
ссттоорр..  33

хрещатик
№15 (3231) вівторок, 29 січня 2008 року київська муніципальна газета

ГАННА ГЕРМАН:
“ВІДСТАВКУ ЮРІЯ ЛУЦЕНКА ПОВИННІ
ПІДТРИМАТИ ВСІ ЧЕСНІ ДЕПУТАТИ
УКРАЇНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ. ВСІ, ДЛЯ
КОГО ГАСЛО: “ЗАКОН ОДИН ДЛЯ ВСІХ”
Є НЕ ПРОСТО ГАСЛОМ, А СЕНСОМ ЖИТТЯ”

ссттоорр..  44

ТРИ БАЗИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
Умови їхньо о переб вання перевірив
начальни правління справах сім’ї
та молоді Сер ій Березен о

Êèÿíè çàíåïîêîºí³ 
ïñèõîëîã³÷íîþ àòìîñôåðîþ â ì³ñò³
Ê³ëüê³ñòü ñêàðã íà ì³ë³ö³þ çá³ëüøóºòüñÿ

Ñàll-öåíòð Êè¿âñüêî¿ ì³ñüê-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ êîíñòàòóº çàíå-
ïîêîºííÿ êèÿí ïñèõîëîã³÷íîþ àò-
ìîñôåðîþ â ì³ñò³. Ïîæâàâèëàñÿ
àãðåñ³ÿ íà ïîáóòîâîìó ð³âí³, ëþ-

äè ñòàëè íåñòðèìàí³øå ïîâîäèòè-
ñÿ. Äî ñàll-öåíòðó íàäõîäÿòü ÷èñ-
ëåíí³ äçâ³íêè ç³ ñêàðãàìè íà ä³¿ òà
áåçä³ÿëüí³ñòü ïðàö³âíèê³â êè¿â-
ñüêî¿ ì³ë³ö³¿ ³ ÄÀ². ßê çàÿâèëà

“Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê ñàll-öåí-
òðó Íàòàë³ÿ Äàíüêî, êèÿíè ñòàëè
á³ëüøå ñêàðæèòèñÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê
ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàêëè-
êàâ çâåðòàòèñÿ ó âèïàäêàõ íåïðà-
âîì³ðíèõ ä³é ì³ë³ö³¿ ùîäî ãðîìà-
äÿí, àáè ñòîëè÷íà âëàäà ìîãëà ¿õ
çàõèñòèòè. Ãîëîâíèì ÷èíîì ñêàð-
æàòüñÿ íà ïîðóøåííÿ ïðàâ, ôàëü-
ñèô³êàö³þ äîêàç³â, à òàêîæ íà ãðó-
áå ñòàâëåííÿ, íàâ³òü ç íàíåñåííÿì
ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü.

“Ìîæëèâîþ ïðè÷èíîþ òàêî¿
ïîâåä³íêè º ïðèêëàä, ÿêèé ïîäàâ
ñâî¿ì ï³äëåãëèì î÷³ëüíèê ÌÂÑ
Þð³é Ëóöåíêî, êîëè ç÷èíèâ á³é-
êó ï³ñëÿ çàñ³äàííÿ ÐÍÁÎÓ. À ïðà-
ö³âíèêè ì³ë³ö³¿ ñâîºþ ÷åðãîþ â³ä-

÷óâàþòü áåçêàðí³ñòü. Àëå âñ³ çâåð-
íåííÿ ïðî íåïðàâîì³ðí³ ä³¿ ì³ë³-
ö³¿ ñòîñîâíî ãðîìàäÿí ï³ä êîíòðî-
ëåì ó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âè. Óñ³ì, õòî çâåðíóâñÿ äî càll-
öåíòðó, áóäå íàäàíî þðèäè÷íó äî-
ïîìîãó â çàõèñò³ ãðîìàäÿíñüêèõ
ïðàâ”,— çàïåâíèëà ïàí³ Äàíüêî.

Òèì ÷àñîì ó÷îðà àêòèâ³ñòè ãðî-
ìàäñüêîãî îá’ºäíàííÿ “Ìîëîäü —
íàä³ÿ Óêðà¿íè” çà ï³äòðèìêè êè-
ÿí çàêëèêàëè ïñèõ³àòð³â îáñòå-
æèòè ñòàí ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ
Þð³ÿ Ëóöåíêà. “ßêùî ãîðà íå éäå
äî Ìàãîìåòà, òî Ìàãîìåò ó âè-
ãëÿä³ ñàí³òàð³â ³ç ïñèõ³àòðè÷íî¿ ë³-
êàðí³ ìàº ïðèéòè äî Þð³ÿ Ëóöåí-
êà”,— âèð³øèëè âîíè é âèñòàâè-

ëè ï³êåò íà â’¿çä³ äî ïñèõ³àòðè÷-
íî¿ ë³êàðí³ á³ëÿ Êèðèë³âñüêî¿
öåðêâè. Ó÷àñíèêè ï³êåòóâàííÿ
ïðèâåëè ³ç ñîáîþ äâ³éíèêà ì³í³ñ-
òðà — ïàíà “Ëóöèêà” ç ì³ë³ö³éíèì
êèéêîì.

Ïîë³òèêè æ ðàäÿòü Þð³þ Ëó-
öåíêó ïðèïèíèòè çàéìàòèñÿ äå-
ìàãîã³ºþ. ßê çàÿâèâ ó÷îðà äåïó-
òàò â³ä áëîêó ÍÓ—ÍÑ Àíàòîë³é
Ìàòâ³ºíêî, ïàíîâ³ Ëóöåíêó òðåáà
íèí³ íå ðîçïîâ³äàòè, ÿêèé â³í ãå-
ðîé, à âèáà÷èòèñÿ ïåðåä óñ³ìà ãðî-
ìàäÿíàìè Óêðà¿íè ³ ñêàçàòè, ùî
öå ïîìèëêà, ³ âèçíàòè öþ ïîìèë-
êó”. Àäæå òå, ùî â÷èíèâ Þð³é
Ëóöåíêî, º “ãàíüáîþ ó êâàäðàò³”,
— ïåðåêîíàíèé ïîë³òèê
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Молоді ияни розі рали ціл вистав біля психіатричної лі арні

Ñåðã³é ÑÒÎÐÎÆÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора "Хрещати " отримав дані, я і засвідчили стрім е
зростання іль ості с ар ородян на вчин и співробіт-
ни ів МВС. Висловити свою позицію меш анців столи-
ці спон ав за ли мера Києва Леоніда Черновець о о,
отрий по азав при лад, я треба протидіяти свавіллю
силови ів. Водночас молодь отре вима ала обстежи-
ти стан психічно о здоров'я очільни а МВС Юрія Л -
цен а.
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Äî Äíÿ Êèºâà ïëàíóþòü
â³äêðèòè ñòàíö³þ ìåòðî
“×åðâîíèé õóò³ð”

Ó÷îðà íà÷àëüíèê ïðåñ-öåíòðó ÂÀÒ “Êè¿â-
ìåòðîáóä” Âàëåíòèí Êåéá³ñ ïîâ³äîìèâ “Õðå-
ùàòèêó”, ùî êåð³âíèöòâî ï³äïðèºìñòâà ìàº
òâåðäèé íàì³ð çäàòè íîâó ñòàíö³þ “×åðâî-
íèé õóò³ð” äî Äíÿ Êèºâà â ê³íö³ òðàâíÿ. Íå-
ùîäàâíî íà â³äêðèòò³ åëåêòðîäåïî “Õàðê³â-
ñüêå” òàêå çàâäàííÿ ñòàâèâ ìåòðîáóä³âöÿì
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé. “Íèí³ ô³íàíñóâàííÿ â ö³ëîìó çà-
áåçïå÷óº âçÿò³ òåìïè. Çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³ä-
íîãî ô³íàíñóâàííÿ é íàäàë³ òàêå çàâäàííÿ
íàì ö³ëêîì ï³ä ñèëó”,— çàçíà÷èâ ïàí Êåé-
á³ñ. Äî ê³íöÿ 2008 ðîêó ïëàíóþòü òàêîæ ââåñ-
òè â ä³þ ñòàíö³¿ “Äåì³¿âñüêà”, “Ãîëîñ³¿âñüêà”
òà “Âàñèëüê³âñüêà”

Уточнення
Розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої

місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації) від 28.12.2007 № 1787 “Про по о-
дження тарифів на посл и з вивезення поб -
тових відходів” ви онавчим ор аном Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації) не вип с али і помил ово з технічних
причин надр вали азеті “Хрещати ” 3 січ-
ня 2008 ро .

Âîãíåáîðö³ 
ñïðàâèëè íîâîñ³ëëÿ

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора в Дарниць ом
районі столиці рочис-
то від рили нов по-
жежн частин № 40.
О рім сл жбових при-
міщень та бо сів, на-
вчально-трен вально о
центр , б дівлі розта-
шовано 6 одно- та 16
дво імнатних сл жбо-
вих вартир. До то о ж
місцеві рят вальни и
отримали 7 спецма-
шин.

Ã³äíèé ïîäàðóíîê â³ä ñòî-
ëè÷íî¿ âëàäè îòðèìàëè êè¿â-
ñüê³ âîãíåáîðö³ íàïåðåäîäí³
ñâîãî ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà.
Ó÷îðà â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³
íà âóë. Êîøèöÿ, 3 â³äêðèëè
íîâå ïîæåæíå äåïî. Äî ñëîâà,
çà îñòàíí³ 11 ðîê³â öå ïåðøèé
ïîä³áíèé îá’ºêò, ïîáóäîâàíèé
â ì³ñò³, áðàê ÿêèõ îñîáëèâî
ãîñòðî â³ä÷óâàþòü ó “ñïàëü-
íèõ” ðàéîíàõ.

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Äå-
íèñà Áàññà, ñïîðóäæåííÿ äå-
ïî íà Ïîçíÿêàõ äåùî çàòÿã-
íóëîñÿ. “Òîìó ìåøêàíö³
Õàðê³âñüêîãî ìàñèâó òðèâà-
ëèé ÷àñ îáõîäèëèñÿ áåç òà-
êîãî âàæëèâîãî îá’ºêòà,— çà-
çíà÷èâ â³í.— Íàðàç³ æ âîíè
ìîæóòü áóòè ñïîê³éíèìè,
àäæå â ðàç³ ïîòðåáè øâèäêî
îòðèìàþòü äîïîìîãó”. Äåíèñ
Áàññ äîäàâ, ùî äîâåñòè äî
ëàäó äîâãîáóä âäàëîñÿ çàâäÿ-
êè âòðó÷àííþ ñòîëè÷íî¿ âëà-
äè. Áî ñàìå ì³ñòî âèä³ëèëî
25 ìëí ãðí äëÿ çàâåðøåííÿ
áóä³âíèöòâà. “Íå çàáóëè êè-
¿âì³ñüêáóä³âö³ ³ ïðî çàáåçïå-
÷åííÿ ðÿòóâàëüíèê³â æèò-

ëîì,— ðîçïîâ³â â³í.— Äëÿ
íèõ ñïîðóäæåíî 22 ñëóæáîâ³
êâàðòèðè, ç ÿêèõ 6 îäíî- òà
16 äâîê³ìíàòíèõ. Òàêó ïðàê-
òèêó íàäàë³ çàñòîñîâóâàòè-
ìóòü ó ñòîëèö³ ³ ïðè çâåäåí-
í³ øê³ë òà ë³êàðåíü, äå ïîðó÷
ç öèìè çàêëàäàìè áóäóâàòè-
ìóòü æèòëî äëÿ â÷èòåë³â ³ ìå-
äèê³â.

Íà÷àëüíèê ÃÓ ì³í³ñòåðñòâà
Óêðà¿íè ç ïèòàíü íàäçâè÷àé-
íèõ ñèòóàö³é â Êèºâ³ Â³êòîð

Áîñàê ïîâ³äîìèâ, ùî íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì ó ì³ñò³ ìàþòü
â³äêðèòè ùå 7 ïîæåæíèõ äå-
ïî. “Öå ïåðåäáà÷åíî ³ ïðîãðà-
ìîþ ï³äãîòîâêè äî ªâðî —
2012”,— çàçíà÷èâ â³í.

Ó÷îðà æ íîâà ïîæåæíà
÷àñòèíà ¹ 40 îòðèìàëà ùå é
7 ñó÷àñíèõ ñïåöàâòî. Ñåðåä
íèõ ïåðøèé â Êèºâ³ ï³ä³é-
ìà÷ äëÿ ãàñ³ííÿ âîãíþ ó áó-
äèíêàõ íà âèñîò³ 90 ì. Öþ
ìàøèíó ô³íñüêîãî âèðîá-

íèöòâà âàðò³ñòþ 1,5 ìëí ºâ-
ðî âäàëîñÿ ïðèäáàòè çà ³í-
âåñòîðñüê³ êîøòè.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”
ïðåçèäåíò ÕÊ “Êè¿âì³ñüêáóä”
Ïåòðî Øèëþê, ï³ä ÷àñ ñïîðó-
äæåííÿ äåïî äîâåëîñÿ äåùî
çì³íèòè ïðîåêò. Çàâäÿêè öüî-
ìó çâåëè íå ò³ëüêè ê³ìíàòè
äëÿ â³äïî÷èíêó, ¿äàëüíþ, ïðè-
ì³ùåííÿ äëÿ çàíÿòü, à é çíà÷-
íî çá³ëüøèëè ïëîùó êâàðòèð
äëÿ ñëóæáîâö³â

Нова пожежна частина отримала сім с часних спецавто

Ëåîí³ä ×ÅÐÍÎÂÅÖÜÊÈÉ:

“Çà ëîã³êîþ Þð³ÿ
Ëóöåíêà, êîæåí
ì³ë³ö³îíåð ìàº
ïðàâî áèòè áóäü-
ÿêîãî ãðîìàäÿíèíà,
ÿêùî â³í ìàº
ñòîñîâíî öüîãî
ãðîìàäÿíèíà õî÷à á
íàéìåíøó ï³äîçðó”
Учора Київсь ий місь ий олова Лео-
нід Черновець ий дав свою оцін
останнім заявам з бо міністра
вн трішніх справ Юрія Л цен а.

“Çàÿâà ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ ñòîñîâíî
òîãî, ùî â³í ââàæàº çà ìîæëèâå çàñòîñîâóâà-
òè íàñèëüñòâî äî êîæíîãî, õòî íå ïîäîáàºòü-
ñÿ éîìó îñîáèñòî àáî êîãî â³í ìîæå çàï³äî-
çðèòè ó ÷îìóñü, ìàþ÷è íåäîñòàòíüî ³íôîðìà-
ö³¿,— íå ëèøå àáñóðäíà, âîíà íå âêëàäàºòüñÿ
â ãîëîâó æîäí³é öèâ³ë³çîâàí³é ëþäèí³. Ñèòó-
àö³ÿ óñêëàäíåíà òèì, ùî öÿ çàÿâà ïðîëóíàëà
â³ä ëþäèíè, ÿêà êîëèñü áîðîëàñÿ çà äåìîêðà-
òè÷í³ ³äåàëè Óêðà¿íè. Òåïåð æå òàê³ ä³¿ ³ çàÿâè
âèñîêîïîñàäîâöÿ-ñèëîâèêà ðîçêîëþþòü ñó-
ñï³ëüñòâî íà òèõ, õòî õî÷å æèòè â öèâ³ë³çîâà-
í³é äåðæàâ³ âæå ñüîãîäí³, ³ òèõ, êîìó çàêîíè
“íåïèñàí³”. Ç æàõîì äóìàþ ïðî 200 òèñÿ÷ ñï³â-
ðîá³òíèê³â ÌÂÑ, ÿêèì ¿õí³é ì³í³ñòð ïîäàº òà-
êèé îñîáèñòèé ïðèêëàä. Ïðàâîîõîðîíö³ íå ìî-
æóòü áóòè ïðàâîïîðóøíèêàìè. ²íàêøå ìè íà-
çàâæäè âòðàòèìî ãîëîâí³ çàñàäè ³ñíóâàííÿ
óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³”,— ïðî öå â÷îðà çà-
ÿâèâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé.

Çà ñëîâàìè ìåðà Êèºâà, ÿêùî ì³í³ñòð âíóò-
ð³øí³õ ñïðàâ ïèøàºòüñÿ ñâîºþ ïîâåä³íêîþ ³
éîãî ä³¿ íå îòðèìàþòü íàëåæíî¿ îö³íêè ç áî-
êó Âåðõîâíî¿ Ðàäè, ³íøèõ íàéâèùèõ îðãàí³â
äåðæàâè, öå íå ëèøå ñóïåðå÷èòü çäîðîâîìó
ãëóçäó ³ çàêîíó, öå íåáåçïå÷íî äëÿ ñóñï³ëüñòâà.
“Çà ëîã³êîþ Þð³ÿ Ëóöåíêà, êîæåí ì³ë³ö³îíåð
ìàº ïðàâî áèòè áóäü-ÿêîãî ãðîìàäÿíèíà, ÿê-
ùî â³í ìàº ñòîñîâíî öüîãî ãðîìàäÿíèíà õî÷à
á íàéìåíøó ï³äîçðó”,— ïåðåêîíàíèé Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà.

“Òîä³ íàì íå ïîòð³áí³ àí³ ñóäè, àí³ ïðîêó-
ðàòóðà, àí³ Âåðõîâíà Ðàäà. Îòæå, êðà¿íó ÷åêàº
êðàõ äåðæàâíî¿ âëàäè ÿê òàêî¿. Ïåðåêîíàíèé,
ùî ëþäèíà, ÿêà äîñ³ îá³éìàº ïîñàäó ì³í³ñòðà
âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ³ äîçâîëÿº ñîá³ òàê³
ä³¿ ³ òàê³ çàÿâè, ïðîñòî íåàäåêâàòíà ³ äóæå íå-
áåçïå÷íà äëÿ ñóñï³ëüñòâà. ß òàêîæ ïåðåêîíà-
íèé, ùî íå ëèøå çàõèùó ïðàâà ãðîìàäÿíèíà
Óêðà¿íè â³ä ñâàâîë³ ç áîêó ïðàâîîõîðîííèõ îð-
ãàí³â, ÿ çìîæó ïîêàçàòè ñïðàâæí³ ïðè÷èíè íå-
àäåêâàòíî¿ ïîâåä³íêè ïàíà Ëóöåíêà”,— ï³ä-
êðåñëèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé Ó ìàðøðóòíèê³â 

ç’ÿâèâñÿ êîíêóðåíò
Ìóí³öèïàëüíèé òðàíñïîðò ñòàº âñå ïîïóëÿðí³øèì 
ñåðåä íàñåëåííÿ

Ïðèâàòí³ ïåðåâ³çíèêè Êèºâà íàìàãàþ-
òüñÿ ï³äâèùèòè òàðèôè íà ïðî¿çä ó ìàð-
øðóòêàõ. “Çà îñòàíí³ ðîêè ñêëàäîâ³ ñî-
á³âàðòîñò³ ïðî¿çäó, ÿê-òî ïàëüíå, çàï-
÷àñòèíè, ïîäîðîæ÷àëè ó 3—8 ðàç³â. Áåç
ï³äâèùåííÿ ïëàòè çà ïðî¿çä ïåðåâ³çíè-
êàì äîâîäèòüñÿ ïðàöþâàòè ó çáèòîê”,—
ðîçïîâ³â ïðåäñòàâíèê Äåðæï³äïðèºì-
íèöòâà Óêðà¿íè â Êèºâ³ Â³òàë³é Àïîñ-
òîëîâ. Íàðàç³ êèÿí îáñëóãîâóº 2,5 òèñ.
ïðèâàòíèõ ìàðøðóòîê. Ïåðåâ³çíèêè êà-
æóòü, ùî ¿õ ïîìåíøàº, ÿêùî íå ï³äâè-
ùèòè òàðèôè, íå çàáåçïå÷èòè äîñòóïí³
êðåäèòè òà ñòâîðèòè óìîâè, ÿê äëÿ êî-

ìóíàëüíîãî “Êè¿âïàñòðàíñó”. “Ìè âè-
ìàãàºìî äëÿ ïî÷àòêó ï³äâèùèòè âàðò³ñòü
ïðî¿çäó íà 0,5 ãðí òà ðîçðîáèòè ìåõà-
í³çì ³íäåêñàö³¿ äëÿ ïîäàëüøîãî ï³äâè-
ùåííÿ”,— ðîçïîâ³â ãîëîâà êè¿âñüêî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ ðîáîòîäàâö³â ïåðåâ³çíèê³â
“Ñòîëèöÿ” Âàëåð³é Ë³ïåöüêèé. ßêùî öþ
òà ³íø³ âèìîãè íå âèêîíàþòü, ïåðåâ³ç-
íèêè îá³öÿþòü 7 ëþòîãî ðîçïî÷àòè ï³-
êåòóâàííÿ Êè¿âðàäè.

Íàòîì³ñòü ó “Êè¿âïàñòðàíñ³” êàæóòü,
ùî ãîòîâ³ ïðàöþâàòè ³ çà íèí³øí³ìè òà-
ðèôàìè. “Êè¿âïàñòðàíñ” — âëàñí³ñòü ãðî-
ìàäè ì³ñòà, ³ ëèøå êèÿíè ìîæóòü âèð³-

øóâàòè, çà ÿêîþ âàðò³ñòþ òà ÿêèìè ìàð-
øðóòàìè ¿ì ¿çäèòè,— çàçíà÷èâ çàñòóïíèê
äèðåêòîðà ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ” Ñåðã³é
Ëèòâèíîâ. Çà éîãî ñëîâàìè, êîìóíàëü-
íèé òðàíñïîðò ñüîãîäí³ çàïóñêàþòü íà
ìàðøðóòàõ, â³ä ÿêèõ ÷åðåç çáèòêîâ³ñòü
â³äìîâèëèñÿ ïðèâàòíèêè. “Ì³ñüêà âëàäà
ñïðàâä³ âèä³ëÿº êîøòè íà êîìïåíñàö³þ
çáèòê³â òà íà îíîâëåííÿ ðóõîìîãî ñêëà-
äó “Êè¿âïàñòðàíñó”, àëå öå êîøòè ãðîìà-
äè íà âëàñí³ ïîòðåáè”,— çàçíà÷èâ çàñòóï-
íèê êåð³âíèêà ï³äïðèºìñòâà. Çà éîãî ñëî-
âàìè, çà äâà îñòàíí³ ðîêè çà ³í³ö³àòèâè
ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
íåéìîâ³ðíèìè òåìïàìè â³äáóâàºòüñÿ
îíîâëåííÿ ³ çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ðóõî-
ìîãî ñêëàäó êîìóíàëüíîãî òðàíñïîðòó.
“Êîëè ñüîãîäí³ ¿äå êîìôîðòàáåëüíèé àâ-
òîáóñ, ìè íå ìîæåìî ïðèìóñèòè ïàñàæè-
ðà ñ³ñòè ó ìàðøðóòêó, ÿê êîëèñü íå ìîã-
ëè éîãî ïðèìóñèòè ñ³ñòè ó íàø³ ïîëàìà-
í³ “ãàðìîøêè”. Öå çâè÷àéíà êîíêóðåí-
ö³ÿ, à íå âèò³ñíåííÿ”,— ï³äñóìóâàâ ïàí
Ëèòâèíîâ

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора приватні перевізни и столиці вис н ли вимо и до місь ої
влади. Маршр тни и просять для почат до ин ти їм 50 опійо
до вартості проїзд та розробити механізм подальшо о здорожчан-
ня. Тим часом КП "Київпастранс" отовий возити иян за прийнят-
ною для них ціною на нових автоб сах, тролейб сах та швид існих
трамваях.

Âïåðøå çà 11 ðîê³â ó ì³ñò³ ïîáóäóâàëè íîâó 
ïîæåæíó ÷àñòèíó
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Óðÿä îäí³º¿
ïàðò³¿

Â³òàë³é ÊÓËÈÊ
êåð³âíèê Öåíòðó äîñë³äæåíü ïðîáëåì 
ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

ª ö³ëêîì ïåâí³ ³ ñóòòºâ³ ïðîáëåìè ôóíê-
ö³îíóâàííÿ íèí³øíüîãî ò³íüîâîãî Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â. Íàñàìïåðåä éäåòüñÿ ïðî çàêîíî-
äàâ÷ó íåâðåãóëüîâàí³ñòü éîãî ñòàòóñó. Íåìàº
çàêîíó ïðî îïîçèö³þ, ÿêèé áè âðåãóëþâàâ
éîãî ä³ÿëüí³ñòü ³ ôóíêö³îíóâàííÿ. Çîêðåìà,
áàãàòüîì óÿâëÿºòüñÿ, ùî îïîçèö³ÿ ìàº á³ëü-
øå âàæåë³â, àí³æ â íå¿ ðåàëüíî º. Ôàêòè÷íî
æ íèí³ ò³íüîâèé Êàáì³í ³ñíóº ÿê ÿêèéñü ïðî-
ïàãàíäèñòñüêèé îðãàí. Éäåòüñÿ íàñàìïåðåä
ïðî â³äñóòí³ñòü ïðàâà íà êîíòðîëü ³ îòðè-
ìàííÿ ³íôîðìàö³¿, îòðèìàííÿ çâ³ò³â, ìîæ-
ëèâ³ñòü áóòè ïðèñóòí³ìè íà çàñ³äàííÿõ Êàá-
ì³íó, îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ç ïåðøîäæåðåë.
Òàêèõ ïîâíîâàæåíü íàðàç³ ò³íüîâèé Êàáì³í
íå ìàº.

ßêáè çàêîí óõâàëèëè, ò³íüîâèé Êàá³íåò
Ì³í³ñòð³â ìàâ áè ìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþâàòè
ä³ÿëüí³ñòü ³ âèêîíàííÿ éîãî ð³øåíü. ² öå á
ïîñèëþâàëî öåé îðãàí, ïîñèëþâàëî á îïî-
çèö³þ.

Ïî-äðóãå, íèí³øí³é îïîçèö³éíèé àáî ò³-
íüîâèé Êàáì³í º ò³íüîâèì Êàáì³íîì îäí³º¿
ïàðò³¿, à ñàìå Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Äî íüîãî íå
óâ³éøëè ïðåäñòàâíèêè ³íøèõ îïîçèö³éíèõ
ïàðò³é. Íàçèâàòè öåé ò³íüîâèé Êàá³íåò Ì³-
í³ñòð³â îïîçèö³éíèì óðÿäîì ÷è ò³íüîâèì
Êàáì³íîì âñ³º¿ îïîçèö³¿ íå âàðòî, îñê³ëüêè
³íø³ îïîçèö³éí³ ôðàêö³¿, ³íø³ îïîçèö³éí³ ïî-
ë³òè÷í³ ñèëè éîãî òàêèì íå âèçíàþòü.

Îòæå, ìè ìàºìî ñèòóàö³þ, â ÿê³é, ç îäíî-
ãî áîêó, º íîðìàòèâíà ³ þðèäè÷íà íåâðåãó-
ëüîâàí³ñòü ä³ÿëüíîñò³, à ç ³íøîãî — º äèâíà
ñèòóàö³ÿ, ÿêà ïîâ’ÿçàíà ç ôóíêö³îíóâàííÿì
³ñíóþ÷îãî ò³íüîâîãî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â, à
ñàìå — íåâèçíàííÿ éîãî ³íøèìè îïîçèö³é-
íèìè ñèëàìè.

² òðåòÿ îñîáëèâ³ñòü ïîâ’ÿçàíà ç òèì, ùî íè-
í³øí³é ò³íüîâèé Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â íå îçíà-
÷èâ ñåáå ÿêîþñü ñèñòåìíîþ ðîáîòîþ ç îïî-
íóâàííÿ óðÿäó Þë³¿ Òèìîøåíêî. Óõâàëåíà
äîñèòü äèâíà ïðîãðàìà ä³ÿëüíîñò³, àáî êîíòð-
ïðîãðàìà ò³íüîâîãî Êàáì³íó. Àëå âñ³ çàÿâè ³
ìåñåäæ³ ò³íüîâîãî Êàáì³íó — öå ³í³ö³àòèâè
÷è çàÿâè çàãàëüíîãî ïîë³òè÷íîãî ïëàíó. Íå-
ìàº êîíêðåòíî¿ êðèòèêè ä³ÿëüíîñò³ ÷èííîãî
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â, íåìàº æîäíèõ ñèñòåìíèõ
äîêóìåíò³â, ÿê³ á ïîÿñíþâàëè ðîáîòó ò³íüî-
âîãî Êàáì³íó, ³ íåìàº ðîáîòè ç êîíñîë³äàö³¿
îïîçèö³éíèõ ñèë, ÿêîþ ìàº çàéìàòèñÿ ò³íüî-
âèé Êàáì³í.

Öå äàº ïðàâî ðîçãëÿäàòè ³ñíóþ÷èé ò³íüî-
âèé Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Â³êòîðà ßíóêîâè÷à ÿê
îïåðåòêîâèé, â ÿêîìó íåìàº í³÷îãî ñï³ëüíî-
ãî ç ³äåºþ ºäèíî¿ îïîçèö³¿. Â³í ôàêòè÷íî º
îïîçèö³éíîþ ³íñòèòóö³ºþ ëèøå îäí³º¿ ïîë³-
òè÷íî¿ ñèëè — Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, ÿêà, â ñâîþ
÷åðãó, íà äàíèé ìîìåíò ïîñòóïàºòüñÿ ÷èí-
íîìó óðÿäó ç áàãàòüîõ ïèòàíü.

Ëèøå óõâàëåííÿ Çàêîíó ïðî îïîçèö³þ äëÿ
òàêîãî åôåêòèâíîãî îïîíóâàííÿ íåäîñòàò-
íüî. Ìàþòü áóòè äîòðèìàí³ ê³ëüêà óìîâ, ³
óõâàëåííÿ öüîãî çàêîíó º ëèøå îäí³ºþ ç íèõ.
Íàñòóïíà óìîâà — ìàº áóòè çàãàëüíîîïîçè-
ö³éíèé ò³íüîâèé Êàáì³í, òóäè ìàþòü óâ³éòè
êîìóí³ñòè ³ Áëîê Ëèòâèíà, à òàêîæ ìàþòü
ïðèºäíàòèñÿ ïîçàïàðëàìåíòñüê³ ïîë³òè÷í³
îïîçèö³éí³ ñèëè. Òðåòÿ óìîâà: öåé ò³íüîâèé
Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â ïîâèíåí ùîñü ðîáèòè, à
íå ëèøå îçâó÷óâàòè çàãàëüíîïîë³òè÷í³ ìåñå-
äæ³

Хрещатик  29 січня 2008 ППООЛЛІІТТИИККАА 33

Ãàííà ÃÅÐÌÀÍ: “Â³äñòàâêó
Þð³ÿ Ëóöåíêà ïîâèíí³ 
ï³äòðèìàòè âñ³ ÷åñí³
äåïóòàòè óêðà¿íñüêîãî
ïàðëàìåíòó. Âñ³, äëÿ êîãî
ãàñëî: “Çàêîí îäèí äëÿ
âñ³õ” º íå ïðîñòî ãàñëîì, 
à ñåíñîì æèòòÿ”
Сьо одні "Хрещати " пропон є
інтерв'ю з народним деп татом,
оловою Комітет Верховної Ра-
ди У раїни з питань свободи
слова та інформації від Партії
ре іонів Ганною Герман щодо
дотримання свободи слова в
У раїні, ролі опозиції та а т -
альних подій житті раїни.

— Âè î÷îëþºòå îäèí ³ç êëþ÷îâèõ êîì³-
òåò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè — ç ïèòàíü ñâîáîäè
ñëîâà òà ³íôîðìàö³¿. Òðàäèö³éíî â³í º êâî-
òîþ îïîçèö³¿. Ïðîòå ÷è çäàòíèé ïàðëàìåíò
çàáåçïå÷èòè ä³ºâèé êîíòðîëü çà äîòðèìàí-
íÿì ñâîáîäè ñëîâà â êðà¿í³?

— Íèí³ äî ñêëàäó êîì³òåòó ââ³éøëè äî-
âîë³ ö³êàâ³ ëþäè. Ç áîêó ÿê âëàäè, òàê ³
îïîçèö³¿. Äóæå íåçàëåæí³, êîòð³ äîáðå
çíàþòüñÿ íà ìåä³éí³é ñôåð³ é êîòð³ ðî-
çóì³þòü, ùî íåçàëåæíà ïðåñà ìóñèòü áó-
òè, àäæå ñüîãîäí³ òè ïðè âëàä³, à çàâòðà
â îïîçèö³¿. ßêùî ïðåñà áóäå êåðîâàíîþ
ç òîãî ÷è ³íøîãî áîêó, òî íà ïåâíîìó åòà-
ï³ òè ìîæåø ñòàòè æåðòâîþ ò³º¿ êåðîâà-
íîñò³. Ïàðëàìåíòñüêèé êîì³òåò ç ïèòàíü
ñâîáîäè ñëîâà çàâæäè â³ä³ãðàâàâ âàæëè-
âó ðîëü ó Âåðõîâí³é Ðàä³ Óêðà¿íè òà â
óñüîìó ïîë³òè÷íîìó æèòò³ é çàñâ³ä÷èâ,
ùî â³í ìîæå áóòè âàãîìèì ³íñòðóìåíòîì.

— Íàñê³ëüêè âçàãàë³ â³ò÷èçíÿí³ ÇÌ² ñüî-
ãîäí³ ñïðîìîæí³ îá’ºêòèâíî ³íôîðìóâàòè
ñóñï³ëüñòâî ïðî ïîë³òè÷í³ ïîä³¿? ×è çàáåç-
ïå÷åíèé â Óêðà¿í³ ð³âíèé äîñòóï äî ÇÌ²
îïîçèö³¿ ³ âëàä³?

— ß áè ñêàçàëà, ùî âîíè ìîæóòü. Àëå
÷è ìàþòü òàêó ïîòðåáó? Â Óêðà¿í³ º äî-
ñòàòíüî ÇÌ², ÿê³ ìîæóòü ôîðìóâàòè ãðî-
ìàäñüêó äóìêó äîâîë³ íåçàëåæíî, òà íå
çàâæäè òîé, õòî çàìîâëÿº, îáðàçíî êàæó-
÷è, ìåä³éíó ìóçèêó, çàö³êàâëåíèé â îá’-
ºêòèâíîñò³ é çáàëàíñîâàíîñò³ ³íôîðìàö³¿.
Öå ñòîñóºòüñÿ ÿê äåðæàâíèõ ÇÌ², êîòð³
ïîïðè âñå â³ä÷óâàþòü îïîñåðåäêîâàíèé
âïëèâ âëàäè, òàê ³ òèõ, ùî ìàþòü ïðè-
âàòíîãî âëàñíèêà. Êîëè ââå÷åð³ íà “²í-
òåð³” â “Ïîäðîáíîñòÿõ” äàþòü ÷àñ äëÿ
çâåðíåííÿ íîâîãî ïðåì’ºðà Þë³¿ Òèìî-
øåíêî äî íàðîäó, à íà ðàíîê ìè ä³çíà-
ºìîñÿ, ùî Õîðîøêîâñüêèé, êîòðèé ìàº
ñòîñóíîê äî “²íòåðà”, î÷îëþº âèñîêó,
“õë³áíó” ïîñàäó, òî íå ïîâ’ÿçàòè ö³ äâà
ìîìåíòè ïðîñòî íåìîæëèâî.

Ñâîáîäà ñëîâà â Óêðà¿í³ íà ñüîãîäí³ º
ðàäøå ôîðìàëüíîþ. Çðåøòîþ â óñüîìó
ñâ³ò³ òàê. Âïëèâè ïåâíèõ ïîë³òè÷íèõ ãðóï,
á³çíåñ-ãðóï ÷åðåç ìåä³à íà ãðîìàäñüêó
äóìêó, çà âåëèêèì ðàõóíêîì, öå íîðìàëü-
íå ÿâèùå. Ïðîòå â íàøîìó âèïàäêó äóæå
âàæëèâî, ùîá ³ îïîçèö³ÿ, ³ âëàäà ìàëè
â³ëüíèé äîñòóï äî ìîæëèâîñò³ âèñëîâèòè

ñâîþ ïîçèö³þ. Ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî
íà òåëåáà÷åíí³ ñüîãîäí³ ï³äõ³ä á³ëüø-
ìåíø îá’ºêòèâíèé. Âèíÿòêîì íàçâàëà á
“1+1”, äå çààí´àæîâàí³ñòü íàéá³ëüøà.

²íøà ñèòóàö³ÿ â äðóêîâàíèõ çàñîáàõ ìà-
ñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. ² òóò ÿ íàâåäó ïðèêëàä,
òàêîæ êîíêðåòíèé. Îïîçèö³¿ ïîòð³áíî áó-
ëî îïðèëþäíèòè ñâîþ äóìêó ïðî ïðîãðà-
ìó óðÿäó Þë³¿ Òèìîøåíêî. Ìè ï³äãîòó-
âàëè àíàë³òèêó çà ó÷àñòþ ïðîôåñîðà
Îëåêñ³ÿ Ïëîòíèêîâà, êîòðèé º ÷ëåíîì
íàøî¿ ïàðëàìåíòñüêî¿ ôðàêö³¿. Íàì äî-
âåëîñÿ çàïëàòèòè âåëèê³ ãðîø³ çà ïóáë³-
êàö³þ â ãàçåòàõ ñâîº¿ äóìêè, áî ¿¿ áðàëè
ëèøå ÿê ðåêëàìó. Òàê íå ïîâèííî áóòè.

— Ñüîãîäí³ äóæå ïîïóëÿðíà ïðîãðàìà
Ñàâ³êà Øóñòåðà. ×è ìîæíà ãîâîðèòè, ùî
â³í óîñîáëþº óæå íàâ³òü íå ìåä³éíó ïîñ-
òàòü, à ïîë³òè÷íó?

— Ãàäàþ, òàê. Ïðîãðàì³ ç òàêîþ ïîïó-
ëÿðí³ñòþ íåëåãêî çàáåçïå÷èòè îá’ºêòèâ-
íèé, áåçñòîðîíí³é ï³äõ³ä ³ òÿæêî óíèêíó-
òè ñïîêóñè âèêîðèñòàòè öþ ïîïóëÿðí³ñòü
â ³íòåðåñàõ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ãðóïè. ß â³ðþ, ùî
Ñàâ³ê Øóñòåð íàìàãàºòüñÿ áóòè îá’ºêòèâ-
íèì. Ïðèïóñêàþ, ùî â³í ìîæå íå çíàòè
äåÿêèõ ðå÷åé. Íàïðèêëàä, ÿê ðåàëüíî ôîð-
ìóºòüñÿ àóäèòîð³ÿ â éîãî ïðîãðàìàõ. À ÿ
ïåðåêîíàëàñÿ íà âëàñíîìó äîñâ³ä³: íå çàâ-
æäè öå â³äáóâàºòüñÿ ÷åñíî. Ìåí³ çäàºòü-
ñÿ, ùî Ñàâ³ê Øóñòåð ñòî¿òü ñüîãîäí³ íà äó-
æå õèòê³é êëàäö³ ÷åðåç ïðîâàëëÿ. Êîëè â³í
çóì³º çáåð³ãàòè ð³âíîâàãó íà ò³é êëàäö³ é
íå ï³ääàòèñÿ áàæàííþ ãðàòè íà ÷èþñü
êîíêðåòíó ãðó, à öå âæå ñòàº ïîì³òíèì, òî
éîãî ÷åêàº ö³êàâå ìàéáóòíº.

— ßêîþ âè áà÷èòå ðîëü Ïàðò³¿ ðåã³îí³â
ó æèòò³ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ñüîãîäí³?
Ùî äëÿ ïàðò³¿ îçíà÷àº “áóòè â îïîçèö³¿”?

— Áóòè â îïîçèö³¿ äëÿ ïàðò³¿ îçíà÷àº
ñòîÿòè íà âàðò³ ³íòåðåñ³â ïðîñòèõ ëþäåé,

ÿê³ º ÷óæèìè âëàä³. ²íòåðåñè ïðîñòèõ ëþ-
äåé áóäóòü ÷óæèìè áóäü-ÿê³é âëàä³. Íà
ïåðøîìó ì³ñö³ çàâæäè ÿê³ñü ìàòåð³¿, ïî-
â’ÿçàí³ ³ç çàö³êàâëåí³ñòþ ïåâíèõ ãðóï, ùî
ïðèâîäÿòü äî âëàäè, à æèòòÿ ïðîñòèõ ëþ-
äåé ëèøàºòüñÿ íà äðóãîìó ïëàí³. Ðîëü
îïîçèö³¿, òîáòî ðîëü Ïàðò³¿ ðåã³îí³â,— áó-
òè ñòîðîæîâèì ïñîì ³íòåðåñ³â ïðîñòîãî
íàðîäó. ßêùî öþ ðîëü áóäå òàëàíîâèòî,
÷åñíî âèêîíàíî, òî Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â ìàòè-
ìå äóæå äîáðó ïåðñïåêòèâó íà ìàéáóòíº.

— Íàñê³ëüêè ì³öíèìè º ïîçèö³¿ Â³êòîðà
ßíóêîâè÷à ÿê ë³äåðà ïàðò³¿? ×è ìîæëèâå
âèñóíåííÿ íà öþ ïîñàäó êîãîñü ³íøîãî?

— Ïîçèö³¿ Â³êòîðà ßíóêîâè÷à º íåçàïå-
ðå÷íèìè ñüîãîäí³. ² öÿ òåçà íå ïîòðåáóº îá-
ãîâîðåííÿ. Öå ôàêò, õî÷à á ÿê õòîñü ïðàã-
íóâ çì³íèòè éîãî. Àâòîðèòåò ³ ïîïóëÿðí³ñòü
Â³êòîðà ßíóêîâè÷à º àáñîëþòíîþ çàïîðó-
êîþ òîãî, ùî ïåðøå ì³ñöå â íàøîìó ñåðå-
äîâèù³ é ó íàø³é ïîë³òèö³ éîìó çàáåçïå-
÷åíî ùîíàéìåíøå íà íàéáëèæ÷³ 15 ðîê³â.

— Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â íàãîëîñèëà, ùî ³í³ö³-
þâàòèìå â³äñòàâêó ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ
ñïðàâ Þð³ÿ Ëóöåíêà ï³ñëÿ ³íöèäåíòó ç Ëåî-
í³äîì ×åðíîâåöüêèì. ßê³ ôðàêö³¿, íà âàøó
äóìêó, ìîæóòü ï³äòðèìàòè öå?

— Öþ ³í³ö³àòèâó ïîâèíí³ ï³äòðèìàòè âñ³
÷åñí³ äåïóòàòè óêðà¿íñüêîãî ïàðëàìåíòó.
Âñ³, äëÿ êîãî ãàñëî: “Çàêîí îäèí äëÿ âñ³õ”
º íå ïðîñòî ãàñëîì, à ñåíñîì æèòòÿ, çîê-
ðåìà ³ ïîë³òè÷íîãî. ßêùî õòîñü íå ï³äòðè-
ìàº â³äñòàâêè Þð³ÿ Ëóöåíêà ó ïàðëàìåí-
ò³, öå îçíà÷àòèìå, ùî ïðèíöèï “çàêîí îäèí
äëÿ âñ³õ” òëóìà÷èòüñÿ ëèøå ÿê ïðîïàãàí-
äèñòñüêèé ó ðîçìîâ³ ç âèáîðöåì, à íå ÿê
ãîëîâíèé ó ïîë³òè÷íîìó æèòò³ 

Розмовляв Іван РИБАЛКО,
“Хрещати ”

“Ñâîáîäà ñëîâà â Óêðà¿í³ íà
ñüîãîäí³ º ðàäøå ôîðìàëü-
íîþ”.

“ßêùî ïðåñà áóäå êåðîâàíîþ
ç òîãî ÷è ³íøîãî áîêó, òî íà
ïåâíîìó åòàï³ òè ìîæåø
ñòàòè æåðòâîþ ò³º¿ êåðî-
âàíîñò³”.

“Ðîëü îïîçèö³¿, òîáòî ðîëü
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â,— áóòè ñòî-
ðîæîâèì ïñîì ³íòåðåñ³â
ïðîñòîãî íàðîäó”.
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Òðè áàçè äëÿ ñòóäåíò³â
Ìàêñèì ÍÀÏÓÒÜÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора до Києва поверн -
лися 265 ст дентів, я і
оздоровлювалися за піль-
овими п тів ами за ош-
ти зі столично о бюджет
санаторіях на За арпат-

ті. Щодо мов їхньо о
проживання та дозвілля
вихідними навідався про-
інспе т вати начальни
Головно о правління
справах сім'ї та молоді
КМДА Сер ій Березен о.

“Ìè õî÷åìî ïî÷óòè íå â³ä äè-
ðåêòîð³â áàç, à â³ä ñàìèõ ñòóäåí-
ò³â, ÷è ïîäîáàþòüñÿ ¿ì óìîâè â³ä-
ïî÷èíêó, ÷è âñå ¿õ çàäîâîëüíÿº”,—
ïîÿñíèâ íà÷àëüíèê ÃÓ ó ñïðàâàõ
ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ ÊÌÄÀ Ñåðã³é Áå-
ðåçåíêî ìåòó ïî¿çäêè íà Çàêàðïàò-
òÿ ó ÷åòâåð. Çà éîãî ñëîâàìè, öüî-
ãî ðîêó íà îçäîðîâëåííÿ ìîëîä³ ç
êè¿âñüêîãî áþäæåòó âèä³ëèëè 8
ìëí ãðí. Ì³ñòî ïîêðèâàº ïðèáëèç-
íî 70% âàðòîñò³ ïóò³âîê. Ðåøòó äî-
ïëà÷óº ñòóäåíò, ùî ñòàíîâèòü íå-
çíà÷íó ÷àñòèíó âàðòîñò³ (10 —30%)

â³ä 63 äî 189 ãðèâåíü. Òàêîæ ñòó-
äåíò ïîâèíåí çà âëàñíèé êîøò äî-
¿õàòè äî áàçè. Íà çèìîâèé ïåð³îä
ïëàíóþòü ø³ñòü çà¿çä³â, íà ïåðøî-
ìó çà ìèíóëèé òèæäåíü îçäîðîâè-
ëîñÿ 265 ëþäåé. Ïðèéìàþòü ñòó-
äåíò³â òðè áàçè: “Ïåðëèíà Êàð-
ïàò”, ùî ó ñåë³ Êàðïàòè, Ìóêà÷³â-
ñüêîãî ðàéîíó, “Çàêàðïàòòÿ” ó ðàé-
öåíòð³ Áåðåãîâå òà “Òèñà” ó ñåëè-
ù³ ßñ³íÿ Ðàõ³âñüêîãî ðàéîíó. Ñåð-
ã³é Áåðåçåíêî âèð³øèâ ïåðåâ³ðèòè
óìîâè â îñòàíí³õ äâîõ.

Íà “Çàêàðïàòò³” íà ïåðøèé çà-
¿çä ïîòðàïèëî 127 ñòóäåíò³â, ç-ïî-
ì³æ ³íøèõ òóò â³äïî÷èâàëè ìàé-
áóòí³ ë³íãâ³ñòè, ïðîãðàì³ñòè, àã-
ðàðíèêè òà ì³ë³ö³îíåðè. Ïðîãðà-
ìó ¿ì ï³äãîòóâàëè íàñè÷åíó — ïî-
¿çäêè äî çàìêó òà ìóçåþ “Ïàëà-
íîê” â Ìóêà÷åâîìó, åêñêóðñ³¿ äî
ì³ñöåâîãî ìóçåþ Áåðåã³âùèíè òà
Çàêàðïàòñüêîãî êðàºçíàâ÷îãî ìó-
çåþ â Óæãîðîä³. Îäíàê íàéá³ëüøå
ìîëîä³ äî âïîäîáè ¿çäèòè ó ñóñ³ä-
í³ ñåëà Ïîäîáîâåöü òà Ïèëèïåöü
êàòàòèñÿ íà ëèæàõ, à òàêîæ äî ì³ñ-
öåâîãî ôåðìåðà — íà êîíÿõ. Òà çà
ãîëîâíîþ ðîçâàãîþ íå òðåáà í³êó-
äè àí³ ¿çäèòè, àí³ õîäèòè — â³äêðè-
òèé áàñåéí ç ì³íåðàëüíîþ òåð-
ìàëüíîþ âîäîþ çíàõîäèòüñÿ íà
áàç³. “Íèí³ òåìïåðàòóðà âîäè òóò

ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 30 ãðàäóñ³â,
à íà âèõîä³ ç-ï³ä çåìë³ ìîæå ñÿãà-
òè 62”,— ïîÿñíþº äèðåêòîð áàçè
Âàñèëü Ìàì³êà Ñåðã³þ Áåðåçåíêó.
Òîé ç ö³êàâ³ñòþ ðîçãëÿäàº ïàðó-
þ÷èé áàñåéí. Äî ñëîâà, â³äâ³äóâà-
÷³â òóò íå áðàêóº í³êîëè, êð³ì â³ä-
ïî÷èâàþ÷èõ íà áàç³, ïîïëàâàòè òà
îçäîðîâèòèñÿ ìàñîâî ïðèõîäÿòü é
ì³ñöåâ³ æèòåë³. Ãîäèíà ïåðåáóâàí-
íÿ ó âîä³ êîøòóº 15 ãðèâåíü. Ç ä³-
òåé áåðóòü ïî 10. Ïî äîðîç³ äî ñòó-
äåíòñüêèõ ê³ìíàò äèðåêòîð ïðîâî-
äèòü íà÷àëüíèêó óïðàâë³ííÿ êî-
ðîòêó åêñêóðñ³þ. Âñòèãàºìî ïîäè-
âèòèñÿ ñïîðòçàëè òà ¿äàëüíþ. Ïðè-
ºìíî âðàæàº ÷èñòîòà òà ïðèâ³ò-
í³ñòü ïåðñîíàëó. “Áàçó çáóäóâàëè
ùå ó 1967 ðîö³”,— ðîçâîäèòü ðó-
êàìè äèðåêòîð.— “Ðåìîíòàìè çàé-
íÿëèñÿ íåùîäàâíî. Íó îò, ùî
âñòèãëè ïåðåîáëàäíàòè, òå îäðàçó
âèäíî”. Ùîá çàðîáèòè ãðîøåé,
ê³ëüêà ïðèì³ùåíü íà ïåðøîìó ïî-
âåðñ³ áàçà çäàº â îðåíäó. Ðåøòó —
òðè ïîâåðõè — çàéìàþòü íîìåðè.
Êåð³âíèöòâî çàïåâíÿº, ùî çàõî-
äèòè ìîæíà ó áóäü-ÿêèé. Ñòóêà-
ºìî òà â³äêðèâàºìî äâåð³ ó 408.
Òàì íå ÷åêàëè — âñ³ ëåæàòü íà

ë³æêàõ, ùå õòîñü õëþïî÷åòüñÿ ó
äóø³. Ï³äâ³âøèñü ³ç ðîçñëàáëåíî-
ãîðèçîíòàëüíîãî ïîëîæåííÿ, ñòó-
äåíòè çàïåâíÿþòü, ùî “âñ³ì çàäî-
âîëåí³, í³ÿêèõ ñêàðã íåìà”. Íàòî-
ì³ñòü çà òðè íîìåðè äàë³ ïî êîðè-
äîðó ä³â÷àòà ç ë³íãâ³ñòè÷íîãî óí³-
âåðñèòåòó ñòîëè÷íó äåëåãàö³þ,
âèäíî, ÷åêàëè.

— Íó, ÿê³ ó âàñ òóò ñêàðãè? —
ïîö³êàâèâñÿ íà÷àëüíèê óïðàâë³í-
íÿ, ïàì’ÿòàþ÷è ìèíóë³ â³äâ³äèíè.

— ×àñòî íåìàº ãàðÿ÷î¿ âîäè ó
äóø³,— ïî÷óëîñÿ ó â³äïîâ³äü.—
Îäíàê íàéá³ëüøà ïðèêð³ñòü, ùî
íå â óñ³õ ê³ìíàòàõ º âèãîäè.

Íà çäèâîâàíèé ïîãëÿä íà÷àëü-
íèêà äèðåêòîð ïîâòîðèâñÿ, ùî íà-
ðàç³ ðåìîíò âåäåòüñÿ.

Ïðèáóâøè íà “Òèñó” â ßñ³íÿõ,
ñòàëî çðîçóì³ëî, ùî ñòóäåíòè-
ùàñëèâ÷èêè òàêè ëèøèëèñÿ â
“Çàêàðïàòò³”. Â³äíîâëþâàòè áàçó
ïî÷àëè ëèøå òðè ðîêè òîìó, äî
öüîãî âîíà íå ïðàöþâàëà. Íàðà-
ç³ ïåðåðîáèëè îáëàäíàííÿ, çàêó-
ïèëè íîâ³ ë³æêà, ïî ê³ëüêà ãîäèí
âðàíö³ òà ââå÷åð³ ïîäàþòü ãàðÿ÷ó
âîäó. “Õî÷åìî ðîçâèâàòè ôð³-
ñòàéë. Ìàºìî ñâîþ 600-ìåòðîâó

ãîðó ³ ï³äéîìíèê äëÿ òðåíóâàí-
íÿ, òà îñòàíí³ äâà ðîêè íå ìàº-
ìî ñí³ãó”,— ç³òõàº äèðåêòîð
Þð³é Ãàô³ÿí. Òîìó, ùîá ïîêàòà-
òèñÿ íà ëèæàõ, ñòóäåíòàì äîïî-
ìàãàºìî çàìîâèòè ìàøèíó íà ãî-
ðó “Äðàãîáðàò” ÷è äî “Áóêîâå-
ëÿ”. ×åòâåðòîêóðñíèö³ ç³ Ñëàâ³ñ-
òè÷íîãî óí³âåðñèòåòó ²ðà òà Þëÿ
êàæóòü, ùî ïåðåâàæíî ãðàþòü íà
áàç³ ó òåí³ñ. Äåíü íà “Äðàãîáðà-
ò³” îá³éäåòüñÿ ùîíàéìåíøå ó 250
ãðèâåíü. Íà “Áóêîâåë³” ö³íè ìàé-
æå âäâ³÷³ âèù³.

“Áóäå ìîæëèâ³ñòü, ùå ïðè¿äåìî,
õî÷ áè íàâ³òü ïîäèõàòè, áî ïîâ³ò-
ðÿ òóò òàêè êðàùå”,— çàïåâíèëè
ä³â÷àòà. Íà ùî íå ïîñêàðæèâñÿ í³-
õòî ç³ ñòîëè÷íèõ ñòóäåíò³â, òàê
öå — õàð÷óâàííÿ. Ãîäóþòü íà áà-
çàõ, íà÷å íà çàá³é. Êð³ì òðàäèö³é-
íîãî áîðùó, ñàëàò³â òà â³äáèâíèõ
ó ¿äàëüí³, ì³ñöåâ³ êàôå ïðîïîíóþòü
ñêóøòóâàòè òðàäèö³éí³ “áàíóø” òà
“êíåäëèêè”. Ç³çíàëàñÿ ìîëîäü, ùî
“îö³íèëà” é äîìàøíº çàêàðïàò-
ñüêå âèíî... 

Äî ê³íöÿ ðîêó çà ñïðèÿííÿ
ÊÌÄÀ îçäîðîâèòè ïëàíóþòü 2500
ñòóäåíò³â

Ó Êèºâ³ íåùîäàâíî ñòàðòóâà-
ëà àêö³ÿ “Äîïîìîæè êîíêðåòí³é
ñ³ì’¿”, ³í³ö³àòîðîì ÿêî¿ âèñòó-
ïèâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Îêð³ì
öüîãî, ìåð ñòîëèö³ ââ³â ãðîøî-
â³ äîïëàòè ñîö³àëüíî íåçàõèùå-
íèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ, çîêðå-
ìà ìàëîçàáåçïå÷åíèì ñ³ì’ÿì,

êîòð³ ìàþòü ä³òåé. Çãîäîì óõâà-
ëèëè ùå é ð³øåííÿ ùîäî ìàòå-
ð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ ïðè íà-
ðîäæåíí³ äèòèíè ïåâíèõ êàòå-
ãîð³é ñ³ìåé: ¿ì âèïëà÷óâàòèìóòü
äîäàòêîâó ãðîøîâó äîïîìîãó â
ðîçì³ð³ 1 òèñ. ãðí.

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â
Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâ-

ë³íí³ ì³ñüêàäì³í³ñòðàö³¿, â ðàì-
êàõ ïðîãðàìè “Òóðáîòà” ç ì³ñü-
êîãî áþäæåòó âèä³ëèëè 2 ìëí
633,3 òèñ. ãðí., ç ÿêèõ 1 ìëí 176
òèñ. ãðí îòðèìàëè îäèíîê³ ìàòå-
ð³, 45,4 òèñ. ãðí — ìàëîçàáåçïå-
÷åí³ áàãàòîä³òí³ ñ³ì’¿, 200 òèñ.
ãðí — ñ³ì’¿, ó ÿêèõ ùîéíî íàðî-
äèëàñÿ äèòèíà, 52 òèñ. ãðí — ðî-
äèíè, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêðóòíî-
ìó ô³íàíñîâîìó ñòàíîâèù³, 3,8
òèñ. ãðí îòðèìàëè ìàòåð³àëüíî¿
äîïîìîãè âåòåðàíè ÂÂÂ, 295,4
òèñ. ãðí ó âèãëÿä³ ïðîäóêòîâèõ
íàáîð³â — ä³òè-ñèðîòè ³ 17,7 òèñ.
ãðí — äëÿ íàäàííÿ ãàðÿ÷îãî õàð-
÷óâàííÿ ìàëîçàáåçïå÷åíèì ãðî-
ìàäÿíàì. Çà ³íôîðìàö³ºþ Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó ÊÌÄÀ, íèí³ ìàëîçàáåçïå-

÷åí³ ìåøêàíö³ ñòîëèö³ îòðèìó-
þòü ãðîøîâó äîïîìîãó äâîõ âè-
ä³â: ùîì³ñÿ÷íó òà ùîêâàðòàëüíó.
Â ïåðøîìó âèïàäêó áàãàòîä³òí³
ñ³ì’¿, ÿê³ âèõîâóþòü ÷îòèðüîõ ³
á³ëüøå ä³òåé, îòðèìóþòü ïî 40
ãðí íà êîæíîãî ç íèõ. Òàêèõ ñ³-
ìåé ó ì³ñò³ 240, à êîøòè, âèä³-
ëåí³ äëÿ íèõ ç ì³ñüêîãî áþäæå-
òó, ñòàíîâëÿòü ìàéæå 600 òèñ.
ãðí. Íà äåñÿòü ãðèâåíü á³ëüøå
îòðèìóþòü îäèíîê³ ìàòåð³, ÿêèõ
ó ñòîëèö³ íèí³ íàë³÷óºòüñÿ ìàé-
æå 24 òèñÿ÷³. Äðóãèé âèä ñîö³-
àëüíî¿ äîïîìîãè — ùîêâàðòàëü-
íèé — îòðèìóþòü ìàëîçàáåçïå-
÷åí³ ñ³ì’¿, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà îá-
ë³êó â îðãàíàõ ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó íàñåëåííÿ, à òàêîæ íåïîâ-
íîë³òí³ ä³òè-ñèðîòè. Â öüîìó âè-

ïàäêó äîïîìîãà íàäàºòüñÿ â ðîç-
ì³ð³ 150 — 200 ãðí. Îêð³ì öüî-
ãî, çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ³ íà âè-
êîíàííÿ äîðó÷åííÿ Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè ïðî ïîòðåáó íàäàííÿ
âàãîìî¿ ï³äòðèìêè ñ³ì’ÿì, ó ÿêèõ
íàðîäèëàñÿ òð³éíÿ, 8 ñòîëè÷íèõ
ðîäèí, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà êâàð-
òèðí³é ÷åðç³, îòðèìàëè íîâ³ òðè-
ê³ìíàòí³ êâàðòèðè. Çîêðåìà, ñòî-
ëè÷íèé ìåð óõâàëèâ ð³øåííÿ
ïðî íàäàííÿ òðèê³ìíàòíî¿ êâàð-
òèðè ó íîâîáóäîâ³ æèòëîâîãî ìà-
ñèâó Òðîºùèíà ðîäèí³ ²ðèíè
Î÷êóð. 22-ð³÷íà æ³íêà, êîòðà íà-
ðîäèëà äâîõ ä³â÷àòîê òà õëîï÷è-
êà, ìåøêàëà ðàçîì ³ç áàòüêàìè òà
ðîäèíîþ ñåñòðè, ÿêà âèõîâóº
äâîõ âëàñíèõ ä³òåé

Óìîâè ¿õíüîãî ïåðåáóâàííÿ ïåðåâ³ðèâ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ 
òà ìîëîä³ Ñåðã³é Áåðåçåíêî

Ì³ñüêðàäà ïîòóðáóâàëàñÿ 
ïðî ìàëîçàáåçïå÷åí³ ðîäèíè
Íîâîíàðîäæåí³ òà íåïîâíîë³òí³ ä³òè-ñèðîòè çíàõîäÿòüñÿ ï³ä îñîáëèâîþ îï³êîþ
Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

“Хрещати " започат ов є серію п блі ацій, присвяче-
них проведенню бла одійної а ції "Допоможи он рет-
ній сім'ї", я ініціював столичний олова Леонід Чер-
новець ий. Головні правління КМДА розпочали прово-
дити бла одійні заходи для малозабезпечених
столичних родин.

У від ритом басейні з мінеральною водою температ ра становить 30 рад сів

У спортзалі однієї з баз Сер ій Березен о зі рав зі ст дентами ф тбол
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Äîïîìîãà ìàº áóòè â÷àñíîþ
Àêö³ÿ “Äîïîìîæè êîíêðåòí³é ëþäèí³” ïîñòóïîâî íàáèðàº îáåðò³â
Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Безстро ова бла одійна
а ція "Допоможи он рет-
ній людині", я а відб ває-
ться під патронатом Київ-
сь о о місь о о олови
Леоніда Черновець о о,
пост пово стає все поп -
лярнішою. А іль ість при-
ватних осіб та підпри-
ємств, отрі виявляють ба-
жання надати матеріальн
допомо або підтрим
тим, хто цьо о потреб є, з
ожним днем зростає.

Çã³äíî ³ç äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî ñòîëè÷íà âëàäà íàäàº
âåëèêî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè ìà-
ëîçàáåçïå÷åíèì êèÿíàì òà ñîö³-
àëüíî íåçàõèùåíèì âåðñòâàì íà-
ñåëåííÿ ó âèãëÿä³ àäðåñíèõ ìàòå-
ð³àëüíèõ âèïëàò, à òàêîæ çàëó÷àº
äî öüîãî ïðîãðàìè “Òóðáîòà”,
“Çäîðîâ`ÿ êèÿí” òà áåçñòðîêîâ³
áëàãîä³éí³ àêö³¿.

Ñüîãîäí³ ç`ÿâëÿºòüñÿ âñå á³ëü-
øå òèõ, õòî õî÷å ³ ìîæå íàäàòè
ìàòåð³àëüíó ï³äòðèìêó ³íøèì. ²
öå íå ëèøå çàìîæí³ ëþäè, à é
ïåðåñ³÷í³ ãðîìàäÿíè, àäæå äîïî-
ìîãà — öå íå çàâæäè òèñÿ÷³ äî-
ëàð³â, öå ìîæå áóòè ³ ñîòíÿ ãðè-

âåíü ÷è ïðîñòî ñï³â÷óòëèâå ñòàâ-
ëåííÿ òà ðîçóì³ííÿ. Íàãàäàºìî,
ùî Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàïî÷àò-
êóâàâ áåçñòðîêîâó àêö³þ “Äîïî-
ìîæè êîíêðåòí³é ëþäèí³”, ñóòü
ÿêî¿ ïîëÿãàº â òîìó, ùîá ëþäè,
ÿê³ ìîæóòü ³ õî÷óòü íàäàòè àä-
ðåñíó ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó
íóæäåííèì íå ÷åðåç ÿê³ñü ôîí-
äè àáî áàíê³âñüê³ ðàõóíêè, à îñî-

áèñòî â ðóêè òîìó, õòî ö³º¿ äî-
ïîìîãè ïîòðåáóº.

Çà äàíèìè Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ÊÌÄÀ, ç
êîæíèì äíåì ñïèñêè áàæàþ÷èõ
äîïîìîãòè çíåäîëåíèì ïîïîâíþ-
þòüñÿ, é íàðàç³ áëàãîä³éíèêè àê-
òèâíî âèçíà÷àþòüñÿ, êîìó ñàìå
íàäàâàòèìóòü äîïîìîãó. “Ïðèºì-
íî êîíñòàòóâàòè, ùî âæå â³ä ïî-
÷àòêó íîâîãî ðîêó ëþäè ïî÷àëè

îòðèìóâàòè ïåâíó äîïîìîãó. Öå
îçíà÷àº, ùî àêö³ÿ óòðèìóº ïîçè-
ö³¿, ³ ìåöåíàòè íå çàáóâàþòü ïðî
çíåäîëåíèõ”,— çàçíà÷èëà íà÷àëü-
íèê ÃÓ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñå-
ëåííÿ ÊÌÄÀ Òåòÿíà Êîñòþðåíêî.

Íåáàéäóæèì äî ÷óæèõ ïðîáëåì
âèÿâèâñÿ é ïðåçèäåíò Ôåäåðàö³¿
áîä³á³ëäèíãó òà ô³òíåñó Êèºâà
Îëåã ×åðí³ºâñüêèé, ÿêèé ó ðàì-
êàõ àêö³¿ îïëàòèâ âñòàíîâëåííÿ
ìåòàëîïëàñòèêîâèõ ïàêåò³â Ñâ³ò-
ëàí³ ²âàí³âí³ — ìàòåð³ 11 ä³òåé (ç
íèõ 9 íåïîâíîë³òí³õ), à Ìèðîñëà-
â³ Âàñèë³âí³ â³í âðó÷èâ ïðèëàääÿ
äëÿ íàâ÷àííÿ ìàëþâàííþ, ôàð-
áè, ðîç÷èííèê, 5 ïîëîòåí äëÿ ¿¿
13-ð³÷íî¿ äîíüêè, êîòðà íàâ÷àº-
òüñÿ ó õóäîæí³é øêîë³. Äëÿ Ïåò-
ðà ªâäîêèìîâè÷à, ÿêèé ñàìîñò³é-
íî âèõîâóº äâîõ ñèí³â 4-õ òà 
5-òè ðîê³â, ïàí ×åðí³ºâñüêèé
ïðèäáàâ äâîïîâåðõîâå ë³æêî äëÿ
õëîï÷èê³â òà îïëàòèâ çàì³íó â³-
êîí íà ìåòàëîïëàñòèêîâ³ ïàêåòè.

Ùå îäèí áëàãîä³éíèê, ÿêèé, äî
ñëîâà, çàõîò³â ëèøèòèñÿ íåâ³äî-
ìèì, ìàéæå íà 70 òèñ. ãðí çàêó-
ïèâ äîðîãîâàðò³ñí³ ìåäèêàìåíòè
äëÿ Àíãåë³íè Êîëîì³ºöü, ÿêà ïå-
ðåíåñëà òÿæêó îïåðàö³þ ç ïåðå-
ñàäêè íèðêè. Çàâäÿêè öèì ïðå-
ïàðàòàì âîíà çìîæå ï³äòðèìóâà-
òè æèòòÿ ïðîòÿãîì ðîêó. “ß ãëè-
áîêî âðàæåíà,— ñêàçàëà ðîç÷óëå-
íà ìàòè Àíãåë³íè, ÿêà íå ìîãëà
ñòðèìàòè ñë³ç âäÿ÷íîñò³.— Äóæå
âàæëèâî, ùî â Óêðà¿í³ ðîçïî÷à-

òî â³äðîäæåííÿ ìåöåíàòñòâà. Ó
áàãàòüîõ ëþäåé çàâäÿêè öüîìó
ç`ÿâèâñÿ äðóãèé øàíñ. ß â³ä÷óëà
öå íà ñîá³”. Íåùîäàâíî äî Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî çâåðíóëàñÿ êèÿí-
êà Ãàëèíà Âîëîäèìèð³âíà ç ïðî-
õàííÿì âðÿòóâàòè æèòòÿ ¿¿ ñèíî-
â³. Çã³äíî ç ìåäè÷íèì âèñíîâêîì
õëîïöþ ïîòð³áíà îïåðàö³ÿ ç
òðàíñïëàíòàö³¿ ê³ñòêîâîãî ìîçêó.
Ë³êàð³ ðåêîìåíäóþòü ïðîâåñòè
öþ îïåðàö³þ â Ðîñ³¿, ó Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðçüêîìó äåðæàâíîìó ìåä-
óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ Ïàâëîâà. Âàð-
ò³ñòü îïåðàö³¿ ³ç ïîäàëüøèì ë³êó-
âàííÿì ñòàíîâèòü 400 òèñ. ãðí.
Ïðàöþþ÷è áóõãàëòåðîì â áóäèí-
êó-³íòåðíàò³ òà îòðèìóþ÷è çàðî-
á³òíó ïëàòíó â 1 òèñ. ãðí íà ì³-
ñÿöü, ïàí³ Ãàëèíà íåñïðîìîæíà
óçÿòè íà ñåáå áîäàé ÷àñòèíó öèõ
âèòðàò. Ì³ñüêà âëàäà çàêëèêàº
âñ³õ íåáàéäóæèõ äîïîìîãòè æ³í-
ö³ ç³áðàòè ö³ êîøòè. ßêùî âè çà-
õî÷åòå äîïîìîãòè ³íø³é êîíêðåò-
í³é ëþäèí³, çàðàäèòè ¿¿ ãîðþ,
ïðîñòÿãíóòè ðóêó äîïîìîãè, çâåð-
òàéòåñÿ çà òåëåôîíîì ÃÓ ñîöi-
àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ
ÊÌÄÀ 497-56-44 àáî â³äâ³äàéòå
âåá-ñòîð³íêó ïðîãðàìè http://tur-
bota.kmv.gov.ua/.

Ìè ñïîä³âàºìîñÿ íà âàøó
ó÷àñòü ó áëàãîä³éí³é àêö³¿ “Äî-
ïîìîæè êîíêðåòí³é ëþäèí³” òà
ï³äòðèìêó ³í³ö³àòèâè Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè

Çàêîí îäèí äëÿ âñ³õ, 
àáî ùî ðîáèòè ç ïàíîì Ëóöåíêîì?!!

Ïàíå ì³í³ñòðå!
Äîçâîëüòå ìåí³ çðîáèòè çàÿâó

íà çíàê ìîãî ïðîòåñòó ³ çàëèøè-
òè öå çàñ³äàííÿ.

Â ïåðøó ÷åðãó ÿê ãðîìàäÿíèí
Óêðà¿íè, ïî-äðóãå, ÿê ÷ëåí ãðî-
ìàäñüêî¿ ðàäè ïðè ÌÂÑ Óêðà¿íè
ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè õî-
÷ó çàÿâèòè, ùî ÿ, Ãàëåíêî Îëåã
Àíàòîë³éîâè÷, ÂÈÕÎÄÆÓ ç³ ñêëà-
äó ðàäè íà çíàê ïðîòåñòó ùîäî âà-
øèõ ä³é â Ðàä³ íàöáåçïåêè ³ îáî-
ðîíè Óêðà¿íè. À ñàìå: âëàøòîâà-
íîþ âàìè á³éêîþ ç ãðîìàäÿíèíîì
Óêðà¿íè Ëåîí³äîì ×åðíîâåöüêèì.

Ðîçö³íþþ öåé â÷èíîê ÿê ïðî-
âîêàö³þ, ÿêèé ïðèçâ³â:

1. Äî ï³äðèâó ³ì³äæó Óêðà¿íè,
ÿêà 16 ðîê³â ïîçèö³îíóº ñåáå â
ì³æíàðîäíîìó ñï³âòîâàðèñòâ³ ÿê
äåìîêðàòè÷íà äåðæàâà.

2. Äî ï³äðèâó ïðèíöèïó: “Çà-
êîí îäèí äëÿ âñ³õ”, ÿêèé ñïîâ³-
äóº ïðàâëÿ÷à êîàë³ö³ÿ, ùî ðåêî-
ìåíäóâàëà âàñ íà ïîñàäó ì³í³ñòðà
ÌÂÑ Óêðà¿íè.

3. Äî ï³äðèâó ³ì³äæó Ïðåçèäåí-
òà Óêðà¿íè Â³êòîðà Þùåíêà,
ÿêèé äîâ³ðèâ âàì î÷îëèòè ïðî-
ïðåçèäåíòñüêèé áëîê.

Ââàæàþ, ùî âè ñâî¿ìè ä³ÿìè
êèíóëè âèêëèê ñóñï³ëüñòâó.

Ç òàêî¿ ïîâåä³íêè Áåð³ÿ â 
32-ìó ðîö³ ïî÷èíàâ ðåïðåñ³¿ â
ÑÐÑÐ.

Íà çíàê ìîãî ïðîòåñòó ÿ âèõî-
äæó ç³ ñêëàäó ðàäè.

Ïîâåðòàþ âàì ìîº ïîñâ³ä÷åí-
íÿ ÷ëåíà ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ïðè
ÌÂÑ Óêðà¿íè ç ïèòàíü çàõèñòó
ïðàâ ëþäèíè.

P. S.
Ââàæàþ, ùî â ãðîìàäñüê³é ðà-

ä³ ïðè ÌÂÑ Óêðà¿íè ³ç çàõèñòó
ïðàâ ëþäèíè íà ñüîãîäí³ ïàíóþòü
öèí³çì, ïñåâäîïðàâîçàõèñíà ä³-
ÿëüí³ñòü, ëîá³þâàííÿ ´ðàíòî¿ä³â.

Áåðó÷è äî óâàãè çàçíà÷åíå âè-
ùå, ÿ ïðîøó çâåðíóòè óâàãó âñ³õ
ðîçñóäëèâèõ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè íà
òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ ³ êóäè ìè êî-
òèìîñÿ.

Õòî íàðàç³ ïîíåñå ïîêàðàííÿ
çà óõâàëåíå ð³øåííÿ ïðî â³äìîâó
ó â³äêðèòò³ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè:
äà³øíèê, ä³çíàâà÷, ñë³ä÷èé, íà-
÷àëüíèêè â³ää³ë³â, çàñòóïíèê íà-
÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà-
¿íè â Êèºâ³, ïðîêóðîð?

×è ðîçóì³ºìî ìè, äî ÷îãî ïðè-
çâåäå ³í³ö³àòèâà Þð³ÿ Ëóöåíêà
ùîäî ïåðåï³äïîðÿäêóâàííÿ
ÌÂÑ Óêðà¿íè, ³íøèõ öåíòðàëü-
íèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè
ñïåöïðèçíà÷åííÿ. ²í³ö³þâàííÿ
Þð³ºì Ëóöåíêîì, ÿêå ï³äòðèìà-
ëà Þë³ÿ Òèìîøåíêî ³ ¿¿ ïîë³-
òè÷íà ñèëà, ïðî â³äñòàâêó Ãåí-
ïðîêóðîðà Óêðà¿íè Îëåêñàíäðà
Ìåäâåäüêà.

Ñüîãîäí³ ÷³òêî âèäíî, ùî â³ä-
áóâàºòüñÿ ïåðåòÿãóâàííÿ êàíàòà
âëàäè â íàø³é äåðæàâ³. Ó ö³é ñè-
òóàö³¿ âèõîäèòü, ùî Ïðåçèäåíò
Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî âòðà÷àº
êîíòðîëü íàä ñèñòåìîþ óïðàâë³í-
íÿ äåðæàâîþ, îñê³ëüêè, çã³äíî ç
Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, â³í íå
íàëåæèòü äî æîäíî¿ ç òðüîõ ã³ëîê
âëàäè.

Íåäàðåìíî íàðîäíà ìóäð³ñòü
êàæå: “Õòî ïëàòèòü, òîé ³ ìóçè-

êó çàìîâëÿº”. Âñ³ìà ãðîøèìà â
äåðæàâ³ ðîçïîðÿäæàºòüñÿ Êàá³íåò
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â îñîá³ éîãî
êåð³âíèêà, îòæå, Þë³ÿ Òèìîøåí-
êî ³ çàìîâëÿº ìóçèêó, ï³ä ÿêó òàí-
öþº âñÿ êðà¿íà. Ó ö³é ñèòóàö³¿
ñêëàäíî íå ïðèãàäàòè ³íøó íà-
ðîäíó ìóäð³ñòü: “Çë³çàéòå õëîïö³
ç êîíåé, ïðè¿õàëè”. ×è íå ç ö³º¿
ïðè÷èíè ïëàíóâàëè ïåðåäàííÿ
Ïðåçèäåíòñüêîãî ïîëêó ç Ì³í-
îáîðîíè Óêðà¿íè â ÄÑÎ? Ïîëê,
ÿêèé ìàº äâ³ ôóíêö³¿: íàñòóïàòè
³ îáîðîíÿòèñÿ.

ßêùî Þð³é Ëóöåíêî ðàçîì ç
Þë³ºþ Òèìîøåíêî âäàñòüñÿ ïî-
ñòàâèòè ñâîãî Ãåíïðîêóðîðà,
Óêðà¿íà ïîâåðíåòüñÿ äî “ñòàë³í-
ñüêèõ òð³éîê”, ÿê³ â 30-ò³ ðîêè
âèçíà÷àëè äîë³ ëþäåé, ¿õíº ïðà-
âî íà æèòòÿ. Òîáòî, Òèìîøåíêî
+ Ëóöåíêî + íîâèé Ãåíïðîêóðîð
âèçíà÷àòèìóòü, äå ïîñòàâèòè êî-
ìó: “ñòðà÷óâàòè íå ìîæíà ïîìè-
ëóâàòè”.

×è íå âáà÷àºòüñÿ â ö³é ñèòóàö³¿
ñõîæ³ñòü ì³æ Ëóöåíêîì ³ Áåð³ºþ?
Þð³é Ëóöåíêî, ÿê ³ Ëàâðåíò³é
Áåð³ÿ, ïåðåñòóïàâ ÷åðåç ñâî¿õ ïî-
êðîâèòåë³â, ñïî÷àòêó ÷åðåç
Îëåêñàíäðà Ìîðîçà, à òåïåð ÷å-
ðåç Â³êòîðà Þùåíêà — äîìîâèâ-
øèñü ïðî ñâî¿ ïðåôåðåíö³¿ ç Þë³-
ºþ Òèìîøåíêî. Íàñòàíå ÷àñ —
öÿ îñîáà ïåðåñòóïèòü ÷åðåç êîãî
çàâãîäíî, ùîá óòðèìàòèñÿ ïðè
âëàä³.

Âðàõîâóþ÷è, ùî íèí³øíº êå-
ð³âíèöòâî äåðæàâè ïîçèö³îíóº
ñåáå ïðèõèëüíèêîì âåðõîâåíñòâà
ïðàâà, õîò³â áè íàãàäàòè Ãîëîâ³

Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Àðñåí³þ
ßöåíþêó, Ïðåçèäåíòó Óêðà¿íè
Â³êòîðó Þùåíêó, à òàêîæ
ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîâ³ Óêðà¿íè Þë³¿
Òèìîøåíêî äåÿê³ íîðìàòèâíî-
ïðàâîâ³ àêòè Óêðà¿íè:

— ñò.3 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè:
“Ëþäèíà, ¿¿ æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ,
÷åñòü ³ ã³äí³ñòü, íåäîòîðêàíí³ñòü
³ áåçïåêà âèçíàþòüñÿ â Óêðà¿í³
íàéâèùîþ ñîö³àëüíîþ ö³íí³ñ-
òþ”.

— ñò.8 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè: “Â
Óêðà¿í³ âèçíàºòüñÿ ³ ä³º ïðèíöèï
âåðõîâåíñòâà ïðàâà. Êîíñòèòóö³ÿ
Óêðà¿íè ìàº íàéâèùó þðèäè÷íó
ñèëó. Çàêîíè òà ³íø³ íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâ³ àêòè ïðèéìàþòüñÿ íà
îñíîâ³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ³ ïî-
âèíí³ â³äïîâ³äàòè ¿é. Íîðìè Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè º íîðìàìè ïðÿ-
ìî¿ ä³¿”.

— ï.2 ñò.19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà-
¿íè: “Îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè òà
îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ, ¿õí³ ïîñàäîâ³ îñîáè çîáîâ’ÿçà-
í³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â ìå-
æàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî
ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ òà çà-
êîíàìè Óêðà¿íè”.

— ñò.68 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè:
“Êîæåí çîáîâ’ÿçàíèé íåóõèëüíî
äîòðèìóâàòèñÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà-
¿íè òà çàêîí³â Óêðà¿íè, íå ïîñÿ-
ãàòè íà ïðàâà ³ ñâîáîäè, ÷åñòü ³
ã³äí³ñòü ³íøèõ ëþäåé. Íåçíàííÿ
çàêîí³â íå çâ³ëüíÿº â³ä þðèäè÷-
íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³”.

— ñò.101 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè:
“Ïàðëàìåíòñüêèé êîíòðîëü çà
äîäåðæàííÿì êîíñòèòóö³éíèõ

ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿ-
íèíà çä³éñíþº Óïîâíîâàæåíèé
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðàâ
ëþäèíè”.

— ñò.102 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè:
“Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè º ãàðàíòîì
äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó, òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ Óêðà¿íè, äî-
äåðæàííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè,
ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿ-
íèíà”.

— ñò.114 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè:
“Äî ñêëàäó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè âõîäÿòü ïðåì’ºð-ì³í³ñòð
Óêðà¿íè, ïåðøèé â³öå-ïðåì’ºð-
ì³í³ñòð, â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòðè,
ì³í³ñòðè”.

— ï.2. ñò.116 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà-
¿íè: “Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
âæèâàº çàõîä³â ùîäî çàáåçïå÷åí-
íÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðî-
ìàäÿíèíà”.

— ñò.2 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî
ì³ë³ö³þ”: “Îñíîâíèìè çàâäàííÿ-
ìè ì³ë³ö³¿ º: çàáåçïå÷åííÿ îñî-
áèñòî¿ áåçïåêè ãðîìàäÿí, çàõèñò
¿õí³õ ïðàâ ³ ñâîáîä, çàêîííèõ ³í-
òåðåñ³â; çàïîá³ãàííÿ ïðàâîïîðó-
øåííÿì òà ¿õíº ïðèïèíåííÿ;
îõîðîíà ³ çàáåçïå÷åííÿ ãðîìàä-
ñüêîãî ïîðÿäêó”.

Çàëèøàºòüñÿ ðèòîðè÷íå çàïè-
òàííÿ, ïàíîâå: “Çàêîí îäèí äëÿ
âñ³õ, àáî ùî ðîáèòè ç ïàíîì Ëó-
öåíêîì”?

Громадянин У раїни,
е с-член ромадсь ої ради при
МВС У раїни з питань захист

прав людини
О. ГАЛЕНКО

Çàÿâà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè,
÷ëåíà ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ïðè ÌÂÑ Óêðà¿íè ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè 
Îëåãà Ãàëåíêà
íà çàñ³äàíí³ 24.01.2008 ðîêó

Оле Чернієвсь ий вр чив Мирославі Василівні для її 13-річної донь и
подар н и, серед я их б ло приладдя для малювання
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Êðóòè çàõèùàëè íå ò³ëüêè 
ñòóäåíòè é ã³ìíàçèñòè
Äî áîþ çàëó÷èëè þíêåð³â Ïåðøî¿ þíàöüêî¿ â³éñüêîâî¿ øêîëè 
³ìåí³ Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî
Сьо одні У раїна відзначає
90-річчя від дня бою під
Кр тами. Біля Ас ольдової
мо или відб деться тра р-
ний мітин і по ладання
він ів до мо или иївсь их
юна ів, отрі за ин ли, за-
хищаючи ідеали У раїн-
сь ої Народної Респ блі и,
а Центральном б дин
офіцерів — вечір пам'яті
на честь ероїв Кр т.

Çàãàëüíîâ³äîìî, ùî â áîþ ï³ä
Êðóòàìè ïîëÿãëè ñòóäåíòè é ã³ì-
íàçèñòè. À îñü òå, ùî òàì çàãèíó-
ëè ùå é þíêåðè ç ÷îòèðüîõ ñîòåíü
(ñîòíÿ ïðèð³âíþºòüñÿ äî ñó÷àñíî¿
ðîòè) ñòàðøîãî êóðñó Ïåðøî¿
þíàöüêî¿ â³éñüêîâî¿ øêîëè ³ì.
Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, ìàëî õòî
çíàº. Äî ñëîâà, íèí³ â ïðèì³ùåí-
íÿõ êîëèøíüî¿ â³éñüêîâî¿ øêîëè
ðîçòàøîâàíèé Â³éñüêîâèé ³íñòè-
òóò òåëåêîìóí³êàö³é ³ ³íôîðìàòè-
çàö³¿ ÍÒÓ Óêðà¿íè “Êè¿âñüêèé ïî-
ë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò”. Éîãî êåð³â-
íèöòâî ïëàíóº óâ³÷íèòè ïîäâèã êî-
ëèøí³õ âèõîâàíö³â øêîëè ìåìî-
ð³àëüíîþ äîøêîþ.

Íàãàäàºìî, ùî íàïðèê³íö³ 1917
ðîêó ñòàíîâèùå Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè
ÓÍÐ, î÷îëþâàíî¿ Ìèõàéëîì Ãðó-
øåâñüêèì, áóëî ñêëàäíèì. 4 ãðóä-
íÿ 1917 ðîêó îòðèìàëè òåëåôîíî-
ãðàìó Ðàäíàðêîìó ÐÐÔÑÐ, äå â
óëüòèìàòèâí³é ôîðì³ íàêàçóâàëè
ï³äòðèìàòè áîðîòüáó ðîñ³éñüêèõ
á³ëüøîâèê³â ïðîòè äîíñüêîãî îòà-
ìàíà Îëåêñ³ÿ Êàëåä³íà.

Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð³àò ï³ä êå-
ð³âíèöòâîì Âîëîäèìèðà Âèííè-
÷åíêà â³äïîâ³â, ùî óëüòèìàòèâí³
ñïðîáè ðîñ³éñüêîãî óðÿäó íàâ’ÿçà-
òè ñâî¿ ï³äõîäè º âòðó÷àííÿì ó
âíóòð³øí³ ñïðàâè Óêðà¿íè. Òîìó
äåðæàâà ãîòîâà çàõèùàòèñÿ. 15
ãðóäíÿ ñòâîðèëè Îñîáëèâèé êîì³-
òåò îáîðîíè Óêðà¿íè ó ñêëàä³ Ìè-
êîëè Ïîðøà, Ñèìîíà Ïåòëþðè ³
Âîëîäèìèðà ªùåíêà. 18 ãðóäíÿ
êîìàíäóâà÷åì óêðà¿íñüêèìè â³é-
ñüêàìè ïðèçíà÷èëè ïîëêîâíèêà
Þð³ÿ Êàïêàíà. Òà çóñèëü íîâî-
ñòâîðåíî¿ àðì³¿ ÓÍÐ áóëî çàìàëî
äëÿ â³äñ³÷³ íàñòóïó ç ï³âíî÷³.

Âîäíî÷àñ ó Õàðêîâ³ ïðîòè
çáðîéíèõ ôîðìóâàíü Öåíòðàëüíî¿
Ðàäè çáèðàëè ðàäÿíñüêó ðîá³òíè-
÷î-ñåëÿíñüêó àðì³þ, îñíîâó ÿêî¿
ñêëàëè õàðê³âñüê³ ÷åðâîíîãâàðä³é-
ö³. Á³ëüøîâèöüêå êåð³âíèöòâî Ðà-
äÿíñüêî¿ Ðîñ³¿ ñïðÿìîâóº íà Óêðà-
¿íó ÷èñëåíí³ â³éñüêà ðåâîëþö³é-
íèõ ñîëäàò³â ³ ìàòðîñ³â ç Ïåòðîãðà-

äà, Ìîñêâè, Êîñòðîìè, Ðÿçàí³,
Á³ëãîðîäà, Ïñêîâà, Âîðîíåæà,
Áðÿíñüêà. Ïåòðîãðàäñüêå êåð³â-
íèöòâî äàëî õàðê³âñüêèì á³ëüøî-
âèêàì îçáðîºííÿ òà áîºïðèïàñè.
Öå ðîçïàëèëî ïîëóì’ÿ â³éíè ì³æ
á³ëüøîâèêàìè ó Ïåòðîãðàä³ é Õàð-
êîâ³ òà Öåíòðàëüíîþ Ðàäîþ ÓÍÐ
ó Êèºâ³.

6 ñ³÷íÿ 1918-ãî õàðê³âñüê³ ãàçå-
òè îïóáë³êóâàëè ð³øåííÿ ðàäÿí-
ñüêîãî óðÿäó ïðî ïî÷àòîê çàãàëü-
íîãî íàñòóïó ïðîòè â³éñüê Öåí-
òðàëüíî¿ Ðàäè â òðüîõ íàïðÿìêàõ:
ç Ïîëòàâè, Æìåðèíêè òà Áàõìà÷à.
Ãîëîâíîãî óäàðó ïî ñòîëèö³
ÓÍÐ — Êèºâó — ìàëè çàâäàòè â³é-
ñüêà ï³ä êîìàíäóâàííÿì êîëèø-
íüîãî ï³äïîëêîâíèêà öàðñüêî¿ àð-
ì³¿, ë³âîãî åñåðà Ìèêîëè Ìóðàâ-
éîâà.

Á³ëüøîâèöüê³ â³éñüêà â ñåðåäè-
í³ ñ³÷íÿ çàõîïèëè Êàòåðèíîñëàâ
(ñó÷àñíèé Äí³ïðîïåòðîâñüê), à çãî-
äîì — Îëåêñàíäð³âñüê (íèí³ Çàïî-
ð³ææÿ) òà ×åðí³ã³â. Çàïåêë³ áî¿ ðîç-
ãîðíóëèñÿ â ðàéîí³ ñòàíö³¿ Ãðåá³í-
êè, à òàêîæ ì³æ Áàõìà÷åì òà Í³-
æèíîì. Âîþâàëè âñ³ áîºçäàòí³ â³é-
ñüêà ÓÍÐ. À Êè¿â çàõèùàòè áóëî
í³êîìó. Íà çàõèñò óêðà¿íñüêî¿ íå-
çàëåæíîñò³ ñòàëà þíêåðñüêà, ó÷-
í³âñüêà é ñòóäåíòñüêà ìîëîäü.

×îòèðè ñîòí³ þíêåð³â, êîòð³ ó
äðóã³é ïîëîâèí³ ñ³÷íÿ ï³ä êîìàí-
äóâàííÿì ñîòíèêà Àâåðê³ÿ Ãîí÷à-
ðåíêà âèòðèìàëè á³é ç ÷åðâîíî-
ãâàðä³éöÿìè ï³ä Áàõìà÷åì, â³äñòó-
ïèëè íà çàõ³ä ³ çîñåðåäèëèñÿ íà
îáîðîí³ ñòàíö³¿ Êðóòè.

Óðàíö³ 27 ñ³÷íÿ äî íèõ ïðèáóëî
ï³äêð³ïëåííÿ — ùå îäíà ñîòíÿ
(ïðèáëèçíî 130 ÷îëîâ³ê) íà ÷îë³ ç
ñîòíèêîì Îìåëü÷åíêîì ç íîâî-
ñòâîðåíîãî Ïîì³÷íîãî ñòóäåíò-
ñüêîãî êóðåíÿ. Ó éîãî ñêëàä³ áóëè

ñòóäåíòè-äîáðîâîëüö³ Óêðà¿íñüêî-
ãî íàðîäíîãî óí³âåðñèòåòó, Êè¿â-
ñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Ñâÿòîãî
Âîëîäèìèðà (íèí³ Íàö³îíàëüíèé
óí³âåðñèòåò ³ì. Ò. Øåâ÷åíêà) òà
ó÷í³ ñòàðøèõ êëàñ³â Óêðà¿íñüêî¿
Êèðèëî-Ìåôîä³¿âñüêî¿ ã³ìíàç³¿.
Êîìàíäóâàëè âçâîäàìè ïðèáóëî¿
ñîòí³ ã³ìíàçèñòè Ï. Êîëü÷åíêî ³
Î. Ñóøèöüêèé, à òàêîæ äâîº ñòó-
äåíò³â ìåäè÷íîãî ôàêóëüòåòó Óí³-
âåðñèòåòó Ñâÿòîãî Âîëîäèìèðà,
÷è¿ ïð³çâèùà íåâ³äîì³ é äîñ³. Âî-
ÿêè ñîòí³ Ñòóäåíòñüêîãî êóðåíÿ,
÷îòèðè ñîòí³ þíêåð³â Ïåðøî¿ â³é-
ñüêîâî¿ øêîëè ³ì. Á. Õìåëüíèöü-
êîãî ³ íåâåëèêèé â³ää³ë ì³ñöåâîãî
ôîðìóâàííÿ “Â³ëüíîãî êîçàöòâà”
ï³ä çàãàëüíèì êîìàíäóâàííÿì ñîò-
íèêà À. Ãîí÷àðåíêà çàéíÿëè îáî-
ðîíó îáàá³÷ çàë³çíè÷íîãî ïîëîòíà
ïîáëèçó Êðóò — íà ñõ³ä â³ä íå¿.

Ó ñêëàä³ ï’ÿòè þíàöüêèõ ñîòåíü
áóëî ïðèáëèçíî 500 âîÿê³â, 16 êó-
ëåìåò³â ³ 20 ñòàðøèí. Âîíè çàéìà-
ëè ë³í³þ îáîðîíè ë³âîðó÷ ³ ïðàâî-
ðó÷ ñòàíö³¿ ôðîíòîì çàâäîâæêè
ïðèáëèçíî òðè ê³ëîìåòðè. Ï³äðîç-
ä³ëè ðàäÿíñüêèõ â³éñüê íàñòóïàëè
âçäîâæ çàë³çíè÷íî¿ êîë³¿ ç áîêó
Áàõìà÷à.

Á³é ðîçïî÷àâñÿ âðàíö³ 29 ñ³÷íÿ
³ òðèâàâ ïîíàä ï’ÿòü ãîäèí.
Þíàöüêèé êóð³íü ï³äòðèìóâàëà
ãàðìàòà íà ðóõîì³é ïàíöåðí³é
ïëàòôîðì³ ï³ä êîìàíäóâàííÿì ñîò-
íèêà Ñ. Ëîùåíêà. Ï³ä ÷àñ áîþ áóâ
òÿæêî ïîðàíåíèé ñîòíèê Îìåëü-
÷åíêî, ³ êîìàíäóâàííÿ ïåðåéøëî
äî ñîòíèêà Òâåðäîâñüêîãî.

Çâ’ÿçêîâèé Â. Àòàìàíîâñüêèé
ïîâ³äîìèâ, ùî óêðà¿íñüêèé ïîëê
³ì. Ò. Øåâ÷åíêà â Í³æèí³ ïåðåé-
øîâ íà á³ê ðàäÿíñüêèõ â³éñüê ³ çà-
ë³çíèöåþ ðóõàºòüñÿ äî ñòàíö³¿ Êðó-
òè (÷åðåç äâ³ ãîäèíè ìîæå âäàðè-
òè ïî þíàöüê³é îáîðîí³ ç òèëó). ²
òîä³ ïðèéíÿëè ð³øåííÿ — â³äñòó-
ïèòè ç áîéîâî¿ ïîçèö³¿ á³ëÿ Êðóò
äî åøåëîíó, à ïîò³ì íà íüîìó ïðî-
ðèâàòèñÿ äî Áðîâàð³â, ùîá ç’ºäíà-
òèñÿ ç ïåòëþð³âöÿìè.

Ïåðøîþ â³äñòóïàëà ñòóäåíòñüêà
ñîòíÿ. Çà íåþ — 2-ãà þíêåðñüêà,
ïîò³ì — 3-òÿ ³ 4-òà. Ðåçåðâíà 1-øà
ïðèêðèâàëà â³äõ³ä äî åøåëîíó, à
ïîò³ì â³ä³éøëà é ñàìà. Ï³äðîçä³ëè
“Â³ëüíîãî êîçàöòâà” ðîç³éøëèñÿ
ïî ñâî¿õ õóòîðàõ.

² ò³ëüêè â åøåëîí³ ïîì³òèëè, ùî
íå âèñòà÷àº ö³ëîãî âçâîäó ñòóäåíò-
ñüêî¿ ñîòí³. Â³äñòóïàþ÷è â ñóò³í-
êàõ, õëîïö³ âòðàòèëè îð³ºíòèð ³ âè-
éøëè íà ñòàíö³þ Êðóòè, âæå çàé-
íÿòó ÷åðâîíîãâàðä³éöÿìè ³ ìàòðî-
ñàìè. Ùîá íå çäàâàòèñÿ â ïîëîí
âîðîãîâ³, þíàêè ï³øëè â îñòàííþ

áàãíåòíó àòàêó. 35 â³éñüêîâîñëóæ-
áîâö³â, íàáðàíèõ ç³ ñòóäåíò³â ³ ã³ì-
íàçèñò³â, ïîëîíèëè.

Ç ï’ÿòè þíàöüêèõ ñîòåíü ìàéæå
140 þíàê³â ³ ñòàðøèí çàãèíóëè, äî
150 — ïîðàíåíî. ×åðâîíîãâàðä³é-
ö³ ³ ìàòðîñè âòðàòèëè â áîþ äî 300
âî¿í³â, ïîíàä 1200 ä³ñòàëè ïîðà-
íåííÿ. Âåëèê³ âòðàòè ðîçëþòèëè
÷åðâîíîãî êîìàíäèðà Ï. ªãîðîâà,
³ â³í íàêàçàâ ðîçñòð³ëÿòè ÷àñòèíó
ïîëîíåíèõ. Ñåðåä 28 ñòðà÷åíèõ áó-
ëè Áîæêî-Áîæèíñüêèé, Òàðíàâ-
ñüêèé, Ñîêîëîâñüêèé, Ì. Ëèçîãóá,
Î. Ïîïîâè÷, Â. Øóëüã³í, Ì. Ãàí-
êåâè÷. Ã³ìíàçèñò Ïèïñüêèé çàñï³-
âàâ ã³ìí “Ùå íå âìåðëà Óêðà¿íà”,
³ éîãî ï³äõîïèëè âñ³, çàñóäæåí³ íà
ñìåðòü. Ñ³ìîõ ïîðàíåíèõ þíàê³â
â³äïðàâèëè íà äîïèò äî Õàðêîâà.
Òàì ç â³éñüêîâîãî øïèòàëþ ¿ì äî-
ïîìîãëè âòåêòè ìåäè÷í³ ñåñòðè.

Â³éñüêîâèé åøåëîí ï³ä êîìàí-
äóâàííÿì ñîòíèêà Àâåðê³ÿ Ãîí÷à-
ðåíêà ç çàëèøêàìè ï’ÿòè þíàöü-
êèõ ñîòåíü íàñòóïíîãî äíÿ ïðèáóâ
íà ñòàíö³þ Áðîâàðè ³ ïåðåéøîâ ï³ä
êîìàíäóâàííÿ Ñèìîíà Ïåòëþðè.
Ï³çí³øå ç åì³ãðàö³¿, âæå ñòàâøè
ïîëêîâíèêîì Àðì³¿ ÓÍÐ, À. Ãîí-
÷àðåíêî íàïèñàâ ó ñâî¿õ ñïîãàäàõ:
“Ìîëîäèé öâ³ò íàøî¿ àðì³¿ — þíà-
ê³â — êèäàëè ìàéæå â áåçíàä³éíó
ñèòóàö³þ, òîä³ ÿê ñåðåä øàë³þ÷î¿
àíàðõ³¿ äåñÿòêè òèñÿ÷ îçáðîºíîãî,
âèïðîáóâàíîãî â áîÿõ âîÿöòâà áåç-
æóðíî äåìîá³ë³çóâàëîñÿ: éîãî íå
çóì³ëè çàâ÷àñó, âèêîðèñòîâóþ÷è
äëÿ öüîãî íàö³îíàëüíå ï³äíåñåí-
íÿ, âçÿòè â êàðáè â³éñüêîâî¿ äèñ-
öèïë³íè, à íàâïàêè, íà ì³òèíãàõ
äåìîðàë³çóâàëè íàêëèêóâàííÿì äî
ïîä³ëó çåìë³. Òåïåð ëèøå ³äåéí³
ãîðñòêè ñòàëè äî áîðîòüáè çà ð³ä-
íèé êðàé”.

Òðàãåä³ÿ ï³ä Êðóòàìè âèÿâèëàñÿ

ïåðøîþ ëàíêîþ ó äîâãîìó ëàíöþ-
ç³ òðàãåä³é, ÿêèìè ñóïðîâîäæóâà-
ëàñÿ íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíà áî-
ðîòüáà óêðà¿íñüêîãî íàðîäó â
1917 — 1921 ðîêàõ. Öåé á³é ñòàâ
ñåðéîçíèì ñâ³ä÷åííÿì íåïðîôå-
ñ³éíîãî ï³äõîäó êåð³âíèöòâà Öåí-
òðàëüíî¿ Ðàäè ³ Ãåíåðàëüíîãî ñåê-
ðåòàð³àòó äî ñòâîðåííÿ âëàñíèõ
çáðîéíèõ ñèë, ÿê³ ó ò³é ñèòóàö³¿ ïî-
âèíí³ áóëè çàõèùàòè çàâîþâàííÿ
òà ³äåàëè Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿
Ðåñïóáë³êè.

ßêáè â ãðóäí³ 1917-ãî Ïåðøèé
óêðà¿íñüêèé êîðïóñ (ìàéæå 40 òèñ.
÷îëîâ³ê) ï³ä êîìàíäóâàííÿì ìàé-
áóòíüîãî ãåòüìàíà Óêðà¿íñüêî¿
äåðæàâè ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Ïàâ-
ëà Ñêîðîïàäñüêîãî íå áóâ äåìîá³-
ë³çîâàíèé ³ ðîçïóùåíèé ïî äîì³â-
êàõ, ðåâîëþö³éí³ ïîä³¿ â Óêðà¿í³
ìîãëè ìàòè ³íø³ íàñë³äêè. Àäæå
öåé êîðïóñ ñêëàäàâñÿ ç íàéêðàùå
ï³äãîòîâàíèõ êîçàê³â ³ ñòàðøèí ñå-
ðåä óñ³õ óêðà¿í³çîâàíèõ óãðóïîâàíü
êîëèøíüî¿ àðì³¿ Òèì÷àñîâîãî óðÿ-
äó â ñêëàä³ àðì³¿ ÓÍÐ.

Á³é ï³ä Êðóòàìè ìàâ â³éñüêîâå,
ïîë³òè÷íå é ìîðàëüíî-ïñèõîëîã³÷-
íå çíà÷åííÿ. Â³í òèì÷àñîâî çàòðè-
ìàâ íàñòóï íà Êè¿â ÷åðâîíèõ
â³éñüê, äàâ çìîãó ïðàöþâàòè Öåí-
òðàëüí³é Ðàä³ ³ Ãåíåðàëüíîìó ñåê-
ðåòàð³àòó òà äîâ³â, ùî â óêðà¿í-
ñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³ º ïàòð³îòè ñå-
ðåä þíêåðñüêî¿, ñòóäåíòñüêî¿ òà ó÷-
í³âñüêî¿ ìîëîä³ é ñòàðøèí

Під от вали:
пол овни відставці

І ор ЧИЧКАНЬ
та пол овни запас ,

андидат історичних на
Володимир ГОРЄЛОВ

(Центральний м зей Збройних
сил У раїни),
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Схема бою під Кр тами

Похорон за иблих під час оборони станції Кр ти Південно-Західної залізниці
в січні 1918 ро
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хрещатик

Про реєстрацію Статуту релігійної громади
(парафії) на честь Різдва Христового 

в Оболонському районі м. Києва Української
Православної Церкви

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 12 від 9 січня 2008 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи за�
яву громадян — засновників релігійної громади (парафії) на честь Різдва Христового в Оболонському райо�
ні м. Києва Української Православної Церкви від 23.10.2007 та протокол загальних зборів громадян що�
до реєстрації Статуту вказаної релігійної громади від 23.10.2007 № 1:

1. Çàðåºñòðóâàòè Ñòàòóò ðåë³ã³éíî¿ ãðîìà-
äè (ïàðàô³¿) íà ÷åñòü Ð³çäâà Õðèñòîâîãî â
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà Óêðà¿íñüêî¿
Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

Голова Л. Черновець ий

Про реєстрацію Статуту релігійної громади
Української Православної Церкви парафії 

на честь Преподобного Александра
Свірського у Дарницькому районі міста Києва

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 14 від 9 січня 2008 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи за�
яву громадян — засновників релігійної громади Української Православної Церкви парафії на честь Препо�
добного Александра Свірського у Дарницькому районі міста Києва від 31.10.2007 та протокол загальних
зборів громадян щодо реєстрації Статуту вказаної релігійної громади від 31.10.2007 № 1:

1. Çàðåºñòðóâàòè Ñòàòóò ðåë³ã³éíî¿ ãðîìà-
äè Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè ïà-
ðàô³¿ íà ÷åñòü Ïðåïîäîáíîãî Àëåêñàíäðà
Ñâ³ðñüêîãî ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà
Êèºâà, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

Голова Л. Черновець ий

Про реконструкцію трамвайної лінії 
по вулиці Глибочицькій

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 16 від 9 січня 2008 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” та з метою приведення в належний технічний стан
трамвайних колій по вулиці Глибочицькій, зменшення рівня шуму та вібрації від руху трамваїв:

1. Çä³éñíèòè ³ç çàñòîñóâàííÿì ñó÷àñíèõ
òåõíîëîã³é ðåêîíñòðóêö³þ òðàìâàéíî¿ ë³í³¿
ïî âóëèö³ Ãëèáî÷èöüê³é íà îäíîìó ð³âí³ ç
äîðîãîþ.

2. Çàìîâíèêîì ðîçðîáêè ïðîåêòíî-êîø-
òîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà çä³éñíåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ ïî âóëèö³ Ãëè-
áî÷èöüê³é âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðè-
ºìñòâî “Êè¿âïàñòðàíñ” (äàë³ — ÊÏ “Êè-
¿âïàñòðàíñ”).

3. ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”:
3.1. Çã³äíî ç Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî çà-

êóï³âëþ òîâàð³â, ðîá³ò ³ ïîñëóã çà äåðæàâ-
í³ êîøòè” âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó ï³äðÿäíó
òà ïðîåêòíó îðãàí³çàö³¿.

3.2. Çàìîâèòè òà çàòâåðäèòè ó âñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äî-
êóìåíòàö³þ íà ðåêîíñòðóêö³þ òðàìâàéíî¿
ë³í³¿ ïî âóëèö³ Ãëèáî÷èöüê³é.

3.3. Äî ïî÷àòêó ðîá³ò îäåðæàòè â óïðàâ-
ë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà Ãîëîâ-
íîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðî-
ºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äíî äîçâ³ë òà
îðäåð íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.

3.4 Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî ç Ïðàâè-
ëàìè âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïî-
ðóäàõ òà íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îáëàä-
íàííþ â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíèìè ð³øåí-
íÿì âèêîíêîìó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íà-

ðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 04.02.80 ¹ 125.
4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàòè äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñ-
òèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî
âêëþ÷åííÿ ðîá³ò ³ç ðîçðîáêè ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ðåêîíñòðóê-
ö³þ òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ ïî âóëèö³ Ãëèáî÷èöü-
ê³é äî ïðîåêòó Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êè-
ºâà íà 2008 ð³ê òà áóä³âåëüíèõ ðîá³ò — äî
ïðîåêòó Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-
ãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà
2009 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

5. Íà ïåð³îä âèêîíàííÿ ðîá³ò ðîçðîáè-
òè òà ïîãîäèòè ç óïðàâë³ííÿì ÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ
Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõåìó îðãàí³çàö³¿ äî-
ðîæíüîãî ðóõó òà ï³øîõîä³â.

6. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

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

Голова Л. Черновець ий

Про реконструкцію трамвайної лінії 
по вулиці Алма3Атинській

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 18 від 9 січня 2008 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” та з метою приведення в належний технічний стан
трамвайних колій по вулиці Алма�Атинській, зменшення рівня шуму та вібрації від руху трамваїв:

1. Çä³éñíèòè ³ç çàñòîñóâàííÿì ñó÷àñíèõ
òåõíîëîã³é ðåêîíñòðóêö³þ òðàìâàéíî¿ ë³í³¿
ïî âóëèö³ Àëìà-Àòèíñüê³é íà îäíîìó ð³â-
í³ ç äîðîãîþ.

2. Çàìîâíèêîì ðîçðîáêè ïðîåêòíî-êîø-
òîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà çä³éñíåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ ïî âóëèö³ Àë-
ìà-Àòèíñüê³é âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³ä-
ïðèºìñòâî “Êè¿âïàñòðàíñ” (äàë³ — ÊÏ
“Êè¿âïàñòðàíñ”).

3. ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”:
3.1. Çã³äíî ç Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî çà-

êóï³âëþ òîâàð³â, ðîá³ò ³ ïîñëóã çà äåðæàâ-
í³ êîøòè” âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó ï³äðÿäíó
òà ïðîåêòíó îðãàí³çàö³¿.

3.2. Çàìîâèòè òà çàòâåðäèòè ó âñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äî-
êóìåíòàö³þ íà ðåêîíñòðóêö³þ òðàìâàéíî¿
ë³í³¿ ïî âóëèö³ Àëìà-Àòèíñüê³é.

3.3. Äî ïî÷àòêó ðîá³ò îäåðæàòè â óïðàâ-
ë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãî-
óñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äíî äî-
çâ³ë òà îðäåð íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ
ðîá³ò.

3.4 Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî ç Ïðàâè-
ëàìè âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïî-
ðóäàõ òà íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îáëàä-
íàííþ â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíèìè ð³øåí-

íÿì âèêîíêîìó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íà-
ðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 04.02.80 ¹ 125.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàòè äî Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðî-
á³ò ³ç ðîçðîáêè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿ íà ðåêîíñòðóêö³þ òðàìâàéíî¿ ë³í³¿
ïî âóëèö³ Àëìà-Àòèíñüê³é äî ïðîåêòó Ïðî-
ãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóð-
íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê òà áó-
ä³âåëüíèõ ðîá³ò äî ïðîåêòó Ïðîãðàìè ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèò-
êó ì. Êèºâà íà 2009 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

5. Íà ïåð³îä âèêîíàííÿ ðîá³ò ðîçðîáè-
òè òà ïîãîäèòè ç óïðàâë³ííÿì ÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ
Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõåìó îðãàí³çàö³¿ äî-
ðîæíüîãî ðóõó òà ï³øîõîä³â.

6. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

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

Голова Л. Черновець ий

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

Про реконструкцію трамвайної лінії 
по вулиці Дмитрівській

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 17 від 9 січня 2008 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” та з метою приведення в належний технічний стан
трамвайних колій по вулиці Дмитрівській, зменшення рівня шуму та вібрації від руху трамваїв:

1. Çä³éñíèòè ³ç çàñòîñóâàííÿì ñó÷àñíèõ
òåõíîëîã³é ðåêîíñòðóêö³þ òðàìâàéíî¿ ë³-
í³¿ ïî âóëèö³ Äìèòð³âñüê³é íà îäíîìó ð³â-
í³ ç äîðîãîþ.

2. Çàìîâíèêîì ðîçðîáêè ïðîåêòíî-êîø-
òîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà çä³éñíåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ ïî âóëèö³
Äìèòð³âñüê³é (äàë³ — òðàìâàéíà ë³í³ÿ) âè-
çíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êè¿â-
ïàñòðàíñ” (äàë³ — ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”).

3. ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”:
3.1. Çã³äíî ç Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî çà-

êóï³âëþ òîâàð³â, ðîá³ò ³ ïîñëóã çà äåðæàâ-
í³ êîøòè” âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó ï³äðÿä-
íó òà ïðîåêòíó îðãàí³çàö³¿. 

3.2. Çàìîâèòè òà çàòâåðäèòè ó âñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äî-
êóìåíòàö³þ íà ðåêîíñòðóêö³þ òðàìâàéíî¿
ë³í³¿. 

3.3. Äî ïî÷àòêó ðîá³ò îäåðæàòè â óïðàâ-
ë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãî-
óñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äíî äî-
çâ³ë òà îðäåð íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ
ðîá³ò.

3.4 Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî ç Ïðàâè-
ëàìè âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïî-
ðóäàõ òà íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îáëàä-
íàííþ â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíèìè ð³øåí-

íÿì âèêîíêîìó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íà-
ðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 04.02.80 ¹ 125.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàòè äî Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ-
÷åííÿ ðîá³ò ³ç ðîçðîáêè ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ðåêîíñòðóêö³þ
òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ äî ïðîåêòó Ïðîãðàìè ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîç-
âèòêó ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê òà áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò äî ïðîåêòó Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ³ ì.
Êèºâà íà 2009 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

5. Íà ïåð³îä âèêîíàííÿ ðîá³ò ðîçðîáè-
òè òà ïîãîäèòè ç óïðàâë³ííÿì ÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ
Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõåìó îðãàí³çàö³¿ äî-
ðîæíüîãî ðóõó òà ï³øîõîä³â.

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

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

Голова Л. Черновець ий
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Про заходи щодо розробки Концепції
розміщення та будівництва транспортно3

пересадочних вузлів
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 19 від 9 січня 2008 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�
герой Київ”, на виконання Указу Президента України від 12.11.2004 № 1398/2004 “Про заходи щодо за�
безпечення дорожнього руху в Україні”, доручень прем’єр�міністра України від 18.10.2006 № 39534/4/1�
06, від 28.09.2006 № 35587/0/1�06 за підсумками робочої поїздки до м. Києва 9�го вересня 2006 року,
від 09.02.2007 № 39534/7/1, згідно з положенням про порядок проведення інвестиційних конкурсів для
будівництва, реконструкції, реставрації щодо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавер�
шеного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженим рішенням Київ�
ської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189, та враховуючи необхідність поліпшення транспортного об�
слуговування мешканців, гостей міста Києва і звернення дочірнього підприємства Компанії “Гарант Бауін�
вестиціон Україна” (далі — Компанія) від 10.10.2006 № 223:

1. Äîçâîëèòè Êîìïàí³¿ ðîçðîáèòè Êîí-
öåïö³þ ðîçì³ùåííÿ òðàíñïîðòíî-ïåðåñà-
äî÷íèõ âóçë³â â ì. Êèºâ³ (äàë³ — Êîíöåï-
ö³ÿ ), ÿêà äîçâîëèòü ïðèñêîðèòè ðåàë³çàö³þ
çàõîä³â äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ñèñòåìíèõ çàòîð³â
òà ñêóï÷åíü àâòîìîá³ëüíîãî òðàíñïîðòó íà
àâòîøëÿõàõ ì³ñòà, ðîçïî÷àòè áóä³âíèöòâî
íà ³íâåñòèö³éí³é îñíîâ³ òðàíñïîðòíèõ ðîç-
â’ÿçîê â ð³çíèõ ð³âíÿõ, ï³äâèùèòè ÿê³ñòü
òðàíñïîðòíîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ,
çàïðîâàäèòè àâòîìàòèçîâàíó ñèñòåìó óïðàâ-
ë³ííÿ ïàñàæèðñüêèì òðàíñïîðòîì, ñèñòåì-
íå ôîðìóâàííÿ ïàñàæèðîïîòîê³â, ñòâîðåí-
íÿ á³ëüø áåçïå÷íèõ òà êîìôîðòíèõ óìîâ
ïåðåñàäêè ïàñàæèð³â ç îäíîãî âèäó òðàíñ-
ïîðòó íà ³íøèé.

Â Êîíöåïö³¿ ïåðåäáà÷èòè íå ìåíøå 60
ì³ñöü ðîçì³ùåííÿ òðàíñïîðòíî-ïåðåñàäî÷-
íèõ âóçë³â (äàë³ — ÒÏÂ) ïåðåâàæíî â ì³ñ-
öÿõ âåëèêèõ ïàñàæèðîóòâîðþþ÷èõ ïîòîê³â
òà âèíèêíåííÿ çàòîð³â, ñêóï÷åíü àâòîìî-
á³ëüíîãî òðàíñïîðòó, ïîáëèçó ñòàíö³é ìåò-
ðîïîë³òåíó, çàë³çíè÷íîãî, àâòîìîá³ëüíîãî
òà åëåêòðè÷íîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîð-
òó, àâòîáóñíèõ ñòàíö³é òà àâòîâîêçàë³â.

Â Êîíöåïö³¿ ïåðøî÷åðãîâî âèçíà÷èòè 10
íàéá³ëüøèõ ì³ñöü êîíöåíòðàö³¿ ïàñàæèð³â òà
òðàíñïîðòó, â ò. ÷. âðàõóâàòè “ï³ëîòí³” ïðî-
åêòè, ÿê³ çàçíà÷åí³ ó ï. 2 öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ.

2. Âèçíà÷èòè “ï³ëîòí³” ïðîåêòè áóä³âíèö-
òâà ÒÏÂ á³ëÿ ñòàíö³é ìåòðî “Áîðèñï³ëü-
ñüêà”, “Ñâÿòîøèí”, “Õàðê³âñüêà”.

3. Ç ìåòîþ â³äïðàöþâàííÿ òåõí³êî-îðãà-
í³çàö³éíèõ ³ òåõíîëîã³÷íèõ ïèòàíü, ïîâ’ÿçà-
íèõ ³ç ñòâîðåííÿì ïðèíöèïîâî íîâîãî âè-
äó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, çíèæåííÿ
íàâàíòàæåííÿ íà áþäæåò ì³ñòà âçÿòè äî â³-
äîìà, ùî Êîìïàí³ÿ âèñòóïàº çàìîâíèêîì
ðîçðîáêè Êîíöåïö³¿, ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³â-
íèöòâà ï³ëîòíèõ ïðîåêò³â, çàçíà÷åíèõ ó ï.2
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Êîìïàí³¿:
4.1. Ðîçðîáèòè ó 2008 ðîö³ Êîíöåïö³þ çà

âëàñíèé ðàõóíîê òà áåçîïëàòíî ïåðåäàòè ¿¿
äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

4.2. Çä³éñíèòè ó 2008—2010 ðîêàõ ïðîåê-
òóâàííÿ òà áóä³âíèöòâî îá’ºêò³â, çàçíà÷å-
íèõ ó ï. 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ðàõó-
íîê âëàñíèõ àáî çàëó÷åíèõ êîøò³â.

4.3. Ïîãîäèòè òåõí³÷íå çàâäàííÿ íà ðîç-
ðîáêó Êîíöåïö³¿ òà ïðîåêòóâàííÿ “ï³ëîò-
íèõ” ïðîåêò³â, çàçíà÷åíèõ ó ï.2 öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ, ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì åêî-
íîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâíèì óïðàâ-
ë³ííÿì òðàíñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà ÄÏ “²íñòèòóò Ãå-
íåðàëüíîãî ïëàíó ì. Êèºâà” ÿê ðîçðîáíè-
êà êîìïëåêñíî¿ ñõåìè òðàíñïîðòó ì. Êèºâà
íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó.

5. Ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ Êè¿âñüêîþ ì³ñü-
êîþ ðàäîþ Êîíöåïö³¿ âèçíà÷èòè Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàìîâíèêîì ðîç-
ðîáêè ïðîåêò³â çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-
íÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, òåõí³÷íî¿ äîêóìåí-
òàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ ìåæ
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³),
à òàêîæ ³íøî¿ äîêóìåíòàö³¿, íåîáõ³äíî¿ äëÿ
ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
ùîäî ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â áó-
ä³âíèöòâà ÒÏÂ, ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â äîãî-
âîð³â îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ì³æ Êè¿â-
ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ïåðåìîæöÿìè êîí-
êóðñ³â ïåðåäïðîåêòíèõ ðîá³ò áóä³âíèöòâà
ÒÏÂ, ÿê³ ïåðåäáà÷åíî â Êîíöåïö³¿ (êð³ì
“ï³ëîòíèõ” ïðîåêò³â).

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

6.1. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ï³ñëÿ îòðèìàííÿ
Êîíöåïö³¿ ï³äãîòóâàòè òà ïîäàòè ïðîåêò â³ä-

ïîâ³äíîãî ð³øåííÿ íà çàòâåðäæåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

6.2. Ïîäàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-
ïîçèö³¿ äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³-
êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîäî âêëþ÷åííÿ ðî-
á³ò, âèçíà÷åíèõ â ï.1. öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ, äî ïðîãðàì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà
êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà íà 2008
ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

6.3. Âèçíà÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
ïðîåêòí³ îðãàí³çàö³¿ òà óêëàñòè ç íèìè äî-
ãîâ³ð íà âèêîíàííÿ ïåðåäïðîåêòíèõ ðîá³ò ç
âèçíà÷åííÿì òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàç-
íèê³â ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â áóä³âíèöòâà
ÒÏÂ (êð³ì “ï³ëîòíèõ” ïðîåêò³â) òà, ó ðàç³
íåîáõ³äíîñò³, ì³ñòîáóä³âíèõ îá´ðóíòóâàíü
âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â îêðåìî ðîçòàøîâà-
íèõ îá’ºêò³â.

6.4. Ïîäàòè ïåðåäïðîåêòí³ ðîáîòè äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³-
òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
äëÿ ðîçãëÿäó òà ñõâàëåííÿ ¿õ àðõ³òåêòóðíî-
ì³ñòîáóä³âíîþ ðàäîþ.

6.5. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ ïîïåðåäí³õ
ãðîìàäñüêèõ îáãîâîðåíü, âðàõóâàòè çàóâà-
æåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ äî ïåðåäïðîåêòíèõ ðî-
á³ò.

6.6. Íàäàâàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ åêî-
íîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ ï³äãîòîâêè
óìîâ êîíêóðñó ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè ïðî çàòâåðäæåííÿ ïðîåêò³â çåìëåóñò-
ðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà
ïåðåäà÷³ ¿õ â îðåíäó, ïåðåäïðîåêòí³ ðîáîòè
ç âèçíà÷åííÿ òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàç-
íèê³â, ïðîòîêîëè àðõ³òåêòóðíî-ì³ñòîáóä³â-
íî¿ ðàäè, ïðîòîêîëè ïîïåðåäí³õ ãðîìàä-
ñüêèõ îáãîâîðåíü, âèñíîâêè ñóá’ºêò³â ïîãî-
äæåííÿ ùîäî ìîæëèâîñò³ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñ-
òèö³éíèõ ïðîåêò³â áóä³âíèöòâà ÒÏÂ.

7. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ åêîíîì³êè òà
³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿):

7.1. Ïðîô³íàíñóâàòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ
òðàíñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ âèêîíàííÿ íèì ðîá³ò ç
ðîçðîáêè çåìëåâïîðÿäíî¿ äîêóìåíòàö³¿, ì³ñ-
òîáóä³âíîãî îá´ðóíòóâàííÿ òà ïåðåäïðîåêò-
íèõ ðîá³ò çà ðàõóíîê êîøò³â çàãàëüíîãî ôîí-
äó ì³ñüêîãî áþäæåòó, ïåðåäáà÷åíèõ Ãîëîâ-
íîìó óïðàâë³ííþ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
íà çä³éñíåííÿ çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç åêîíî-
ì³÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ (êð³ì “ï³ëîòíèõ” ïðîåê-
ò³â, çàçíà÷åíèõ â ï. 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ).

7.2. Ó äâîòèæíåâèé òåðì³í ï³ñëÿ âèäàí-
íÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ óêëàñòè ³íâåñòè-
ö³éíèé äîãîâ³ð ç Êîìïàí³ºþ íà áóä³âíèö-
òâî “ï³ëîòíèõ” ïðîåêò³â, çàçíà÷åíèõ ó ï.2
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

8. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ðîçãëÿä ïåðåäïðî-
åêòíèõ ðîá³ò, ì³ñòîáóä³âíîãî îá´ðóíòóâàí-
íÿ, Êîíöåïö³¿ íà çàñ³äàíí³ àðõ³òåêòóðíî-
ì³ñòîáóä³âíî¿ ðàäè ó òèæíåâèé òåðì³í ï³ñ-
ëÿ íàäàííÿ ¿õ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì òðàíñ-
ïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿).

9. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿):

9.1. Ï³äãîòóâàòè ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî çàòâåðäæåííÿ ïðî-
åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íèõ ä³ëÿíîê òà ïåðåäà÷³ ¿õ â îðåíäó ï³ä áó-
ä³âíèöòâî ÒÏÂ â ÿêîñò³ “ï³ëîòíèõ” ïðîåê-
ò³â.

9.2. Ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ óñêëàäíåíü ï³ä
÷àñ ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâà âæèòè çà-
õîä³â ùîäî ðåçåðâóâàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê äëÿ ïåðñïåêòèâíîãî ðîçì³ùåííÿ ÒÏÂ
çã³äíî ç Êîíöåïö³ºþ.

10. Ïîñò³éíî ä³þ÷³é êîì³ñ³¿, óòâîðåí³é
ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 22.10.2007 ¹ 1403 “Ïðî
çàòâåðäæåííÿ ñêëàäó ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîí-
êóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî
ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿,
ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá’ºêò³â æèòëîâîãî òà íå-
æèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ íåçàâåðøåíîãî áó-

ä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà”, ó âñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó ïðîâåñòè êîíêóðñè ³ç çàëó÷åííÿ ³í-
âåñòîð³â äëÿ áóä³âíèöòâà ÒÏÂ (êð³ì “ï³ëîò-
íèõ” ïðîåêò³â).

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

12. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

Про внесення змін до розпорядження
Київської міської державної адміністрації 

від 10.08.2007 № 1010
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 20 від 10 січня 2008 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пункт 68
рішення Київської міської ради від 10.07.2003 № 638/798 “Про надання і вилучення земельних ділянок та
припинення права користування землею” та зважаючи на звернення закритого акціонерного товариства
“Трест Київміськбуд” від 01.10.2007 № 1416�0:

Âíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
10.08.2007 ¹ 1010 “Ïðî òèì÷àñîâå ÷àñò-
êîâå çàéíÿòòÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè Îáîëîí-
ñüêîãî ïðîñïåêòó òà ïðîêëàäàííÿ ³íæåíåð-
íèõ ìåðåæ äî îá’ºêò³â ñîö³àëüíî-êóëüòóð-

íîãî ïðèçíà÷åííÿ íà ïðîñïåêò³ Îáîëîí-
ñüêîìó ó Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³”, à ñàìå:

1. Ó ïóíêò³ 1 ðîçïîðÿäæåííÿ öèôðè
“30.09.07” çàì³íèòè öèôðàìè “30.07.08”.

Голова Л. Черновець ий

Про організаційні заходи щодо 
проведення безстрокової благодійної акції

“Допоможи конкретній людині”
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 24 від 10 січня 2008 року

Відповідно до Закону України “Про благодійництво та благодійні організації”, Закону України “Про со�
ціальні послуги”, у зв’язку з тим, що в 2007 році за ініціативою Київського міського голови Леоніда Чер�
новецького започатковано безстрокову благодійну акцію “Допоможи конкретній людині” та відкрито на
офіційному веб�порталі Київської міської влади www. kmv. gov. ua спеціальну тематичну сторінку www. tur�
bota. kmv. gov. ua, де розміщуються відомості про тих, хто потребує особливої уваги та допомоги, а са�
ме: малозабезпечених, сиріт, інвалідів, самотніх пенсіонерів, одиноких, а також інших киян, які опини�
лись у складних життєвих обставинах:

1. Âèçíà÷èòè â³äïîâ³äàëüíèì çà çá³ð ³í-
ôîðìàö³¿ äëÿ íàïîâíåííÿ òåìàòè÷íî¿ ñòîð³í-
êè, â³äêðèòî¿ äëÿ çä³éñíåííÿ áåçñòðîêîâî¿
áëàãîä³éíî¿ àêö³¿ “Äîïîìîæè êîíêðåòí³é
ëþäèí³” (www.turbota.kmv.gov.ua). Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2. Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì, óïðàâë³ííÿì
òà â³ää³ëàì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ïîñò³éíî íàäàâàòè Ãîëîâíî-
ìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñå-
ëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ³íôîðìàö³þ ùîäî îñ³á, ÿê³ ïî-
òðåáóþòü äîïîìîãè òà ï³äòðèìêè ì³ñüêî¿
âëàäè, çà òåë. 497-56-44.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Íàäàâàòè óïðàâë³ííþ ³íôîðìàö³é-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ (â³ää³ë ïðåñ-ñëóæáè)
àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ³íôîðìàö³þ ïðî êèÿí, ÿê³
ïîòðåáóþòü äîïîìîãè, ïåðåáóâàþòü ó
ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ òà íàñë³ä-
êè, ÿêèõ âîíè íå ìîæóòü ïîäîëàòè ñàìî-
ñò³éíî, íà ¿õ ïðîõàííÿ òà çà ¿õ çãîäîþ äëÿ
ðîçì³ùåííÿ íà òåìàòè÷í³é ñòîð³íö³, â³ä-
êðèò³é äëÿ çä³éñíåííÿ áåçñòðîêîâî¿ áëàãî-
ä³éíî¿ àêö³¿ “Äîïîìîæè êîíêðåòí³é ëþäè-
í³” (www.turbota.kmv.gov.ua);

3.2. Çä³éñíþâàòè áåçïîñåðåäíþ êîîðäè-
íàö³þ ðîáîòè, ïîâ’ÿçàíî¿ ç íàïîâíåííÿì
òåìàòè÷íî¿ ñòîð³íêè (www. turbota. kmv.
gov. ua), â³äêðèòî¿ äëÿ çä³éñíåííÿ áåçñòðî-
êîâî¿ áëàãîä³éíî¿ àêö³¿ “Äîïîìîæè êîí-
êðåòí³é ëþäèí³” òà òåìàòè÷íî¿ ñòîð³íêè
“ß õî÷ó äîïîìîãòè”, â³äêðèòî¿ äëÿ ðîçì³-
ùåííÿ â³äîìîñòåé ïðî òèõ, õòî õî÷å òà ìàº
ìîæëèâ³ñòü íàäàòè äîïîìîãó.

4. Óïðàâë³ííþ ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå-
÷åííÿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

4.1. Çä³éñíþâàòè áåçïîñåðåäíº íàïîâíåí-
íÿ òà õóäîæíº îôîðìëåííÿ òåìàòè÷íî¿ ñòî-
ð³íêè, â³äêðèòî¿ äëÿ çä³éñíåííÿ áåçñòðîêî-
âî¿ áëàãîä³éíî¿ àêö³¿ “Äîïîìîæè êîíêðåò-
í³é ëþäèí³” (www.turbota.kmv.gov.ua);

4.2. Â³äêðèòè íà îô³ö³éíîìó âåá-ïîðòà-
ë³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè www. kmv. gov.
ua ñïåö³àëüíó òåìàòè÷íó ñòîð³íêó “ß õî÷ó
äîïîìîãòè” äëÿ ðîçì³ùåííÿ â³äîìîñòåé
ïðî òèõ, õòî õî÷å òà ìàº ìîæëèâ³ñòü íàäà-
òè äîïîìîãó.

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

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ Ê³ëü÷èöüêó ². Ð.

Голова Л. Черновець ий

Про затвердження плану використання 
інвестиційної складової

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 22 від 10 січня 2008 року

Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 6 Закону Укра�
їни “Про дорожній рух”, статей 17, 19 Закону України “Про автомобільні дороги” та на виконання Рішен�
ня Київської міської ради від 22.08.2007 № 331/3165 “Про внесення змін до Правил паркування транс�
портних засобів у м. Києві, затверджених Рішенням Київради від 26.09.2002 № 47/207”:

1. Çàòâåðäèòè ïëàí âèêîðèñòàííÿ ³íâåñ-
òèö³éíî¿ ñêëàäîâî¿, ïåðåäáà÷åíî¿ â òàðèôàõ
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Êè¿âòðàíñ-
ïàðêñåðâ³ñ” íà âèëó÷åííÿ ç ïðèìóñîâèì
ïåðåì³ùåííÿì àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â
çà ïîðóøåííÿ Ïðàâèë çóïèíêè ÷è ñòîÿí-
êè íà ñïåö³àëüíî îáëàäíàíèé ìàéäàí÷èê ó
2007 ðîö³ (äîäàºòüñÿ).

2. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². Ð.
çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ Ê³ëü÷èöüêó ². Ð.

Голова Л. Черновець ий
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Про передачу дочірньому підприємству
“Курені” земельних ділянок для реконструкції

ресторану під готельно3ресторанний
комплекс з гостьовою автостоянкою 

з його подальшою експлуатацією 
та обслуговуванням на Парковій дорозі, 4 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 987/1648 від 26 червня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, відповідно до статей 93, 123,
124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñ-
íîãî ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà äî
2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñ-
òà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ-
÷èâøè ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çà-
ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³ä-
ïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíó-
âàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ 2), çåìåëüí³ ä³-

Про передачу приватному підприємству
центру “Паритет” земельної ділянки для

будівництва, експлуатації та обслуговування
багатоповерхового житлового будинку 

з приміщеннями громадського призначення 
і підземним паркінгом 

на вул. Червоноармійській, 102 (літ. У) 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1133/1794 від 12 липня 2007 року

Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïðèâàò-
íîìó ï³äïðèºìñòâó öåíòðó “Ïàðèòåò” äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ áàãàòîïîâåðõîâîãî æèòëîâîãî áóäèíêó
ç ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ ³ ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà âóë. ×åðâî-
íîàðì³éñüê³é, 102 (ë³ò. Ó) ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó
öåíòðó “Ïàðèòåò”, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêî-
âó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,22 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿
òà îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòîïîâåðõîâîãî æèò-
ëîâîãî áóäèíêó ç ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàä-
ñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ ³ ï³äçåìíèì ïàðê³í-
ãîì íà âóë. ×åðâîíîàðì³éñüê³é, 102 (ë³ò.
Ó) ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó öåíòðó
“Ïàðèòåò”:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-
øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 05.02.2007 ¹ 19-783, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 12.03.2007
¹ 1565, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íà-
ö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
26.03.2007 ¹ 22-682/35, óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà â³ä 16.03.2007 ¹ 071/04-4-22/1270,

ï³âäåííîãî âóçëà ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äèðåêö³¿ óêðà¿íñüêîãî äåð-
æàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó
“Óêðïîøòà” â³ä 20.12.2005 ¹ 61/1008, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) â³ä 26.04.2007 ¹ 03-0309.

3.7. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 20 % çàãàëüíî¿ ïëîù³
êâàðòèð ó öüîìó æèòëîâîìó áóäèíêó (êð³ì
ñëóæáîâî¿) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006
¹ 521/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2007 ð³ê”.

3.8. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî
áóäèíêó ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî
çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðè-
òèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é çà
îäíå ìàøèíîì³ñöå íà êîæíó êâàðòèðó â
öüîìó áóäèíêó.

3.9. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âèêî-
íàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³ íà-
ñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (äè-
òÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³òí³
øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òîùî) ³
ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³âíèöòâî
îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì æèòëîâîãî áó-
äèíêó.

3.10. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5 % âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öüîãî
æèòëîâîãî áóäèíêó, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåä-
êîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñ-
òàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè
ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êè-
ºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó ïðî-
âîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 84 ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðà-
âà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,5213 ãà íà
Ïàðêîâ³é äîðîç³, 4 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äî÷³ð-
íüîìó ï³äïðèºìñòâó “Êóðåí³” äëÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ðåñòîðàíó ï³ä ãîòåëüíî-ðåñòîðàí-
íèé êîìïëåêñ ç ãîñòüîâîþ àâòîñòîÿíêîþ
ç éîãî ïîäàëüøîþ åêñïëóàòàö³ºþ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿì íà Ïàðêîâ³é äîðîç³, 4 ó Ïå-
÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè äî÷³ðíüîìó ï³äïðèºìñòâó
“Êóðåí³”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4
öüîãî ð³øåííÿ, ó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà
10 ðîê³â çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 0,5213 ãà äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ðåñòîðà-
íó ï³ä ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ ç
ãîñòüîâîþ àâòîñòîÿíêîþ ç éîãî ïîäàëü-
øîþ åêñïëóàòàö³ºþ òà îáñëóãîâóâàííÿì
íà Ïàðêîâ³é äîðîç³, 4 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà, â òîìó ÷èñë³:

— çåìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ 1 ïëîùåþ 0,4862
ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïî-
â³äíî äî ïóíêòó 37 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 29.04.2004 ¹ 237/1447
“Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-
íÿ çåìëåþ” òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ
ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè â³ä 13.04.2006 ¹ 82-6-00354;

— çåìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ 2 ïëîùåþ 0,0351
ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïî-
â³äíî äî ïóíêòó 37 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 29.04.2004 ¹ 237/1447
“Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-
íÿ çåìëåþ” òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ
ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè â³ä 13.04.2006 ¹ 82-6-00353.

4. Äî÷³ðíüîìó ï³äïðèºìñòâó “Êóðåí³”:
4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-

òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,

ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íèìè ä³ëÿíêàìè.

4.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-
øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 16.03.2007 ¹ 19-2368, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 06.03.2007
¹ 1527, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿
òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä
16.13.2007 ¹ 06-6-25/1524, Äåðæàâíî¿
ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 27.04.2007 ¹ 22-1062/35.

4.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíêàõ.

4.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

5. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâîðè
îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä 13.04.2006
¹ 82-6-00354 òà â³ä 13.04.2006 ¹ 82-6-
00353 ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿” äî-
ãîâîðó îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ì³æ Êè-
¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà äî÷³ðí³ì ï³ä-
ïðèºìñòâîì “Êóðåí³”.

6. Ââàæàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü,
ïóíêò 37 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 29.04.2004 ¹ 237/1447 “Ïðî íàäàííÿ ³
âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïè-
íåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”.

7. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðà-
âà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради 
від 21.10.99 № 62/564 “Про склад комісії

Київради з питань поновлення прав
реабілітованих”

Рішення Київської міської ради № 3/1838 від 26 липня 2007 року

Відповідно до статті 9 Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні”, пункту 6
Положення про комісії Рад народних депутатів з питань поновлення прав реабілітованих, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.93 № 112, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
21.10.99 ¹ 62/564 “Ïðî ñêëàä êîì³ñ³¿ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü ïîíîâëåííÿ ïðàâ ðåàá³ë³-
òîâàíèõ” (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè,
âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä
23.05.02 ¹ 17/17 òà â³ä 13.07.06 ¹ 26/26)
òàê³ çì³íè:

1.1. Ââåñòè äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü ïîíîâëåííÿ ïðàâ ðåàá³ë³òîâà-
íèõ:

Âàñèëèøèíà Âîëîäèìèðà Âîëîäèìèðî-
âè÷à — çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Ãîëîâíî-

ãî óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³
(çà çãîäîþ);

ßøêåâè÷à Åð³êà Àäàìîâè÷à — ïåíñ³îíå-
ðà, ÷ëåíà Êè¿âñüêîãî òîâàðèñòâà ïîë³òâ’ÿç-
í³â òà æåðòâ ðåïðåñ³é.

1.2. Âèâåñòè ³ç ñêëàäó êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü ïîíîâëåííÿ ïðàâ ðåàá³ë³òîâàíèõ:

Áîäíàðà Âàñèëÿ ªâãåíîâè÷à — çàñòóï-
íèêà íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу в дар мерії міста Москви 
від міста Києва пам’ятника А. Б. Солов’яненку

Рішення Київської міської ради № 19/1853 від 26 липня 2007 року

Відповідно до статті 12 Конституції України, у зв’язку з 75�річчям від дня народження геніального укра�
їнського співака, видатного громадського діяча, народного артиста СРСР, народного артиста України Ана�
толія Борисовича Солов’яненка, враховуючи клопотання Благодійного фонду увічнення пам’яті Анатолія
Солов’яненка та з метою розвитку культурних зв’язків між містом Києвом та містом Москвою Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàðàõóâàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà ïàì’ÿò-
íèê À. Á. Ñîëîâ’ÿíåíêó.

2. Ïåðåäàòè â äàð ìåð³¿ ì³ñòà Ìîñêâè
â³ä ì³ñòà Êèºâà ïàì’ÿòíèê À. Á. Ñîëî-
â’ÿíåíêó.

3. Äîðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿â-
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñ-
òðàö³¿) çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çà-

õîäè ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêò³â 1, 2 öüîãî
ð³øåííÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



1100 ММІІССТТОО Хрещатик  29 січня 2008

Голова Дніпровсь ої районної місті Києві ради, ер ючись ст. 55, 56 За он У раїни “Про місце-
ве самовряд вання в У раїні” повідомляємо про с ли ання ХІІІ сесії на 31 січня 2008 ро о 10.00

за адресою: б львар Праці, 1/1
Для роз ляд на в азаній сесії пропон ються наст пні питання поряд денно о:
1. Про бюджет Дніпровсь о о район м. Києва на 2008 рі .
2. Про Про рам соціально-е ономічно о і льт рно о розвит Дніпровсь о о район м. Києва на 2008 рі та інші.

Заст пни олови ради С. Артемен о

Се ретаріат Київсь ої місь ої ради о олош є он рс
на заміщення ва антних посад:

оловно о спеціаліста відділ спеціалізованих
інформаційно-технічних систем правління матеріально-технічно о
та омп’ютерно о забезпечення Київради,

оловно о спеціаліста відділ ор анізаційно о та до ментально о
забезпечення правління ор анізаційної роботи та провідно о спеціаліста
відділ забезпечення діяльності постійної омісії правління з питань
бюджет та соціально-е ономічно о розвит (V ате орія).

Відповідно до Поряд проведення он рс на заміщення ва антних посад держав-
них сл жбовців, затверджено о постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.02.02№ 169
та з ідно з Типовими професійно- валіфі аційними хара теристи ами посад державних
сл жбовців встановлюються основні валіфі аційні вимо и до андидатів: вища освіта
відповідно о професійно о спрям вання, стаж роботи за фахом на державній сл жбі не
менше 3 ро ів або стаж роботи за фахом в інших сферах правління не менше 5 ро ів,
післядипломна освіта сфері державно о правління.
Особи, я і відповідають основним валіфі аційним вимо ам, подають до он рсної
омісії та і до менти: заяв на часть он рсі, в я ій зазначається про ознайомлен-
ня заявни а із встановленими за онодавством обмеженнями щодо прийняття на сл ж-
б та проходження сл жби в ор анах місцево о самовряд вання; заповнен особов
арт (форма П-2ДС) з відповідними додат ами; опії до ментів про освіт , засвідче-
ні встановленом за онодавством поряд ; опію першої та др ої сторіно паспорта
ромадянина У раїни, засвідчені адровою сл жбою; відомості про доходи та зобов’-
язання фінансово о хара тер щодо себе та членів своєї сім’ї за 2007 рі ; дві фото арт-
и розміром 4x6 см.
Термін подання до ментів — 30 алендарних днів від дня п блі ації о олошення про
он рс. Інформація щодо он ретних ф н ціональних обов’яз ів та мов оплати праці
надається додат ово.
До менти приймаються за адресою: 01044, м. Київ-44, в л. Хрещати , 36, . 907 (на
он рс). Телефон для довідо 254-11-68.

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

КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 1         
ЖЕК №317 530-86-40  1        
ЖЕК №320 513-70-11  1        
ЖЕО №807 407-92-40       1   
ЖЕО №813 424-73-22       1   

Головний юрисконсульт
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91     1     

Завідувач складом
КП УЕЖФ  „Липкижит-
лосервіс” 288-50-25     1     

Майстер
КП “Голосіївприватсервіс” 524-59-71 1         
ЖЕК по обслуговуванню п/с 546-63-89  1        
ЖЕО №809 452-34-94       1   
ЖЕО №810 452-35-96       1   
КП ”ЖЕК” Золотоустівська” 594-04-32         2
ЖЕК №503 418-28-62  1      
ЖЕК №505 418-88-87  1      
ЖЕК №509 412-77-26  1      
ЖЕК №510 411-83-68  1      

Майстер ремонтної групи
ЖЕК №301 513-55-29  1        
ЖЕК №303 518-27-37  1        
ЖЕК №304 518-83-45  1       
ЖЕК №313 530-11-14  1       
ЖЕК №314 530-39-45  1       

Майстер ремонтної дільниці
ЖЕК №902 248-08-35      1  
ЖЕК №903 242-00-21      1  
ЖЕК №908 408-63-53      1  

Майстер технічної дільниці
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 1       
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1       
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1       
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 1       
Фірма “Квартет” ЛТД 258-69-15 1       
ЖЕК №303 518-27-37  1       
ЖЕК №304 518-83-45  1       
ЖЕК №308 515-95-65  1       
ЖЕК №310 515-42-45  1       
ЖЕК №311 515-42-34  1       
ЖЕК №312 530-04-63  1       
ЖЕК №313 530-11-14  1       
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   4     
КП УЖГ „Печерськ-житло” 280-02-20   3     
ЖЕК №901 242-23-53      1  
ЖЕК №902 248-08-35      1  
ЖЕК №903 242-00-21      1  
ЖЕК №905 275-52-40      1  
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22       1

Начальник ПДВ
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63  1      

ПРОФЕСІОНАЛИ
Документознавець 

КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05   1     
Економіст І категорії

КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1       
ЖЕК №905 275-52-40      1  
ЖЕК №909 408-72-36      1  
ЖЕК №911 457-61-91      1  

Провідний інженер (виробничо-технічний відділ)
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05   1     

Провідний спеціаліст по роботі з кадрами
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Юрисконсульт І категорії
ЖЕК №905  275-52-40      1  
ЖЕК №914 401-19-04      1  
КП”ЖЕК”Золотоустівська” 594-04-32       1
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31       1

ФАХІВЦІ
Бухгалтер

КП “ЖЕО-105” 288-30-85 2       
КП “ЖЕО-112” 528-62-52 1       
ЖЕК №304 518-83-45  1       
ЖЕО №809 452-34-94     3   
ЖЕО №812 424-12-61     1   
КП ”ЖЕК ”Діброва” 400-82-15       1
КП ”ЖЕК ”Михайлівська” 278-17-31       1
ЖЕК №710 427-02-75    1    

Бухгалтер ІІ категорії
ЖЕК №705 462-06-74    1    
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05   1     
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Бухгалтер по квартирній платі
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1       

Диспетчер
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1       
КП “ ЖЕО-112” 528-62-52 1       

Інженер
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 1       
КП “Голосіївприватсервіс” 524-59-71 1       
ЖЕО №809 452-34-94     1   
ЖЕО №810 452-35-96     1   
ЖЕО №812 424-12-61     1   
КПУЖГ 402-69-89     4   

Інженер (виробничо-технічний відділ) І кат. 
ВТВ 411-47-33  1      

Інженер (виробничо-технічний відділ) 2 кат.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Інженер (виробничо-технічний відділ)
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63  1      

Інженер з охорони праці
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 1       

Інженер І категорії
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1       
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1       
ЖЕК №302 518-51-77  1       
ЖЕК №314 530-39-45  1       
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05   1     
КП”ЖЕК”Покровська” 486-42-65       1

Інженер ІІ категорії
ЖЕК №304 518-83-45  1       
ЖЕК №319 532-28-21  2       

Інженер по інформаційно-керуючих системах I кат.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Інженер по техніці безпеки
КП”ЖЕК”Покровська” 486-42-65       1

Інспектор ВК
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63  1      

Інспектор з контролю за виконанням доручень
ЖЕК №707 434-35-55    1    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
ЖЕК №501 418-65-35  1      
ЖЕК №503 418-28-62  1      
ЖЕК №506 413-34-03  1      
ЖЕК №702 417-70-65    1    

Інспектор по контролю
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65       1

Механік-товарознавець
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05   1     

Технік І категорії
ЖЕК №913 244-75-85      1  

КВАЛІФІКОВАНІ РОБІТНИКИ
Діловод

КП “ ЖЕО-112” 528-62-52 1       
Електрогазозварник

ЖЕК №501 418-65-35  1      
ЖЕК №502 419-23-65  1      
ЖЕК №503 418-28-62  2      
ЖЕК №504 418-20-97  3      
ЖЕК №505 418-88-87  2      
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ЖЕК №506 413-34-03  2      
ЖЕК №508 412-42-28  2      
ЖЕК №509 412-77-26  3      
ЖЕК №510 411-83-68  2      
ЖЕК №511 411-32-82  2      
ЖЕК №512 463-93-60  1      
ЖЕК №513 430-17-04  1      
ЖЕК №-514 432-19-95  1      
ЖЕК №201 564-96-43        
ЖЕК №205 560-91-96        
ЖЕО №801-813 402-69-81     20   
ЖЕК №211 565-80-55        
ЖЕК №212 564-80-68        
ЖЕК №-515 467-91-29  1      

Електрогазозварник 4-го розряду
ЖЕК №704 433-43-88    1    
ЖЕК №705 462-06-74    1    
ЖЕК №708 434-40-55    1    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
РБД 467-44-04    1    

Електрогазозварник 5-го розряду
ЖЕК №702 417-70-65    2    
ЖЕК №701 460-60-09    1    
ЖЕК №703 468-52-57    1    
ЖЕК №705 462-06-74    1    
ЖЕК №706 434-65-57    1    
ЖЕК №707 434-35-55    1    
ЖЕК №708 434-40-55    2    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
ЖЕК №710 427-02-75    1    
РБД 467-44-04    2    
РБД 467-44-04    2    

Електромонтер
ЖЕК №201 564-96-43        
ЖЕК №202 563-02-92        
ЖЕК №204 560-91-39        
ЖЕК №205 560-91-96        
ЖЕК №210 573-79-92        
ЖЕК №211 565-80-55        
ЖЕК №212 564-80-68        
ЖЕО №801-813 402-69-81     25   
ЖЕК №501 418-65-35  2      
ЖЕК №502 419-23-65  1      
ЖЕК №503 418-28-62  3      
ЖЕК №504 418-20-97  3      
ЖЕК №505 418-88-87  2      
ЖЕК №506 413-34-03  1      
ЖЕК №507 412-32-68  1      
ЖЕК №508 412-42-28  1      
ЖЕК №509 412-77-26  3      
ЖЕК №510 411-83-68  2      
ЖЕК №511 411-32-82  4      
ЖЕК №512 463-93-60  3      
ЖЕК №513 430-17-04  3      
ЖЕК №-514 432-19-95  3      

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3р.
ЖЕК №702 417-70-65    1    
ЖЕК №704 433-43-88    1    

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     
ЖЕК №702 417-70-65    1    
ЖЕК №703 468-52-57    2    
ЖЕК №706 434-65-57    2    
ЖЕК №708 434-40-55    2    
ЖЕК №710 427-02-75    1    
РБД 467-44-04    1    

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 5р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     
ЖЕК №709 433-32-95    1    
ЖЕК №701 460-60-09    2    
ЖЕК №707 434-35-55    1    
РБД 467-44-04    1    

Лицювальник-плиточник 4 р.
РБД 467-44-04    2    

Лицювальник-плиточник 5 р.
РБД 467-44-04    1    

Маляр
ЖЕО №801-813 402-69-81     6   
ЖЕК №502 419-23-65  1      
ЖЕК №503 418-28-62  2      
ЖЕК №504 418-20-97  1      
ЖЕК №507 412-32-68  1      
ЖЕК №509 412-77-26  1      
ЖЕК №511 411-32-82  1      
ЖЕК №513 430-17-04  1      
ЖЕК №-514 432-19-95  1      

Маляр (рем.дільниця) 4р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Маляр (рем.дільниця) 5р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Маляр 4 р.
ЖЕК №704 433-43-88    1    
ЖЕК №705 462-06-74    1    
ЖЕК №706 434-65-57    2    
ЖЕК №707 434-35-55    1    
ЖЕК №708 434-40-55    1    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
ЖЕК №702 417-70-65    2    

Маляр 5 р.
ЖЕК №708 434-40-55    2    
РБД 467-44-04    6    
ЖЕК №703 468-52-57    2    

Монтажник
ЖЕО №801-813 402-69-81     205   

Муляр
ЖЕК №210 573-79-92        
ЖЕО №801-813 402-69-81     9   
ЖЕК №501 418-65-35  1      
ЖЕК №503 418-28-62  1      
ЖЕК №504 418-20-97  1      
ЖЕК №505 418-88-87  2      
ЖЕК №506 413-34-03  2      
ЖЕК №507 412-32-68  1      
ЖЕК №509 412-77-26  1      
ЖЕК №510 411-83-68  2      
ЖЕК №511 411-32-82  1      
ЖЕК №512 463-93-60  2      
ЖЕК №513 430-17-04  1      

Муляр (рем.дільниця) 4р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   2     

Муляр 4 р.
ЖЕК №701 460-60-09    1    
ЖЕК №704 433-43-88    1    
ЖЕК №706 434-65-57    1    
ЖЕК №709 433-32-95    2    
ЖЕК №710 427-02-75    1    

Муляр 5 р.
ЖЕК №704 433-43-88    1    
РБД 467-44-04    3    

Паспортист
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1       
Фірма “Квартет” ЛТД 258-69-15 1       
ЖЕК №304 518-83-45  1       
ЖЕО №805 274-34-14     1   
ЖЕО №811 424-63-68     1   
ЖЕК №905 275-52-40      1  
ЖЕК №910 408-12-90      1  
ЖЕК №702 417-70-65    1    
ЖЕК №706 434-65-57    1    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
ЖЕК №710 427-02-75    1    

Пічник 5 р.
РБД 467-44-04    1    

Секретар
КП “ ЖЕО-112” 528-62-52 1       
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 1       

Секретар-друкарка
ЖЕК №314 530-39-45  1       
КП”ЖЕК”Золотоустівська” 594-04-32       1
КП”ЖЕК”Ярославська” 234-09-72       1
ЖЕК №703 468-52-57    1    
ЖЕК №710 427-02-75    1    
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Столяр
ЖЕК №210 573-79-92        
ЖЕК №211 565-80-55        
ЖЕК №504 418-20-97  2      
ЖЕК №506 413-34-03  1      
ЖЕК №512 463-93-60  1      
ЖЕК №-514 432-19-95  1      

Столяр (тесляр)
ЖЕК №507 412-32-68  1      
ЖЕК №508 412-42-28  1      
ЖЕК №509 412-77-26  1      
ЖЕК №510 411-83-68  2      
ЖЕК №511 411-32-82  1      

Столяр-будівельний 4 р.
ЖЕК №701 460-60-09    2    
ЖЕК №703 468-52-57    2    
ЖЕК №705 462-06-74    1    
ЖЕК №707 434-35-55    1    
ЖЕК №708 434-40-55    1    

Столяр-будівельний 5 р.
ЖЕК №710 427-02-75    1    
РБД 467-44-04    4    

Штукатур (рем. дільниця) 3р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Штукатур 4 р.
ЖЕК №701 460-60-09    1    
ЖЕК №703 468-52-57    2    
ЖЕК №704 433-43-88    1    
ЖЕК №706 434-65-57    1    
ЖЕК №707 434-35-55    1    
РБД 467-44-04    2    

Штукатур (рем. дільниця) 5р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     
РБД 467-44-04    3    

РОБІТНИКИ
Водій автомобіля

КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63  1      

РАДС 434-83-40    5    
РАДС 434-83-40    1    
РАДС 434-83-40    1    
РАДС 434-83-40    1    

Водій ВАЗ
АФУ 411-42-75  1      

Водій спец. автомобіля
РАДС 434-83-40    4    

Двірник
ЖЕК №201 564-96-43        
ЖЕК №202 563-02-92        
ЖЕК №203 560-98-73        
ЖЕК №204 560-91-39        
ЖЕК №205 560-91-96        
ЖЕК №206 560-99-40        
ЖЕК №207 564-91-80        
ЖЕК №209 570-35-08        
ЖЕК №210 573-79-92        
ЖЕК №211 565-80-55        
ЖЕК №212 564-80-68        
ЖЕО №801-813 402-69-81     250   
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   21     
КП УЖГ „Печерськ-житло” 280-02-20   52     

Двірник 1 р.
ЖЕК №701 460-60-09    12    
ЖЕК №702 417-70-65    21    
ЖЕК №703 468-52-57    11    
ЖЕК №704 433-43-88    15    
ЖЕК №705 462-06-74    8    
ЖЕК №706 434-65-57    5    
ЖЕК №707 434-35-55    2    
ЖЕК №708 434-40-55    19    
ЖЕК №709 433-32-95    8    
ЖЕК №710 427-02-75    16    

Двірник 2р.
ЖЕК №701 460-60-09    2    
ЖЕК №702 417-70-65    5    
ЖЕК №703 468-52-57    22    
ЖЕК №704 433-43-88    10    
ЖЕК №705 462-06-74    24    
ЖЕК №706 434-65-57    36    
ЖЕК №707 434-35-55    25    
ЖЕК №708 434-40-55    29    
ЖЕК №709 433-32-95    33    
ЖЕК №710 427-02-75    15    

Комірник
КП”ЖЕК”Центральна” 234-05-34       1
КП”ЖЕК”Шулявка” 456-19-32       1

Кур’єр
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Машиніст бульдозера
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63  1      

Машиніст екскаватора
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63  1      

Механізатор 4 р.
РАДС 434-83-40    3    

Оператор
ЖЕК №508 412-42-28  4      
ЖЕК №511 411-32-82  1      

Оператор ОДЗ
ЖЕК №314 530-39-45  1       

Оператор пульта керування устаткуванням житлових і громадських 
будівель 5 р.

ЖЕК №708 434-40-55    1    
Підсобний робітник

КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   2     
ЖЕК №701 460-60-09    1    
ЖЕК №707 434-35-55    1    
ЖЕК №708 434-40-55    1    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
РБД 467-44-04    3    

Покрівельник
ЖЕК №202 563-02-92        
ЖЕК №209 570-35-08        
ЖЕО №801-813 402-69-81     17   
ЖЕК №501 418-65-35  3      
ЖЕК №502 419-23-65  2      
ЖЕК №503 418-28-62  2      
ЖЕК №504 418-20-97  2      
ЖЕК №506 413-34-03  4      
ЖЕК №507 412-32-68  2      
ЖЕК №508 412-42-28  3      
ЖЕК №509 412-77-26  3      
ЖЕК №510 411-83-68  4      
ЖЕК №511 411-32-82  2      
ЖЕК №512 463-93-60  5      
ЖЕК №513 430-17-04  3      
ЖЕК №-514 432-19-95  3      
ЖЕК №-515 467-91-29  1      

Покрівельник 2 р.
РБД 467-44-04    1    

Покрівельник 3 р.
ЖЕК №703 468-52-57    1    

Покрівельник (рем. дільниця) 4р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   3     
ЖЕК №704 433-43-88    3    
ЖЕК №706 434-65-57    2    
ЖЕК №707 434-35-55    2    
ЖЕК №708 434-40-55    1    
ЖЕК №709 433-32-95    3    
ЖЕК №710 427-02-75    2    

Покрівельник 5 р.
ЖЕК №701 460-60-09    1    
ЖЕК №702 417-70-65    1    
ЖЕК №705 462-06-74    1    
ЖЕК №708 434-40-55    2    
ЖЕК №710 427-02-75    1    
РБД 467-44-04    4    
РБД 467-44-04    1    

Прибиральник 
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   35     
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Прибиральник службових приміщень
ЖЕК №704 433-43-88    2    
ЖЕК №705 462-06-74    2    
ЖЕК №707 434-35-55    1    
ЖЕК №708 434-40-55    1    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
ЖЕК №710 427-02-75    1    
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   2     

Прибиральник сміттєпроводу 
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   15     

Прибиральник сходових клітин
ЖЕК №201 564-96-43        
ЖЕК №202 563-02-92        
ЖЕК №203 560-98-73        
ЖЕК №204 560-91-39        
ЖЕК №205 560-91-96        
ЖЕК №206 560-99-40        
ЖЕК №207 564-91-80        
ЖЕК №209 570-35-08        
ЖЕК №210 573-79-92        
ЖЕК №211 565-80-55        

Прибиральниця службових приміщень
ЖЕК №512 463-93-60  1      
ЖЕК №-514 432-19-95  1      

Робітники ДЗГ
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63  7      

Робітники з комплексного прибирання 
ЖЕК №507 412-32-68  25      
ЖЕК №508 412-42-28  35      
ЖЕК №509 412-77-26  43      
ЖЕК №510 411-83-68  36      
ЖЕК №511 411-32-82  28      
ЖЕК №-512 463-93-60  19      
ЖЕК №513 430-17-04  15      
ЖЕК №-514 432-19-95  22      

Робочий зеленого господарства
АФУ 411-69-67  9      

Слюсар по обслуговуванню теплових мереж 5р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   5     

Слюсар-сантехнік
ЖЕК №512 463-93-60  13      
ЖЕК №513 430-17-04  11      
ЖЕК №-514 432-19-95  12      
ЖЕК №201 564-96-43        
ЖЕК №202 563-02-92        
ЖЕК №203 560-98-73        
ЖЕК №204 560-91-39        
ЖЕК №205 560-91-96        
ЖЕК №206 560-99-40        
ЖЕК №207 564-91-80        
ЖЕК №209 570-35-08        
ЖЕК №210 573-79-92        
ЖЕК №211 565-80-55        
ЖЕК №212 564-80-68        
ЖЕК №501 418-65-35  12      
ЖЕК №502 419-23-65  4      
ЖЕК №503 418-28-62  12      
ЖЕК №504 418-20-97  14      
ЖЕК №505 418-88-87  13      
ЖЕК №506 413-34-03  12      
ЖЕК №507 412-32-68  13      
ЖЕК №508 412-42-28  10      
ЖЕК №509 412-77-26  15      
ЖЕК №510 411-83-68  11      
ЖЕК №511 411-32-82  8      

Слюсар-сантехнік (рем.дільниця) 3р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   5     

Слюсар-сантехнік (рем.дільниця) 4р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   9     
РАДС 434-83-40    2    
РБД 467-44-04    5    

Слюсар-сантехнік (аварійна бригада) 5р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   3     
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   0     
РБД 467-44-04    3    

Слюсар-сантехнік по обслуговуванню ГВП 3р.
ЖЕК №707 434-35-55    1    
ЖЕК №708 434-40-55    1    
ЖЕК №710 427-02-75    1    
ЖЕК №702 417-70-65    2    
ЖЕК №703 468-52-57    1    
ЖЕК №703 468-52-57    2    
ЖЕК №704 433-43-88    4    
ЖЕК №705 462-06-74    2    
ЖЕК №702 417-70-65    3    

Слюсар-сантехнік по обслуговуванню ГВП та ЦО 4р.
ЖЕК №701 460-60-09    4    
ЖЕК №703 468-52-57    1    
ЖЕК №704 433-43-88    3    
ЖЕК №705 462-06-74    4    
ЖЕК №706 434-65-57    3    
ЖЕК №707 434-35-55    1    
ЖЕК №708 434-40-55    4    
ЖЕК №709 433-32-95    4    
ЖЕК №710 427-02-75    2    
ЖЕК №707 434-35-55    4    
ЖЕК №708 434-40-55    6    
ЖЕК №710 427-02-75    4    
ЖЕК №709 433-32-95    2    
ЖЕК №703 468-52-57    1    
ЖЕК №704 433-43-88    1    
ЖЕК №705 462-06-74    7    
ЖЕК №706 434-65-57    1    
ЖЕК №702 417-70-65    1    

Слюсар-сантехнік по обслуговуванню ГВП та ЦО 5р.
ЖЕК №703 468-52-57    1    
ЖЕК №706 434-65-57    2    
ЖЕК №708 434-40-55    2    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
ЖЕК №710 427-02-75    1    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
ЖЕК №706 434-65-57    1    

Сторож
РБД 467-44-04    1    

Тесляр
ЖЕК №201 564-96-43        
ЖЕК №210 573-79-92        
ЖЕК №211 565-80-55        
ЖЕО №801-813 402-69-81     4   
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Тесляр 4-го розряду 
ЖЕК №701 460-60-09    1    
ЖЕК №704 433-43-88    1    
ЖЕК №705 462-06-74    2    
ЖЕК №708 434-40-55    1    
ЖЕК №709 433-32-95    2    
РБД 467-44-04    1    

Тракторист
АФУ 411-42-75  1      
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63  1      

Тракторист 4р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Тракторист 5р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Чистильник
ЖЕК №501 418-65-35  2      
ЖЕК №503 418-28-62  2      
ЖЕК №504 418-20-97  3      
ЖЕК №505 418-88-87  3      
ЖЕК №506 413-34-03  1      

Чистильник вентканалів
ЖЕК №507 412-32-68  2      
ЖЕК №508 412-42-28  2      
ЖЕК №509 412-77-26  2      
ЖЕК №510 411-83-68  2      
ЖЕК №511 411-32-82  2      
ЖЕК №-512 463-93-60  3      
ЖЕК №513 430-17-04  2      
ЖЕК №-514 432-19-95  1      
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Àëàí ÁÀÄÎªÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Äëÿ ìåíå äóæå âàæëèâ³ âðàæåííÿ. Âîíè íà-
äèõàþòü íà ð³çí³ ³äå¿ â ðîáîò³. À ïîäîðîæ³,
â³äïî÷èíîê — öå òå, çâ³äêè íàé÷àñò³øå âðà-
æåííÿ ³ áåðóòüñÿ. Íàéïàì’ÿòí³øèé â³äïî÷è-
íîê ó ìîºìó æèòò³ áóâ ó Ëîíäîí³. À âðàæåí-
íÿ, ùî çàïàì’ÿòàëîñÿ, áóëà í³÷ íà äàõó îäíî-
ãî ç áóäèíê³â Ëîíäîíà. Íå ïèòàéòå, ÿê ìè òó-
äè ïîòðàïèëè — ïîòðàïèëè ³ âñå òóò. Ñèä³ëè,
äèâèëèñÿ íà í³÷í³ âîãí³ ³ ñëóõàëè ï³ñí³ Çåì-
ô³ðè äî ñàìîãî ðàíêó... “Ìåí³ ïðèñíèëîñÿ íå-
áî Ëîíäîíà, Ó í³ì ïðèñíèâñÿ äîâãèé ïîö³ëó-
íîê...” Ïîò³ì, ùîïðàâäà, äîâãî íå ìîãëè ç
öüîãî äàõó çë³çòè.

ß äóæå ëþáëþ öå ì³ñòî. Ó íüîãî îñîáëèâà
àòìîñôåðà, ùî ïîºäíóºòüñÿ ç ìî¿ì âíóòð³ø-
í³ì ñâ³òîì. Òàì ÿ ñåáå â³ä÷óâàþ, ÿê âäîìà —
ç’ÿâëÿºòüñÿ ÿêåñü îñîáëèâå âíóòð³øíº â³ä÷óò-
òÿ ùàñòÿ. Ïðèãîëîìøóº êîìôîðò ³ ðîçêð³ïà-
÷åí³ñòü ïåðåáóâàííÿ òàì. Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ
íàâ³òü â³äîìà “ìàí³ðí³ñòü” àíãë³éö³â. Ëîíäîí
äèâóº ùîäíÿ — íå ëèøå ïðè¿æäæèõ, à é ãî-
ðîäÿí, ùî ìåøêàþòü òàì. Â³í ð³çíèé, àëå
âîäíî÷àñ íà êîæí³é âóëèö³ ìîæíà çíàéòè êîì-
ôîðòíå ì³ñöå äëÿ â³äïî÷èíêó ³ äëÿ ðîáîòè. Ó
Ëîíäîíà º ³ áàãàòîâ³êîâà ³ñòîð³ÿ, ³ â òîé æå ÷àñ
ñòîëèöÿ Âåëèêîáðèòàí³¿ äèâóº íàéîñòàíí³øè-
ìè äîñÿãíåííÿìè òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó. Áåç
ñóìí³âó, Ëîíäîí — öå ìîº ì³ñòî!

À êîëè ÿ ââå÷åð³ âèð³øèâ â³äâ³äàòè âåëè÷åç-
íå êîëåñî îãëÿäó “Ëîíäîíñüêå îêî” ³ ì³ñòî
ç’ÿâèëîñÿ ïåðåä³ ìíîþ ç âèñîòè ïòàøèíîãî
ïîëüîòó, ÿ ïîáà÷èâ éîãî çîâñ³ì ç ³íøîãî áî-
êó. Âîíî íàãàäàëî êàçêîâó êðà¿íó — âñå ì³ñòî
áóëî ó âîãíÿõ! Âèäí³ëèñÿ íåâåëèê³ âóëèö³, ÿê³
íå ìîæíà áóëî îö³íèòè, ïðîãóëþþ÷èñü ì³ñòîì
ï³øêè. Ìåíå âðàçèëè Êîðîë³âñüê³ áîòàí³÷í³
ñàäè. Ìåí³ ñêàçàëè, ùî âîíè ðîçêèíóëèñÿ íà
ïëîù³ â 300 àêð³â, íà ÿêèõ ïîíàä 40 òèñÿ÷ ðîñ-
ëèí! Îñîáëèâî êðàñèâèé, ðîçòàøîâàíèé òàì
æå, ÿïîíñüêèé ñàä. Òàêó ôëîðó íå íà êîæíî-
ìó åêçîòè÷íîìó îñòðîâ³ ìîæíà ïîáà÷èòè! ß
áóâ óðàæåíèé, îñê³ëüêè ââàæàâ öå ì³ñòî ïîâ-
í³ñòþ ³íäóñòð³àëüíèì ³ íå ðîçðàõîâóâàâ ïîáà-
÷èòè òàêèé îàçèñ.

Íå çàëèøèâ ìåíå áàéäóæèì ³ Ëîíäîíñüêèé
àêâàð³óì. Öå ºäèíå ì³ñöå â Ëîíäîí³, äå ìîæ-
íà ïîáà÷èòè àêóë, ã³ãàíòñüêîãî ìîðñüêîãî âóã-
ðà, ï³ðàí³é ³ åëåêòðè÷íèõ ñêàò³â. Ó ìåíå áóëà
íàâ³òü ìîæëèâ³ñòü ïîãëàäèòè êðàá³â ³ ìîðñüêèõ
ç³ðîê.

Îêðåìîþ ñòîð³íêîþ â ïîäîðîæ³ Ëîíäîíîì
áóëè ìóçå¿. Áåççàñòåðåæíî, ìåí³ äóæå ñïîäîáà-
ëîñÿ â ìóçå¿ âîñêîâèõ ô³ãóð ìàäàì Òþññî. Ö³-
êàâî áóëî ïîáà÷èòè âñ³õ â³äîìèõ ëþäåé îäðàçó.
Òàêîæ ÿ íå çì³ã ïðîéòè ïîâç áóäèíêè-ìóçå¿
Ôðåéäà, Ä³êêåíñà ³, çâè÷àéíî, â³äîìîãî áóäèí-
êó Øåðëîêà Õîëìñà. Êîëè ÿ ò³ëüêè çáèðàâñÿ
¿õàòè äî Ëîíäîíà, âñ³ ìî¿ çíàéîì³ ðåêîìåíäó-
âàëè ñõîäèòè äî Áðèòàíñüêîãî ìóçåþ. Òàì áà-
ãàòî çíàõ³äîê àíãë³éñüêèõ àðõåîëîã³â ç ªãèïòó,
Ãðåö³¿ ³ Òóðå÷÷èíè. Ñüîãîäí³ öå ö³ëå âì³ñòè-
ëèùå ºãèïåòñüêèõ ³ àíòè÷íèõ ðàðèòåò³â.

Çàäëÿ ðîçâàãè ìè ç äðóçÿìè âèð³øèëè
ïðî¿õàòèñÿ ó Ëîíäîíñüêîìó ìåòðî. ß çíàâ,
ùî âîíî íàéá³ëüøå ó âñüîìó ñâ³ò³, àëå íå
äóìàâ, ùî äî òàêî¿ ì³ðè! Çàïàì’ÿòàâ, ùî ó
íèõ 275 ñòàíö³é ³ 12 ë³í³é. ßêùî á íå íàø
ì³ñöåâèé çíàéîìèé, òî÷íî çàáëóêàëè á.
Ìåòðî — öå ì³ñöå, äå ìîæíà â³ä÷óòè
ñïðàâæí³õ æèòåë³â, ¿õí³é òåìïåðàìåíò, òóð-
áîòè, ï³äñëóõàòè ¿õí³ ðîçìîâè ³ çðîçóì³òè,
ùî ¿õ õâèëþº

Ñåðåäíüîâ³÷íå ì³ñòî 
íàä Ëàòîðèöåþ

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

За арпатсь е місто М ачеве
поєдн є в собі середньовічн
таємничість та різноманітність
льт р. Здавна цією землею

проля ав "Вели ий слов'янсь ий
шлях", т т точилися битви між
європейсь ими правителями.
Про славетне мин ле і досі на-
ад ють замо Палано , що ви-
сочіє над містом, численні
цер ви та палаци, овіяні старо-
винними ле ендами.

Õî÷à àäì³í³ñòðàòèâíèì öåíòðîì Çàêàð-
ïàòòÿ º Óæãîðîä, Ìóêà÷åâå íå ìîæíà íà-
çâàòè äðóãîðÿäíèì ì³ñòîì. Ñàì³ ìåøêàí-
ö³ ñòâåðäæóþòü: “ßêùî Ìóêà÷åâå ³ íå ïåð-
øå ì³ñòî â îáëàñò³, òî é íå äðóãå!” Òóò, ì³æ
Êàðïàòàìè ³ ð³âíèíàìè, íà ïåðåòèí³ äàâ-
í³õ òîðãîâèõ øëÿõ³â (â³äîìèõ ÿê “Âåëèêèé
ñëîâ’ÿíñüêèé øëÿõ”) ëþäè ñåëèëèñÿ ç äàâ-
í³õ-äàâåí. À âæå ñòàòóñ ì³ñòà ç ïðèâ³ëåÿìè
òà ñâîáîäàìè, ÿê ³ âëàñíó ïå÷àòêó ç çîáðà-
æåííÿì ïîêðîâèòåëÿ — ñâÿòîãî Ìàðòèíà,
Ìóêà÷åâå ä³ñòàëî â 1376 ðîö³ â³ä êîðîëåâè
Óãîðùèíè òà Ïîëüù³ ªëèçàâåòè, äî ñëî-
âà, ïåðøèì ñåðåä çàêàðïàòñüêèõ ïîñåëåíü.

Îäíà ç ëåãåíä ïðî ïîõîäæåííÿ íàçâè ì³ñ-
òà îïîâ³äàº ïðî êíÿçÿ, ùî îñåëèâñÿ ðàçîì
ç³ ñâî¿ìè âî¿íàìè íà øèðîê³é ð³âíèí³ á³ëÿ
ð³÷êè Ëàòîðèö³. Çàäóìàâ êíÿçü ïîáóäóâàòè
íåïðèñòóïíèé çàìîê ³ íàêàçàâ ï³ääàíèì
íàñèïàòè ãîðó ïðîñòî íà ð³âíèí³. Çà ïåðå-
êàçîì, òèñÿ÷à âîç³â, êîæåí çàïðÿæåíèé
ø³ñòüìà âîëàìè, âîçèëè çåìëþ òèñÿ÷ó äí³â
òà íî÷åé. Òàê íà ãîð³, ùî ïðèíåñëà ëþäÿì
áàãàòî ñòðàæäàíü, çâåëè çàìîê. Ì³ñòî ñòà-
ëè íàçèâàòè Ìóêà÷åâèì, à ãîðó — Çàìêî-
âîþ. ²íø³ ëåãåíäè ïðîçà¿÷í³ø³: íà Ëàòîðè-
ö³ ñòîÿâ âîäÿíèé ìëèí, äå òîðãóâàëè áî-
ðîøíîì, çâ³äñè é Ìóêà÷åâå, àáî æ “çåìëÿ
ïàíà Ìóíêà÷³” (óãîðñüêèé âàð³àíò íàçâè
ì³ñòà).

Ñàìå ì³ñòî çàòèøíå, îäíîïîâåðõîâå òà
áàãàòîíàö³îíàëüíå. Çà çåìëþ, äå ïîºäíóþ-
òüñÿ âèñîê³ ãîðè òà ùåäðà ð³âíèíà, áîðî-
ëèñÿ ïðàâèòåë³: Àâñòðî-Óãîðùèíè, Òðàí-
ñèëüâàí³¿, ×åõîñëîâà÷÷èíè, ÑÐÑÐ. Öå ïî-
çíà÷èëîñÿ ³ íà ñêëàä³ íàñåëåííÿ: ðàçîì ç

óêðà¿íöÿìè òà ðîñ³ÿíàìè òóò ìåøêàþòü
óãîðö³, ðóñèíè, ïîëÿêè, ºâðå¿. Çàâäÿêè âè-
íÿòêîâî âèã³äíîìó òîïîãðàô³÷íîìó ³ ãåî-
ïîë³òè÷íîìó ðîçòàøóâàííþ (íà â³äñòàí³
40 — 50 êì â³ä êîðäîí³â ç Óãîðñüêîþ ³ Ñëî-
âàöüêîþ ðåñïóáë³êàìè ³ 90 — 100 êì â³ä
Ðóìóí³¿ òà Ïîëüù³) Ìóêà÷åâå º òðàíñïîðò-
íèì âóçëîì ì³æíàðîäíèõ ìàã³ñòðàëåé ³ íå-
ëåãàëüíèì “â³êíîì” äëÿ åì³ãðàíò³â.

Замо із чортом риниці
Íàéá³ëüøîþ ïðèíàäîþ Ìóêà÷åâîãî,

çâ³ñíî, º çàìîê Ïàëàíîê, ùî âèñî÷³º íà
âåðøèí³ ãîðè (äî ñëîâà, âóëêàí³÷íîãî ïî-
õîäæåííÿ). Éîãî ïîáóäóâàëè äëÿ îõîðîíè
òà êîíòðîëþ òîðãîâèõ ³ â³éñüêîâèõ øëÿõ³â,
à âæå çà ïîä³ëüñüêîãî êíÿçÿ Ôåäîðà Êîðÿ-
òîâè÷à ñïîðóäà ñòàëà íå ëèøå ôîðïîñòîì,
à é ìàãíàòñüêîþ ðåçèäåíö³ºþ. Íàçâó çà-
ìîê ä³ñòàâ â³ä äóáîâîãî ÷àñòîêîëó — ïàëàí-
êó, ÿêèé îòî÷óâàâ Çàìêîâó ãîðó. Ôåä³ð Êî-
ðÿòîâè÷, ùî îòðèìàâ çàìîê ³ ïðèëåãëó ì³ñ-
öåâ³ñòü ó ïîäàðóíîê â³ä óãîðñüêîãî ïðàâè-
òåëÿ Ñèãèçìóíäà, ïåðåáóäóâàâ ôîðòåöþ çà
êàíîíàìè íîâîãî ºâðîïåéñüêîãî ôîðòèô³-
êàö³éíîãî ìèñòåöòâà. 1401 ðîêó â çàìêó
ç’ÿâèëèñÿ íîâ³ ñò³íè, áàøòè é æèòëîâ³ ïî-
ìåøêàííÿ, ç’ºäíàí³ ñêëàäíîþ ñèñòåìîþ
ïåðåõîä³â. Íà âèïàäîê òðèâàëî¿ îáëîãè
êíÿçü íàêàçàâ âèäîâáàòè â ñêåë³ íàä Ñòà-
ðîþ áàøòîþ êðèíèöþ ãëèáèíîþ 85 ìåò-
ð³â. Çà ïåðåêàçàìè, äîáóòè âîäó â ñêåë³ êíÿ-
çåâ³ äîïîì³ã ñàì ÷îðò, ÿêîãî Êîðÿòîâè÷
çì³ã îáäóðèòè ³ ïîñàäèòè â êðèíèö³. Â íàø
÷àñ âîäà âæå âèñîõëà, ïðîòå ìóêà÷åâö³
ñòâåðäæóþòü, ùî é äîñ³ ç ãëèáèíè äîëèíàº
íåçðîçóì³ëèé øóì: öå ÷îðò ñâàðèòüñÿ, ñî-
ðîìíî éîìó, ùî äîçâîëèâ ëþäÿì ñåáå îá-
äóðèòè. Çãîäîì ôîðòåöþ ãåðî¿÷íî îáîðî-
íÿëè ï³ä îðóäîþ êðàñèâî¿ òà ìóæíüî¿ âäî-
âè òðàíñèëüâàíñüêîãî ïðàâèòåëÿ ²ëîíè
Çðèíè (1685—1688), áóâàâ òóò óãîðñüêèé
ïîåò Øàíäîð Ïåòåô³ (1847), à â íàïîëåî-
í³âñüê³ ÷àñè â öèõ ñò³íàõ ïåðåõîâóâàëè íàé-
á³ëüøó óãîðñüêó ðåë³êâ³þ — êîðîë³âñüêó
êîðîíó.

Ó Ìóêà÷³âñüêîìó çàìêó ñüîãîäí³ ìîæíà
ïîáà÷èòè â³äðåñòàâðîâàíó ñåðåäíüîâ³÷íó
ôîðòèô³êàö³éíó àðõ³òåêòóðó, ñòàðîâèíí³
äâîðè òà ãàëåðå¿ ç âèñòàâêàìè ñó÷àñíî¿
ñêóëüïòóðè. Â çàëàõ Âåðõíüîãî çàìêó ôóíê-
ö³îíóº ³ñòîðè÷íèé ìóçåé ç ð³äê³ñíèìè
ïðåäìåòàìè êàì’ÿíîãî â³êó, ì³äíî-áðîíçî-

âî¿ äîáè, çíàéäåíèìè ï³ä ÷àñ àðõåîëîã³÷-
íèõ ðîçêîïîê íà òåðåíàõ Çàêàðïàòòÿ, ñåðåä-
íüîâ³÷íîþ çáðîºþ, åòíîãðàô³÷íèìè ìàòå-
ð³àëàìè XIX—XX ñòîë³òü. Ó êàðòèíí³é ãà-
ëåðå¿ — ïîëîòíà æèâîïèñö³â Çàêàðïàòòÿ,
ñåðåä ÿêèõ Ôåä³ð Ìàíàéëî, Àíòîí Êàøàÿ,
Çîëòàí Ìè÷êà, ïî ñóñ³äñòâó ç ñó÷àñíèì æè-
âîïèñîì óêðà¿íñüêèõ, óãîðñüêèõ òà ïîëü-
ñüêèõ ìàéñòð³â ïåíçëÿ. Âèñòàâêà “Äåðåâ’ÿí³
öåðêâè Çàêàðïàòòÿ” ïðîïîíóº îö³íèòè çîá-
ðàæåííÿ óí³êàëüíèõ êóëüòîâèõ ñïîðóä êðàþ
òà êîëåêö³þ ³êîí ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè.

У ритмі оти и та баро о
Êîëè çàìîê óæå â³ä÷èíèâ âàì ñâî¿ äâå-

ð³ é òàºìíèö³, íå ïîñï³øàéòå çàëèøàòè Ìó-
êà÷åâå. Óí³êàëüíà àðõ³òåêòóðíà ñïàäùèíà
Àâñòðî-Óãîðùèíè ³ äîñ³ ïðèâåðòàº óâàãó
øàíóâàëüíèê³â êðàñèâèõ ñïîðóä. Ó ì³ñò³ º
ñòàðîâèííà êàïëèöÿ ñâ. Ìàðòèíà (XIV ñò.)
ïîáëèçó íåãîòè÷íîãî êîñòåëó (1904) òà çà-
ñíîâàíèé ó XI ñò. æ³íî÷èé ìîíàñòèð íà
×åðíå÷³é ãîð³. ²ñòîð³ÿ ìîíàñòèðÿ òåæ ïî-
â’ÿçàíà ç ³ìåíåì ïîä³ëüñüêîãî êíÿçÿ Ôåäî-
ðà Êîðÿòîâè÷à, ùî ïðàâèâ òóò ó XIV ñòî-
ë³òò³. Çà ïåðåêàçîì, ÿêîñü ï³ä ÷àñ ïîëþâàí-
íÿ Êîðÿòîâè÷à â³ä õèæîãî çâ³ðà âðÿòóâàëà
ùèðà ìîëèòâà òà îá³öÿíêà ïîñòàâèòè íà
ì³ñö³ ïðèãîäè õðàì. Ó òóòåøí³é á³áë³îòåö³
é äîñ³ çáåð³ãàþòüñÿ ö³íí³ ñòàðîäðóêîâàí³
êíèãè, ñåðåä ÿêèõ “Çàêàðïàòñüêå ºâàíãåë³º”
(1401), “Á³áë³ÿ” ²âàíà Ôåäîðîâà (1581).

Ñåðåä ï³çí³øèõ ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòóðè
âàðòî ïîäèâèòèñÿ íà êðàñóíþ-ðàòóøó
(1905), â ÿê³é òåïåð ïðàöþþòü ì³ñüêà ðà-
äà, êíèãàðíÿ òà òóðèñòè÷íèé öåíòð, íà
ì³ñüêèé òåàòð, ÷èñëåíí³ õðàìè òà ñòàð³ â³-
ëè â öåíòð³ ì³ñòà. Ðîçìàõ, ðîçê³ø ³íòåð’ºð³â
òà ð³çíîìàí³òí³ñòü àðõ³òåêòóðíèõ ñòèë³â
ïðèòàìàíí³ ïàëàöîâ³ òðàíñèëüâàíñüêîãî
êíÿçÿ Ðàêîöè, ùî õîâàºòüñÿ çà ðîçê³øíîþ
êîâàíîþ áðàìîþ. Öþ åôåêòíó ñïîðóäó ïî-
áóäîâàíî íà çëàì³ àðõ³òåêòóðíî¿ ìîäè, êî-
ëè áàðîêî ïðèéøëî íà çì³íó ðåíåñàíñó. À
îñü áîòàí³ê³â çàö³êàâèòü, ùî íà îêîëèöÿõ
ì³ñòà, íà ×åðâîí³é ã³ðö³, íàéï³âí³÷í³øà ó
ñâ³ò³ ÷àéíà ïëàíòàö³ÿ. Ïðîãóëÿéòåñÿ äî
ïàì’ÿòíèêà Êèðèëîâ³ ³ Ìåôîä³þ, ñêóøòóé-
òå êèñëóâàòîãî ì³ñöåâîãî âèíà òà ïî-óãîð-
ñüêè ãîñòðèõ ì³ñöåâèõ ñòðàâ. ² îáîâ’ÿçêî-
âî ïîâåðí³òüñÿ ñþäè íàïðèê³íö³ êâ³òíÿ, êî-
ëè âóëèö³ ì³ñòà ïîòîïàþòü ó êâ³òóâàíí³ ñà-
êóð òà ìàãíîë³é

На єдиній місті орі височіє замо Палано — пам'ят а фортифі аційно о мистецтва XV століття

Äî Ìóêà÷åâîãî — ïî ñòàðîâèííèé êîëîðèò 
ç ÿïîíñüêîþ ö³êàâèíêîþ
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Ðó÷íà ðîáîòà
Êèÿíàì äåìîíñòðóþòü òèòóëîâàíó ïàðîä³þ íà ïîðíîô³ëüì
Ñòàí³ñëàâ ÁÈÒÞÖÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Компанія "Артха зтрафі "
вип стила в раїнсь ий
про ат фільм "Ірина Палм
зробить це раще", я ий
лядачі мин лорічної Бер-
лінале назвали най ра-
щою артиною ро . Що
та заці авило добро-
пристойних берлінців
житті п'ятдесятирічної
порнозір и, спроб вав
з'яс вати "Хрещати ".

Ìåãã³, ñîðîì’ÿçëèâà ³ ðåñïåêòà-
áåëüíà 50-ð³÷íà âäîâà ç êîíñåðâà-
òèâíîãî ëîíäîíñüêîãî ïåðåäì³ñòÿ,
ó â³ä÷à¿ íàìàãàºòüñÿ çíàéòè ãðîø³
íà ë³êóâàííÿ ñâîãî îíóêà. Âîíà
çí³ìàº âñ³ çàîùàäæåííÿ, çàêëàäàº
áóäèíîê, â ÿêîìó æèâå, ³ âñå ïå-
ðåäàº â ë³êàðíþ. Íåçàáàðîì ç’ÿñî-
âóºòüñÿ, ùî öüîãî çàìàëî — äèòè-
í³ âêðàé ïîòð³áíà ñåðéîçíà îïåðà-
ö³ÿ â Àâñòðàë³¿. Ìåãã³ âèð³øóº
áóäü-ùî çíàéòè ãðîø³ é óïåðøå â
æèòò³ âèðóøàº íà ïîøóêè ðîáîòè.

Òàê ïîñòóïîâî â³ä çâè÷íî¿ äëÿ
Áðèòàí³¿ ñîö³àëüíî¿ äðàìè â ñòè-
ë³ Êåíà Ëîó÷à ô³ëüì ïåðåò³êàº ó
çîâñ³ì ³íøå ðóñëî. Áåëüã³éñüêèé
ðåæèñåð Ñåì ¥àðáàðñê³, ³ì’ÿ ÿêî-
ãî äî ìèíóëî¿ Áåðë³íàëå ç ïåðøî-
ãî ðàçó âèìîâëÿëè ò³ëüêè ôàõ³âö³,
êðóòî ðîçãîðòàº ñþæåò, ïîä³¿ ÷è òî
â ñó÷àñíó êàçêó äëÿ äîðîñëèõ, ÷è
òî â ³ñêðîìåòíå âèñì³þâàííÿ ïîï-
êóëüòóðè. Â ïîøóêàõ ðîáîòè Ìåã-
ã³ çàõîäèòü â îäèí ³ç ñòðèï-áàð³â

ï³ä íàçâîþ Sex World. Êåðóº çà-
êëàäîì ïîøàðïàíèé æèòòÿì Ì³-
êà (óëþáëåíèé àêòîð ðàííüîãî
Êóñòóð³öè Ì³ê³ Ìàíîéëîâè÷). Ñà-
ìå â³í ³ ïîâ³äîìëÿº Ìåãã³, ùî â
éîãî êëóá³ º âàêàíñ³ÿ. Äî ñëîâà, ³
ïëàòÿòü çà ðîáîòó ÷èìàëî. Òàê ³ íå
ç’ÿñóâàâøè, ÷èì äîâåäåòüñÿ çàé-
ìàòèñÿ, Ìåãã³ ïîãîäæóºòüñÿ. À êî-
ëè ä³çíàºòüñÿ, ùî â³äòåïåð ¿¿ ãî-
ëîâíèé îáîâ’ÿçîê ïîëÿãàº â òîìó,
ùîá óáëàæàòè ÷îëîâ³ê³â çà äîïî-
ìîãîþ ðóê, âèð³øóº íå â³äñòóïà-

òè. Äóæå øâèäêî öå çàíÿòòÿ ñòàº
äëÿ ãåðî¿í³ íå ò³ëüêè ìîæëèâ³ñòþ
çàðîáèòè ãðîø³, à é ÷óäîâèì ñïî-
ñîáîì ñàìîðåàë³çàö³¿. Àäæå ²ðèíà
(ñàìå òàêèé ïñåâäîí³ì ñîá³ áåðå
Ìåãã³) âèÿâëÿºòüñÿ ñïðàâæí³ì
ìàéñòðîì ö³º¿ ñïðàâè. Ùîäíÿ ÷åð-
ãà ÷îëîâ³ê³â, îõî÷èõ ïîòðàïèòè äî
íå¿, çðîñòàº, à ñàìà Ìåãã³-²ðèíà
çíàõîäèòü ó íîâ³é “ðîáîò³” ùå ³
ÿêóñü âèùó ìåòó.

Ðîëü Ìåãã³ âèêîíàëà 60-ð³÷íà
áðèòàíñüêà àêòðèñà Ìàð³àííà

Ôåéòôóëë. Áàáóñ³ äâîõ îíóê³â º
ùî ïðèãàäàòè: â ìîëîäîñò³ âîíà
îá’¿çäèëà ï³âñâ³òó ³ç âëàñíèìè
êîíöåðòàìè, ë³êóâàëàñÿ â³ä íàð-
êîçàëåæíîñò³, çóñòð³÷àëàñÿ ç Ì³-
êîì Äæà´´åðîì. Íåùîäàâíî â
“Ìàð³¿-Àíòóàíåòò³” Ñîô³¿ Êîï-
ïîëè âîíà ç³ãðàëà Ìàð³þ-Òåðåçó,
à â äàëåêîìó 1967-ìó â åêðàí³çà-
ö³¿ “Ãàìëåòà” — ðîëü Îôåë³¿. Íå
òàê äàâíî Ôåéòôóëë âèð³øèëà
çíîâó ïîâåðíóòèñÿ äî êàð’ºðè
ñï³âà÷êè. Íà òë³ òàêî¿ áóðõëèâî¿

á³îãðàô³¿ ³ áàãàòîãî ïîñëóæíîãî
ñïèñêó ïðî ðîëü â “²ðèí³ Ïàëì”
âàðòî ñêàçàòè, ùî íàïèñàíà âî-
íà, øâèäøå, îäí³ºþ ôàðáîþ.
Ïðîòÿãîì óñüîãî ô³ëüìó ãåðî¿íÿ
Ìàð³àíè Ôåéòôóëë íå çì³íþºòü-
ñÿ í³ çîâí³, í³ âíóòð³øíüî,
ñïðèéìàþ÷è âñ³ îáñòàâèíè ç òè-
ïîâî áðèòàíñüêîþ õîëîäíîêðîâ-
í³ñòþ. ² òîé ôàêò, ùî àêòðèñà
äîâãî âæèâàëàñÿ â ðîëü ³ ïðèäó-
ìàëà äëÿ ñâîº¿ ãåðî¿í³ íàâ³òü ñïå-
ö³àëüíó õîäó, ëèøàºòüñÿ ïðàêòè÷-
íî íåïîì³÷åíèì.

Çàãàëîì æå óâåñü ô³ëüì ïîñò³é-
íî áàëàíñóº íà ìåæ³. Íà ìåæ³ ñî-
ö³àëüíî¿ äðàìè ³ êóëüòóðíîãî
ñòüîáó. Íà ìåæ³ ïîâñÿêäåííîãî
æèòòÿ ïåðåñ³÷íî¿ ºâðîïåéñüêî¿
æ³íêè ³ áóäí³â ç³ðêè ïîðíîá³çíå-
ñó. Ïðè öüîìó ðåæèñåðîâ³ Ñåìó
¥àðáàðñê³ âäàºòüñÿ òðèìàòèñÿ
äåñü ïîñåðåäèí³ — æîäíà ç ³íòî-
íàö³é òàê ³ íå ñòàº ó ô³ëüì³ äî-
ì³íóþ÷îþ. À îñü óñï³õîâ³ êàðòè-
íè ñêàíäàëüíà îáãîðòêà íåàáèÿê
äîïîìîãëà. Àäæå íå îáðàëà á ãî-
ëîâíà ãåðî¿íÿ òàêîãî øëÿõó, à ï³-
øëà, ñêàæ³ìî, ïðàöþâàòè çâè÷àé-
íîþ ïðèáèðàëüíèöåþ àáî îô³ö³-
àíòêîþ — ïðî ô³ëüì “²ðèíà
Ïàëì” ìè íàâðÿä ÷è ïî÷óëè á
ùîñü. Êðèòèêè íå âèøóêóâàëè á
òóò áàãàòîçíà÷íèõ íàòÿê³â. Ãëÿäà-
÷³ òîð³øíüî¿ Áåðë³íàëå, ñòîìëåí³
â³ä ñåðéîçíèõ äðàì, íå íàçâàëè á
ô³ëüì íàéêðàùèì. À òàê ïåðåä
íàìè äîâîë³ íåòðèâ³àëüíà ³ñòîð³ÿ
ó ïðîâîêàö³éí³é ³íòåðïðåòàö³¿, íà
ÿê³é ðåæèñåðîâ³ Ñåìîâ³ ¥àðáàð-
ñê³, ñõîæå, âäàëîñÿ çðîáèòè ñîá³
³ì’ÿ é, õî÷à íåíàäîâãî, àëå çàêð³-
ïèòèñÿ â ñó÷àñíîìó ê³íî

Ìîíñòð êèøåíüêîâîãî ôîðìàòó
Ó Êèºâ³ ïîêàçóþòü ô³ëüì ïðî òå, ÿê ðîçâàëèâñÿ Íüþ-Éîðê

Óë³òêó 2007-ãî, êîëè íà åêðàíè
âèéøîâ áëîêáàñòåð Ìàéêëà Áåÿ
“Òðàíñôîðìåðè” é î÷àìð³ë³ â³ä
ñïåêè ãëÿäà÷³ ðèíóëè â ê³íîòåàò-
ðè, ïåðåä ¿õí³ìè î÷èìà ïîñòàëî
äèâîâèæíå âèäîâèùå. Ñåðåä òðåé-
ëåð³â, ùî ïåðåäóþòü ïîêàçîâ³
áóäü-ÿêîãî ô³ëüìó, âîíè ïîáà÷è-
ëè çíÿòèé àìàòîðñüêîþ êàìåðîþ
ðîëèê, äå ùîñü ðóéíóâàëî Íüþ-
Éîðê. Í³ íàçâè êàðòèíè, í³ ïð³ç-
âèùà ðåæèñåðà. ² ëèøå ó ô³íàë³
ñïëèâàâ íàïèñ: “Ïðîäþñåð Äæåé
Äæåé Àáðàìñ, 01.18.2008”.

Óñå ë³òî é îñ³íü ²íòåðíåò ï³íèâ-
ñÿ ã³ïîòåçàìè. Çà îäí³ºþ âåðñ³ºþ,
ó ô³ëüì³ ï³ä êîäîâîþ íàçâîþ
“01.18.2008” íà Àìåðèêó íàïàëà
Ãîäçèëëà, çà ³íøîþ — ðîáîòè. Ôà-
íàòè Ëàâêðàôòà îãîëîñèëè, ùî
Àáðàìñ, çíàìåíèòèé ÿê òâîðåöü
ïîïóëÿðíîãî ñåð³àëó “Çàëèøèòè-
ñÿ â æèâèõ”, íàêëèêàâ íà Íüþ-
Éîðê ãí³â òåìíèõ áîæåñòâ, à õòîñü
íàâ³òü ïîì³òèâ ó áåç³ìåííîìó
òðåéëåð³ ëåâà.

Ëèøå çà äâà ì³ñÿö³ äî ïðåì’ºðè
ñòàëî â³äîìî, ùî ñòð³÷êà íàçèâàº-
òüñÿ “Ìîíñòðî” (àíãë³éñüêîþ
Cloverfield), çíÿâ éîãî ïðèÿòåëü
Àáðàìñà Ìåòò Ð³âç, à â ãîëîâíèõ
ðîëÿõ çàä³ÿí³ ìîëîä³, í³êîìó íå â³-

äîì³ àêòîðè. Ç ìåòîþ êîíñï³ðàö³¿,
àðòèñòàì íà ìàéäàí÷èêó ïîêàçóâà-
ëè ëèøå ò³ óðèâêè ñöåíàð³þ, äå
áóëè ïðîïèñàí³ ¿õí³ ðåïë³êè. À
ùîá îñòàòî÷íî âñ³õ çàïëóòàòè,
òâîðö³ êàðòèíè ïðèäóìàëè äëÿ íå¿
ìàñó ôàëüøèâèõ íàçâ: ó Íüþ-Éîð-
êó ô³ëüì çí³ìàâñÿ ÿê Cheese, â
Ëîñ-Àíäæåëåñ³ — ÿê Slusho.

Òàºìíèöþ âäàëîñÿ çáåðåãòè, ³ â
ìèíóëèé â³êåíä çà³íòðèãîâàí³ ê³-
íîìàíè ðèíóëè ä³çíàâàòèñÿ, õòî æ
³ç íèõ áóâ íàéáëèæ÷èì äî ³ñòè-
íè. Ç’ÿñóâàëîñÿ, øàíóâàëüíèêè
“Ãîäç³ëëè”. ×óäîâèñüêî, ùî íà-
ïàëî íà Íüþ-Éîðê, îïèñîâ³ ìà-
ëî ï³ääàºòüñÿ, àëå âîíî ÿâíî á³î-
ëîã³÷íîãî ïîõîäæåííÿ. ßê ³ ÷îìó
âîíî ç’ÿâèëîñÿ ñåðåä Ìàíõåòòåíà,
ìè òàê ³ íå ä³çíàºìîñÿ. Äîñòî¿í-
ñòâî “Ìîíñòðî” íå ëèøå ó âèíà-
õ³äëèâ³é ðåêëàìí³é êàìïàí³¿, à é
ó ìàíåð³: êàòàñòðîôó, ÿê ç’ÿñóâà-
ëîñÿ, áóëî çíÿòî íà ïîðòàòèâíó
â³äåîêàìåðó. Ãåðî¿ ô³ëüìó âåñå-
ëèëèñÿ íà òîâàðèñüê³é âå÷³ðö³,
êîëè äåñü ùîñü âèáóõíóëî. Ïîò³ì
âîíè á³ãëè, êîâòàëè ïèë, â³äáèâà-
ëèñÿ â³ä ÿêèõîñü ïàñêóä, áà÷èëè,
ÿê ïîðÿä ãèíóòü ëþäè, ÿê â³éñü-
êîâ³ íàìàãàþòüñÿ âðÿòóâàòè ì³ñ-
òî. Âåñü öåé ÷àñ êàìåðà áóëà óâ³-

ìêíåíà, àëå çí³ìàëà âîíà çîâñ³ì
íå òå, ùî òàê õî÷åòüñÿ ðîçäèâè-
òèñÿ ãëÿäà÷àì, à òå, ùî âèïàäêî-
âî ïîòðàïëÿëî â êàäð. ², ÿñíà ð³÷,
¿¿ ãîñïîäàð³ ñàì³ é ãàäêè íå ìà-
ëè, ùî òî çà ÷óäèñüêî ðîçòîïòà-
ëî ¿õíº æèòòÿ. Îòæå, ÷åêàòè ïî-
ÿñíåíü ìàðíî.

“Ìîíñòðî” äàëåêî íå ïåðøèé
ô³ëüì, çíÿòèé íà öèôðîâó êàìåðó
³ âèäàíèé çà äîêóìåíòàëüíå â³äåî.
Àëå, ñõîæå, ñàìå ïðîåêò Àáðàìñà
îçíàìåíóº íàñòàííÿ íîâî¿ åðè â
ñó÷àñíîìó ê³íî. Â åïîõó ãàäæåò³â,
êîëè ìàéæå â êîæíîãî çóñòð³÷íî-
ãî â êèøåí³ º ìàëåíüêà êàìåðà,
ê³íåìàòîãðàô ïðîñòî çîáîâ’ÿçàíèé
çâåðíóòèñÿ äî ðåàë³çìó. Òèì ïà÷å,
ùî â ãîíèòâ³ çà ñïåöåôåêòàìè ³
áþäæåòàìè Ãîëë³âóä ÿâíî âïåðñÿ
â ñòåëþ.

²äåÿ “Ìîíñòðî” íàðîäèëàñÿ â
Àáðàìñà, êîëè â³í, ãóëÿþ÷è Òî-
ê³î, ïîáà÷èâ ó â³òðèí³ ìàãàçèíà ³ã-
ðàøêîâó Ãîäç³ëëó. “ß âèð³øèâ, ùî
â Àìåðèêè ïîâèííî áóòè âëàñíå
÷óäîâèñüêî, íå ñèìïàòè÷íå, ÿê
Ê³íã-Êîíã, à ïî-ñïðàâæíüîìó
æàõëèâå”,— ðîçïîâ³äàº ïðîäþñåð.
Ïðî ï³äòåêñò â³í íå ãîâîðèòü áà-
ãàòî, õî÷à âàðòî áóëî á. Ó ñåðåäè-
í³ 1950-õ, êîëè â ßïîí³¿ ç’ÿâèëà-
ñÿ “Ãîäç³ëëà”, ãëÿäà÷³ ñïðèéìàëè
¿¿ îäíîçíà÷íî: ÿê ñèìâîë ÿäåðíî-
ãî âèáóõó. Â öüîìó êîíòåêñò³ ñòðà-
õîâèñüêî, ùî íàïàäàº íà Íüþ-
Éîðê ÷åðåç ê³ëüêà ðîê³â ï³ñëÿ 11
âåðåñíÿ, òåæ á³ëüøå, í³æ ïðîñòî
ìîíñòð. ² îá³öÿíêà âëàäè ðîçáîì-
áèòè éîãî âùåíò, íàâ³òü êîëè äëÿ
öüîãî äîâåäåòüñÿ çíèùèòè Ìàí-
õåòòåí, àí³òðîõè íå âèäàºòüñÿ ãî-
ëîñë³âíîþ Герої "Монстро" самі не являють, я е ч довись о розтоптало їхні життя

²ãîð ÒÅÐÅÙÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Із тижневим запізненням в У раїні нарешті старт вав
фільм- атастрофа "Монстро", одностайно названий
пресою найтаємничішим інопрое том мин ло о ро .
Два тижні том протя ом перших трьох днів про ат в
США "Монстро" зібрав $ 46 млн — с м , що в півтора
раз перевищ є йо о бюджет.

У ожної Офелії є шанс стати в іно порнозір ою
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Ãîðîñêîï 
êèÿíèíà 
íà 29 ñ³÷íÿ
День наповнений ці авими подіями, здатними змінити ва-

ше б ття на раще. Не піддавайтеся емоційним поривам, вда-
ючись до взаємних образ. Пле айте в собі психоло ічні ри-
си, б дьте толерантними, поблажливо ставтеся до ч жих не-
долі ів. Знайдіть сили "перехворіти", спопеливши не атив-
ні нашар вання в д ші, і вп стіть той храм сонце радощів.

ОВНИ, не йдіть на повід емоцій. Уни айте взаємних образ.
Учіться розмежов вати істинні потреби від е оїстичних примх,
сприймати світ не лише в темних фарбах. Ло і а — ваш найліпший
с п тни моменти розпач , спалахів антипатії, се с ально о не-
задоволення.
ТЕЛЬЦІ сприймають світ через призм власних “мін сів”. Том

не б нт йте, оли щось драт є в людях, бо то проявляються не а-
тивні риси вашо о єства.
БЛИЗНЯТА, збавте тр довий темп, не ятріть д ш , збері аючи

тверезий по ляд на життя. Ви вст пили в спішн фаз (річн ) пси-
холо ічно о атарсис .
РАКИ переб ватим ть на романтичній хвилі. Ш айте армоній-

но о с п тни а, навіть под м и ви здатні привабити саме то о, за
им сиротіє серце... авторитетно о, впливово о, чарівно о.
ЛЕВИ, на сл жбі вами шеф не нарад ється, адже поповнюєте зо-

лотий фонд тр дово о оле тив , єдина порада: не ображайтеся
на родичів. Ви ч довий хазяїн і здатні наодинці впоратися з домаш-
німи т рботами.
ДІВИ, слово із ваших в ст — то ма ічний жезл. Ор д йте ним мі-

ло, по-а торсь и: де похваліть, де підлийте бальзам лестощів, де
расиво пожарт йте, аби підняти всім настрій і створити а р свя-
та.
ТЕРЕЗИ, з мійте поставити своє нице “Я” на сл жб вищим ці-

лям, розібратися в психоло ічних тон ощах людсь ої нат ри та при-
бор ати безпідставні претензії, від я их не б де спо ою. Ніні ви міц-
но стоїте на но ах, що вселяє впевненість майб тньом .
СКОРПІОНИ, знайомтеся, онта т йте з людьми, пелен йте з

ефір потрібн інформацію. Лише не вист пайте ініціатором дис-
сій, адже в спірних питаннях ви здатні ввести співбесідни а в ома-

н та... “за опати” істин .
СТРІЛЬЦІ, не пробивайте м р переш од. Ви в облозі прим со-

вих обставин, я им потрібно під оритися, посидіти в підпіллі, “за-
шифр ватися”, аби навести лад в д ші та збере ти доро оцінні си-
ли, я і вам знадобляться для нових звершень.
КОЗОРОГИ, роздм х йте во онь взаємно о охання, ви презен-

табельні, чарівні, “режис йте” любовні сценарії на власний сма і
б дьте щасливі!
ВОДОЛІЇ, не заци люйтеся на професійних справах, о орніть

теплом та ва ою др а, від то о б де найбільше ористі.
РИБИ, ваша правда очі оле, тримайтеся від за важень. Вияв-

ляйте до людей братсь солідарність, міцні др жні стос н и — це
святая святих, ос верняти їх — йти проти волі Творця

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА,

астроло

“Åðóäèò” âèçíà÷àº
íàéåðóäîâàí³øèõ
Àáñîëþòíèì ïåðåìîæöåì êîíêóðñó
“Åðóäèò” ó 2007 ðîö³, âäðóãå ïîñï³ëü,
ñòàëà ïîñò³éíà ÷èòà÷êà ãàçåòè 
“Õðåùàòèê” Âàëåíòèíà Êðàêîâíà
Îëåêñàíäð ßÐÅÌÅÍÊÎ
âåäó÷èé êîíêóðñó

Òðåò³é åòàï öüîãî çìàãàííÿ òðèâàâ ç 4 âåðåñíÿ äî 25 ãðóäíÿ 2007
ðîêó. Ó 17 òóðàõ ó÷àñíèêàì äîâåëîñÿ â³äïîâ³ñòè íà 51 çàïèòàííÿ ç ³ñ-
òîð³¿ Óêðà¿íè, Êèºâà òà ³íøèõ ãàëóçåé çíàíü. Ïåðøå ì³ñöå ç 50 áà-
ëàìè (ç 51-ãî ìîæëèâèõ) ïîñ³ëà Âàëåíòèíà Êðàêîâíà. Ïî 49 áàë³â íà-
áðàëè: Í³íà Ëèñÿê, Ëåñÿ Ëÿñêàëî, Âàëåíòèíà Øåðåìåòüºâà òà Ñåð-
ã³é ßêîâåíêî. Äàë³ — Ñåðã³é Çîçîâñüêèé, Íàòàë³ÿ Ðîìàíÿê òà Àíæå-
ëà Àê³ìîâà (48), Ãðèãîð³é Êîòîê (47), Íàòàë³ÿ Ñïîðèø (46), Âàëåí-
òèí Â³íàð (45) òà Íàòàë³ÿ Ìèõàëü÷åíêî (44).

Çã³äíî ç óìîâàìè êîíêóðñó âèçíà÷åíî àáñîëþòíîãî ïåðåìîæöÿ 2007
ðîêó. Íèì ñòàëà ³íæåíåð-ïðîãðàì³ñò I êàòåãîð³¿ Êè¿âñüêîãî çàâîäó
“Àâ³àíò” Âàëåíòèíà Êðàêîâíà — 121 áàë çà ï³äñóìêàìè òðüîõ åòàï³â.

Âîíà ³ îòðèìàº ñóïåðïðèç â³ä ãåíåðàëüíîãî ñïîíñîðà — ãîëîâè
Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Â³êòî-
ðà Ïèëèïèøèíà.

Íàãîðîäæåííÿ ïåðåìîæö³â â³äáóäåòüñÿ ó ÷åòâåð, 31 ñ³÷íÿ, î 17.00
ó ïðèì³ùåíí³ ðåäàêö³¿ (âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á).

Â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ 17-ãî òóðó:
1-ã (Åíöèêëîïåä³ÿ óêðà¿íîçíàâñòâà. Òîì 1.— Ëüâ³â, 1993.— Ñ. 244);
2-ã (ãàçåòà “ÊîìåðñàíòÜ”Wee Kend/ — ¹ 149.— 2007.— Ñ. 26);
3-â (ãàçåòà “Òðóä”.— ¹ 52.— 2007.— Ñ. 21)

Ñâÿùåííà 
ñïàäùèíà ³íä³àíö³â
Ñâ³òëèíè ç ¿õí³ìè ðèòóàëàìè ³ çâè÷àÿìè 
âèñòàâëåíî â óêðà¿íñüêîìó öåíòð³ íàðîäíî¿
êóëüòóðè “Ìóçåé ²âàíà Ãîí÷àðà”
Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
“Õðåùàòèê”

У п'ятницю в м зеї Івана
Гончара від рито фотови-
став про життя індіанців
почат мин ло о сторіч-
чя. Амери ансь ом фо-
то рафові й етно раф
Едвард К ртіс вдалося
сфото раф вати навіть
потаємні рит али.

Ó ï’ÿòíèöþ â Óêðà¿íñüêîìó
öåíòð³ íàðîäíî¿ êóëüòóðè “Ìó-
çåé ²âàíà Ãîí÷àðà” â³äêðèòî ôî-
òîâèñòàâêó “Ñâÿùåííà ñïàäùè-
íà”, ïðèñâÿ÷åíó ï³âí³÷íîàìåðè-
êàíñüêèì ³íä³àíöÿì. Àìåðèêàí-
ñüêèé ôîòîãðàô ³ åòíîãðàô Åä-
âàðä Êóðò³ñ ðîçïî÷àâ öåé ïðîåêò
ó 1906 ðîö³ òà â³ääàâ éîìó 24 ðî-
êè æèòòÿ. Ðåçóëüòàò — 20 òîì³â

“²íä³àíö³ Ï³âí³÷íî¿ Àìåðèêè”,
ïåðåïëåòåíèõ óðó÷íó øê³ðîþ. Â
íèõ ç³áðàíî ôîòîãðàâþðí³ â³ä-
áèòêè ³ç çîáðàæåííÿìè êðàºâè-
ä³â, ïîðòðåò³â âîæä³â, ïîáóòîâèõ
ñöåí òà ðèòóàë³â ç æèòòÿ êîð³í-
íîãî íàñåëåííÿ Àìåðèêè. Ïðî-
åêò ï³äòðèìóâàëè Äæîí Ìîðãàí,
Òåîäîð Ðóçâåëüò, Åíäðþ Êàðíå-
ã³, êîðîë³ Àíãë³¿ òà Áåëüã³¿. Ô³-
íàíñîâîãî óñï³õó ïðîåêò íå ìàâ.
Ùîá ñòóä³ÿ ç ôîòîãðàô³ÿìè íå
ä³ñòàëàñÿ êîëèøí³é äðóæèí³ ï³ñ-
ëÿ ðîçëó÷åííÿ, Åäâàðä Êóðò³ñ
çíèùèâ çíà÷íó ÷àñòèíó íàïðà-
öüîâàíîãî.

Ôîòîãðàô ïî÷àâ çáèðàòè ìà-
òåð³àëè ÷åðåç ê³ëüêà ðîê³â ï³ñ-
ëÿ îñòàííüîãî ïîâñòàííÿ ³íä³-
àíö³â, êîëè ¿õ çíèùóâàëè òà
ïðèáîðêóâàëè. Òîä³, ï³ä ÷àñ
âîºí ³ ïîâñòàíü, íà¿âí³ ³íä³àíö³
âèõîäèëè íàçóñòð³÷ çàâîéîâíè-
êàì ó ðèòóàëüíèõ ñîðî÷êàõ ç

óïåâíåí³ñòþ, ùî âîíè çàõèùà-
òèìóòü â³ä êóëü, íåíà÷å áðîíÿ.
Ñïî÷àòêó òóá³ëüö³, âîéîâíè÷³ òà
íàëÿêàí³, ñòð³ëÿëè â Åäâàðäà
Êóðò³ñà. Ïîò³ì îõî÷å ç íèì
ñï³âïðàöþâàëè. Êðèòèêè äîêî-
ðÿëè ôîòîãðàôîâ³, ùî ³íä³àíö³
âáèðàþòüñÿ òà ïîçóþòü äëÿ íüî-
ãî çà ãðîø³. Òèì ÷àñîì Åäâàð-
äîâ³ Êóðò³ñó âäàëîñÿ çíÿòè íà-
â³òü ïîòàºìí³ ðèòóàëè.

Äèðåêòîð ìóçåþ Ïåòðî Ãîí÷àð
çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó”, ùî â éî-
ãî êîëåêö³ÿõ òà Åäâàðäà Êóðò³ñà
º áàãàòî ñï³ëüíîãî, çîêðåìà ó
ïðàâäèâîñò³ ïîäàíîãî ìàòåð³àëó,
³íä³àíö³ ñõîæ³ ç óêðà¿íöÿìè
ñâîºþ ùèð³ñòþ.

Ïîñîë ÑØÀ â Óêðà¿í³ Â³ëüÿì
Òåéëîð ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”,
ùî íèí³ ³íä³àíö³ âæå çíà÷íîþ ì³-
ðîþ ³íòåãðîâàí³ â ñóñï³ëüñòâî.
Äåêîòð³ íàâ³òü äîñÿãëè âèñîêîãî
ñòàíîâèùà
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Апеляційний� с�д� м.� Києва� повідомляє,
 що
 роз�ляд
 справи
 за
 апеляційною
 с�ар�ою

представни�а
позивача
Колтипіна
Андрія
Львовича
—
О��нева
І�ора
Сер�ійовича
на
рішення

Шевчен�івсь�о�о
районно�о
с�д�
м.
Києва
від
24
жовтня
2007
ро��
в
справі
за
позовом
Колтипіна

Андрія
Львовича
до
Спільно�о
за�рито�о
а�ціонерно�о
товариства
“Міжнародні
авіалінії
У�раїни”,

третя
 особа,
 я�а
 не
 заявляє
 самостійних
 вимо�
 на
 предмет
 спор�:
 Мірошни�ов
 Юрій

Володимирович,
про
визнання
част�ово
недійсними
на�аз�
про
звільнення,
п�н�т�
�онтра�т�,

запис�
 �
 тр�довій
 �нижці,
 рішення
 спільно�о
 засідання
 проф�омітет�
 та
 адміністрації,

зобов’язання
 внесення
 змін
 форм�лювання
 причини
 звільнення
 та
 стя�нення
 одноразової

вихідної
 допомо�и,
 призначено
 до
 роз�ляд�
 на
 18
 люто�о
 2008
 ро��
 на
 11.45
 в
 приміщенні

Апеляційно�о
с�д�
м.
Києва
за
адресою:
м.
Київ,
в�л.
Володимирсь�а,
15,
(2-й
поверх).

Право
подання
о�олошення
до
реда�ції
надається
йо�о
пред’явни��.

С�ддя
Кравець
В.А.

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
21,6
�в.м,
за
адресою:
м.
Київ,
просп.
Героїв
Сталін�рада,
27;

– нежилі
приміщення
площею
128,8
�в.м,
за
адресою:
м.
Київ,
в�л.
Де�абристів,
5-а;

– нежилі
приміщення
площею
403,1
�в.м,
за
адресою:
м.
Київ,
просп.
Героїв
Сталін�рада,
65,

літ.
А;

– нежилі
приміщення
площею
137,2
�в.м,
за
адресою:
м.
Київ,
в�л.
Артема,
11,
літ.
А;

– нежилі
приміщення
площею
98,2
�в.м,
за
адресою:
м.
Київ,
в�л.
Ярославів
Вал,
8,
літ.
Б;

– нежилі
приміщення
площею
150,0
�в.м,
за
адресою:
м.
Київ,
в�л.
Довнар-Запольсь�о�о,
5,

літ.
А;

– нежилі
приміщення
площею
108,5
�в.м,
за
адресою:
м.
Київ,
просп.
Радянсь�ої
У�раїни,
20,

літ.
В;

– нежилі
приміщення
площею
370,5
�в.м,
за
адресою:
м.
Київ,
в�л.
Смоленсь�а,
6,
літ.
А.

АТЗТ�“МЕДТЕХНІКА”
повідомляє,�що�17�березня�2008�ро���за�адресою:�м.�Київ,

в�л. Хорива,�39-41�відб�д�ться�чер�ові�За�альні�збори�а�ціонерів.

Почато��зборів�о�15.00.�Реєстрація�з�14.20�до�14.50.

Порядо��денний:

1. Звіт
Генерально�о
дире�тора
про
підс�м�и
фінінсово-�осподарсь�ої
діяльності

за
2007
р.
Перспе�тиви
роботи
на
2008
рі�.

2. Виснов�и
 Ревізійної
 �омісії
 щодо
 річно�о
 звіт�
 Генерально�о
 дире�тора
 про

підс�м�и
 фінансово-�осподарсь�ої
 діяльності
 АТЗТ
 “Медтехні�а”
 та
 річно�о

баланс�
за
2007
рі�.
Затвердження
річно�о
звіт�
та
баланс�
за
2007
рі�.

3. Затвердження
 поряд��
 ви�ористання
 приб�т��
 (виплати
 дивідендів)
 за

підс�м�ами
фінансово-�осподарсь�ої
діяльності
ЛТЗТ
“Медтехні�а”
�
2007
році.

При
 собі
 мати
 паспорт,
 представни�ам
 а�ціонерів
 —
 паспорт
 та
 дор�чення,

оформлене
з�ідно
з
чинним
за�онодавством
У�раїни.
Тел.
280-23-53;
425-87-60.

Ви�онавчий
ор�ан
АТЗТ.

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

ЗАЯВА
про�е�оло�ічні�наслід�и�діяльності�при�ви�онанні�робіт�з�хімічно�о

за�ріплення��р�нтів�на�о�ремих�ділян�ах�Сирець�о-Печерсь�ої

та К�ренівсь�о-Червоноармійсь�ої�лініях�Київсь�о�о�метрополітен�

Мета� прое�т�:� забезпечення
 нормальної
 роботи
 шт�чних
 спор�д,
 безпе�и

р�х�
поїздів
із
встановленими
швид�остями
шляхом
ви�онання
�омпле�с�
робіт

по
 посиленню
 т�нельної
 оправи
 т�нелів
 міл�о�о
 за�ладення,
 схильних
 до

просідання,
—
хімічно�о
за�ріплення
�р�нтів
нав�оло
них.

Перелі��найзначніших�впливів�на�стан�НС:

Забр�днення
атмосферно�о
повітря

Ш�ідливий
вплив
на
повітря
відс�тній.
Ви�иди
ш�ідливих
речовин
від
б�дівельних

майданчи�ів
в
межах
ГДК.мр.

Ш�мовий
вплив

Санітарні
 норми
 для
 робочої
 зони
 ГДР.е�в.рз
 =
 85
 дБЛ.
 З�ідно
 з
 прое�том

ре�омендовано
застос�вання
індивід�альних
засобів
захист�
від
ш�м�.

Вібраційний
вплив

У
с�ладі
прое�т�
ор�анізації
робіт
передбачені
стандартні
противібраційні
заходи.

При
 роботі
 відбійними,
 молот�ами
 і
 вібраторами
 застосов�ються
 віброзахисні

р��авиці
і
протиш�мові
нав�шни�и.
У
цілом�
вібраціний
вплив
б�дівельних
робіт

на
населення,
персонал,
�р�нти
та
�онстр��ції
нес�ттєвий.

Вплив
на
�еоло�ічне
середовище

Інженерно-�еоло�ічні
 �мови
 ділян�и
 при
 застос�ванні
 спеціальних
 методів

(водопониження)
дозволяють
здійснити
�омпле�с
робіт
по
хімічном�
за�ріпленню

�р�нтів.

Ретроспе�тивний,
 існ�ючий
 і
 про�нозний
 стан
 �еоло�ічно�о
 середовища
 за

фоновими
 та
 нормативними
 по�азни�ами
 в
 рез�льтаті
 реалізації
 прое�тованої

діяльності
 може
 змінюватися,
 том�
 необхідно
 проводити
 постійний
 моніторин�

�ідро�еоло�ічної
сит�ації
вздовж
спор�д
метрополітен�.

Вплив
на
водне
середовище

Забр�днення
поверхневих
та
підземних
вод
відс�тнє.
Прое�том
передбачене

влашт�вання
однієї
водопониж�вальної
свердловини
на
200
м
дільниці.

Вплив
на
�р�нти

Відс�тній.

Вплив
на
рослинний
і
тваринний
світ

Відс�тній.

Вплив
на
техно�енне
середовище

Відс�тній.

Вплив
на
соціальне
середовище

Впливає
 позитивно.
 Заходи
 спрямовані
 на
 запобі�ання
 можливих
 аварій
 на

метрополітені,
пов’язаних
із
р�йн�ванням
�онстр��цій
т�нельної
оправи.

Вплив
на
істори�о-��льт�рне
середовище

Даний
прое�т
на
істори�о-��льт�рне
середовище
безпосередньо
не
впливає.

Перелі�
залиш�ових
впливів

При
ви�онанні
природоохоронних
заходів
та
санітарних
норм
ш�ідливий
вплив

на
нав�олишнє
середовище
під
час
ви�онання
робіт
повністю
�омпенс�ється
по

йо�о
завершенні
і
пра�тично
відс�тній
при
е�спл�атації
об’є�та.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

пропон�є
Вам
розмістити
повідомлення

в
респ�блі�ансь�их
др��ованих
ЗМІ
про

день,
час
та
місце
с�дово�о
засідання
по

справі
за
позовом
Менд�ся
Я.П.
до
Гро-

мадсь�ої
ор�анізації
“У�раїнсь�а
правда”,

У�олова
В.І.
про
захист
честі,
�ідності
та

ділової
реп�тації,
в
поряд��
передбаче-

ном�
ЦПК
У�раїни,
я�е
призначено
на

6 люто�о
2008
ро��
10.00
за
адресою:

м. Київ
—
01001,
в�л.
Хрещати�,
42-а,

�аб.
16
(�олов�юча
с�ддя
Кафідова
О.В.).

Апеляційний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає
Задоя
Дмитра
Васильовича,
Ор�ан
опі�и

та
пі�л�вання
Оболонсь�ої
районної
�
м.
Києві
державної
адміністрації
10
�вітня

2008
 ро��
 на
 14.40
 я�
 заці�авлених
 осіб
 для
 роз�ляд�
 апеляційної
 с�ар�и

Христен�а О.О.
 в
 інтересах
 Дроздовсь�о�о
 В.В.
 на
 рішення
 Оболонсь�о�о

районно�о
с�д�
м.
Києва
від
02.10.2006
ро��
в
справі
за
заявою
Задоя
Д.В.
про

визнання
 фізичної
 особи
 недієздатною
 та
 встановлення
 над
 нею
 опі�и,
 я�е

відб�деться
�
приміщенні
Апеляційно�о
с�д�
м.
Києва.

Заці�авлені
 особи
 зобов’язані
 повідомити
 с�д
 про
 причини
 неяв�и
 �
 с�дове

засідання.
У
разі
неяв�и
 їх
без
поважних
причин,
справа
б�де
роз�лян�та
за
 їх

відс�тності.

С�ддя
О.П.
Касьян

Рез�льтати�роботи�столичної�

сл�жби�зайнятості���2007�році
У
2007
році
на
облі��
в
центрах
зайнятості
Києва
пере-

б�вало
понад
47,6
тис.
чолові�.
З
них
працевлаштовані

35,3
тис.,
тобто
74,1
%
�ромадян,
я�і
зверн�лися
по
до-

помо��
 (відповідний
 по�азни�
 по
 У�раїні
 —
 45,4
 %).

Порівняно
з
попереднім
ро�ом
обся�и
працевлашт�ван-

ня
за
направленням
столичної
сл�жби
зайнятості
підви-

щились
на
2,1
%.

Крім
то�о,
за
допомо�ою
столичної
сл�жби
зайнятості

знайшли
 нов�
 робот�
 128,8
 тис.
 осіб
 (з
 них
 майже

67,2 тис.
—
іно�ородніх),
що
в
1,4
раз�
більше,
ніж
�
по-

передньом�
році.

За
 �ошти
 Фонд�
 за�альнообов’яз�ово�о
 державно�о

соціально�о
страх�вання
У�раїни
на
випадо�
безробіття

майже
7,2
тис.
безробітних
навчалися
за
професіями,
я�і

�орист�ються
 попитом
 на
 рин��
 праці,
 що
 в
 1,2
 раз�

більше,
ніж
�
попередньом�
році.

Товариство
з
обмеженою
від-

повідальністю
 “Б�рова �омпанія

“Р�діс”
просить
вважати
повідом-

лення
 в
 �азеті
 “Хрещати�”
 від

22 січня
2008
ро��
про
втрат�
пе-

чат�и
 та
 до��ментів
 Товариства

недійсним.

Голосіївсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

ви�ли�ає
 в
 я�ості
 відповідача
 Прос��рню

Людмил�
Анатоліївн�
по
цивільній
справі
за

позовом
Червінсь�ої
Алли
Іванівни
про
виз-

нання
особи
та�ою,
що
втратила
право
�о-

рист�вання
житловим
приміщенням.

С�дове
засідання
призначено
на
6
люто-

�о
 2008
 ро��
 на
 9.00
 за
 адресою:
 м.
 Київ,

в�л. П.
Потєхіна,
14-а,
�аб.
20.

Просимо
забезпечити
Ваш�
яв��
або
Ва-

шо�о
представни�а,
або
направити
на
адре-

с�
с�д�
свої
письмові
пояснення
по
с�ті
по-

зовних
вимо�.

В
разі
неяв�и
справа
б�де
роз�лядатися

за
Вашої
відс�тності
з
винесенням
заочно-

�о
рішення
по
справі.

С�ддя
Нєсвєтова
Н.М.

Дарниць�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає

відповідачів
Саль�ова
Сер�ія
Володимировича,
Саль-

�ов�
Наталію
Михайлівн�,
я�і
проживають
за
адре-

сою:
 м.
 Київ,
 в�л.
 Урлівсь�а,
 3-Б,
 �в.
 23,
 в
 с�дове

засідання,
 я�е
 відб�деться
 5
 березня
 2008
 ро��
 о

12.00
 за
 адресою:
 м.
 Київ,
 в�л.
 Севастопольсь�а,

7/13,
�аб.
14,
для
�часті
�
с�довом�
роз�ляді
цивільної

справи
за
позовом
Ни�анорова
О.Ю.
до
Саль�ова

С.В.,
Саль�ової
Н.М.
про
відш�од�вання
ш�оди,
зав-

даної
ДТП.
При
собі
мати
паспорт.

З
 оп�блі��ванням
 о�олошення
 про
 ви�ли�

відповідач
вважається
повідомлений
про
день,
час

та
місце
роз�ляд�
справи
і
в
разі
неяв�и
йо�о
до
с�-

д�
справа
може
б�ти
роз�лян�та
за
йо�о
відс�тності.

Відповідач
�
випад��
неяв�и
в
с�дове
засідання

зобов’язаний
повідомити
с�д
про
поважність
причи-

ни
неяв�и.

С�ддя
О.М.
Колесни�.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м. Києва

повідомляє
 відповідач�
 Додат��
 Оле�сандр�

Ві�торович�,
 я�ий
 проживає
 в
 м.
 Києві,

в�л. Полісь�а,
20,
�в.
98,
що
по
справі
за
по-

зовом
Лосевої
Ві�торії
Анатоліївни
до
Додат-

�а
 Оле�сандра
 Ві�торовича
 про
 стя�нення

збит�ів,
я�е
відб�лось
в
приміщені
с�д�
за
ад-

ресою:
м.
Київ,
в�л.
Я��ба
Коласа,
27-а,
�аб. 2.

18.09.2007
 р.
 об
 11.00,
 б�ло
 постановлено

рішення.

С�ддя
О.В.
Бондарен�о

Апеляційний� с�д�м.� Києва� повідомляє,
 що

роз�ляд
справи
за
апеляційною
с�ар�ою
Рос�ішної

Ніни
 Іванівни,
 що
 діє
 за
 довіреністю
 в
 інтересах

Лисен�о
 Марини
 Юріївни,
 на
 заочне
 рішення

Дніпровсь�о�о
 районно�о
 с�д�
 м.
 Києва
 від

27 серпня
2007
ро��
в
справі
за
позовом
Лисен�а

В’ячеслава
 Валерійовича
 до
 Лисен�о
 Марини

Юріївни
 про
 розірвання
 шлюб�,
 призначено
 до

роз�ляд�
 на
 18
 люто�о
 2008
 ро��
 на
 11.30
 в

приміщенні
Апеляційно�о
с�д�
м.
Києва
за
адресою:

м.
Київ,
в�л.
Володимирсь�а,
15,
(2-й
поверх).

Право
подання
о�олошення
до
реда�ції
надається

йо�о
пред’явни��.

С�ддя
Кравець
В.А.

Ст��альсь�ий
Юрій
Володимирович
ви�ли�ається
в
с�дове
засідання
з
роз�ляд�
цивільної

справи
за
позовом
Кондратю�
Оль�и
 Іванівни
до
Ст��альсь�о�о
Юрія
Володимировича,
3-тя

особа
Лишафай
Дмитро
Ми�олайович,
про
відш�од�вання
матеріальної
та
моральної
ш�оди,

заподіяної
внаслідо�
ДТП,
на
12.00
4
березня
2008
ро��
в
Шевчен�івсь�ий�районний�с�д

м. Києва�за
адресою:
04053,
м. Київ,
в�л
Смірнова
Ласточ�іна
10-б,
�аб,
№
22.

З
оп�блі��ванням
о�олошення
про
ви�ли�
відповідач
вважається
повідомленим
про
час
і
місце

роз�ляд�
справи,
і
�
випад��
неяв�и
справа
може
б�ти
роз�лян�та
за
відс�тності
відповідача.

С�ддя
О.В.
Білош�ап

Наймен�вання�по�азни�а період�звітний� попередній�

Усьо�о
а�тивів 10189,8
 6186,6

Основні
засоби 4394,0 3240,6

Дов�остро�ові
фінансові
інвестиції - 1451,5

Запаси 1001,8
 843,6


С�марна
дебіторсь�а
забор�ованість 4423,5
 549,5


Грошові
�ошти
та
їх
е�віваленти 58,2 54,4


Нерозподілений
приб�то� 5305,6 2280,6


Власний
�апітал 649,1 620,0

Стат�тний
�апітал 1662,9 1662,9

Дов�остро�ові
зобов’язання 748,7 678,8

Поточні
зобов’язання 1787,7
 927,7

Чистий
приб�то�
(збито�) 3102,9
 583,5

Середньорічна
�іль�ість
а�цій
(шт.) 10317 10317

Кіль�ість
власних
а�цій,
ви��плених
протя�ом
період�
(шт.) - -

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

а�цій
протя�ом
період�
58 73

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

До��ва�и��ерівни�ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!

З�ідно
з
постановою
Кабінет�
Міністрів
У�раїни
від
15.08.2005
№745
“Про
перехід
до
єдиних
тарифів
на
еле�тричн�

енер�ію,
що
відп�с�ається
споживачам”
та
постановою
НКРЕ
від
24.01.2008
№
40
роздрібні
тарифи
на
еле�троенер�ію

для
споживачів
(�рім
населення)
з
�рах�ванням
�раничних
рівнів
при
пост�повом�
переході
до
форм�вання
єдиних

роздрібних
тарифів
для
споживачів
на
території
У�раїни
�
лютом��2008�ро���становитим�ть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле�тричної�енер�ії���місті�Києві�з��рах�ванням�ПДВ,

я�і�вводяться�в�дію�з�1�люто�о�2008�ро��

І��лас

напр��и

(27,5��В�

і�вище)

Крім�

то�о,

ПДВ

З�

ПДВ

ІІ��лас

напр��и�

(до�

27,5��В)

Крім�

то�о,�

ПДВ

З

ПДВ�

Всі
споживачі,
�рім
населення
та
населених
п�н�тів,

місь�о�о
еле�трично�о
транспорт�,
�оп./�Вт�од
30,98 6,20 37,18 42,68 8,54 51,22

Еле�трифі�ований
місь�ий
транспорт,
�оп./�Вт�од 20,3 4,06 24,36 20,3 4,06 24,36

Плата
 за
 перевищення
 до�овірної
 величини

пот�жності
—
в
дво�ратном��розмірі�за
1
�Вт
з�ідно

з
 За�оном
 У�раїни
 “Про
 внесення
 змін
 до
 За�он�

У�раїни
 “Про
 еле�троенер�ети��”
 від
 23.06.2005

№2706
та
Постановою
НКРЕ
№
558
від
26.07.2005,

�рн./�Вт

25,78 25,78


Для� тризонних� тарифів, диференційованих
 за

періодами
 час�,
 встановлюються
 та�і
 тарифні

�оефіцієнти
(Постанова
НКРЕ
№529
від
19.07.2005):

� Нічний
період

� Напівпі�овий
період

� Пі�овий
період

0,25

1,02

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з
23.00
до
6.00

з
6.00
до
8.00

з
10.00
до
17.00

з
21.00
до
23.00

з
8.00
до
10.00

з
17.00
до
21.00

Для� двозонних� тарифів, диференційованих
 за

періодами
 час�,
 встановлюються
 та�і
 тарифні

�оефіцієнти
(Постанова
НКРЕ
№529
від
19.07.2005):

� Нічний
період

� Денний
період

0,35

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з
23.00
до
7.00

з
7.00
до
23.00

АК�“Київенер�о”
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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 181
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Анжелі а АНДРІЄВСЬКА,
співач а,
засл жена артист а У раїни:
— Особливі зна и ва и мені,

я і ожній людині, д же приєм-
ні. Я артистці подобається, о-
ли на онцерті повний зал, оли
приходять сл хачі, я і знають
мою творчість і з ці авістю сл -
хають омпозиції. Я обожнюю,
оли захоплюються тим, чим зай-
маюся, дар ють віти і оворять
теплі слова на сцені, і не лише
мені особисто, а в зал, щоб по-
ч ли інші. На сцені часто щось
дар ють: я ось презент вали ро-
жево о зайця, ніби знали, що ро-
жевий — мій люблений олір і
що до зайців я не байд жа. Од-
на , о рім творчо о, я вед а -
тивне ромадсь е життя. Нещо-
давно на творчом вечорі мені
вр чили ювілейн медаль МУСУВ
за а тивн часть ветерансь о-
м р сі, “Хрест за засл и” від
Спіл и офіцерів У раїни, медаль
“60 ро ів ООН” та інші на ороди.

Владислав ЛУК’ЯНОВ,
народний деп тат:
— Дивлячись від о о. Я що

отрим єш подар н и на Новий
рі , день народження, День свя-
то о Валентина — це завжди
приємно. Ін оли б вають ціл ом
несподівані речі. Нещодавно ме-
ні донь а намалювала поштов
листів з аплі ацією — це б в
та ий приємний подар но . Най-
оловніше — аби це робили щи-
ро і від д ші, тоді презент зали-
шить свій слід протя ом ба атьох
ро ів.

Вероні а ЖАНВІ,
дизайнер:
— Неординарні вчин и займа-

ють моєм житті значне місце.
С іль и їх б ло — навіть і не при-
адаю. Квіти, салюти в мою
честь, серенади під ві ном. Один
хлопець, з я им я з стрічалася,
подар вав мені... це лин . С аза-
ти, що я здив валася — не с а-
зати нічо о. Звичайна це лина,
перев’язана банти ом, ніби нічо-
о особливо о. Я ий же б в мій
подив, оли напри інці вечора він
розбив її і звідти випала оро-
боч а з обр ч ою. З’яс валося,
що він спеціально замовив цю
це лин на заводі.

Âè ëþáèòå íåçâè÷àéí³
çíàêè óâàãè?

Павло ГУДІМОВ,
м зи ант:
— Без мовно, хороше запитання. Це має б ти не-

передбач ване, і в той же час досить роз мне запи-
тання. Адже, щоб прощ пати людин , недостатньо
просто сл хати і реа вати. Б дь-я а бесіда — це ім-
провізація, рі а, що р хається проти своєї течії, і в про-
цесі може зайти в несподівані прито и.

Лада ЛУЗІНА,
письменниця:
— У моєм випад це д же просто. Кожна ниж а,

та чи іна ше, о олює мою нат р . Людина вза алі до-
сить за рита істота, вона схильна брехати собі й іншим,
щоб здаватися ращою. Та, оли йдеш за сюжетом, за-

хоплюєшся і не звертаєш на власне Е о ва и. Найвід-
вертішою ниж ою є, маб ть, “Київсь і відьми”. Проте
б дь-я ий твір роз риває те, чим ти є насправді, в пер-
сонажах: чо о боїшся, про що мрієш. Недарма психо-
аналіти и пиш ть за творами психоло ічні портрети
письменни ів чи митців.

Інна ЦИМБАЛЮК,
модель:
— Кохана людина. Я від риваюся лише близь им лю-

дям, і д же рід о хтось може дізнатися, що ж насправ-
ді риється в мене всередині. При б дь-я их життєвих
обставинах нама аюся не виходити з себе, слабин
мож собі дозволити лише при тих, отрих добре знаю.
Щирість і од ровення мають б ти взаємними.

Ùî ìîæå îãîëèòè 
âàøó íàòóðó?

Êèÿíè ëþáëÿòü
óâàãó äî ñåáå
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî 
îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí

Îãîëåíà 
“Äèâåðñàíòêà”
Ñï³âà÷êà Ãàëèíà Êóäð³íà 
çíÿëàñÿ äëÿ ÷îëîâ³÷îãî æóðíàëó
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Для лютнево о номер чо-
ловічий ж рнал EGO про-
вів фотосесію із соліст-
ою р пи "Диверсанти"
Галиною К дріною. Для
епатажної дівчини, я а
див є прово аційною по-
ведін ою на власних он-
цертах, це б в перший
професійний досвід я
відвертої фотомоделі.

Ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ ãðóïà “Äè-
âåðñàíòè” ïðåçåíòóâàëà ñâ³é
àëüáîì “Ïàðòíåðè ïî ÍÀÒÎ”.
Ãàñòðîëþâàòè íà ï³äòðèìêó
ñâîº¿ ïëàò³âêè êîìàíäà íå ïëà-
íóº, ïðîòå øàíóâàëüíèêè ãðó-
ïè, çîêðåìà ñîë³ñòêè — ÿñêðà-
âî¿ áëîíäèíêè Ãàëèíè Êóäð³íî¿,
çìîæóòü ïîáà÷èòè ¿¿ íà ñòîð³í-
êàõ EGO. Â ëþòîìó ÷îëîâ³÷èé
æóðíàë îáðàâ ñï³âà÷êó ãåðî¿íåþ
äëÿ ðóáðèêè “Íàøà ç³ðêà”. Âè-
êëàäà÷êà çà ôàõîì, õóë³ãàíêà çà
õàðàêòåðîì Ãàëèíà Êóäð³íà íå
ðàç âëàøòîâóâàëà ì³í³-ñòðèïòè-
çè ïðîñòî íà ñöåí³. “ßêîñü íà
êîíöåðò³ ðîç³ðâàëà êîëãîòêè, à
ùå, ïàì’ÿòàþ, ï³ä ÷àñ âèñòóïó
ïî÷àëà ðîçñò³áàòè øèð³íêó,— ç³-
çíàëàñÿ “Õðåùàòèêó” ìîëîäà
ñï³âà÷êà.— ß íå êîíòðîëþþ ñå-
áå íà ñöåí³”.

Âò³ì, íà ïðîôåñ³éíó ôîòî-
çéîìêó â îãîëåíîìó âèãëÿä³ Ãà-
ëèíà Êóäð³íà ïîãîäèëàñÿ íå îä-
ðàçó. “Îäíà ð³÷ ðîçäÿãàòèñÿ íà
êîíöåðòàõ, ³ çîâñ³ì ³íøà, êîëè
òîá³ êàæóòü, ÿê ïîòð³áíî ñòîÿòè
é çîáðàæàòè òàê ïðèñòðàñòü”.
Ñòèëü ðîê-ãëàìóðó Ãàëèíà Êóä-
ð³íà îáðàëà ðàçîì ³ç ñòèë³ñòîì:
÷îðíà á³ëèçíà, ïîðâàí³ ïàí÷î-
õè, ÿñêðàâî íàìàëüîâàí³ î÷³. “ß
ïðîïîíóâàëà ³ ìåíø â³äâåðò³ âà-

ð³àíòè, ñêàæ³ìî, äîâãó í³÷íó ñî-
ðî÷êó”,— ðîçïîâ³ëà âîêàë³ñòêà
“Äèâåðñàíò³â”. Çéîìêè òðèâàëè
íåäîâãî, àëå åêñòðåìàëüíî: â ìà-
ãàçèí³, ïîâç ÿêèé ïðîõîäèëè

ëþäè. ×èìàëî ïåðåõîæèõ çí³ìà-
ëè ïðîöåñ ôîòîñåñ³¿ íà ñâî¿ ìî-
á³ëüí³ òåëåôîíè, à îäèí ÷îëîâ³ê
çà çàéâó ö³êàâ³ñòü ä³ñòàâ â³ä
ñï³âà÷êè ïðî÷óõàíà
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Чи любите ви незвичайні
знаки уваги?

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 

7—12 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...—6°Ñ, âíî÷³ 0...—9°Ñ; íà óçáå-
ðåææ³ Êðèìó äî +2; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +7...+9°Ñ;
íà âèñîêîð³ð’¿ Êàðïàò òà ãîðàõ Êðèìó âäåíü —3...—6°Ñ, 
âíî÷³ —8...—10°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Íà äîðî-
ãàõ îæåëåäèöÿ. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà
âäåíü 0...—2°Ñ, âíî÷³ —5...—7°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

1. Òàê, öå ïðèºìíî, êîëè çàðàäè òåáå âèãàäóþòü ùîñü íåçâè÷àé-
íå — 39 %

2. Íàäàþ ïåðåâàãó òîìó, ùîá ¿õ âèÿâëÿâ ÿ, à íå ìåí³ — 14 %
3. Êâ³ò³â ³ öóêåðîê äîñèòü, ÿ ââàæàþ — 14 %
4. Íå ëþáëþ ö³ äóðíèö³ — 13 %
5. Íå çíàþ — 11 %
6. Ìåí³ áàéäóæå — 10 %

Для відвертої фотосесії Галина К дріна обрала стиль лам рно о ро
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