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“ГЕТЬ МІНІСТРА-ХУЛІГАНА!”
Деп тати Київради написали листа
Юрію Л цен та пообіцяли стати
від ритішими для иян
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Ірена КІЛЬЧИЦЬКА:
“ЯКБИ В КИЄВІ НИНІ ЗНАЙШЛОСЯ
ХОЧА Б ДЕСЯТЬ ТЕРЕЩЕНКІВ,
НУЖДЕННИХ ПОМЕНШАЛО Б”

Â³êòîð Þùåíêî ó Äàâîñ³ 
ðÿòóº óêðà¿íñüêó åêîíîì³êó
Ïîêè êðèçà ïîòðîõè çàõîïëþº ñâ³òîâó ô³íàíñîâó ñèñòåìó

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні Робоча р па зі вст п
У раїни до СОТ має затвердити па-
ет до ментів про приєднання ра-
їни до цієї ор анізації. Київ стрім о
стає повноправним членом світової
е ономі и, я а нині переживає не
най ращі часи. На світовом е оно-
мічном фор мі Давосі Президент
У раїни Ві тор Ющен о має зробити
все, щоб мініміз вати для раїни
наслід и світової е ономічної ризи.

Ãîëîâíîþ òåìîþ öüîãîð³÷íîãî ôîðóìó ó
Äàâîñ³, äå ïðèñóòí³é ³ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³ê-
òîð Þùåíêî, ñòàëî ïîáîþâàííÿ, ùî ñïàä
àìåðèêàíñüêî¿ åêîíîì³êè òðèâàòèìå äîâøå,
àí³æ öå ïåðåäáà÷àëè åêñïåðòè, òà éîãî íàñë³ä-
êè òîðêíóòüñÿ âñüîãî ñâ³òó. Ïàä³ííÿ á³ðæî-
âèõ ³íäåêñ³â, ùî ñïîñòåð³ãàëîñÿ îñòàíí³ì ÷à-
ñîì ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ, ñâ³ä÷èòü ïðî äîñèòü
ïåñèì³ñòè÷í³ ïðîãíîçè ç áîêó ³íâåñòîð³â íà
2008 ð³ê. Ñâ³òîâèé ô³íàíñèñò Äæîðäæ Ñîðîñ
íàâ³òü çàÿâèâ, ùî êðèçà íà ðèíêó êðåäèòóâàí-
íÿ â ÑØÀ ñòàíå çàê³í÷åííÿì åðè ñòàòóñó äî-
ëàðà ÿê îñíîâíî¿ âàëþòè ñâ³òîâèõ ðåçåðâ³â. À
öå ìîæå ìàòè äîñèòü ñåðéîçí³ íàñë³äêè äëÿ
ñâ³òó. Çà òàêèõ óìîâ âèðîáëåííÿ ñï³ëüíî¿ ïî-
çèö³¿ ç ³íøèìè êðà¿íàìè çàäëÿ çìåíøåííÿ
ðèçèê³â ñòàº íàãàëüíèì ïèòàííÿì çîâí³øíüî¿
ïîë³òèêè Óêðà¿íè. Ó÷àñòü öüîãî ðîêó ó ôîðó-
ì³ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè âàæëèâà ùå é òîìó,
ùî ôîðóì ñï³âïàäàº çà ÷àñîì ³ç î÷³êóâàíèì
ð³øåííÿì Ñâ³òîâî¿ îðãàí³çàö³¿ òîðã³âë³ ïðî
ïðèéíÿòòÿ Óêðà¿íè â ÷ëåíè ÑÎÒ. Ñüîãîäí³
Ðîáî÷à ãðóïà ç³ âñòóïó Óêðà¿íè äî ÑÎÒ ìàº
çàòâåðäèòè ïàêåò äîêóìåíò³â ïðî ïðèºäíàí-
íÿ Êèºâà äî ö³º¿ îðãàí³çàö³¿, ï³ñëÿ ÷îãî óõâà-
ëåííÿ ð³øåííÿ âèíåñóòü íà çàñ³äàííÿ Ãåíå-
ðàëüíî¿ ðàäè ÑÎÒ ó ïåðø³é äåêàä³ ëþòîãî.
Ãëàâà óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè âæå ïðîâ³â íèçêó
äâîñòîðîíí³õ çóñòð³÷åé, çîêðåìà ç Äåðæàâ-
íèì ñåêðåòàðåì ÑØÀ Êîíäîë³çîþ Ðàéñ, ïðå-
çèäåíòîì Àçåðáàéäæàíó ²ëüõàìîì Àë³ºâèì.
Çàïëàíîâàí³ çóñòð³÷³ é ç ³íøèìè ñâ³òîâèìè ë³-
äåðàìè òà êåð³âíèêàìè ì³æíàðîäíèõ îðãàí³-
çàö³é. Ó âàæëèâîñò³ ó÷àñò³ ó äàâîñüêîìó ôî-
ðóì³ íàéâèùèõ ïðåäñòàâíèê³â Óêðà¿íè ïåðå-
êîíàíèé ³ åêîíîì³ñò, êîëèøí³é êåð³âíèê ãðó-
ïè ðàäíèê³â ÍÁÓ Â³êòîð Ëèñèöüêèé. “Ñï³ë-
êóâàííÿ íà öüîìó ôîðóì³, òå, ùî òàì îáãî-
âîðþþòü, ÿê³ ïèòàííÿ âèíîñÿòüñÿ, çðåøòîþ
ôîðìóº ñèñòåìó îð³ºíòèð³â äëÿ âñüîãî ñâ³òó,
³ äëÿ Óêðà¿íè òàêîæ. Òîìó ÿ ââàæàþ àáñîëþò-
íî äîö³ëüíèì, ùî Ïðåçèäåíò áåðå ó÷àñòü ó
öüîìó ôîðóì³. Éîãî ïðèñóòí³ñòü òàì àáñî-
ëþòíà âàæëèâà ð³÷ ³ äëÿ åêîíîì³êè Óêðà¿íè,
³ äëÿ Óêðà¿íè çàãàëîì”,— íàãîëîñèâ â³í “Õðå-
ùàòèêó”
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“Еней б в пар бо моторний...”
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà
ïîñï³ëêóºòüñÿ 
³ç â³äâ³äóâà÷àìè
ñàéòó“Õðåùàòèêà”

Ñüîãîäí³, 25 ñ³÷íÿ, ç 11.30 äî 12.30 íà
ñàéò³ ãàçåòè “Õðåùàòèê”â³äáóäåòüñÿ ³íòåð-
íåò-êîíôåðåíö³ÿ çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ²ðå-
íè Ê³ëü÷èöüêî¿. Îðãàí³çàòîðè: ãàçåòà “Õðå-
ùàòèê”, òèæíåâèê “Óêðà¿íñüêà ñòîëèöÿ”.
Ñâî¿ çàïèòàííÿ ìîæíà áóäå ïîñòàâèòè íà
ñàéò³ ãàçåòè “Õðåùàòèê” çà àäðåñîþ
http://kreschatic.kiev.ua/chat/

Ô³íàíñóâàííÿ ÆÊÃ
çá³ëüøèëîñÿ âòðè÷³

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî ô³-
íàíñóâàííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà ñòîëèö³ öüîãî ðîêó ïîð³âíÿíî ç ïî-
ïåðåäí³ì çá³ëüøèëîñÿ ìàéæå âòðè÷³. Â 
2008-ìó íà ïðîãðàìó “Òâ³é ä³ì, òâîº ïî-
äâ³ð’ÿ” âèä³ëåíî 251 ìëí ãðí. Ó ìèíóë³ ðî-
êè öÿ öèôðà ìàêñèìàëüíî ñÿãàëà 168 ìëí
ãðí. Íà ë³ôòîâå ãîñïîäàðñòâî ïåðåäáà÷åíî
153,9 ìëí ãðí, ùî äàñòü çìîãó çàì³íèòè òà
â³äðåìîíòóâàòè ïîíàä 1 òèñ. ë³ôò³â. Íà 8 ìëí
ãðí âñòàíîâÿòü ìàëîçàáåçïå÷åíèì êèÿíàì ë³-
÷èëüíèêè íà õîëîäíó òà ãàðÿ÷ó âîäó

Ìåòðîïîë³òåí ðîçøèðþºòüñÿ
Ó÷îðà íà÷àëüíèê ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåòðî-

ïîë³òåí” Ïåòðî Ì³ðîøíèêîâ ïîâ³äîìèâ
“Õðåùàòèêó”, ùî â íàéáëèæ÷³ ê³ëüêà ì³ñÿ-
ö³â ïëàíóþòü â³äêðèòè äðóãèé ïîâåðõ ñòàí-
ö³¿ ìåòðî “Àêàäåìì³ñòå÷êî”. Öå çíà÷íî ïî-
ëåãøèòü âèõ³ä òà âõ³ä ïàñàæèð³â äî ñòàíö³¿ ó
ãîäèíè ï³ê. Äëÿ ðîçâàíòàæåííÿ ñòàíö³é ìåò-
ðîïîë³òåíó òà ï³äâèùåííÿ êîìôîðòó ïðî¿ç-
äó ïàñàæèð³â ó ìåòðî âæå çàòâåðäæåíî ãîëîâ-
í³ íàïðÿìêè ä³ÿëüíîñò³ òà ïëàíè ðîáîòè ÊÏ
“Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí” íà 2008 ð³ê. Íà-
ãàäàºìî, ùî ïðîòÿãîì 2008-ãî “Êè¿âñüêèé
ìåòðîïîë³òåí” ïëàíóº çàêóïèòè 165 âàãîí³â
ç ìåòîþ çá³ëüøåííÿ ïàðíîñò³ ðóõó ïîòÿã³â, à
òàêîæ çàì³íèòè âàãîíè, ÿê³ âè÷åðïàëè òåð-
ì³í åêñïëóàòàö³¿

Ó Êèºâ³ “ëÿæóòü” 
200 ïîë³öåéñüêèõ

Ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ñòàëî â³äîìî, ùî
2008 ðîêó á³ëÿ âñ³õ ñòîëè÷íèõ øê³ë, äèòñàä-
ê³â òà ìåäè÷íèõ óñòàíîâ âñòàíîâëÿòü “ëå-
æà÷èõ ïîë³öåéñüêèõ”. Íà ö³ çàõîäè ç ì³ñü-
êîãî áþäæåòó áóäå ñïðÿìîâàíî ïîíàä 10,5
ìëí ãðí. Íàãàäàºìî, ùî çà 2006 — 2007 ðî-
êè ñèëàìè ÊÏ “Êè¿âäîðñåðâ³ñ” â ñòîëèö³
îáëàøòîâàíî 81 çàñ³á ïðèìóñîâîãî çíèæåí-
íÿ øâèäêîñò³

Êè¿â ïåðåâ³ðèòü 
áàçè â³äïî÷èíêó ñòóäåíò³â 
íà Çàêàðïàòò³

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, ñüîãîäí³
íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ
ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ ÊÌÄÀ Ñåðã³é Áåðåçåíêî ðà-
çîì ç êîëåãàìè çä³éñíèòü ðîáî÷ó ïî¿çäêó äî
Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ ç ìåòîþ ïåðåâ³ðêè
ÿêîñò³ îçäîðîâëåííÿ ñòîëè÷íèõ ñòóäåíò³â, ÿê³
îòðèìàëè ïóò³âêè çà êîøòè ì³ñüêîãî áþäæå-
òó. Ïåðåäáà÷åíî â³äâ³äàòè áàçè “Çàêàðïàò-
òÿ” ó Áåðåãîâîìó òà “Òèñà” ó ñåë³ ßñ³í³. Íè-
í³ íà òóðèñòè÷íèõ áàçàõ Êàðïàò ïåðåáóâàþòü
265 ñòóäåíò³â ç 19 âóç³â ñòîëèö³. Âîíè îòðè-
ìàëè ï³ëüãîâ³ ïóò³âêè, ñïëàòèâøè â³ä 0 äî
30% ¿õíüî¿ âàðòîñò³

“Ãåòü ì³í³ñòðà-
õóë³ãàíà!”

Міністр порадили піти
Ó÷îðàøí³é ïëåíàðíèé äåíü â³äáóâñÿ

ï³ä àêîìïàíåìåíò ì³òèíãó á³ëÿ ñò³í Êè-
¿âðàäè íà ï³äòðèìêó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè òà ç âèìîãîþ â³äñòàâêè ì³í³ñ-
òðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Þð³ÿ Ëóöåíêà. Ñå-
ñ³éíó çàëó òàêîæ “ïðèêðàñèëè” âåëèê³
ïëàêàòè ç ò³ºþ æ ñàìîþ âèìîãîþ, çîêðå-
ìà: “Ãåòü ì³í³ñòðà-õóë³ãàíà!”. Íà òë³ õâè-
ë³ îáóðåííÿ, ùî øèðèòüñÿ ì³ñòîì, íà-
ðîäí³ îáðàíö³ íå çìîãëè íå âèñëîâèòè
ñâîþ ïîçèö³þ ç ïðèâîäó â÷èíêó ïàíà Ëó-
öåíêà. 70 ³ç íèõ ï³äïèñàëèñÿ ï³ä çâåð-
íåííÿì äî êåð³âíèê³â äåðæàâè ç ïðîõàí-
íÿì â³äñòîðîíèòè ì³í³ñòðà â³ä âèêîíàí-
íÿ îáîâ’ÿçê³â íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ñë³äñòâà.
Ñàìîìó ïàíó Ëóöåíêó ïîðàäèëè äîáðî-
â³ëüíî ï³òè ó â³äñòàâêó.

Ïåâíèì ïðåöåäåíòîì ñòàëî íàäàííÿ
çâ³òó ïðåäñòàâíèêà ÊÌÄÀ ïðî “íàáîë³-
ë³ ïèòàííÿ”. Ðîçïî÷àòè âèð³øèëè ³ç
ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Äå-
íèñà Áàññà ïðî äîðó÷åííÿ âèáîðö³â,
ÿêèõ “íàçáèðàëîñÿ” ïðîòÿãîì êàäåíö³¿
÷èííîãî ñêëàäó Êè¿âðàäè. Ç’ÿñóâàëîñÿ,
ùî çà öåé ïåð³îä îòðèìàíî 15 701 äî-

ðó÷åííÿ. Ïðè öüîìó íàéá³ëüøå —
52% — ñòîñóâàëîñÿ ÆÊÃ. “Á³ëüø³ñòü
äîðó÷åíü, îòðèìàíèõ òîð³ê, óæå âðàõî-
âàíî â áþäæåò³-2008”,— çàïåâíèâ ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Київрада вийде
за межі Інтернет

Äåïóòàòè ïðèéíÿëè çì³íè äî ðåãëà-
ìåíòó ì³ñüêî¿ ðàäè ç ìåòîþ ë³ïøîãî ³í-
ôîðìóâàííÿ ãðîìàäÿí ïðî ñâîþ ðîáîòó.
Òåïåð ìîæíà îçíàéîìëþâàòèñÿ ³ç ïðî-
òîêîëîì, ñòåíîãðàìîþ òà ðåçóëüòàòàìè
ïî³ìåííèõ ãîëîñóâàíü íà îô³ö³éíîìó
ñàéò³ Êè¿âðàäè. Äëÿ òèõ, õòî íå ìàº äî-
ñòóïó äî ìåðåæ³ ²íòåðíåòó, âíåñåíî äî-
ïîâíåííÿ ùîäî ñòâîðåííÿ ñïåö³àëüíèõ
òåðì³íàë³â ïåðåä áóä³âëåþ ì³ñüêðàäè.
“Øëÿõîì íàòèñêàííÿ êíîïêè íà òàêî-
ìó òåðì³íàë³ ïðîåêò ð³øåííÿ ìîæå ïå-
ðåãëÿíóòè êîæíèé êèÿíèí”,— ïîÿñíèâ
àâòîð äîïîâíåííÿ Îëåñü Äîâãèé. Â³í òà-
êîæ äîäàâ: êîëè íà öå íå ïåðåäáà÷åíî
êîøò³â ó áþäæåò³, â³í ñàì çàáåçïå÷óâà-
òèìå ðåàë³çàö³þ ïðîåêòó.

Європа нас зроз міє
Íàñòóïíèì ð³øåííÿì äåïóòàòè âèð³øè-

ëè ï³äòðèìàòè ñóäè, óõâàëèâøè ì³ñüêó
ïðîãðàìó “Ñòîëè÷íèì ñóäàì — ºâðîïåé-
ñüêèé ð³âåíü” íà 2008 — 2010 ðîêè. Âî-
íà ñïðÿìîâàíà íàñàìïåðåä íà ïîë³ïøåí-
íÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðèì³ùåííÿìè ñóä³â ñòî-
ëèö³, ñïðèÿííÿ ó ñòâîðåíí³ ìàòåð³àëüíî-
òåõí³÷íî¿ áàçè òà ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîìó
çàáåçïå÷åíí³ ïðàö³âíèê³â ñóä³â Êèºâà.

Ñïðîáóâàëè óõâàëèòè é ð³øåííÿ ïðî
ì³ñüêó ö³ëüîâó ïðîãðàìó ïðîâåäåííÿ ó
Êèºâ³ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ªâðî-2012. Ïðî-
òå ÷åðåç çàóâàæåííÿ äåïóòàòñüêîãî êîð-
ïóñó äîêóìåíò ïðèéíÿëè ò³ëüêè çà îñíî-
âó, çîáîâ’ÿçàâøèñü ðîçãëÿíóòè âæå íà-
ñòóïíî¿ ñåñ³¿. Çàíåïîêî¿â ïóíêò ïðî ñòâî-
ðåííÿ ìóí³öèïàëüíî¿ ñòðàõîâî¿ êîìïàí³¿
ç ìåòîþ ñòðàõóâàííÿ ³íîçåìíèõ ãðîìà-
äÿí. ßê çàçíà÷èëà äåïóòàò Îëüãà Áîãîìî-
ëåöü-Øåðåìåòüºâà, öåé ïóíêò “íå â³äïî-
â³äàº ÷èííîìó çàêîíîäàâñòâó Óêðà¿íè”,
õî÷à öüîãî âèìàãàþòü êîì³ñàðè ÓªÔÀ.
Äåïóòàòè íàïîëÿãàþòü, ùî íå ëèøå óêðà-
¿íöÿì âàðòî äîñëóõàòèñÿ äî ïðîïîçèö³é
ÓªÔÀ, à é êîì³ñàðàì ïîâàæàòè óêðà¿í-
ñüêå çàêîíîäàâñòâî.

Киян запитають
про Леніна

Ëèøå íàïðèê³íö³ ñåñ³¿ äåïóòàòè ïåðåé-
øëè äî ïèòàííÿ ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ ïëî-
ù³ ×åðâîíî¿ Ïðåñí³ â Ïîä³ëüñüêîìó ðàéî-
í³ íà ïëîùó Ñåðã³ÿ Áîíäàð÷óêà. Àâòîð
ïðîåêòó ð³øåííÿ, ïîçàôðàêö³éíèé äåïó-
òàò Ñåðã³é Ðóäèê, çàçíà÷èâ, ùî òàêó ïðî-
ïîçèö³þ ï³äòðèìàëè ìåøêàíö³ ñóñ³äí³õ áó-
äèíê³â òà º çãîäà ïîñëà Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäå-
ðàö³¿ â Óêðà¿í³ Â³êòîðà ×åðíîìèðä³íà.
Ïðîòå á³ëüø³ñòü ôðàêö³é âèñëîâèëèñÿ
ïðîòè, é ïðîåêò íàáðàâ ëèøå 9 ãîëîñ³â.

“Òå, ùî ìè íå ï³äòðèìàëè öåé ïðîåêò,
íå îçíà÷àº, ùî ìè ìàºìî éîãî çàêðèòè.
Ó Êèºâ³ º ÷îòèðè âóëèö³ Ëåí³íà, îäíó
ìîæíà ïåðåíàçâàòè”,— ïîÿñíèëà ï³ñëÿ
ãîëîñóâàííÿ ñï³âãîëîâà ôðàêö³¿ Áëîêó
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî Àëëà Øëàïàê. Íà
äóìêó æ ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè Îëåñÿ Äîâ-
ãîãî, ïåðåä “ðàäèêàëüíèìè” ïåðåéìåíó-
âàííÿìè ó ì³ñò³ âàðòî ïðîâîäèòè ñîö³î-
ëîã³÷í³ îïèòóâàííÿ

Деп тати Київради висловили своє ставлення до вчин Юрія Л цен а

Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, перший за-
ст пни олови КМДА:

— До чемпіонат Євро-2012 запланова-
но ре онстр ювати 13 спортивних омпле -
сів за рах но оштів місь о о бюджет .
Щоб привести медичн ал зь відповід-
ність до вимо УЄФА, на фінанс вання об’-
є тів медичної інфрастр т ри передбаче-
но 1,9 млрд рн. Мають зб д вати сім п’я-
тизір ових отелів, десять чотиризір ових,
сімнадцять дво- та тризір ових. Б де вида-

но п тівни -довідни ан лійсь ою та інши-
ми іноземними мовами для остей матч .

Сер ій БЕРЕЗЕНКО, начальни Голов-
но о правління справах сім’ї та мо-
лоді:

— Про рам під отов и до Євро-2012
доопрацьов ють же мінім м півро , д -
же детально і виважено. Кожне правлін-
ня дає свої ре омендації. Ми звіт ємо без-
посередньо перед рядом і Президентом.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА
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Äåïóòàòè Êè¿âðàäè íàïèñàëè ëèñòà Þð³þ Ëóöåíêó 
òà ïîîá³öÿëè ñòàòè â³äêðèò³øèìè äëÿ êèÿí

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора на сесії Київради деп тати ре оменд вали ерівни ові

МВС Юрію Л цен добровільно подати відстав , пообіцяли

ліпше висвітлювати свою робот та подбати про доброб т с д-

дів. Натомість питання переймен вання столичних в лиць та під-

отов и до Євро-2012 ще стане приводом для о ремої розмови.
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Äåïóòàòè ìîëèòèìóòüñÿ 
ïî ÷åðç³

Ôðàêö³ÿ “ÍÓ — ÍÑ” íå âèìàãàòèìå çíå-
ñåííÿ ïðàâîñëàâíî¿ êàïëè÷êè, ÿêó âñòàíîâè-
ëè ó Âåðõîâí³é Ðàä³, ïðîòå õî÷å, ùîá ñâÿ-
ùåíèêè ð³çíèõ êîíôåñ³é ñëóæèëè òàì ïî-
÷åðç³. “Áîãîóãîäí³ ñïðàâè ðîáëÿòüñÿ íå òà-
ºìíî. Ê³ëüêà òèæí³â êàá³íåò ÷èíîâíèêà ïå-
ðåòâîðþâàëè íà êàïëèöþ. Ìåí³ âèäàºòüñÿ,
ùî âàðòî áóëî á ñïåðøó îáãîâîðèòè öå ïè-
òàííÿ â ðåãëàìåíòíîìó êîì³òåò³. Àëå, áîðîíü
Áîæå, íàøà ôðàêö³ÿ íå áóäå âèìàãàòè çà-
êðèòòÿ ö³º¿ êàïëèö³, áóäåìî íàïîëÿãàòè, ùîá
ó ö³é êàïëèö³ ïî÷åðãîâî ïðàâèëè ñâÿùåíè-
êè òðàäèö³éíèõ óêðà¿íñüêèõ êîíôåñ³é”,— çà-
ÿâèëà “Õðåùàòèêó” äåïóòàò â³ä “ÍÓ — ÍÑ”
Ë³ë³ÿ Ãðèãîðîâè÷. Íàãàäàºìî, ùî â÷îðà
ç’ÿâèëèñÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî îáëàøòóâàííÿ
ìîëèòîâíî¿ ê³ìíàòè ÓÏÖ Ìîñêîâñüêîãî ïàò-
ð³àðõàòó â îäíîìó ç áóäèíê³â Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè. ²í³ö³àòîðàìè ïåðåîáëàäíàíÿ êàá³íåòó í³-
áèòî ñòàëè äâà äåïóòàòè — ÷ëåí Ïàðò³¿ ðå-
ã³îí³â Âîëîäèìèð Ìàëèøåâ ³ ÁÞÒ³âåöü ²ãîð
Ðèáàêîâ

Â³êòîð ßíóêîâè÷ ïëàíóº 
ïîâåðíóòèñÿ

Ãîëîâà ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Â³êòîð ßíó-
êîâè÷ ïëàíóº âæå íåçàáàðîì ïîâåðíóòèñÿ ó
ïðåì’ºðñüêå êð³ñëî. Ïðî öå â³í çàÿâèâ íà çó-
ñòð³÷³ ç çàñòóïíèêîì äåðæñåêðåòàðÿ ÑØÀ
Äåí³åëîì Ôð³äîì. Ï³ääàâøè êðèòèö³ íèí³ø-
íþ ïîë³òè÷íó ñèòóàö³þ â Óêðà¿í³ çà íåñò³é-
êó á³ëüø³ñòü ó Âåðõîâí³é Ðàä³, Â³êòîð ßíó-
êîâè÷ çàçíà÷èâ, ùî âîíà äîñèòü ñêëàäíà. Â³í
òàêîæ âèçíàâ, ùî çà ÷àñ³â éîãî ïðåì’ºðñòâà
Êàáì³íîâ³ íå âäàëîñÿ âèêîíàòè âñ³ ò³ çàâäàí-
íÿ, ÿê³ ïåðåä íèì ñòîÿëè. “Íà æàëü, íàì íå
âäàëîñÿ ðåàë³çóâàòè ïðîãðàìó, ÿêó ìè â³ä-
ïðàöþâàëè â óðÿä³, âîíà ïîêè ùî çàëèøè-
ëàñÿ íà ïàïåð³, àëå ìè ñïîä³âàºìîñÿ, ùî íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì, êîëè ïðèéäåìî äî âëàäè, ¿¿
ðåàë³çóºìî”,— çàçíà÷èâ ë³äåð Ïàðò³¿ ðåã³îí³â
òà íàãîëîñèâ íà âàæëèâîñò³ ïðîâåäåííÿ óêðà-
¿íñüêîþ âëàäîþ ò³º¿ ïîë³òèêè, ÿêà á â³äïî-
â³äàëà ³íòåðåñàì íàðîäó

Þð³ÿ Ëóöåíêà 
ïðîñÿòü ï³òè

Ôðàêö³ÿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ó Âåðõîâí³é Ðàä³
âèìàãàòèìå â³äñòàâêè ì³í³ñòðà ÌÂÑ Þð³ÿ
Ëóöåíêà, íå ÷åêàþ÷è âèñíîâê³â ïðîêóðàòó-
ðè ùîäî éîãî íàïàäó íà Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî. Ïðî öå çàÿâèëà â êîìåíòàð³ æóð-
íàë³ñòàì ïåðåä ïî÷àòêîì ïîãîäæóâàëüíî¿
ðàäè ïðåäñòàâíèöÿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Ãàííà
Ãåðìàí. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ð³øåííÿ ïðàâîîõî-
ðîíö³â ùîäî âñòàíîâëåííÿ ôàêòó ³íöèäåí-
òó ìàëî á ñåíñ ÷åêàòè â ðàç³, ÿêáè ïàí Ëó-
öåíêî öå ñïðîñòîâóâàâ. “Îñê³ëüêè â³í öå
ï³äòâåðäèâ, òî çíàê ïèòàííÿ òóò íàâ³òü íå
ñòî¿òü”,— çàçíà÷èëà äåïóòàò. Âîíà íàãàäà-
ëà, ùî çà äàíèìè Óêðà¿íñüêî¿ Ãåëüñ³íñüêî¿
ñï³ëêè êîæåí 14-é óêðà¿íåöü áóâ áèòèé ì³-
ë³ö³îíåðîì. Òîìó, íà äóìêó ïàí³ Ãåðìàí,
“áåçêàðí³ñòü ì³í³ñòðà òóò ìîæå ñòàòè íîð-
ìîþ”

Âèáîðè â Ðîñ³¿ 
â³äáóäóòüñÿ áåç îïîçèö³¿

Êàíäèäàò â³ä îïîçèö³¿ Ìèõàéëî Êàñüÿíîâ
íå áóâ çàðåºñòðîâàíèé íà âèáîðàõ Ïðåçè-
äåíòà Ðîñ³¿ ÷åðåç ïîë³òè÷í³ ìîòèâè. Ïðî öå
ó÷îðà çàÿâèâ “Õðåùàòèêó” ðîñ³éñüêèé ïîë³-
òîëîã Îëåã Áîíäàðåíêî. “Êàñüÿíîâ ÿê ïîë³-
òè÷íà ô³ãóðà º çàãàëîì íåïðèéíÿòíèì äëÿ
Êðåìëÿ êàíäèäàòîì, ³, çâ³ñíî, éîãî ðåºñòðà-
ö³ÿ ÿê ë³áåðàëà, ïðèíàéìí³ äåêëàðîâàíîãî,
çàâàæàëà á ïîçèö³îíóâàííþ íà ë³áåðàëüíî-
ìó ïîïðèù³ êàíäèäàòà â³ä âëàäè Äìèòðà
Ìåäâåäºâà. Çâ³ñíî, Êðåìëü öüîãî äîïóñòèòè
íå ì³ã, òîìó àáñîëþòíî î÷åâèäíî, ùî ïàíà
Êàñüÿíîâà íå çàðåºñòðóþòü”,— çàÿâèâ åêñ-
ïåðò. Íà éîãî äóìêó, âëàäà âèêîðèñòàëà ÿê
ôîðìàëüíèé ïðèâ³ä íîâèé çàêîí ïðî âèáî-
ðè, ÿêèé âêðàé óñêëàäíþº çá³ð ï³äïèñ³â íà
ñâîþ ï³äòðèìêó äëÿ êàíäèäàò³â ó ïðåçèäåí-
òè, ÿê³ íå âèêîðèñòîâóþòü àäì³íðåñóðñ. Íà-
ãàäàºìî, ùî ó÷îðà Öåíòðâèáîð÷êîì Ðîñ³¿ çà-
áðàêóâàâ 13,38 % ï³äïèñ³â âèáîðö³â íà ï³ä-
òðèìêó åêñ-ïðåì’ºðà Ìèõàéëà Êàñüÿíîâà.
Òàêèì ÷èíîì, êàíäèäàò â³ä îïîçèö³¿ íå çìî-
æå áðàòè ó÷àñòü ó âèáîðàõ
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Ïî Þð³ÿ Ëóöåíêà 
ïðè¿õàëè ñàí³òàðè

Ó÷îðà äî áåçñòðîêîâî¿ àêö³¿, ÿêó ïðî-
âîäÿòü êèÿíè ç âèìîãîþ â³äñòàâêè ì³í³ñ-
òðà ÌÂÑ Þð³ÿ Ëóöåíêà, ïðèºäíàëèñÿ
ê³ëüêà ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é.

Íà ì³òèíã ï³ä ÌÂÑ ç³ ñâî¿ìè ãàñëàìè
é ïðàïîðàìè ç’ÿâèëèñÿ àêòèâ³ñòè ïàðò³¿
“Áðàòñòâî”, Ôîðóìó ïîðÿòóíêó Êèºâà,
ñï³ëêè “Íàðîäíå ñóäî÷èíñòâî” òà ÂÃÎ
“Ìîëîäü — íàä³ÿ Óêðà¿íè”. Çàãàëîì ìàé-
æå òèñÿ÷à íåáàéäóæèõ äî äîë³ ð³äíîãî
ì³ñòà. Ïðîòå íàéÿñêðàâ³øèì áóëà ïîÿâà
ñàìå “áðàò÷èê³â” Äìèòðà Êîð÷èíñüêîãî,
ÿê³ íàäÿãëè á³ë³ õàëàòè òà ç íîøàìè íà-
ìàãàëèñÿ ïðîéòè âñåðåäèíó ïðèì³ùåí-
íÿ — ùîá íàäàòè ì³í³ñòðîâ³ ÌÂÑ Þð³þ
Ëóöåíêó ïñèõ³àòðè÷íó äîïîìîãó. “Ìåòà
àêö³¿ — ãîñï³òàë³çóâàòè ïàíà Ëóöåíêà, îñ-
ê³ëüêè éîãî ä³¿ º ä³ÿìè õâîðî¿ ëþäèíè”,—
ñêàçàâ “Õðåùàòèêó” ïîì³÷íèê ë³äåðà ïàð-
ò³¿ “Áðàòñòâî” Îëåêñ³é Ñåðåäþê.

Àêòèâ³ñò³â ³ç ãàì³âíîþ ñîðî÷êîþ ì³ë³-
ö³ÿ äî ñâîãî øåôà íå ïóñòèëà, õî÷à é
ñåðéîçíèõ ïåðåøêîä àêö³¿ íå ÷èíèëà.
Ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç êîðåñïîíäåíòîì “Õðå-
ùàòèêà” íàâàæèâñÿ çàñòóïíèê íà÷àëü-
íèêà Ïå÷åðñüêîãî ðàéâ³ää³ëó ì³ë³ö³¿ Êè-
ºâà Âîëîäèìèð Ñîöüêèé. Â³í ðîçïîâ³â,
ùî ïðàöþº ç 1992 ðîêó, òà âèçíàâ, ùî
ñàìå ëþäÿì, íàðîäîâ³ ñë³ä îö³íþâàòè ä³-
ÿëüí³ñòü ì³ë³ö³¿ ï³ä êåðóâàííÿì ïàíà Ëó-
öåíêà.

Íàðîä æå âïåðòî íàìàãàâñÿ íàäàòè ì³-

í³ñòðîâ³ ìåäè÷íó äîïîìîãó. Ãîëîâà ÂÃÎ
“Ìîëîäü — íàä³ÿ Óêðà¿íè” Âàäèì Ãëàä-
÷óê íàâ³òü ïðèéøîâ ç áàíî÷êîþ, “ùîá
ïàí Ëóöåíêî ì³ã çäàòè àíàë³çè”. Â³í ïå-
ðåêîíàíèé, ùî â ä³ÿõ ì³ë³ö³¿ í³÷îãî íå
çì³íèëîñÿ íà ë³ïøå ç ÷àñ³â, êîëè ôàáðè-
êóâàëè ñïðàâó íà íüîãî ñàìîãî, à òîìó íå
ì³ã çàëèøàòèñÿ áàéäóæèì äî íàïàäó ãî-
ëîâíîãî ì³ë³ö³îíåðà íà ìåðà Êèºâà Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî.

Òèì ÷àñîì ó ñòîëèö³ çáèðàþòü ï³äïè-
ñè çà â³äñòàâêó ì³í³ñòðà. ßê ïîâ³äîìèâ
ó÷îðà ï³ä ÷àñ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ ë³äåð Ôî-
ðóìó ïîðÿòóíêó Êèºâà Â³òàë³é Êîìîâ, çà
òðè äí³ âèñëîâèëè ñâîþ âîëþ 15 òèñÿ÷
ãðîìàäÿí Êèºâà. Ïàí Êîìîâ ïðîäîâæóº
÷åêàòè íà ðåàêö³þ ãëàâè äåðæàâè. “Â àí-
òèìîðàëüí³é êðà¿í³ íàáðèäëî æèòè, ÷åêà-
ºìî ð³øåííÿ Ïðåçèäåíòà ïðî â³äïðàâëåí-
íÿ Þð³ÿ Ëóöåíêà ó â³äñòàâêó” — íàãîëî-
ñèâ â³í.

Ç íèì çãîäåí ³ ãîëîâà ÂÃÎ “Íàðîäíå
ñóäî÷èíñòâî”, òðåòåéñüêèé ñóääÿ Âîëîäè-
ìèð Ãðèùåíêî. Âëàñíå, â³í ïðèéøîâ ç
ïðîïîçèö³ºþ: “îáîì ñòîðîíàì ïîäàòè ïî-
çîâ ó íàø òðåòåéñüêèé ñóä”, é ãàðàíòó-
âàâ, ùî ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî îá’ºêòèâ-
íî. “Öåé ñóä íå âëàäíà ñòðóêòóðà, ìè íå
îáñëóãîâóºìî æîäíó ïîë³òè÷íó ñèëó, íàñ
îáèðàº ãðîìàäñüê³ñòü”,— çàÿâèâ Âîëîäè-
ìèð Ãðèùåíêî òà çàïðîïîíóâàâ ïðîâåñ-
òè â³äêðèòèé ïðîöåñ çà ó÷àñò³ ïðåäñòàâ-
íèê³â ÇÌ².

Ìåíø ïðèõèëüíîþ äî ïðåñè áóëà Ãå-
íåðàëüíà ïðîêóðàòóðà. Þð³é Ëóöåíêî
âæå äàâ ñâ³ä÷åííÿ ó ñïðàâ³, ïðîòå ïîäðî-
áèö³, ç’ÿñîâàí³ ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè çà ôàê-
òîì ïîáèòòÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, òàì ïîîá³öÿ-
ëè ïîâ³äîìèòè ëèøå ó ñóáîòó. “Óñ³ ïî-
äðîáèö³ ïîâ³äîìèìî ï³ñëÿ óõâàëåííÿ çà-
êîííîãî ð³øåííÿ. ×îòèðèäåííèé òåðì³í,
âñòàíîâëåíèé Ïðåçèäåíòîì, ñïëèâàº ó
ñóáîòó. ² ïðî òå, ÷è âèêîðèñòîâóâàëè â³-
äåîçàïèñ, çðîáëåíèé ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ
ÐÍÁÎ, ³ ïðî òå, ùî íà íüîìó, ³ ïðî ðåø-
òó”,— êàçàâ “Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê
ïðåñ-ñëóæáè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè
Óêðà¿íè Þð³é Áîé÷åíêî. Òî æ êèÿíàì
äîâåäåòüñÿ ïî÷åêàòè äî çàâòðà. Òàê ñàìî
âèð³øåííÿ ñâîº¿ äîë³ ìàº äî÷åêàºòüñÿ ³
Þð³é Ëóöåíêî, ÿêùî ðàí³øå íå â³äâåçóòü
äî áîæåâ³ëüí³

Ñâ³ä÷åííÿ ó ïðîêóðàòóð³ â³í âæå äàâ

²ðèíà ËÅÂ
“Õðåùàòèê”

Учора під приміщенням МВС з'явилися санітари, я і нама алися до-
правити міністра вн трішніх справ Юрія Л цен а до найближчої бо-
жевільні. Урядовцю вдалося ни н ти оспіталізації, проте рішення
про рат ри, я а завтра оприлюднить виснов и щодо справи про
напад Юрія Л цен а на мера Києва Леоніда Черновець о о, ни н -
ти не вдасться. Міністр вже дав свідчення про рат рі. Тим ча-
сом ияни не полишають надії побачити пана Л цен а с ді.

Юрія Л цен а від оспіталізації рят вали бійці “Бер т ”

Ãàçåòà äâîõ ÷èòà÷³â â³äçíà÷èëà ï’ÿòèð³÷÷ÿ
Вчора “Газета по- иевс и” свят вала своє п’ятиріччя. Урочистості відб лися в У ра-

їнсь ом домі. Керівни МВС Юрій Л цен о і олова правління “Приватбан ” Оле сандр
Д білет, я і б ли прис тні на свят ванні, не прихов вали, що впливають на реда ційн
політи . А втім, заяви, дале і від незалежної ж рналісти и, свята не зіпс вали. Тим па-
че, що на заході б ли тіль и політи и, реда ційне ерівництво й топ-менеджери холдин-
“Главред-медіа” — прості ж рналісти видання в цей час продовж вали працювати над

наст пним номером азети.
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Îëåêñàíäð Âæåíåïåðøèé
Ïîë³òè÷íèé ïîðòðåò Îëåêñàíäðà Ìîðîçà

Майже святий

Îëåêñàíäð Ìîðîç óçàãàë³ ôå-
íîìåí óêðà¿íñüêî¿ ïîë³òèêè, áî
ê³ëüêà ðîê³â ïîñï³ëü áóâ ìî-
ðàëüíèì àâòîðèòåòîì äëÿ áàãà-
òüîõ ïðîñòèõ ëþäåé. Àäæå íà-
â³òü ò³, õòî çà íüîãî íå ãîëîñó-
âàâ, éîãî ïîâàæàëè. À ùî âæå
ãîâîðèòè ïðî ôàíàò³â! Îá³éìà-
òè í³êèì íå çàòâåðäæåíó ïîñà-
äó íàéïîðÿäí³øî¿ ëþäèíè óêðà-
¿íñüêî¿ ïîë³òèêè — öå ìèñòåö-
òâî, ÿêèì ïàí Ìîðîç îâîëîä³â
ðàí³øå â³ä óñ³õ ñóïåðíèê³â. Íå
ìîæíà ñêàçàòè, ùî â³í öþ ïî-
ñàäó êóïèâ (àäæå âîíà íå ïðî-
äàºòüñÿ), à ïðàâèëüí³øå ñêàçà-
òè, ùî äîì³ãñÿ çàâäÿêè âèòðè-
ìö³ òà âèõîâàííþ.

Í³õòî íå áà÷èâ, ùîá ñï³êåð
âèõîäèâ ç ñåáå, ïîãðîæóâàâ, ëà-
ÿâñÿ, òà é óçàãàë³ ï³äâèùóâàâ ãî-
ëîñ. Äëÿ óêðà¿íñüêèõ ïîë³òèê³â
öå âåëèêà ð³äê³ñòü. Àäæå áàãàòî
õòî ç íèõ ðîçóì³â ïîë³òèêó ÿê
óì³ííÿ çàë³çòè íà òðèáóíó é ³ñ-
òåðè÷íî âîëàòè, àæ ïîêè ñòÿã-
íóòü. Ìàëî òîãî, íèí³ ç Ðîñ³¿
ïîøèðþºòüñÿ ìîäà íà ïîë³òè÷-
íèõ êëîóí³â íà êøòàëò ïàíà
Æèðèíîâñüêîãî, ÿê³ ÷èíÿòü ð³ç-
í³ äèâàöòâà íå çà ïîêëèêîì äó-
ø³, à çà ãðîø³, ïðèçáèðóþ÷è
ðåéòèíã òà íàáèâàþ÷è êèøåí³.
Íèí³ áàãàòî ìîëîäèõ ïîë³òèê³â
éäóòü ñàìå öèì øëÿõîì, àëå
Îëåêñàíäð Ìîðîç íå ï³øîâ
íèì, áàéäóæå, ùî öÿ ìîäà
ç’ÿâèëàñÿ.

Ñïîê³éíèé ð³âíèé ãîëîñ, óð³â-
íîâàæåí³ äóìêè íå ìîãëè íå
ïðèïàñòè íàðîäîâ³ äî ñåðöÿ.

Êð³ì òîãî, Îëåêñàíäðà Ìîðî-
çà õàðàêòåðèçóº íå ò³ëüêè âèõî-
âàí³ñòü, à é ÷óòëèâ³ñòü. Àäæå â³í
ùå ç ïî÷àòêó íîâî¿ óêðà¿íñüêî¿
ïîë³òèêè íå ñòàâ ç êîìóí³ñòà ïå-
ðåêîíàíèì ë³áåðàëîì àáî íàö³î-
íàë³ñòîì, à âçÿâ íà îçáðîºííÿ
ïîì³ðíó ïîë³òèêó ñîö³àë³ñò³â.
Òîáòî á³ëüøå âáîë³âàâ çà îøó-
êàíèé íàðîä, í³æ ïåðåéìàâñÿ
ïèòàííÿì ùîíàéøâèäøîãî
ñòâîðåííÿ óêðà¿íñüêî¿ åë³òè.

Éîìó âäàëîñÿ áàãàòî ðå÷åé. ²
ïåðåõîïèòè ë³âèé áðåíä â îë³-
ãàðõ³÷íî¿ ÑÄÏÓ(î). ² ñêèíóòè ç
äîïîìîãîþ ñîþçíèê³â Ëåîí³äà
Êó÷ìó. ² ä³ñòàòèñÿ çà ï³äòðèì-
êè ñâî¿õ êîëèøí³õ âîðîã³â ïîñà-
äè ñï³êåðà óêðà¿íñüêîãî ïàðëà-
ìåíòó. Íàâðÿä ÷è â Óêðà¿í³ º ùå

ëþäèíà, ÿêà ìîæå ïîõâàëèòèñÿ
òàêèìè ÷åñíîòàìè é äîñÿãíåí-
íÿìè.

Теорія змов

Àëå íå âñå òàê ïðîñòî. ²ì’ÿ
Îëåêñàíäðà Ìîðîçà ïîâ’ÿçàíå
íå ò³ëüêè ç ïåðåìîãàìè, à é ç âå-
ëèêîþ ê³ëüê³ñòþ ïåðåãîâîð³â, ó
ÿê³ â³í ëåãêî âñòóïàâ, àëå íà-
ñë³äêè âîíè ìàëè çîâñ³ì íå ò³,
ùî î÷³êóâàëè. Ïåðøèé ñêàíäàë
áóâ óæå òîä³, êîëè äîíüêà
ÊÏÓ — ÑÏÓ â³äìîâèëàñÿ ¿õàòè
“íàçàä äî ìàìè” é âèð³øèëà
ñòàòè ñàìîñò³éíîþ ïàðò³ºþ.
Éäåòüñÿ ïðî ò³ ÷àñè, êîëè êîìó-
í³ñò³â òèì÷àñîâî çàáîðîíèëè ³
âîíè ñòâîðèëè ÑÏÓ ÿê òèì÷à-
ñîâèé ìàéäàí÷èê. Ë³âèé ðóõ òî-
ä³ áóâ ðîçêîëîòèé àæ äî 1999
ðîêó. Àäæå âñ³ ë³â³ 1998 ðîêó â
ðàç³ îá’ºäíàííÿ ìîãëè ñêëàñòè
á³ëüø³ñòü, àáè íå çì³øàíà ñèñ-
òåìà âèáîð³â. Àëå ïàðò³¿ ç³ ñõî-
æîþ ³äåîëîã³ºþ íå ëþáèëè îä-
íà îäíó á³ëüøå í³æ ñóïåðíèê³â,
÷èì ³ ñêîðèñòàâñÿ Ëåîí³ä Êó÷-
ìà.

Ó 1999 ðîö³ áóëà ïåðøà ñïðî-
áà “äåìîêðàòè÷íî¿ êîàë³ö³¿” ó
âèãëÿä³ Êàí³âñüêî¿ ÷åòâ³ðêè. Áà-
ãàòî ðîê³â ³ñíóâàëà ñóñï³ëüíà
äóìêà, ùî òîé ñîþç çðàäèâ ªâ-
ãåí Ìàð÷óê. ßê äîêàç íàâîäèëè
òàê³ îáñòàâèíè: ï³ñëÿ ðîçâàëó
÷åòâ³ðêè ïàí Ìàð÷óê íå ï³äòðè-
ìàâ Ïåòðà Ñèìîíåíêà, à îäðà-
çó ï³øîâ çäàâàòèñÿ Ëåîí³äîâ³
Êó÷ì³ é íàâ³òü ä³ñòàâ â³ä íüîãî
ïîñàäó. ßêùî äðóæèòè ç ëîã³-
êîþ, òî öå í³÷îãî íå äîâîäèòü.
Àäæå ê³íåöü Êàí³âñüêî¿ ÷åòâ³ð-
êè áóâ íå òîä³, êîëè ïàí Ìàð-
÷óê ï³øîâ ó ïîëîí äî ïàíà Êó÷-
ìè, à êîëè ïàí Ìîðîç çàÿâèâ,
ùî íå ï³äòðèìóº îêðåìî¿ êàíäè-
äàòóðè â³ä ÷åòâ³ðêè ³ éäå íà âè-
áîðè îêðåìî. Äëÿ ªâãåíà Ìàð-
÷óêà öå áóëî êðàõîì, àäæå, áóâ-
øè ë³äåðîì óãðóïîâàííÿ ëèøå
12 ãîäèí, â³í óæå í³ñ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü çà éîãî ðîçâàë. Òîä³
Îëåêñàíäðîâ³ Ìîðîçîâ³ íå âäà-
ëîñÿ ïîäîëàòè Ëåîí³äà Êó÷ìó,
àëå âäàëîñÿ “âòåðòè íîñà” ñâî-
ºìó êîëèøíüîìó ñîþçíèêîâ³.
Àäæå ïîêàçíèêè â ë³äåðà ÑÏÓ
áóëè äåùî âèùèìè, í³æ ó ãåíå-
ðàëà ÑÁÓ.

Òîáòî ïàí Ìàð÷óê äî ïåðøî-
ãî òóðó 1999 ðîêó íå ìàâ äî ðîç-

âàëó ÷åòâ³ðêè æîäíîãî ìîòèâó.
Éîãî ïîâåä³íêó ï³ñëÿ ïåðøîãî
òóðó ëåãêî ïîÿñíèòè îáðàçîþ òà
áàæàííÿì íàñîëèòè ñîþçíèêî-
â³ ó â³äïîâ³äü. Êîëèøí³ ñîðàò-
íèêè íå ìîæóòü ïðîáà÷èòè ãå-
íåðàëîâ³ òå, ùî â³í íå ï³øîâ â
îïîçèö³þ, îäíàê ï³òè â îïîçè-
ö³þ îçíà÷àëî ïðèºäíàòèñÿ äî
Îëåêñàíäðà Ìîðîçà íà ïðàâàõ
ìîëîäøîãî ïàðòíåðà. Òàê, ë³äåð
ÑÏÓ ïðîãðàâ âèáîðè, àëå â³í
çàêð³ïèâ çà ñîáîþ íåôîðìàëüíå
ë³äåðñòâî â îïîçèö³¿. Ùå îäèí
êðîê, ³ âëàäà áóäå â íüîãî. ÑÏÓ
íå äàðìà àêòèâíî âêëþ÷àºòüñÿ ó
âñ³ àêö³¿ ïðîòåñòó.

Àëå ïåðø í³æ ñêèíóòè Ëåîí³-
äà Êó÷ìó ³ íå äàòè éîãî ïðîòå-
æå Â³êòîðó ßíóêîâè÷ó ïðèéòè
äî âëàäè, Îëåêñàíäð Ìîðîç âõî-
äèòü ó ïåðåãîâîðè ç Â³êòîðîì
Ìåäâåä÷óêîì. Îáèäâà ìàþòü íà
òîé ÷àñ ïîòóæí³ ë³â³ ïàðò³¿, à òî-
ìó ââàæàþòü çà ïîòð³áíå çì³íè-
òè ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ êðà¿íîþ
³ çàïóñòèòè òóäè âëàñíó áþðî-
êðàò³þ, ÿêà ìàº çàì³íèòè êó÷-
ì³âñüêó áþðîêðàò³þ. Ðåôîðìó
âðåøò³-ðåøò ïðîãîëîñóâàëè, àëå
öå íå çàâàäèëî ïàíîâ³ Ìîðîçó
ïðèºäíàòèñÿ äî ïîìàðàí÷åâèõ ó
2004 ðîö³.

Òàêèì ÷èíîì, ë³äåð ÑÏÓ ïðî-
êëàâ øëÿõ äëÿ ñâî¿õ ñòàâëåíè-
ê³â ó âëàä³, àëå ïîçáóâñÿ ñòàòó-
ñó ãîëîâíîãî îïîçèö³îíåðà.
Îñòàíí³ì ñòàâ Â³êòîð Þùåíêî.
Îïîçèö³éíèé ðóõ ïåðåìàãàº.
Ïðåçèäåíòîì ñòàº ë³äåð îïîçè-
ö³¿. Àëå öå íå Îëåêñàíäð Ìîðîç.
Òóò áóäü-õòî îïóñòèâ áè ðóêè,
àëå ïàíîâ³ Ìîðîçó âäàºòüñÿ îð-

ãàí³çóâàòè äîìîâëåíîñò³ ç êî-
ëèøí³ì ñâî¿ì âîðîãîì Â³êòîðîì
ßíóêîâè÷åì. ² ë³äåð ÑÏÓ âæå
íå îïîçèö³îíåð, à êëþ÷îâà ô³-
ãóðà á³ëüøîñò³. Çàëèøàºòüñÿ
ò³ëüêè ï³ä³áðàòè ï³ä ñåáå íåäî-
ëóãèõ á³ëî-áëàêèòíèõ — ³ æàäà-
íà âëàäà â êèøåí³, àëå 2007 ð³ê
âèêèäàº Îëåêñàíäðà Ìîðîçà â
àóòñàéäåðè. Ñò³ëüêè êîìá³íàö³é,
³ âñå ìàðíî.

Про те,
що не с лалося

Óì³ííÿ ìàíåâðóâàòè — íå òà-
êå âæå é ïîãàíå óì³ííÿ, ÿê äëÿ
ïîë³òèêà. Òèì ïà÷å, ùî ºâðî-
ïåéñüê³ ïîë³òèêè óâåñü ÷àñ îá’-
ºäíóþòüñÿ òà ñâàðÿòüñÿ. Òàì òå,
ùî çðîáèâ Îëåêñàíäð Ìîðîç, íå
íàáóëî á òàêî¿ ðåçîíàíñíî¿ îö³í-
êè. ×îìó æ ¿¿ ìàâ ë³äåð ÑÏÓ?
Â³äïîâ³äü ëåãêî ìîæíà çíàéòè â
ä³ÿõ ñàìîãî Îëåêñàíäðà Ìîðîçà.
Áî ëþáèâ â³í äóæå êîìïðîìàò
íà ñâî¿õ ñóïåðíèê³â. Ñàìå ç ïî-
äà÷³ Îëåêñàíäðà Ìîðîçà çàãðà-
ëè ïë³âêè Ìåëüíè÷åíêà, òà é
ñàì Îëåêñàíäð Ìåëüíè÷åíêî
ñòàâ ó ñïèñêè ÑÏÓ. ßê â³äîìî,
ìîæíà ñêàçàòè ³ òàê, ùî Îëåê-
ñàíäð Ìîðîç ðîçáåñòèâ ñó÷àñí³
ÇÌ² íå íàäòî ÿê³ñíîþ ³íôîðìà-
ö³ºþ. Àäæå òàê ³ íå äîâåëè, ùî
çâèíóâà÷åííÿ ùîäî Ëåîí³äà
Êó÷ìè º ïðàâäîþ, à çãîäîì â³í
ñàì ñòàâ æåðòâîþ áåçï³äñòàâíî-
ãî öüêóâàííÿ æóðíàë³ñòàìè. Â³í
çðîáèâ ç îïîçèö³¿ îðåîë áåçãð³ø-
íîñò³, áî í³êîëè íå âèáà÷àâñÿ çà
çàéâ³ çâèíóâà÷åííÿ, àëå öèìè

îðåîëàìè ñêîðèñòàâñÿ çîâñ³ì íå
â³í, à ³íø³ ëþäè. Âèéøëî, ÿê â
àíåêäîò³ àáî â ïîâ÷àëüí³é êàç-
ö³, êîëè õòîñü ðèº ³íøîìó ÿìó,
òà ñàì äî íå¿ ³ ïîòðàïëÿº. Îëåê-
ñàíäð Ìîðîç, ïðèâ÷èâøè æóð-
íàë³ñò³â áåçï³äñòàâíî çâèíóâà÷ó-
âàòè âëàäó, ñàì ñòàâ ì³øåííþ
¹ 1, êîëè îòðèìàâ øìàòîê â³ä
âëàäíîãî ïèðîãà.

Íà æàëü, Îëåêñàíäðîâ³ Ìî-
ðîçó íå âäàëîñÿ ñòâîðèòè ñèñ-
òåìó îïîçèö³¿, à öå ê³ëüêà ðî-
ê³â áóëî éîìó ï³äâëàäíî. Àäæå
â³í çàïðàâëÿâ óñ³ì ë³âèì ðóõîì
êðà¿íè. Òàê, ðåøòà ë³âèõ éîìó
íå ï³äêîðÿëàñÿ, àëå â íüîãî áó-
ëà ³í³ö³àòèâà é ìîðàëüíèé àâòî-
ðèòåò. Òîìó â³í ì³ã ðîçðîáèòè
¿ì óñ³ì ïðàâèëà ãðè òà ì³ñöå íà
ïîë³òè÷í³é ìàï³. Àëå éîãî çàõî-
ïèëè ïåðåãîâîðè, âëàñíà âåëè÷
òà êîìàíäà ï³äëàáóçíèê³â. Òàêå
äóæå ÷àñòî áóâàº ó áàãàòüîõ
óêðà¿íñüêèõ êåð³âíèê³â. Îëåê-
ñàíäð Ìîðîç, ïåâíî, òîìó é
ðîçðîáèâ ñèñòåìó îïîçèö³¿, ùî
òàì áóëî á ì³ñöå íå ëèøå äëÿ
íüîãî, à é äëÿ ³íøèõ ïîë³òè÷-
íèõ ñèë. Ó íüîãî áóâ âèá³ð ïðà-
öþâàòè àáî íà ³íøèõ ³ çàñëó-
æèòè ïîâàãó, àáî íà ñåáå é
îäåðæàòè ëàñèé øìàò. Ïàí Ìî-
ðîç îáðàâ îñòàííº. Òåïåð, êîëè
øìàò âèäåðëè ç ðîòà, ìîæíà
ïîãðàòè â äåìîêðàò³þ çà ëàø-
òóíêàìè ïàðëàìåíòó. ×è âäàñòü-
ñÿ öå? Õòîçíà! ßêùî íå âäàñòü-
ñÿ, òî êðà¿íà ä³ñòàíå íåïîãàíèé
óðîê. Êîëè æ óäàñòüñÿ, òî âè-
ÿâèòüñÿ, ùî óêðà¿íñüêèõ ïîë³-
òèê³â ìîæíà ÷åðåç ô³àñêî íà-
â÷èòè ÷îãîñü õîðîøîãî

Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
“Õðåùàòèê”

Нещодавно "Хрещати " розмістив резонансне інтерв’ю
лідера СПУ Оле сандра Мороза, в я ом він дав зро-
з міти: е с-спі ер повертається до вели ої політи и.
Але я що "Хрещати " першим сповістив про це місто
та раїн , то чом б не проаналіз вати шанси та о о
повернення. А шанси, без мовно, є. Не таємниця, що
лівий флан раїнсь ої політи и о олений — в У раїні
всі провідні політичні сили правоцентристсь і. Політо-
ло и проро ють, що б м ліво о р х обов'яз ово від-
б деться, але чом сь цьо о не відб вається. Др а об-
ставина — пост пове падіння вплив Партії ре іонів.
Східні та південні області У раїни не мож ть най-
ближчом майб тньом підтримати націонал-демо ра-
тів, а том маса еле торат залишиться "без оспною".
Наостано можна додати, що один із найвпливовіших
зовнішніх равців — Росія — та ож ш ає власних ло-
бістів, бо після про раш 2007 році Ві тор Ян ович,
я аж ть наші джерела, все менше ці авить Мос в .
Та им чином шанси на повернення Оле сандра Мо-
роза є. Але шанси — це ще не до онаний фа т. Том
проаналіз вати не завадить.
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Ñüîãîäí³ äåïóòàò Êè¿âðàäè 
³ç ôðàêö³¿ Áëîê “Íàøà
Óêðà¿íà” 
Âîëîäèìèð ÏÐÈÑßÆÍÞÊ
â³äçíà÷àº 55-ð³÷÷ÿ. 
З на оди свята свої привітання висловлює
деп тат Київради від фра ції Партії ре іонів
Оле сандр ДАНИЛОВ:

Ми працюємо з Володимиром Присяжню ом же два ро и. Я сл -
хаю йо о вист пи і за рез льтатами діяльності бач : це професіонал з
вели им досвідом деп татсь ої роботи. Він ідно представляє иїв-
сь ромад . Том бажаю Володимирові Костянтинович продовж -
вати тр дитися задля доброб т Києва і, звичайно, зич щастя, здо-
ров’я, всіля их араздів.

Р бри веде Гри орій КАРАВАЄВ

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

Êàðïàòè 
ç³éøëèñÿ 
ç Óðàëîì
Ó ñòîëèö³ â³äêðèëè âèñòàâêó ðîá³ò 
ôîòîãðàô³â-ìàíäð³âíèê³â

Ôîòîâèñòàâêà, ÿêà â³äêðèëàñÿ
öüîãî òèæíÿ ó êè¿âñüê³é ãàëåðå¿
“Ìèñòåöü”, â³äêðèâàº ïåéçàæ³ òà
ìèò³ ã³ðñüêîãî æèòòÿ. Òóò äî 30
ôîòîãðàô³é. Öå íàéêðàù³ ðîáîòè
äâîõ ³ìåíèòèõ ìàéñòð³â — Ðîìà-
íà Ìèõàéëþêà òà Ìèêîëè ²âà-
ùåíêà.

Ã³ðñüêó åêñïîçèö³þ “Â³ä Êàð-
ïàò äî Óðàëó” âëàøòóâàëè Íàö³î-
íàëüíà ñï³ëêà ôîòîõóäîæíèê³â
Óêðà¿íè ðàçîì ç Íàö³îíàëüíîþ
ñï³ëêîþ õóäîæíèê³â Óêðà¿íè.
Ìàéæå äâ³ òðåò³ ðîá³ò — ôîòî ç
Êàðïàò Ðîìàíà Ìèõàéëþêà. “Ìè
ïîä³ëèëè ç Ìèêîëîþ ãîðè”,—
æàðòóº àâòîð. Â³í ðîçïîâ³â “Õðå-
ùàòèêó”, ùî â ïðåäñòàâëåíîìó
äîðîáêó — òâîðè îñòàíí³õ ÷îòè-
ðüîõ ðîê³â. Ðîäîì ³ç ïðèêàðïàò-
ñüêîãî êðàþ, ïàí Ìèõàéëþê êå-
ðóâàâñÿ, âëàñíå, îäí³ºþ ìåòîþ —
ïîêàçàòè ð³äí³ ãîðè òàêèìè, ÿêè-
ìè âîíè º íàñïðàâä³. Â îäíîìó ç
êàðïàòñüêèõ ïîõîä³â ïîçíàéîìèâ-
ñÿ ³ ç Ìèêîëîþ ²âàùåíêîì.

Iv Nikolny (òàêèé òâîð÷èé
ïñåâäîí³ì ïàíà ²âàùåíêà) íà
Óðàë³ ïîáóâàâ óæå òðè÷³, à äâ³÷³ —
çà Ïîëÿðíèì êîëîì. Çàïîëÿð’þ
òàêîæ ïðèñâÿòèâ ñåð³þ ðîá³ò.

Ã³ðñüêó ôîòîãðàô³þ íàçèâàþòü
îñîáëèâèì æàíðîì. Çà ñëîâàìè
ôîòîìàéñòð³â, ðîáîòà ó ãîðàõ ïî-
òðåáóº çíà÷íèõ çóñèëü. Äîâîäèòü-
ñÿ íåñòè ïîêëàæó, êàìåðè, îá’ºê-
òèâè. Âò³ì, öå — äð³áíèö³ ïîð³â-
íÿíî ç óì³ííÿì ëîâèòè ìèòü —
àäæå ã³ðñüêîìó ïåéçàæó âëàñòè-
âî ïîñò³éíî çì³íþâàòèñÿ. Iv
Nikolny ïðèãàäóº, ÿê îäíîãî äíÿ
íà Óðàë³ ðàçîì ç äðóçÿìè âîíè
ëÿãëè ñïàòè âë³òêó, à ïðîêèíóëè-
ñÿ ñåðåä çàñí³æåíèõ êðàºâèä³â.

Ó íîâîâèñòàâëåí³é åêñïîçèö³¿
âñ³ ñâ³òëèíè — øèðîêîãî ôîðìà-
òó. Ôàõ³âö³ ä³ëÿòüñÿ ñåêðåòîì: ñà-
ìå ðîçì³ð ôîòî âïëèâàº íà
ñïðèéíÿòòÿ éîãî ëþäèíîþ. Îòîæ
ðîçì³ð ìàº çíà÷åííÿ. Íà Êàðïà-
òè é Óðàë ìîæíà ïîäèâèòèñÿ äî
31 ñ³÷íÿ. Âõ³ä áåçïëàòíèé

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

У вівторо столичній алереї "Мистець" від рилася
вистав а фото рафій "Від Карпат до Урал ". Роман
Михайлю та Ми ола Іващен о представили близь о
30 широ оформатних фото рафій, зроблених під час
подорожей ори.

Розмір має значення, вважають фотомитці Ми ола Іващен о
та Роман Михайлю , отрі виставили лише широ оформатні світлини

²ðåíà Ê²ËÜ×ÈÖÜÊÀ: “ßêáè 
â Êèºâ³ íèí³ çíàéøëîñÿ
õî÷à á äåñÿòü
Òåðåùåíê³â, íóæäåííèõ
ïîìåíøàëî á”
Çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çàêëèêàº êèÿí ðîáèòè äîáðî

— 2008-é îãîëîøåíî ó ñòîëèö³
ðîêîì äîáðî÷èííîñò³, ùî öå îçíà-
÷àº?

— Ì³ñüêà âëàäà ïðîäîâæóº
íèçêó áëàãîä³éíèõ àêö³é, ðîçïî-
÷àòèõ òîð³ê. ² ðîáèòü öå íå äëÿ
òîãî, ùîá ïîêàçàòè ñåáå ç íàé-
êðàùîãî áîêó àáî ïåðåòâîðèòè öå
íà ñàìîðåêëàìó. Êîðåí³ äîáðî-
÷èííîñò³ ãëèáø³: íå ðàç äî ñòî-
ëè÷íî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ òà îñî-
áèñòî Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî çâåð-
òàëèñÿ ïåðåñ³÷í³ êèÿíè ç ïðîõàí-
íÿìè ïðî ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó.
Êîìóñü ïîòð³áí³ áóëè ë³êè ÷è
êîøòè íà äîðîãîâàðò³ñíó îïåðà-
ö³þ, à õòîñü çâåðòàâñÿ ïðîñòî ÷å-
ðåç ñêðóòíå ìàòåð³àëüíå ñòàíîâè-
ùå. Òîìó âàæëèâèì àñïåêòîì
ïðîåêòó ñòàëà ï³äòðèìêà ñàìå öèõ
âåðñòâ íàñåëåííÿ.

— Ùî âæå çðîáëåíî?
— Ëèøå òîð³ê íà âèêîíàííÿ

ñîö³àëüíî¿ ïðîãðàìè “Òóðáîòà”,
çã³äíî ç ïîë³òèêîþ ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè, ç ì³ñüêîãî áþäæåòó áóëî
ñïðÿìîâàíî 1 ìëðä 58 ìëí ãðí.
Çíà÷íó ÷àñòèíó öèõ êîøò³â — 323
ìëí 627 òèñ. ãðí, âèêîðèñòàíî
äëÿ íàäàííÿ àäðåñíî¿ äîïîìîãè
âåòåðàíàì, ³íâàë³äàì, ïåíñ³îíå-
ðàì, ìàëîçàáåçïå÷åíèì ñ³ì’ÿì,
íà îçäîðîâëåííÿ ä³òåé ç íåçàìîæ-
íèõ ðîäèí, õâîðèõ òà ä³òåé-ñèð³ò.
Âèêîíàíî áàãàòî ðîáîòè, é óæå
â³ä÷óòí³ ïåâí³ ïîçèòèâí³ çðóøåí-
íÿ ó ñôåð³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó

íàñåëåííÿ. Ïðîòå ëèøå êîøòîì
ì³ñòà ìè íå â çìîç³ äîïîìîãòè
óñ³ì, õòî öüîãî ïîòðåáóº. Âàãîìó
ðîëü ó ðîçâèòêó òåíäåíö³é äîáðî-
ä³éíîñò³ ìîæóòü ³ ïîâèíí³ â³ä³-
ãðàòè ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, ìå-
öåíàòè. Àäæå í³êîëè æîäí³é âëà-
ä³ íå âäàñòüñÿ çàïîâíèòè âñ³ í³-
ø³ â ñóñï³ëüñòâ³, ðîçâ`ÿçàòè àá-
ñîëþòíî âñ³ ïðîáëåìè ãðîìàäÿí.

— Ìàáóòü, öå é ñïîíóêàëî çàïî-
÷àòêóâàòè àêö³þ “Äîïîìîæè êîí-
êðåòí³é ëþäèí³”?

— Òàê. Òîð³ê çàâäÿêè Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ òà îñî-
áèñòî Ëåîí³äîâ³ ×åðíîâåöüêîìó
ñòàðòóâàëà áåçñòðîêîâà àêö³ÿ
“Äîïîìîæè êîíêðåòí³é ëþäèí³”.
Ââàæàºòüñÿ, ùî áëàãîä³éí³ñòü —
ñïðàâà áàãàòèõ ëþäåé, àëå öå íå
òàê. Çâ³ñíî æ, ó ñòîëèö³ ïðåäî-
ñòàòíüî ô³íàíñîâî óñï³øíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ òà îðãàí³çàö³é, êîòð³
ìàþòü áàæàííÿ äîïîìîãòè êîø-
òàìè òèì, õòî öüîãî âêðàé ïîòðå-
áóº. Ìåòà àêö³¿ “Äîïîìîæè êîí-
êðåòí³é ëþäèí³” — âëàøòóâàòè
âñå òàê, àáè òîé, õòî äîïîìàãàº,
çíàâ, äëÿ êîãî öå ðîáèòü. Òîìó
äîáðî÷èíö³ íå ïåðåðàõîâóþòü
êîøòè íà ÿêèéñü àáñòðàêòíèé ðà-
õóíîê, à ìîæóòü îñîáèñòî çóñòð³-
òèñÿ òà ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç ëþäè-
íîþ ÷è ñ³ì’ºþ. Íàâ³òü ïðîñò³ êè-
ÿíè, êîòð³ ìàþòü áàæàííÿ äîïî-
ìîãòè òàêèì ðîäèíàì, çäàòí³ öå
çðîáèòè, àäæå ä³àïàçîí ïðîõàíü
äóæå âåëèêèé — â³ä ñîòåíü ãðè-

âåíü äî ñîòåíü òèñÿ÷ äîëàð³â. Íà-
ðàç³ ÿ ïîáà÷èëà, ùî ìè îáðàëè
ïðàâèëüíèé “êóðñ”, à ðåçóëüòàòè
êîìïëåêñíèõ ïðîãðàì äàëè ïîçè-
òèâí³ ðåçóëüòàòè.

— ×è äîïîìàãàºòå âè êîìóñü
îñîáèñòî?

— Çâ³ñíî æ, äîïîìàãàþ, ³ áàãà-
òüîì. Àëå ñüîãîäí³ íå õîò³ëà á
àô³øóâàòè öå. Âäÿ÷íîñò³ òèõ, êî-
ãî ÿ ï³äòðèìàëà ô³íàíñîâî, äëÿ
ìåíå äîñòàòíüî. À âò³ì, ïðî îä-
íó ñïðàâó òàêè ðîçïîâ³ì. Êîëè
ìåíå çàïðîñèëè íà ð³÷íèöþ â³ä-
êðèòòÿ â³ää³ëåííÿ äèòÿ÷î¿ êàðä³î-
õ³ðóðã³¿ ó ñòîëè÷íó ë³êàðíþ “Îõ-
ìàòäèò”, äèðåêòîð Íàóêîâî-
ïðàêòè÷íîãî ìåäè÷íîãî öåíòðó
äèòÿ÷î¿ êàðä³îëîã³¿ òà êàðä³îõ³-
ðóðã³¿ ²ëëÿ ªìåöü çàïðîïîíóâàâ
óñ³ì ïðèñóòí³ì ðîçïî÷àòè çá³ð
êîøò³â íà âñòàíîâëåííÿ â Êèºâ³
ïàì’ÿòíèêà íàéâ³äîì³øîìó ìåöå-
íàòîâ³ é äîáðî÷èíöþ Ìèêîë³ Òå-
ðåùåíêó. Àáè âëàñíèì ïðèêëà-
äîì ïðèâåðíóòè óâàãó ãðîìàä-
ñüêîñò³ äî ö³º¿ íåîäíîçíà÷íî¿
îñîáèñòîñò³, ÿ ïåðåðàõóâàëà ë³-
êàðí³ ñâîþ äâîì³ñÿ÷íó çàðîá³òíó
ïëàòó — 42 òèñ. ãðí. Êèÿíè ìà-
þòü ïàì’ÿòàòè, ùî êîøòîì ðîäè-
íè Òåðåùåíê³â ó ñòîëèö³ ïîáóäî-
âàíî ïîëîãîâèé ïðèòóëîê, áåç-
ïëàòíó ë³êàðíþ öåñàðåâè÷à Ìè-
êîëè äëÿ ÷îðíîðîá³â, ì³ñüêå çì³-
øàíå ó÷èëèùå, ÷îëîâ³÷ó òà æ³íî-
÷ó òîðãîâ³ øêîëè, í³÷ë³æí³ ïðè-
òóëêè, çîêðåìà ç áåçïëàòíèìè
êâàðòèðàìè äëÿ âä³â ³ç ä³òüìè,
äîáðîä³éí³ òà ïðîñâ³òíèöüê³ çà-
êëàäè. Òåðåùåíêè ñïîâíà êåðóâà-
ëèñÿ ãàñëîì, âèêàðáóâàíèì íà ¿õ-
íüîìó ðîäîâîìó ãåðá³: “Ïðàãíó-
òè äî ãðîìàäñüêèõ êîðèñòåé”.

Óïåâíåíà, ÿêáè â Êèºâ³ íèí³
çíàéøëîñÿ õî÷à á äåñÿòü òàêèõ
Òåðåùåíê³â, ÿêèì áóâ Ìèêîëà
Àðòåìîâè÷, íóæäåííèõ ïîìåíøà-
ëî á. ², äàé Áîæå, ùîá Óêðà¿íà
ìàëà ìåöåíàò³â äîñòàòíüî

Ірена Кільчиць а за ли ає иян дол читися до збор оштів на пам'ятни меценатові Ми олі Терещен

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Учора в інтерв'ю "Хрещати " заст пни олови КМДА
Ірена Кільчиць а розповіла про реалізацію столичних
про рам "Т рбота" та "Допоможи он ретній людині".
Пані Кільчиць а за ли ає иян вшан вати пам'ять най-
відомішо о мецената і доброчинця Ми ол Терещен а,
встановивши йом пам`ятни , і сама вже зробила пер-
ший внесо цю справ .
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Âîëîäèìèð ÔÅÄÎÐÅÍÊÎ: “Íà ï³äïðèºìñòâ³,
ÿêå ïîíàä 10 ðîê³â ïðàöþº 
ç³ çáèòêàìè, íå ìîæå íå âèíèêàòè
ïðîáëåì ç íàä³éí³ñòþ”
Ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí” ïðî ïðîáëåìè 
³ ïåðñïåêòèâè ñòîëè÷íî¿ ï³äçåìêè

— Êèÿíè ñïðèéìàþòü ìåòðîïîë³òåí ÿê
øâèäêèé ³ íàä³éíèé âèä òðàíñïîðòó. Ùîäî
øâèäêîñò³, òî òóò, ç îãëÿäó íà ïîñò³éí³ çà-
òîðè íà êè¿âñüêèõ øëÿõàõ, çàïåðå÷åíü íå-
ìàº, à ÿê ùîäî íàä³éíîñò³?

— Ñòîñîâíî íàä³éíîñò³ ìåòðîïîë³òåíó,
òî äëÿ ïðèêëàäó íàâåäåìî ïîêàçíèêè ðî-
áîòè çà 2007 ð³ê, êîëè ãðàô³ê ðóõó ïî¿çä³â
âèêîíàëè íà 99,99%. Öå îçíà÷àº, ùî ëè-
øå ó îäíîãî ç äåñÿòè òèñÿ÷ ïî¿çä³â áóëè
ïðîáëåìè ç ãðàô³êîì. Õî÷à, çâè÷àéíî,
òðóäíîù³ º. Ó ï³äïðèºìñòâà, ÿêå ïîíàä 10
ðîê³â ïðàöþº ç³ çáèòêàìè, ç óðàõóâàííÿì
òîãî ïåð³îäó, êîëè àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõó-
âàííÿ íàâ³òü ÷àñòêîâî íå ïîêðèâàëè ðåàëü-
í³ ïðèáóòêè, íå ìîæå íå âèíèêàòè ïðîá-
ëåì ç íàä³éí³ñòþ.

— ×è äîñèòü êîøò³â íèí³ âèä³ëÿþòü íà ðå-
ìîíò ðóõîìîãî ñêëàäó, ÿêèé ³ñòîòíî çíîñèâ-
ñÿ?

— Íà ðåìîíò âàãîí³â ïðèïàäàº çíà÷íà
÷àñòêà âèòðàò ìåòðîïîë³òåíó, àäæå ³íòåí-
ñèâí³ñòü ¿õíüî¿ åêñïëóàòàö³¿ äóæå âèñîêà.
Ïðîòÿãîì ðîêó îäèí âàãîí ó ñåðåäíüîìó
“ïðîá³ãàº” 120 òèñ. êì, ïåðåâîçÿ÷è ïîíàä
ì³ëüéîí ïàñàæèð³â. Çàãàëîì æå ïàðê ìåò-
ðîïîë³òåíó íàðàõîâóº 664 âàãîíè. Ç íèõ ò³,
ùî îáñëóãîâóþòü Ñâÿòîøèíñüêî-Áðîâàð-
ñüêó ë³í³þ, çíîøåí³ íà 90 %, Êóðåí³âñüêî-
×åðâîíîàðì³éñüêó — íà 65 %, Ñèðåöüêî-
Ïå÷åðñüêó — íà 35 %. Äî òàêîãî êðèòè÷-
íîãî ñòàíó ïðèçâåëè íåäîô³íàíñóâàííÿ ãî-
ëîâíèõ ïðîãðàì ç ðåìîíòó ðóõîìîãî ñêëà-
äó, ïðèäáàííÿ ìàòåð³àë³â òà çàïàñíèõ ÷àñ-
òèí, à òàêîæ áðàê êîøò³â äëÿ çàêóï³âë³ íî-
âèõ âàãîí³â. Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â íà
âñå ñïðÿìîâóâàëè ò³ëüêè 30—40 % ñóìè
â³ä ïîòðåáè, ÷îãî ÿâíî çàìàëî. Çíà÷íó äî-
ïîìîãó íàì íàäàº ñòîëè÷íà âëàäà. Çã³äíî
ç Ïðîãðàìîþ îíîâëåííÿ ðóõîìîãî ñêëàäó
Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó íà ïåð³îä 2008—
2011 ðîê³â, äëÿ çàì³íè ïîòÿã³â, ÿê³ âæå âè-
÷åðïàëè íîðìàòèâíèé òåðì³í åêñïëóàòà-
ö³¿, ïåðåäáà÷åíî çàêóïèòè 165 âàãîí³â. ¯õ
ñïðÿìóþòü íàñàìïåðåä íà Ñèðåöüêî-Ïå-
÷åðñüêó (ç óðàõóâàííÿì ââåäåííÿ â åêñ-
ïëóàòàö³þ ñòàíö³¿ “×åðâîíèé õóò³ð”), à òà-
êîæ íà Êóðåí³âñüêî-×åðâîíîàðì³éñüêó (ó
2008-ìó òàì ñïîðóäÿòü òðè ñòàíö³¿) ë³í³¿.
Ó íàéáëèæ÷èõ ïëàíàõ — ðåìîíò 184 âàãî-
í³â.

— ßê³ ïåðñïåêòèâè ó â³ò÷èçíÿíîãî âèðîá-
íèêà — Êðþê³âñüêîãî âàãîíîáóä³âíîãî çàâî-
äó? Àäæå ïåðøå çíàéîìñòâî ç ¿õí³ì ñèìïà-

òè÷íèì ïîòÿãîì â³äáóëîñÿ ïîíàä äâà ðîêè
òîìó, ³ ïàñàæèðè âæå ñòîìèëèñÿ íà íüîãî
÷åêàòè.

— Áóëî á äîáðå ìàòè ÿê³ñíèé ³ òåõí³÷-
íî äîñêîíàëèé âàãîí â³ò÷èçíÿíîãî âèðîá-
íèöòâà. Öå çíà÷íî ïîëåãøèëî á ðåìîíòè
³ òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ òåõí³êè ó ïðî-
öåñ³ åêñïëóàòàö³¿. Ïðîòå, íà æàëü, â Óêðà-
¿í³ íåìàº äîñâ³äó ïðîåêòóâàííÿ ³ âèãîòîâ-
ëåííÿ âàãîí³â äëÿ ïîòðåá ìåòðîïîë³òåíó.
Ùîá ÿêîñü çàïîâíèòè öþ ïðîãàëèíó, ñòî-
ëè÷í³ ìåòðîïîë³òåí³âö³ ï³äòðèìàëè ³í³ö³-
àòèâó Êðþê³âñüêîãî âàãîíîáóä³âíîãî çà-
âîäó ç Êðåìåí÷óêà Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³
ùîäî ðîçðîáêè òà âèïóñêó åêñïåðèìåí-
òàëüíîãî ïîòÿãó ç ï’ÿòè âàãîí³â. Ó 2005
ðîö³ óêëàëè óãîäó, ³ âæå äâà íàñòóïíèõ ðî-
êè äîñë³äí³ âàãîíè âèïðîáóâàëè íà ë³í³-
ÿõ êè¿âñüêî¿ ï³äçåìêè. Îäíàê ôàõ³âö³ âè-
ÿâèëè ÷èìàëî íåäîë³ê³â, é çàâîä çìóøå-
íèé áóâ ë³êâ³äóâàòè íåäîðîáêè. Íàïðè-
ê³íö³ 2007-ãî óäîñêîíàëåí³ âàãîíè çíîâó
ïðèáóëè äî ñòîëèö³ äëÿ ÷åðãîâèõ âèïðî-
áóâàíü. À âò³ì, ó ïðîöåñ³ ñï³âïðàö³ ìè
ïåðåñâ³ä÷èëèñÿ, ùî âèãîòîâèòè âàãîí
ìåòðîïîë³òåíó áåç äîñòàòíüîãî äîñâ³äó äî-
ñèòü ñêëàäíî. Ñêàæ³ìî, íà íîâîìó ïîòÿ-
ç³ çàñòîñîâàíî çàñòàð³ëèé êîíòàêòîðíî-
ðåçèñòîðíèé òÿãëîâèé ïðèâ³ä ïîñò³éíîãî
ñòðóìó. Íèí³ æ í³äå ó ñâ³ò³, êð³ì Ðîñ³¿, âæå
ïîíàä 15 ðîê³â âàãîíè ìåòðîïîë³òåíó ç
òàêèì ïðèâîäîì íå âèðîáëÿþòü. Êè¿â-
ñüêèé ìåòðîïîë³òåí òàêîæ âèð³øèâ ïåðå-
õîäèòè íà ñó÷àñíèé ³ åêîíîì³÷íèé ïðè-
â³ä íà áàç³ àñèíõðîííèõ òÿãëîâèõ äâèãó-
í³â.

— ²ç çá³ëüøåííÿì ó ìåòðîïîë³òåí³ ïàñàæè-
ðîïîòîêó êèÿíè âñå ÷àñò³øå ñêàðæàòüñÿ íà
òèñíÿâó. ×è ìîæëèâî ÷èìîñü çàðàäèòè?

— Ùîð³÷íî ïàñàæèðîïîò³ê ñòîëè÷íîãî
ìåòðîïîë³òåíó çðîñòàº íà 6—7 %. Ëèøå çà
îñòàíí³ òðè ðîêè â³í ï³äâèùèâñÿ íà 20 %
³ â îêðåì³ äí³ ñÿãàº 2,2 ìëí îñ³á. ×åðåç ââå-

äåííÿ â åêñïëóàòàö³þ íîâèõ ñòàíö³é çíà÷-
íî çðîñëî íàâàíòàæåííÿ íà öåíòðàëüíó
÷àñòèíó ³ ïåðåñàäêîâ³ âóçëè. Íèí³ äâ³ ë³-
í³¿ ìåòðîïîë³òåíó â ãîäèíè “ï³ê” ïðàöþ-
þòü ç ì³í³ìàëüíèìè ³íòåðâàëàìè — 1 õâ.
30 ñ. Ïîäàëüøå çìåíøåííÿ ³íòåðâàë³â íå-
ìîæëèâå ç ì³ðêóâàíü áåçïåêè ïåðåâåçåíü.
Òîìó äëÿ çá³ëüøåííÿ ïåðåâ³çíî¿ ñïðîìîæ-
íîñò³ ³ çìåíøåííÿ òèñíÿâè ó ìåòðîïîë³ò-
åí³ çáóäîâàíî äðóã³ âèõîäè ç³ ñòàíö³é “Ë³-
ñîâà” òà “Äàðíèöÿ” (çàïëàíîâàíî ñïîðó-
äæåííÿ äðóãîãî âèõîäó ç “Âîêçàëüíî¿”),
äîäàòêîâî ââåäåíî â ãðàô³ê ðóõó 120 ïî-
òÿã³â, â³äêðèòî ùå 18 êàñ ç ïðîäàæó æåòî-
í³â, çàïðîâàäæåíî òåõíîëîã³þ “çàñèëî÷-
íèõ” ïî¿çä³â. Ùîïðàâäà, ö³ çàõîäè íå äà-
ëè áàæàíîãî ðåçóëüòàòó, õî÷à äåùî ïîë³ï-
øèëè ñèòóàö³þ. Íèí³ ïàñàæèðîïîòîêè
çíà÷íî ïåðåâèùóþòü ïåðåâ³çíó ñïðîìîæ-
í³ñòü ìåòðîïîë³òåíó é ïðîäîâæóþòü çðîñ-
òàòè, ùî ïðèçâîäèòü äî ñêóï÷åííÿ ëþäåé
íà ñòàíö³ÿõ òà ó âàãîíàõ.

— ×è âïëèâàº ³íòåðâàë ðóõó ïî¿çä³â íà
áåçïåêó ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â?

— ×åðåç çðîñòàííÿ ïàñàæèðîïîòîê³â ó
ìåòðîïîë³òåí³ ïîòð³áíî çìåíøóâàòè ³íòåð-
âàëè, àëå, ñêàæó â³äâåðòî, íà ïåðøèõ äâîõ
ë³í³ÿõ çðîáèòè öå òåõíîëîã³÷íî íåìîæëè-
âî. Ùîäî òðåòüî¿, Ñèðåöüêî-Ïå÷åðñüêî¿
ë³í³¿, òî òóò º ïåâí³ ðåçåðâè, àëå ïîêè ùî
íå âèñòà÷àº ðóõîìîãî ñêëàäó. Ïèòàííÿ öå
âèð³øóºìî, îñê³ëüêè óêëàëè äîãîâ³ð íà ïî-
ñòàâêó 25 âàãîí³â. Ç íèõ 5 óæå íàä³éøëè,
³ íàðàç³ ¿õ íàëàãîäæóþòü. Áåçóìîâíî, ùî
ìåíøèé ³íòåðâàë ðóõó ïî¿çä³â, òî á³ëüø³
âèìîãè äî çëàãîäæåíîñò³ é íàä³éíîñò³ ðî-
áîòè ìåòðîïîë³òåíó.

— ßê³ ñòàíö³¿ íàéá³ëüø ïåðåâàíòàæåí³, à
â³äòàê ³ ïðîáëåìí³?

— Íàéá³ëüøå ¿õ íà Ñâÿòîøèíî-Áðîâàð-
ñüê³é ë³í³¿. Öå “Âîêçàëüíà”, “Ë³ñîâà”,
“×åðí³ã³âñüêà” òà “Ë³âîáåðåæíà”, à ï³ñëÿ

â³äêðèòòÿ òðîëåéáóñíîãî ìàðøðóòó ç Òðî-
ºùèíè äîäàëàñÿ ùå é “Äàðíèöÿ”. Íà Êó-
ðåí³âñüêî-×åðâîíîàðì³éñüê³é ë³í³¿ íàé-
ïðîáëåìí³øà “Ëèá³äñüêà”. Ðîçâàíòàæèòè
¿¿ âäàñòüñÿ ëèøå ï³ñëÿ ââåäåííÿ â åêñïëó-
àòàö³þ “Äåì³¿âñüêî¿”, “Ãîëîñ³¿âñüêî¿”,
“Âàñèëüê³âñüêî¿”. Íàäçâè÷àéíî ïåðåâàíòà-
æåíèé ïåðåõ³ä ì³æ “Òåàòðàëüíîþ” òà “Çî-
ëîòèìè âîðîòàìè”.

— ßê ïëàíóºòå ðîçâàíòàæóâàòè ö³ ñòàí-
ö³é?

— Ïðîáëåìó ìîæíà ðîçâ’ÿçàòè ò³ëüêè
ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè. Çàòâåðäæåíà Êè¿â-
ðàäîþ ùå ó 2005-ìó Êîìïëåêñíà ñõåìà
òðàíñïîðòó Êèºâà íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó
ìàº áóòè êîìïëåêñíîþ. Ñüîãîäí³ æ óâåñü
íàçåìíèé ì³ñüêèé òðàíñïîðò ðîçâèâàºòü-
ñÿ øëÿõîì ï³äâåçåííÿ ïàñàæèð³â äî ³ òàê
ïåðåâàíòàæåíèõ ñòàíö³é ï³äçåìêè. Ïàðà-
ëåëüíî ç ðîçâèòêîì ìåòðî òðåáà øóêàòè
äåøåâø³ òà âèêîðèñòîâóâàòè âæå ãîòîâ³ ðå-
ñóðñè äëÿ òðàíñïîðòóâàííÿ ïàñàæèð³â,
çîêðåìà ì³ñüêó çàë³çíèöþ.

— Ùî ïîòð³áíî ìåòðîïîë³òåíó äëÿ ñòà-
á³ëüíî¿ ðîáîòè, ó ÿê³é âêðàé çàö³êàâëåí³ êè-
ÿíè é ãîñò³ ñòîëèö³?

— Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí ïîòðåáóº íà-
ñàìïåðåä ñòàá³ëüíîãî ô³íàíñóâàííÿ. Ñïî-
ä³âàºìîñÿ, ùî íàéã³ðø³ ÷àñè, êîëè âòðà-
òèëè çíà÷íó ÷àñòèíó êàäð³â ³ òðèâàëèé ÷àñ
íå ïðîâîäèëè çàì³íè îáëàäíàííÿ ³ ðåìîí-
òó, âæå ïîçàäó. Ïîòð³áíî ïðèíàéìí³ 3—4
ðîêè íàïîëåãëèâî¿ ïðàö³ äëÿ “îäóæàííÿ”
ï³äïðèºìñòâà. Ñòîëè÷íà âëàäà íàäàº â³ä-
÷óòíó äîïîìîãó â ðîçáóäîâ³ ³ ðîçâèòêó ï³ä-
çåìêè, äîáðå ðîçóì³þ÷è, ùî ìåòðîïîë³ò-
åí — öå òðàíñïîðò, ÿêèé ïîòð³áíî åêñïëó-
àòóâàòè â³äïîâ³äíî äî âñ³õ íîðì ³ ïðàâèë
àáî çàêðèâàòè é íå íàðàæàòè íà íåáåçïå-
êó òèñÿ÷³ ëþäåé

Надія ШУМАК,
спеціально для “Хрещати а”

Київсь ий метрополітен завжди
в центрі ва и ромадсь ості.
Найшвидший вид транспорт пе-
реживає не найліпші часи.
Останнім часом чимало нарі ань
пасажирів стос ються тисняви,
я а зазвичай спостері ається
перед входом до станцій, біля
ес алаторів, ва онах. Звісно,
та і незр чності не додають лю-
дям настрою, та й метрополі-
тенівсь і ар менти їх с оріш
драт ють, аніж пере он ють.
Про сьо однішні проблеми й
перспе тиви столичної підзем и
"Хрещати " розповів перший
заст пни начальни а КП "Київ-
сь ий метрополітен" Володимир
Федорен о.
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

Кільчиць а Ірена Реонольдівна - заст пни олови Київсь ої місь ої державної адміністрації, олова
Координаційної ради

К леба Ми ола Ми олайович - начальни Сл жби справах неповнолітніх ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації),
заст пни олови Координаційної ради

Ковінь о Леонід Віталійович - начальни правління ор анізації лі вально-профіла тичної допомо и
матерям та дітям Головно о правління охорони здоров`я та медично о
забезпечення ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації), се ретар Координаційної ради

Бич ов В`ячеслав Володимирович - перший заст пни начальни а Головно о правління охорони здоров`я
та медично о забезпечення ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Костюрен о Тетяна Ми олаївна - в.о. начальни а Головно о правління соціально о захист населення
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації)

Гол бєва Ірина Єв еніївна - начальни правління справах жіно , інвалідів, ветеранів війни та
праці ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації)

Галиць ий І ор Іванович - начальни відділ римінальної міліції справах дітей ГУ МВС У раїни
м.Києві (за з одою)

Березен о Сер ій Іванович - ви он ючий обов`яз и начальни а, перший заст пни начальни а
Головно о правління справах сім`ї та молоді ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Герасимен о Василь Михайлович - заст пни начальни а Головно о правління освіти і на и ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Танцюра Валерій Анатолійович - дире тор Київсь о о місь о о центр соціальних сл жб для сім`ї,
дітей та молоді

На м Оле сій Петрович - заст пни начальни а Сл жби справах неповнолітніх ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Д вансь а Ірина Геннадіївна - завід юча прит л ом для дітей Сл жби справах неповнолітніх
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації)

З б Лариса Віталіївна - начальни приймальни а-розподільни а для дітей ГУ МВС У раїни в
м. Києві (за з одою)

Святнен о Леся Василівна - президент МБО "Сл жба порят н дітей" (за з одою)

Лев Я ів Оле сандрович - заст пни олови Голосіївсь ої районної м. Києві державної
адміністрації

Сінцов Геннадій Львович - заст пни олови Дарниць ої районної м. Києві державної
адміністрації

Висоць а Оль а Федорівна - заст пни олови Шевчен івсь ої районної м. Києві державної
адміністрації

Кравчен о Оле сій Петрович - заст пни олови Деснянсь ої районної м. Києві державної
адміністрації

По иба Оле сандр Павлович - заст пни олови Дніпровсь ої районної м. Києві державної
адміністрації

Мовчан Василь Михайлович - заст пни олови Оболонсь ої районної м. Києві державної
адміністрації

К лі Людмила Станіславівна - заст пни олови Печерсь ої районної м. Києві державної
адміністрації

Чорний Ві тор Іванович - заст пни олови Подільсь ої районної м. Києві державної
адміністрації

Назарен о Сер ій Іванович - заст пни олови Святошинсь ої районної м. Києві державної
адміністрації

Нові ова Ніна Гри орівна - заст пни олови Солом`янсь ої районної м. Києві державної
адміністрації

1. Óòâîðèòè òà çàòâåðäèòè ñêëàä Êîîð-
äèíàö³éíî¿ ðàäè ó ñïðàâàõ ä³òåé âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿),
ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èí-
í³ñòü, ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 21.07.2005
¹ 1318 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ ñêëàäó Êîîð-
äèíàö³éíî¿ ðàäè ó ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿)” òà â³ä 10.02.2006 ¹ 196 “Ïðî ñêëàä
Êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè ó ñïðàâàõ íåïîâíî-

ë³òí³õ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿)”.

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

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Ê³ëü÷èöüêó ². Ð.

Голова Л. Черновець ий

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

№ 1761 від 27 грудня 2007 року

Склад
Координаційної ради у справах дітей

виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Заст пни олови — ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Про організаційні заходи
щодо укладання Регіональної угоди

між виконавчим органом 
Київської міської ради 

(Київською міською державною
адміністрацією), Київською міською 

організацією роботодавців, Київською місь'
кою асоціацією роботодавців, 

Київською міською радою профспілок, 
міськими профспілками на 2008 рік

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1775 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про колективні договори і угоди”,
“Про організації роботодавців”, з метою забезпечення прав і гарантій трудящих у сфері трудових і соці#
альних відносин, попередження соціальної напруги у місті:

1. Ñòâîðèòè ðîáî÷ó êîì³ñ³þ âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ
âåäåííÿ ïåðåãîâîð³â ç Êè¿âñüêîþ ì³ñü-
êîþ îðãàí³çàö³ºþ ðîáîòîäàâö³â, Êè¿â-
ñüêîþ ì³ñüêîþ àñîö³àö³ºþ ðîáîòîäàâö³â,
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ïðîôñï³ëîê,
ì³ñüêèìè ïðîôñï³ëêàìè ç óêëàäàííÿ Ðå-
ã³îíàëüíî¿ óãîäè ì³æ âèêîíàâ÷èì îðãà-
íîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ
ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ), Êè-

¿âñüêîþ ì³ñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ ðîáîòîäàâ-
ö³â, Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ àñîö³àö³ºþ ðî-
áîòîäàâö³â, Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ
ïðîôñï³ëîê, ì³ñüêèìè ïðîôñï³ëêàìè íà
2008 ð³ê (äàë³ — Ðåã³îíàëüíà óãîäà) òà çà-
òâåðäèòè ¿¿ ñêëàä (äîäàºòüñÿ).

2. Äîðó÷èòè ðîáî÷³é êîì³ñ³¿:
2.1. Ïðîâåñòè ïåðåãîâîðè ³ çàáåçïå÷è-

òè óêëàäàííÿ Ðåã³îíàëüíî¿ óãîäè íà 2008
ð³ê.
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2.2. Çä³éñíþâàòè ïîñò³éíèé êîíòðîëü
çà âèêîíàííÿì Ðåã³îíàëüíî¿ óãîäè ï³ñëÿ
¿¿ óêëàäàííÿ.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ïðîìèñëîâî¿,
íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ òà ³ííîâàö³éíî¿ ïîë³òè-
êè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) âèñòóïèòè çàìîâíèêîì ðîá³ò ç
ðîçðîáêè Ðåã³îíàëüíî¿ óãîäè òà ¿¿ ìîí³-
òîðèíãó ç âêëþ÷åííÿì ¿õ äî òåìàòè÷íîãî
ïåðåë³êó ðîá³ò çà íàóêîâèìè ïðîãðàìàìè,
ÿê³ áóäóòü ô³íàíñóâàòèñÿ ó 2008 ðîö³ çà
ðàõóíîê ì³ñüêîãî áþäæåòó.

4. Êåð³âíèêàì ãîëîâíèõ óïðàâë³íü,
óïðàâë³íü òà ³íøèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîç-
ä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿), âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â ðàéîí-
íèõ ó ì. Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³
äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é) çä³éñíþâàòè
ïîñò³éíèé àíàë³ç âèêîíàííÿ Ðåã³îíàëü-
íî¿ óãîäè òà íàäàâàòè ³íôîðìàö³þ Ãîëîâ-
íîìó óïðàâë³ííþ ïðîìèñëîâî¿, íàóêîâî-
òåõí³÷íî¿ òà ³ííîâàö³éíî¿ ïîë³òèêè âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) äëÿ óçàãàëüíåííÿ çà ï³äñóìêàìè øåñ-
òè ì³ñÿö³â 2008 ðîêó òà çà 2008 ð³ê íå ï³ç-
í³øå í³æ äî 20 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, ùî íàñòó-
ïàº çà çâ³òíèì ïåð³îäîì.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ïðàö³ òà çàé-
íÿòîñò³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ï³ñëÿ óêëàäàííÿ Ðåã³îíàëü-
íî¿ óãîäè çàðåºñòðóâàòè ¿¿ â Ì³í³ñòåðñòâ³
ïðàö³ òà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè.

6. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ Ïàäàëêó Â. Ì.

Голова Л. Черновець ий

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

№ 1775 від 27 грудня 2007 року

Склад
робочої комісії виконавчого органу

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

для ведення переговорів з Київською міською організацією
роботодавців, Київською міською асоціацією роботодавців,

Київською міською радою профспілок, 
міськими профспілками з укладання Регіональної угоди

на 2008 рік

Соломен о Н.О. начальни юридично о відділ Головно о фінансово о правління

Сторожен о В.С. начальни Головно о правління житлово о осподарства

Поворозни М.О. начальни Головно о правління з питань ре ляторної політи и та
підприємництва

Шпари М.М. начальни Головно о правління ом нально о осподарства

Шпильовий І.Ф. начальни Головно о правління транспорт

Щербен о В.П. начальни Головно о правління з питань тор івлі та поб т

Ястр бинсь ий В.І. начальни Головно о правління з питань цінової політи и

Падал а В.М заст пни олови Київсь ої місь ої державної адміністрації - начальни
Головно о фінансово о правління, олова робочої омісії

Замишля О.Ж. заст пни начальни а правління промислової політи и Головно о
правління промислової, на ово-технічної та інноваційної політи и,
се ретар робочої омісії

Костюрен о Т.М. в.о. начальни а Головно о правління соціально о захист населення

Гриневич Л.М. начальни Головно о правління освіти і на и

Денисен о В.М. перший заст пни начальни а Головно о правління житлово о
забезпечення

Ж равсь ий В.М. начальни відділ з питань охорони праці апарат ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Зоріна С.І. начальни Головно о правління льт ри і мистецтв

Кач рова Л.В. начальни Головно о правління охорони здоров`я та медично о
забезпечення

Кисільова Т.М. начальни Головно о правління праці та зайнятості

К ла овсь ий Ю.П. перший заст пни начальни а Головно о правління земельних рес рсів

К харен о Р.І. начальни Головно о правління охорони льт рної спадщини

Міщен о Л.А перший заст пни начальни а Головно о правління ом нальної власності
м. Києва

Ні ітен о Ю.В. заст пни начальни а Головно о правління промислової, на ово-технічної
та інноваційної політи и

Олійни Т.І. начальни Головно о правління зв`яз , інформатизації та захист
інформації

Поздєєва К.В. начальни правління фінансів освіти, льт ри, молодіжної політи и,
засобів масової інформації, фізичної льт ри та спорт Головно о
фінансово о правління

Прилип о Ю.М. начальни відділ методичної роботи юридично о правління

Слиши Т.Ф. заст пни начальни а Головно о правління е ономі и та інвестицій

Про прийняття — передачу 
зовнішньобудинкових інженерних мереж 

та обладнання
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1777 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 09.03.2006 № 154/3245 “Про впорядкування прийнят#
тя до комунальної власності відомчого житлового фонду та інженерних мереж” та враховуючи звернення
Акціонерного товариства закритого типу “Україна#Реставрація” “ ( лист від 14.06.2007 № 96):

Про надання дозволу товариству
з обмеженою відповідальністю “БІО”

на проектування та виконання 
протизсувних робіт з будівництвом 

підпірної стінки на вул. Пимоненка, 13 
літери “К” і “З” у Шевченківському районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1781 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи містобудування”,
“Про охорону культурної спадщини”, з метою виконання протизсувних заходів та враховуючи звернення
товариства з обмеженою відповідальністю “БІО” від 23.02.2007 № 2:

1. Ïðèéíÿòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà òà ïåðåäàòè
ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ àêö³îíåðí³é
åíåðãîïîñòà÷àëüí³é êîìïàí³¿ “Êè¿âåíåðãî”
òà â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Àê-
ö³îíåðíà êîìïàí³ÿ “Êè¿ââîäîêàíàë” çîâ-
í³øíüîáóäèíêîâ³ ³íæåíåðí³ ìåðåæ³ òà îá-
ëàäíàííÿ çã³äíî ç äîäàòêàìè 1,2.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ó
âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðèéíÿòòÿ — ïå-
ðåäà÷ó çîâí³øíüîáóäèíêîâèõ ³íæåíåðíèõ

ìåðåæ òà îáëàäíàííÿ çàçíà÷åíèõ ó ïóíê-
ò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, íà óìîâàõ, âè-
çíà÷åíèõ óãîäàìè.

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

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

Голова Л. Черновець ий

1. Äîçâîëèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “Á²Î” çä³éñíèòè ïðîåêòóâàí-
íÿ òà âèêîíàííÿ ïðîòèçñóâíèõ ðîá³ò ç áó-
ä³âíèöòâîì ï³äï³ðíî¿ ñò³íêè íà âóë. Ïèìî-
íåíêà, 13 ë³òåðè “Ê” ³ “Ç” ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ï.2 öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Á²Î”:

2.1. Îòðèìàòè âèõ³äí³ äàí³ òà òåõí³÷í³ óìî-
âè íà ïðîåêòóâàííÿ îá’ºêòà;

2.2. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêó-
ìåíòàö³þ íà ñïîðóäæåííÿ ï³äï³ðíî¿ ñò³íêè
òà âèêîíàííÿ ³íøèõ ïðîòèçñóâíèõ çàõîä³â;

2.3. Âèð³øèòè ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ ïðà-
âà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ;

2.4. Îäåðæàòè äîçâîëè öåíòðàëüíîãî îð-
ãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ó ñôåð³ îõîðîíè êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè — Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè
³ òóðèçìó Óêðà¿íè, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè íà ïðîâåäåí-
íÿ çàçíà÷åíèõ ðîá³ò;

2.5. Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò âèð³øè-
òè ïèòàííÿ ùîäî ïàéîâî¿ ó÷àñò³ â³äïîâ³äíî
äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà” (³ç çì³íàìè ³
äîïîâíåííÿìè);

2.6. Îäåðæàòè â óïðàâë³íí³ äåðæàâíîãî àð-
õ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ äîçâ³ë íà
âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò òà â Ãîëîâíî-

ìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì
ì³ñòà Êèºâà îðäåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò ï³ñ-
ëÿ ïîãîäæåííÿ òà çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó òà âèêîíàííÿ ï³äïóíêò³â 2.3 — 2.5
öüîãî ïóíêòó.

3. Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî ç Ïðàâèëà-
ìè âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïîðóäàõ
òà íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îáëàäíàííþ â
ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíèìè ð³øåííÿì âèêî-
íàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà-
ðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 04.02.80 ¹ 125.

4. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà áåçàâàð³éíå òà ñâîº-
÷àñíå ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà äèðåê-
òîðà òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Á²Î” Àáäóðà¿ìîâà Àðñåí³ÿ Åíâåðî-
âè÷à.

5. Âñ³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè ïî çâåäåííþ ï³ä-
ï³ðíî¿ ñò³íêè ïîâèíí³ âèêîíóâàòèñü ò³ëüêè
ñèëàìè ÊÏ ÑÓÏÏÐ, äëÿ ÷îãî ÒÎÂ “Á²Î”
ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ï.2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ
óêëàñòè ç ÊÏ ÑÓÏÏÐ äîãîâ³ð ãåíåðàëüíî-
ãî ï³äðÿäó íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.

6. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çà-
ñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий
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Додаток 1
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 1777

від 27 грудня 2007 року

ПЕРЕЛІК
зовнішньобудинкових інженерних мереж та обладнання, 

які приймаються до комунальної власності територіальної громади м. Києва
та передаються у володіння та користування АК “Київенерго”

№
з/п

Адреса та назва мережі Довжина, по .м. Діаметр тр б, мм
ЦО

Рі поб дови
Балансова вартість , рн.

первинна залиш ова

1 2 3 4 5 6 7

1. Тепломережа від ТК 129/7-26 до зовнішньої стіни ІТП жило о б дин пров.
Ярославсь ом ,7/9

92,35 2д 159/250 2006-2007 340 790 340 790

Кабельні лінії 0,4 В до жило о б дин пров. Ярославсь ом 7/9

2. ТП 6045-36.6045/15 АВВГ 1 4x240 255 2007 49 635 49 635

3. ТП 6045-36.6045/14 АВВГ 1 4x240 237 2007 46 130 46 130

4. 36.6045/15-36.6045/14 АВВГ 1 4x240 5 2007 973 973

5. ТП 6045-36.6045/17 АВВГ 1 4x185 256 2007 46 080 46 080

6. ТП 6045-36.6045/16 АВВГ1 4x185 239 2007 43 020 43 020

7. 36.6045/17-36.6045/16 АВВГ 1 4x185 5 2007 900 900

8. Збір и абельні СК-5 = 4 шт (6045/14; 6045/15; 6045/16;6045/17) 2007 6 800 6 800

9. 36. 6045/15- ГРЩ-1 АВВГ 4x95 66 2007 12 768 12 768

10. 36. 6045/14-ГРЩ-1 АВВГ 4x95 66 2007 12 768 12 768

11. 36. 6045/17-ГРЩ-1 АВВГ 4x70 60 2007 11 040 11 040

12. 36. 6045/16-ГРЩ-1 АВВГ 4x70 60 2007 11 040 11 040

13. 36. 6045/15-ГРЩ-2 АВВГ 4x70 40 2007 7 360 7 360

14. 36. 6045/14-ГРЩ-2 АВВГ 4x70 40 2007 7 360 7 360

15. 36. 6045/17-ГРЩ-2 АВВГ 4x70 40 2007 7 360 7 360

16. 36. 6045/16-ГРЩ-2 АВВГ 4x70 40 2007 7 360 7 360

17. 36. 6045/15-ГРЩ-3 АВВГ 4x70 60 2007 11 040 11 040

18. 36. 6045/14-ГРЩ-3 АВВГ 4x70 60 2007 11 040 11 040

19. 36. 6045/17-ГРЩ-3 АВВГ 4x70 60 2007 11 040 11 040

20. 36. 6045/16-ГРЩ-3 АВВГ 4x70 60 2007 11 040 11 040

21. 36. 6045/15-ГРЩ-4 АВВГ 4x95 139 2007 26 890 26 890

22. 36. 6045/14- ГРЩ-4 АВВГ 4x95 139 2007 26 890 26 890

23. 36. 6045/17- ГРЩ-4 АВВГ 4x70 109 2007 20 056 20 056

24. 36. 6045/16-ГРЩ-4 АВВГ 4x70 109 2007 20 056 20 056

Тепломережі
Кабельні мережі, абельні збір и
Всьо о

92,35
2145

340
790
408
646
749
436

340
790
408
646
749
436

Додаток 2
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 1777 

від 27 грудня 2007 року

ПЕРЕЛІК
зовнішньобудинкових інженерних мереж та обладнання, 

які приймаються до комунальної власності територіальної громади м. Києва
та передаються у володіння та користування ВАТ “АК Київводоканал”

№ з/п Адреса та назва мережі Довжина по .м Діаметр тр б, мм Кіль ість олодязів Рі поб дови
Балансова вартість, рн

первинна залиш ова

1. Водопровідні мережі жило о б дин пров.
Ярославсь ом ,7/9

14
65,6

100
200

2007
2007

32
882
154
078

32
882
154
078

2. Каналізаційні мережі жило о б дин пров.
Ярославсь ом ,7/9

16,08 225 1 2007 52 477 52 477

Водопровідні мережі
Каналізаційні мережі
Всьо о

79,6
16,08

186 960
52 477
239 437

186 960
52 477
239 437

Заст пни олови — ерівни апарат Б. Стичинсь ий
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Ïðîùàííÿ 
Âàëåíòèíî
Âåëèêèé äèçàéíåð ïîêàçàâ ñâîþ îñòàííþ êîëåêö³þ

Óë³òêó 2007-ãî â Ðèì³ Âàëåíòè-
íî â³äñâÿòêóâàâ 45-ð³÷÷ÿ áðåíäó.
Òîä³ ïàí ¥àðàâàí³ ñêàçàâ, ùî “öå
³äåàëüíèé ìîìåíò äëÿ ïðîùàííÿ
ç³ ñâ³òîì ìîäè”, ìàþ÷è íà óâàç³
ðîçìàõ ñâÿòà. “Ìåí³ ïðîñòî ïî-
ùàñòèëî çðîáèòè ³ç çàõîïëåííÿ ìî-
ëîäîñò³ ïðîôåñ³þ, ÿêà ïðèíåñëà
ìåí³ ñò³ëüêè ðàäîñò³ é âèçíàííÿ, à
òàêîæ çáåðåãòè âëàñíèé ñòèëü, ïî-
ïðè âåëèê³ çì³íè, ùî ïîâñÿê÷àñ
â³äáóâàþòüñÿ ó âèð³ ìîäè”,— çà-
óâàæèâ ³ìåíèòèé äèçàéíåð.

Âîñåíè 2007-ãî â³í ïîêàçàâ
îñòàííþ êîëåêö³þ pret-a-porter
âåñíà-ë³òî-2008, ÿêà âèêëèêàëà
øêâàë îâàö³é â³ä âäÿ÷íî¿ ïóáë³êè.

Хто змінить метра?
Óæå íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ îãî-

ëîøåííÿ, ùî ïàí Âàëåíòèíî éäå
ç ïîñàäè õóäîæíüîãî êåð³âíèêà áó-
äèíêó Valentino, áóëî çàÿâëåíî: íî-
âèì êðåàòèâíèì äèðåêòîðîì áó-
äèíêó ñòàíå òàëàíîâèòèé äèçàéíåð
Îëåêñàíäðà Ôà÷³íåòò³. Ïàí³ Ôà÷³-
íåòò³ 35, àëå ó ¿¿ äîðîáêó ðîêè ïðà-
ö³ ó íàéïðåñòèæí³øèõ áóäèíêàõ
ìîäè, çîêðåìà ñ³ì — äëÿ Miu Miu
òà ï’ÿòü — ó áóäèíêó Gucci, äå ñïî-
÷àòêó áóëà äðóãèì äèçàéíåðîì, à
ïîò³ì â³äïîâ³äàëà çà æ³íî÷ó ë³í³þ
îäÿãó pret-a-porter ï³ñëÿ òîãî, ÿê
ï³øîâ êðåàòèâíèé äèðåêòîð Òîì
Ôîðä. Àëå çà ð³ê ¿é òàêîæ äîâåëî-
ñÿ çàëèøèòè öþ ðîáîòó ÷åðåç íå-
ïîðîçóì³ííÿ ç ìåíåäæìåíòîì. Íå-
çàáàðîì Îëåêñàíäðà Ôà÷³íåòò³ ÷ó-

äîâî ïîêàçàëà ñåáå ÿê äèçàéíåð
ñïîðòèâíî¿ ³òàë³éñüêî¿ ìàðêè Mon-
cler.

Çàðàõóâàííÿ ¿¿ íà ïîñàäó êðå-
àòèâíîãî äèðåêòîðà æ³íî÷èõ êî-
ëåêö³é îäÿãó áóäèíêó Valentino º
òð³óìôàëüíèì ïîâåðíåííÿì ó âè-
ùó ìîäíó ë³ãó.

Ó ñâîºìó çâåðíåíí³ äî ïðåñè
Îëåêñàíäðà Ôà÷³íåòò³ ñêàçàëà, ùî
âäÿ÷íà çà ÷åñòü ñòàòè ÷ëåíîì
êîìàíäè áóäèíêó Valentino. “Ïàí
Âàëåíòèíî äëÿ ìåíå çàâæäè áóâ
âç³ðöåì, ³êîíîþ ñòèëþ òà åëåãàíò-
íîñò³. Ìîº çàõîïëåííÿ òà ïîâàãà äî
íüîãî áåçìåæí³. ß â³ääàìñÿ öüîìó
ïðîåêòîâ³ ç óñ³ì åíòóç³àçìîì òà
ïðèñòàñòþ, ö³íóþ÷è âñå, ùî çðîá-
ëåíî, é áóäó ãîòîâà ïðåäñòàâèòè
ñâîþ ïåðøó êîëåêö³þ ó áåðåçí³
öüîãî ðîêó”,— ðîçïîâ³ëà äèçàé-
íåðêà Ôà÷³íåòò³.

Ïðåäñòàâíèêè Valentino Fashion
Group çàÿâèëè, ùî Îëåêñàíäðà
Ôà÷³íåòò³ º äèçàéíåðêîþ, êîòðà
çìîæå ÿêíàéêðàùå ³íòåðïðåòóâà-
òè é ïðèìíîæèòè ñïàäîê ãîëîâ-
íèõ ö³ííîñòåé Âàëåíòèíî.

Історія б дин
Valentino

Âàëåíòèíî (ïîâíå ³ì’ÿ — Âàëåí-
òèíî Êëåìåíòå Ëþäîâ³êî ¥àðàâà-
í³) íàðîäèâñÿ 1932 ðîêó â ²òàë³¿, ó
ìàëåíüêîìó ì³ñòå÷êó Âîãåðà â ñ³ì’¿
ïðîäàâöÿ åëåêòðè÷íèõ ëàìïî÷îê.
Ó øêîë³ ïîñò³éíî ìàëþâàâ ñóêí³,

áàãàòî ñóêîíü. Ó 1953 ðîö³ þíèé
Âàëåíòèíî âèðóøèâ äî Ïàðèæà, äå
íàâ÷àâñÿ ó Øêîë³ âèøóêàíèõ ìèñ-
òåöòâ òà Øêîë³ ïðè ïàëàò³ âèñîêî¿
ìîäè Ïàðèæà. Ïåðø³ êðîêè ó ñâ³-
ò³ ìîäè çðîáèâ ó äèçàéíåðà Æàíà
Äåññå, äå íàâ÷èâñÿ ñòâîðþâàòè
äðàï³ðîâêè òà ïðàöþâàòè ç äóæå
òîíêèì ìóñë³íîì ³ øèôîíîì. Ïî-
ò³ì â³í ïðàöþâàâ ó ìîäíîìó áó-
äèíêó Ã³ Ëàðîø, a 1959-ãî Âàëåí-
òèíî ¥àðàâàí³ ïîâåðíóâñÿ äî ²òà-
ë³¿, àáè â³äêðèòè âëàñíèé áóäèíîê
ìîäè â Ðèì³.

Ó 1960 ðîö³ Âàëåíòèíî ïîçíà-
éîìèâñÿ ç ìîëîäèì àðõ³òåêòîðîì
Äæàíêàðëî Äæ³àìåòò³, êîòðèé ñòàâ
éîãî ïàðòíåðîì ïî á³çíåñó òà ñó-
ïóòíèêîì ïî æèòòþ. Â òîé ÷àñ ÿê
Äæ³àìåòò³ çàéìàâñÿ ô³íàíñîâèìè
ïèòàííÿìè, Âàëåíòèíî çì³ã ïðè-
ñâÿòèòè ñåáå ïîâí³ñòþ ìîä³. É óæå
1962 ðîêó ìîäíèé áóäèíîê Valenti-
no ïðåäñòàâèâ ñâîþ ïåðøó êîëåê-
ö³þ âèñîêî¿ ìîäè, ùî ìàëà âåëè-
÷åçíèé óñï³õ.

Â îäíîìó ç ³íòåðâ’þ ïàí ¥àðà-
âàí³ ñêàçàâ, ùî íàéçàõîïëèâ³øèì
ïåð³îäîì ñâîãî æèòòÿ ³ òâîð÷îñò³
â³í ââàæàº ñàìå 1960-ò³ ðîêè: öå
áóâ ÷àñ dolce vita, êîëè æ³íêè ïî
3—4 ðàçè íà äåíü çì³íþâàëè
âáðàííÿ òà áàãàòî ÷àñó ïðîâîäèëè
á³ëÿ äçåðêàëà, ðîáëÿ÷è ìàê³ÿæ òà
ñòâîðþþ÷è ñêëàäí³ çà÷³ñêè. Òî áó-
ëà åïîõà ñïðàâæíüî¿ åëå´àíòíîñò³.
Ñàìå ó 1960-õ â ²òàë³¿ Âàëåíòèíî
çðîáèâ ñîá³ ³ì’ÿ çàâäÿêè øèêîâ³ òà
âèøóêàíîñò³ ñâî¿õ âèðîá³â, ùî â³ä-
ïîâ³äàëè äóõîâ³ ÷àñó,— â ²òàë³¿ áóâ
ê³íåìàòîãðàô³÷íèé áóì, òîí çàäà-
âàëè òàê³ øåäåâðè, ÿê “Ñîëîäêå
æèòòÿ” Ôåëë³í³, à â Ðèì³ ïàïàðàö³
ïåðåñë³äóâàëè ê³íîç³ðîê, àáè âëî-
âèòè åêñêëþçèâí³ êàäðè äëÿ òàá-
ëî¿ä³â.

Ó 1968 ðîö³ êîëåêö³ÿ Âàëåíòèíî
Collezione Bianca ç ìîäåëÿìè á³ëî-
ãî êîëüîðó íà òë³ ïàíóþ÷èõ ó ò³ ÷à-

ñè ÿñêðàâèõ â³äò³íê³â òà âèðàçíèõ
ìàëþíê³â ñòàëà ñïðàâæí³ì â³ä-
êðèòòÿì. ² êîëè Æàêë³í Êåííåä³
îáðàëà äëÿ ñåáå ìàëåíüêó á³ëó ìå-
ðåæèâíó ñóêíþ Valentino äëÿ âåñ³ë-
ëÿ ç ì³ëüÿðäåðîì Àðèñòîòåëåì
Îíàññ³ñîì, ìîëîäèé êóòþð’º ñòàâ
“ç³ðêîâèì” äèçàéíåðîì.

Öÿ êîëåêö³ÿ áóëà çíàêîâîþ äëÿ
áóäèíêó Valentino, òîä³ æ ç’ÿâèâñÿ
³ ëîãîòèï ìàðêè ó âèãëÿä³ ë³òåðè V.
Òàê íàðîäèëàñÿ “ìîäà â³ä Âàëåí-
òèíî”, ìîäà äëÿ áëèñêó÷èõ òà ïðè-
âàáëèâèõ æ³íîê.

Ìîäà Valentino — öå äîðîãå ìå-
ðåæèâî, à íàéãîëîâí³øå, öå âï³-
çíàâàí³ â³äò³íêè. ×åðâîíèé — íàé-
óëþáëåí³øèé ó ìîäåëüºðà, ³ ñóêí³
öüîãî êîëüîðó çàâæäè º â éîãî êî-
ëåêö³ÿõ. Ðîçê³øí³ âèòâîðè â³ä Âà-
ëåíòèíî ¥àðàâàí³ â³äîì³ â óñüîìó
ñâ³ò³: âîíè âèøóêàí³ òà áåçäîãàí-
íî âèêðîºí³, ÷àñòî âèãîòîâëåí³ ç
øîâêó, òàôòè â ïîºäíàíí³ ç äîðî-
ãèì ìåðåæèâîì òà àòëàñíèìè
ñòð³÷êàìè. Ñóêí³ Valentino íîñè-
ëè íàéÿñêðàâ³ø³ òà íàéâïëèâîâ³-
ø³ æ³íêè ñâ³òó — â³ä ïðèíöåññè
Ìîíàêî Ãðåéñ Êåëë³, àêòðèñ Åë³-
çàáåò Òåéëîð òà Îäð³ Õåïáåðí ³
êîðîë³âñüêèõ îñ³á ªâðîïè äî ñó-

÷àñíèõ ê³íîç³ðîê — Äæóë³¿ Ðî-
áåðòñ, Ñêàðëåòò Éîõàíññîí, Ãâ³-
íåò Ïåëòðîó, Äæåí³ôôåð Ëîïåç òà
³íøèõ.

Світовий спіх бренд
Valentino

Ñâ³òîâèé óñï³õ áóäèíêó Valenti-
no íå âèïàäêîâî ïîâ’ÿçàíèé ç
óì³ííÿì êóòþð’º òà éîãî îòî÷åí-
íÿ ïîêàçóâàòè ðîçê³øí³ ñóêí³ ìàð-
êè íà íàéâ³äîì³øèõ æ³íêàõ ñâ³òó
íà ÷åðâîíèõ êèëèìàõ ï³ä ÷àñ ïðåñ-
òèæíèõ ôåñòèâàë³â òà öåðåìîí³é.
Ó 2001 ðîö³ Äæóë³ÿ Ðîáåðòñ îòðè-
ìóâàëà “Îñêàð” ó â³íòàæí³é ÷îð-
í³é ñóêí³ â³ä Âàëåíòèíî ¥àðàâàí³,
ùî äàëî ïîøòîâõ íîâ³é õâèë³ â³í-
òàæíî¿ ìîäè ó ñâ³ò³. Îêð³ì êîëåê-
ö³é “îò êóòþð”, ùî ïîêàçóþòü ðå-
ãóëÿðíî â Ïàðèæ³ ç 1989 ðîêó, Âà-
ëåíòèíî òàêîæ çàïóñòèâ äâ³ ë³í³¿
ïðåò-à-ïîðòå äëÿ æ³íîê, äâ³ ë³í³¿
äëÿ ÷îëîâ³ê³â òà ãàìó àêñåñóàð³â. Ç
ïî÷àòêó 1990-õ áóäèíîê Valentino
òàêîæ ïðàöþº íàä ñòâîðåííÿì
ïàðôóì³â, îêóëÿð³â òà àêñåñóàð³â
äëÿ ÷îëîâ³ê³â. Íà ñüîãîäí³ Valenti-
no — öå 1250 òî÷îê ïðîäàæó â 69
êðà¿íàõ ñâ³òó, òîâàðîîá³ã ñòàíîâèòü
ïîíàä 240 ìëí ºâðî.

Ретроспе тива
“Валентино в Римі —
45 ро ів стилю”

Ç 8 ëèïíÿ äî 28 æîâòíÿ 2007 ðî-
êó â Ðèì³ ó ìóçå¿ Ara Pacis â³äáó-
âàëàñÿ âèñòàâêà âèðîá³â â³ä Âàëåí-
òèíî, ïðèñâÿ÷åíà 45-ð³÷÷þ áóäèí-
êó Valentino. Öÿ ðåòðîñïåêòèâà ³òà-
ë³éñüêîãî ìîäåëüºðà — á³ëüø ÿê
300 ñóêîíü, àêñåñóàðè, ôîòîãðàô³¿,
åñê³çè òà ìàëþíêè ç àðõ³â³â ìàéñ-
òðà — ñèìâîë³çóº ïîâàãó äî òàëàí-
òó Âàëåíòèíî ó ñâ³ò³ ìîäè, â ÿêî-
ìó ÷èìàëó ðîëü â³äâåäåíî ðóêàì
êðàâ÷èíü òà âèøèâàëüíèöü, êîòð³
ñòâîðþþòü íåïîâòîðí³ ðå÷³ âèñî-
êî¿ ìîäè.

Ñïåö³àëüíî äî ö³º¿ ðåòðîñïåêòè-
âè âèäàâíèöòâî Taschen ï³äãîòó-
âàëî âåëèêó ìîíîãðàô³þ A Great
Italian Story (Âåëèêà ³òàë³éñêà ³ñòî-
ð³ÿ), ïðèñâÿ÷åíó òâîð÷îñò³ Âàëåí-
òèíî. Âèäàííÿ ïðî³ëþñòðîâàíå
÷èñëåííèìè ôîòîãðàô³ÿìè ç àðõ³-
âó ìàéñòðà òà äîïîâíåíå ð³çíèìè
ñòàòòÿìè ïðî êóòþð’º, îïóáë³êîâà-
íèìè ó ð³çíèõ ÷àñîïèñàõ ñâ³òó. Ó
ìîíîãðàô³¿, ÿêà êîøòóº $1000,—
738 ñòîð³íîê, ¿¿ êîëåêö³éíèé íà-
êëàä ë³ì³òîâàíèé — 2000 ïðîíó-
ìåðîâàíèõ ïðèì³ðíèê³â, êîæåí ç
ÿêèõ âëàñíîðó÷ ï³äïèñàâ Âàëåíòè-
íî ¥àðàâàí³. À ñïåö³àëüíîãî àðò-
âèäàííÿ ìîíîãðàô³¿, òàêîæ ç àâòî-
ãðàôîì ìàéñòðà, º ëèøå 100 ïðè-
ì³ðíèê³â, äå âì³ùåíî 4 â³ääðóêî-
âàíèõ îðèã³íàëüíèõ ìàëþíêè Âà-
ëåíòèíî, ³ êîøòóº ðàðèòåò óæå
$4000!

Íàòàëÿ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

21 січня Парижі розпочався Тиждень висо ої моди, в
рам ах я о о ороль червоно о ольор Валентино Ґа-
равані серед представив останнє за свою 45-річн
ар'єр шо . Фінальне дефіле жіночо о одя "от -
тюр" пана Ґаравані відб лося в м зеї О юста Родена і
зібрало близь о 700 остей.

Валентино Гаравані попрощався з висо ою модою на цьом тижні

Мане ени в очі ванні на ново о бо а моди
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КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАПРОШУЄ ВЗЯТИ УЧАСТЬ 
У КОНКУРСІ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:

Кандидату необхідно заповнити анкету, форму якої можна отримати на сайті www.kmv.gov.ua. 
Заповнену форму анкети та документи на участь у конкурсі необхідно надіслати до 28 січня 2008 р. 

за адресою gryshyna@ekonomic.kyiv�city.gov.ua, позначивши у темі листа назву вакансії.

КЕРІВНИКИ

ДИРЕКТОР  КП “КИЇВМІСЬКСВІТЛО”

Основні обов’язки:
� Розвиток системи зовнішнього освітлення міста Києва за чотирма напрямками:
� Транспортні магістралі — з метою забезпечення безпеки на дорозі та

організації освітлення проїжджої частини вулиць.
� Житлові райони та пішохідні зони — з метою забезпечення безпечного руху

транспорту та пішоходів.
� Архітектурне — з метою створення єдиної програми освітлення міста Києва

у нічний час.
� Ландшафтно'паркове.

� Модернізація сучасної системи управління зовнішнім освітленням,
впровадження сучасних систем автоматизації управління з використанням
прогресивного світового досвіду.

� Впровадження нових технологій з використанням альтернативних джерел
електроенергії.

� Впровадження передових та економічних систем зовнішнього освітлення міста
Києва.

Основні вимоги:
� За освітньо'кваліфікаційним рівнем магістр або спеціаліст;
� Досвід роботи за фахом на керівних посадах не менше 5 років або стаж роботи

за фахом не менше 10 років;
� Досвід керівництва на підприємстві із загальною кількістю працівників понад

400 осіб є перевагою;
� Вільне користування ПК;
� Високий професіоналізм, самостійність у прийнятті рішень;
� Вміння створити команду кваліфікованих працівників, здійснити раціональне

розміщення та цільове використання персоналу.
Умови праці:
� Гідна оплата праці та премії.
� Оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів.

Телефон для довідок 278�67�76.

Головне управління економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
подовжує конкурс на заміщення вакантних посад:

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ

Кваліфікаційні вимоги:
� Освіта економічна за освітньо'кваліфікаційним рівнем магістр.
� MBA є перевагою.
� Досвід роботи за фахом на керівних посадах не менше 5 років або стаж роботи

за фахом 10 років.
� Вільне користування ПК.
� Вміння розставити пріоритети та організувати роботу, здійснити раціональне

розміщення та цільове використання персоналу.
� Високий професіоналізм, самостійність у прийнятті рішень.

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

Кваліфікаційні вимоги:
� Освіта економічна за освітньо'кваліфікаційним рівнем магістр.
� Досвід роботи на керівних посадах не менше 5 років або стаж роботи за фахом

не менше 7 років.
� Вільне користування ПК.
� Аналітичні здібності, висока працездатність та відданість роботі, робота на

результат.
� Уважність, акуратність, прагнення до зростання та розвитку.
� Відповідальність, цілеспрямованість, ініціативність, чесність, уміння працювати

у команді.

СПЕЦІАЛІСТИ З ФІНАНСІВ

ГОЛОВНИЙ ЕКОНОМІСТ

Кваліфікаційні вимоги:
� Освіта економічна за освітньо'кваліфікаційним рівнем магістр або спеціаліст.
� Стаж роботи за фахом не менше 7 років.
� Вільне користування ПК.
� Аналітичні здібності, висока працездатність та відданість роботі, робота на

результат.
� Уважність, акуратність, прагнення до зростання та розвитку.

ПРОВІДНИЙ ЕКОНОМІСТ

Кваліфікаційні вимоги:
� Економічна освіта за освітньо'кваліфікаційним рівнем магістр або спеціаліст.
� Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за

відповідною спеціалізацією.
� Стаж роботи за фахом не менше 5 років.
� Вільне користування ПК.
� Аналітичні здібності, висока працездатність та відданість роботі, робота на

результат.
� Уважність, акуратність, прагнення до зростання та розвитку.

ЕКОНОМІСТ І КАТЕГОРІЇ

Кваліфікаційні вимоги:
� Освіта економічна за освітньо'кваліфікаційним рівнем спеціаліст або бакалавр.
� Вільне користування ПК.
� Без вимог до стажу.
� Уважність, акуратність, прагнення до зростання та розвитку.

Більш детальну інформацію стосовно вакансій можна отримати на офіційному сайті КМДА www.kmv.gov.ua або за телефоном 0�51
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Íàø çàñò³éíèé Ïóøê³í
Âîëîäèìèðó Âèñîöüêîìó — 70 ðîê³â
Îëåã ØÅÍÄÅÐÎÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Âèñîöüêèé ñüîãîäí³. Ñï³âàê?
Àëå öå ñï³âàê ïîçà øîó-á³çíå-
ñîì, éîãî íåìîæëèâî óÿâèòè ñî-
á³ í³ â ÿê³é ³ç øêàë, ùî ³ñíóþòü
ñüîãîäí³. Áàðä? Àëå áàðä — ïðè-
âàòíèé ãîëîñ, äî ïðèâàòíîãî æ
ñëóõà÷à ³ îáåðíåíèé, â³í íå ìî-
æå ñï³âàòè äëÿ ñòàä³îíó, à Âè-
ñîöüêèé ñï³âàº òàê. Àêòîð-ç³ð-
êà? Ìàáóòü, àëå öå îçíà÷àº, ùî
â³ä óñüîãî Âèñîöüêîãî çàëèøèâ-
ñÿ îäèí Æåãëîâ. Âèñîöüêèé í³-
áè á³ëüøå. Âåëèêèé òåàòðàëü-
íèé àêòîð-ëåãåíäà? Àëå öå äó-
ð³ñòü. Ñêàæ³òü, ò³, õòî ñüîãîäí³
ñëóõàþòü “Êîë³þ” ïî “Àâòîðà-
ä³î”, ùî æ, äóìàþòü, ùî öå
Ãàìëåò ñï³âàº? Éîãî òåàòð í³ÿê
íå ïîâ’ÿçàíèé ç éîãî ñëàâîþ.
Ïîåò? Àëå ñüîãîäí³ íå ìîæå áó-
òè ïîåòà ç òàêèì ñòóïåíåì âïëè-
âó ³ ç òàêèìè ïîãàíèìè â³ðøà-
ìè. Â³í íå áóâ ïîçáàâëåíèé â³ä-
÷óòòÿ ñëîâà, àëå íå ñòàâèâ ñîá³
ïîåòè÷íèõ çàâäàíü. Áðàâ âñå, ùî
ïîòðàïëÿëî — ÷àñò³âêó, ì³ñüêèé
ðîìàíñ, áëàòí³ ï³ñí³, êàçêó, ë³-
ðè÷íó ³ ãðîìàäÿíñüêó ïîåç³þ, ³
âñ³ì öèì âèñëîâëþâàâñÿ, ³íîä³
íå ñò³ëüêè áåç ñìàêó, ñê³ëüêè
íåõèòðî ¿õ ïåðåì³øóþ÷è — íå
ÿê ïðîäóìàíèé ïðèéîì, à çà
øâèäê³ñòþ òâîðåííÿ. Ïîåò, ó
ÿêîãî ðèìóþòüñÿ “çàïàñ òåïëà
äóø³” òà “êëàïàíà ³ âêëàäèø³”,
ìàº õîðîøèé âèãëÿä ó ñò³íãàçå-
ò³ àâòîáàçè, àëå â ³íøèõ ì³ñöÿõ
éîãî ñëóõàòè âàæêî.

Âèðàçí³ñòü ³ñíóâàííÿ ïîçà
âñÿêèìè ñüîãîäí³øí³ìè øêàëà-
ìè êðàùå äîïîìàãàº çðîçóì³òè
ñòóï³íü àðõà¿÷íîñò³ ô³ãóðè.
Çäàºòüñÿ, ùî ó âèïàäêó ç Âè-
ñîöüêèì ðîñ³éñüêà êóëüòóðà ç³-
áðàëà âñ³ ìîæëèâ³ ðîë³ — ïðî-
ïîâ³äíèêà, ìèñëèòåëÿ, ïîåòà —
³ âñ³ ¿õ çâàëèëà â îäíó êóïó. Íà-
çâàëà àêòîðîì — ïðîñòî òîìó,
ùî ó àêòîðà º ïðàâî ãîâîðèòè
ïóáë³÷íî. Êîëè àêòîð âèÿâëÿº-
òüñÿ íàö³îíàëüíîþ ñîâ³ñòþ ³ ðî-
çóìîì — öå ÿêàñü åïîõà Âåëè-
êî¿ ôðàíöóçüêî¿ ðåâîëþö³¿.

Àëå, ÿêùî âèçíàòè öåé àðõà-
¿çì, ïîòð³áíî ï³òè äàë³ ³ ñêàçà-
òè, ùî ëþäèíà ñèíòåçóâàëà â
ñâî¿é òâîð÷îñò³ òà æèòò³ âñ³ ö³
ðîë³ ³ âñ³ ö³ êóëüòóðí³ ïëàñòè. Ç

÷îãî áåçïåðå÷íî âèïëèâàº: Âî-
ëîäèìèð Ñåìåíîâè÷ Âèñîöü-
êèé — ô³ãóðà ãðàíä³îçíà, âè-
çíà÷íà äëÿ íàö³îíàëüíî¿ ñâ³äî-
ìîñò³. ² öå ïðàâäà: ó êîæíîãî º
ùî ñêàçàòè ïðî íüîãî ³ ùî ç
íüîãî ïðîöèòóâàòè. Ïðÿìî
Ïóøê³í. Àëå öå òàêèé Ïóøê³í,
ÿêèé ÷àñòêîâî ³ Øóôóòèíñüêèé,
òà ñâ³äîì³ñòü òîãî, ùî â ðîñ³é-
ñüê³é êóëüòóð³ ìîæå áóòè ô³ãó-
ðà ïðîì³æíà ì³æ Ïóøê³íèì ³

Øóôóòèíñüêèì, äîñèòü áîë³ñ-
íî.

Ïðàâäà, áîë³ñí³ñòü òóò íå çà-
âàæàº, à íàâïàêè. Âñå, ùî â³ä
íüîãî çãàäóºòüñÿ, íå ñëîâî, íå
âèñë³â, íå òåçà, à åìîö³ÿ, ³ öÿ
åìîö³ÿ — ìóêà. Äîñèòü ð³çíî-
ìàí³òíà, ð³çíèõ ÷àñ³â, ð³çíèõ
æàíð³â, òðàã³÷íà, êîì³÷íà, òàêà,
ùî ñòåíàº àáî áàëàìóòèòü, àëå
çàâæäè — ìóêà. Îòæå, òóò º
ÿêàñü àâòåíòè÷í³ñòü.

Éîãî Ãàìëåò ïîòåðïàº â³ä òî-
ãî, ùî äîâêðóãè Äàíñüêå êîðî-
ë³âñòâî, à éîãî Ëîïàò³í — â³ä
òîãî, ùî â³í á³çíåñìåí ó ñâ³ò³
ïðèñòîéíèõ ëþäåé. Êîëèøí³é
çåê ìó÷èòüñÿ òàòóþâàííÿì íà
ë³â³é ³ ïðàâ³é ãðóäÿõ, ñïîðòñìå-
íè ³ àëüï³í³ñòè ìó÷àòüñÿ â³ä ô³-
çè÷íèõ çóñèëü, ñîëäàòè — â³ä
â³éíè, ï³äâîäíèêè — â³ä âîäè,
êîõàíåöü — â³ä íåìîæëèâîñò³
äîäçâîíèòèñÿ, ïàñàæèð — â³ä
íåëüîòíî¿ ïîãîäè, ïàïóãà — â³ä
äèòÿ÷èõ îáðàç ó äæóíãëÿõ.

Äî ñëîâà, ïðî öüîãî ïàïóãó ç
éîãî “Àë³ñè”. Ó “Àë³ñ³ ç êðà¿íè
÷óäåñ” íåìàº òàêîãî ïåðñîíàæà.
² íàâ³òü ìàëî òîãî, ó âèøóêàíî-
ìó â³êòîð³àíñüêîìó ñâ³ò³ Ëüþ¿ñà
Êåððîëëà öüîãî õàìà ç ïðèñâèñ-
òîì âàæêî óÿâèòè. Â ò³é àáî ³í-
ø³é ì³ð³ öå ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî
õóäîæíüîãî òåêñòó, â ÿêèé ïî-
òðàïëÿº Âèñîöüêèé; ³ â “Äîíà
Ãóàíà”, ³ â “Àðàïà Ïåòðà Âåëè-
êîãî” â³í âõîäèòü ç³ ñâîºþ ìó-
êîþ, ìàëî îáóìîâëåíîþ ëîã³-
êîþ öüîãî òåêñòó. ßêùî â³í àê-
òîð — òî âèêîíóþ÷èé ñåáå ñà-
ìîãî.

Í³, íå çîâñ³ì. Îáðàç, ÿêèé
ñòî¿òü çà Âèñîöüêèì, òàêèé. Öå
ñèëüíà ëþäèíà, ÿêà ç³øòîâõíó-
ëàñÿ ç áåçãëóçäÿì ñâîº¿ ñèëè. Öå
ð³øó÷à ëþäèíà, ÿêà í³÷îãî íå
ìîæå âèð³øèòè, ä³ÿ÷, ÿêèé í³-
÷îãî íå ìîæå çðîáèòè, ìèñëè-
òåëü, ÿêèé í³÷îãî íå ìîæå çðî-
çóì³òè, ìà÷î, ÿêèé íå ìîæå çà-
âîþâàòè æîäíî¿ æ³íêè. Ñèëà
éäå íà ïåðåæèâàííÿ ñâîãî áåç-
ñèëëÿ, íåïîòð³áíîñò³ ³ âèïàäêî-
âîñò³. Ëþäèíà ïåðåêðó÷åíà, ÿê
êàíàò, íàïðóãà êàíàòà âèòðà÷àº-
òüñÿ íà òå, ùîá ïåðåêðóòèòè ñå-
áå ùå ù³ëüí³øå. Â³í ìàéæå âè-
ùèòü â³ä òîãî, ÿê éîìó áîëÿ÷å,
àëå ñèëó öüîãî êðèêó âêëàäàº â
òå, ùîá áóëî ùå áîëþ÷³øå.

Ïîçèö³ÿ çðîçóì³ëà. Àëå ïðîá-
ëåìà â òîìó, ùî, ãðàþ÷è ñåáå
ñàìîãî, â³í ðàçîì ³ç òèì í³êîëè
ñàìèì ñîáîþ íå ïîñòàº. Ðîçóì-
í³ ëþäè êàæóòü, ùî Âèñîöüêî-
ãî ïîòð³áíî ïîð³âíþâàòè ç Áåëü-
ìîíäî ó ô³ëüì³ “Íà îñòàííüîìó
äèõàíí³”, ùî îñü ÿêáè ó íàñ çí³-
ìàëè òîä³ òàê³ ô³ëüìè, òî öå áóâ
áè ô³ëüì äëÿ Âèñîöüêîãî. Ìå-
í³ çäàºòüñÿ, öå òî÷íî, àëå ó íüî-
ãî íåìàº ò³º¿ ÷èñòîòè ³ óñâ³äîì-

ëåíîñò³ ñâîº¿ ñèòóàö³¿, ÿêà º â
öüîìó ô³ëüì³. Âèñîöüêèé í³êî-
ëè íå áåðå ö³º¿ íîòè, â³í çàâæäè
ìàñêóºòüñÿ. Â³í ìîæå ñêàçàòè
ïðî ñìåðòü: “Í³, í³õòî íå ãèíå
äàðìà, òàê êðàùå, í³æ â³ä ãîð³ë-
êè ³ â³ä ïðîñòóä”, àëå ãîâîðèòü
â³í öå ï³ä ìàñêîþ óìîâíîãî
ñï³âàêà àëüï³í³çìó, à íå â³ä ñå-
áå. Éîãî ÿêîñü íå âèñòà÷àº íà
äîóñâ³äîìëåííÿ ñåáå ñàìîãî.

Í³, çðîçóì³ëî, ùî â 70-ò³ ðî-
êè öÿ éîãî ìóêà ÷óëàñÿ ÿê ìó-
êà çàãíàíîñò³ ðàäÿíñüêîþ âëà-
äîþ, ³ òîìó Âèñîöüêèé ðîçóì³â-
ñÿ ÿê ãîëîñ íàðîäíîãî ïðîòåñ-
òó. Ó öüîìó ñåíñ³ â³í áóâ ãîëî-
ñîì ïîêîë³ííÿ, àëå òóò ÿêðàç
ïîçíà÷àºòüñÿ â³äì³íí³ñòü 70-õ ³
òîãî, ùî íèí³. ßêùî öå ãîëîñ
ïîêîë³ííÿ, òî öå îçíà÷àº âñüî-
ãî ëèøå, ùî âñå öå ïîêîë³ííÿ
íå çìîãëî ï³äíÿòèñÿ äî óñâ³äîì-
ëåííÿ âëàñíî¿ ïîçèö³¿, à ñàìå:
äî ðîçóì³ííÿ áåçãëóçäÿ ³ñíóâàí-
íÿ ñèëüíî¿ ëþäèíè â çàñòèãëî-
ìó ñâ³ò³, äå ä³ÿ íå ïîòð³áíà, ð³-
øåííÿ íå ïîòð³áíå, ³ ºäèíå, íà
ùî ìîæíà âèêîðèñòàòè ñèëè, —
öå íà çíèùåííÿ ñåáå ñàìîãî, à
ºäèíå, â³ä ÷îãî ìîæíà îòðèìà-
òè çàäîâîëåííÿ, — öå â³ä òîãî,
ùî òè âèêîðèñòàâ ñâî¿ ñèëè
ïðàâèëüíî. Ðàäÿíñüê³ ñ³ìäåñÿò-
íèêè íå áóëè äèñèäåíòàìè,
³äåîëîãàìè, áîðöÿìè, âîíè íå
ä³ÿëè — âñå öå ³íøèé êîäåêñ
ïîâåä³íêè — ø³ñòäåñÿòíèê³â.
Âîíè ìó÷èëèñÿ ñîáîþ, àëå äó-
ìàëè, ùî ìó÷àòüñÿ ðàäÿíñüêîþ
âëàäîþ. ² ÿêùî ïåðøå — óí³-
êàëüí³ñòü ¿õíüî¿ ñèòóàö³¿, òî äðó-
ãå — íåçäàòí³ñòü çðîçóì³òè öþ
óí³êàëüí³ñòü.

Öå ³ º ñòàí äåñü ïîñåðåäèí³
ì³æ Ïóøê³íèì ³ Øóôóòèí-
ñüêèì. Êîëè çàãàëîì òè ðîçóì³-
ºø, ùî º âåëèêà ïîåç³ÿ, âåëèêå
ê³íî, âåëèêå ìèñòåöòâî. Àëå îä-
íî÷àñíî äåñü ó òåáå â ãîëîâ³
õëþïî÷åòüñÿ äóìêà ïðî òå, ùî
íå áóâàº ïîãàíîãî ìèñòåöòâà,
áóâàº ìàëî ãîð³ëêè. À îñü âè-
ï’ºø — ³ òàêà òóãà, òàê ÿñíî âñå
ñòàº, òàê òîñêíî — êàéô!

Öå íå ïðîñòî ðîñ³éñüêèé ñèí-
òåç, öå îñòàíí³é çà ÷àñîì ðîñ³é-
ñüêèé ñèíòåç. Ï³ñëÿ Âèñîöüêî-
ãî í³÷îãî òàêîãî æ ïðîíèçëèâî-
ãî ³ ö³ë³ñíîãî á³ëüøå íå ç’ÿâè-
ëîñÿ

Ç öüîãî ñâ³òó
Íàö³îíàëüíèì ñèìôîí³÷íèì îðêåñòðîì ïðîäèðèãóâàâ Âîëîäèìèð Êîæóõàð
Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

На онцертах, подібних
до то о, що відб вся цьо-
о тижня Національній
філармонії за частю Во-
лодимира Кож харя, при-
родно очі вати армат-
них пострілів фіналі. І
хоча їх не б ло, зала, од-
на , здри алася: від зв -
ів д хових інстр ментів
та оплес ів дири ентові.

Âîëîäèìèð Êîæóõàð óæå ìàé-
æå äâàäöÿòü ðîê³â äèðèãóº â îð-
êåñòðîâ³é ÿì³ Íàö³îíàëüíî¿ îïå-
ðè Óêðà¿íè. À äî òîãî â³í ïîíàä
äåñÿòü ðîê³â ïðîâ³â ó ï³äçåìåëë³

Ìîñêîâñüêîãî ìóçè÷íîãî òåàòðó
³ìåí³ Ñòàí³ñëàâñüêîãî òà Íåìè-
ðîâè÷à-Äàí÷åíêà, äå òàêîæ î÷î-
ëþâàâ îðêåñòð. Íà ïîâåðõíþ
êîíöåðòíî¿ ñöåíè, çâ³ñíî, òàêîæ
âèáèðàâñÿ, õî÷à é çíà÷íî ð³äøå.
Êîæóõàð ïî÷èíàâ ÿê äèðèãåíò, à
çãîäîì áóâ õóäîæí³ì êåð³âíèêîì
Äåðæàâíîãî àêàäåì³÷íîãî ñèìôî-
í³÷íîãî îðêåñòðó Óêðà¿íè, òîæ çà
ïëå÷èìà, îêð³ì ïîñòàíîâîê îïåð,
ìàº ÷èìàëî ñèìôîí³é òà ð³çíî-
æàíðîâî¿ êàìåðíî-³íñòðóìåí-
òàëüíî¿ ìóçèêè. À âò³ì, äî êîæ-
íîãî êîíöåðòíîãî âèõîäó ìàåñò-
ðî íà òàê çâàíèé âèäèìèé äèðè-
ãåíòñüêèé ï’ºäåñòàë õî÷åòüñÿ ä³á-
ðàòè ùîñü íà êøòàëò ïðîìåòå¿â-
ñüêî¿ ôîðìóëè “ÿ ïðèéøîâ ñêà-
çàòè ñâ³òîâ³, ùî ÿ ñèëüíèé ³ ìî-
ãóòí³é”. Òàê, í³áè äèðèãåíò ³
ñïðàâä³, çì³íèâøè òåìðÿâó êîí-

öåðòíî¿ ÿìè íà ñâ³òëî ô³ëàðìî-
í³éíî¿ ñöåíè, â³ä÷óâàº òóò çíà÷-
íî á³ëüøå ìîæëèâîñòåé çàÿâèòè
ïðî ñâ³é òàëàíò.

Ïðèíàéìí³ òàê çäàâàëîñÿ íà
öüîìó êîíöåðò³, äå Âîëîäèìèð
Êîæóõàð äèðèãóâàâ âèíÿòêîâî
ìóçèêîþ ×àéêîâñüêîãî. Àëå íå
ò³ºþ, ç ÿêîþ ïóáë³êà çâèêëà àñî-
ö³þâàòè îáðàç ðîñ³éñüêîãî êëà-
ñèêà. Ïàí Êîæóõàð â³ääàâ ïåðå-
âàãó ð³äøå âèêîíóâàíèì ó Êèºâ³
ôàíòàç³¿ äëÿ îðêåñòðó “Ôðàí÷åñ-
êà äà Ð³ì³í³”, óâåðòþð³ “1812 ð³ê”
òà ñèìôîí³¿ “Ìàíôðåä” çà îä-
íîéìåííîþ ïîåìîþ Áàéðîíà.
Ñàìå â òàêîìó ïîðÿäêó ö³ òâîðè
é ïðîçâó÷àëè, âèìàëþâàâøè òà-
êèì ÷èíîì êîíöåïòóàëüíó òåìà-
òè÷íó àðêó ì³æ ïåðøîþ é îñòàí-
íüîþ êîìïîçèö³ÿìè, ïîâ’ÿçàíè-
ìè ç êàðòèíàìè òîãî ñâ³òó.

Ùîïðàâäà, âèõîäÿ÷è ç îñîáëè-
âîñòåé ñàìî¿ ãðè òà çàïðîïîíî-
âàíèõ Âîëîäèìèðîì Êîæóõàðåì
³íòåðïðåòàö³é ìóçèêè ×àéêîâ-
ñüêîãî, ëîã³÷í³øå, ïåâíî, áóëî á
ïîñòàâèòè íàñàìê³íåöü êîíöåð-
òó òàêè óâåðòþðó “1812” (òó, äå
çâó÷àòü îäèí çà îäíèì àæ äâà
ã³ìíè — “Ìàðñåëüºçà” òà “Áîæå,
Öàðÿ õðàíè”). Åêñïðåñ³ÿ, ì³öü,
ñèëà òà âîëÿ — îñü õàðàêòåðí³
îñîáëèâîñò³ ñòèëþ âèêîíàííÿ
Âîëîäèìèðà Êîæóõàðÿ. Òîìó òðè
ôîðòå â ïàðòèòóð³ ×àéêîâñüêîãî
ïåðåòâîðþâàëèñÿ íà ÷îòèðè, à òî
é ï’ÿòü ó çâó÷àíí³ ñèìôîí³÷íî-
ãî îðêåñòðó. Ãîëîâí³ ³íòîíàö³é-
í³ àêöåíòè â ìåëîä³¿ ùîðàçó í³-
áè çàâåðøóâàëèñÿ çíàêàìè îêëè-
êó. À íàéìåíøå êðåùåíäî ñïà-
ëàõóâàëî áëèñêàâè÷íî, ò³ëüêè-íî
çàðîäèâøèñÿ, ÿê êèíóòèé ó ñóõó

ñîëîìó çàïàëåíèé ñ³ðíèê. Òîìó,
ìàáóòü, ³ àñêåòèçì öåðêîâíèõ
ã³ìí³â íà ñàìîìó ïî÷àòêó óâåð-
òþðè “1812” ïåðåòâîðèâñÿ â òà-
êîìó âèêîíàíí³ íà æèòòºñòâåðä-
íèé àïåðèòèâ. Â³í ëèøå ó ô³íà-
ë³ öüîãî ñàìîãî òâîðó ç äîäàòêî-
âîþ ãðóïîþ ì³äíèõ äóõîâèõ (çà-
ïðîøåí³ ìóçèêàíòè ðîçì³ñòèëè-
ñÿ íà áàëêîí³ Êîëîííîãî çàëó
³ìåí³ Ëèñåíêà, òèì ñàìèì ñâîºþ
ãðîþ ñòâîðþþ÷è ïîòóæíèé çâó-
êîâèé ïðîñò³ð) òà ñâÿòêîâèìè
ïåðåìîæíèìè äçâîíàìè âèïðàâ-
äàâ ñåáå ñïîâíà. Í³êîãî íå çäè-
âóâàëè á, íàïåâíî, ³ çâóêè ãàð-
ìàòíèõ âîãí³â (ì³æ ³íøèì, â ³ñ-
òîð³¿ âèêîíàííÿ ö³º¿ óâåðòþðè
áóâ òàêèé âèïàäîê), êîòð³ á çà-
ì³ñòü îïëåñê³â, ùî ïîñèïàëèñÿ
ãðàäîì íà äèðèãåíòà, âïàëè á ³ñ-
êðàìè íà ïóáë³êó

Архаїчність фі ри Висоць о о особливо рельєфно сприймається саме тепер
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Êîëîä³ â³äêðèëè øëÿõ 
äî ìèñòåöòâà

Íåâèã³äí³ ãàñòðîë³
Êîìåðö³éí³ îðãàí³çàö³¿ îáãðóíòîâóþòü íåáåçïåêó ï³äâèùåííÿ ãàñòðîëüíîãî çáîðó

õàðê³âñüê³ ñêóëüïòîðè Îëåêñàíäð Ð³äíèé òà Àííà ²âàíîâà
Îðèñÿ ÑÎÐÎÊÀ
“Õðåùàòèê”

У алереї центр с часно-
о мистецтва “Совіарт”
нов е спозицію “І ри з
часом” представили хар-
івсь і с льптори Оле -
сандр Рідний та Анна Іва-
нова. На двох десят ах
вадратних метрів по ра-
тися всти ли створення
світ , біблійн історію та
доб неонової ре лами.

Ïàòð³àðõ óêðà¿íñüêî¿ íîâî¿
ñêóëüïòóðè Îëåêñàíäð Ð³äíèé
çíîâó ç’ÿâèâñÿ ó Êèºâ³ ç íîâîþ
òåìîþ. Ï³ä ÷àñ ñâîãî ïîïåðåä-
íüîãî ïðè¿çäó, òðè ðîêè òîìó, â³í
ïðèâîçèâ ñåð³þ ïðî ì³íëèâîñò³
äîë³, íàçâàíó, çâ³ñíî, çà ³ì’ÿì öà-
ðÿ Åä³ïà. Ùîá ïîì³ðêóâàòè ïðî
çâèõíåíèé ñâ³ò, òîä³ äîâåëîñÿ
ñòâîðèòè ê³ëüêà êàðèêàòóðíèõ
ìîíñòð³â, äåêîðîâàíèõ ïòàøèíèì
ï³ð’ÿì,— ³ñòîòè íåàáèÿê íàãàäó-
âàëè îäîìàøíåíîãî Ê³í´-Êîí´à,
àëå â³äâåðòîãî ïðîòåñòó íå âèêëè-
êàëè. À âò³ì, óñå ñàìå òàê, ÿê ³
ìàº áóòè â ìàéñòðà: íà â³äì³íó
â³ä áàãàòüîõ ñâî¿õ êîëåã Îëåê-
ñàíäð Ð³äíèé óì³º áóòè ïåðåêîí-
ëèâèì, íàâ³òü êîëè çâîäèòü íåïî-
ð³âíþâàí³ ðå÷³ íà êøòàëò Ê³í´-
Êîí´à òà Åä³ïà. Ñåêðåò ïðîñòèé:
ùîá ³íø³ ïîâ³ðèëè â òâî¿ ôàíòà-
ç³¿, ïîòð³áíî ëèøå âì³òè ôàíòà-
çóâàòè. Çâó÷èòü äèâíî, àëå ñåðåä
ñüîãîäí³øí³õ ðàäèêàëüíèõ õóäîæ-
íèê³â öåé òàëàíò ìàëî õòî ìàº.

Öüîãî ðàçó õàðê³âñüêèé ôàíòà-
çåð óçÿâñÿ çà á³áë³éíó òåìó. Ùî-
ïðàâäà, ãîëîâíèé ïåðñîíàæ Ð³ä-
íîãî ìàëî çì³íèâñÿ. Öå òå ñàìå
íåç´ðàáíå ÷óäîâèñüêî, â çîâí³ø-
íîñò³ ÿêîãî îá’ºìè ³ ôîðìè ã³-
ïåðáîë³çîâàí³, çàòå ìàòåð³àë íàâ-
ìèñíî äåìîíñòðóº êðèõê³ñòü: äå-
ðåâî ì’ÿêèõ ïîð³ä, ñêëî, ïëàñòèê,
îáîâ’ÿçêîâå ãóñÿ÷å ï³ð’ÿ. Ó íîâî-
ìó öèêë³ öåé ãåðîé ³ñíóº â ê³ëü-
êîõ îáëè÷÷ÿõ ³ ï³ä ð³çíèìè ³ìå-
íàìè. Íàéïðèì³òí³øèé, çâ³ñíî,
²ðîä: øâèäøå, íàâ³òü íå ³ñòîòà, à
âàãîâèòà ïîòâîðíà ñïîðóäà íà
çðàçîê ñåðåäíüîâ³÷íèõ çíàðÿäü,
ÿêèìè ïðîáèâàëè âîðîæ³ ôîðòå-
ö³. Äî òîãî æ ²ðîä Ð³äíîãî ùå é

íàäñàìåöü, îñê³ëüêè êîëîäà äëÿ
äðîáëåííÿ ôîðòåöü ï³äâ³øåíà äî
éîãî íóòðîù³â òàê, ùî ïðèïàäàº
ÿêðàç íà ïðè÷èííå ì³ñöå.

Ç ²óäîþ ñêóëüïòîð ó÷èíèâ ùå
ðàäèêàëüí³øå — çàì³ñòü ò³ëà òóò
ñóö³ëüí³ ã³ãàíòñüê³ ãóáè ç íåîíî-
âèì íàïèñîì Kiss You Daddy. Ïî
÷àñòèí³ íåñïîä³âàíèõ ïîºäíàíü
öå, ìàáóòü, íàéö³êàâ³øèé ñìèñ-
ëîâèé õ³ä ó ðàìêàõ öèêëó: â ðè-
ì³ ïîö³ëóíêó ²óäè ³ç çàêëè÷íèì
áëèñêîì ðåêëàìè âãàäóºòüñÿ òîé
ñàìèé Ð³äíèé, ÿêèé ê³ëüêà ðîê³â
òîìó ïðèâ÷àâ Êè¿â íå äèâóâàòè-
ñÿ ç Åä³ïà ó âèãëÿä³ Ê³í´-Êîí´à.
Öåé ïåðñîíàæ ó íåçì³ííîìó ïòà-

øèíîìó îïåðåíí³ â íîâ³é ñåð³¿,
äî ñëîâà, òåæ º: ñì³øíà é æàëþ-
ã³äíà ³ñòîòà â øêàðïåòêàõ ç ïðî-
òåðòèìè ï’ÿòàìè ¿äå íà äèòÿ÷îìó
òðèêîë³ñíîìó âåëîñèïåä³ (òàêèé
âèãëÿä ²ðîä àáî ²óäà ìîãëè á ìà-
òè â ïåêë³, ÿêáè ¿õ ñóäèëà ³ñòîòà,
çíà÷íî ìèëîñåðäí³øà çà Äàíòå).

²ç çîáðàæåííÿì ðîçï’ÿòòÿ Ð³ä-
íèé êóäè îáåðåæí³øèé ³, ñàìî
ñîáîþ, êóäè ìåíø âèíàõ³äëèâèé.
Íàéö³êàâ³øå â öüîìó ðîçä³ë³ ñå-
ð³¿ — ôàíòàçóâàííÿ íàä îáðàçîì
ðîçâåäåíèõ ðóê, äî ÿêèõ ñêóëüï-
òîð ïîñë³äîâíî ï³äáèðàº íàî÷í³
àíàëîã³¿ â³ä êðèë ë³òàêà äî îëå-
íÿ÷èõ ð³ã. À âò³ì, íàäçàâäàííÿ

òàêèõ åêñïåðèìåíò³â âåëüìè ïî-
âàæíå: ÿê-íå-ÿê, õàðê³âñüêèé
ìàéñòåð çàìàõíóâñÿ íà íàéñêëàä-
í³øå â ñêóëüïòóð³ — íàäàòè ò³ëåñ-
íó ôîðìó ò³é ìèò³, êîëè ò³ëåñ-
í³ñòü ÿêðàç ïåðåñòàº ³ñíóâàòè ³
ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ÷èñòèé äóõ.

Ó ñï³âàâòîðà Îëåêñàíäðà Ð³äíî-
ãî Àííè ²âàíîâî¿ ñþæåòíèõ ðîá³ò
ïîì³òíî ìåíøå, çàòå ñêóëüïòóð-
íèõ ôàíòàç³é ¿é ÿâíî íå ïîçè÷à-
òè. Òåìàòè÷íî ²âàíîâ³é çíà÷íî
áëèæ÷à åïîõà ñòâîðåííÿ ñâ³òó:
ïåðø³ êîíòóðè, ïåðø³ îá’ºìè, ùî
ïîñòóïîâî çíàõîäÿòü ïëîòü ³
íàçâè — êîìàð, ìóõà, ðèáà, äîù.
Íàñòóïíèé åòàï — íàðîäæåííÿ

÷àñó: çàñòèãë³ ìèò³ â ï³ñî÷íîìó ãî-
äèííèêó, ïëÿìè ìîëîêà íà ñòîë³,
ñòàðà ïëàñòèíêà, ùî çàâìåðëà â
ãðàìîôîí³. ×àñ òóò íåðóõîìèé, çà-
òå ïðîñò³ð íåïðàâäîïîä³áíî æâà-
âèé, îñê³ëüêè âèòåñóº Àííà ²âà-
íîâà çäåá³ëüøîãî îá`ºêòè-òðàíñ-
ôîðìåðè íåâèçíà÷åíî¿ ôîðìè: öå
òîé áëàæåííèé ñòàí ñâ³òó, êîëè ³ç
ãðîì³çäêî¿ äåðåâ’ÿíî¿ êîíñòðóêö³¿
ùå ìîæå âèéòè ³ ÷îâåí, ³ ïëóã, ³
ïàùà êàøàëîòà, ³ íàâ³òü íóòðîù³
ðîÿëÿ. Õàðê³â’ÿíàì ùàñòèòü — âî-
íè ìîæóòü çàãàäêè Ð³äíîãî é ²âà-
íîâî¿ ðîçãàäóâàòè ì³ñÿöÿìè, à â
íàñ íà âñ³ “²ãðè ç ÷àñîì” ëèøè-
ëîñÿ ò³ëüêè äâà òèæí³

Ó÷îðà êåð³âíèêè àãåíö³é ç îð-
ãàí³çàö³¿ êîíöåðò³â ³íîçåìíèõ àð-
òèñò³â îïðîòåñòóâàëè çàêîíîïðî-
åêò ùîäî çì³í ó Çàêîí “Ïðî ãàñ-
òðîëüí³ çàõîäè â Óêðà¿í³”, ïîäà-
íèé 14 ñ³÷íÿ ãðóïîþ äåïóòàò³â íà
ðîçãëÿä Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Çàêîíî-

ïðîåêò ïðîïîíóº âñòàíîâèòè îïî-
äàòêóâàííÿ äëÿ ãàñòðîëüíèõ çà-
õîä³â çà ó÷àñòþ îäíîãî àáî á³ëü-
øå ³íîçåìíèõ ãàñòðîëåð³â ó ðîç-
ì³ð³ 20 %. Íàðàç³ ãàñòðîëüíèé
çá³ð äëÿ ³íîçåìíèõ âèêîíàâö³â,
ÿê ³ äëÿ â³ò÷èçíÿíèõ, ñòàíîâèòü

3 %. Äåïóòàòè ïîÿñíþþòü ïðîïî-
çèö³þ çàõèñòîì óêðà¿íñüêî¿ êóëü-
òóðè: òàêà çì³íà ó çàêîíîäàâñòâ³,
çà ¿õí³ì ïåðåêîíàííÿì, “ï³äâè-
ùèòü êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü
â³ò÷èçíÿíèõ òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â
òà âèêîíàâö³â, çàáåçïå÷èòü íàä-
õîäæåííÿ äîäàòêîâèõ êîøò³â äëÿ
ï³äòðèìêè â³ò÷èçíÿíèõ çàêëàä³â”.

Óò³ì, êîìïàí³¿ “ªâðîøîó”,
“²íòåð-êëàññ³ê” òà àãåíòñòâà
“Àíøëàã” ³ “Åêñêëþçèâ” ìàþòü
³íøó äóìêó. Ïî-ïåðøå, ÿê çà-
ïåâíÿþòü êåð³âíèêè îðãàí³çàö³é,
í³äå â ªâðîï³ íåìàº äèñêðèì³-
íàö³¿ ³íîçåìíèõ âèêîíàâö³â.
Íàâïàêè, ¿õ ÷àñòî çàïðîøóþòü
íàâ³òü ó ðåã³îíè çà ðàõóíîê ì³ñ-
öåâèõ áþäæåò³â. ² âçàãàë³, â ñâ³-

ò³ íå ïðàêòèêóþòü ïîäàòîê íà
â³äâ³äóâàííÿ êîíöåðò³â, âèñòàâ
(ÿê 3 % ãàñòðîëüíèé çá³ð â Óêðà-
¿í³). ßê ï³äêðåñëèâ êåð³âíèê
êîìïàí³¿ “ªâðîøîó” Ñåðã³é Ãà-
ëóç³í, â ðàç³ ï³äâèùåííÿ ïîäàò-
êó ïîñòðàæäàþòü íàñàìïåðåä ðÿ-
äîâ³ ãëÿäà÷³: îñê³ëüêè àðòèñòè
íå çìåíøàòü ñâ³é ãîíîðàð (à
Óêðà¿íà ìàº ïðîïîíóâàòè êîíêó-
ðåíòíó îïëàòó ³íîçåìöÿì, ùîá
âîíè ïðè¿õàëè), íà 20% ï³äí³-
ìåòüñÿ ñàìå ö³íà íà êâèòêè.

Ó òîé æå ÷àñ, ÿê ñòâåðäæóº
ïðåäñòàâíèê àãåíòñòâà “Àíøëàã”
Îëåã Êîâàëåâñüêèé, âèñòóïè çà-
ðóá³æíèõ àðòèñò³â í³ â ÿêîìó ðà-
ç³ íå çàâàæàþòü çáèðàòè àíøëà-
ãè â³ò÷èçíÿíèì “ç³ðêàì”: íàïðè-

ê³íö³ ìèíóëîãî ðîêó â ïàëàö³
“Óêðà¿íà” ç àíøëàãàìè â³äáóëè-
ñÿ êîíöåðòè Àí³ Ëîðàê, Íàòàë³¿
Ìîãèëåâñüêî¿, ²ðèíè Á³ëèê, Ò³íè
Êàðîëü. Íàâïàêè, àêòèâíà ãàñ-
òðîëüíà ä³ÿëüí³ñòü ³íîçåìö³â â
Óêðà¿í³ äîçâîëÿº óêðà¿íñüêèì âè-
êîíàâöÿì ð³âíÿòèñÿ íà êðàù³ ñâ³-
òîâ³ çðàçêè â ñôåð³ êóëüòóðè ³
øîó-á³çíåñó.

Ïðåäñòàâíèêè êîìåðö³éíèõ
ñòðóêòóð ñâîºþ ÷åðãîþ ïðîïîíó-
þòü äåïóòàòàì ñï³ëüíî îáãîâîðè-
òè ìîæëèâîñò³ ñòâîðåííÿ ºâðî-
ïåéñüêîãî çàêîíîäàâ÷îãî ïîëÿ íà
ìóçè÷íîìó ðèíêó Óêðà¿íè, îá³-
öÿþòü çàëó÷èòè äî öüîãî ïðîâ³ä-
íèõ ºâðîïåéñüêèõ ôàõ³âö³â,
çîêðåìà é þðèñò³â

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора провідні омпанії, що привозять іноземних ар-
тистів до У раїни, вист пили проти запропоновано о
деп татами підвищення подат з 3 до 20 % за прове-
дення астрольних заходів. Та ий ро , на д м фа-
хівців, спричинить різ е подорожчання вит ів на он-
церт та зменшить іль ість вист пів я існих ви онавців
в У раїні.
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З дерев'яними с льпт рами-трансформерами Анни Іванової можна ратися б дь-я ий час
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ОВНИ
ßêùî âàñ ðîçëþáëÿòü, í³÷îãî

äèâíîãî, òî îçíà÷àº, ùî âè óïóñ-
òèëè íàéö³íí³øå â ³íòèìíèõ ñòî-
ñóíêàõ, áóëè õîëîäí³ òà áàéäóæ³
äî îáðàíöÿ, ÿêèé ïàëàâ ñåêñó-
àëüíîþ ïðèñòðàñòþ. ×àñò³øå
îçèðàéòåñÿ íàçàä ³ àíàë³çóéòå ïî-
ìèëêè, öå äîïîìîæå íàëàøòóâà-
òèñÿ íà ïîçèòèâíó õâèëþ, çì³-
íèòè æèòòºâ³ óñòàíîâêè, â³äêðè-
òè ïåðñïåêòèâè. ² íåîäì³ííî
äáàéòå ïðî çäîðîâ’ÿ òà ëàäüòå ç
êîëåãàìè. Íà øëÿõó êàð’ºðíîãî
ñõîäæåííÿ ãîðèòü çåëåíèé ñâ³ò-
ëîôîð. 

ТЕЛЬЦІ
Íå ï³ääàâàéòåñÿ íà ïðîâîêàö³¿,

íåäðóãè ïðàãíóòü êîíôë³êò³â.
Áóäüòå òåðïëÿ÷³ òà ïîì³ðêîâàí³,
àäæå âàì ïîòð³áíî áóäóâàòè
êàð’ºðó. Â îô³ñ³ âè çàâæäè çíàé-
äåòå ìóäðèõ ïîðàäíèê³â, ÿêèì
ìîæíà äîâ³ðèòè ñîêðîâåííå, ïî-
÷åðïíóòè â³ä íèõ äîñâ³äó. ßêùî
ñåðäå÷í³ ñïðàâè çàéøëè â ãëóõèé
êóò, íå ñóìóéòå: öå ÷åðåç âàøó
ïðèâ’ÿçàí³ñòü äî äàâíüîãî îá-
ðàíöÿ. Çíàéäåòå ñèëè óñóíóòè
òîé êàì³íü ç äîðîãè — òîä³ â³ä-
êðèþòüñÿ ùàñëèâ³ ãîðèçîíòè.
Òðèìàéòåñÿ ÊÎÇÎÐÎÃ²Â.

БЛИЗНЮКИ
Ï³ðí³òü ó âèð ðîìàíòè÷íèõ

ðîçâàã, â³ä òîãî áóäå íàéá³ëüøå
êîðèñò³. Âïåâíèòåñÿ, ùî âàø êî-
õàíèé â³äïîâ³äàº ³äåàëó, àäæå íå-
ñïîä³âàíî äëÿ ñåáå â³äêðèºòå â
íüîìó ÷èìàëî ðèñ, ùî ïðîáóäÿòü
æàãó. ² íå ïîñï³øàéòå çãîðàòè
äîòëà íà ðîáîò³, áî ðèçèêóºòå çà-
ðîáèòè íå ãðîø³, à áîëÿ÷êè.
Ñòðèìàéòå òðóäîâèé çàïàë, àäæå
çäîðîâ’ÿ íå êóïèø. Âäîìà, êî-
ëè áóäå çîâñ³ì íåçàòèøíî, ä³ñ-
òàâàòèìóòü ïîáóòîâ³ ïðîáëåìè,
ï³äêëþ÷àéòå äîìî÷àäö³â, ãîä³ ¿õ
íÿíü÷èòè, íåõàé âêëàäàþòü ñâîþ
ëåïòó â ñ³ìåéíèé äîáðîáóò.

РАКИ
Ïðèíèæåíà ãîðä³ñòü — îñü

ïëà÷åâíèé íàñë³äîê íà øëÿõó çà-
âîþâàííÿ ñåðöÿ êîõàíîãî, êîëè
ïëàíêó âàøèõ âèìîã áóäå çàâè-
ùåíî. Áàëàíñóéòå ç ðîçóìîì,
àäæå âè çàëåæí³ â³ä ¿õí³õ êàïðè-
ç³â ³ ìàºòå ìóäðî éòè ïë³÷-î-
ïë³÷, âðàõîâóþ÷è ³íòåðåñè îäíå
îäíîãî. ×àð³âí³ñòü ³ âïëèâîâ³ñòü
ñóïóòíèê³â ñòð³ìêî çðîñòàº, òîæ
ïèëüíóéòå íà âñ³ “ñòî”, àáè çàç-
äð³ñíèêè íå âêðàëè âàøå ùàñòÿ.

ЛЕВИ
Âè äàëåê³ â³ä ðåàëüíîñò³, ³ ùî

á³ëüøå õî÷åòå, òî øâèäøå áàæà-
íå â³ääàëÿºòüñÿ â³ä âàñ. Ðîçñëàá-
òåñÿ ³ çäàéòåñÿ íà âîëþ äîë³, íè-
í³ âîíà âîëîäàðêà îáñòàâèí. Íà
ñëóæá³ “ñòàõàíîâñüêà” ïîðà òðè-
âàº, ÷èì âàñ íå çàëÿêàºø, àäæå
ñòàâèòåñÿ äî ðîáîòè ç ëþáîâ’þ òà
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ, à ó êåð³âíèöòâà
òàê³ òðóä³âíèêè íà âàãó çîëîòà.
Òîæ ïðîáëåì ç êàð’ºðíèì çðîñ-
òàííÿì íå áóäå. Ñòåðåæ³òüñÿ
ÑÊÎÐÏ²ÎÍ²Â.

ДІВИ
Âàøå ñëîâî ìàº ìàã³÷íó ñèëó,

îòîæ áóäüòå ñòðèìàí³, áî â ïîðè-
â³ íåãàòèâíèõ åìîö³é çäàòí³ çðóé-
íóâàòè á³îïîëå êðèâäíèêà. À çëî
ìàº òåíäåíö³þ ïîâåðòàòèñÿ...
Á³ëüøå áóâàéòå íà âåñåëèõ ç³áðàí-
íÿõ, ëîâ³òü ïîãëÿäè ïðîòèëåæíî¿
ñòàò³, íå äàéòå çàâ’ÿíóòè ñåðöþ.
Áóòè êîðîëåâîþ áàëó âàì íèí³ çà-
ïðîãðàìîâàíî Íåáåñàìè. À â ïðî-
ôåñ³éíèõ ñïðàâàõ ë³ä ñêðåñíå ëè-
øå â íàñòóïíîìó ì³ñÿö³.

ТЕРЕЗИ
ßêùî ãàìàíåöü ïîì³òíî ñõóä-

íå, îòæå, òàê òðåáà, çà âñå íàëå-
æèòü ïëàòèòè. Âåñåë³òüñÿ, ðîç-
âàæàéòåñÿ, íå øêîäóéòå í³÷îãî
çàðàäè ùàñòÿ ç êîõàíèìè. À ãðî-
øåé çàðîáèòå. Äëÿ ï³äíÿòòÿ æèò-
òºâîãî òîíóñó “øíóðêóéòå” ïå-
ðåä øåôîì, òâîð÷î âèêîíóþ÷è
äîðó÷åííÿ, òîä³ éîãî âäÿ÷í³ñòü
íå ìàòèìå ìåæ. Â³ä äîìàøí³õ
êëîïîò³â òåæ íå ñë³ä óñóâàòèñÿ,
çâèòè çàòèøíå ãí³çäî âàì öüîãî
ðîêó äîïîìîæå Òâîðåöü.

СКОРПІОНИ
Âàøó çîâí³øí³ñòü ³ ìàíåðó ïî-

âåä³íêè ðîçãëÿäàòèìóòü ï³ä ì³ê-
ðîñêîïîì, íå ïðîïóñòÿòü æîäíî¿
âàäè, àäæå âñåðåäèí³ áóøóº âóë-
êàí. Òîìó äîêëàä³òü ìàêñèìóì
çóñèëü, ùîá íå çàïëÿìóâàòè
âëàñíèé ³ì³äæ. Ô³íàíñîâèìè çà-
ïàñàìè äîâåäåòüñÿ ïîä³ëèòèñÿ ç
³íøèìè, íå ñêóï³òüñÿ, òàêèì ÷è-
íîì ðîçðàõóºòåñÿ ç êàðì³÷íèìè
“êðåäèòîðàìè”. Á³ëüøå ñï³ëêóé-
òåñÿ, ïîïîâíþéòå ³íòåëåêòóàëü-
íå äåïî, çíàéîìòåñÿ, òèì çâ’ÿç-
êàì òà ³íôîðìàö³¿ ñóäèëîñÿ â³-
ä³ãðàòè äîëåíîñíå çíà÷åííÿ.

СТРІЛЬЦІ
Êîëè çà âàìè õòîñü øïèãóº ó

ïîøóêàõ êîìïðîìàò³â, éîìó äóæå
ïîùàñòèòü, íà ùî íàð³êàòè íå
ñë³ä, àäæå ïîòð³áíî íå ëóêàâèòè,
à áóòè çðàçêîì ïîðÿäíîñò³ é áëà-
ãîðîäñòâà. Äîâêîëà íàåëåêòðèçî-
âàíà âîðîæà àòìîñôåðà, äîñòàò-
íüî ³ñêðè íåïîðîçóì³ííÿ, é êîí-
ôë³êò ðîçãîðèòüñÿ âìèòü. Íà-
ñïðàâä³ òî âàø âíóòð³øí³é á³ñèê
ìîðäóºòüñÿ òà ïðîâîêóº äî áîðí³,
â ÿê³é íå áóäå ïåðåìîæö³â, îñ-
ê³ëüêè òå, ùî âàñ äðàòóº â ñóïåð-
íèêàõ, º âàøèì îñîáèñòèì íåãà-
òèâîì. Öå êàðì³÷íèé ³ñïèò, ùî
òðèâàº ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ òà ëþòîãî.

КОЗОРОГИ
ßêùî âè íå çàäîâîëåí³ ñåðäå÷-

íèì ñóïóòíèêîì, áðàêóº òåïëà òà
óâàãè, çíåâ³ðÿòèñÿ, âïàäàòè ó â³ä-
÷àé íå ñë³ä — òåðï³òü. Öå ëóêà-
âèé ñïîêóøàº, àáè ïîñ³ÿòè ðîç-
áðàò ³ çðóéíóâàòè âàøå êîõàííÿ.
Íàòèñêàéòå íà êàð’ºðí³ ïåäàë³,
äáàéòå ïðî çîâí³øí³é âèãëÿä. Âà-
øà ÷àð³âí³ñòü òà ïðåçåíòàáåëü-
í³ñòü çàïàìîðî÷ëèâ³, îòîæ äáàé-
ëèâî êîðèñòóéòåñÿ öèì ïîäàðóí-
êîì Âñåâèøíüîãî, ³ íåï³äêîðåíèõ
âåðøèí äëÿ âàñ íå ³ñíóâàòèìå.

ВОДОЛІЇ
ßêùî ïðàãíåòå ç³éòè íà êàð’-

ºðíèé îë³ìï ³ êîíöåíòðóâàëèñÿ
ò³ëüêè íà ö³é ìåò³, ïðèãîòóéòåñÿ
äî ðîç÷àðóâàíü. Òóò îðóäóþòü
òåìí³ ñèëè, ç íàñîëîäîþ ïîæè-
ðàþ÷è âàø äîðîãîö³ííèé òâîð-
÷èé ïîòåíö³àë. Íå ïðîâîêóéòå
÷âàðè, òî øëÿõ äî ðåãðåñó, æåð-
òîâíî â³ääàâàéòå òå, ùî â³ä âàñ
âèìàãàþòü. Ïîøêîäóºòå, é äîëÿ
íåîäì³ííî “âèëó÷èòü” ëèøêè
ìîðàëüíèõ, åíåðãåòè÷íèõ òà ìà-
òåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â. Êëþ÷ äî ðî-
çóì³ííÿ ïðîáëåì øóêàéòå ëèøå
â ñîá³. Òèñê îòî÷åííÿ ç³á’º âàñ ç
ïàíòåëèêó.

РИБИ
Âàø³ ³äåàëè ôàëüøèâ³ ÷åðåç

ñõèëüí³ñòü ïëóòàòè ãð³øíå ç ïðà-
âåäíèì, òîìó íå êåðóéòåñÿ ïî-
ðàäàìè âèñîêèõ àâòîðèòåò³â,
ùîá íå çáèòèñÿ ç ïðàâèëüíîãî
øëÿõó. Äîâ³ðÿéòå ò³ëüêè âíóò-
ð³øíüîìó ãîëîñó

Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 25 ïî 31 ñ³÷íÿ)

Ìèòü, ÿêó çóïèíèëè
Ïåðåìîæö³ âñåóêðà¿íñüêîãî ôîòîêîíêóðñó
“Ìèòòºâîñò³”, ùî òðèâàâ ïðîòÿãîì 2007 ðîêó,
îòðèìàëè ö³íí³ ïîäàðóíêè
Îëåêñàíäð 
ßÐÅÌÅÍÊÎ 
âåäó÷èé êîíêóðñó

Реда ція разом із
Національною
спіл ою фотох -
дожни ів У раїни
вже вп’яте прово-
дить фото он рс,
що має неабия
поп лярність чи-
тачів.

Ìàéæå êîæåí ³ç íàñ
áðàâ ó ðóêè ôîòîàïïà-
ðàò, àëå äàëåêî íå â óñ³õ
ìèòü, ÿêó âîíè çóïèíè-
ëè, áóëà ö³êàâîþ é íå-
ïîâòîðíîþ. Îòîæ íå
äèâíî, ùî îðãàí³çàòî-
ðàì çìàãàííÿ äîâåëîñÿ
âèáèðàòè ç ê³ëüêîõ ñî-
òåíü çí³ìê³â, ÿê³ íà-
ä³éøëè â³ä ÷èòà÷³â äî
ðåäàêö³¿ ïðîòÿãîì ðîêó.
×èìàëî ç íèõ íàäðóêî-
âàíî â ãàçåò³. Ï³ñëÿ çà-
âåðøåííÿ êîíêóðñó àâ-
òîðè äåñÿòè íàéêðàùèõ
ðîá³ò, â³ä³áðàíèõ îðãàí³-
çàòîðàìè çìàãàííÿ, îò-
ðèìàëè äèïëîìè. Ïåðå-
ìîæöÿìè ñòàëè Îëåêñ³é
Ðîìàíîâ (“Àôðîä³òà”),
Ëàäà Áîíäàðåíêî (“Ö³-
êàâî...”), Âàëåð³é Ñîëî-
âéîâ (“Íà ²âàíà Êóïà-
ëà”), Âîëîäèìèð Ñòðóì-
êîâñüêèé (“Ðóñàëêà ë³-
ñîâà”), Àíàòîë³é Ìóðãà
(“Âåñíÿíèé ìîòèâ”),
Âîëîäèìèð Äÿòëîâ
(“Îë³ìï³éö³ ñåðåä íàñ”),

Àíàñòàñ³ÿ Ñ³ìóõà (“Ïî-
ñâàðèëèñÿ”), ñåâàñòîïî-
ëåöü Ìèêîëà Ïëÿøå÷-
íèê (“Ñàìîòíº â³òðè-
ëî”) òà â³ííè÷àíè Îëåã
Óñàòþê (“Ïîä³ëëÿ. Âåñ-
íà”) é Âîëîäèìèð
Îñüìóøêî (“Ãàðìîí³ÿ”).
Êîíêóðñ ïðîâåäåíî çà
ñïðèÿííÿ ôðàêö³¿ Áëî-
êó Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî â Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é
ðàä³, à ãåíåðàëüíèì
ñïîíñîðîì ñòàëà äåïó-
òàòñüêà ôðàêö³ÿ Áëîêó
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
â Ñîëîì’ÿíñüê³é ðàéðà-
ä³, ÿêà ³ íàãîðîäèëà ïå-
ðåìîæö³â ö³ííèìè ïîäà-
ðóíêàìè.

Ïàðòíåðîì öüîãî ïðî-
åêòó 2007 ðîêó âèñòóïèâ
Óêðà¿íñüêèé ïðîôåñ³é-

íèé áàíê (ÓÏÁ), êîòðèé
â³äçíà÷èâ ï’ÿòü ðîá³ò
ñïåö³àëüíèìè ïðèçà-
ìè — ôîòîðîáîòàìè
Ëåîí³äà Ì³ëåâñüêîãî —
ÿê ïàì’ÿòü ïðî ãîëîâó
ïðàâë³ííÿ ÓÏÁ ³ ëþäè-
íó, ÿêà àêòèâíî ïðîïà-
ãóâàëà ôîòîìèñòåöòâî â
Óêðà¿í³. Ö³ â³äçíàêè îò-
ðèìàëè êèÿíè Îëåê-
ñàíäð Ñèíèöÿ, Îëåêñ³é
²âàíîâ, Îëåêñàíäð Ïðè-
ìà÷åíêî, Àíàòîë³é ßêè-
ìåíêî òà Àíòîí³íà Êî-
ðîëü.

Íîâîîáðàíèé ãîëîâà
ïðàâë³ííÿ  Íàö³îíàëü-
íî¿ ñï³ëêè ôîòîõóäîæ-
íèê³â Ìèêîëà ²âàùåíêî
âèñëîâèâ áàæàííÿ ³ íà-
äàë³ ïðîïàãóâàòè ôîòî-
ìèñòåöòâî â ðàìêàõ

ñï³ëüíèõ ç ðåäàêö³ºþ ãà-
çåòè “Õðåùàòèê” ïðîåê-
ò³â. Àäæå òàê³ çàõîäè ïî-
ïóëÿðí³ ñåðåä ÷èòà÷³â,
äàþòü çìîãó ïîçìàãàòè-
ñÿ ó ìàéñòåðíîñò³. Äî
ñëîâà, ÷è íå êîæåí ³ç
ïðîôåñ³îíàë³â êîëèñü
ðîçïî÷èíàâ ³ç ëþáèòåëü-
ñüêèõ çí³ìê³â. Òàê, 25-
ð³÷íèé ïåðåìîæåöü,
þðèñò çà ôàõîì, Îëåê-
ñ³é Ðîìàíîâ — àìàòîð,
àëå â ðàìêàõ öüîãî êîí-
êóðñó áóëî íàäðóêîâàíî
ñ³ì éîãî ñâ³òëèí. À âè-
ïóñêíèöÿ ôàêóëüòåòó
æóðíàë³ñòèêè Êè¿âñüêî-
ãî íàö³îíàëüíîãî óí³-
âåðñèòåòó Àíàñòàñ³ÿ Ñ³-
ìóõà êîíêóðñíå ôîòî
çðîáèëà, âïåðøå âçÿâøè
â ðóêè ôîòîàïàðàò

Ор анізатори, спонсори та переможці фото он рс “Миттєвості”
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Ðå÷èòàòèâ â³ä Ìàð³¿
Áóðìàêè

Ó ñåðåäó â êëóá³ “Õì³ëüíà Áî÷-
êà” ç³áðàëèñÿ ìóçèêàíòè, ÿê³ áðà-
ëè ó÷àñòü ó çàïèñ³ íîâîãî àëüáî-
ìó ãóðòó ÒÍÌÊ “ÐåÔîðìàòÖ³ÿ-
2”. Ðàçîì ³ç ñîë³ñòîì ãóðòó
ÒÍÌÊ Ôàãîòîì ðåì³êñè òà êà-
âåð-âåðñ³¿ ï³ñåíü, çàïèñàíèõ
“Òàíêàìè” çà îñòàíí³õ äâà ðîêè,
ïåðåñï³âóâàëè íà ñâ³é ëàä Ñàøà
Êîëüöîâà é Ìàð³ÿ Áóðìàêà, ãóð-
òè “Äèìíà Ñóì³ø” òà “ÏàðàÍîð-
ìàëüíèõ”.

Îäíèì ³ç ïåðøèõ ó “Õì³ëüíó
Áî÷êó” ïðèéøîâ ðåæèñåð Â³êòîð
Ïðèäóâàëîâ, ÿêèé çðîáèâ êàâåð-
âåðñ³þ ï³ñí³ ÒÍÌÊ “Âàâ³ëîí”.
Â³í ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî äî
çàõîïëåííÿ ðåæèñåðñêîþ ñïðà-
âîþ áóâ ìóçèêàíòîì, òîìó ïðà-
öþâàòè íàä ï³ñíåþ ñâî¿õ äðóç³â

éîìó áóëî ëåãêî é ïðèºìíî. Ïðè-
â³òàòè “Òàíê³â” çàâ³òàâ ³ ë³äåð
ãóðòó “ÂÂ” Îëåã Ñêðèïêà, ÿêèé
ïåðåñï³âàâ ï³ñíþ ÒÍÌÊ Les
poupees. “Õðåùàòèêó” Îëåã
Ñêðèïêà ðîçïîâ³â, ùî îáðàâ ñà-
ìå öþ ï³ñíþ, áî âîíà ñõîæà íà
íåîôðàíöóçüêèé øàíñîí, ÿêèé
íèí³ äóæå ïîïóðÿðíèé ó Ôðàíö³¿
³ äóæå ïîäîáàºòüñÿ éîìó ñàìîìó.
Êð³ì òîãî, ë³äåð “ÂÂ” ïðàöþº
íàä ïðîåêòîì óêðà¿íñüêî¿ â³éñü-
êîâî¿ ãåðî¿÷íî¿ ï³ñí³, äå áåðóòü
ó÷àñòü ïîïóëÿðí³ ãóðòè “Ìàíä-
ðè”, “Ïëà÷ ªðåì³¿”, à òàêîæ
ÒÍÌÊ.

Íàðåøò³ ò³ñíó çàëó êëóáó çà-
ïîâíèëè ìóçèêàíòè, ùî ïðàöþ-
âàëè íàä àëüáîìîì, ³ æóðíàë³ñòè.
Ï³ñëÿ êîðîòêîãî âñòóïíîãî ñëî-

âà ñîë³ñò³â ãóðòó ÒÍÌÊ Ôàãîòà
òà Ôîçç³ íà ñöåíó âèéøëà “Äèì-
íà Ñóì³ø”. Ãóðò ó òÿæê³é ìåòà-
ëåâ³é ìàíåð³ çàñï³âàâ “Óñå ÷åñ-
íî”. Çà íèìè âèñòóïàëà ë³äåðêà
ãóðòó “Êðèõ³òêà Öàõåñ” Ñàøà
Êîëüöîâà, ëåãêî ñïðàâèâøèñü ³ç
ï³ñíåþ “Âîñåíè”, ùîïðàâäà, íå
íàäòî ¿¿ ³íòåðïðåòóþ÷è. Ìàð³ÿ
Áóðìàêà âèáðàëà äëÿ ïåðåñï³-
âóâàííÿ “Àðåøò” — ìîâëÿâ, ëþ-
áèòü öþ ï³ñíþ. Âñ³ òðè êóïëåòè
“Àðåøòó” — ÷îëîâ³÷èé ðå÷èòà-
òèâ, ÿêèé ³ íàìàãàëàñÿ ç³ì³òóâà-
òè ñï³âà÷êà. À âò³ì, âèéøëî íå-
âì³ëî: íå âèñòà÷àëî äèõàííÿ íà
âñ³ êóïëåòè, òîìó îäèí ³ç íèõ âî-
íà ïðîñòî ïðîêðè÷àëà ó ì³êðî-
ôîí. Óñâ³äîìëþþ÷è íåâäà÷ó,
Ìàð³ÿ Áóðìàêà äîâãî ðîçïîâ³äà-
ëà, ÿê ¿é áóëî òÿæêî ïðàöþâàòè
íàä ï³ñíåþ.

Îêð³ì êîëëåêòèâ³â, ùî âèñòó-
ïàëè ó ñåðåäó â “Áî÷ö³”, íàä
ñòâîðåííÿì “ÐåÔîðìàòÖ³¿-2”
ïðàöþâàëè ê³ëüêà ìîëîäèõ êî-
ëåêòèâ³â, à òàêîæ øîóìåí Ñåðã³é
Ñèâîõî òà çîëîòèé ãîëîñ Óêðà-
¿íè Ñîô³ÿ Ðîòàðó, ÿêà ðàçîì ³ç
ÒÍÌÊ ñï³âàº “×åðâîíó ðóòó”.
Õî÷à íà ïðåçåíòàö³¿ äèñêó ¿¿ íå
ïîì³÷åíî

Ìàðèíà ÀÐÑÜÎÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У серед в л бі "Хмільна Боч а" рт ТНМК предста-
вив новий альбом ремі сів і авер-версій "РеФормат-
Ція-2". Разом із ТНМК співали ви онавці тре ів з аль-
бом — Саша Кольцова, рти "Димна С міш" та "Па-
раНормальних", а от Марія Б рма а, хоч і взялася чи-
тати реп пісні "Арешт", по азала, що це для неї за-
важ а робота.

Ãóðò ÒÍÌÊ çàïðîïîíóâàâ ñëóõà÷åâ³ àëüáîì 
“ÐåÔîðìàòÖ³ÿ-2”
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Правління�Від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства

“Бан��“Фінанси�та�Кредит”

повідомляє

про� с�ли�ання� на�12�березня�2008�ро��� об�11.00� за� адресою:� 04050,

м. Київ,� в�л.� Артема,� 60� позачер�ових� За�альних� зборів� а�ціонерів

Від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“Бан��“Фінанси�та�Кредит”.

Реєстрація�а�ціонерів�відб�ватиметься�12�березня�2008�ро���з�10��од.�00�хв.

до�11.00�за�місцем�проведення�зборів.

Для��часті���зборах�представни�ам�а�ціонерів�необхідно�мати�довіреність�на

право��часті���зборах�та�до��мент,�що�посвідч�є�особ�.

Порядо��денний�позачер�ових�За�альних�зборів�а�ціонерів:

1. Про�затвердження�рез�льтатів�за�рито�о�(приватно�о)�розміщення�а�цій�Бан��.

2. Про� затвердження� звіт�� про� рез�льтати� за�рито�о� (приватно�о)� розміщення

а�цій�Бан��.

3. Про�затвердження�змін�до�стат�т��Бан��,�пов’язаних�із�здійсненням�за�рито�о

(приватно�о)�розміщення�а�цій�Бан��.

4. Вирішення� інших� питань,� пов’язаних� із� здійсненням� за�рито�о� (приватно�о)

розміщення�а�цій�Бан��.

5. Про�затвердження�змін�до�стат�т��Бан��.

Голова�Правління�В.Г.�Хливню�

ПОВІДОМЛЕННЯ�ПРО�СКЛИКАННЯ�

ЗАГАЛЬНИХ�ЗБОРІВ�АКЦІОНЕРІВ�ВАТ�КБ�“ХРЕЩАТИК”

Правління�Від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�Комерційний�бан��“Хрещати�”

повідомляє�про�с�ли�ання�За�альних�зборів�а�ціонерів�бан��.

За�альні�збори�а�ціонерів�бан���відб�д�ться�11�березня�2008�ро���за�адресою:

м.�Київ,�в�л.�Іллінсь�а,�8.�

Почато��зборів�о�18.00.

Порядо��денний:

1. Про� змін�� реєстратора� з� ведення� реєстр�� власни�ів� а�цій

ВАТ КБ “Хрещати�”.

Для� �часті� �� За�альних� зборах� а�ціонерам� необхідно�мати� до��мент,�що

посвідч�є�особ�,�а� �повноваженим�представни�ам�а�ціонерів�—�довіреність�на

право� �часті� і� �олос�вання� на�За�альних� зборах� а�ціонерів� та� до��мент,�що

посвідч�є�особ�.

Реєстрація� а�ціонерів� та� їх� представни�ів� для� �часті� �� За�альних� зборах

а�ціонерів� проводиться� 11� березня� 2008� ро��� з� 17.00� до� 18.00� за� місцем

проведення�За�альних�зборів�а�ціонерів.�

Довід�и�за�телефоном�536-97-18.

Правління�ВАТ�КБ�“Хрещати�”

Ре�іональне�відділення�Фонд��державно�о�майна�У�раїни

по�м. Києв��повідомляє�про�приватизацію�шляхом�ви��п�

орендарями�об’є�тів��р�пи�А��ом�нальної�власності:

– нежилі�приміщення�площею�84,2��в.м,�за�адресою:�м. Київ,�в�л. Басейна,�1/2,�літ. А;

– нежилі�приміщення�площею�507,2��в.м,�за�адресою:�м. Київ,�в�л. Бо�атирсь�а,�12-А;

– нежилі�приміщення�площею�434,9��в.м,�за�адресою:�м. Київ,�просп. Радянсь�ої�У�раїни,�5;

– нежилі�приміщення�площею�325,0��в.м,�за�адресою:�м. Київ,�просп. Свободи,�2,�літ.А.

Шевчен�івсь�ий� районний� с�д� м.� Києва� ви�ли�ає� в� с�дове� засідання� представни�а

ТОВ “Ре�ламне�а�ентство�“Нова”�та�ТОВ�“Папа-мьюзі�”�в�я�ості�відповідачів�по�справі�за�позовом

К�зьмен�а�В.О.�до�ТОВ�“Ре�ламне�а�ентство�“Нова”�та�ТОВ�“Папа-мьюзі�”�про�відш�од�вання

матеріальних�збит�ів.�Роз�ляд�справи�призначено�на�9.30�14�люто�о�2008�ро���в�приміщенні

Шевчен�івсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Смирнова-Ласточ�іна,

10-Б,��аб.�№�42.

В�разі�неяв�и�в�с�дове�засідання�відповідачів�справа�б�де�роз�лядатись���їх�відс�тність�за

наявними���справі�до�азами.

Крім� то�о,� с�д� роз’яснює� відповідачам� обов’язо�� повідомити� с�д� про� причини� неяв�и� в

с�дове�засідання.�

С�ддя�Т.Л.�Ізмайлова.

У� зв’яз��� з� про�ладанням� �ом�ні�ацій� на� земельній� ділянці� за� адресою:� м. Київ,

в�л. Приво�зальна,�8/1,�власни�ів�металевих��аражів�просимо�терміново�зверн�тися�до�ЖЕК�

№�224�або�за�телефоном:�80675380770.

Святошинсь�ий� районний� с�д� м.� Києва� ви�ли�ає� відповідача�—�Бородай�Оле�сія

Павловича,� останнє�місце� проживання:�м.� Київ,� в�л.�Симирен�а,� 22� -�,� �в.� 145� для� �часті� в

цивільній�справі�за�позовом�Ярмолен�о�С.Й.�до�Бородай�О.П.�про�визнання�особи�та�ою,�що

втратила�право��орист�вання�жилим�приміщенням.

С�дове�засідання�відб�деться�31.01.2008�ро���об�11.00�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Жилянсь�а,

142,��аб.�22.�С�ддя�Ш�м�Л.М.

У�разі�неяв�и�Бородай�О.П.�до�с�д��без�поважних�причин�або���разі�неповідомлення�про

причини�неяв�и�справа�б�де�роз�лядатись�за�йо�о�відс�тності.

С�ддя�Л.М.�Ш�м.

Шлюсар� І�ор�Ярославович� ви�ли�ається� в� с�дове� засідання� по� роз�ляд�� цивільної

справи� за� позовом�Шлюсар�Олени�Ві�торівни� до�Шлюсар� І�оря�Ярославовича� про

розірвання�шлюб��на�11.02.2008�ро���на�10.00�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.

Громадянин��Каштанов��Михайл��Володимирович��необхідно�7�люто�о�2008�ро���з’явитись

об�11.00�до�Оболонсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Тимошен�а,

2-є,��аб.�22�для��часті���роз�ляді�по�с�ті�цивільної�справи�за�позовом�Онен�о�Антоніни�Іванівни

до� Каштанова�Михайла�Володимировича� про� �с�нення� переш�од� в� �орист�ванні� власністю.

Наслід�ом� неяв�и� б�де� роз�ляд� справи� за� відс�тності� відповідача.� У� разі� неяв�и� відповідач

зобов’язаний�повідомити�с�д�про�причини�неяв�и.

С�ддя�С.А.�Вол�ов.

Громадянин��Галайді�Юрію�Михайлович��необхідно�7�люто�о�2008�ро���з’явитись�об�16.00

до�Оболонсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Тимошен�а,�2-є,��аб. 22

для� �часті� �� роз�ляді� по� с�ті� цивільної� справи� за� позовом�Лісничої�Юлії� Володимирівни� до

Галайди�Юрія�Михайловича�про�позбавлення�бать�івсь�их�прав.�Наслід�ом�неяв�и�б�де�роз�ляд

справи�за�відс�тності�відповідача.�У�разі�неяв�и�відповідач�зобов’язаний�повідомити�с�д�про

причини�неяв�и.

С�ддя�С.А.�Вол�ов.

Громадянин��Петрен���Оле�сію�Ві�торович��необхідно�6�люто�о�2008�ро���з’явитись�об�11.00

до�Оболонсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Тимошен�а,�2-є,��аб. 22

для� �часті� �� роз�ляді� по� с�ті� цивільної� справи� за� позовом�Солод�ої�Наталії� Анатоліївни� до

Петрен�а�Оле�сія�Ві�торовича� про� позбавлення� бать�івсь�их� прав.�Наслід�ом� неяв�и� б�де

роз�ляд�справи�за�відс�тності�відповідача.�У�разі�неяв�и�відповідач�зобов’язаний�повідомити

с�д�про�причини�неяв�и.

С�ддя�С.А.�Вол�ов.

7.02.2008�ро���о�14.30���приміщенні�Шевчен�івсь�о�о�районно�о�с�д��міста�Києва�відб�-

деться�роз�ляд�справи�№�2а-1593/07�за�позовом�Щерба�ова�В.3.�до�Київсь�ої�місь�ої�ради�про

визнання�протиправними�і�с�ас�вання�норм,�ви�ладених���п�н�тах�8.1-8.8�додат���№�2�до�рішен-

ня�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�26.09.02�ро���№�47/2.

Начальни���правління�А.�Ярмолю�.

Здається�в�оренд��приміщення

Пропозиції�надсилати�в�письмовом��ви�ляді�на�адрес�:

03057,�м.�Київ,�в�л. С. Перовсь�ої,�6/11,�ДПГК�“Феофанія”�НАН�У�раїни

* Останній�день�подачі�заяв�29.01.2008�ро��.

* Приміщення�за�адресою:�в�л. С. Перовсь�ої,�6/11�—��он��рс�відб�деться�30�січня�2008�ро���о�10.00�за

адресою:�в�л. С. Перовсь�ої,�6/11.

Тел.:�8(044)459-64-04

Дире�тор�ДПГК�“Феофанія”�НАН�У�раїни�Фомін�Ю.С.

№

з/п

Повна�

хара�те-

ристи�а�

приміщення

Адреса

приміщення

Площа

примі-

щення

�в.м

Необхідність

ремонт�,

примірний

обся�

�апітальних

в�ладень

Можлива

мета

ви�ористання

приміщення

орендарем

Мінімальна

став�а

орендної

плати�за�

1��в.м�за

постановою

КМУ�від

27.12.06�р.

№ 1846

Обов`яз�ові

�мови

�он��рс�

1. Нежиле

підвальне�

приміщення

це�ляне

о�ремий�вхід

в�л. С. Перовсь-

�ої,�6/11

197,10 невідремонто-

ване

с�лад 45,88 �омпенсація

�оштів:�за

оцін���примі-

щення;�за

об`яв��в��азеті

2. Нежиле

приміщення

це�ляне,�о�ремий

вхід�дві�вели�і

зали,санв�зол,

1�поверх.

в�л. С. Перовсь-

�ої,�6/11

447,20 невідремонто-

ване

ресторан 131,14 �омпенсація

�оштів:�за

оцін��

приміщення;

за�об’яв��в

�азеті

За�рите�а�ціонерне�товариство�“А�ціонерна�страхова��омпанія�“ІНГО�У�раїна�ЖИТТЯ”,

що�знаходиться�за�адресою:�01054,�м.�Київ,�в�л.�Воровсь�о�о,�35,�тел.�490-27-46,

повідомляє�про�проведення�річних�За�альних�зборів�а�ціонерів�ЗАТ�“АСК�“ІНГО�У�раїна�ЖИТТЯ�“,�

я�і�відб�д�ться�13�березня�2008�ро���о�14-00�за�адресою:�01054,�м.�Київ,�в�л.�Воровсь�о�о,�33.

Реєстрація�а�ціонерів�проводитиметься�13�березня�2008�ро���з�13.30�до�14.00.�Для�реєстрації�при�собі�мати�до��мент,

що посвідч�є�особ�,�а�для�представни�а�—�до��мент,�що�посвідч�є�йо�о�повноваження.
Питання,�що�виносяться�на�порядо��денний�річних�За�альних�зборів�а�ціонерів:

За�рите�а�ціонерне�товариство�“А�ціонерна�страхова��омпанія�“ІНГО�У�раїна”,

що�знаходиться�за�адресою:�01054,�м.�Київ,�в�л.�Воровсь�о�о,�33,�тел.�490-27-44,

повідомляє�про�проведення�річних�За�альних�зборів�а�ціонерів�ЗАТ�“АСК�“ІНГО�У�раїна”,�я�і відб�д�ться�13

березня�2008�ро���об�11.00�за�адресою:�01054,�м.�Київ,�в�л.�Воровсь�о�о,�33.

Реєстрація�а�ціонерів�проводитиметься�13�березня�2008�ро���з�10.30�до�11.00.�Для�реєстрації�при�собі�мати�до��мент,

що посвідч�є�особ�,�а�для�представни�а�—�до��мент,�що�посвідч�є�та�ож�йо�о�повноваження.
Питання,�що�виносяться�на�порядо��денний�річних�За�альних�зборів�а�ціонерів:

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�підприємства�(тис.��рн.)

1. Звіт�Голови�Правління�ЗАТ�“АСК�“ІНГО�У�раїна”�про�рез�льтати�фінан-

сово-�осподарсь�ої�діяльності�за�2007�рі�.

2. Затвердження�Звіт�� Ревізійної� �омісії� ЗАТ� “АСК� “ІНГО� У�раїна”� за

2007�рі�.

3. Затвердження�баланс��ЗАТ�“АСК�“ІНГО�У�раїна”�за�2007�рі�.

4. Затвердження�поряд���розподіл��приб�т���ЗАТ�“АСК�“ІНГО�У�раїна”

за�рез�льтатом�роботи�в�2007�році.

5. Вибори�членів�до�с�лад��На�лядової�ради�ЗАТ�“АСК�“ІНГО�У�раїна”.

6. Вибори�членів�до�с�лад��Ревізійної��омісії�ЗАТ�“АСК�“ІНГО�У�раїна”.�

7. Збільшення�розмір��Стат�тно�о��апітал��шляхом�збільшення��іль�ості

а�цій�існ�ючої�номінальної�вартості�за�рах�но��додат�ових�внес�ів.

8. Затвердження�рішення�про�за�рите�(приватне)�розміщення�а�цій.

9. Затвердження� перелі��� інших� інвесторів,� серед� я�их� передбачено

розміщення�а�цій,�щодо�я�их�прийнято�рішення�про�розміщення.

10. Визначення��повноважено�о�ор�ан�,�я�ом��надаються�повноважен-

ня�щодо�затвердження�рез�льтатів�реалізації�а�ціонерами�сво�о�пе-

реважно�о�права�на�придбання�а�цій,�що�пропон�ються�до�розміщен-

ня;� прийняття� рішення� про� достро�ове� за�інчення� за�рито�о

розміщення�а�цій;�затвердження�рез�льтатів�за�рито�о�розміщення

а�цій�та�звіт��про�рез�льтати�за�рито�о�розміщення�а�цій.

11. Визначення� �повноважених� осіб� Товариства� для� персонально�о

повідомлення�всіх�а�ціонерів�та�інших�інвесторів,�перелі��я�их�затвер-

джено�За�альними� зборами,� про� прийняті� За�альними� зборами

а�ціонерів� рішення,� для� отримання� письмових� підтверджень� про

відмов�� від� ви�ористання� сво�о� переважно�о� права� на� придбання

а�цій,�проведення�дій�щодо�забезпечення�розміщення�а�цій.

12. Внесення�змін�до�Стат�т��Товариства.�Затвердження�нової�реда�ції

Стат�т�.

Мотивом�збільшення�Стат�тно�о��апітал��є�подальше�зміцнення�фінан-

сово�о�стан��Товариства.

Збільшення�розмір��Стат�тно�о��апітал��Товариства�здійснюється�за

рах�но��додат�ових�внес�ів�шляхом�збільшення��іль�ості�а�цій�існ�ючої

номінальної�вартості�а�цій.�

Мінімальний� розмір� збільшення� Стат�тно�о� �апітал�� Товариства

15 639 277�(п’ятнадцять�мільйонів�шістсот�тридцять�дев’ять�тисяч�двісті

сімдесят�сім)��ривень�50�(п’ятдесят)��опійо�.

У�зв’яз���з�цим�пропон�ється�внести�наст�пні�зміни�до�Стат�т��Товариства:

“п.�4.1.�Для�забезпечення�діяльності�товариства�створено�Стат�тний

�апітал,�розмір�я�о�о�становить�80�376�714�(вісімдесят�мільйонів�триста

сімдесят�шість�тисяч�сімсот�чотирнадцять)��ривень.

п.�4.2.�Стат�тний��апітал�Товариства�поділений�на�95�516�(дев’яносто

п’ять�тисяч�п’ятсот�шістнадцять)�шт���простих�іменних�а�цій�номінальною

вартістю�841�(вісімсот�соро��одна)��ривня�50�(п’ятдесят)��опійо���ожна”.�

Додат�ово�вип�с�ається�18�585�(вісімнадцять�тисяч�п’ятсот�вісімде-

сят�п’ять)�шт���простих�а�цій�на�за�альн��с�м��15�639�277�(п’ятнадцять

мільйонів�шістсот�тридцять�дев’ять�тисяч�двісті�сімдесят�сім)��ривень�50

(п’ятдесят)��опійо�.

Номінальна�вартість�а�цій�не�змінюється�і�с�ладає�841�(вісімсот�со-

ро��одна)��ривня�50�(п’ятдесят)��опійо�.

А�ціонери� товариства�мають� рівне� переважне� право� на� придбання

а�цій�додат�ово�о�вип�с��,�що�розміщ�ються,����іль�ості,�пропорційній

їх�частці���Стат�тном���апіталі�на�момент�прийняття�рішення�про�збільшен-

ня�розмір��Стат�тно�о��апітал�.

Підпис�а�на�а�ції,�що�розміщ�ються,�не�проводиться.

Збит�и�власни�ам�а�цій���зв’яз��� із�змінами�Стат�тно�о��апітал��не

заподіюються.

Наймен�вання�по�азни�а
Період

звітний� попередній

Усьо�о�а�тивів 20�940,�9 -

Основні�засоби�(за�залиш�овою�вартістю) 0 -

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції 0 -

Запаси 0 -

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 0 -

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 20�039,�4 -

Нерозподілений�приб�то��(непо�ритий�збито�) -�147,�7 -

Власний��апітал 20�852,�3 -

Стат�тний��апітал 21�000,�0 -

Дов�остро�ові�зобов’язання 0 -

Поточні�зобов’язання 49,�4 -

Чистий�приб�то��(збито�)� -�147,�7 -

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) - -

Цінні�папери�власних�вип�с�ів,�ви��плених

протя�ом�період�

За�альна�номінальна�вартість - -

У�відсот�ах�від�стат�тно�о��апітал� - -

За�альна�с�ма��оштів,�витрачених�на�ви��п�цінних�паперів�власних�вип�с�ів�протя�ом�період� - -

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб) 8 -

1. Звіт�Голови�Правління�ЗАТ�“АСК�“ІНГО�У�раїна�ЖИТТЯ”�про�рез�льтати�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�за�2007�рі�.

2. Затвердження�Звіт��Ревізійної��омісії�ЗАТ�“АСК�“ІНГО�У�раїна�ЖИТТЯ”�за�2007�рі�.

3. Затвердження�баланс��ЗАТ�“АСК�“ІНГО�У�раїна�ЖИТТЯ�“�за�2007�рі�.

4. Затвердження�поряд���розподіл��приб�т���ЗАТ�“АСК�“ІНГО�У�раїна�ЖИТТЯ”�за�рез�льтатом�роботи�в�2007�році.

5. Затвердження�Положення�про�На�лядов��Рад��ЗАТ�“АСК�“ІНГО�У�раїна�ЖИТТЯ�“.

6. Затвердження�Положення�про�Правління�ЗАТ�“АСК�“ІНГО�У�раїна�ЖИТТЯ�“.

7. Затвердження�Положення�про�Ревізійн���омісію�ЗАТ�“АСК�“ІНГО�У�раїна�ЖИТТЯ”.

8. Вибори�членів�до�с�лад��На�лядової�ради�ЗАТ�“АСК�“ІНГО�У�раїна�ЖИТТЯ”.

9. Вибори�членів�Правління�ЗАТ�“АСК�“ІНГО�У�раїна�ЖИТТЯ�“.

10. Вибори�членів�до�с�лад��Ревізійної��омісії�ЗАТ�“АСК�“ІНГО�У�раїна�ЖИТТЯ”.

11. Внесення�змін�до�Стат�т��Товариства.�Затвердження�нової�реда�ції�Стат�т�.

Наймен�вання�по�азни�а
Період�

Звітний Попередній

Усьо�о�а�тивів 269040,4 167933,9

Основні�засоби 19244,5 8100,9

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції 28483,8 10135,8

Запаси 464,2 279,7

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 60076,1 42903,3

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 153645,4 100203,5

Нерозподілений�приб�то� 16463,1 8881,9

Власний��апітал 91099,7 65840,4

Стат�тний��апітал 64737,4 50000,4

Дов�остро�ові�зобов’язання - -

Поточні�зобов’язання 20208,3 10720,5

Чистий�приб�то��(збито�) 16463,1 393,0

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) - -

Цінні�папери�власних�вип�с�ів,�ви��плених�протя�ом�період�
За�альна�номінальна�вартість - -

У�відсот�ах�від�стат�тно�о��апітал� - -

За�альна�с�ма��оштів,�витрачених�на�ви��п�цінних�паперів�власних�вип�с�ів�протя�ом�період� - -

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб) 498 486

Правління�Товариства

Голова�Правління�Н.В.�Нев’ядомсь�а

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�підприємства�(тис.��рн.)

ННННаааасссстттт����ппппнннниииийййй����

ДДДДжжжжееее����----ППППоооотттт

11117777���� 222200000000���� 000000000000���� ����ррррииииввввеееенннньььь

Рез�льтати�709�тираж�

«С�перЛото»
від�23�січня�2008�ро��

03 06 21 22 26 33

[�12�]

№№№№���� 2222444477779999

Рез�льтати�розі�раш�

«Кено»
від�23�січня�2008�ро��

7 9 10 18 26

37 43 45 47 48

52 54 55 61 62

66 70 72 75 79
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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 179
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Борис БАРСЬКИЙ, а тор о-
мі - р пи “Мас и”, поет:
—Ш ідливим проведення час

є тоді, оли ти відч ваєш себе дис-
омфортно. Адже молодь — та ож
люди. А людина — це дитя приро-
ди. Живи за за онами природи:
хочеш їсти — їж! Хочеш спати —
спи! І не важливо, оли. Хочеш пи-
ти — пий, співай, танцюй, насоло-
дж йся ожною миттю життя! Бо
я ось можна про ин тися вранці і
з жахом зроз міти, що ти, “мо-
лодь” — же не молодь і проп с-
тив своєм житті щось доро е й
д же важливе. Те, що вже ні оли
й ні за я і роші не поверн ти.

Дмитро ПАВЛИЧКО, народ-
ний деп тат IV с ли ання, пись-
менни :
Найстрашніший і найш ідливі-

ший спосіб життя для людини і тим
паче для молоді — це той, я ий
обертає людин в ал о олізм та
нар оманію. Юна и й дівчата, я і
раж ються цими хворобами, ста-
ють алі ами. Г манне ставлення
до них завжди перемежов ється з

о идою, знева ою, бо ця неповно-
цінність не природжена і не наб -
та під час я оїсь аварії чи атастро-
фи, а дісталася людині внаслідо
призвичаєння жити безд мно, мов
тварина, я а не має вн трішньої
волі. Але най ірший спосіб життя
молодої людини — це та ий стан,
оли нема жалю за своїм часом, за
тими днями, я і промин ли без-
слідно. Лінощі та само алічать
людсь е життя, я і б дь-я а за-
лежність (нар оманія та ал о оль),
роблять йо о безбарвним і зреш-
тою ні ом не потрібним.

Олена ЗАТОЛОКІНА, модель,
а триса:
Напевно, нар оти и, зо рема, і

в ле ій формі — ал о оль та -
ріння. Молоді ліпше вести здоро-
вий спосіб життя, займатися спор-
том, не пити ба ато ал о олю,
адже все, що понад мір ,— на
ш од . Потрібно більше подоро-
ж вати і переб вати в оточенні хо-
роших людей, а не тих, хто нюхає
лей чи здає пляш и. Нехай сі б -
д ть щасливі й здорові!

ßêèé ñïîñ³á ïðîâåäåííÿ
÷àñó íàéøê³äëèâ³øèé

äëÿ ìîëîä³?

Ві тор ХАМАТОВ, президент Центр с часно о
мистецтва “Soviart”:
— Хто с азав, що поезія нині не в моді? Це досить

с б’є тивна д м а! Та само можна пере он вати, що
стало менше інтелі ентних людей. Насправді ж до ль-
т рної еліти в сіх раїнах належить не більше 5 від-
сот ів ромадян, і вони в сі часи ці авляться літера-
т рою, м зи ою, мистецтвом і поезією.

Саві ШУСТЕР, телевед чий:
— Поезія не та а поп лярна, я олись, бо й по-

п ляриз ється менше, ніж, с ажімо, за радянсь их
часів, оли навіть виходили спеціальні телепро ра-

ми. Їй нині надають менше ва и. Певною мірою по-
езія — це тоталітарне мистецтво, в я ом дисиден-
ти тими чи тими образами висловлювали власні д м-
и. Та , забороняли, а потім все ж та и др вали
твори Бродсь о о чи Євт шен а. А в часи демо ра-
тії поезія дещо в тіні, нею зачит ється оловним чи-
ном еліта.

Олена ЯКОВЛЄВА, реда тор відділ новин “Ав-
торадіо”:
— Особисто я завжди ці авилася більше прозою —

К ндера, Андр ховича, М ра амі. Том не с аж , чи
поезія нині в моді.

×îìó íèí³ ïîåç³ÿ íå â ìîä³?

Êèÿíè íå ëþáëÿòü
ãðàëüí³ àâòîìàòè
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî 
îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí

1. Ãðàëüí³ àâòîìàòè — 48 %
2. Ïîñèäåíüêè ç ïèâîì — 16 %
3. Âñå, ùî â³äâåðòàº óâàãó â³ä íàâ÷àííÿ — 13 %
4. Ðåñòîðàíè é êëóáè — 12 %
5. Ìåí³ áàéäóæå — 5 %
6. Ôóòáîëüí³ ïðèñòðàñò³ — 3 %
7. Íå çíàþ — 3 %

Ç “Ë³ñîâîþ ï³ñíåþ”
ïî æèòòþ
Äëÿ àêòðèñè Ðà¿ñè Íåäàøê³âñüêî¿ ðîëü ó ï’ºñ³ Ëåñ³
Óêðà¿íêè ïðîêëàëà äîðîãó â àêòîðñüêèé ñâ³ò

Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Учора в рам ах все раїн-
сь ої медіа-а ції "Відч й
сма рідної мови" Дитя-
чом м зично-драматично-
м театрі на Подолі відб -
лася моновистава "Лісова
пісня". Головна ероїня по-
станов и — авалер орде-
на "Кня иня Оль а", на-
родна артист а У раїни
Раїса Недаш івсь а впер-
ше зі рала Мав в п'єсі
Лесі У раїн и, оли їй б -
ло сімнадцять. Цей спе -
та ль став для неї філосо-
фією життя.

Ðà¿ñà Íåäàøê³âñüêà ãðàº ó “Ë³ñî-
â³é ï³ñí³” âñ³õ ïåðñîíàæ³â. Àêòðè-
ñà çàïåâíÿº, ùî äëÿ íå¿ öÿ âèñòà-
âà ìàº ãðàíä³îçíèé ô³ëîñîôñüêèé

çì³ñò. “Ëåñÿ Óêðà¿íêà ñâî¿ì òâîðîì
ïåðåòÿãíóëà óêðà¿íö³â ÷åðåç àïîêà-
ë³ïñèñ ÕÕ ñòîë³òòÿ, îá’ºäíàëà âè-
äèìèé ñâ³ò ç íåâèäèìèì òà ðîñëèí-
íèì,— ðîçì³ðêîâóº ãåðî¿íÿ.—
Ñòâîðèëà ³äåàëüíèé ïåðñîíàæ ç ïà-
ðàëåëüíîãî ñâ³òó — Ìàâêó”.

Äëÿ ïàí³ Íåäàøê³âñüêî¿ ðîëü ó
“Ë³ñîâ³é ï³ñí³” ïðîêëàëà äîðîãó
â àêòîðñüêèé ñâ³ò. Ó ö³é âèñòàâ³
âîíà íàáóëà ïåðøîãî àêòîðñüêî-
ãî äîñâ³äó, êîëè ¿é áóëî ëèøå ñ³ì-
íàäöÿòü. À ïîò³ì — ãîëîâí³ ðîë³
â ê³íî: Êàòåðèíè Á³ëîêóð ó “Áóé-
í³é”, Ìàð³¿ â “Êîì³ñàð³”. Àêòðè-
ñà ç³çíàëàñÿ, ùî ÷è íå ç ïåëþøîê
ìð³ÿëà “ïåðåâò³ëþâàòèñÿ” â
óëþáëåí³ îáðàçè, õî÷à é ââàæàëà,
áóö³ìòî äëÿ êàð’ºðè àêòîðêè çà-
íàäòî ñîðîì’ÿçëèâà. Àáè ïîäîëà-
òè ñòðàõ ïåðåä ñöåíîþ, çàõîïëþ-
âàëàñÿ öèðêîì òà áàëåòîì, äå-
òàëüíî âèâ÷àëà àêòîðñüêó ìàé-
ñòåðí³ñòü ³ çðåøòîþ äîñÿãëà ìå-
òè. Íèí³ Ðà¿ñà Íåäàøê³âñüêà —
õóäîæí³é êåð³âíèê òåàòðó “Ï³ä
çîðÿíèì íåáîì”, çàñíîâàíîãî

ðåñïóáë³êàíñüêèì ïëàíåòàð³ºì.
Àêòðèñà ïåðåêîíàíà: àáè æèòè

â ãàðìîí³¿ ç ñîáîþ òà ñâ³òîì, ñë³ä
íå ï³ääàâàòèñÿ ïîãàíîìó íà-
ñòðîþ. “Ãåí³àëüíà ïîåòåñà Ëåñÿ
Óêðà¿íêà ïèñàëà: “Ãåòü äóìè ñóì-
í³”. Òîæ íåõàé êîæåí ïîâòîðþº
ö³ ñëîâà, êîëè ñóìíî, ³ âñå áóäå
äîáðå”,— âïåâíåíà àêòðèñà.

Ïàí³ Íåäàøê³âñüêà ìàº é âëàñ-
íèé ðåöåïò áîðîòüáè ç äåïðå-
ñ³ºþ — ùîðàíêó îáëèâàºòüñÿ õî-
ëîäíîþ âîäîþ, àëå ñïî÷àòêó ÷èòàº
ìîëèòâó. “Öÿ âîäà âìèòü ñòàº ïî-
çèòèâíî çàðÿäæåíîþ,— ðîçïîâ³äàº
æ³íêà.— Ó ìåíå º ìàÿòíè÷îê, ÿêèé
öå ïîêàçóº. Á³ëÿ çâè÷àéíî¿ âîäè
â³í ëåäü êðóòèòüñÿ, à á³ëÿ íàìîëå-
íî¿ íàáèðàº îáåðò³â”.

À ùå Ðà¿ñà Íåäàøê³âñüêà âïåâ-
íåíà, ùî áóäü-ÿêó õâîðîáó ìîæíà
“âè÷àâèòè” ç ñåáå ñì³õîì, ïîçè-
òèâíèì íàñòðîºì òà çäîðîâèì õàð-
÷óâàííÿì. Ïðîáà÷àòè, ðàä³òè êîæ-
íîìó äíþ. Íå íàãðîìàäæóâàòè â
ñîá³ îáðàç, áî öå øêîäèòü ïåðåä-
óñ³ì ñàì³é ëþäèí³
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Який спосіб проведення
часу найшкідливіший

для молоді?

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

7—12 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà ó ñõ³äíèõ îáëàñòÿõ âäåíü —2...—6°Ñ, âíî-
÷³ —5...—11°Ñ; íà ï³âäí³ Êðèìó +2...+7°Ñ; â çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ,
íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +6...+7°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Âäåíü îïàäè, ïåðåâàæíî
ó âèãëÿä³ äîùó. Íà äîðîãàõ ïîäåêóäè îæåëåäèöÿ. Â³òåð ï³âäåííî-
çàõ³äíèé ç ïåðåõîäîì íà ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 7—12 ì/ñ. Òåìïåðà-
òóðà âäåíü +1...+3°Ñ, âíî÷³ —2...—4°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Народна Мав а У раїни Раїса Недаш івсь а в сцені з моновистави "Лісова пісня"
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