пають
доросле життя і їм дають нап тнє
слово, мовляв, самі ш айте себе
в житті. Я вважаю, що держава по-
винна провести реформи в соці-
альній політиці. Щодо тварин, то із
задоволенням дивлюся передачі
по Discovery про захист їх, але в
У раїні це порівняно др орядна
проблема. У нас стіль и безпри-
т льних дітей! Мене т рб є, чи
зможе держава за все взятися,
щоб ці проблеми розв`язати.

Юлія ЛИТВИНЕНКО, телеве-
д ча:
— Той, хто потреб є допомо и,

іде і працює. В У раїні найбільше
вона потрібна пенсіонерам і ма-
лень им дітям. Коли ми не може-
мо розрахов вати на держав , по-
винні підставляти плече одне од-
ном . Нещасливим та одино им
тяж о, адже від самотності немає

порят н . Пере онана, що під-
трим а потрібна середньом ла-
с . Але т т, я аж ть, палиця має
два інці: допомо а і стим лює, і
розслаблює.

Ірина АНТИПЕНКО, народний
деп тат:
— В У раїні зовсім мало захище-

ні інваліди. Вони не мож ть пере-
с ватися, їм важ о вийти з дом чи
доїхати до певно о місця, не мо-
ж ть знайти роботи, мізерна пен-
сія. Їм д же хочеться зробити щось
державі, але не всі бер ть на ро-

бот людей з обмеженими фізич-
ними можливостями. Це питання
має і за онодавчий, і моральний
бо и, том ця ате орія населення
потреб є особливої ва и держа-
ви. По-др е, мало захищені сиро-
ти, я их малень ими залишають
бать и. Потреб ють ва и і пенсіо-
нери. В У раїні має б ти створена
омпле сна державна про рама за
ожним напрямом соціальної полі-
ти и, а в бюджеті слід за ласти до-
статньо оштів на її реалізацію. Ві-
домо: за тим, я с спільство ста-
виться до дітей і сиріт, с дять про
рівень йо о розвит .

Õòî íàéá³ëüøå
ïîòðåáóº äîïîìîãè?

Юрій КАРМАЗІН, народний деп тат У раїни:
— Я завжди стояв і стоятим на сторожі справедли-

вості. Заради неї і надалі чинитим та , я цьо о ви-
ма атиме справа. У б дь-я ий спосіб, дозволений за-
оном. Життя це вже по азало — я проводив а цію
“У раїна без К чми”. Серед перших намети ставила
Партія захисни ів Вітчизни і я особисто. Проводив і мі-
тин и, і інші а ції.

Оль а СУМСЬКА, а триса, ла реат Національ-
ної премії імені Тараса Шевчен а:
— Я і моя родина завжди йдемо шляхом правди. В

нас одиниці та их патріотів, я ми. На захист справед-
ливості два з половиною ро и том вийшли та стали
сі. Щоправда, потім ба ато хто розчар вався. Та я -
що б де потреба, ще раз вийдемо на за альнонаціо-
нальн а цію. Коли мене особисто попросять о ось
захистити і та людина б де варта цьо о, то чом б і ні.

Вийд на захист сво о подвір’я, пар , дерев, я що б -
дино захоч ть вт лити. Напри лад, відстоюватим наш
Павлівсь ий с вер. Це жіноче по ли ання — захищати.
Розпочинати потрібно зі сво о б дин і подвір’я.

Марта КОЛОМІЄЦЬ, дире тор Національно-де-
мо ратично о інстит т в У раїні:
— Усе своє життя завжди ер юся цими принципа-

ми. Я саме я стала б на захист справедливості, зале-
жить від сит ації. Раніше я ж рналіст я писала статті
на захист правди. Та ож не мовчала, оли вини али
проблеми в певної людини, ви ористов ючи ж рна-
лістсь і навич и.

Юлія РАЙ, співач а:
— Обов’яз ово, я що б де потрібно. Бо я вірю в те,

що добро переможе зло. Мож , напри лад, олосно за-
співати. Для то о, щоб сі по ані люди притихли.

×è ñòàíåòå âè 
íà çàõèñò ñïðàâåäëèâîñò³?

Êèÿíè íå õî÷óòü
äîïîìàãàòè
÷èíîâíèêàì
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Ñèðîòè — 27 %
2. Ïåíñ³îíåðè — 20 %
3. ²íâàë³äè — 18 %
4. Áåçïðèòóëüí³ òâàðèíè — 13 %
5. Áîìæ³ — 10 %
6. Ñàì â³ä äîïîìîãè íå â³äìîâëþñü — 9 %
7. ×èíîâíèêè — 3 %

Êèÿíêà Íàòàë³ÿ Ïàñ³÷íèê
ïðîïîíóº ïî÷àòè
î÷èùåííÿ ì³ë³ö³¿ 
ç â³äñòàâêè ì³í³ñòðà, 
ÿêèé ïîðóøèâ çàêîí
Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Учора в столиці сотні иян
вийшли на в лиці з вимо-
ою справедливо о роз-
слід вання силовими ор-
анами напад Юрія Л -
цен а на Київсь о о місь-
о о олов Леоніда Чер-
новець о о. Учасни и а -
цій наполя али на від-
ставці міністра вн трішніх
справ та пор шенні проти
ньо о римінальної спра-
ви. Громада налаштована
не приз пиняти а цій про-
тест доти, до и пана Л -
цен а не б де справедли-
во по арано. Серед тих,
о о не залишили байд -
жими останні події, і и-
ян а Наталія Пасічни .

Îñòàíí³ìè äíÿìè äî ì³ñüêîãî
ñall-öåíòðó íàä³éøëî ïîíàä 2
òèñ. çâåðíåíü íà ï³äòðèìêó Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³-
äà ×åðíîâåöüêîãî. Êèÿíè îáóðå-
í³ íåâìîòèâîâàíîþ ïîâåä³íêîþ
ïàíà Ëóöåíêà ³ âáà÷àþòü ó éîãî
ä³ÿõ ïåðåäóñ³ì íåïîâàãó äî ñòî-
ëè÷íèõ ìåøêàíö³â òà äèñêðåäè-
òàö³þ óñ³º¿ ñèñòåìè ïðàâîîõî-
ðîííèõ îðãàí³â.

Ó÷îðà îáóðåííÿ ìåøêàíö³â
ñòîëèö³ âèëèëîñÿ íà âóëèö³ ì³ñ-
òà. Â ð³çíèõ êóòî÷êàõ ñòîëèö³ çáè-
ðàëèñÿ ëþäè, ùîá çàêëèêàòè ïðà-
âîîõîðîíö³â òà äåðæàâí³ îðãàíè
äàòè îö³íêó õóë³ãàíñüê³é âèò³âö³
ì³í³ñòðà ÌÂÑ. Àáè âèñëîâèòè
ñâîþ ãðîìàäÿíñüêó ïîçèö³þ, ðà-
çîì ³ç áàãàòüìà ³íøèìè ï³ä ñò³íè

áóä³âë³ Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ
ñïðàâ ïðèéøëà ³ êèÿíêà Íàòàë³ÿ
Ïàñ³÷íèê. Âîíà âèìàãàº â³ä Þð³ÿ
Ëóöåíêà ïîïðîñèòè âèáà÷åííÿ ÿê
ó ìåðà Êèºâà Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî, òàê ³ â óñ³õ, õòî ïîñòðàæäàâ
â³ä éîãî “êåðóâàííÿ” ïðàâîîõî-
ðîííîþ ñèñòåìîþ. “ßêùî ïàí
Ëóöåíêî íå çíàéäå ó ñîá³ ñì³ëè-
âîñò³ âèáà÷èòèñÿ ïåðåä ìåðîì òà
óñ³ìà êèÿíàìè àáî öåé â÷èíîê
áóäå “ñïóùåíî íà ãàëüìàõ”, òî ÷è
ïî÷óâàòèìóñÿ ÿ ï³ñëÿ öüîãî â

ïîâí³é áåçïåö³, ÷è çìîæó ðîçðà-
õîâóâàòè íà çàõèñò ç áîêó äåðæà-
âè? ß ñòîÿòèìó òóò äî ê³íöÿ”,—
çàïåâíèëà “Õðåùàòèê” ïàí³ Ïà-
ñ³÷íèê. Ó÷àñíèöÿ ï³êåòóâàííÿ ïå-
ðåêîíàíà, ùî â³äñòàâêà ì³í³ñòðà,
ÿêèé äîçâîëÿº ñîá³ ïîðóøóâàòè
çàêîí, ìàº ñòàòè ëèøå ïåðøèì
ëàíöþæêîì ó ñïðàâ³ î÷èùåííÿ
ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â. Ì³ë³ö³ÿ
ìàº çàõèùàòè ëþäåé, à íå ÷è¿ñü
ïîë³òè÷í³ ³íòåðåñè, çàÿâèëà “Õðå-
ùàòèêó” Íàòàë³ÿ Ïàñ³÷íèê
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Хто найбільше 
потребує допомоги?

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...—4°Ñ, âíî÷³
—5...—11°Ñ; íà ï³âäí³ Êðèìó +3...+7°Ñ; â çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ, íà
Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +6...+10°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. Íåâåëèêèé ìîêðèé ñí³ã. Íà äîðîãàõ îæå-
ëåäèöÿ. Â³òåð ïåðåâàæíî ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 7—12 ì/ñ.

Òåìïåðàòóðà âäåíü —1...+1°Ñ, âíî÷³ —2...—4°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Киян а Наталія Пасічни пере онана, що міліція має сл вати народ ,
а не політи ам
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