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ДІАНА ДОРОЖКІНА ЗАВОЮВАЛА
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ЧУВИРЛА І ЧУДОВИСЬКО
“Хрещати ” продовж є п блі вати 25 есе
про охання. Сьо одні свій твір на с д читачів
представляє Юрій Андр хович

“ß æèâó çâè÷àéíèì æèòòÿì 
çâè÷àéíîãî êèÿíèíà”

Ëåîí³ä ×ÅÐÍÎÂÅÖÜÊÈÉ:

Сьо одні "Хрещати " п блі є інтерв'ю з Київсь им
місь им оловою Леонідом Черновець им, де він від-
верто відповідає на низ запитань щодо ефе тивності
роботи мерії і Київради, ор пції в иївсь ій владі та
сит ації, що с лалася вищих політичних олах раїни.
Мер висловив свою д м щодо заб дови історичної
частини Києва, а та ож дав вичерпн відповідь стосов-
но створення тимчасової слідчої омісії Верховної Ради
з розслід вання діяльності иївсь ої влади.
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Леонід Черновець ий б дь-я ом разі залишиться з иянами
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— ×è åôåêòèâíî ïðàöþþòü ñüîãîäí³ Êè¿âðàäà òà
ìåð³ÿ, ³ ùî ¿ì çàâàæàº ïîíàä óñå?

— Íàñê³ëüêè öå ìîæëèâî ó ò³é ñòðóêòóð³ óïðàâ-
ë³ííÿ, ÿêó ÿ îòðèìàâ ó ñïàäîê, ³ ç ïîïðàâêîþ íà
ïîë³òèçàö³þ, ÿêà ç’ÿâèëàñÿ ï³ñëÿ ïîë³òè÷íî¿ ðåôîð-
ìè, âñ³õ ³ âñÿ ìåð³ÿ ïðàöþº ç ìàêñèìàëüíîþ åôåê-
òèâí³ñòþ. Ïðè öüîìó âîíà ïðàöþº òàê, ÿê ïðàöþ-
þòü ìåð³¿ ³íøèõ óêðà¿íñüêèõ ì³ñò, îñê³ëüêè äëÿ ðå-
ôîðìóâàííÿ ìåð³¿ ïîòð³áíå íîâå çàêîíîäàâñòâî. À
ïîêè ùî êåð³âíèöòâî ìåð³¿ âåëèêîþ ì³ðîþ âèìó-
øåíå çâàæàòè íà ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿, ¿õí³õ ë³äåð³â ³ äå-

ïóòàò³â, ÿê³ ìàþòü ñâî¿ âëàñí³, çîêðåìà á³çíåñîâ³
³íòåðåñè ³ ÿê³ âñòóïàþòü îäèí ³ç îäíèì ó òèì÷àñî-
â³ êîðïîðàòèâí³ ñîþçè. ² êîëè òàê³ “ïîë³òèêè” äà-
þòü íàì ïóáë³÷íó îö³íêó, òî, øâèäøå çà âñå, êå-
ðóþòüñÿ òèì, ùî âèã³äíî ñêàçàòè ¿ì, à íå òèì, ùî
íàñïðàâä³ º ðîçâ’ÿçàííÿì ïðîáëåìè äëÿ êèÿí.

Îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ àòàê íà ìåð³þ, ÿêó ïðîâîäÿòü
ö³ çàíàäòî âæå “çàö³êàâëåí³ ïîë³òèêè”, º òåìà óÿâ-
íèõ äîñòðîêîâèõ âèáîð³â ìåðà. ² ñïåêóëþþòü íà öþ
òåìó ³ç ð³çíèõ, àëå çàâæäè äåêëàðàòèâíèõ ïîçèö³é.

За інчення на стор. 4-5.
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Äåïóòàòè çáåðóòüñÿ ó ÷åòâåð

Çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè áóäå ïðîâåäåíî ó ÷åòâåð,
13 áåðåçíÿ, ÿê ³ ïëàíóâàëè. Ïðî öå â÷îðà ïî-
â³äîìèâ Îëåñü Äîâãèé. “Õî÷à ÿ ïåðåáóâàþ íà
ë³êàðíÿíîìó, ââàæàþ, ùî ñåñ³þ ïðîâîäèòè
âêðàé ïîòð³áíî. ² ìè ¿¿ îáîâ’ÿçêîâî ïðîâåäå-
ìî”,— çàïåâíèâ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè. Ïëàíó-
þòü, ùî íà ñåñ³¿ áóäå ðîçãëÿíóòî íàãàëüí³ ïè-
òàííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà
çã³äíî ç ïîðÿäêîì äåííèì, çàòâåðäæåíèì íà
îñòàííüîìó çàñ³äàíí³ ïðåçèä³¿. Äî ðîçãëÿäó áó-
äå òàêîæ ïîäàíî çâ³ò ÊÌÄÀ ùîäî êîìïëåêñó
çàõîä³â ç âèð³øåííÿ ïèòàíü îøóêàíèõ ³íâåñ-
òîð³â “Åë³òà-Öåíòðó”. Âîñòàííº äåïóòàòè Êè-
¿âðàäè çáèðàëèñÿ ï’ÿòü òèæí³â òîìó, 31 ñ³÷íÿ

Êè¿â ïðèáèðàòèìóòü 
äâà ì³ñÿö³

Âåñíÿíèé äâîì³ñÿ÷íèê ç ïðèáèðàííÿ òà ñà-
í³òàðíîãî î÷èùåííÿ ñòàðòóº â ñòîëèö³ íà-
ñòóïíîãî ïîíåä³ëêà. Íà âóëèöÿõ ì³ñòà çåëåí-
áóä³âö³ âèñàäÿòü ïîíàä 8 ìëí êâ³ò³â, 16 òèñ.
äåðåâ, ìàéæå 55 òèñ. êóù³â. “Îêð³ì öüîãî, çà-
êëàäóòü 38 ãà ãàçîí³â òà ìàéæå 23 òèñ. êâ. ì
êâ³òíèê³â”,— ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê ÃÓ êîíòðî-
ëþ çà áëàãîóñòðîºì Áîë³ñëàâ Àíäðóøåíêî.
Êîìóíàëüíèêè òàêîæ ìàþòü âñòàíîâèòè 18
ïóíêò³â ïðèéîìó âòîðñèðîâèíè, 767 íîâèõ
êîíòåéíåð³â äëÿ ñì³òòÿ òà â³äðåìîíòóâàòè 4811
óðí. À ùå â³äíîâèòè 264 òèñ. êâ. ì äîð³ã, òðî-
òóàð³â, â³äðåìîíòóâàòè 117 ôàñàä³â òà 859 ï³ä’-
¿çä³â. Íàñàìïåðåä ÷èñòîòó íàâîäèòèìóòü ó òèõ
ì³ñöÿõ, ÿêèìè íàéá³ëüøå êîðèñòóþòüñÿ êè-
ÿíè: ó ïàðêàõ, íà çóïèíêàõ òà â äâîðàõ

Âèíàãîðîäà çà íàéêðàùèé
ìîëîä³æíèé ïðîåêò — 
ìàéæå 20 òèñÿ÷ ãðèâåíü

Ó ïîíåä³ëîê ðîçïî÷àâñÿ ïðèéîì äîêóìåí-
ò³â â³ä ìîëîä³æíèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é
ì³ñòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ïðîåêò³â. Ðîáîòà
ïîâèííà áóòè ñïðÿìîâàíà íà ðîçâ’ÿçàííÿ ìî-
ëîä³æíèõ ïðîáëåì. Íàéêðàù³ ïðîåêòè ïðî-
ô³íàíñóº Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿì ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿
òà ìîëîä³. “Ìàëî òîãî, ìè ï³øëè íàçóñòð³÷
ãðîìàäñüêîñò³, ³ öüîãî ðîêó êîæíà ìîëîä³æ-
íà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ ìîæå ïîäàâàòè íà
êîíêóðñ íå îäèí, à äî 6 ïðîåêò³â”,— ïîâ³äî-
ìèâ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ Ñåðã³é Áåðåçåí-
êî. Ïðèéîì êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òðèâà-
òèìå äî 11 êâ³òíÿ. Ïîò³ì â³äáóäåòüñÿ ïóáë³÷-
íèé çàõèñò ïðîåêò³â. Ïåðåìîæö³â ïðîô³íàí-
ñóþòü íà ìàéæå 20 òèñ. ãðí. Áðàòè ó÷àñòü ó
êîíêóðñ³ ìîæóòü ò³ëüêè ò³ ìîëîä³æí³ òà äè-
òÿ÷³ îðãàí³çàö³¿, ÿê³ ìàþòü ì³ñüêèé àáî ðàéîí-
íèé ñòàòóñ òà º þðèäè÷íèìè îñîáàìè

Àíîíñ
Сьо одні о 15.00 місь ом Б дин вчителя

відб д ться ромадсь і сл хання “Стан та пер-
спе тиви манітарно о розвит м. Києва”. За-
хід провед ть рам ах під отов и до Все раїн-
сь о о фор м інтелі енції, я ий відб деться 26—
27 березня приміщенні Національної опери

Â³äêðèòèé ëèñò

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора он рс на прое т ре он-
стр ції стадіон "Олімпійсь ий"
о олосило Міністерство із пи-
тань сім'ї, молоді та спорт .
Найбільше шансів на перемо
мають іноземні омпанії, бо в
них більше досвід роботи з та-
ими аренами. Київсь а влада
форс є демонтаж тор овельно-
розважально о центр "Троїць-
ий". Вже 18 березня почн ть
розбирати др ий поверх об'є -
та.

Ó÷îðà Ì³í³ñòåðñòâî ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìî-
ëîä³ òà ñïîðòó îãîëîñèëî â³äêðèòèé àðõ³-
òåêòóðíèé êîíêóðñ íà êðàùó ïðîåêòíó
ïðîïîçèö³þ ùîäî ðåêîíñòðóêö³¿ Íàö³î-
íàëüíîãî ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñó “Îë³ì-
ï³éñüêèé”. Ïîçìàãàòèñÿ ïðîïîíóþòü ÿê
â³ò÷èçíÿíèì, òàê ³ ³íîçåìíèì êîìïàí³ÿì.
Ïðîòå, îñê³ëüêè ÿêðàç ó çàêîðäîííèõ
êîìïàí³é º äîñâ³ä áóä³âíèöòâà òà ðåêîí-
ñòðóêö³¿ àðåí òàêîãî ìàñøòàáó, øâèäøå
çà âñå ïåðåìîæóòü íå ñâî¿, à “÷óæ³”. Çà
ñëîâàìè ì³í³ñòðà Þð³ÿ Ïàâëåíêà, ïîïå-
ðåäíüî îçíàéîìëÿòüñÿ ç ïðîïîçèö³ÿìè
âæå 31 áåðåçíÿ, à íà ïî÷àòêó êâ³òíÿ îá³-
öÿþòü îãîëîñèòè ïåðåìîæöÿ. Õî÷à ñòàä³-
îí “Îë³ìï³éñüêèé” é ðîçòàøîâàíèé ó Ïå-
÷åðñüêîìó ðàéîí³ Êèºâà, çà éîãî ðåêîí-
ñòðóêö³þ â³äïîâ³äàòèìå ì³í³ñòåðñòâî. Êè-
¿â áðàòèìå ó÷àñòü ëèøå ó ïðîöåäóð³
îôîðìëåííÿ äîçâîë³â.

Òèì ÷àñîì ì³ñüêà âëàäà âèð³øèëà íå
ãàÿòèñÿ ç äåìîíòàæåì òîðãîâåëüíî-ðîç-
âàæàëüíîãî öåíòðó “Òðî¿öüêèé”, ÿêèé
÷àñòêîâî çâåëè á³ëÿ ñòàä³îíó. Ïîïåðåä-
íüî âàðò³ñòü íàäçåìíî¿ ÷àñòèíè, ÿêà ï³ä-
ëÿãàº äåìîíòàæó, îö³íèëè ó 32 ìëí ãðí.

Öÿ ñóìà, âðàõîâóþ÷è “âòðà÷åíó âèãîäó”
òà âàðò³ñòü ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ìîæå ïîä-
âî¿òèñÿ. Êîìïàí³¿ “Þäæèí”, êîòðà º
âëàñíèêîì “Òðî¿öüêîãî”, ÿê êîìïåíñà-
ö³þ çàïðîïîíóâàëè ðîçãëÿíóòè çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó äî 10 ãà â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³ òà ìàéæå 13 ãà â Ãîëîñ³¿âñüêîìó.
Íàðàç³ Ñï³ëêà àðõ³òåêòîð³â òà “Êè¿âî-
ðãáóä” ðîçðîáëÿþòü ïðîåêò, äå éòèìåòü-
ñÿ, ùî ñàìå òðåáà äåìîíòóâàòè òà çà
ÿêèì ãðàô³êîì. Ôåäåðàö³ÿ ôóòáîëó
Óêðà¿íè âèìàãàº, ùîá öåíòð çíåñëè äî
çåìë³, áî ò³ëüêè òàê çìîæóòü ïîâí³ñòþ
çàáåçïå÷èòè åâàêóàö³þ ó ðàç³ ïîòðåáè.

Âò³ì, äåìîíòàæ “Òðî¿öüêîãî” ðîçïî÷-
íóòü ³ áåç ïðîåêòó.

ßê çàïåâíèâ ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî, çíî-
ñèòè äðóãèé ïîâåðõ öåíòðó “â ðåæèì³ àâà-
ð³éíèõ ðîá³ò” ðîçïî÷íóòü ó â³âòîðîê 18
áåðåçíÿ. “Ìè á óñòèãëè éîãî äåìîíòóâà-
òè âæå ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòó. Ïðî-
òå, àáè íå áóëî çâèíóâà÷åíü ó çâîë³êàí-
í³, ïðîäåìîíñòðóºìî ãîòîâí³ñòü âèð³øó-
âàòè ïèòàííÿ â äóæå îïåðàòèâíîìó ðåæè-
ì³”,— ñêàçàâ â³í. Ó “Êè¿âìåòðîáóä³”,
ÿêèé ðîçáèðàòèìå “Òðî¿öüêèé”, îá³öÿ-
þòü óïîðàòèñÿ ç íèì çà òðè ì³ñÿö³

Учора Київсь ий місь ий олова Леонід
Черновець ий висловив співч ття рідним і
близь им місь о о олови Феодосії

Володимира Шайдерова

З поч ттям либо ої с орботи дізнався про пе-
редчасн смерть місь о о оловиФеодосії Воло-
димираШайдерова. Володимир Оле сандрович
б в ідним сином римсь ої землі, я ий любив
своє місто і пра н в зробити йо о справжньою
перлиною Крим . І жителі Феодосії відповідали
йом довірою, оли тричі віддавали олоси на
йо о підтрим під час виборів місь о о олови.
Йо о енер ія і життєлюбність мож ть сл жити

при ладом для всіх нас. Цьо о ро він став но-
мінантом за альнонаціональної про рами “Лю-
дина ро ”, за я ою вибирать най ращих і най-
більш ідних представни ів інтеле т ально о і
творчо о потенціал У раїни. Д же ш ода, що
Володимир Оле сандрович пішов від нас роз -
віті сил, не доживши місяця до сво о 52-річчя.
Від імені Київсь ої місь ої ради і Київсь ої місь-

ої державної адміністрації висловлюющире спів-
ч ття рідним і близь им Володимира Оле сан-
дровича, йо о оле ам і всім жителямФеодосії —
міста, я е він д же любив і я ом віддавав сі свої
сили та енер ію.

Київсь ий місь ий олова
Леонід Черновець ий

Ó “Îë³ìï³éñüêèé” 
çàïóñòÿòü ³íîçåìö³â
Êîíêóðñ íà ïðîåêò ðåêîíñòðóêö³¿ ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñó
îãîëîñèëî Ì³í³ñòåðñòâî ç ïèòàíü ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó

Øàíîâíà Þë³º Âîëîäèìèð³âíî!
Íà ñüîãîäí³ ï³ñëÿ ñòàá³ë³çàö³¿ ðîáîòè ïàðëàìåíòó â ïîë³òèêóì³

ñêëàëàñÿ ñèòóàö³ÿ, êîëè ó âñ³õ êîíñòðóêòèâíèõ ñèë, çäàòíèõ åôåê-
òèâíî ä³ÿòè íà äîáðî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, ç’ÿâèâñÿ øàíñ ïåðåé-
òè â³ä ïîë³òè÷íîãî ïîïóë³çìó òà äåìàãîã³¿ äî ðåàë³çàö³¿ êîíêðåò-
íèõ åêîíîì³÷íèõ, ãîñïîäàðñüêèõ ³ ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì ÿê íà çà-
ãàëüíîóêðà¿íñüêîìó, òàê ³ íà ì³ñöåâîìó ð³âíÿõ.

Øàíîâíà Þë³º Âîëîäèìèð³âíî, ÿ ÿê Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëî-
âà çâåðòàþñÿ äî Âàñ ÿê äî ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè ç ïðîïîçè-
ö³ºþ ñòàòè ñîþçíèêîì ó ðîçâ’ÿçàíí³ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü æèòòº-
ä³ÿëüíîñò³ ñòîëèö³. Çîêðåìà, òàêèõ:

1. Ïèòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ êèÿí ÿê³ñíîþ ïèòíîþ âîäîþ. Îñ-
íîâíèì âàð³àíòîì ðîçâ’ÿçàííÿ äàíî¿ ïðîáëåìè º áóä³âíèöòâî
âîäîçàá³ðíèêà íà îñòðîâ³ Âåëèêèé, ÿêèé òåðèòîð³àëüíî íàëå-
æèòü äî òåðèòîð³¿ Âèøãîðîäñüêî¿ ì³ñüêðàäè. 21.01.2005 ðîêó
ÊÌÓ ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ¹ 20 ïðî ïåðåäà÷ó ó ïîñò³éíå êîðèñ-
òóâàííÿ ÊÌÄÀ 315 ãà íà î. Âåëèêîìó. Ïðîòå âîíî é äîñ³ íå
âèêîíóºòüñÿ ÷åðåç òå, ùî áóëî ïðèéíÿòî áåç â³äïîâ³äíî¿ ïðî-
åêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿. Òàêèì ÷èíîì, áåç âêëþ÷åííÿ îñòðîâà Âå-
ëèêîãî äî ìåæ Êèºâà âèð³øèòè ïðîáëåìó âîäîïîñòà÷àííÿ ñòî-
ëèö³ ÿê³ñíîþ âîäîþ íåìîæëèâî.

2. Ïèòàííÿ åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè. Íà ñüîãîäí³ ãîñòðî ñòî¿òü
ïðîáëåìà êàíàë³çàö³éíèõ ñòîê³â ³ î÷èùåííÿ Êèºâà â³ä òâåðäèõ
ïîáóòîâèõ â³äõîä³â. Ó íàéáëèæ÷èõ 3—4 ðîêè âêðàé ïîòð³áíî
çáóäóâàòè äðóãó íèòêó ãîëîâíîãî êàíàë³çàö³éíîãî êîëåêòîðà, ðå-
êîíñòðóþâàòè Áîðòíèöüêó ñòàíö³þ àåðàö³¿, ñïîðóäèòè ñì³òòº-
òà ìóëîñïàëþâàëüí³ çàâîäè. Òàêîæ íàëåæèòü çàáåçïå÷èòè âèíå-
ñåííÿ òà çàõîðîíåííÿ ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â ï³äïðèºìñòâà “Ðà-
äîí” ³ òîêñè÷íèõ â³äõîä³â ï³äïðèºìñòâà “Çàõ³ä”.

3. Ïèòàííÿ òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè. Ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëå-
ìè àâòîìîá³ëüíèõ “ïðîáîê” òà ïîë³ïøåííÿ ïðîïóñêíî¿ ñïðîìîæ-
íîñò³ ñòîëè÷íèõ äîð³ã ëåæèòü ÷åðåç: äîáóäîâó Ïîä³ëüñüêî-Âîñ-
êðåñåíñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó ³ â³äñåëåííÿ ó çâ’ÿçêó ç öèì
ìåøêàíö³â Ðóñàí³âñüêèõ ñàä³â; ðåêîíñòðóêö³þ òðàíñïîðòíèõ ðîç-
â’ÿçîê; ðîçâèòîê ìåòðîïîë³òåíó; çàâåðøåííÿ ïðîêëàäàííÿ Ìàëî¿
òà ñïîðóäæåííÿ Âåëèêî¿ ê³ëüöåâèõ äîð³ã.

Çâåðòàþñÿ äî Âàñ ÿê äî ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè ç ïðîõàí-
íÿì, ùîá íàéáëèæ÷èì ÷àñîì óñ³ ïåðåë³÷åí³ ó “íåâ³äêëàäíîìó êè-
¿âñüêîìó ïàêåò³” çàõîäè Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â ïðèéíÿâ “ó ðîáîòó”
³ ìè ìîãëè îá’ºäíàòè çóñèëëÿ äëÿ ¿õíüî¿ ùîíàéøâèäøî¿ ðåàë³-
çàö³¿. Àäæå éäåòüñÿ íå ëèøå ïðî ³íòåðåñè ñòîëèö³ íàøî¿ äåðæà-
âè, ¿¿ ìåøêàíö³â, à é ïðî ïèòàííÿ íàö³îíàëüíîãî ïðåñòèæó â êîí-
òåêñò³ ï³äãîòîâêè äî ªâðî-2012.

Øàíîâíà Þë³º Âîëîäèìèð³âíî! Ñüîãîäí³ êè¿âñüêà ì³ñüêà âëà-
äà ðîáèòü óñå â³ä íå¿ çàëåæíå, ùîá ìàêñèìàëüíî äåïîë³òèçóâàòè
ñâîþ ðîáîòó. Àäæå ìè ìàºìî äîñâ³ä, ÿêèé ï³äòâåðäæóº: ò³ëüêè-íî
ïîë³òè÷í³ ³íòåðåñè ïî÷èíàþòü ïðåâàëþâàòè, ñòðàæäàþòü ðîáîòà ³
ñï³ëüíèé ðåçóëüòàò, â³ä ÷îãî ïîòåðïàþòü ïðîñò³ ëþäè. Ö³ëêîì î÷å-
âèäíî, ùî íàäì³ðíà ïîë³òèçàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ óðÿäîâî¿ êîìàíäè —
ÿâèùå òèì÷àñîâå. Àëå íà ñüîãîäí³ âîíà çà÷³ïàº áàãàòî ïèòàíü.

Î÷åâèäíî, ùî ³ â êè¿âñüê³é ïðîáëåìàòèö³ ïîë³òè÷í³ ïðèñòðàñ-
ò³ óðÿäîâö³â ÷àñòî áåðóòü ãîðó íàä çäîðîâèì ãëóçäîì. Çîêðåìà,
ìàêñèìàëüíî ïîë³òèçîâàíîþ âèäàºòüñÿ ï³äãîòîâêà îêðåìèõ ì³-
í³ñòð³â äî çàñ³äàííÿ òàê çâàíî¿ ñë³ä÷î¿ êîì³ñ³¿ Êàáì³íó ùîäî
Êèºâà. Ó ãðîìàäñüêîñò³ ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî ÷åðåç ñèëî-
â³ ñòðóêòóðè õî÷óòü ðîçïðàâèòèñÿ ç ïîë³òè÷íèìè îïîíåíòàìè.
Âñå öå íàâîäèòü íà äóìêó, ùî â áàãàòüîõ “ãàðÿ÷èõ ãîëîâàõ” äî-
ñ³ ïàíóº “÷åê³ñòñüêà” åòèêà, êîëè ëþäåé áåç ñóäó îãîëîøóþòü
âèííèìè. Ç îãëÿäó íà öå ÿ ÿê Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà íå áðà-
òèìó ó÷àñò³ â ðîáîò³ òàê çâàíî¿ ñë³ä÷î¿ êîì³ñ³¿ Êàáì³íó òà çàñ³-
äàíí³ ÊÌÓ, ïðèñâÿ÷åíîìó ö³é òåìàòèö³. Ïåðåêîíàíèé, öÿ ïî-
ë³òè÷íà âèñòàâà º ôàðñîì ³ ìàº íà ìåò³ íå âñòàíîâèòè ³ñòèíó,
à ëèøå âèêîíàòè ïîë³òè÷íå çàìîâëåííÿ.

ß ÿê Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà çâ³òóâàòèìó ïåðåä Ïðåçèäåí-
òîì Óêðà¿íè, êîòðèé çã³äíî ç áóêâîþ ³ äóõîì Êîíñòèòóö³¿ òà çà-
êîí³â Óêðà¿íè íàä³ëåíèé íàëåæíèì ð³âíåì ëåã³òèìíîñò³, à òà-
êîæ ïåðåä êè¿âñüêîþ ãðîìàäîþ, ÿêà íàä³ëèëà ìåíå âëàäíèìè
ïîâíîâàæåííÿìè.

Ñüîãîäí³ ÿ ùå ðàç çàêëèêàþ ïðåäñòàâíèê³â óðÿäîâî¿ êîìàíäè
äî ä³àëîãó ³ ðåàë³çàö³¿ ïîë³òèêè â ³íòåðåñàõ óñ³õ êèÿí.

Київсь ий місь ий олова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

На ТРЦ “Троїць ий” невдовзі очі є демонтаж, а НСК “Олімпійсь ий” до 2010 ро
б де ре онстр йований

Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîâ³ Óêðà¿íè Òèìîøåíêî Þ. Â.

Ô
îò
î 
Âà
ëå
ð³
ÿ 
Ñ
Ê
È
ÁÈ



ПП АА РР ТТ ИИ ТТ УУ РР АА

Ó ÖÂÊ çíîâó 
íåìàº êâîðóìó

Ñüîãîäí³ Öåíòðàëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ
âòðåòº ñïðîáóº óõâàëèòè ð³øåííÿ ùîäî ðå-
ºñòðàö³¿ äåïóòàò³â â³ä ÁÞÒ ó Êè¿âðàä³ çà-
ì³ñòü òèõ, êîòðèõ âèêëþ÷èëè çà ð³øåííÿì
êåð³âíèöòâà ïàðò³¿. Ó÷îðà ÖÂÊ çíîâó íå
çìîãëà ç³áðàòèñÿ ÷åðåç â³äñóòí³ñòü êâîðóìó.
²ç ïîòð³áíèõ äëÿ â³äêðèòòÿ çàñ³äàííÿ 10 ÷ëå-
í³â ÖÂÊ áóëè ïðèñóòí³ ëèøå 7. Àëå, ÿê ïî-
â³äîìèëà ó÷îðà â. î. ãîëîâè ÖÂÊ Æàííà
Óñåíêî-×îðíà, çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ, “ÿê
ò³ëüêè çáåðåòüñÿ äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â
ÖÂÊ”.

Âîäíî÷àñ ãîëîâà ôðàêö³¿ ÁÞÒ ó Êè¿âðà-
ä³ Òåòÿíà Ìåë³õîâà çâèíóâà÷óº ÖÂÊ ó áåç-
ä³ÿëüíîñò³. Ïàí³ Ìåë³õîâà ïðèãðîçèëà, ùî
ôðàêö³ÿ âíîñèòèìå äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè ïðî-
ïîçèö³þ ùîäî âèñëîâëåííÿ íåäîâ³ðè ÖÂÊ
³ îáðàííÿ íîâîãî ¿¿ ñêëàäó. Êð³ì òîãî, îïî-
çèö³éíà ôðàêö³ÿ ó Êè¿âðàä³ íå çàëèøàº íà-
ä³é íà çì³íó ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè Îëåñÿ
Äîâãîãî òà âèñëîâëåííÿ íåäîâ³ðè Êè¿â-
ñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ Ëåîí³äó ×åðíî-
âåöüêîìó. Ïðîòå íà çàïèòàííÿ, ÷è º â îïî-
çèö³éíèõ ôðàêö³é ïðèíàéìí³ ñï³ëüíà êàí-
äèäàòóðà ìîæëèâîãî íîâîãî ñåêðåòàðÿ Êè-
¿âðàäè, ë³äåð ÁÞÒ ó Êè¿âðàä³ íå â³äïîâ³ëà
ïðÿìî

²íîçåìí³ ³íâåñòîðè 
çàö³êàâèëèñÿ 
Êèºâîì

Ó÷îðà â Êàííàõ ðîçïî÷àâñÿ ì³æíàðîäíèé
³íâåñòèö³éíèé ôîðóì ³ç áóä³âíèöòâà. Â³ä
ïðåäñòàâíèê³â êè¿âñüêî¿ äåëåãàö³¿ “Õðåùà-
òèêó” âäàëîñÿ ä³çíàòèñÿ ÿê ìèíóâ éîãî ïåð-
øèé äåíü òà â³äêðèòòÿ. “Çàõ³ä ò³ëüêè-íî ðîç-
ïî÷àâñÿ. Àëå âïåâíåíî ìîæíà çàÿâèòè, ùî
Óêðà¿íà òà áåçïîñåðåäíüî Êè¿â ïðåäñòàâëå-
í³ äóæå äîáðå. Íàø³ ñòåíäè òðèìàþòü äî-
ñòîéíó ïîçèö³þ ñåðåä óñ³õ ³íøèõ. Ìè ïðåä-
ñòàâëåí³ íà íàëåæíîìó ð³âí³ ³ ñåðéîçíî. Ïî-
ì³òíî òàêîæ, ùî óêðà¿íñüêèìè ïðîåêòàìè
äóæå ö³êàâëÿòüñÿ, îñîáëèâî — ïðîåêòàìè áà-
ãàòîôóíêö³îíàëüíèõ ñïîðóä. Òàêîæ ³íòåðåñ
³íâåñòîð³â âèêëèêàþòü ³ ìàñøòàáí³ ïðîåêòè
æèòëîâèõ ìàñèâ³â. Ó ïðèºìí³é îáñòàíîâö³
ôîðóìó ³íâåñòîðè âåñü äåíü õîäèëè ³ ðîçãëÿ-
äàëè ïðåäñòàâëåí³ ïðîåêòè”,— ïîâ³äîìèâ ç
ì³ñöÿ ïîä³¿ äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà “Êè¿â-
ñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî” Ðîìàí Ãëàäó-
íÿê.

Äåëåãàö³ÿ ïðåäñòàâíèê³â ç³ ñòîëèö³, ó
÷èñë³ 130 êîìïàí³é, ïî¿õàëà äî Ôðàíö³¿ íà
÷îë³ ³ç çàñòóïíèêîì ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíè-
ñîì Áàññîì. Ó ôîðóì³ â³çüìóòü ó÷àñòü 83
êðà¿íè ñâ³òó. Ì³æíàðîäíèé ³íâåñòèö³éíèé
ôîðóì — öå íàéïîïóëÿðí³øå ³ íàéáàæàí³-
øå ì³ñöå äëÿ áóä³âåëüíèõ êîìïàí³é, àäæå
òàì âîíè ìàòèìóòü çìîãó ðîçïîâ³ñòè ïðî
ñåáå ³ çàëó÷èòè äî ñï³âïðàö³ ³íîçåìíèõ ³í-
âåñòîð³â òà íà ì³ñö³ ï³äïèñàòè ïîïåðåäí³
óãîäè

Êîìóí³ñòè 
ç ÁÞÒ 
îá’ºäíàþòüñÿ 
ïðîòè Ïðåçèäåíòà

Ó÷îðà íàðîäíèé äåïóòàò â³ä ÊÏÓ Îëåê-
ñàíäð Ãîëóá çàÿâèâ ïðî ìîæëèâ³ñòü ë³êâ³-
äàö³¿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ ïîñàäè Ïðåçèäåí-
òà âïðîäîâæ ê³ëüêîõ ì³ñÿö³â. Çà éîãî ñëî-
âàìè, â³äïîâ³äí³ çì³íè ìîæóòü ï³äòðèìàòè
ÁÞÒ, ÊÏÓ, Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â ³ Áëîê Ëèòâè-
íà. Òàêà çàÿâà ïàíà Ãîëóáà ïðîëóíàëà âñë³ä
çà ïîä³áíèì çàïåâíåííÿì ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà
Þë³¿ Òèìîøåíêî. Ãîëîâà Êàáì³íó íåâäî-
âîëåíà äâîâëàääÿì â óêðà¿íñüê³é ïîë³òèö³.
Ó ïîíåä³ëîê ó Áðþññåë³ ïàí³ Òèìîøåíêî
çàÿâèëà, ùî “øàíñ ïðîéòè ÷åðåç ïàðëàìåíò
ìàº ò³ëüêè ïàðëàìåíòñüêà ôîðìà ïðàâë³í-
íÿ”. Ó òîé æå ÷àñ ë³äåðêà ÁÞÒ ïåðåêîíà-
íà, ùî ïðåçèäåíòñüêà ôîðìà ïðàâë³ííÿ íå
îäåðæèòü äîñòàòíüî¿ ï³äòðèìêè íàðîäíèõ
äåïóòàò³â
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Áèòâà çà Êè¿â

Âîëîäèìèð ÔÅÑÅÍÊÎ:
— Ñòâîðåííÿ òàêî¿ êîì³ñ³¿ îçíà÷àº ëè-

øå ÷åðãîâèé åòàï áîðîòüáè çà âëàäó â
Êèºâ³. Öå ñïðîáà ñòâîðèòè ïîë³òè÷í³, à,
ìîæëèâî, â ïåðñïåêòèâ³ ³ þðèäè÷í³ ïå-
ðåäóìîâè äëÿ òîãî, ùîá óñóíóòè â³ä âëà-
äè íèí³øíüîãî ìåðà Êèºâà Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî. Òà, âðàõîâóþ÷è äîñâ³ä ³íøèõ
ïàðëàìåíòñüêèõ ñë³ä÷èõ êîì³ñ³é, íàâðÿä
÷è ñë³ä î÷³êóâàòè ÿêèõîñü ñåðéîçíèõ þðè-
äè÷íèõ âèñíîâê³â. À ùîäî ïîë³òè÷íèõ íà-
ñë³äê³â, òî âñå çàëåæàòèìå â³ä ïîë³òè÷íî¿
êîí’þíêòóðè â êðà¿í³.

Â³òàë³é ÊÓËÈÊ:
— Ñòâîðåííÿ ö³º¿ êîì³ñ³¿ âêàçóº íà

ïåâí³ ïðîöåñè êîíñîë³äàö³¿ îïîíåíò³â
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ó Âåðõîâí³é Ðà-
ä³ ³ ñïðîáó âèêîðèñòàòè ïàðëàìåíòñüêó
òðèáóíó äëÿ êðèòèêè ä³ÿëüíîñò³ êè¿â-
ñüêî¿ âëàäè. Ïðîòå ÿ á íå ïåðåîö³íþâàâ
åôåêòèâí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ òàêî¿ êîì³ñ³¿, îñ-
ê³ëüêè ¿¿ âèñíîâêè íå º ï³äñòàâîþ äëÿ çà-
êîíîäàâ÷èõ ÷è ïîë³òè÷íèõ ð³øåíü. Äëÿ
ïðîâåäåííÿ ïåðåâèáîð³â ïîòð³áíå çàö³-
êàâëåííÿ îñíîâíèõ ïîë³òè÷íèõ ãðàâö³â
êðà¿íè, çîêðåìà ³ Ïðåçèäåíòà, â ÿêîãî íà

ñüîãîäí³ íåìàº ïîë³òè÷íî¿ âîë³ ùîäî ïå-
ðåâèáîð³â ó ì³ñò³. Òîìó, ÿ äóìàþ, ðîáî-
òó êîì³ñ³¿ çàòÿãóâàòèìóòü ³ ïåâí³ ñèëè
âèêîðèñòîâóâàòèìóòü âñå öå äëÿ âëàñíî-
ãî ï³àðó òà îòðèìàííÿ ïîë³òè÷íèõ äèâ³-
äåíä³â. Êèÿíè æ â³ä÷óâàòèìóòü ëèøå ïî-
ñèëåííÿ íåðâîçíîñò³ â ä³ÿëüíîñò³ êè¿â-
ñüêî¿ âëàäè. Ìåð³ÿ âèìóøåíà áóäå ïðî-
òèä³ÿòè ³íôîðìàö³éíèì ³ ïîë³òè÷íèì
àòàêàì.

Ìèõàéëî ÏÎÃÐÅÁÈÍÑÜÊÈÉ:
— Êèÿíè âæå òàê ðîçäðàòîâàí³ ïîë³òè-

êàìè íà ÷îë³ äåðæàâè, ùî ñòâîðåííÿ êî-
ì³ñ³¿, ÿêà ðîçñë³äóâàòèìå ä³ÿëüí³ñòü ì³ñü-
êî¿ âëàäè, äëÿ íèõ íå º ïîä³ºþ. Âîíè
äèâëÿòüñÿ íà öåé ïîë³òè÷íèé êëàñ Óêðà-
¿íè, ìîâ íà öèðê, ³ íàñïðàâä³ â³ä ïîë³-
òèê³â í³÷îãî íå î÷³êóþòü. Ëèøå ïðàãíóòü,
ùîá øâèäøå ïðèïèíèëè îöþ áàëàêàíè-
íó é çàéíÿëèñÿ ñïðàâàìè, ïîòð³áíèìè
ëþäÿì.

Äëÿ ïîë³òèê³â ñòâîðåííÿ êîì³ñ³¿ îçíà-
÷àº ëèøå ìîæëèâ³ñòü òèñêó íà Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî, ùîá ñïðîáóâàòè ó íüîãî
ùîñü âèòîðãóâàòè. Ùîñü âèòîðãóþòü îä-
íà, äðóãà, òðåòÿ ôðàêö³¿. Âñå öå ðîáëÿòü
â ³íòåðåñàõ íå êèÿí, à ïîë³òèê³â

Ïîë³òèêè ïðàãíóòü ä³ñòàòèñÿ âëàäè ó ñòîëèö³, âèêîðèñòîâóþ÷è 
ïàðëàìåíòñüêó òðèáóíó

²íôëÿö³ÿ ç’¿äàº ðåéòèíã
Þë³¿ Òèìîøåíêî

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Соціоло и вперше за останній
час зафі с вали падіння рейтин-

Бло Юлії Тимошен о. Дові-
ра виборців до прем'єр-міністра
У раїни та її політичної сили
зменш ється на тлі зростання
невдоволення ромадян е оно-
мічною сит ацією державі.

Ó÷îðà â Êèºâ³ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð
ñîö³îëîã³÷íî¿ ô³ðìè “ÔÎÌ — Óêðà¿íà”
Îëåêñàíäð Áóõàëîâ ïðåçåíòóâàâ íîâå
îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè ùîäî ïî-
ë³òè÷íî¿ òà åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â äåð-
æàâ³. Áóëî îïèòàíî äâ³ òèñÿ÷³ ðåñïîí-
äåíò³â â³êîì â³ä 18 ðîê³â. Òðàäèö³éíî ïå-
ðåâàæíà á³ëüø³ñòü ðåñïîíäåíò³â (67,7 %)
âèñëîâèëèñÿ ïðîòè äîñòðîêîâèõ âèáîð³â
äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Ïðîòå, ÿêáè ö³ âèáî-
ðè â³äáóëèñÿ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì, òî ôà-
âîðèòè âèáîð÷èõ ïåðåãîí³â çàëèøèëèñÿ
á íåçì³ííèìè. Àëå ó ïîð³âíÿíí³ ç ìèíó-
ëèì ì³ñÿöåì, ðåçóëüòàòè ë³äåð³â áóëè á
óæå äåùî ³íøèìè. Áëîê Þë³¿ Òèìîøåí-
êî íàáðàâ áè 36,4 % ãîëîñ³â. Öå ìàéæå
íà 2 % ìåíøå â³ä ïîêàçíèê³â ëþòîãî 2008
ðîêó. Íàòîì³ñòü Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â, ïîð³â-
íÿíî ç ìèíóëèì ì³ñÿöåì, äîäàëà ñîá³ ó
ðåéòèíãó îäèí â³äñîòîê — òåïåð ñîðàò-
íèêè Â³êòîðà ßíóêîâè÷à ìàëè á 28,8 %.
Òàêîæ, çà äàíèìè ïàíà Áóõàëîâà, çà ÍÓ-
ÍÑ ïðîãîëîñóâàëè á 8,7 % ãðîìàäÿí
Óêðà¿íè, çà Êîìïàðò³þ — 6, 5 %, à çà
Áëîê Ëèòâèíà — 5 %. Ïðîòè âñ³õ âèñëî-
âèëèñÿ á 10, 3 % ðåñïîíäåíò³â.

Âîäíî÷àñ ðàçîì ³ç ðåéòèíãàìè ïîë³òè÷-
íèõ ñèë çì³íþºòüñÿ ³ äîâ³ðà äî ¿õí³õ ë³-
äåð³â. Íà 2 % çìåíøèëàñÿ äîâ³ðà äî
ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè Þë³¿ Òèìîøåí-
êî: ¿é äîâ³ðÿº 34,8 % ãðîìàäÿí. Çðîñëà
äîâ³ðà äî ë³äåðà Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Â³êòîðà
ßíóêîâè÷à: ç 22,4 äî 24 %. Ãîâîðèòè ïðî
ñò³éêó òåíäåíö³þ çì³íè åëåêòîðàëüíèõ
óïîäîáàíü ïàí Áóõàëîâ íå íàâàæèâñÿ,
ïðîòå âèçíàâ, ùî êîðåêö³ÿ ìàº ì³ñöå.

Íà òë³ ïàä³ííÿ ðåéòèíãó ïðåì’ºðà äóæå
ïîêàçîâèì º îö³íêà ãðîìàäÿíàìè åêîíî-

ì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â äåðæàâ³. Íà äóìêó 52 %
îïèòàíèõ, ñüîãîäí³ åêîíîì³÷íà ñèòóàö³ÿ â
Óêðà¿í³ ïîã³ðøóºòüñÿ, 29,4 % ïåðåêîíàí³,
ùî âîíà çàëèøàºòüñÿ áåç çì³í, ³ ëèøå
12,3 % âïåðòî â³ðÿòü, ùî ñèòóàö³ÿ ïîêðà-

ùóºòüñÿ. Ê³ëüê³ñòü òèõ, õòî ñõâàëþº ä³¿ óðÿ-
äó, çìåíøèëàñÿ çà ì³ñÿöü ç 52,7 % äî 47 %.
Íàñê³ëüêè òàê³ íàñòðî¿ ãðîìàäÿí ïîçíà÷àòü-
ñÿ íà ðåéòèíãàõ ïîë³òèê³â, ïàí Áóõàëîâ ïî-
îá³öÿâ ðîçïîâ³ñòè âæå íàñòóïíîãî ì³ñÿöÿ

Ñîö³îëîãè çàô³êñóâàëè ïàä³ííÿ ð³âíÿ äîâ³ðè äî ïðåì’ºðà òà 
äî ¿¿ ïîë³òè÷íî¿ ñèëè

Лютий 2008 Березень 2008

Важ о відповісти 8,0 % 6,0 %

По ірш ється 36,5 % 52,4 %

Залишається без змін 36,4 % 29,4 %

По ращ ється 19,2 % 12,3 %

На ваш по ляд, сьо одні е ономічна сит ація в У раїні по ращ ється,
по ірш ється чи залишається без змін?

У парламенті Юлія Тимошен о пере онливіша, аніж на посаді лави ряд
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²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

У п'ятницю Верховна Рада У раїни хвалила рішення про створення
іль ох слідчих омісій. Одна з них розслід ватиме діяльність иїв-
сь ої місь ої влади. Ініціатори олос вання, переважно деп тати від
Бло Юлії Тимошен о, не прихов ють, що план ють "на опати"
омпромат на чинно о мера та Київрад з метою ініціювати достро-
ові вибори столиці. Сам мер вже назвав дії опонентів "політич-
ним рейдерством", спрямованим на захоплення влади в Києві. Ба-
ато в чом з ним з одні і політоло и, я і та ож побачили за ство-
ренням омісії боротьб за влад в столиці.
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Ëåîí³ä ×ÅÐÍÎÂÅÖÜÊÈÉ: 

“ß æèâó çâè÷àéíèì æèòòÿì 
çâè÷àéíîãî êèÿíèíà”

За інчення. Почато на 1-й стор.

Íàïðèêëàä, íàìàãàþòüñÿ ïðî-
âåñòè äîñòðîêîâ³ âèáîðè ÷åðåç
Âåðõîâíó Ðàäó. ² êîðèñòóþòüñÿ
âîíè ïðè öüîìó ³ñíóþ÷èì ñòà-
íîì ðå÷åé, áî íå êèÿíè, à ïîë³-
òè÷íî òà á³çíåñîâî çàö³êàâëåí³
äåïóòàòè ÂÐ ìîæóòü òåîðåòè÷íî
îãîëîñèòè ìåðîâ³ íåäîâ³ðó.

² îñü ìîÿ ïîçèö³ÿ. Ìåíå îáè-
ðàëè íà ïîñàäó, à ÿ çà ñâîºþ ñóò-
òþ, çà ³äåîëîã³ºþ — íå ÷èíîâíèê.
ß çàâæäè ââàæàâ, íàâ³òü íå çíà-
þ÷è, ÿê³ ñïåêóëÿòèâí³ àòàêè ïðî-
äîâæóâàòèìóòü ùîäî ìåíå ³ ìî¿õ
ï³äëåãëèõ, ùî ìàþ ïðàâî íå ëè-
øå íà ïîïóëÿðí³, à é íà íåïîïó-
ëÿðí³ ð³øåííÿ.

Ñüîãîäí³ ìåð³¿ íàäçâè÷àéíî
âàæêî óõâàëþâàòè íåïîïóëÿðí³
ð³øåííÿ, ïðîäèêòîâàí³ æèòòÿì.
Ó íàñ ö³ëèé ðÿä êîìóíàëüíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ, ÿê³ º çáèòêîâèìè. Íàì
ñë³ä áóëî á ï³äí³ìàòè òàðèôè íà
ð³çí³ âèäè ä³ÿëüíîñò³ öèõ ï³äïðè-
ºìñòâ. ² öå ïðè òîìó, ùî íàâêî-
ëî ìåð³¿ óòâîðèëàñÿ ïåðìàíåíòíà
áîðîòüáà çà âëàäó, à âñÿ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü çà óõâàëåí³ ð³øåííÿ ëÿ-
ãàº âèíÿòêîâî íà ìî¿ ïëå÷³. ² ÿ
âïåâíåíèé, ùî â Êèºâ³ â³äáóâàþ-
òüñÿ çì³íè ñàìå çàâäÿêè ³äåîëî-
ã³¿, ÿêó ÿ ðåàë³çîâóþ ó ð³çíèõ ðîç-
ïîðÿäæåííÿõ. ² ìåí³ ïîòð³áíà
ï³äòðèìêà, çîêðåìà ïîë³òè÷íà.
Çâè÷àéíî, ùîðàçó äåïóòàòñüêèé
êîðïóñ ó Êè¿âðàä³ çíàõîäèòü ðî-
çóìíèé êîìïðîì³ñ ³ óõâàëþº ð³-
øåííÿ íà êîðèñòü Êèºâà. Àëå â
îñíîâíîìó çàì³ñòü ðîçóìíî¿ ðî-
áîòè íà áëàãîïîëó÷÷ÿ êèÿí äåïó-
òàòè âëàøòîâóþòü æîðñòîêó áî-
ðîòüáó çà âëàäó, ³ ìåí³ äóæå ïðè-
êðî íà öå äèâèòèñÿ. Ïðîòå ÿ
çíàþ, ùî ìè íîðìàë³çóºìî ñèòó-
àö³þ â Êè¿âðàä³.

— Ùî ñòî¿òü çà òåìîþ äîñòðî-
êîâèõ âèáîð³â ìåðà ñòîëèö³? ×è
ïîòð³áí³ âîíè íèí³?

— Ëþäè, ÿê³ ³í³ö³þþòü “äî-
ñòðîêîâ³ âèáîðè”, íàâ³òü íå ðî-
çóì³þòü, ùî ïîòð³áíî ëèøå ñòâî-
ðèòè ïðåöåäåíò, ³ â öåé æå ìî-
ìåíò ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ
ïðèïèíèòü ñâîº ³ñíóâàííÿ. Êîí-
ñòèòóö³ÿ òà ³íø³ çàêîíè íå äîçâî-
ëÿþòü öüîãî çðîáèòè, àëå, çíà-
þ÷è ðåãëàìåíò Âåðõîâíî¿ Ðàäè, ÿ
ðîçóì³þ, ùî öèì âñå-òàêè ìîæ-
íà ñïåêóëþâàòè. ² ÿêùî ïîñòóïè-
òèñÿ òàêîìó ïîë³òè÷íîìó ñâàâ³ë-
ëþ, òîä³ íåâèêîíàííÿ “ïðîõàíü”
äåïóòàò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè ìîæå
âèêëèêàòè êîëàïñ ó êîæí³é ìåð³¿
áóäü-ÿêîãî ì³ñòà. Çà âñ³ìà ºâðî-
ïåéñüêèìè äåìîêðàòè÷íèìè íîð-
ìàìè áóäü-ÿêèé ÷èíîâíèê ìîãî
ð³âíÿ ìîæå áóòè çíÿòèé ç ïîñà-
äè çàâäÿêè ðåôåðåíäóìó, òîáòî
ïðÿìèì âîëåâèÿâëåííÿì íàñå-
ëåííÿ, ÿêå ìåíå îáèðàëî. Àëå ³
ðåôåðåíäóì — äóæå íåáåçïå÷íà
ð³÷. Ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ íå ³ñíóº
çàêîíó ïðî ðåôåðåíäóì, ³ òàêèì
÷èíîì ãîëîâí³ ïîñàäîâ³ îñîáè íå
ìîæóòü áóòè çíÿò³ âîëåâèÿâëåí-
íÿì çà ïîãàíó ðîáîòó. ² öå ïðîá-
ëåìà äëÿ Óêðà¿íè.

Ò³, õòî ãîâîðÿòü ïðî ïåðåâèáî-
ðè êè¿âñüêîãî ìåðà, éäóòü âèíÿò-
êîâî àíòèêîíñòèòóö³éíèì øëÿ-
õîì. Âàðòî ëèøå îäíîãî ðàçó â³ä-
ñòóïèòè â³ä Êîíñòèòóö³¿, ³ âîíà
âæå í³÷îãî íå áóäå âàðòà. Áàãàòî
ðîê³â òîìó ÿ ãîëîñóâàâ çà Êîí-
ñòèòóö³þ Óêðà¿íè. Ó í³é ÷³òêî
ñôîðìóëüîâàíî, ùî âîíà º íîð-
ìîþ ïðÿìî¿ ä³¿. Ïðîòå â Óêðà¿í³
Êîíñòèòóö³þ ïðàêòè÷íî íå çàñòî-

ñîâóþòü ó ñóäàõ. À âñ³ ÷åêàþòü íà
íîâ³ çàêîíè.

Óêðà¿íà ³ â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ºâ-
ðîïåéñüêèõ êðà¿í òèì, ùî Êîí-
ñòèòóö³ÿ, ÿê ³ çà òîòàë³òàðèçìó,
íå ìàº ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ í³ÿêî¿
âàãè. ß êàòåãîðè÷íî öå ñòâåð-
äæóþ. Õî÷à íà ïåðøîìó åòàï³,
êîëè áóâ âåëèêèé ïàòð³îò Óêðà-
¿íè — ×îðíîâ³ë, ÿêèé áàãàòî çðî-
áèâ äëÿ òîãî, ùîá Êîíñòèòóö³ÿ
áóëà ïðèéíÿòà, ÿê ³ ³íø³ àêòè íå-
çàëåæíîñò³ Óêðà¿íè, Êîíñòèòóö³ÿ
áóëà ä³ºâîþ.

— Âè áóëè ó ñïèñêó ïîìàðàí÷å-
âèõ. Íàðàç³ “Íàøó Óêðà¿íó” ìà-
ñîâî ïîêèäàþòü ïîêàçí³ ïîë³òèêè.
Ïðî ùî öå ñâ³ä÷èòü? ² ùî ÷åêàº íà
ïðîïðåçèäåíòñüêèé áëîê ó íàé-
áëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó?

— Ùîäî “Íàøî¿ Óêðà¿íè”, òî
¿¿ íàñåëÿþòü, ãîëîâíèì ÷èíîì,
“ëþá³ äðóç³”, ÿêèõ óñå âèãàíÿâ
Â³êòîð Þùåíêî, àëå ïðîòÿãíóâ
çàâäÿêè ïîë³òè÷í³é âàç³ Ëóöåíêî
òà ³íø³ áåçïðèíöèïí³ ïîë³òèêè.
Ñüîãîäí³ òàêî¿ ïàðò³¿ ïðàêòè÷íî
íå ³ñíóº. ²ñíóº ïàðò³ÿ “Íàøà
Óêðà¿íà — Íàðîäíà ñàìîîáîðî-
íà”. ² ó çâ’ÿçêó ç öèì º ïðîáëå-
ìè, î÷åâèäíî, â ¿¿ óïðàâë³íí³. Õî-
÷ó ñêàçàòè, ùî ÿ ñïðàâä³ áóâ ÷ëå-

íîì ôðàêö³¿ “Íàøà Óêðà¿íà”, òî-
ìó ùî íå áóëî ÍÓ- ÍÑó, íà ÷î-
ë³ ç íèí³øí³ì ì³í³ñòðîì âíóòð³ø-
í³õ ñïðàâ ³ ìîæó ç ïîâíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ çàÿâèòè: öå áóëà àá-
ñîëþòíî ³íøà ïàðò³ÿ. Öå áóëà
³äåîëîã³÷íî ïðàâà ïàðò³ÿ. Ñüîãî-
äí³ âîíà á³ëüøå íàö³îíàë³ñòè÷íà,
³ á³ëüøå íå “ïîìàðàí÷åâà”. Òîìó,
ùî ïîìàðàí÷åâèé êîë³ð çàâæäè
íàëåæàâ ëèøå ïàðò³¿ “Íàøà
Óêðà¿íà”, ³ âèñëîâëþâàâ ³íòåðå-
ñè ëþäåé çà âåëèê³ çì³íè ó êðà-
¿í³.

ß ââàæàþ, ùî “Íàøà Óêðà¿íà”
ðàíî ÷è ï³çíî ïîâèííà çíîâó ñòà-
òè òàêîþ, ÿêîþ âîíà áóëà ó ïåð³-
îä êó÷ì³çìó, äå âèñëîâëþâàëè ð³ç-
í³ äóìêè ³ íå áóëî í³÷îãî, ùî ìîã-
ëî êîìïðîìåòóâàòè. Àëå äåòàëüí³-
øå ÿ á íå õîò³â íà öüîìó çóïèíÿ-
òèñÿ. Ñüîãîäí³ öå ìîæå íàøêîäè-
òè Ïðåçèäåíòó, à éîìó é òàê âàæ-
êî. ×åñíî êàæó÷è, ÿ íå çíàþ, ÷î-
ãî î÷³êóâàòè â³ä áëîêó ÍÓ- ÍÑ.

— ×è º êîðóïö³ÿ â ìåð³¿ òà Êè-
¿âðàä³? ² ÿê ¿¿ ïîäîëàòè?

— Òàê, êîðóïö³ÿ â ìåð³¿ òà Êè-
¿âðàä³ ³ñíóâàëà çàâæäè, ³ñíóº é
íèí³. Ó íàñ âèñòà÷àº ìóæíîñò³
âèçíàòè öå, îñê³ëüêè ÿ ³ ìîÿ
êîìàíäà áîðåìîñÿ ç íåþ óñ³ìà

ñèëàìè! Îñòàòî÷íî ïîäîëàòè êî-
ðóïö³þ ìîæíà ëèøå çà äîïîìî-
ãîþ âèùèõ åøåëîí³â âëàäè. É ³ñ-
íóþòü ð³çí³ ìåòîäè, ÿêèìè á
Óêðà¿íà ìîãëà öå âèð³øóâàòè. ß
ââàæàþ, ùî îäíèì ³ç òàêèõ ìå-
òîä³â º çàïðîøåííÿ êîìàíäè àí-
òèêîðóïö³îíåð³â ³íøèõ êðà¿í äëÿ
âèâ÷åííÿ ñèòóàö³¿. Òîìó ùî ðè-
òîðèêà ïðî ïðèïèíåííÿ êîðóïö³¿
ìàº ì³ñöå ó ñëîâàõ óñ³õ ïîë³òèê³â.
Àëå îñòàíí³ì ÷àñîì ÿ íå ïîì³÷àâ
í³÷îãî íîâîãî, ³ öå äóæå ñóìíî.

Ùîäî Êè¿âðàäè — âîíà íå ìî-
æå ñòàòè âèíÿòêîì ³ç ñèñòåìè.
Ìè æèâåìî â Óêðà¿í³ — äåðæà-
â³, ÿêà ïîñ³äàº îäíå ç ïðîâ³äíèõ
ì³ñöü ó ñïèñêó êîðóïö³éíèõ êðà-
¿í. ² â öüîìó ñåíñ³ ìè ä³ºìî çà òè-
ìè ïðàâèëàìè, çà ÿêèìè ä³þòü é
³íø³. Öå íå ñòîñóºòüñÿ ìåíå îñî-
áèñòî, ÿ íåíàâèäæó êîðóïö³þ.
Àëå íå ÿ ñüîãîäí³ âèð³øóþ ãî-
ëîâí³ ïèòàííÿ êðà¿íè.

— ×îìó íå çíîñÿòü çàáóäîâó ïå-
ðåä ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé”, ùîá íå
âòðàòèòè ªâðî-2012?

— Çàáóäîâó ïåðåä ÍÑÊ “Îë³ì-
ï³éñüêèé” çíîñèòèìóòü. Ð³øåííÿ
ïðî öå óõâàëåíî. ×àñó äëÿ çíå-
ñåííÿ ó íàñ äîñòàòíüî. Àëå ÿ õî-
÷ó, ùîá âè çíàëè, ùî íà “Îë³ì-

ï³éñüêîìó” íå â³äáóâàòèìóòüñÿ
í³ÿê³ ãîëîâí³ ìàò÷³ ªâðî-2012.
Îòæå, ââàæàéòå, ùî äî ªâðî-2012
öå âçàãàë³ í³ÿêîãî íå ìàº â³äíî-
øåííÿ. Ó ö³é ïðîáëåìó âïëóòàíî,
÷è ïåðåïëåëîñÿ, äóæå áàãàòî ³í-
òåðåñ³â. Öå ïèòàííÿ îêðåìå. Íå
ÿ öå áóä³âíèöòâî ³í³ö³þâàâ.

Âàæëèâå ïèòàííÿ — öå êîì-
ïåíñàö³ÿ 150—180 ìëí ºâðî íè-
í³øíüîìó âëàñíèêó öüîãî äîâãî-
áóäó. ß ââàæàþ, ùî Êè¿â íå ïî-
âèíåí çà öå ïëàòèòè. Àëå ð³øåí-
íÿ ïðî çàáóäîâó óõâàëþâàëî êî-
ëèøíº êåð³âíèöòâî ì³ñòà.

— ×îìó íîâîáóäîâè òàê ñïîòâî-
ðþþòü ³ñòîðè÷íèé öåíòð Êèºâà?
Õòî çà öå ïîâèíåí íåñòè â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü: àðõ³òåêòîðè, çàáóäîâíè-
êè, ÷èíîâíèêè?

— Íèí³ ìè çàïðîøóºìî çàõ³ä-
íèõ ôàõ³âö³â, ÿê³ ðîçðîáëÿòü íàì
ãåíåðàëüíèé ïëàí ì³ñòà. Éîãî í³-
êîëè íå áóëî, â³í áóâ â³äñóòí³é ³ç
ð³çíèõ ïðè÷èí. Éîãî ôîðìàëüíî
ïðèéìàëè, ïîò³ì çì³íþâàëè. Öå
áóëî âèã³äíî êîðóìïîâàíîìó êå-
ð³âíèöòâó, ùîá áðàòè õàáàð³ çà
ð³çí³ äîçâîëè íà áóä³âíèöòâî.

Îñîáèñòî â ìåíå ³ñíóº ñâîÿ
êîíöåïö³ÿ ñòàðîãî ³ íîâîãî ì³ñ-
òà. À íîâèì âîíî áóäå íåîäì³í-

8 березня мер Києва Леонід Черновець ий привітав жіно , я им цьо о
дня б ло найтяжче — породіль. Крім вітів та теплих слів, ожна сім'я, де
з'явилося немовля в Міжнародний жіночий день, отримає від місь о о о-
лови матеріальн допомо . А ще с бот Леонід Черновець ий відвідав
місь ий поло овий б дино № 7, щоб привітати з Міжнародним жіночим
днем молодих мат сь.
Під час свят ово о візит до місь о о поло ово о б дин № 7, я ий

розташований за адресою: в л. Предславинсь а, 9, мер Києва відві-
дав поло ове відділення, відділення реанімації та інтенсивної терапії
для новонароджених і післяполо ове а шерсь е. Він вр чив жін ам ві-

ти. “Цьо о дня мені особливо приємно привітати вас цьом пре рас-
ном за ладі — місь ом поло овом б дин № 7, де щорічно наро-
дж ється майже 5 тисяч малень их иян”,— с азав Леонід Черновець-
ий.
Я стало відомо “Хрещати ”, місь ий олова та ож має підписати роз-

порядження про виділення матеріальної вина ороди для тих жіно , я і
Міжнародний жіночий день стали мамами. До слова, 2008 році вже на-
родилися 5498 иян, з них поло овом б дин № 7 — 850 (428 дівча-
то і 422 хлопчи и). 8 березня цьом за ладі на світ з’явилися 5 немов-
лят (3 дівчин и та 2 хлопчи и).

Ìåð ïðèâ³òàâ íîâîíàðîäæåíèõ êèÿí
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íî, òîìó ùî Êè¿â — öå ìåãàïî-
ë³ñ. Ó íüîìó, çà íåîô³ö³éíèìè äà-
íèìè, ïðîæèâàº äî 5 ìëí ÷îëî-
â³ê, ïîëîâèíà ç ÿêèõ, äî ñëîâà, íå
çàðåºñòðîâàí³ ³ º äîäàòêîâèì íà-
âàíòàæåííÿì íà ³íôðàñòðóêòóðó
ì³ñòà. ßêáè ÿ îäíîîñ³áíî óõâà-
ëþâàâ ö³ ð³øåííÿ, ÿ á âèçíà÷èâ
åêñêóðñ³éíå òà ³ñòîðè÷íå êîëî, íà
ÿêîìó í³ÿê³ áóä³âíèöòâà âåñòè áó-
ëî á íåìîæëèâî. À â ö³ëîìó íàì
äîâåäåòüñÿ áóäóâàòè, áóäóâàòè ³
áóäóâàòè, òîìó ùî äî Êèºâà ïðè-
áóâàþòü íîâ³ ëþäè, áàãàòî õòî
ïðè¿æäæàº íàâ³òü ç-çà êîðäîíó.

ß äóìàþ, ùî êîì³ñ³ÿ ç ïðîâ³ä-
íèõ àðõ³òåêòîð³â ñâ³òó íåçàáàðîì
ðîçïî÷íå ñâîþ ðîáîòó, ³ ìè íà-
ðåøò³ îòðèìàºìî ãåíåðàëüíèé
ïëàí.

— Íà âàøó äóìêó, íàïëèâè ïðè-
¿æäæèõ äî ñòîëèö³ — öå ëèõî ÷è
ïîðÿòóíîê äëÿ Êèºâà?

— Ðîáîòà ïðè¿æäæèõ ó ñòîëè-
ö³ — öå ³ ëèõî, ³ ïîðÿòóíîê äëÿ
Êèºâà, òîìó ùî ãîëîâíèì ÷èíîì
ìè ïîòðåáóºìî áóä³âåëüíèê³â ³
ëþäåé ð³çíèõ ³íøèõ ïðîôåñ³é. Ç
³íøîãî áîêó, öå ³ êàòàñòðîôà äëÿ
ì³ñòà, òîìó ùî âñ³ ³íôðàñòðóêòó-
ðè òð³ùàòü ÷åðåç òå, ùî ì³ñòî ïå-
ðåíàñåëåíå âäâ³÷³ ó ïîð³âíÿíí³ ç
òèìè íîðìàìè, ÿê³ áóëè çàêëàäå-
í³ ñòàðèì êåð³âíèöòâîì.

— Ó ï’ÿòíèöþ Âåðõîâíà Ðàäà
ñòâîðèëà òèì÷àñîâó ñë³ä÷ó êîì³-
ñ³þ, ÿêà ðîçãëÿäàòèìå âàøó ä³ÿëü-
í³ñòü ÿê ãîëîâè ì³ñòà ³ ä³ÿëüí³ñòü
Êè¿âðàäè. ßêèìè áóäóòü ¿¿ ðåçóëü-
òàòè?

— Ñòâîðåííÿ ñë³ä÷î¿ êîì³ñ³¿ ó
Êèºâ³ íå ìàº í³÷îãî ñï³ëüíîãî ç
íàâåäåííÿì ïîðÿäêó â äåðæàâ³.
Ëþäè, ÿê³ ãîëîñóâàëè çà ñòâîðåí-
íÿ ñë³ä÷î¿ êîì³ñ³¿, ñòâîðþâàëè ëè-
øå ìåä³à-ìàéäàí÷èê äëÿ ïîñèëåí-
íÿ òàê çâàíî¿ êðèòèêè — ÷èòàé-
òå: òèñê íà ìåíå, ÿêîãî çàñëóãî-
âóþòü, ó ïåðøó ÷åðãó, âîíè ñàì³.

Òå, ùî î÷îëèòü öþ êîì³ñ³þ Òî-
ìåíêî (ÁÞÒ), ÿêèé ðàí³øå áóâ
çàñòóïíèêîì Îìåëü÷åíêà ç âèëè-
çóâàííÿ ïåðñîíè åêñ-ìåðà, ÿêèé
ïðèâàòèçîâóâàâ óñå, ùî ò³ëüêè
ìîæíà, áîðþ÷èñü çà òå, ùîá çà-
ëèøèòèñÿ çíîâó íà ñâî¿é ïîñàä³,
ãîâîðèòü ñàìå çà ñåáå. ß õî÷ó,
ùîá âè çíàëè: öå ëèøå ïîë³òè÷-
íà áîðîòüáà ç ëþäèíîþ, à ñàìå:
ç³ ìíîþ, ÿêèé íå ïðîäàâàâ ³íòå-
ðåñè êèÿí ³ ïðàãíå ðîáèòè âñå
ìîæëèâå äëÿ òîãî, ùîá ïîë³òèêè
ÿêîìîãà ìåíøå âòðó÷àëèñÿ ó ãîñ-
ïîäàðñòâî Êèºâà.

ß ìîæó íàâåñòè ëèøå îäèí
ôàêò. ßêùî êîëèøíÿ âëàäà, ÿêà
³ñíóâàëà 10 ðîê³â, ò³ëüêè çìåíøó-
âàëà áþäæåò, íèí³øíÿ çá³ëüøóº
éîãî ëåäü íå â 5 ðàç³â. ßêáè ÿ áóâ
ëþäèíîþ, ÿêà æàä³áíî äèâèòüñÿ
íà áþäæåòíó êîï³éêó, òî, çâè÷àé-
íî, ÿ á öüîãî íå ðîáèâ. ² äëÿ öüî-
ãî âñ³ ï³äñòàâè ó ìåíå áóëè, îñê³ëü-
êè æàëþã³äíèé áþäæåò Êèºâà, óñ-
ïàäêîâàíèé ìíîþ â³ä êîëèøíüî¿
âëàäè, äàâàâ ìåí³ ìîæëèâ³ñòü çà-
ëèøàòè éîãî íà ñòàðîìó ð³âí³, à
ðåøòó ðîçêðàäàòè. Àäæå áþäæåò,
ÿêèé çàëèøèâ Îìåëü÷åíêî, áóâ 5,7
ìëðä ãðí, à íàø íîâèé áþäæåò
öüîãî ðîêó — 25 ìëðä ãðí. ² ìè
ïëàíóºìî çá³ëüøèòè éîãî äî 48
ìëðä ãðí ó íàéáëèæ÷èõ äâà ðîêè.

Êð³ì òîãî, ÿ êàòåãîðè÷íî çàÿâ-
ëÿþ: áàãàòî ç òèõ, õòî ãîëîñóâàâ
çà öå ãàíåáíå ð³øåííÿ ïðî ñòâî-
ðåííÿ ïîä³áíî¿ êîì³ñ³¿, ìàº ñâî¿
³íòåðåñè â Êèºâ³, íà ÿê³ ÿ íàñòó-
ïàþ. Îñòàíí³ öå ðîáèëè çà
êîìàíäîþ çâåðõó, ùî òåæ âåëüìè
ïðèêðî.

Ó òîé ìîìåíò, êîëè âñÿ êðà¿íà
÷åêàº â³ä äåïóòàò³â Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè Óêðà¿íè íà óõâàëåííÿ çàêîí³â,
íàïðàâëåíèõ íà ïðèáîðêàííÿ ³í-
ôëÿö³¿, ï³äâèùåííÿ æèòòºâîãî
ð³âíÿ ëþäåé, âîíè çàéìàþòüñÿ
ïîë³òè÷íèì ³íòðèãàíñòâîì. Âñå
öå ðîáèòüñÿ äëÿ òîãî, ùîá â³ä-
âåðíóòè óâàãó íàðîäó Óêðà¿íè ³
çîêðåìà êèÿí â³ä ðåàëüíèõ ïðîá-
ëåì ³ âèêëèê³â ÷àñó.

Ðåéäåðè â³ä ïîë³òèêè ïðàãíóòü
áóäü-ÿêèìè øëÿõàìè, âèêîðèñ-
òîâóþ÷è áóäü-ÿê³ ìåòîäè, çàõî-
ïèòè âëàäó. Çîêðåìà òîé æå ïàí
Ïîðòíîâ, ÿêèé â³äîìèé ñâî¿ìè
ðåéäåðñüêèìè ä³ÿííÿìè íà êî-
ðèñòü Êîëîìîéñüêîãî, òåïåð, âè-
êîðèñòîâóþ÷è òðèáóíó Âåðõîâíî¿
Ðàäè, ïðàãíå îòðèìàòè Êè¿â äëÿ
ñâî¿õ ãîñïîäàð³â. Ïðåçèäåíò ñâî-
ãî ÷àñó â³äêèíóâ öþ êàíäèäàòó-
ðó, êîëè òîãî ïðîøòîâõóâàëè íà
ïîñàäó ãîëîâè Äåðæìàéíà. Òåïåð
Ïîðòíîâ íàö³ëåíèé íà Êè¿â. Ìè
öüîãî íå äîïóñòèìî.

Ìè æèâåìî íå íà ïîë³òè÷íîìó
Ìàéäàí³, à â Êèºâ³. ² íå ö³ ïîë³-
òè÷í³ ìàðíîñëîâè çàáåçïå÷óþòü
ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ êèÿí,
çðîñòàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Íå
âîíè çàáåçïå÷èëè öüîãî ðîêó ðå-
êîðäíèé áþäæåò Êèºâà çà âñþ ³ñ-
òîð³þ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè. ß ³
ìîÿ êîìàíäà ìàºìî íàì³ð çá³ëü-
øèòè ³ öåé ðåêîðäíèé êè¿âñüêèé
áþäæåò ïðàêòè÷íî âäâ³÷³ ó íàé-
áëèæ÷³ äâà ðîêè. ² ìè íå äîçâî-
ëèìî íàì ïåðåøêîäèòè, à òàêîæ
íå äàìî Êè¿â íà ðîçêðàäàííÿ âñ³-
ëÿêèì ïîë³òè÷íèì ðåéäåðàì. Òóò
íå áóäå êîìïðîì³ñ³â.

— ×îìó ïðèïèíèëè ïðàêòèêó âè-
¿çäó ÷èíîâíèê³â ó ì³ñòî, ùîá âîíè
êðàùå çíàéîìèëèñÿ ç ïðîáëåìàìè
ãîðîäÿí?

— Ïðàêòèêà âè¿çäó ÷èíîâíèê³â
ó ì³ñòî ïîñèëþâàòèìåòüñÿ, ³ ÿ
êîíòðîëþþ öå îñîáèñòî. ß çìó-
øó ¿õ ¿çäèòè íà ãðîìàäñüêîìó
òðàíñïîðò³: ñüîãîäí³ ïîêè ùî ðàç
íà òèæäåíü, çàâòðà — äâà, òðè ³
ò. ä. Ï³ñëÿ ìåíå òàêó ³í³ö³àòèâó
ï³äõîïèëè Ìîñêâà ³ Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã. ² öå äóæå âàæëèâî.

— Íàçâ³òü ï’ÿòü íàéãîëîâí³øèõ
çàãðîç ì³ñòó.

— ß äóìàþ, ùî âñ³ çàãðîçè ³ âñ³
ïåðåìîãè íàëåæàòü Ãîñïîäó Áî-
ãó. Â ³íøîìó ñëóæáà ì³ñòà ïðà-
öþº çëàãîäæåíî, ³íôîðìàö³þ ïðî
âñ³ ïðîáëåìè ÿ ïîñò³éíî îòðèìóþ
ç ð³çíèõ êàíàë³â ³ ç çàçíà÷åíèìè
òåðì³íàìè, êîëè áóäóòü ðîçâ’ÿçà-
í³ ò³ ÷è ³íø³ ïðîáëåìè. Òîìó íà-
çâàòè ãîëîâí³ àáî íå ãîëîâí³
ïðîáëåìè ì³ñòà, òà ùå é ïîñòà-
âèòè ¿õ ó ÿêèéñü ðÿäîê — ÿ íå ìî-
æó. Äëÿ ìåíå ãîëîâíå — âñå. Ïî-
÷èíàþ÷è â³ä îïàëþâàííÿ ³ ì³ñü-
êîãî òðàíñïîðòó ³ çàê³í÷óþ÷è çà-
³ðæàâ³ëèìè òðóáàìè ³ ò. ä.

— ×è ìîæå ì³ñüêà âëàäà çðîáè-
òè äîñòóïí³øèìè êðåäèòè íà æèò-
ëî äëÿ êèÿí?

— Êè¿âñüêà ì³ñüêà âëàäà, çà
ìîºþ ³äåîëîã³ºþ, íå ïîâèííà
öèì çàéìàòèñÿ. Õî÷à íàñïðàâä³
ìè íàäàºìî êðåäèòè íà æèòëî.
Ñïðàâà ó òîìó, ùî â óñüîìó ñâ³-
ò³ — ÿ ìàþ íà óâàç³ öèâ³ë³çîâàí³
êðà¿íè — í³ÿêèõ êðåäèò³â ëþäè
â³ä âëàäè íà áóä³âíèöòâî æèòëà
íå îòðèìóþòü, íàâ³òü ÿêùî âîíè
º ðîá³òíèêàìè, ñëóæáîâöÿìè,
ïåíñ³îíåðàìè, ³íâàë³äàìè ³ ò. ä.
Âîíè ïðîñòî îòðèìóþòü æèòëî,
àëå ó Âåðõîâí³é Ðàä³ Óêðà¿íè ³
Êàá³íåò³ Ì³í³ñòð³â äóæå áàãàòî
øàíóâàëüíèê³â òîãî, ùîá öå çâè-
÷àéíå ïðàâèëî íå ñòàëî çàêîíîì.
Íàì ïîòð³áåí çàêîí ñòîñîâíî ñî-
ö³àëüíîãî æèòëà.

Êè¿âñüêà âëàäà áóäóâàòèìå êî-
ìóíàëüíå æèòëî, ÿêå íå ìîæíà
ïðèâàòèçîâóâàòè, àëå â ÿêîìó
ìîæíà æèòè ñîòí³ ðîê³â, ïåðåäà-
þ÷è éîãî ñïàäêîºìöÿì. ßê ò³ëü-
êè òè êóïèâ êâàðòèðó àáî âçÿâ
êðåäèò — öüîãî æ äíÿ òè âòðà÷à-
ºø ïðàâî íà êîìóíàëüíå æèòëî ³
æèâåø óæå â êâàðòèð³, êóïëåí³é
íà âëàñí³ êîøòè. Âîíà ìîæå áó-
òè ùå ã³ðøîþ, í³æ êîìóíàëüíå
æèòëî, àëå â öüîìó âèïàäêó ï³ä
âëàñí³ñòþ — êðåäèò ó áàíêó,
âëàñíà ñïðàâà. Àëå îòðèìóºø ïðè
öüîìó ðÿä ïåðåâàã. ² òàê ðîáëÿòü
ó âñüîìó ñâ³ò³.

— ßêùî âè ïîòðàïèëè â çàòîð,
ÿê ðîçâ’ÿçóºòå ïðîáëåìó? Ñïóñêàº-

òåñÿ â ìåòðî, éäåòå ï³øêè àáî ¿äå-
òå íà ìàðøðóòö³?

— Çàòîðè â ì³ñò³ Êèºâ³ ìåíå äó-
æå äðàòóþòü ÿê âîä³ÿ ³ç ñåðåäí³ì
ñòàæåì. Àëå Êè¿â — ñòàðîâèííå
ì³ñòî, ³ ðîçøèðåííÿ âóëèöü ó
öåíòð³ òóò ïðàêòè÷íî íåìîæëèâå.
Ìè áàãàòî ðîáèìî äëÿ òîãî, ùîá
çàòîð³â íå áóëî. ² öüîãî ðîêó 32
âóëèö³, çîêðåìà ×åðâîíîàðì³é-
ñüêà ³ Ãîðüêîãî, ñòàíóòü îäíîñòî-
ðîíí³ìè. Êð³ì òîãî, ìè çàêðèâà-
ºìî ö³º¿ âåñíè â’¿çä âàíòàæíîãî
òðàíçèòíîãî òðàíñïîðòó íà òåðè-
òîð³þ Êèºâà. Áóäóºìî ìîñòè, àëå
öüîãî áóäå íåäîñòàòíüî — âè ùå
íå áà÷èëè çàòîð³â, ÿê³ áà÷èâ ÿ ó
ñâîºìó æèòò³, êîëè ðàí³øå äîçâî-
ëÿâ ñîá³ âè¿æäæàòè çà êîðäîí, áó-
äó÷è äåïóòàòîì Âåðõîâíî¿ Ðàäè.
Òàê îò, êîëè ìè âèëåò³ëè äåëåãà-
ö³ºþ äî Íüþ-Éîðêà ðàçîì ³ç ïðå-
çèäåíòîì Êó÷ìîþ ó ëèñòîïàä³
1994 ð., êîëè â³í áóâ îáðàíèì íà
öþ ïîñàäó, òî ç àåðîïîðòó äî Îð-
ãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é ìè
¿õàëè 4 ãîäèíè. Àäæå öå íàéáà-
ãàòøà êðà¿íà ó ñâ³ò³, à Íüþ-
Éîðê — íå Êè¿â.

Çàòîðè ó âåëèêîìó ìåãàïîë³ñ³
áóäóòü çàâæäè. Àëå áîðîòèñÿ ç
íèìè ïîòð³áíî ïîñò³éíî, íàïî-
ëåãëèâî é åôåêòèâíî. Ìè çàñòî-
ñîâóâàëè áàãàòî ð³çíèõ ïðèéîì³â
äëÿ öüîãî, àëå ÿêùî ó âàñ º ³äå¿,
òî âè ìîæåòå äîïîìîãòè íàì
ñâîºþ çàÿâîþ ÷åðåç ñëóæáó 051.

ßêùî ÿ ïîòðàïëÿþ ó çàòîð, ç
ìàøèíè í³êóäè íå âèõîäæó.
Ñòîþ ó “ïðîáö³”. Îñê³ëüêè ôàê-
òè÷íî íå êîðèñòóþñÿ äåðæàâíèì
òðàíñïîðòîì, à ñâî¿ì îñîáèñòèì,
³ â ìåíå ê³ëüêà ìàøèí, òî çàñòî-
ñîâóþ ïðèéîì, ÿêèé, çâè÷àéíî
æ, íå ìîæóòü ñîá³ äîçâîëèòè áà-
ãàòî êèÿí. Ñïî÷àòêó ¿äå ìàøèíà
ïîïåðåäó çà áàãàòî ê³ëîìåòð³â â³ä
ìîº¿ ³ ìàëþº ìåí³ ïëàí ïðî¿çäó.

Ðàí³øå ìåð êîðèñòóâàâñÿ ñëóæ-
áîþ ÄÀ², ÿêà çà ðàä³îçâ’ÿçêîì âè-
çíà÷àëà éîìó â³äïîâ³äíèé ìàðø-
ðóò. Öå äóæå çðó÷íî, àëå äîðîãî
äëÿ áþäæåòó. Ñüîãîäí³ ó ìåíå òà-
êî¿ ñëóæáè íåìàº, ³ ÿ êîðèñòó-
þñÿ âèíÿòêîâî ñâî¿ì òðàíñïîð-
òîì ³ âèêîðèñòîâóþ ñâî¿ ³äå¿ äëÿ
òîãî, ùîá óíèêíóòè çàòîð³â, äå
öå ìîæëèâî. Òàì, äå âîíè º, ÿ
÷åêàþ ó íèõ, ÿê ³ ãîäèòüñÿ.

— Íàñê³ëüêè ìåòðîïîë³òåí áåç-
ïå÷íèé äëÿ êèÿí? Ó ì³ñò³ ÷àñòî áó-
äóþòü ö³ë³ êîìïëåêñè ïðîñòî íàä
ñòàíö³ÿìè ìåòðî.

— Ìåòðîïîë³òåí àáñîëþòíî
áåçïå÷íèé äëÿ êèÿí, õî÷à öå äó-
æå ñêëàäíèé òðàíñïîðòíèé êîì-
ïëåêñ. Ó íüîìó ìîæóòü òðàïëÿòè-
ñÿ ÿê³-íåáóäü àâàð³¿, àëå íå äó-
ìàþ, ùî ãëîáàëüí³.

Ñüîãîäí³ ìè âêëàäàºìî â ìåò-
ðîïîë³òåí âåëè÷åçí³ êîøòè. Â³í º
äîòàö³éíèì êîìóíàëüíèì ï³ä-
ïðèºìñòâîì, íà ÿêå ìè âèòðà÷àº-
ìî ïðèáëèçíî 500 ìëí ãðí íà ð³ê.
Óæå äàâíî ïîñòàëî ïèòàííÿ ïðî
ï³äâèùåííÿ âàðòîñò³ ïðî¿çäó â
ìåòðî, îñê³ëüêè âîíà íàâ³òü íà
òðåòèíó íå îêóïàº âèòðàò. Àëå,
îñê³ëüêè ñèòóàö³ÿ ó êðà¿í³ íåñòà-
á³ëüíà, ÿ íå âèíîøó öå ïèòàííÿ
íà ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ äëÿ òîãî,
ùîá ïî÷óòè äóìêó êèÿí ñòîñîâ-
íî òîãî, ùî âîíè äóìàþòü ç ïðè-
âîäó ìåòðîïîë³òåíó.

Öüîãî ðîêó ìè â³äêðèâàºìî 
4 íîâèõ ñòàíö³¿, êîëèøíÿ âëàäà
äîçâîëÿëà ñîá³ îäíó çà äâà ðîêè.
ß ùîäíÿ îòðèìóþ ³íôîðìàö³þ ç
ìåòðîïîë³òåíó ³ ç ðîçóì³ííÿì
ñòàâëþñÿ äî âñ³õ ïðîáëåì, ÿê³ òàì
âèíèêàþòü àáî ìîæóòü âèíèêíó-
òè.

— Ñê³ëüêè âè âèòðà÷àºòå íà ïðî-
æèâàííÿ â Êèºâ³?

— ß í³êîëè íå ðàõóâàâ, ñê³ëü-
êè ÿ âèòðà÷àþ íà ñåáå, ïðîæèâà-
þ÷è â Êèºâ³. Àëå çàçäàëåã³äü ìî-
æó âàì ñêàçàòè, ùî ÿ äóæå ñêðîì-
íî õàð÷óþñÿ. Ìîæëèâî, ñêðîì-
í³øå, í³æ áàãàòî ëþäåé, ÿê³ æè-
âóòü íà çàðïëàòó.

Ùîäî ìîãî îòî÷åííÿ, òî âîíî

îïëà÷óºòüñÿ ç ìîº¿ êèøåí³ ³ çà
òèìè ðîçö³íêàìè, ÿê³ ïðèéíÿò³ â
ì³ñò³ Êèºâ³. ß ïðàãíó íå êðèâäè-
òè ëþäåé, àëå âñå öå — ùå ðàç
ï³äêðåñëþþ — ³äå ç ìîº¿ êèøå-
í³, õî÷à ìåí³ íàëåæàòü ð³çí³ áëà-
ãà òà äåðæàâíå îáñëóãîâóâàííÿ.

— Óæå áàãàòî ðîê³â áóäóþòü òàê
çâàíèé ì³ñò Êèðïè. ×îìó òàê äîâ-
ãî? ² êîëè íàðåøò³ éîãî äîáóäó-
þòü?

— Ì³ñò Êèðïè òàê ³ çàëèøèâ-
ñÿ ó ï³äïîðÿäêóâàíí³ Ì³í³ñòåð-
ñòâà òðàíñïîðòó. ² ÷îìó éîãî íå
ïîáóäóþòü — öå çàïèòàííÿ ì³í³ñ-
òðîâ³.

— Ïàíå ìåð! Âè ùàñëèâ³?
— ×è ùàñëèâèé ÿ — öå çàïè-

òàííÿ ô³ëîñîôñüêå. ß çàâæäè áóâ
³ áóäó îïòèì³ñòîì. ² êîëè æèâ íà
çàðïëàòó ³ ïîçè÷àâ ó ñóñ³ä³â 20
êîï³éîê íà ìîëîêî äëÿ ñâî¿õ ä³-
òåé. ² êîëè áóäóâàâ ñâîþ êàð’ºðó,
äî ñëîâà, âåëüìè óñï³øíî. ß áóâ
ñòàðøèì ñë³ä÷èì ïðîêóðàòóðè
îáëàñò³, ïîò³ì çàõèñòèâ äåñåðòà-
ö³þ ó 1984 ðîö³, à ïîò³ì — çàñòóï-
íèêîì ïðîðåêòîðà Êè¿âñüêîãî
óí³âåðñèòåòó.

Õî÷à í³õòî í³êîëè ìåíå íå ïðî-
òåãóâàâ, àëå ÿ çàâæäè ââàæàâ ñå-
áå áàãàòîþ ëþäèíîþ. ß çàâæäè
ãîâîðèâ, êîëè ìè ãóëÿëè ç äðó-
æèíîþ, ùî ó ìåíå áóäå âåëè÷åç-
íèé áóäèíîê ³ â íå¿ áóäå âñå ïî-
òð³áíå äëÿ æèòòÿ. Íàâ³òü á³ëüøå,
í³æ âîíà ìð³º. Âîíà ââàæàëà ìå-
íå ìð³éíèêîì áàãàòî-áàãàòî ðî-
ê³â, àëå ÿ öå çðîáèâ. Âñå çáóëî-
ñÿ! Àëå íå âñå òàê ïðîñòî. Êî-
ëèñü ÿ äèâèâñÿ ÿêèéñü àìåðèêàí-
ñüêèé ô³ëüì ³ çàïàì’ÿòàâ îäèí
õîðîøèé âèñë³â: ìð³¿ çáóâàþòü-
ñÿ, àëå î÷³êóâàííÿ íå âèïðàâäî-
âóþòüñÿ. Îñü òàê, øàíîâíèé ÷è-
òà÷ó ãàçåòè, êèÿíèíå. Î÷³êóâàí-
íÿ íå çàâæäè âèïðàâäîâóþòüñÿ.

Ñüîãîäí³ ìåí³ 57-é ð³ê, ³ íå ìî-
æó ñêàçàòè, ùî ÿ àáñîëþòíî ùàñ-
ëèâèé. ß ìîæó ëèøå ðîçäóìóâà-
òè íà öþ òåìó. Àëå, áåçóìîâíî,
â³äïîâ³ñòè íà òàêå — ÿ, ï³ñëÿâî-
ºííà ãîëîòà, äîñÿã ó æèòò³ âñüî-
ãî, ïðî ùî ò³ëüêè ìîæå ìð³ÿòè
çâè÷àéíà ëþäèíà ç³ çâè÷àéíî¿
ñ³ì’¿. Öå ïðàâäà. Ó öüîìó ñåíñ³ ÿ
ùàñëèâèé. ß çíàþ, ÿêùî çàâòðà
ïðèïèíþ ñâîþ êàð’ºðó, òî âæå ³
òàê çðîáèâ äóæå áàãàòî íå ëèøå
äëÿ Êèºâà, àëå é äëÿ Óêðà¿íè.

ß ìàþ ïðàêòè÷íî 100 % ïîïó-
ëÿðí³ñòü. Àëå ñëàâà ìåíå îáòÿ-
æóº, ÷åðåç öå ÿ âòðàòèâ íîðìàëü-
íå ñï³ëêóâàííÿ ç³ çâè÷àéíèìè
ëþäüìè, ÿê³ º êðàùèì ïðîøàð-
êîì íàøîãî ñóñï³ëüñòâà. Ìåí³
øêîäà, ùî òàê âèéøëî, àëå ÿ òÿã-
íó ñâîþ ëÿìêó ³ áèòèìóñÿ äî
îñòàííüîãî íàáîþ. Òîìó ùî íà-
ñïðàâä³ òå, ÷èì ÿ çàéìàþñÿ, ÿê-
ùî íå áðàòè äî óâàãè ìî¿ àäì³-

í³ñòðàòèâí³ ð³øåííÿ,— öå áî-
ðîòüáà, áîðîòüáà, áîðîòüáà. Ç êèì
ÿ áîðþñÿ? Ç ð³çíèìè ëþäüìè. ß
äîñ³ ðîçä³ëÿþ ëþäåé íà õîðîøèõ
³ ïîãàíèõ. Ìåí³ øêîäà, ùî ÿ
âòðà÷àþ ÷àñ íà ñï³ëêóâàííÿ, ÿêå
ïîò³ì ÷àñòåíüêî ìåíå çðàäæóº.
Êîæíå ñëîâî, ÿêå âèìîâëÿþ, öå
ñüîãîäí³ ñëîâî ìóäðîñò³, òîìó ùî
ó ìåíå âåëè÷åçíèé äîñâ³ä â àáñî-
ëþòíî ð³çíèõ ñôåðàõ: ó ïîë³òèö³,
ó á³çíåñ³, â óïðàâë³íí³. ß â³ðþ,
ùî êîëè-íåáóäü áóäó ïîâí³ñòþ
ùàñëèâèì, ÿêèì ÿ áóâ, êîëè ó
ìåíå áóëè âñüîãî ëèøå îäí³ øòà-
íè, ê³ëüêà ñîðî÷îê ³ áàãàòî-áàãà-
òî ïëàí³â íà ìàéáóòíº.

— ×îìó âè ïðîäàëè “Ïðàâåêñ-
áàíê”?

— ß íå õî÷ó çàéìàòèñÿ á³çíå-
ñîì. Á³çíåñ — öå ìîº ìèíóëå. ß
íå á³çíåñìåí, àëå åôåêòèâíèé ÷è-
íîâíèê. Êîëè ñüîãîäí³ áàãàòî
ëþäåé, ÿê³ æèâóòü ò³ëüêè íà õà-
áàð³, ãîâîðÿòü ïðî ìåíå ÿê ïðî
“ëþäèíó ç êîñìîñó” àáî ÿê ïðî
ïîãàíîãî ÷èíîâíèêà — âîíè
ïðîñòî áðåøóòü. Àáî ç³çíàþòüñÿ,
ùî äëÿ íèõ çåìíå æèòòÿ — öå õà-
áàð³ òà êîðóïö³ÿ, ÿê³ ïðèêðèâàþ-
òüñÿ ïîë³òè÷íèì ìàðíîñë³â’ÿì.
Õîòü áè ÷èì çàéìàâñÿ, ÿ çàâæäè
áóâ âèùèì çà íèõ — ³ çà ðàäÿí-
ñüêèõ ÷àñ³â, ³ ñüîãîäí³. Ó ìåíå
âèéøëî âñå.

Ñüîãîäí³ â “Ïðàâåêñ-áàíêó”
ïðàöþº 11 òèñ. ëþäåé. Ç êîëèø-
íüîãî á³çíåñó ó ìåíå çàëèøèëî-
ñÿ áàãàòî ï³äïðèºìñòâ, àëå ÿ âòðà-
òèâ ³íòåðåñ äî ãðîøåé — öå, äî
ñëîâà, ñòîñóºòüñÿ ïîïåðåäíüîãî
çàïèòàííÿ ïðî ùàñòÿ. ß íå ðàõóþ
ãðîøåé. Âîíè íå ö³êàâëÿòü ìåíå
í³ÿêîþ ì³ðîþ. ß íå õî÷ó áóòè
íàéáàãàòøîþ ëþäèíîþ ó ñâ³ò³. ß
íå õî÷ó áóòè âçàãàë³ áàãàòèì. ß
æèâó çâè÷àéíèì æèòòÿì çâè÷àé-
íîãî êèÿíèíà.

ßêùî ãîâîðèòè ïðî ìåíå ÿê
ïðî îñîáèñò³ñòü, òî ÿ íå ïðîñòèé
ÿê “ïîñò³ë”, à ëþäèíà ç àìá³ö³-
ÿìè ³ ïåâíèìè ïîãëÿäàìè, ÿê³
â³äð³çíÿþòü ìåíå, ìîæëèâî, â³ä
òèõ, õòî ñòî¿òü á³ëÿ ê³îñê³â ³ ï’º
ïèâî. Í³, ÿ íå òàêèé, àëå ÿ ïðîñ-
òèé. Çâè÷àéíèé äîöåíò Êè¿â-
ñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³
õëîïåöü ç ìèíóëîãî. Ìèíóëîãî,
â ÿêîìó ÿ çóñòð³÷àâ äóæå áàãàòî
ëþäåé, ÿê³ ï³êëóâàëèñÿ ïðî ìå-
íå ³ ãîäóâàëè ìåíå. Äàâàëè ìåí³
ïðèòóëîê, ÿêùî ìàìà ñï³çíþâà-
ëàñÿ.

ß ëþäèíà, ÿêà çíàº ³ ðîçóì³º
÷óæèé á³ëü! ß — çâè÷àéíà ëþäè-
íà. ßêùî âè ââàæàòèìåòå ìåíå òà-
êèì, òî öÿ äóìêà çá³ãàòèìåòüñÿ ç
ìî¿ìè óÿâëåííÿìè ïðî ìåíå ñàìî-
ãî. Á³ëüøå ìåí³ äîäàòè í³÷îãî

Анна МАЗИТОВА,
cпеціально для “Хрещати а”
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9 áåðåçíÿ íà÷àëüíèê ÊÏ
“Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ”
Îëåã ÊÎÏÈË 
ñâÿòêóâàâ 39-ð³÷÷ÿ

Свої вітання йом шле начальни КП “Ки-
ївсь ий метрополітен” Петро МІРОШНИ-
КОВ:

— Я з вели ою пова ою ставлюся до очолюва-
ної вами ор анізації. Бажаю здоров’я, спіхів, любові, родинно о затиш-
. Зич м жньо захищати ом нальн нер хомість, здоб т ів на профе-

сійній ниві й сіх земних бла !

10 áåðåçíÿ ãîëîâíèé ðåäàêòîð
³íòåðíåò-âèäàííÿ
“Óêðà¿íñüêà ïðàâäà” 
Îëåíà ÏÐÈÒÓËÀ 
ñâÿòêóâàëà 41-ð³÷÷ÿ

З днем народження її вітає народний де-
п тат від Партії ре іонів Тарас ЧОРНОВІЛ:

— Олено, вітаю тебе з цим ч довим святом!
Бажаю щастя і щоб не траплялося більше та их тяж их випроб вань,
я і б ли на твоєм життєвом шлях . Для ж рналіста основою діяль-
ності і най оловнішою в ній є свобода слова. Одна важливо б ти не
лише поч тим, а й мати рез льтат. В “У раїнсь ій правді” виходять
серйозні п блі ації, але змінити політичне становище не вдається, тож
бажаю, аби сит ація виправилася. Зич натхнення і доброї праці!

10 áåðåçíÿ ãîëîâíîìó
ðåäàêòîðó òèæíåâèêà
“Äçåðêàëî òèæíÿ” 
Âîëîäèìèðó ÌÎÑÒÎÂÎÌÓ
âèïîâíèâñÿ 61 ð³ê
Зі святом йо о вітає в. о. оловно о реда -
тора азети “Хрещати ” Денис ЖАРКИХ:

— Приємно, що одним з моїх попередни ів
азеті “Хрещати ” б в Володимир Павлович.

Завдя и йом “Хрещати ” сформ вався я пізнаваний бренд. Том ба-
жаю йом створити ще ба ато ч дових і впливових раїнсь их видань,
я і стан ть відомими. Нехай йо о творчість завжди надихає раїнців
на с переч и і роз міння сит ації. Щоб завдя и та им людям, я пан
Володимир, ромадсь а д м а не засн ла!

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß Ïàðèçüêà Òð³óìôàëüíà
àðêà îñâîþº íîâ³òí³
òåõíîëîã³¿
Îãëÿä ïîä³é ñòîëèöü ñâ³òó
"Хрещати " пропон є чи-
тачам зазирн ти проб-
леми меш анців інших
міст. Для цьо о ми під о-
т вали добір міжнарод-
них новин та подій світо-
вих столиць.

ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Берлінсь стін
вшан ють м зеєм

Ó Áåðë³í³ ïî÷èíàþòü áóä³â-
íèöòâî ³ñòîðè÷íîãî êîìïëåêñó,
ïðèñâÿ÷åíîãî Áåðë³íñüê³é ñò³í³,
ÿêà ìàéæå 30 ðîê³â ðîçä³ëÿëà ì³ñ-
òî íà äâ³ ÷àñòèíè. Ïåðøó ÷àñòè-
íó ìåìîð³àëó çáèðàþòüñÿ â³äêðè-
òè 9 ëèñòîïàäà 2009 ðîêó — äî
20-¿ ð³÷íèö³ êðàõó Áåðë³íñüêî¿
ñò³íè, à çàâåðøèòè ðîáîòè ïåðåä-
áà÷àþòü äî 13 ñåðïíÿ 2011 ðîêó,
êîëè âèïîâíèòüñÿ 50 ðîê³â ç äíÿ
¿¿ çâåäåííÿ. Íèí³ íà Áåðíà-
óåðøòðàññå ìîæíà â³äâ³äàòè ôî-
òîãàëåðåþ ïðîñòî íåáà, ïðèñâÿ-
÷åíó ìàéáóòí³é ñïîðóä³. Ñàìå òóò
çáåð³ãñÿ ºäèíèé ôðàãìåíò ñò³íè,
ùî äàº óÿâëåííÿ ïðî òå, ÿêèé âî-
íà ìàëà âèãëÿä. Áåðë³íñüêà ñò³íà,
çâåäåíà â ñåðïí³ 1961 ðîêó âëà-
äîþ Í³ìåöüêî¿ Äåìîêðàòè÷íî¿
Ðåñïóáë³êè íà ë³í³¿ êîðäîíó ç Ôå-
äåðàòèâíîþ Ðåñïóáë³êîþ Í³ìå÷-
÷èíà, îñòàòî÷íî ïåðåðâàëà â³ëü-
íå ñïîëó÷åííÿ ì³æ äâîìà ÷àñòè-
íàìè ì³ñòà, ðîçä³ëåíîãî ç 1948
ðîêó. Ç òîãî ÷àñó ³ äî 1989 ðîêó
á³ëÿ ñò³íè çàãèíóëè 93 ëþäèíè,
ùî íàìàãàëèñÿ ïåðåáðàòèñÿ ÷åðåç
íå¿ íà òåðèòîð³þ ÔÐÍ. Ó 1990
ðîö³ á³ëüøó ÷àñòèíó áåòîííî¿
ñïîðóäè çíåñëè, à øìàòîê, ùî
çáåð³ãñÿ, ðîçïèñàëè 118 õóäîæíè-
ê³â ç³ âñüîãî ñâ³òó.

Нові техноло ії
роз аж ть
про паризь
Трі мфальн ар

Íîâà åêñïîçèö³ÿ, ùî â³äêðèëà-
ñÿ â ìóçå¿ ïàðèçüêî¿ Òð³óìôàëü-
íî¿ àðêè, ðîçïîâ³äàº ïðî ³ñòîð³þ
ö³º¿ çíàìåíèòî¿ ñïîðóäè. Ï³ä ÷àñ
ñòâîðåííÿ âèñòàâêè, ùî ðîçì³ñ-
òèëàñÿ íà òðüîõ ïîâåðõàõ, âèêî-
ðèñòàëè ñó÷àñí³ ³íòåðàêòèâí³ òåõ-
íîëîã³¿. Â³äâ³äóâà÷³ ìîæóòü ïîáà-
÷èòè ìóëüòèìåä³éíå çîáðàæåííÿ
àðõ³òåêòóðíèõ ïðîåêò³â àðêè, ùî
çàëèøèëèñÿ íåðåàë³çîâàíèìè, à
òàêîæ ò³ äåòàë³, ÿê³ íàðàç³ âòðà-
÷åí³. Íà åêðàíàõ â³äâ³äóâà÷àì äå-
ìîíñòðóþòü êàäðè ç õðîí³êè âî-
ºííèõ ðîê³â, à òàêîæ ³ñòîðè÷í³
ô³ëüìè. Áóä³âíèöòâî Òð³óìôàëü-
íî¿ àðêè ïî÷àëîñÿ çà ðîçïîðÿ-
äæåííÿì Íàïîëåîíà I â 1806 ðî-
ö³, ùîá â³ääàòè ÷åñòü ôðàíöóçü-
ê³é àðì³¿. Çàê³í÷èëè 30 ðîêàìè
ï³çí³øå ï³ä ÷àñ ïðàâë³ííÿ îñòàí-
íüîãî êîðîëÿ Ôðàíö³¿ Ëó¿-Ô³ë³ïà.
Íà ñò³íàõ àðêè íàïèñàí³ íàçâè
íàéâàæëèâ³øèõ áèòâ, âèãðàíèõ
Ôðàíö³ºþ, òà ³ìåíà ¿¿ çíàìåíèòèõ
âîºíà÷àëüíèê³â.

Вати ан вибачається
перед Галілеєм

Ó îäíîìó ç ñàä³â Âàòèêàíà
âñòàíîâëÿòü ïàì’ÿòíèê Ãàë³ëåî
Ãàë³ëåþ — ³òàë³éñüêîìó ô³çèêî-
â³ ³ àñòðîíîìó. Òàêèì ÷èíîì íè-

í³øí³ ñëóæèòåë³ êàòîëèöüêî¿
öåðêâè õî÷óòü âèáà÷èòèñÿ çà ïî-
ìèëêè ñâî¿õ ïîïåðåäíèê³â ³ âè-
çíàòè çàñëóãè â÷åíîãî. ßê â³äî-
ìî, íà ï³äñòàâ³ ñâî¿õ ñïîñòåðå-
æåíü çà íåáîì Ãàë³ëåé çðîáèâ
âèñíîâêè ïðî òå, ùî ãåë³îöåí-
òðè÷íà ñâ³òîáóäîâà (óÿâëåííÿ ïðî
òå, ùî Ñîíöå º öåíòðàëüíèì íå-
áåñíèì ò³ëîì, íàâêîëî ÿêîãî
îáåðòàþòüñÿ Çåìëÿ òà ³íø³ ïëà-
íåòè), çàïðîïîíîâàíà Ìèêîëîþ
Êîïåðíèêîì, º ïðàâèëüíîþ. Îñ-
ê³ëüêè òåîð³ÿ ðîçõîäèëàñÿ ç áóê-
âàëüíèì ïðî÷èòàííÿì äåÿêèõ
ïñàëì³â, à òàêîæ îäíîãî â³ðøà
Á³áë³¿, Ãàë³ëåÿ 1663 ðîêó âèêëè-
êàëè äî Ðèìó ³ çàæàäàëè ïðèïè-
íèòè ¿¿ ïðîïàãàíäó. Â÷åíèé áóâ
çìóøåíèé ï³äêîðèòèñÿ. Ðåàá³ë³-
òàö³ºþ Ãàë³ëåÿ ç 1979 ðîêó ïå-
ðåéìàâñÿ ðèìñüêèé ïàïà ²îàíí
Ïàâëî II. Ó 1992 ðîö³ Âàòèêàí
îô³ö³éíî âèçíàâ, ùî Çåìëÿ íå º
íåðóõîìèì ò³ëîì ³ ñïðàâä³ îáåð-
òàºòüñÿ íàâêîëî Ñîíöÿ. Â ³ñòîð³¿
ñóäó íàä Ãàë³ëåºì ïîñòàâèëè
êðàïêó.

У Ба з’являться
отелі формі дис а
та півмісяця

Êîðåéñüê³ ³íæåíåðè ³ àðõ³òåê-
òîðè ðîçðîáèëè äëÿ ñòîëèö³ Àçåð-
áàéäæàíó ïðîåêò óí³êàëüíîãî
òîðãîâî-ãîòåëüíîãî öåíòðó. Äâ³
áóä³âë³ ç ïîåòè÷íèìè íàçâàìè
“Çàòîêà Ïîâíîãî Ì³ñÿöÿ” ³ “Êàñ-
ï³é Ïëþñ” ðîçòàøóþòü íà ïðîòè-
ëåæíèõ ê³íöÿõ áàêèíñüêî¿ áóõòè.
“Çàòîêà Ïîâíîãî Ì³ñÿöÿ” ìàòè-
ìå âèãëÿä äèñêà, ùî ñòî¿òü íà
ðåáð³, ç íàñêð³çíèì îòâîðîì
áëèæ÷å äî âåðõíüîãî êðàþ, “Êàñ-
ï³é Ïëþñ” ìàòèìå ôîðìó àðêè.
×àñòèíîþ áóä³âë³ “Êàñï³é Ïëþñ”
áóäóòü “Ãîòåëü Ïîâíîãî Ì³ñÿöÿ”
³ “Ïàëàö Ï³âì³ñÿöÿ”. 32-ïîâåðõî-
âèé ãîòåëü ìàòèìå 221 íîìåð.
Ïîçàäó ãîòåëþ ñòîÿòèìóòü ÷îòè-
ðè âèñîòí³ áóä³âë³, òðè ç ÿêèõ áó-
äóòü æèòëîâèìè. Ó áóä³âë³ “Çàòî-
êà Ïîâíîãî Ì³ñÿöÿ” ðîçòàøóþòü
35-ïîâåðõîâèé ãîòåëü êëàñó
“ëþêñ” çàãàëüíîþ ïëîùåþ ïîíàä
100 òèñ. êâ. ì, ÿêèé ìàòèìå 382
íîìåðè.

Ліхтарі Лондона
об орн ть поролоном

Ë³õòàðí³ ñòîâïè íà ëîíäîí-
ñüê³é âóëèö³ Áð³ê Ëåéí çàãîðíóòü

ó ïîðîëîí. Ïðè÷èíîþ òàêîãî ð³-
øåííÿ ñòàëà òóðáîòà ì³ñüêî¿ âëà-
äè ïðî æèòåë³â ³ ãîñòåé ì³ñòà.
Ñïðàâà ó òîìó, ùî ëèøå çà ìè-
íóëèé ð³ê ìàéæå 70 òèñÿ÷ ãîðî-
äÿí îòðèìàëè òðàâìè, íàòèêà-
þ÷èñü íà ë³õòàðí³ ñòîâïè, ï³ä ÷àñ
êîðèñòóâàííÿ ìîá³ëüíèì òåëå-
ôîíîì àáî íàáèðàþ÷è òåêñòè
SMS-ïîâ³äîìëåíü. Òðàâìè îòðè-
ìàëè ó ð³çíèõ ÷àñòèíàõ ì³ñòà, àëå
ñóìíèì ðåêîðäñìåíîì ñòàëà ñà-
ìå Áð³ê Ëåéí, ðîçòàøîâàíà íà
ñõîä³ áðèòàíñüêî¿ ñòîëèö³. Ó âè-
ïàäêó, ÿêùî åêñïåðèìåíò âè-
ÿâèòüñÿ âäàëèì, íàäàë³ â ïîðî-
ëîí îáãîðíóòü ñòîâïè é ³íøèõ
âóëèöü.

У Римі можна
відвідати імнати
імператора Ав ста

Íà ïàëàòèíñüêîìó ïàãîðá³, êî-
ëèñö³ Ðèìà, â³äêðèëè ÷îòèðè
ïðèêðàøåí³ ôðåñêàìè ê³ìíàòè
áóäèíêó ³ìïåðàòîðà Àâãóñòà. Ó
äâîïîâåðõîâ³é áóäîâ³, âèÿâëåí³é
àðõåîëîãàìè â 1970-õ ðîêàõ ï³ä
ðó¿íàìè ï³çí³øå çáóäîâàíîãî ³ì-
ïåðàòîðñüêîãî ïàëàöó, Àâãóñò
æèâ äî òîãî, ÿê ñòàâ âèäàòíèì
ïðàâèòåëåì Ðèìà. Ðåñòàâðàö³ÿ â³-
òàëüí³, ñïàëüí³, ïðîñòîðî¿ â³òàëü-
í³ ³ íåâåëèêîãî êàá³íåòó êîøòó-
âàëà 1,5 ì³ëüéîíà ºâðî.

Собор Свято о
Мар а врят є ільце

Íà ïëîù³ Ñâÿòîãî Ìàðêà, ùî
ó Âåíåö³¿, ðîçïî÷àëè ðåñòàâðàö³é-
í³ ðîáîòè. ¯õíüîþ ìåòîþ º çì³ö-
íèòè 99-ìåòðîâó äçâ³íèöþ ñîáî-
ðó Ñâÿòîãî Ìàðêà. Ó ôóíäàìåíò
çíàìåíèòî¿ ÷îòèðèãðàííî¿ áàøòè
âñòàâëÿòü íåïîì³òíå äëÿ îêà òè-
òàíîâå “ê³ëüöå”, ÿêå äîçâîëèòü
óáåðåãòè ¿¿ â³ä îáâàëåííÿ, àäæå
³íæåíåðè âèÿâèëè íåâåëèê³
ñòðóêòóðí³ çðóøåííÿ â äçâ³íèö³.
Ôóíäàìåíò áàøòè ðåãóëÿðíî çà-
òîïëþþòü ïðèëèâè, ùî òàêîæ çà-
ãðîæóº ¿¿ ñò³éêîñò³.

Óðÿä ²òàë³¿ ç 2003 ðîêó äîêëà-
äàº çóñèëü, àáè çðîáèòè Âåíåö³þ
ìåíø âðàçëèâîþ äî ïîøêîäæåíü,
ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ï³äâèùåííÿì ð³âíÿ
âîäè â ì³ñò³. Âæå ïîáóäîâàíî 78
ìîá³ëüíèõ äàìá. Çì³öíåííÿ äçâ³-
íèö³ — öå ÷àñòèíà âåëèêîãî ïðî-
åêòó ùîäî çàõèñòó àðõ³òåêòóðíèõ
âèçíà÷íèõ ïàì’ÿòîê ïëîù³ Ñâÿ-
òîãî Ìàðêà

Трі мфальна ар а з стріне остей Парижа ще й новітніми техноло іями
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Правління за рито о а ціонерно о товариства
“ПроКредит Бан ”

(надалі — “Бан ”), розташовано о за адресою:
проспе т Перемо и, 107-А, 03115, м. Київ,

повідомляє, що чер ові за альні збори а ціонерів Бан
(надалі — “Збори”) б д ть проведені 28 вітня 2008 ро

о 12.00 в приміщенні Бан .
Порядо денний:

1. Затвердження звіт і виснов Ревізійної омісії Бан за підс м ами перевір и фінансово-
осподарсь ої діяльності Бан за рез льтатами 2007 фінансово о ро .

2. Затвердження річної фінансової звітності та річних рез льтатів діяльності Бан за 2007
фінансовий рі .

3. Затвердження а диторсь о о звіт та виснов зовнішньо о а дитора за рез льтатами
перевір и фінансової звітності Бан за 2007 рі , с ладеної відповідно до вимо
за онодавства У раїни.

4. Затвердження а диторсь о о звіт та виснов зовнішньо о а дитора за рез льтатами
перевір и фінансової звітності Бан за 2007 рі , с ладеної відповідно до вимо міжнародних
стандартів б х алтерсь о о облі та звітності.

5. Розподіл приб т та збит ів Бан в 2007р.
6. Затвердження рішення щодо сплати дивідендів, їх розмір , стро та поряд виплати.
7. Роз ляд питань, пов’язаних із підвищенням ефе тивності системи правління ризи ами,

забезпечення збалансованості а тивів і пасивів за стро ами їх по ашення, підвищення
вимо до ритеріїв оцін и фінансово о стан позичальни ів, своєчасно о і повно о
форм вання резервів та ни нення онфлі т інтересів.

8. Затвердження про нозної страте ії розвит Бан на 2008-2010 ро и.
9. Зміни с ладі Спостережної ради Бан .
10. Обрання ново о члена до с лад Ревізійної омісії Бан .
11. Затвердження нової реда ції Положення про Ревізійн омісію Бан .
12. Зміна ор анізаційно-правової форми Бан .

А ціонери мож ть ознайомитися з до ментами, пов`язаними з поряд ом денним Зборів,
за місцезнаходженням Бан .

Реєстрація а ціонерів Бан та їх представни ів провадиться з 8.00 до 11.00. Представни и
а ціонерів повинні мати при собі до мент, я ий посвідч є їх повноваження, та до мент, я ий
посвідч є особ . Довід и за телефоном (044) 590-1000.

Додато 1 до повідомлення
Основні по азни и фінансово- осподарсь ої діяльності Бан (тис. рн.)

Правління за рито о а ціонерно о товариства “ПроКредит Бан ”
Ліцензія НБУ № 195 від 13 жовтня 2003.

Наймен вання по азни а
період

звітний попередній

Усьо о а тивів 2500115 1850084

Основні засоби 172165 64729

Дов остро ові фінансові інвестиції 250 0

Кредити, що надані бан ам 192034 133915

Кредити, що надані юридичним та фізичним особам 1905476 1462838

Грошові ошти та їх е віваленти 165584 151500

Нерозподілений приб то - -

Власний апітал 258926 134708

Стат тний апітал 150000 75000

Дов остро ові зобов’язання 1513195 1084717

Поточні зобов’язання 447838 562535

Чистий приб то (збито ) 14970 21867

Середньорічна іль ість а цій (шт.) 309432 157302

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

- -

Чисельність працівни ів на інець період (осіб) 1803 1562
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хрещатик

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОГО

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Про затвердження  календарного плану 
проведення VI сесії 

Київської міської ради V скликання 
(січень — липень 2008 року)

Розпорядження Київського міського голови № 665 від 29 листопада 2007 року
Із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Київського міського голови від

19.02.2008 № 33, від 27.02.2008 № 38

Відповідно до статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 18 Регламенту
Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.06.06 № 14/14, та врахову"
ючи пропозиції депутатських фракцій та груп Київської міської ради:

çàòâåðäèòè êàëåíäàðíèé ïëàí ïðîâåäåííÿ VI ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè V ñêëèêàííÿ
(ñ³÷åíü — ëèïåíü 2008 ðîêó) çã³äíî ç äîäàòêîì.

Голова Л. Черновець ий

Додаток
до розпорядження Київського міського голови 

від 29.11.2007 № 665

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
проведення VI сесії Київської міської ради 
V скликання  (січень — липень 2008 року)

(календарний план четвертого та наступних пленарних засідань VI сесії
Київради V скликання викладено в редакції додатку до розпорядження

Київського міського голови від 27.02.2008 № 38)

Ïåðøå ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ VI ñåñ³¿ Êè¿âðàäè V ñêëèêàííÿ (17.01.08)

15.01, â³âòîðîê Çàñ³äàííÿ Ïðåçèä³¿ Êè¿âðàäè
17.00

17.01, ÷åòâåð Ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ
10.00

Äðóãå ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ VI ñåñ³¿ Êè¿âðàäè V ñêëèêàííÿ (24.01.08)

15.01, â³âòîðîê Çàñ³äàííÿ Ïðåçèä³¿ Êè¿âðàäè
17.00

24.01, ÷åòâåð Ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ
10.00

Òðåòº ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ VI ñåñ³¿ Êè¿âðàäè V ñêëèêàííÿ (31.01.08)

22.01, â³âòîðîê Çàñ³äàííÿ Ïðåçèä³¿ Êè¿âðàäè
17.00

31.01, ÷åòâåð Ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ
10.00

×åòâåðòå ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ VI ñåñ³¿ Êè¿âðàäè V ñêëèêàííÿ (13.03.08)

04.03, â³âòîðîê Çàñ³äàííÿ Ïðåçèä³¿ Êè¿âðàäè
17.00

13.03, ÷åòâåð Ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ
10.00

Ï’ÿòå ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ VI ñåñ³¿ Êè¿âðàäè V ñêëèêàííÿ (27.03.08)

18.03, â³âòîðîê Çàñ³äàííÿ Ïðåçèä³¿ Êè¿âðàäè
17.00

27.03, ÷åòâåð Ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ
10.00

Øîñòå ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ VI ñåñ³¿ Êè¿âðàäè V ñêëèêàííÿ (10.04.08)

01.04, â³âòîðîê Çàñ³äàííÿ Ïðåçèä³¿ Êè¿âðàäè
17.00

10.04, ÷åòâåð Ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ
10.00

Ñüîìå ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ VI ñåñ³¿ Êè¿âðàäè V ñêëèêàííÿ (24.04.08)

15.04, â³âòîðîê Çàñ³äàííÿ Ïðåçèä³¿ Êè¿âðàäè
17.00

24.04, ÷åòâåð Ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ
10.00

Âîñüìå ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ VI ñåñ³¿ Êè¿âðàäè V ñêëèêàííÿ (15.05.08)

06.05, â³âòîðîê Çàñ³äàííÿ Ïðåçèä³¿ Êè¿âðàäè
17.00

15.05, ÷åòâåð Ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ
10.00

Äåâ’ÿòå ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ VI ñåñ³¿ Êè¿âðàäè V ñêëèêàííÿ (29.05.08)

20.05, â³âòîðîê Çàñ³äàííÿ Ïðåçèä³¿ Êè¿âðàäè
17.00

29.05, ÷åòâåð Ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ
10.00

Äåñÿòå ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ VI ñåñ³¿ Êè¿âðàäè V ñêëèêàííÿ (05.06.08)

27.05, â³âòîðîê Çàñ³äàííÿ Ïðåçèä³¿ Êè¿âðàäè
17.00

05.06, ÷åòâåð Ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ
10.00

Îäèíàäöÿòå ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ VI ñåñ³¿ Êè¿âðàäè V ñêëèêàííÿ (11.06.08)

03.06, â³âòîðîê Çàñ³äàííÿ Ïðåçèä³¿ Êè¿âðàäè
17.00

12.06, ÷åòâåð Ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ
10.00

Äâàíàäöÿòå ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ VI ñåñ³¿ Êè¿âðàäè V ñêëèêàííÿ (19.06.08)

10.06, â³âòîðîê Çàñ³äàííÿ Ïðåçèä³¿ Êè¿âðàäè
17.00

19.06, ÷åòâåð Ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ
10.00

Òðèíàäöÿòå ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ VI ñåñ³¿ Êè¿âðàäè V ñêëèêàííÿ (26.06.08)

17.06, â³âòîðîê Çàñ³äàííÿ Ïðåçèä³¿ Êè¿âðàäè
17.00

26.06, ÷åòâåð Ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ
10.00

×îòèðíàäöÿòå ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ VI ñåñ³¿ Êè¿âðàäè V ñêëèêàííÿ (03.07.08)

24.06, â³âòîðîê Çàñ³äàííÿ Ïðåçèä³¿ Êè¿âðàäè
17.00

03.07, ÷åòâåð Ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ
10.00

Ï’ÿòíàäöÿòå ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ VI ñåñ³¿ Êè¿âðàäè V ñêëèêàííÿ (10.07.08)

01.07, â³âòîðîê Çàñ³äàííÿ Ïðåçèä³¿ Êè¿âðàäè
17.00

10.07, ÷åòâåð Ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ
10.00

Ø³ñòíàäöÿòå ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ VI ñåñ³¿ Êè¿âðàäè V ñêëèêàííÿ (17.07.08)

08.07, â³âòîðîê Çàñ³äàííÿ Ïðåçèä³¿ Êè¿âðàäè
17.00

17.07, ÷åòâåð Ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ
10.00

Заст пни олови — ерівни апарат
ви онавчо о ор ан Київради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
Б. Стичинсь ий
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1. Íà÷àëüíèêàì ãîëîâíèõ óïðàâë³íü òà
óïðàâë³íü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äî 14
ãðóäíÿ 2007 ðîêó ïîäàòè çàñòóïíèêó ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ —
êåð³âíèêó àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) Ñòè÷èíñüêîìó Á. Ñ. ïëàíè ðîáîòè ³ç ï³ä-
ãîòîâêè òà âèíåñåííÿ íà ðîçãëÿä ïëåíàðíèõ
çàñ³äàíü ñåñ³é Êè¿âðàäè V ñêëèêàííÿ íà 2008
ð³ê ïðîåêò³â ð³øåíü Êè¿âðàäè.

2. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ — êåð³âíèêó àïà-
ðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) Ñòè-
÷èíñüêîìó Á. Ñ. äî 18 ãðóäíÿ 2007 ðîêó ïî-
äàòè çàñòóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðå-
òàðþ Êè¿âðàäè Äîâãîìó Î. Ñ. çâåäåíèé
ïëàí ðîáîòè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ³ç ï³äãîòîâêè òà âèíåñåííÿ íà ðîçãëÿä
ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü ñåñ³é Êè¿âðàäè V ñêëè-
êàííÿ íà 2008 ð³ê ïðîåêò³â ð³øåíü Êè¿â-
ðàäè, ðîçðîáëåíèé íà ï³äñòàâ³ ïëàí³â, âè-
çíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Ãîëîâàì ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âðàäè ç
óðàõóâàííÿì ïëàí³â ðîáîòè, âèçíà÷åíèõ ó
ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, òà ç óðàõóâàí-

Про будівництво кабельної лінії 
10 кВ ПС “Осокорки;РП “349”
заводу “Енергія “Київенерго”

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1430 
від 1 листопада 2007 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою надійного
енергопостачання заводу “Енергія “Київенерго”:

1. Âèçíà÷èòè Àêö³îíåðíó åíåðãîïîñòà-
÷àëüíó êîìïàí³þ “Êè¿âåíåðãî” çàìîâíè-
êîì áóä³âíèöòâà êàáåëüíî¿ ë³í³¿ 10 êÂ ÏÑ
“Îñîêîðêè-ÐÏ “349” çàâîäó “Åíåðã³ÿ
“Êè¿âåíåðãî”.

2. Àêö³îíåðí³é åíåðãîïîñòà÷àëüí³é êîì-
ïàí³¿ “Êè¿âåíåðãî”:

2.1. Ãåíåðàëüíó ï³äðÿäíó îðãàí³çàö³þ ç
áóä³âíèöòâà êàáåëüíî¿ ë³í³¿ 10 êÂ ÏÑ
“Îñîêîðêè-ÐÏ “349” çàâîäó “Åíåðã³ÿ
“Êè¿âåíåðãî” âèçíà÷èòè íà òåíäåðí³é îñ-
íîâ³ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.2. Âèêîíàòè ðîáîòè ï³ñëÿ âèêîíàííÿ
ï³äïóíêòó 2.3. öüîãî ïóíêòó òà çàáåçïå÷è-
òè òðèçì³ííèé ðåæèì ðîáîòè.

2.3. Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò îäåð-
æàòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äîçâ³ë íà
âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâë³í-
í³ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî
êîíòðîëþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà îðäåð íà âèêîíàííÿ
ðîá³ò â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ
çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ïàëèâà, åíåð-

ãåòèêè òà åíåðãîçáåðåæåííÿ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ô³íàíñó-
âàííÿ ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà êàáåëüíî¿ ë³í³¿
10 êÂ ÏÑ “Îñîêîðêè-ÐÏ “349” çàâîäó
“Åíåðã³ÿ “Êè¿âåíåðãî” çä³éñíèòè â ìåæàõ
çàãàëüíèõ àñèãíóâàíü, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðî-
ãðàìîþ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëü-
òóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê ïî
Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ïàëèâà, åíåðãåòè-
êè òà åíåðãîçáåðåæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà íàäà-
òè ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ äî ïðîåêòó
Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà
êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2008 òà
íàñòóïí³ ðîêè.

4. 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

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

Голова Л. Черновець ий

Про визнання такими, 
що втратили чинність: пункт 1

розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 07.08.2003 № 1463 

та розпоряджень Київської міської державної
адміністрації від 02.03.2005 № 275, 

від 06.09.2005 № 1651
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1507 

від 22 листопада 2007 року

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції в місті Києві 14 січня 2008 р. за № 1/767

У зв’язку із виконанням функцій щодо надання безоплатної правової допомоги окремим категоріям ма"
лозахищених верств населення м. Києва, які опинилися у складних життєвих обставинах, структурним під"
розділом комунального підприємства “Госпкомобслуговування” “Центр правової допомоги киянам, які
опинились у складних життєвих обставинах”, створеним розпорядженням Київського міського голови від
08.11.2006 № 398/585 “Про створення структурного підрозділу комунального підприємства “Госпкомоб"
слуговування” “Центр правової допомоги киянам, які опинились у складних життєвих обставинах”:

Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü:
— Ïóíêò 1 ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
07.08.2003 ¹ 1463 “Ïðî çàáåçïå÷åííÿ ïðà-
âîâîþ äîïîìîãîþ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ
âåðñòâ íàñåëåííÿ ì. Êèºâà”, çàðåºñòðîâà-
íîãî â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³íí³
þñòèö³¿ 22.08.2003 çà ¹ 59/545;

— Ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 02.03.2005
¹ 275 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ çì³í òà äîïîâ-
íåíü äî Òèì÷àñîâîãî ïîëîæåííÿ ïðî ïî-
ðÿäîê íàäàííÿ áåçîïëàòíî¿ ïðàâîâî¿ äîïî-
ìîãè Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ìóí³öèïàëüíîþ
êîëåã³ºþ àäâîêàò³â ìàëîçàáåçïå÷åíèì âåð-

ñòâàì íàñåëåííÿ ì. Êèºâà”, çàðåºñòðîâà-
íå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³íí³ þñ-
òèö³¿ 16.03.2005 çà ¹ 16/658;

— Ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 06.09.2005
¹ 1651 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ çì³í òà äî-
ïîâíåíü äî Òèì÷àñîâîãî ïîëîæåííÿ ïðî
ïîðÿäîê íàäàííÿ áåçîïëàòíî¿ ïðàâîâî¿ äî-
ïîìîãè Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ìóí³öèïàëü-
íîþ êîëåã³ºþ àäâîêàò³â ìàëîçàáåçïå÷åíèì
âåðñòâàì íàñåëåííÿ ì. Êèºâà”, çàðåºñòðî-
âàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³íí³
þñòèö³¿ 21.09.2005 çà ¹ 48/690.

Голова Л. Черновець ий

Про організацію в м. Києві 
соціального патрулювання 

в зимовий період 2007 — 2008 років
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1537 

від 27 листопада 2007 року

Відповідно до статті 5 Закону України “Про соціальні послуги”, статті 14 Закону України “Про основи со"
ціального захисту бездомних громадян та безпритульних дітей”, на виконання постанови Кабінету Мініс"
трів України від 30.03.2006 № 404 “Про затвердження Типового положення про центр обліку бездомних
громадян”, з метою забезпечення бездомних та безпритульних громадян гарячим харчуванням, теплими
речами і взуттям:

1. Îðãàí³çóâàòè â ì³ñò³ Êèºâ³ â ïåð³îä ç
01.12.2007 äî 01.04.2008 ðîêó ñîö³àëüíå
ïàòðóëþâàííÿ.

2. Óòâîðèòè ì³ñüêèé îïåðàòèâíèé
øòàá äîïîìîãè áåçäîìíèì òà áåçïðè-
òóëüíèì ãðîìàäÿíàì òà êîîðäèíàö³¿ ñî-
ö³àëüíîãî ïàòðóëþâàííÿ â ì. Êèºâ³ â çè-
ìîâèé ïåð³îä òà çàòâåðäèòè éîãî ñêëàä
(äîäàºòüñÿ).

3. Óòâîðèòè íà áàç³ áóäèíêó ñîö³àëüíî-
ãî ï³êëóâàííÿ òðè âè¿çíèõ áðèãàäè äëÿ
çä³éñíåííÿ ñîö³àëüíîãî ïàòðóëþâàííÿ â
çèìîâèé ïåð³îä 2007 — 2008 ðîê³â (äàë³ ïî
òåêñòó — âè¿çí³ áðèãàäè).

4. Çàòâåðäèòè çàõîäè ùîäî çàáåçïå÷åí-
íÿ ä³ÿëüíîñò³ âè¿çíèõ áðèãàä (äîäàþòüñÿ).

5. Çàòâåðäèòè ïîðÿäîê íàäàííÿ ñîö³àëü-
íèõ ïîñëóã âè¿çíèìè áðèãàäàìè (äîäàºòü-
ñÿ).

6. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðè íåñïðèÿòëè-
âèõ ïîãîäíèõ óìîâàõ âèøóêàòè ìîæëè-
â³ñòü ùîäî çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ë³æêî-
ì³ñöü â ï³äâ³äîì÷èõ çàêëàäàõ òà óñòàíîâàõ
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó äëÿ áåçäîìíèõ ãðî-
ìàäÿí: Áóäèíêó ñîö³àëüíîãî ï³êëóâàííÿ
(ì. Êè¿â, âóë. Ñóçäàëüñüêà, 4/6), Êè¿âñüêî-

ìó öåíòð³ ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ äëÿ ïðåñ-
òàð³ëèõ, ³íâàë³ä³â òà îñ³á, ùî íå ìàþòü ïî-
ñò³éíîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ (ñ. ßñíîãî-
ðîäêà Âèøãîðîäñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿
îáëàñò³) íà 30 %.

7. Ðàéîííèì ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì
àäì³í³ñòðàö³ÿì:

7.1. Óòâîðèòè â³äïîâ³äí³ ðîáî÷³ øòàáè,
çàòâåðäèòè ¿õ ñêëàä òà çàõîäè äëÿ ðîáîòè
ç áåçäîìíèìè òà áåçïðèòóëüíèìè ãðîìà-
äÿíàìè.

7.2. Äî 01.12.2007 íàäàòè Ãîëîâíîìó
óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåí-
íÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ³íôîðìàö³þ ùîäî âèêîíàííÿ ï³ä-
ïóíêòó 7.1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

7.3. Âñåá³÷íî ñïðèÿòè ä³ÿëüíîñò³ âè¿çíèõ
áðèãàä.

8. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Ì³í³ñ-
òåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â ì³ñò³
Êèºâ³ äëÿ îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïðàâî-
ïîðÿäêó â ì³ñöÿõ ðîáîòè âè¿çíèõ áðèãàä
îðãàí³çóâàòè ÷åðãóâàííÿ ïðàö³âíèê³â ì³ë³-
ö³¿ òà âçàºìîä³þ ïðèéìàëüíèêà-ðîçïîä³ëü-
íèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà-
¿íè â ì³ñò³ Êèºâ³ ç ñîö³àëüíèìè ñëóæáà-
ìè ì³ñòà ùîäî âèð³øåííÿ ïðîáëåì áåçäî-
ìíîñò³.

9. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². Ð.:

Про організаційні заходи 
щодо підготовки плану роботи

Київської міської ради 
V скликання на 2008 рік

Розпорядження Київського міського голови № 674 від 4 грудня 2007 року

Відповідно до пунктів 2, 7, 8 частини третьої статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, статті 18 Регламенту Київради, затвердженого рішенням Київради від 14.06.06 № 14/14, з ме"
тою підготовки пленарних засідань сесій Київради V скликання на 2008 рік:

íÿì ïðîïîçèö³é äåïóòàò³â, äåïóòàòñüêèõ ãðóï
³ ôðàêö³é Êè¿âðàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ äî 21 ãðóäíÿ 2007 ðîêó ïîäàòè çà-
ñòóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàðþ Êè-
¿âðàäè Äîâãîìó Î. Ñ. çàòâåðäæåí³ ïëàíè ðî-
áîòè â³äïîâ³äíèõ ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âðà-
äè ³ç ï³äãîòîâêè òà âèíåñåííÿ íà ðîçãëÿä ïëå-
íàðíèõ çàñ³äàíü Êè¿âðàäè V ñêëèêàííÿ íà
2008 ð³ê ïðîåêò³â ð³øåíü Êè¿âðàäè.

4. Íà÷àëüíèêàì ãîëîâíèõ óïðàâë³íü òà
óïðàâë³íü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ãî-
ëîâàì ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âðàäè, ãîëîâàì
äåïóòàòñüêèõ ãðóï òà ôðàêö³é Êè¿âðàäè, äå-
ïóòàòàì Êè¿âðàäè, îðãàíàì ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ âçÿòè äî óâàãè, ùî ó ïëàíàõ ðî-
áîòè, çãàäàíèõ ó ïóíêòàõ 1, 3 öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ, ìàþòü áóòè çàçíà÷åí³ êîíêðåòí³
äàòè ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â ð³øåíü Êè¿âðàäè,
¿õ ïåðåë³ê òà íàçâè, â³äïîâ³äàëüí³ çà ï³äãî-
òîâêó ïðîåêò³â ð³øåíü ³ç â³äïîâ³äíîãî ï³äðîç-
ä³ëó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà â³äïîâ³-
äàëüí³ çà êîíòðîëü ç ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â ð³-
øåíü ç³ ñêëàäó äåïóòàò³â — ÷ëåí³â â³äïîâ³ä-
íèõ ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âðàäè.

5. Çàñòóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðå-
òàðþ Êè¿âðàäè Äîâãîìó Î. Ñ. äî 10 ñ³÷íÿ
2008 ðîêó ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä
Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ ïðîåêò ïëà-
íó ðîáîòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè V ñêëè-
êàííÿ íà 2008 ð³ê òà â³äïîâ³äíèé ïðîåêò
ð³øåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ïóíêò³â 1,
4 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ â ÷àñòèí³, ùî ñòî-
ñóºòüñÿ ïîâíîâàæåíü íà÷àëüíèê³â ãîëîâ-
íèõ óïðàâë³íü òà óïðàâë³íü âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ïîêëàñòè íà çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ — êåð³âíèêà àïàðàòó âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) Ñòè÷èíñüêî-
ãî Á. Ñ., ïóíêò³â 2, 3, 4 â ÷àñòèí³, ùî ñòî-
ñóºòüñÿ ïîâíîâàæåíü ãîë³â ïîñò³éíèõ êî-
ì³ñ³é Êè¿âðàäè, ãîë³â äåïóòàòñüêèõ ãðóï
òà ôðàêö³é, äåïóòàò³â Êè¿âðàäè, îðãàí³â
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ — íà çàñòóï-
íèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè¿â-
ðàäè Äîâãîãî Î. Ñ.

Голова Л. Черновець ий

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

№ 1537 від 27 листопада 2007 року

СКЛАД
міського оперативного штабу допомоги бездомним та безпритульним

громадянам та координації соціального патрулювання
в м. Києві в зимовий період

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

від 27.11.2007 № 1537

ЗАХОДИ
щодо забезпечення діяльності виїзних бригад 

соціального патрулювання в зимовий 
період 2007—2008 років

Кільчиць а Ірена Реонольдівна - заст пни олови Київсь ої місь ої державної адміністрації, ерівни
оперативно о штаб

Костюрен о Тетяна Ми олаївна - в. о. начальни а Головно о правління соціально о захист
населення, заст пни ерівни а оперативно о штаб

Блінда Любов Володимирівна - перший заст пни начальни а Головно о правління з питань
вн трішньої політи и

Кач рова Людмила Ві торівна - начальни Головно о правління охорони здоров`я та медично о
забезпечення

Козлова Ірина Антонінівна - оловний державний санітарний лі ар міста Києва

Колобова Ярослава Валеріївна - заст пни дире тора Київсь о о місь о о центр соціальних сл жб
для сім`ї, дітей та молоді

Кривда Сер ій Степанович - заст пни начальни а Головно о правління соціально о захист
населення

Кр лова Ірина Єв енівна - начальни відділ фінансово о забезпечення соціальних про рам
Головно о фінансово о правління

Моринен о Оле І орович - заст пни начальни а правління ромадсь ої безпе и Головно о
правління Міністерства вн трішніх справ У раїни в місті Києві

У олов Святослав Оле ович - начальни Інформаційно-аналітично о правління Головно о
правління з питань взаємодії з засобами масової інформації та
зв`яз ів з ромадсь істю

Омельч Сер ій Ми олайович - заст пни начальни а Головно о правління з питань надзвичайних
сит ацій

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Зая Лариса Оле сандрівна - дире тор б дин соціально о пі л вання

Назва заход Термін
ви онання

Відповідальні ви онавці

1. Визначити місця роботи виїзних
бри ад соціально о патр лювання та
затвердити рафі и роботи.

30.11.2007 Б дино соціально о пі л вання, Головне
правління соціально о захист населення
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації).

2. Забезпечити надання медичної
допомо и бездомним та
безприт льним особам в
лі вальних становах, а та ож
надання посл швид ої медичної
допомо и за ви ли ом соціальних
працівни ів виїзних бри ад
соціально о патр лювання.

30.11.2007 Головне правління охорони здоров`я та
медично о забезпечення ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації).

3. Забезпечити вивіз та тилізацію
сміття з місць роботи виїзних бри ад
соціально о патр лювання.

01.12.2007-
01.04.2008

Головне правління ом нально о
осподарства ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації), б дино соціально о
пі л вання.

4. Створити на базі районних станов
соціально о захист населення та
територіальних центрів
обсл ов вання пенсіонерів бан и
одя та вз ття для бездомних осіб
та провести їх наповнення,
зал чивши до цьо о спонсорсь і,
бла одійні та меценатсь і ошти,
манітарн допомо від станов,
ромадсь их ор анізацій,
ромадян.

01.12.2007-
01.04.2008

Голови районних м. Києві державних
адміністрацій, Головне правління
соціально о захист населення
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

5. Забезпечити наповнення бан
одя Б дин соціально о
пі л вання в межах, передбачених
ошторисом, для забезпечення
бездомних осіб з ідно з п. 2
поряд надання соціальних посл
виїзними бри адами соціально о
патр лювання.

01.12.2007-
01.04.2008

Головне правління соціально о захист
населення ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації).

6. Забезпечити висвітлення в засобах
масової інформації та на телебаченні
інформ вання населення міста щодо
отримання зазначених видів
соціальних посл .

01.12.2007-
01.04.2008

Головне правління з питань взаємодії з
засобами масової інформації та зв`яз ів з
ромадсь істю ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації), районні м. Києві державні
адміністрації.

7. Зверн тися через засоби масової
інформації до иян, бла одійних
ор анізацій та фондів щодо надання
бла одійної та манітарної допомо и
для підтрим и бездомних та
безприт льних ромадян в зимовий
період.

01.12.2007-
01.04.2008

Головне правління з питань взаємодії з
засобами масової інформації та зв`яз ів з
ромадсь істю ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації), районні м. Києві державні
адміністрації.

8. Звіт вати Головном правлінню
соціально о захист населення про
ви онання цих заходів.

Щомісячно
до 5 числа
місяця,
наст пно о
за звітним,
до
01.04.2008

Відповідальні ви онавці цих заходів.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

9.1. Çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ òà ³íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ ùîäî
ðîáîòè âè¿çíèõ áðèãàä.

9.2. Çâåðíóòèñÿ â³ä ³ìåí³ Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè äî ãðîìàäñüêèõ, áëàãî-
ä³éíèõ òà ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é ùîäî
ìîæëèâîñò³ íàäàííÿ ïðèì³ùåíü äëÿ í³÷-
ë³æîê.

9.3. Çâåðíóòèñÿ â³ä ³ìåí³ Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè äî ìåøêàíö³â Êèºâà ùî-

äî íàäàííÿ áëàãîä³éíî¿, ãóìàí³òàðíî¿ òà
ðå÷îâî¿ äîïîìîãè äëÿ áåçïðèòóëüíèõ ãðî-
ìàäÿí.

10. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüêó ². Ð., ãîë³â ðàéîííèõ
ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é.

Голова Л. Черновець ий
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Про визначення переліку об’єктів, які потребують виконання 
капітального ремонту у 2007 році по галузі “Фізична культура і спорт”

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1516 
від 23 листопада 2007 року

На виконання п.30 рішення Київської міської ради від 28.12.2006 № 531/588 “Про бюджет міста Києва на 2007 рік” та з метою поліпшення матеріально"технічної оази спортивних використовуються в навчально"
тренувальному процесі та для проведення змагань в дитячо"юнацьких спортивних школах Головного управління по фізичній культурі та спорту:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåë³ê ñïîðòèâíèõ îá’ºêò³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü âèêîíàííÿ êàï³òàëüíîãî
ðåìîíòó ó 2007 ðîö³ ïî ãàëóç³ “Ô³çè÷íà êóëüòóðà ³ ñïîðò” çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ïî ô³çè÷í³é êóëüòóð³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè â 2007 ðîö³
ô³íàíñóâàííÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó íà îá’ºêòàõ çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ â ìåæàõ àñèãíóâàíü, ïåðåäáà÷åíèõ ïî ãàëóç³ “Ô³çè÷íà êóëüòóðà ³ ñïîðò”.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.

ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ.

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

Голова Л. Черновець ий

№ п/п Назва об`є та Місце-
знаходження

об`є та

За альна
ошторисна
вартість

ремонтних робіт
(тис. рн.)

Дата почат та
за інчення

ремонтних робіт

Вартість робіт,
ви онаних в

попередні ро и
(тис. рн.)

Джерело фінанс вання в 2007 році
(тис. рн.)

Бюджетні
призначення

Власні
надходження
одерж вачів
бюджетних
оштів

За альни
й фонд

Спеці-
альний
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Фіз льт рно-оздоровчий омпле с Головно о правління по фізичній льт рі та
спорт

м. Київ, в л.
Райд жна, 33а

340,0 (прое тні
роботи)

серпень 2007р.-
р день 2007р.

340,0

2 Фехт вальний зал Центрально о спортивно о л б Збройних Сил У раїни
(Спеціалізована дитячо-юнаць а ш ола олімпійсь о о резерв з фехт вання
Головно о правління по фізичній льт рі та спорт )

м. Київ,
Повітрофлотсь-
ий проспе т, 10

879,2 р день 2006р.-
р день 2007 р.

589,2 290,0

3 Спортивний омпле с спеціалізованої дитячо-юнаць ої спортивної ш оли "Атлет"
Головно о правління по фізичній льт рі та спорт

м. Київ, в л.
Зрош вальна,
4-а

1400,0 р день 2006р.-
червень 2008 р.

300,0 924,0

4 Спортивний манеж Центрально о спортивно о л б Збройних Сил У раїни
(Спеціалізована дитячо-юнаць а спортивна ш ола з єдиноборств Головно о
правління по фізичній льт рі та спорт )

м. Київ,б льв.
Л.У раїн и,
23-а

545,0 серпень 2007р.-
червень 2008 р.

515,0

5 Триб ни УСБ "Зеніт" (Дитячо-юнаць а спортивна ш ола "Мала флотилія"
Головно о правління по фізичній льт рі та спорт )

м. Київ, Тр ханів
острів

70,0 серпень 2007р.-
р день 2007 р.

70,0

6 Поб товий орп с стадіон в пар “Воїнів-інтернаціоналістів”
Компле сна спортивна (Дитячо-юнаць а ш ола олімпійсь о о резерв
Головно о правління по фізичній льт рі та спорт )

м. Київ, в л.
Вербиць о о, 23

151,0 серпень 2007р.-
р день 2007 р.

151,0

Всьо о 2290,0

1. Київсь а ор анізація УТОГ 21000 рн.

2. Київсь а місь а ор анізація УТОС 61 000 рн.

3. Київсь е місь е Товариство інвалідів з нервово-психічних захворювань "Захист" 4 000 рн.

4. Бла одійне товариство родичів психічно - хворих "Т рбота" 5 000 рн.

5. Київсь а асоціація бать ів та дітей інвалідів з пор шенням сл х (КАБДІПС) 7 500 рн.

6. Київсь а місь а ор анізація "Відл ння війни" 6 000 рн.

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 23.11.2007 № 1516

Перелік об’єктів,
які потребують виконання капітального ремонту у 2007 році по галузі “Фізична культура і спорт”

Про надання у 2007 році фінансової допомоги громадським організаціям
інвалідів до Міжнародного дня глухих, Міжнародного дня сліпих 

та Всесвітнього дня охорони психічного здоров’я
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1543 від 27 листопада 2007 року

Відповідно до статті 13 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, на виконання міської комплексної програми “Турбота” на 2006"2010 роки, затвердженої рішенням Київської міської
ради від 16.12.2005 № 603/3064:

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

1. Âèä³ëèòè óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â ç³éíè òà ïðàö³ âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîøòè ó ñó-
ì³ 104,5 òèñ. ãðí. íà ô³íàíñîâó äîïîìîãó ãðîìàäñüêèì îðãàí³çàö³ÿì ³íâàë³ä³â ç íàãîäè ïðî-
âåäåííÿ Ì³æíàðîäíîãî äíÿ ãëóõèõ, Ì³æíàðîäíîãî äíÿ ñë³ïèõ òà Âñåñâ³òíüîãî äíÿ îõîðî-
íè ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïåðåðàõóâàòè óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâà-
ë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîøòè, çàçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ðàõó-

íîê âèäàòê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîì-
ïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Òóðáîòà” íà 2006-2010 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 16.12.2005. ¹ 603/3064.

3. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². Ð. çàáåç-
ïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ãîëóá÷åíêà À. Ê.

Голова Л. Черновець ий

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

від 27.11.2007 № 1543

Список громадських організацій інвалідів, яким у 2007 році надається фінансова допомога з нагоди проведення
Міжнародного дня глухих, Міжнародного дня сліпих та Всесвітнього дня охорони психічного здоров’я
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Çàõ³äíîóêðà¿íñüêà
ìîäà â³äêðèâàº
íîâ³ òàëàíòè
Çà äâà äí³ ó Ëüâîâ³ ñâ³é òâîð÷èé 
äîðîáîê ïîêàçàëè 27 äèçàéíåð³â
Îëåíà ÌÀÐÒÈÍÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

На вихідних Львові вперше відб вся Тиждень мо-
ди — L'viv fashion week. Провідні раїнсь і дизайне-
ри — орінні львів'яни — на ньом не з'явилися, проте
на fashion week завітали модельєри з Польщі, У ор-
щини, Хорватії. Представлені оле ції засвідчили
зростаюч омерційність оле цій львівсь их мо-
дельєрів, я і сміливо притрим ються тенденцій світо-
вої моди.

Âîñüìîãî òà
9 áåðåçíÿ ìî-
ëîä³ ëüâ³âñüê³
ä è ç à é í å ð è
ñâî¿ìè ñèëàìè
çîðãàí³çóâàëè
ïåðøèé L’viv
fashion week,
ìàêñèìàëüíî
íàáëèæåíèé
äî âñ³õ ñâ³òî-
âèõ ñòàíäàðò³â.
Ãîëîâíîþ ìå-
òîþ îðãàí³çà-
òîð³â Òèæíÿ
ìîäè ó çàõ³äí³é
ñòîëèö³ º ïî-
øóê íîâèõ òà-
ëàíò³â, ÿêèõ
ùîðîêó ç’ÿâ-
ëÿºòüñÿ âñå
á³ëüøå. ßê â³-
äîìî, á³ëü-
ø³ñòü ³ç çíàíèõ
ñüîãîäí³ óêðà-
¿íñüêèõ äèçàé-
íåð³â îäÿãó
ðîçïî÷èíàëè
êàð’ºðó ñàìå ó
Ëüâîâ³, ïðîòå
âèçíàí³ äèçàé-
íåðè: Ðîêñîëà-
íà Áîãóöüêà,
Îêñàíà Êàðà-
âàíñüêà òà
Îëåíà Äàöü
íàâ³òü íå çàâ³-
òàëè íà L’viv
fashion week,
àáè ï³äòðèìà-
òè çåìëÿê³â àí³
â ÿêîñò³ äèçàé-
íåðà, àí³ ãîñòÿ, õî÷à é îðãêîì³òåò ¿õ çàïðîøóâàâ.

Ìîëîä³ äèçàéíåðè òà äèçàéíåðêè ïîêàçóâàëè äîñèòü çð³ë³ êîëåê-
ö³¿. Íàïðèêëàä, ìîäåëüºð Âîëîäèìèð Êîíäðàøîâ ñêîíöåíòðóâàâñÿ
íà àñèìåòð³¿, êîòðà çì³ùàëà àêöåíòè àíñàìáëþ òà íàäàâàëà éîìó ñâ³-
æîñò³. Äèçàéíåð Êñåí³ÿ Ñåðá³í âçÿëà çà îñíîâó ÷îðíèé òà íàñè÷å-
íèé ñèí³é êîëüîðè, çàñòîñîâóþ÷è ¿õ ó êîðîòêèõ êóðòî÷êàõ-áîëåðî ç
âèñîêèì êîðîòêèì êîì³ðîì òà êîðîòêèõ ñï³äíè÷êàõ ïðÿìîãî êðîþ.
Ïóáë³êà äóæå ïîçèòèâíî ñïðèéíÿëà êîëåêö³þ êèÿíêè Îëüãè Ëèí-
íèê, êîòðà º äîñèòü â³äîìîþ ó êîëàõ ìîäè íàøî¿ êðà¿íè: ¿¿ ìåðå-
æèâí³ àíñàìáë³ ó ÷åðâîíî-á³ë³é ãàìì³ â ñòèë³ 20-õ ðîê³â ïðèïàëè äî
äóø³ ëüâ³âñüêèì ïàííî÷êàì, êîòð³ ñëàâëÿòüñÿ ñâîºþ ïðèñê³ïëèâ³ñ-
òþ äî âèøóêàíîñò³ îäÿãó. Ùå çîâñ³ì þí³ Þë³ÿ Ëåõ³â òà Ìàð³ÿ Ôå-
ä³â ïîêàçàëè ñï³ëüíó êîëåêö³þ, êîòðà âèð³çíÿëàñü åíåðã³éí³ñòþ òà
ñì³ëèâèìè ôàñîíàìè: ñèí³ áåðåòè òà òðèêîòàæí³ ñóêí³ — âñ³ ìîä-
íèö³ âæå çàïèñóþòüñÿ íà ïðèì³ðêó!

Âç³ðöåâèì çðàçêîì ëüâ³âñüêî¿ øêîëè ñòàëà ðîáîòà Íàòàë³ Ìîñåé-
÷óê, êîòðà ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà îáðîáö³ øê³ðè: êóðòî÷êè ç òàêîãî ìà-
òåð³àëó ó âèãëÿä³ ìåðåæèâà áóëè îñîáëèâî âäàëèìè. Ïëàòòÿ â³ä äè-
çàéíåðà Þë³¿ Òóøèöüêî¿ áóëè ïðèâîäîì ùå îäíèõ îâàö³é: ä³â÷èíà
ïëåòå ãà÷êîì, ùî çâîäèòü ðîáîòó íàä âèðîáîì äî âèíÿòêîâî ðó÷íî¿
ç òðèâàë³ñòþ íå ìåíøå ì³ñÿöÿ. Â³äïîâ³äíî ëüâ³â’ÿíö³ çíàäîáèâñÿ ö³-
ëèé ð³ê äëÿ òîãî, ùîá ï³äãîòóâàòè ïðèáëèçíî 15 ñóêîíü êîëåêö³¿.
Ïðîòå öå ñïðàâæí³ñ³íüêèé haute couture. Íàäçâè÷àéíî ñâ³òëà ³äåÿ
ñòàëà ëåéòìîòèâîì ïîêàçó ìîäåëüºðà ²ðèíè Ëåãåçè: âîíà âèð³øèëà
ïðèñâÿòèòè ñâîþ êîëåêö³þ ëèøå âåñ³ëüíèì àíñàìáëÿì, ³ öå ¿é âäà-
ëîñÿ! Àäæå îáðàç íàðå÷åíî¿ áóâ âèíÿòêîâî óêðà¿íñüêèì, í³æíèì òà
äåòàëüíî ðîçðîáëåíèì: ñòð³÷êè ìåðåæèâ íà íîãàõ òà ðóêàõ, ïèøí³
ñï³äíèö³ çà êîë³íî, ìàéæå íåâàãîìèìè áëóçàìè-áîëåðî, ïðîøèòè-
ìè ïîä³ëüñüêîþ âèøèâêîþ.

Íà Ëüâ³âñüêèé òèæäåíü ìîäè ïðè¿õàëè é ³íîçåìí³ ãîñò³: ôóíäàö³ÿ
ìîëîäèõ äèçàéíåð³â Ïîëüù³ YPDF, óãîðñüêà ìîäåëüºð Ë³ëëà Îëàõ
ç³ ñâîºþ ìàðêîþ Fufavi, à òàêîæ õîðâàòêè Àíÿ ×àâàð òà Âºñíà Òðóì-
á³÷, â³äîì³ ÿê ARTIDANA.

Ïðèì³òíî, ùî ç êîæíèì ðîêîì êîëåêö³¿ ëüâ³âñüêèõ äèçàéíåð³â
ñòàþòü êîìåðö³éí³øèìè òà êðàùå ïðîäàþòüñÿ â ìàãàçèíàõ íå ëèøå
ð³äíîãî ì³ñòà, àëå é ñõîäó Óêðà¿íè, à Lviv Fashion Week ùå àêòèâ-
í³øå ñïðèÿòèìå òàêîìó óñï³õó

Кожн с ню з мережива від дизайнера Юлії Т шниць ої
ви отовляли вр чн майже місяць

Ó ñòîëèö³ ñòàðòóâàëî
ñâÿòî ìîäè
Ó÷îðà â êè¿âñüêîìó Acco International 
ðîçïî÷àâñÿ Óêðà¿íñüêèé òèæäåíü ìîäè

Ç 11 äî 19 áåðåçíÿ Êè¿â çíîâó
ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ñòîëèöþ ìî-
äè — òóò òðèâàº 22-é Óêðà¿í-
ñüêèé òèæäåíü ìîäè, ïðèñâÿ÷å-
íèé îñ³ííüî-çèìîâèì êîëåêö³ÿì
ñåçîíó 2008 — 2009 â³ä ïðîâ³ä-
íèõ â³ò÷èçíÿíèõ äèçàéíåð³â. Ó÷î-
ðà íà â³äêðèòòÿ óñ³õ ìîäíèê³â ç³-
áðàëè â êëóá³ “Ëåî” — íà çàêðè-
òó âå÷³ðêó ç ïîêàçîì êîëåêö³¿ êà-
ïåëþøê³â â³ä äèçàéíåðà Ìàðòè
Õîëîä. Äðåñ-êîä áóâ â³äïîâ³äíèì,
à ñàìå, êàïåëþøîê.

Âëàñíå æ ïîêàçè äëÿ øèðîêî-
ãî çàãàëó ðîçïî÷èíàþòüñÿ ñüîãî-
äí³ ç ïîâåðíåííÿ äèçàéíåðêè îäÿ-
ãó Îëüãè Ãðîìîâî¿, ÿêà ñòîÿëà á³-
ëÿ âèòîê³â óêðà¿íñüêî¿ ìîäè â ñå-
ðåäèí³ 1990-õ. Ó “Ïðîåêò³ 273”,
ïðåäñòàâëåíîìó íàïåðåäîäí³ ìîä-

íèõ ïîêàç³â, âò³ëèëèñÿ íàïðàöþ-
âàííÿ Îëüãè Ãðîìîâî¿ íå ëèøå â
ìîäåëþâàíí³ îäÿãó, à é ó ïðîìèñ-
ëîâèõ ðîçðîáêàõ ³ äåêîðàö³ÿõ â³ä
Gromova Design. ßê ñòàëî â³äîìî
“Õðåùàòèêó”, ãîëîâíà òåìà ïðî-
åêòó — àð äåêî òà éîãî ô³ëîñîô³ÿ.

Çàâòðà Óêðà¿íñüêèé òèæäåíü
ìîäè â³äêðèº äèçàéíåð Â³êòîð³ÿ
Ãðåñü, ÿêà öüîãî ðîêó ïðåäñòà-
âèòü àæ äâ³ êîëåêö³¿ — äæèíñî-
âèé îäÿã Gres Denim, ïðèñâÿ÷å-
íèé åñòåòèö³ áîë³äíèõ ïåðåãîí³â,
òà ð³øó÷èé ³ ñì³ëèâèé îáðàç ó
Gres by Gres. À çàêðèâàòèìå òèæ-
äåíü ìîäè íàñòóïíî¿ ñåðåäè Ë³-
ë³ÿ Ïóñòîâ³ò ï³ä âëàñíèì áðåí-
äîì Poustovit.

Îêð³ì ïðîâ³äíèõ óêðà¿íñüêèõ
äèçàéíåð³â ²ðèíè Êàðàâàé, Ãàí-

íè Áóáëèê, Îëåíè Äàöü, Îëåêñ³ÿ
Çàëåâñüêîãî, ñâî¿ êîëåêö³¿ ïîêà-
æóòü ³ çàïðîøåí³ ìîäåëüºðè —
Ñâ³òëàíà Òåã³í ç Ðîñ³¿ òà Àíåòò
Ãîðòö ³ç Í³ìå÷÷èíè. Öüîãî ðîêó
ñåðåä ñïåö³àëüíèõ ãîñòåé Óêðà-
¿íñüêîãî òèæíÿ ìîäè — âñåñâ³ò-
íüî â³äîìèé ôðàíöóçüêèé ôåøí-
ôîòîãðàô Ñ³ð³ë Ëàæåëü, ùî ïðî-
âîäèòèìå êàñòèíã ñåðåä óêðà¿í-
ñüêèõ ìîäåëåé òà ôîòîñåñ³þ ó
ðàìêàõ òâîð÷îãî åêñïåðèìåíòó
Cherche le d? sir.

Ñâ³æèé ïîãëÿä íà ìîäó òðàäè-
ö³éíî ïðåäñòàâëÿòü ìîëîä³ äèçàé-
íåðè. Â ïîíåä³ëîê ó ïðîåêò³ Fresh
Fashion â³äáóäåòüñÿ 8 ïîêàç³â ìî-
äåëüºð³â, ùî âæå çàðåêîìåíäóâà-
ëè ñåáå â ôåøí-³íäóñòð³¿. Â ñå-
ðåäó íà øàíóâàëüíèê³â ïî÷àòê³â-
ö³â ìîäè î÷³êóþòü êîëåêö³¿ â³ä
“Íîâèõ ³ìåí”, ÿê³ ã³äíî âèÿâèëè
ñåáå â ÷èñëåííèõ êîíêóðñàõ, çîê-
ðåìà â “Ñåçîíàõ ìîäè: ïîãëÿä ó
ìàéáóòíº”. Äëÿ ÷îëîâ³÷î¿ ìîäè
îêðåìîãî äíÿ íå â³äâåäåíî. Âò³ì,
öüîãî ñåçîíó â ñåðåäó ¿¿ òðàäè-
ö³éíî ïîêàæóòü òðè äèçàéíåðè:
Àííà Ñîñíîâñüêà, Ñåðæ Ñìîë³í
òà Îëåêñàíäð Ãàï÷óê

Ä³àíà Äîðîæê³íà çàâîþâàëà
àìåðèêàíö³â “Ñòàòóñîì”
Äèçàéíåð ã³äíî ïðåäñòàâèëà Óêðà¿íó íà Palm Beach
Fashion Week
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У раїнсь ий дизайнер Ді-
ана Дорож іна поверн ла-
ся з Palm Beach Fashion
Week — провідної події
сфері моди haute couture.
Її три по ази орист ва-
лися шаленим спіхом,
оле цію "Стат с" швид о
роз пили, а ба аті аме-
ри анці всерйоз заці ави-
лися одя ом від Дорож і-
ної.

Öüîãî ðîêó Palm Beach Fashion
Week â³äáóâàâñÿ ç 29 ëþòîãî äî 
8 áåðåçíÿ ³ ç³áðàâ íàéáàãàòøèõ
ìåøêàíö³â Ïàëì Á³÷. Çàãàëîì
ïðîâåäåíî 13 ïîêàç³â — ÿê äè-
çàéíåðñüêèõ, òàê ³ âñåñâ³òíüî â³-
äîìèõ áóäèíê³â ìîäè, ñåðåä ÿêèõ
Ungaro òà Escada.

Ö³êàâà ³ñòîð³ÿ ó÷àñò³ äèçàéíå-
ðà Ä³àíè Äîðîæê³íî¿ â ñâÿò³ âè-
ñîêî¿ ìîäè. Íà âåñ³ëë³ àìåðèêàí-
ñüêîãî ì³ë³àðäåðà Ô³ëà Ðàôô³íà
ç óêðà¿íêîþ Îëåêñàíäðîþ Í³êî-
ëàºíêî ãîñòÿì ñïîäîáàëàñÿ ñóê-
íÿ Ä³àíè Äîðîæê³íî¿, â ÿêó âîíà
âáðàëàñÿ íà óðî÷èñòó ïîä³þ. Ïå-
ðåãëÿíóâøè áóêëåòè, ÿê³ äèçàé-
íåðêà îáà÷íî çàõîïèëà ç ñîáîþ,
¿¿ çàïðîñèëè âçÿòè ó÷àñòü ó Palm
Beach Fashion Week.

Ó ðàìêàõ â³ï-òèæíÿ ìîäè ó äè-
çàéíåðà Ä³àíè Äîðîæê³íî¿, íà
ïðîõàííÿ îðãàí³çàòîð³â, â³äáóëî-
ñÿ àæ òðè çàêðèòèõ ïîêàçè çà-
ì³ñòü äâîõ çàïëàíîâàíèõ. Äî ñëî-
âà, â îñòàííüîìó ïîêàç³ âçÿëè
ó÷àñòü ³ ùàñëèâ³ âîëîäàð³ äèçàé-
íåðñüêèõ íàðÿä³â.

Êîëåêö³ÿ “Ñòàòóñ” ñêëàäàëàñÿ
ç 30 êîìïëåêò³â, äëÿ âèãîòîâëåí-
íÿ ÿêèõ âèêîðèñòîâóâàëè äîðîã³
òêàíèíè: ìåðåæèâî, øîâê, òðè-

êîòàæ òà êàì³ííÿ Ñâàðîâñê³. Âè-
õîäÿ÷è ç ì³ñöåâèõ îñîáëèâîñòåé,
Ä³àíà Äîðîæê³íà çðîáèëà àêöåíò
íà ñàðàôàíàõ òà âå÷³ðí³õ ñóêíÿõ.
¯¿ íîó-õàó — âèêîðèñòàííÿ äîðî-
ãîãî õóòðà â ë³òí³õ ñóêíÿõ — âè-
êëèêàëî ³íòåðåñ ç áîêó ïîêóïö³â.
Êîëüîðîâà ãàìà êîëåêö³¿ êîëèâà-
ëàñÿ â³ä á³ëî-÷îðíîãî äî çåëåíî-
ãî, ñ³ðîãî, áóçêîâîãî, àëå ïåðåâà-
ãó íàäàâàëè ñâ³òëèì â³äò³íêàì.
Ñïåö³àëüíî äëÿ ïîêàç³â çà åñê³-
çàìè äèçàéíåðà ñòâîðèëè é êî-
ëåêö³þ þâåë³ðíèõ ïðèêðàñ ç ä³à-
ìàíòàìè â³ä äî÷êè ì³ëüÿðäåðà
Äîíàëüäà Òðàìïà ²âàíêè Òðàìï.

Ñåðåä ïî÷åñíèõ ãîñòåé íà ïî-
êàç³ áóëè Îëåêñàíäðà Í³êîëàºí-
êî, Äîíàëüä Òðàìï ç äðóæèíîþ,
ïðèíö Âåíåñóåëè Àë Ìåíäåñ, à
òàêîæ Ïîñîë Óêðà¿íè â ÎÎÍ
Þð³é Ñåðãººâ ç äðóæèíîþ Íàòà-
ëåþ. ßê ðîçïîâ³ëà Ä³àíà Äîðîæ-

ê³íà “Õðåùàòèêó”, ïîêàçè ¿¿ êî-
ëåêö³é ñïðè÷èíèëè àæ³îòàæ —
çàì³ñòü çàïëàíîâàíèõ 350 ïðèé-
øëî 760 ãîñòåé, îòîæ äåêîìó äî-
âåëîñÿ ïåðåãëÿäàòè êîëåêö³þ,
ñòîÿòè âçäîâæ ïîä³óìó.

Öüîãî ðîêó Ä³àíà Äîðîæê³íà íå
áðàòèìå ó÷àñò³ àí³ â Óêðà¿íñüêî-
ìó òèæí³ ìîäè, àí³ â ìîñêîâñüêî-
ìó: ìàéæå âñþ ¿¿ êîëåêö³þ ðîç-
ïðîäàëè â Ïàëì-Á³÷. ßê ðîçïîâ³-
ëà äèçàéíåð “Õðåùàòèêó”, â
Ïàëì-Á³÷ óæå º îô³ö³éíèé ïðåä-
ñòàâíèê Áóäèíêó ìîäè Ä³àíè Äî-
ðîæê³íî¿, ç ÿêèì âåäóòü ïåðåãî-
âîðè áóòèêè Íüþ-Éîðêà, Ìàÿì³
òà Ñàí-Ôðàíöèñêî. Òàêîæ àìå-
ðèêàíñüê³ ïðåäñòàâíèêè ôåéøí-
³íäóñòð³¿ çàïðîñèëè äèçàéíåðà
ñòâîðèòè êîëåêö³þ “fîr old
women” (äëÿ æ³íîê), àäæå ñåðåä-
í³é â³ê ìåøêàíîê Ïàëì Á³÷ —
45—50 ðîê³â

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора в столиці офіційно розпочався Ukrainian Fashion
Week, я ий презент є иянам і остям міста 42 по ази
від най ращих дизайнерів і б дин ів моди. Перший по-
аз — спеціальний прое т Оль и Громової відб деться
сьо одні вистав овом центрі Acco International.

Дизайнер Діана Дорож іна своїм одя ом ви ли ала захоплення
амери ансь их ба атіїв
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×óâèðëà ³ ÷óäîâèñüêî

Þð³é ÀÍÄÐÓÕÎÂÈ×
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

1.
×îëîâ³ê, ÿêîãî çâàëè Áîãäàí

Ñòàøèíñüêèé, ìàº âñ³ ï³äñòàâè
ïðåòåíäóâàòè íà ö³ëêîì ïîì³òíå
ì³ñöå â Áîðõåñîâ³é “Âñåñâ³òí³é ³ñ-
òîð³¿ áåç÷åñòÿ”. Ó ñâîºìó æèòò³ â³í
ê³ëüêà ðàç³â ñâ³äîìî ³ õîëîäíîêðîâ-
íî ïåðåñòóïàâ ìåæ³, çà ÿêèìè âæå
íå ïðîùàþòü. Òîìó ³ ñëîâî “ãå-
ðîé” ó ñòîñóíêó äî íüîãî ìîæå âè-
äàâàòèñÿ âêðàé ðèçèêîâàíèì. ² âñå
æ ñàìå â³í, à íå éîãî æåðòâà Ñòå-
ïàí Áàíäåðà, ì³ã áè ñòàòè ãåðîºì
ìîãî óÿâíîãî ô³ëüìó. Ïðè öüîìó
ìî¿ì ãîëîâíèì âèïðàâäàííÿì õàé
áóäå òå, ùî ÿ í³êîëè öüîãî ô³ëüìó
íå ðåàë³çóþ. Ìåí³ çàëèøàþòüñÿ
íà¿âí³ ñïðîáè õî÷ ÿêîñü îïèñàòè
éîãî ñëîâàìè ³ ðå÷åííÿìè — òàê ó
äèòèíñòâ³ ÿ ëþáèâ ïåðåêàçóâàòè
îäíîêëàñíèêàì ô³ëüìè, ùî íà-
ñïðàâä³ í³êîëè íå ³ñíóâàëè.

Íåâ³äîìèé ìåí³ Äæîí Ñò³ë, äî-
ïèñóâà÷ àìåðèêàíñüêîãî æóðíàëó
“Life”, ó ñâîºìó íàðèñ³ ïðî Ñòà-
øèíñüêîãî íàçèâàº éîãî “÷óäîâè-
ñüêîì ó ëþäñüê³é ïîäîá³”. ßêùî
â³ðèòè ²íòåðíåòîâ³, Äæîí Ñò³ë
îïóáë³êóâàâ íàðèñ ó âåðåñí³ 1962
ðîêó, òîáòî çà ö³ëêîì ãàðÿ÷èìè
ñë³äàìè òèõ ïîä³é. Ó áóäü-ÿêîìó
ðàç³ ñàìå öÿ ðîçâ³äêà íà ðîçâ³ä-
íèöüêó òåìó íåâ³äîìîãî Äæîíà
Ñò³ëà ñëóãóº ìåí³ ñèíîïñèñîì. ²í-
øèìè ñëîâàìè — âîíà íå ïîëèøàº
ìåíå ó ñïîêî¿ âæå ïðîòÿãîì ê³ëü-
êîõ òèæí³â; ÿ áà÷ó ñâ³é ô³ëüì ö³-
ëèìè øìàòêàìè é îêðåìèìè êàä-
ðàìè, ³ â³í ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ.

Àëå ÿê ìåí³ ïåðåêàçàòè éîãî?
Ïî÷íó ç ñÿêî¿-òàêî¿ åêñïîçèö³¿.

Îòæå, “÷óäîâèñüêî ó ëþäñüê³é
ïîäîá³” ³ “ðîáîò-óáèâöÿ”. Ñàìå òà-
êèì ÷èíîì õàðàêòåðèçóº Ñòàøèí-
ñüêîãî Äæîí Ñò³ë. Ùèðî êàæó÷è,
òàê³ õàðàêòåðèñòèêè ùå òðåáà çà-
ñëóæèòè. Âèçíà÷àëüíèì òóò øâèä-
øå çà âñå º òîé áåçâ³äìîâíèé ³
ôàêòè÷íî áåçäîãàííèé àâòîìà-
òèçì, ç ÿêèì Ñòàøèíñüêèé ãîòó-
âàâ ³ çä³éñíþâàâ ñïåö³àëüí³ çàâäàí-
íÿ. Âèñëîâëþþ÷èñü ïî-øïèãóí-
ñüêè, â³í ä³ÿâ ÷èñòî, ñåáòî äîñêî-
íàëî — í³ùî ëþäñüêå íå äàâàëî â
íüîìó çáîþ, æîäíèõ ñåíòèìåí-
òàëüíèõ çðèâ³â ÷è ïñèõî-íåâðîòè÷-
íèõ åñêàïàä. Ãåí³àëüí³ñòü éîãî ÿê
óáèâö³ ïîëÿãàëà â òîìó, ùî ìè á ³
äî ñüîãîäí³ íå çíàëè, õòî ñàìå ³ çà
ÿêèõ îáñòàâèí ïðèê³í÷èâ Ðåáåòà ³
Áàíäåðó, ÿêáè îäíîãî âå÷îðà Áîã-
äàí Ñòàøèíñüêèé, â³í æå Éîçåô
Ëåìàí, íå çóñòð³â íà òàíöÿõ òàêî¿
ñîá³ ²í´å Ïîëü, í³ìêåí³, 21-ð³÷íî¿
ïåðóêàðêè. ² íå çâàæèâñÿ â³äïðî-
âàäèòè ¿¿ ï³ñëÿ òàíö³â äîäîìó.

Òàê íàðîäèëîñÿ ïî÷óòòÿ, ùî
ïðèçâåëî äî íàéãó÷í³øîãî â ìè-
íóëîìó ñòîë³òò³ øïèãóíñüêîãî

ñêàíäàëó ³ ïîòÿãëî çà ñîáîþ æîð-
ñòîêèé êàð’ºðíèé êðàõ ö³ëèõ ñ³ì-
íàäöÿòè íàéâèùèõ îô³öåð³â êàãå-
áå, à âåñü çàõ³äíèé ñâ³ò ùå ðàç óò-
âåðäèëî â çàãàëîì íåõèòð³é äóìö³
ïðî êðèì³íàëüíî-àñàñèíñüêèé õà-
ðàêòåð á³ëüøîâèöüêî¿ ñèñòåìè. Ó
öüîìó ñåíñ³ Ñòàøèíñüêèé âèñòó-
ïàº ùå é êàðàëüíèì çíàðÿääÿì ³ñ-
òîð³¿ ç óñ³ºþ ¿¿ ³ðîí³ºþ: òàºìíå â³í
ðîáèòü î÷åâèäíèì. ßêîñü ìåí³ íà-
â³òü äîâîäèëîñÿ ïðî÷èòàòè ïðî òå,
ùî Áåðë³íñüêèé ìóð, çâåäåíèé çà
îäíó í³÷ ç 12 íà 13 ñåðïíÿ 1961 ðî-
êó, íàñïðàâä³ áóäóâàëè ç ºäèíîþ
ìåòîþ — â³äãîðîäèòè Ñòàøèí-
ñüêîìó âñ³ ìîæëèâ³ ëàç³âêè äëÿ
âòå÷³. Öå ïðèïóùåííÿ, ïîïðè âñþ
ñâîþ âèäèìó ïðåòåíç³éí³ñòü, ìîæå,
âò³ì, âèäàâàòèñÿ ö³ëêîì ñëóøíèì
ó ñèìâîë³÷íîìó ðîçóì³íí³. Òàêèì
÷èíîì êîõàííÿ óêðà¿íñüêîãî çðàä-
íèêà ³ ðàäÿíñüêîãî øïèãóíà äî
ïðîñòî¿ í³ìåöüêî¿ ïåðóêàðêè íà-
áóâàº çíà÷åííÿ, áåç ïåðåá³ëüøåí-
íÿ, ãåîïîë³òè÷íîãî.

Ïðî Ñòàøèíñüêîãî, òî÷í³øå, çà
éîãî ó÷àñò³ îäèí ô³ëüì óæå çíÿòî.
Ùîïðàâäà, ñþæåòíà ë³í³ÿ öüîãî ãå-
ðîÿ â íüîìó âèäàºòüñÿ ìåí³, ÿê ³,
çðåøòîþ, óâåñü ô³ëüì, íàäòî ñïðî-
ùåíîþ ³ ï³äêðåñëåíî ïëàêàòíîþ.
Ìîæëèâî, ñòâîðåííÿ ñàìå òàêîãî
ô³ëüìó-ïëàêàòó ³ ñòàâèëè ñîá³ çà
ìåòó éîãî àâòîðè, ââàæàþ÷è öå òî-
ä³, íà ïî÷àòêó 1990-õ, óêðàé ïî-
òð³áíèì ³ äîñòàòí³ì ïåðøèì êðî-
êîì. Îò ò³ëüêè ÷îìóñü íàø³ ïåðø³
êðîêè â óñüîìó òàê ³ çàëèøàþòüñÿ
ïåðøèìè, àëå öå ïðèíàã³äíî. Ó òî-
ìó ô³ëüì³ áà÷èìî çðàçêîâî-ïîêà-
çîâîãî Ñòåïàíà Áàíäåðó, íàä³ëå-
íîãî, êð³ì óñ³õ íåâ³ä’ºìíèõ â³ä ïî-
ë³òè÷íî¿ ³êîíè ÷åñíîò, ùå é äåÿêè-
ìè ñóòî ïîçèòèâíèìè ïðèâàòíèìè
ðèñàìè, ïåðåäóñ³ì â³äì³ííîãî
ñ³ì’ÿíèíà, ÿêèé ó æîäíîìó ðàç³ íå
ìîæå (é ãîëîâíå — áîðîíü Áîæå,

íå ïîâèíåí!) ìàòè, ñêàæ³ìî, êî-
õàíêè. Éîãî âáèâöÿ Áîãäàí Ñòà-
øèíñüêèé â³äïîâ³äíî — ñëàáêîäó-
õèé ïðèñòîñóâàíåöü, “òâàðü äðî-
æàùàÿ” ³ ÿñêðàâî âèðàæåíà ïàð-
øèâà â³âöÿ â ãåðî¿÷í³é óêðà¿íñüê³é
îòàð³.

Íàñïðàâä³ Ñòàøèíñüêèé — ïî-
òâîðà, àëå ç òèõ, ÿêèì ÷îìóñü äà-
íî âðÿòóâàòèñÿ. ² ñàìå òîìó â³í, à
íå Ñòåïàí Áàíäåðà, ì³ã áè ñòàòè
ãåðîºì ìîãî óÿâíîãî ô³ëüìó, ùî
éîãî ìåí³, íà ùàñòÿ, íå äîâåäåòü-
ñÿ çí³ìàòè í³êîëè.

Îäíàê ÿ ìîæó éîãî óÿâëÿòè. Ó
öüîìó ô³ëüì³ ìàëî á ³òèñÿ ïåðåä-
óñ³ì ïðî õàîñ ³ñòîð³¿ òà êðîâ. Íà-
ïðèêëàä, ïðî êðîâ íà êîñòþì³
Ïðîâ³äíèêà, ùî éîãî äîñ³ äåìîí-
ñòðóþòü ó ìóçå¿. Àëå — ùî äëÿ ìå-
íå çíà÷íî ö³êàâ³øå — öå ì³ã áè
áóòè ô³ëüì ïðî áóíò ³ îï³ð. Éîãî
ãåðîé Áîãäàí Ñòàøèíñüêèé çíå-
íàöüêà áóíòóº ïðîòè ñâî¿õ ðîáîòî-
äàâö³â ³ áëàãîä³éíèê³â, â³í ð³øó÷å
âèõîäèòü (íó, ãàðàçä — â³í ãàäîì
âèñëèçàº!) ³ç Ñèñòåìè, ïîïðè òå,
ùî âîíà ïîâ’ÿçàëà éîãî âñ³ìà ñâî-
¿ìè ìîæëèâèìè îá³éìàìè ³ ëàñêà-
ìè âêëþ÷íî ç ò³ºþ æ êðîâ’þ. ßê ³
ïîïðè òå, ùî â³ä íå¿ éäå ö³ëêîì íå-
äâîçíà÷íà, áà íàâ³òü ´àðàíòîâàíà
çàãðîçà éîãî í³ê÷åìíîìó ïàðøèâî-
îâå÷îìó æèòòþ.

Ïîïðè àáñóðäí³ñòü àëüòåðíàòè-
âè — áëèñêó÷å ïðîäîâæåííÿ ïðè-
ãîëîìøëèâî-óñï³øíî¿ øïèãóí-
ñüêî¿ êàð’ºðè ÷è áåçíàä³ÿ âòå÷³ â
ëþáîâ. Â³í, ïîòâîðà Ñòàøèíñüêèé,
“÷óäîâèñüêî â ëþäñüê³é ïîäîá³” òà
“ðîáîò-óáèâöÿ”, âèáèðàº äðóãå.
Òàêå âðàæåííÿ, íà÷å â³í íå äîñâ³ä-
÷åíèé ³ öèí³÷íèé ãàëèöüêèé ïåðå-
âåðòåíü, à ïðîñòî ëîïóõàòèé õëîï-
÷èñüêî, ùî, ðîçïóñòèâøè ñîïë³ â³ä
ÿêèõ-íåáóäü Beatles, ôàíàòè÷íî
ïîâ³ðèâ, í³áè All You Need Is Love.

2.
Âèêëàäåíà â íàéçàãàëüí³øèõ äå-

òàëÿõ ³ ïðîêðåñëåíà ïóíêòèðîì éî-
ãî æèòòºâà ë³í³ÿ ìàº ïðèáëèçíî òà-
êèé âèãëÿä.

Ïåâíîãî äíÿ íà çëàì³ 1940-õ ³
1950-õ â³í, òîä³ ùå ñòàðøîêëàñ-

íèê, áóâ çàòðèìàíèé çà áåçêâèòêî-
âèé ïðî¿çä ó ïðèì³ñüêîìó ïîòÿç³
ì³æ Ëüâîâîì ³ ð³äíèìè Áîðùîâè-
÷àìè. ßêèì ÷èíîì ³ ÷îìó çàëåäâå
ïîâíîë³òíüîãî ïàñàæèðà ç ðóê çà-
ë³çíè÷íî¿ ì³ë³ö³¿ ïåðåäàþòü ó çíà÷-
íî òóðáîòëèâ³ø³ ðóêè, âæå, ïåâíî,
çàëèøèòüñÿ íåç’ÿñîâàíèì. Íåâæå
òîãî÷àñí³ ñïåöñëóæáè ïðàãíóëè çà-
âåðáóâàòè êîæíîãî ï³éìàíîãî êîí-
òðîëåðàìè çàéöÿ? ßêùî òàê, òî
ñòðàøíî íàâ³òü óÿâëÿòè ñîá³
ñïðàâæíþ ê³ëüê³ñòü ¿õí³õ äîáðî-
â³ëüíèõ ïîì³÷íèê³â. Àëå øâèäøå
çà âñå çà Ñòàøèíñüêèì óæå ùîñü
òÿãëîñÿ, ³ çàòðèìàííÿ â ïîòÿç³ áó-
ëî ïðîëîãîì äî ïåâíîãî ñöåíàð³þ.

Õëîï÷èíà çãîäèâñÿ íà ñï³âïðà-
öþ ïîð³âíÿíî ëåãêî. Ìîæëèâî, â³í
³ ñàì ÷åêàâ òàêî¿ íàãîäè, ìîæëè-
âî, ïîòàéêè ìð³ÿâ ïðî íå¿. Ïðîë³ç-
øè çà íàêàçîì ãåáå ó ñòðóêòóðè
ï³äï³ëëÿ, â³í, ùî íàçèâàºòüñÿ, çäàº
ëþäåé ö³ëèìè áî¿âêàìè. Îïåðàö³¿,
ïðîâåäåí³ çà éîãî ó÷àñòþ, äî ïåâ-
íî¿ ì³ðè íàãàäóþòü ïîñòàíîâêè òî-
ä³øí³õ ïðîâ³íö³éíèõ òåàòð³â. Äæîí
Ñò³ë ïèøå ïðî “êàëþæ³ êóðÿ÷î¿
êðîâ³”, âèêîðèñòîâóâàí³ ÷åê³ñòàìè
â òèõ ³íñöåí³âêàõ. Ïðî ³íøó êðîâ,
íå êóðÿ÷ó,— òó, êîòðà ïîâ’ÿçóº íå-
ðîçðèâíèìè ïóòàìè ³ çìóøóº äî
ö³ëêîâèòî¿ â³ääàíîñò³, ìîæåìî ëè-
øå çäîãàäóâàòèñÿ.

Ñòàðàíí³ñòü ³ óñï³øí³ñòü þíîãî
ïðîâîêàòîðà íå ëèøèëèñÿ áåç óâà-
ãè. Óæå â 1952-ìó ðîö³ éîãî â³äðÿ-
äæàþòü äî Êèºâà, äå ïðîõîäèòü
âèøê³ë íà äâîð³÷íèõ êóðñàõ ðîçâ³ä-
íèê³â. Ñóïåð³íòåíñèâíå âèâ÷åííÿ
âîðîæèõ ìîâ äîïîâíþºòüñÿ ïîë³ò-
³íôîðìàö³ÿìè, à òàêîæ çàíÿòòÿìè
ç³ ñòð³ëüáè, ñàìáî ³ ÿêîãî-íåáóäü
îòðóòîçíàâñòâà. Ïðèáëèçíî ïîñå-
ðåäèí³ òîãî çîëîòîãî â³äòèíêó åïî-
õè ïîìèðàº Ñòàë³í, à íàéîô³ö³é-
í³øèé ïîåò Óêðà¿íè ïóáë³êóº ÷åð-
ãîâó çá³ðêó “Ìîãóòí³ñòü íàì äà-
íà”. Ùîäî ìîãóòíîñò³ Ñòàøèí-
ñüêèé íå ìîæå ç íèì íå ïîãîäæó-
âàòèñÿ. Íà ÷åñòü áåçäîãàííî ñêëà-
äåíèõ Ñòàøèíñüêèì âèïóñêíèõ ³ñ-
ïèò³â êåð³âíèöòâî âëàøòîâóº ìî-
ãóòí³é áàíêåò. Ó ìîºìó ô³ëüì³ öåé
åï³çîä ìàâ áè ñòàòè îñîáëèâîþ öå-
çóðîþ — óâåñü òîé äîâæåëåçíèé
ñò³ë ç êîíüÿêàìè, âèíÿòêîâî â³ð-
ìåíñüêèìè, øàìïàíñüêèì, ñàðäè-
íàìè, êðàáàìè, ì’ÿñèâîì äâàíàä-
öÿòè ñîðò³â, ïîìàðàí÷àìè ³ ðÿá-
÷èêàìè íåìèíó÷å çàñîö³þâàâñÿ á
ç³ ñòàë³íñüêîþ “Êíèãîþ ïðî ñìà÷-
íó ³ çäîðîâó ¿æó”, îñîáëèâî íà òë³
çàãàëüíîíàðîäíîãî õðîí³÷íîãî íå-
äî¿äàííÿ ïåðøèõ ³ âñ³õ ïîäàëüøèõ
ïîâîºííèõ ðîê³â.

Íåâäîâç³ Ñòàøèíñüêèé îïèíÿº-
òüñÿ â ÍÄÐ, äå éîãî ïî÷èíàþòü
ïåðåâ³ðÿòè âñ³ëÿêèìè ðóòèííèìè
äð³áíèöÿìè. Éîãî âæå çâàòè Éî-
çåô Ëåìàí, ³ í³ìåöüêîþ â³í ðîç-
ìîâëÿº òàê, íà÷å âñå ïîïåðåäíº
æèòòÿ ïðîæèâ ó Ðóðñüêîìó áàñåé-
í³ (Kohlenpott-Dialekt) — ³ öå íå
âèïàäêîâî, áî çã³äíî ç ëåãåíäîþ,
â³í íà÷åáòî ïîõîäèòü ç îêîëèöü
Åññåíà. Óò³ì, ïåâíèé ÷àñ â³í çìó-
øåíèé ëèøå ïîäàâàòè ì’ÿ÷³ (í³,
íàâ³òü íå êàøòàíè ç âîãíþ!) ³ ÿê-
ùî äåêîëè é ïîòðàïëÿº äî Çàõ³ä-
íî¿ Í³ìå÷÷èíè, òî ò³ëüêè äëÿ âè-
êîíàííÿ âñ³ëÿêèõ ñì³õîâèííèõ
çàâäàíü íà çðàçîê âåøòàííÿ Ìþí-
õåíîì ³ çàíîòîâóâàííÿ íîìåð³â
â³éñüêîâèõ ìàøèí. Äæîí Ñò³ë íå
çàáóâàº çãàäàòè ïðî öå, àëå â³í í³-
÷îãî íå ïèøå ïðî âíóòð³øí³ áóð³
é ãëèáîêî çàòàºí³ òåðçàííÿ — ÿê
³ ïðî íåðâîâó ãðó âèëèöÿìè. Áîã-
äàí Ñòàøèíñüêèé â³ðèòü ó òå, ùî
â³í ä³àìàíò, âèêîðèñòîâóâàíèé äà-
ëåêî íå çà ïðèçíà÷åííÿì. Àëå òà-
êà äîëÿ øïèãóíà — ÷åêàòè. Øïè-
ãóíñüêà ðîáîòà íà 99 â³äñîòê³â
ñêëàäàºòüñÿ ç ÷åêàííÿ. Ïðîñò³ð
øïèãóíñòâà — öå õîëîäíà ³ íóä-

íà ïî÷åêàëüíÿ, íàâ³òü íå ïðèé-
ìàëüíèé ïîê³é.

² îñü òóò âîíà, äîëÿ, ðîçâåðòàº-
òüñÿ äî íüîãî çîâñ³ì íåî÷³êóâàíèì
áîêîì — æ³íî÷èìè ãðóäüìè. ² â³í
óïåðøå â æèòò³ òàê ïðèòîðêóºòüñÿ
äî íèõ óñ³ì ñîáîþ — íà òàíöÿõ ó
Ñõ³äíîìó Áåðë³í³, â îäèí ç íåçë³-
÷åííèõ â³ëüíèõ âå÷îð³â. Ïðî ²í´å
Ïîëü, â ÿêó Ñòàøèíñüêèé òóò-òà-
êè, ï³ä ÷àñ ïåðøîãî æ òàíöþ, íå-
ãàéíî é áåççàñòåðåæíî çàêîõóºòü-
ñÿ, Äæîí Ñò³ë ïèøå òàêå: “Çîâ-
í³øí³ñòü ó íå¿ áóëà íàéçâè÷àéí³-
ñ³íüêà, ÷àñîì íàâ³òü íåîõàéíà. Çà
ñòîëîì âîíà ïîâîäèëàñÿ, í³áè
âîâê. ²íòåëåêòóàëüíèìè ïîòðåáà-
ìè íå â³äçíà÷àëàñÿ. ² âñå-òàêè âî-
íà áóëà ùèðî â³ääàíà ñâîºìó äðó-
ãîâ³, ÿêèé áåç ïàì’ÿò³ çàêîõàâñÿ â
íå¿”. Íàéö³êàâ³øå òóò, çâ³ñíî, ïî-
ð³âíÿííÿ: í³áè âîâê. Îò ò³ëüêè ùî
á âîíî îçíà÷àëî? Ïîâîäèëàñÿ äè-
êî? à´ðåñèâíî? æàä³áíî ïî¿äàëà âñå
ì’ÿñî? Íàì íå äàíî ïî÷óòè â³äïî-
â³ä³. Àëå é Äæîíîâ³ Ñò³ëó íå äàíî
çíàòè ïðî òèñÿ÷ó ³íøèõ ìîæëèâèõ
“³ âñå-òàêè”. ßê, íàïðèêëàä, ïðî
¿¿ ìàíåðó ðîçñèïàòè ïî ïëå÷àõ ðó-
äóâàòå âîëîññÿ, ïëàâíî çâ³ëüíÿþ÷è
éîãî â³ä çàêîëêè. Àáî ïðî çàïàõ ¿¿
çîâñ³ì íå âèøóêàíèõ ïåðóêàðñüêèõ
(òà ùå é åíäååð³âñüêèõ!) ïàðôóì³â,
ùî äîâîäèâ äî ñîëîäêîãî çàïàìî-
ðî÷åííÿ ðàí³øå íåö³ëîâàíîãî áîð-
ùîâèöüêîãî àñà ðîçâ³äêè. Àáî ïðî
òå, ÿê âàãîíí³ äâåð³ îñòàííüîãî åñ-
áàíó íà Êàðëãîðñò ùîðàçó â³äòè-
íàþòü â³ä íüîãî ¿¿, òàêó áåççàõèñ-
íó. Àáî, çðåøòîþ, ïðî òå, ÿê íå-
âèìîâíî äîâãî ³ ïðèñòðàñíî âì³º
âîíà ê³í÷àòè — âñ³ºþ ñîáîþ, âñÿ
çä³éìàþ÷èñü õâèëåþ ³ âäÿ÷íî ñõëè-
ïóþ÷è.

Ö³êàâî, ùî ïðî ñâ³é ðîìàí Ñòà-
øèíñüêèé äèñöèïë³íîâàíî äîïîâ³â
êåð³âíèöòâó. Äèâíî, òà éîãî çâåðõ-
íèêè ïðîðåà´óâàëè íà öþ íîâèíó
ðàäøå òîëåðàíòíî. Äèâíî, áî æî-
äåí ïîïåðåäæóâàëüíèé ñèãíàë íå
ñïðàöþâàâ, ³ ñèñòåìà íå çàáëîêó-
âàëàñÿ ñàìà ñîáîþ.

Í³, íàâïàêè — â éîãî æèòò³ âñå
íàðåøò³ çðóøèëî ç ì³ñöÿ, ³ éîìó
áóëî äîðó÷åíî äâà âåëèê³ âáèâñòâà.
Ó æîâòí³ 1957 ðîêó â Ìþíõåí³ â³í
çä³éñíèâ ïåðøå ç íèõ — Ëåâà Ðå-
áåòà. Àëå ïåðø í³æ â³í âèñòåæèòü
éîãî, ïåðåéäå äîðîãó ³ âèïóñòèòü â
îáëè÷÷ÿ ñòðóì³íü îòðóéíî¿ ð³äèíè
ç àëþì³í³ºâî¿ öèë³íäðè÷íî¿ ñòð³-
ëÿëêè, â ìîºìó ô³ëüì³ ìóñèâ áè
ç’ÿâèòèñÿ ïåñ. Öå áóëî âèïðîáó-
âàííÿ îòðóòè. Ïñà ïðèâ’ÿçàëè äî
äåðåâà, ³ Ñòàøèíñüêèé íàáëèçèâ-
ñÿ äî íüîãî â îòî÷åíí³ ê³ëüêîõ, ÿê
íàçèâàº ¿õ Äæîí Ñò³ë, êîëå´. ×è
ïîäèâèëèñÿ âîíè îäèí îäíîìó â
î÷³ — Ñòàøèíñüêèé ³ ïåñ? ×è íå
áóëî â ðóêè Ñòàøèíñüêîãî íàé-
ìåíøîãî øàíñó çäðèãíóòèñÿ? ×è
íå áóëî â ñàìîãî Ñòàøèíñüêîãî
íàéìåíøîãî øàíñó íå ñòð³ëÿòè?
“Áðèçíóâ ñòðóì³íü, ³ ïåñ óìèòü ïî-
âàëèâñÿ íà çåìëþ, íå âèäàâøè àí³
çâóêó,— ïèøå Äæîí Ñò³ë.— Îä-
íàê â³í ùå çî òðè õâèëèíè ñìèêàâ-
ñÿ â àãîí³¿”.

Àãîí³ÿ Ðåáåòà òðèâàëà íàâ³òü íå
òðè õâèëèíè.

Óáèâøè éîãî, Ñòàøèíñüêèé ùå
òîãî æ òàêè äíÿ âò³ê äî Ôðàíê-
ôóðòà-íà-Ìàéí³, äå ïåðåíî÷óâàâ ó
ãîòåë³ “²íòåðíàö³îíàëü”. ßê ìèíó-
ëà òà éîãî í³÷? Íåâæå â³í ³ ñïðàâ-
ä³ çàñíóâ? Òà ùå é, ìîæå, ÿê ïðèé-
íÿòî ïèñàòè ó òàêèõ âèïàäêàõ,
ùîéíî ãîëîâà òîðêíóëàñÿ ïîäóø-
êè? Íåâ³äîìî, õî÷ ìàéæå íà ñòî
â³äñîòê³â ÿñíî, ùî äî Ñõ³äíîãî
Áåðë³íà â³í ïîâåðíóâñÿ ç ïåðåìîæ-
íèì â³ä÷óòòÿì áëèñêó÷å âèêîíà-
íîãî çàâäàííÿ. Ç ö³º¿ íàãîäè êîëå-
´è ç ðîçâ³äóâàëüíî¿ áàçè ó Êàðëãîð-
ñò³ çíîâó íàêðèâàþòü íà ñòîëè —
öå äðóãèé áàíêåò Ñòàøèíñüêîãî ³

“Хрещати ” продовж є
п блі вати 25 есе про
охання. Сьо одні свій
твір на с д читачів пред-
ставляє Юрій Андр хович.
Корист ючись на одою,
реда ція поздоровляє па-
на письменни а з наро-
дженням он ч и Варвари.
Ос іль и в творі містила-
ся неценз рна ле си а,
есе др ємо з незначни-
ми вил ченнями.

Реда ція азети “Хрещати ” приносить вибачення за раїнсь их пись-
менни ів, отрі, прославляючи любов, не стрим ються висловлюваннях,
поде оли неценз рних. Та , есеї Володимира Єш ілєва “М_арь”, що
вийшов “Хрещати ” 20 люто о, попри реда ційне дор чення, не б ло
вил чено таб йован ле си . Подальші п блі ації творів раїнсь их пись-
менни ів міститим ть більше любові.
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äðóãà öåçóðà ó ô³ëüì³. Öüîãî ðà-
çó — ç ïèâîì ³ øíàïñîì, êîï÷å-
íèìè âóãðÿìè é ÷åðâîíèì òà ÷îð-
íèì êàâ’ÿðîì ó ñð³áíèõ ³ ïîðöåëÿ-
íîâèõ ñàêñîíñüêèõ òðîôåéíèõ ïî-
ëóìèñêàõ. À òàêîæ ï³ñíÿìè ç óñå
ùå ìîäíîãî ê³íîô³ëüìó “Êóáàí-
ñüê³ êîçàêè”, ùî ¿õ óñ³ íàìàãàþòü-
ñÿ çàâîäèòè ï³ä ðîçëàäíàíå ï³àí³-
íî òà ñïåðøó ïîâ³ëüíå, àëå äåäàë³
øâèäøå ³ õàìñüêå âïèâàííÿ. Íå
îáõîäèòüñÿ é áåç ö³ííîãî ïîäàðóí-
êà (çà âáèâñòâî) — â³ä ³ìåí³ íàé-
âèùîãî êåð³âíèöòâà Ñòàøèíñüêî-
ãî íàãîðîäæóþòü ôîòîàïàðàòîì
“Êîíòàêñ”. ßêà ÷óäîâà íàãîäà âè-
õîïèòè êîõàíó ç â³÷íîñò³ — íà òë³
ïàðêîâèõ äåðåâ, ìîñò³â, ïàëàöîâèõ
áðàì, ï³ä àðêîþ, ï³ä íîâîþ ïàðà-
ñîëüêîþ, â îêóëÿðàõ â³ä ñîíöÿ! Âî-
íè ëþáëÿòü îäíå îäíîãî, íà÷å àí-
ãåëè — ç ò³ºþ ëèøå ð³çíèöåþ, ùî
â àíãåë³â íå áóâàº ïëîò³.

3.
Ñòåïàí Áàíäåðà, ùî éîãî Ñòà-

øèíñüêèé óáèâ ïðèáëèçíî ÷åðåç
äâà ðîêè, áåçóìîâíî, ïîäîáàâñÿ
æ³íêàì. “Ïîäîáàâñÿ” çàãàëîì íà-
â³òü íå òå ñëîâî — íàñïðàâä³ â³í
(õàðèçìàòè÷íèé, ì³ñòè÷íèé, ðåâî-
ëþö³éíèé, áåçæàëüíèé) óì³â äîâî-
äèòè ¿õ äî òèõîãî é ïîòàºìíîãî øà-
ëó. Â³ä íüîãî â³ÿëî âëàäí³ñòþ, à öå,
êàæóòü, ñåêñ³. Ñàìå òîìó â³í òàê
÷àñòî îáâîäèâ êðóã ïàëüöÿ âëàñ-
íèõ îõîðîíö³â, çíèêàþ÷è íà äîâ-
ã³ ãîäèíè â íåâ³äîìîñò³. Çâè÷àéíî,
â³í áóâ ö³ëêîì ñâ³äîìèé òîãî, ùî
â ðîçñòð³ëüíîìó ñïèñêó ðàäÿíñüêèõ
ñïåöñëóæá íåçì³ííî ë³äèðóº ç âå-
ëèêèì â³äðèâîì â³ä íàéáëèæ÷èõ
êîíêóðåíò³â. Íà ä³ë³ öå îçíà÷àëî
íåïåðåðâíó ñìåðòåëüíó çàãðîçó —
ùîõâèëèííó, äâàäöÿòü ÷îòèðè ãî-
äèíè íà äîáó, ñ³ì äí³â íà òèæäåíü,
áåç âèõ³äíèõ ³ ñâÿòêîâèõ.

Àëå â³í ðîáèâ óñå äëÿ òîãî, ùîá
ÿêîìîãà ìåíøå ÷àñó áóâàòè ï³ä
îõîðîíîþ. Íå êàæó÷è ïðî òå, ùîá
çàñ³ñòè â ÿêîìó-íåáóäü ñèëüíî çà-
ñåêðå÷åíîìó ñõîâèù³, çàëÿãòè íà
äíî ³ íå âèñîâóâàòèñÿ. Òàêèé âà-
ð³àíò áóâ áè äëÿ íüîãî íàâ³òü íå
ñìåðòþ, à ã³ðøå çà ñìåðòü. Òîæ â³í
âèñîâóâàâñÿ ³ ÷àñ äî ÷àñó ëèøàâ ç
íîñîì âëàñíèõ îõîðîíö³â.

×åê³ñòè ÷óäîâî çíàëè ïðî öþ éî-
ãî ñëàáê³ñòü. Ñàìå íà í³é âîíè íà-
ãîëîøóâàëè ó ñâî¿õ ³íñòðóêö³ÿõ
Ñòàøèíñüêîìó, âèïðàâëÿþ÷è éî-
ãî íà âèñòåæóâàííÿ âîðîãà íîìåð
îäèí. Ïîïðè òå, ³ñòîð³ÿ öüîãî âè-
ñòåæóâàííÿ º ñòðàøåííî äîâãîþ
òà ïëóòàíîþ. Ó í³é º ñâ³é âëàñíèé
ïóíêòèð, îçíà÷åíèé ê³ëüêîìà ö³ë-
êîì òðèâ³àëüíèìè ïðåäìåòàìè íà
çðàçîê ìþíõåíñüêîãî òåëåôîííî-
ãî äîâ³äíèêà (íó ÷îìó, ÷îìó ïð³ç-
âèùå íàñò³ëüêè çàêîíñï³ðîâàíîãî
ä³ÿ÷à, íàâ³òü ³ çì³íåíå, îáîâ’ÿçêî-
âî ìóñèëî ô³ãóðóâàòè íà éîãî ñòî-
ð³íêàõ ðàçîì ³ç àäðåñîþ ïðîæè-
âàííÿ?!) àáî ñïåðøó çëàìàíîãî, à
ïîò³ì ùàñëèâî ï³ä³áðàíîãî êëþ÷à
äî âõ³äíèõ äâåðåé áóäèíêó çà ò³ºþ
æ ñàìîþ àäðåñîþ.

Óáèâàòè ñâî¿õ âîðîã³â ó ï³ä’¿ç-
äàõ, íà ñõîäîâèõ êë³òêàõ àáî â
ë³ôòàõ áóäèíê³â, ó ÿêèõ âîíè ïðî-
æèâàþòü, º äî çíà÷íî¿ ì³ðè ô³ð-
ìîâèì ñòèëåì. Òîìó Ñòàøèí-
ñüêîìó òàê âàæëèâî áóëî ïîòðà-
ïèòè äî òîãî ï³ä’¿çäó ³ ï³äñòåðåã-
òè Áàíäåðó â íüîìó.

Äíÿ 15 æîâòíÿ 1959 ðîêó, áëèçü-
êî ïåðøî¿, âîíè íà ìèòü ïåðåòíó-
ëèñÿ âñåðåäèí³, ó äâåðÿõ âåñòèáþ-
ëþ (òè òóäè? — à ÿ çâ³äòè!), ³ íà-
â³òü çóñòð³ëèñÿ ïîãëÿäàìè, æåðòâà
³ ¿¿ æåðòâà, Ñòåïàí Áàíäåðà ³ Áîã-
äàí Ñòàøèíñüêèé, ÑÁ ³ ÁÑ — íà-
÷å â äçåðêàë³, 50-ë³òí³é ÷îëîâ³ê ³
28-ë³òí³é ìîëîäèê. Äðóãèé, íå âà-
ãàþ÷èñü, âèêîíàâ ãîëîâíó ñëóæáî-
âó çàïîâ³äü “óáèé!” — ³ ïóñòèâñÿ
íàâòüîêè. Ïåðøèé çâàëèâñÿ ç í³ã
ÿêðàç ì³æ òðåò³ì ³ ÷åòâåðòèì ïî-
âåðõàìè, ïðè öüîìó òàê ³ íå âèïóñ-
òèâøè ç ðóê òîðáèíè ç³ ùîéíî íà-
êóïëåíèìè ïðîäóêòàìè, òà íàâ³òü
í³÷îãî ç íèõ íå ðîçñèïàâøè.

Äî ê³íöÿ âèêîíóâàâ ñâ³é îáî-
â’ÿçîê?

4.
Òðåò³é áàíêåò Áîãäàíà Ñòàøèí-

ñüêîãî — ç òèõ, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü
ìàã³çì ÷èñëà òðè. Öå ïî÷àòîê ê³í-
öÿ. Ñòàøèíñüêîãî îô³ö³éíî âèçíà-
íî ãåðîºì ³ â³äçíà÷åíî îðäåíîì
×åðâîíîãî Ïðàïîðà. Íà ñòîëàõ
öüîãî ðàçó, çà ñâ³ä÷åííÿì âèíÿò-
êîâî äîáðå îá³çíàíîãî Äæîíà Ñò³-
ëà, “íåéìîâ³ðíà ê³ëüê³ñòü ñòðàâ ³
íàïî¿â”. Íå õî÷ó âäàâàòèñü ó ôàí-
òàçìè ç ïå÷åíèìè ôàçàíàìè ³ ñòî-
ë³òí³ìè êðèìñüêèìè ïîðòâåéíà-
ìè — âàøà óÿâà é áåç ìåíå äîìà-
ëþº ñàìà öþ íåðîí³âñüêó ó÷òó ³
ðîçâåçåí³ ï³äîøâàìè ÷îá³ò ïî ³äå-
àëüíî áëèñêó÷³é ïàðêåòí³é ïîâåðõ-
í³ ðåøòêè ïàøòåòó ³ç ñîëîâ’¿íèõ
ÿçè÷ê³â. Íàòîì³ñòü ÿ õî÷ó âèðàçíî
ïî÷óòè òó ðîçìîâó — ç íå¿ é ïî÷è-
íàºòüñÿ ê³íåöü. Âîíà âêðàé äîâ³ð-
ëèâà ³ çàãàëîì ³íòèìíà — òàê óì³-
þòü ëèøå ðîçâ³äíèêè. Îñü ãåíå-
ðàëüñüêà ðóêà ëÿãàº íà ïëå÷å íî-
âîñïå÷åíîãî ãåðîÿ: “Òî ùî, ÿê³ â
íàñ òåïåð ïëàíè íà æèçíþ, àðüîë
ìàëàäîé?”. “Àðüîë” ðîçïðàâëÿº
ïëå÷³ é ãîëîñíî âòÿãóº ïîâ³òðÿ
í³çäðÿìè. “Òà îò, çíàºòå, òàð³ù ãå-
íåðàë, ìè ç ïîäðóãîþ âèð³øèëè
ïîáðàòèñÿ. ¯¿ çâàòè ²í´å Ïîëü, ÿ
ïðî íå¿ äîïîâ³äàâ”. Ö³ éîãî ñëîâà
÷îìóñü ÷óº âñå òîâàðèñòâî. Çàïà-
äàº òèøà — òàêà, ïðî ÿêó êàæóòü
“ãí³òþ÷à”.

ßê âîíè ìîãëè öå ïðîøëÿïèòè?
Âèÿâëÿºòüñÿ, â³í ùå äîñ³ ïëóòàº-
òüñÿ ç ò³ºþ ïëàñêîçàäîþ ÷óâèðëîþ!
² íå ïðîñòî ïëóòàºòüñÿ. Öåé ãåðîé
ïðîñòî òàê, çà çäîðîâî æèâüîø,
ñòàº âïîïåðåê âëàñíîãî çðîñòàííÿ,
êðåòèí! Àëå íå öå òåïåð óæå ãîëîâ-
íå, à — ùî ç öèì ðîáèòè?

Áåçóìîâíî, âîíè àíàë³çóâàëè é
îáãîâîðþâàëè. Ç îäíîãî áîêó, Ñòà-
øèíñüêèé áóâ íàäòî äàëåêî ïðî-
ñóíóòèé ñëóæáîâî, çàãëèáîêî ïî-
ñâÿ÷åíèé ó ö³ëêîì òàºìíå, ùîáè
ïðîñòî çâ³ëüíèòè éîãî ç îðãàí³â íà
âñ³ ÷îòèðè ñòîðîíè ³ ï³ä ÷åñíå ñëî-
âî. Ç ³íøîãî áîêó, éîãî øëþá ³ç
ïðåäñòàâíèöåþ âîðîæèõ íàö³¿ òà
êëàñó íå äîïóñêàâ æîäíîãî ïðî-
äîâæåííÿ êàð’ºðè. Áóâ ùå é òðå-
ò³é á³ê — ¿ì íàäçâè÷àéíî øêîäà
áóëî âòðà÷àòè òàêîãî êâàë³ô³êîâà-
íîãî é áåçäîãàííîãî âáèâöþ. Áó-
ëî ùå áàãàòî ³íøèõ áîê³â, óñå öå
ñë³ä áóëî ðåòåëüíî îáì³çêóâàòè, à
éîãî ñàìîãî ÿê-íåáóäü ðîçâåñòè.
“Ñëóõàé,— êàçàâ éîìó òîä³øí³é
øåô êàãåáå Øåëåï³í,— ÿêùî òî-
á³ ñïðàâä³ òðåáà ïîäðóãó, òî æåíè-
ñÿ êðàùå íà ÿê³éñü íàø³é ñï³âðî-
á³òíèö³”. Â³í ìàâ íà óâàç³ íå ò³ëü-
êè êóõîâàðñòâî, ïðàííÿ ³ ïðèáè-
ðàííÿ, àëå é ò. çâ. ñòàòåâó ôóíê-
ö³þ. Àëå íå ìàâ íà óâàç³ ëþáîâ³.
Òà é íå ì³ã ìàòè.

Óñå, ùî òðàïèëîñÿ äàë³, ïîâèí-
íî á çà ÷àñîì ñòàíîâèòè äîáðó òðå-
òèíó ìîãî óÿâíîãî ô³ëüìó: ñêðå-
ã³òëèâó çãîäó íà÷àëüñòâà íà ¿õíº
îäðóæåííÿ, çàìàíþâàííÿ ìîëîäî¿
ïàðè äî Ìîñêâè, ñòåæåííÿ, ïðî-
ñëóøêó, ïåðëþñòðàö³þ, äåäàë³ çà-
äóøëèâ³øå ê³ëüöå óâàãè òà íåäî-
â³ðëèâîñò³. Ïîò³ì âîíè âèìàãàëè,
ùîá ²í´å çðîáèëà àáîðò, àëå Ñòà-
øèíñüêèé — îò â³í, ïî÷àòîê áóí-
òó! — çàÿâèâ, ùî öüîãî íå áóäå.
Ïîò³ì âîíè â³äïóñòèëè ¿¿ äî Áåð-
ë³íà íàðîäæóâàòè, à éîãî ëèøèëè
â Ìîñêâ³ — ñõîæå íà òå, ùî â çà-
ðó÷íèêàõ. Âîíè ðîçëó÷àëè é ðîç-
âîäèëè ¿õ, ÿê ìîãëè. Éîìó, ùî íå-
äàâíî âðÿòóâàâ ìàéáóòíüîãî ñèíà
â³ä àáîðòó, òàê ³ íå ñóäèëîñÿ ïî-
áà÷èòè éîãî æèâèì. Äî Áåðë³íà
éîìó äîçâîëèëè çë³òàòè ëèøå íà
ê³ëüêà äí³â ó ñåðïí³ 1961-ãî — íà
ïîõîðîí ìàëþêà. Òîé çàõëèíóâñÿ
íà ðóêàõ ó ñóñ³ä³â, êàðìà âáèâö³
íå äð³ìàëà.

Íàïåðåäîäí³ ïîõîðîíó Áîãäàí
òà ²í´å ñêîðèñòàëèñÿ òèì÷àñîâèì
ïîñëàáëåííÿì ïèëüíîñò³ ñâî¿õ îï³-
êóí³â ³ âèñëèçíóëè äâîðàìè ç ¿¿
áàòüê³âñüêîãî äîìó. Ìàáóòü, ÷å-
ê³ñòè áóëè ïåâí³, ùî âîíè í³êóäè
íå ä³íóòüñÿ, íå äî÷åêàâøèñü ïî-
õîðîíó. ¯õíÿ âòå÷à ïîíî÷³ ÷åðåç
Ñõ³äíèé Áåðë³í åñ-áàíîì äî Çàõ³ä-
íîãî — îñòàííÿ ç óñï³øíèõ îïå-

ðàö³é øïèãóíà Ñòàøèíñüêîãî.
Óâå÷åð³ 12 ñåðïíÿ 1961 ðîêó â³í
çäàâñÿ çàõ³äíîáåðë³íñüê³é ïîë³ö³¿,
êîòðà ó ñâîþ ÷åðãó ïåðåäàëà éîãî
àìåðèêàíöÿì. Íà ðàíîê â³í ïî÷àâ
ðîçïîâ³äàòè âñå.

Äæîí Ñò³ë çàê³í÷óº ñâ³é íàðèñ
ö³ëêîì ïðîìîâèñòî: “Êîëè Áîãäàí
òà ²í´å Ñòàøèíñüê³ âõîäèëè äî ïî-
ë³ö³éíîãî ïðèì³ùåííÿ, â Áåðë³í³
íàñòàëà í³÷, óïðîäîâæ ÿêî¿ ì³ñòî
ðîçä³ëèëà ñò³íà”.

5.
Ëþáîâ — öå ëþäñüêå. Ëþáîâ —

öå òîé ùåì, áåç ÿêîãî íàñ íåìàº.
ßêîñü íàñ, ñîëäàò³â ïåðøîãî ïå-

ð³îäó ñëóæáè, âèøèêóâàëè ïåðåä
êàçàðìîþ äëÿ çà÷èòóâàííÿ íàêà-
çó êîìàíäèðà äèâ³ç³¿. Éøëîñÿ ïðî
òå, ùî â³éñüêîâîñëóæáîâåöü Òà-
êèé-òî ç â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè íî-
ìåð òàêèé-òî ìèíóëî¿ íî÷³ çàñòðå-
ëèâñÿ íà ïîñòó. ²ñòîð³ÿ òèïîâà:
éîìó íà÷åáòî ñòàëî â³äîìî, ùî
éîãî ïîêèíóëà êîõàíà ä³â÷èíà.
Çàìïîë³òàì óñ³õ ÷àñòèí äèâ³ç³¿ íà-
êàçóâàëè ïðîâåñòè âèõîâí³ áåñ³äè
ç îñîáîâèì ñêëàäîì. “Ïîäóìàéòå
ò³ëüêè,— ïðîìîâëÿâ äî íàñ çàìïî-
ë³ò,— öüîìó éîëîïîâ³ íå áóëî é
19, âñå æèòòÿ ïîïåðåäó, à â³í óçÿâ

³ â³ä³áðàâ éîãî ñîá³ — ³ âñå ÷åðåç
ÿêèéñü òàì êóñîê ï...!”. Ìè áðà-
âóðíî çàêëåêîòàëè ñì³øêîì íà òà-
êå äîòåïíå ôîðìóëþâàííÿ —
ñïðàâæí³ ìà÷î, îáñìàëåí³ â áîÿõ
çàð³çÿêè.

Êîëè çâåðõíèêè Ñòàøèíñüêîãî
çàïðîïîíóâàëè éîìó ï³äøóêàòè ñî-
á³ ÿêèé-íåáóäü ³íøèé êóñîê ï...,
â³í çáóíòóâàâñÿ. Çà âñ³º¿ ñâîº¿ äå-
ìîí³÷íî¿ ïðîíèêëèâîñò³ â ñåêðåòè
ïñèõ³êè, êàãåáå íåäîîö³íèëî â íüî-
ìó ëþäñüêå. Íåäîîö³íèëî, áî âî-
ëîä³ëî ñåêðåòàìè, à íå òàºìíèöåþ.
Çâàæèòè íà òåðåçàõ ñâîãî àíàë³çó
ùå é òàêó íåâàãîìó åôåìåðèäó, ÿê
ëþáîâ, âîíî íå ñïðîìîãëîñÿ. Òà é
íå ìîãëî çà âèçíà÷åííÿì.

Áî ÿêèìè îäèíèöÿìè âèì³ðÿ-
òè òîé îñîáëèâèé ùåì, êîëè âñå
³íøå âòðà÷àº ñåíñ ³ All You Need
Is Love?

6.
Ñë³äè Áîãäàíà òà ²í´å Ñòàøèí-

ñüêèõ ãóáëÿòüñÿ â òóìàí³ ÕÕ ñòî-
ë³òòÿ. Â³äîìî, ùî çà ñêîºí³ çëî÷è-
íè éîãî çàñóäèëè äî âîñüìè ðîê³â
(áàãàòî öå? ìàëî?). Â³äîìî òàêîæ,
ùî íà÷åáòî â³í â³äñèä³â ëèøå ÷î-
òèðè ³ áóâ äîñòðîêîâî çâ³ëüíåíèé.
Öå ìàëî ñòàòèñÿ äåñü ó 1965 ÷è

1966 ðîö³. Òîáòî íà âîëþ â³í âèé-
øîâ çàëåäâå 35-ð³÷íèì, ³ â íüîãî,
ÿê â îäíîãî ç ³íøèõ ìî¿õ ãåðî¿â, ùå
ï³âæèòòÿ ëèøàëîñÿ ïîïåðåäó. Ââà-
æàòè öå ãåï³-åíäîì? ² ÷îìó á íå
ïðèïóñòèòè, ùî íàäàë³ â³í ñòàâ îä-
íèì ³ç ïîïóëÿðíèõ äîïèñóâà÷³â
æóðíàëó “Life”?

Íå äóìàþ, ùî àìåðèêàíö³
çíåõòóâàëè éîãî ïîïåðåäí³ì äî-
ñâ³äîì. Øâèäøå çà âñå â³í äî
ê³íöÿ ñâî¿õ äí³â (çðåøòîþ, õòî
ñêàçàâ, ùî éîãî äíÿì óæå íàñòàâ
ê³íåöü?) çàëèøàâñÿ ï³ä ¿õíüîþ
îï³êîþ, í³êóäè ïðîòå íå âèñîâó-
þ÷èñü. ßêùî ò³ëüêè âîíè íå íà-
ìàãàëèñÿ ðîçëó÷èòè éîãî ç ²í´å.
Àëå íå ïîâèíí³ á — ç îãëÿäó íà
ã³ðêèé äîñâ³ä ñâî¿õ â³çàâ³.

ß íàòîì³ñòü õî÷ó ùå ðàç ïîáà-
÷èòè, ÿê ï³çíüîãî âå÷îðà 12 ñåðï-
íÿ 1961 ðîêó ïàðà âò³êà÷³â ³ ïåðå-
á³æ÷èê³â, âîíà ³ â³í, íåãàðíà æ³í-
êà ³ çàêðèâàâëåíå ÷óäîâèñüêî, çà-
õåêàíî ïåðåòèíàþòü îñòàííþ ìå-
æó ³, äåäàë³ á³ëüøå ðîç÷èíÿþ÷èñü
ó òåìðÿâ³, ñòàþòü íåâèäèìèìè é
ôàêòè÷íî áåçò³ëåñíèìè. Ãîëîâíå
äëÿ íèõ òåïåð — í³ çà ÿêó ö³íó íå
îçèðàòèñÿ, àäæå ïîçàäó âæå âèðîñ-
òàº ñò³íà, ÿêà íàçàâæäè â³ä³òíå ¿õ
â³ä ìèíóëîãî
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Îëüãà Áîãîìîëåöü 
ïîä³ëèëàñÿ íàéñâÿò³øèì
ç êîëåêö³¿ äîìàøí³õ ³êîí

Ïåðôåêö³îí³ñòêà Îëüãà Áîãî-
ìîëåöü çáèðàº ³êîíè òàê ñàìî, ÿê
íàðîäæóº ä³òåé, ë³êóº õâîðèõ, ñï³-
âàº íà ñöåí³ àáî âèêîíóº ãðîìàä-
ñüê³ äîðó÷åííÿ. Íà â³äì³ííî, ³ç
âåëè÷åçíèì ïî÷óòòÿì â³äïîâ³-
äàëüíîñò³, íà÷å íà íå¿ ïîñò³éíî
äèâèòüñÿ ìóäðà âèìîãëèâà â÷è-
òåëüêà, íà î÷àõ ó ÿêî¿ ñîðîìíî
íå äîòÿãòè äî âåðõíüîãî ëÿ ÷è
îìèíóòè ÿêåñü ïîë³ñüêå ñåëèùå,
äå ìîæíà çíàéòè ñòî ï’ÿòäåñÿòèé
âàð³àíò ³êîíè ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ.
Ðåçóëüòàòàì ãîä³ äèâóâàòèñÿ: çà
ðîçìàõîì êîëåêö³ÿ ïàí³ Áîãîìî-
ëåöü äàâíî ïåðåâåðøèëà íå ëè-
øå æàëþã³äí³ ôîíäè äåðæàâíèõ
ìóçå¿â, à é ç³áðàííÿ êîíêóðåíò³â.
² íàâ³òü ç ïðîáëåìîþ, äå çáåð³ãà-
òè îò³ ï’ÿòü ç ãàêîì òèñÿ÷ åêçåìï-
ëÿð³â, êîëåêö³îíåðêà äàº ñîá³ ðà-
äó íà ï’ÿò³ðêó — íå òàê äàâíî ðà-
çîì ³ç ÷îëîâ³êîì ïðèäáàëà çà-
ëèøêè ñòàðîâèííî¿ ôîðòåö³ ó Ðà-
äîìèøë³ íà Æèòîìèðùèí³. Ñàìå
òàì ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ðîäèíà
Áîãîìîëåöü-Øåðåìåòüºâèõ ïëà-
íóº â³äêðèòè ïåðøèé â Óêðà¿í³
ìóçåé õàòíüî¿ ³êîíè. À äîêè ìàé-
áóòí³ åêñïîíàòè ãîòóþòü äî ïåðå-
ñåëåííÿ, íàéö³êàâ³øå ç êîëåêö³¿
âèð³øèëà âèñòàâèòè ó ñòîëè÷íèõ
çàëàõ.

Íàéö³êàâ³øå — òî ìàéæå ÷îòè-
ðè ñîòí³ ³êîí: ñàìå ñò³ëüêè, ÿê
ç’ÿñóâàëîñÿ, ìîæíà âòèñíóòè ó çà-
ëè Ìóçåþ ðîñ³éñüêîãî ìèñòåöòâà,
êîëè òóëèòè ¿õ îäíà äî îäíî¿ òà ùå
é ðîçâ³øóâàòè ó òðè ðÿäè. Òåìà-
òè÷íèé ðîçïîä³ë äîâîë³ ï³ñòðÿâèé,
³ òî òåæ ÷åðåç òå, ùî õîò³ëîñÿ ïî-
êàçàòè ÿêîìîãà á³ëüøå. ßê íàñë³-
äîê — ìàºìî äâà çàëè, äå äîì³íóº
ãåîãðàô³÷íèé ïðèíöèï (âç³ðö³ ïî-
ë³ñüêîãî, áóêîâèíñüêîãî, ÷åðí³ã³â-
ñüêîãî, ïîëòàâñüêîãî ³êîíîïèñó),
ùå îäèí — ç àêöåíòîì íà ôóíê-
ö³îíàëüíå ïðèçíà÷åííÿ (îáðàçè
âåñ³ëüí³, õðåñòèëüí³, ò³, ùî äîïî-
ìàãàþòü ïðè ïîëîãàõ), íàñòóï-
íèé — ç ³êîíàìè ïîí³âå÷åíèìè,
ï³äïàëåíèìè, çàôàðáîâàíèìè íå-
ïðèìèðåííîþ á³ëüøîâèöüêîþ ðó-
êîþ, é íàðåøò³ îñòàíí³é, äå ìîæ-
íà ïîð³âíÿòè âèòâîðè íàðîäíèõ
áîãîìàç³â ³ç òèì, ùî çðîáèëè ¿õ-
í³ ñó÷àñíèêè — ïðîôåñ³éí³ ìàéñ-
òðè (äî îñòàíí³õ Îëüãà Áîãîìî-
ëåöü ñòàâèòüñÿ íå íàäòî ïðèõèëü-
íî, êàæå, ¿õíüîìó ïåíçëþ áðàêóº
ùèðîñò³ òà ïðîñòîòè). Âîëîäàðêó
êîëåêö³¿ ñóñ³äñòâî òàêèõ ð³çíèõ
ï³äõîä³â àí³ñê³ëüêè íå õâèëþº: ÿê
ç³çíàëàñÿ “Õðåùàòèêó” ñàìà ïàí³
Áîãîìîëåöü, êíèæêà ïðî ôåíî-
ìåí óêðà¿íñüêî¿ õàòíüî¿ ³êîíè, ÿêó

âîíà ãîòóº äî äðóêó, ñêëàäàòè-
ìåòüñÿ ç òèõ ñàìèõ ðîçä³ë³â, ùî é
åêñïîçèö³ÿ â Ìóçå¿ ðîñ³éñüêîãî
ìèñòåöòâà. Äî ñëîâà, ³ íàçèâàòè-
ìåòüñÿ ìàéáóòíÿ ìîíîãðàô³ÿ òàê
ñàìî, ÿê íèí³øíÿ âèñòàâêà, —
“Â³êíà ó ïîçàïðîñò³ð”.

Øàíñ ñòàòè ÷èìîñü á³ëüøèì,
àí³æ ÷åðãîâ³ ç³òõàííÿ ç ïðèâîäó òî-
ãî, ÿêèìè òàëàíîâèòèìè, ìóäðî-
íà¿âíèìè òà áîãîáîÿçëèâèìè áóëè
íàø³ ïðàùóðè, ó êíèæêè, ùî îïè-
ñóâàòèìå êîëåêö³þ, áåçóìîâíî, º.
Íàñàìïåðåä ÷åðåç îò³ âåëåòåíñüê³
ðîçì³ðè ç³áðàííÿ. Êîëè âñüîãî òàê
áàãàòî, íå íàäòî ñêëàäíî â³äøóêà-

òè ùîñü ñïðàâä³ ð³äê³ñíå, ïðèì³-
ðîì, Çîñèìó òà Ñàâàò³ÿ, Þñòèí³-
àíà, Âàðâàðó ÷è Ïàðàñêåâó Ï’ÿò-
íèöþ (òî ñàìå ¿¿ çîáðàæåííÿ ìàëî
äîïîìàãàòè ïðè ïîëîãàõ) — ñâÿ-
òèõ, íå íàäòî ïîïóëÿðíèõ ó “ôà-
õîâèõ” ³êîíîïèñö³â. Ùî æ äî íàé-
ïîøèðåí³øèõ ñþæåò³â, òî ñàìà ëè-
øå ñòàòèñòèêà ñêàæå òóò äîñë³äíè-
êîâ³ ÷èìàëî. Ùî á³ëüøå çâåðíåíü
äî òîãî ñàìîãî ñþæåòó ÷è îáðàçó
ñâÿòîãî, òî âèðàçí³øèìè ñòàþòü
â³äñòóïè â³ä êàíîíó, îò³ óëþáëåí³
çíàâöÿìè “ïîìèëêè”, ùî íà íèõ
çàçâè÷àé ïîëþþòü êîëåêö³îíåðè
³êîí. Ñåðåä âèðîá³â íàðîäíèõ

óì³ëüö³â, ç³áðàíèõ Îëüãîþ Áîãî-
ìîëåöü, íå áðàêóº ñïðàâæí³õ ïåð-
ëèí ìàëÿðñüêîãî ñóðæèêó, äå ìî-
âà ³êîíîïèñíî¿ òðàäèö³¿ ³ ìîâà íà-
ðîäíîãî ëóáêà ïåðåì³øàí³ ó íàé-
íåñïîä³âàí³øèõ êîìá³íàö³ÿõ,— ÷î-
ãî ëèøå âàðò³ êâ³òè â ðóêàõ ñâÿòèõ,
îðíàìåíòè çàì³ñòü ³êîííèõ êëåéì
àáî íàäòî íàòóðàë³ñòè÷í³, ÿê íà âè-
ì³ðè óìîâíîãî ìèñòåöòâà, çîáðà-
æåííÿ á³áë³éíèõ àãíö³â òà âîë³â.
Ïåðøèé ÷èòà÷ ìàéáóòíüî¿ êíèãè
òåæ â³äîìèé — Â³êòîð Þùåíêî,
õî÷à é âèñëàâ ïîïåðåä ñåáå âëàñ-
íó îõîðîíó, ïîäèâèòèñÿ âèñòàâêó
â Êèºâ³ òàê ³ íå âñòèã

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У Колонном залі імені Лисен а
Національної філармонії відб вся
онцерт, присвячений 90-річчю
від дня народження Кара Кара-
єва. Вели о о ба инця вшан ва-
ли м зи ою представни ів одра-
з двох національних омпози-
торсь их ш іл — азербайджан-
сь ої та раїнсь ої.

Â îäíîìó ³íòåðâ’þ ñèí Êàðà Êàðàºâà
Ôàðäæ ðîçïîâ³äàâ, ùî ÿêîñü çàïèòàâ áàòü-
êà: “Óñ³ ö³ âèòðåáåíüêè — îðäåíè, ìåäà-
ë³, íàâ³ùî âîíè òîá³?” Íà ùî òîé â³äïî-
â³â: “Áóäü ÿ õî÷ ³ ñàìèì Áàõîì, í³õòî â óðÿ-
ä³ òîãî íå çðîçóì³â áè. Òà êîëè â ìåíå º
ö³, ÿê òè êàæåø, âèòðåáåíüêè, âàì, ìî¿ì
ó÷íÿì, çà ìîºþ ñïèíîþ ëåãøå æèòè, ³ ó
âëàñí³é ìóçèö³ âè â³ëüí³ ðîáèòè âñå, ùî
çàõî÷åòå — âàì í³õòî é ñëîâà ñêàçàòè íå
íàñì³ëèòüñÿ!”

Öåé ä³àëîã ìèìîâîë³ çãàäóâàâñÿ é ï³ä
÷àñ êè¿âñüêîãî ñâÿòêóâàííÿ þâ³ëåþ àçåð-
áàéäæàíñüêîãî êëàñèêà. Íàñàìïåðåä ÷å-
ðåç òå, ùî ìóçèêà ó÷í³â Êàðà Êàðàºâà —
âîíà òåæ çâó÷àëà ó êîíöåðò³ — ñïðàâä³ ñì³-
ëèâ³øà ³ ðîçêóò³øà, í³æ ìîæíà áóëî î÷³-
êóâàòè â³ä êîìïîçèòîð³â çàñò³éíî¿ äîáè.
Òà é ñàì Êàðà Êàðàºâ ìàâ, ìàáóòü, íàé-
êðàùîãî â÷èòåëÿ ñâîãî ÷àñó: êóðñ êîìïî-
çèö³¿ ìîëîäèé àçåðáàéäæàíåöü ó 1940-ò³
ðîêè ïðîõîäèâ ó Äìèòðà Øîñòàêîâè÷à.
Ñâîãî ìîñêîâñüêîãî ãóðó Êàðàºâ îáîæíþ-
âàâ. Øîñòàêîâè÷ æå ââàæàâ éîãî îäíèì ³ç

íàéòàëàíîâèò³øèõ ñâî¿õ ó÷í³â. Õî÷ ³ íå ðàç
ñêàðæèâñÿ, ùî òîé “ìàëî ïèøå”, é íàâ³òü
çàáîðîíÿâ ìîëîäîìó êîìïîçèòîðîâ³ äóìà-
òè ïðî ïðèêëàäíó ìóçèêó, òîáòî ïðî ìó-
çèêó äî ê³íî é òåàòðàëüíèõ ïîñòàíîâîê. À
âò³ì, ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ äåñÿòèë³òü (êîìïî-
çèòîð ïîìåð 1982 ðîêó, íå äîæèâøè íà-
â³òü äî 65-ð³÷÷ÿ) Êàðàºâ ñïðàâä³ íàïèñàâ
ëèøå òðè “÷èñò³” ñèìôîí³¿ (äî òîãî æ
îñòàííþ, “¥îéÿ”, ñòâîðèâ ó ñï³âàâòîðñòâ³
ç ñèíîì). Ðåøòà éîãî äîðîáêó — ñèíòåçó-
þ÷³ æàíðè: ñèìôîí³÷í³ ñþ¿òè, ³íñòðóìåí-

òàëüí³ êîíöåðòè, áàëåòè, îðàòîð³¿, êàíòà-
òè, ÷èñëåíí³ êàìåðí³ ôîðòåï³àíí³ òà âî-
êàëüí³ òâîðè. Õî÷à òîìó ôàêòó, ùî Êàðà-
ºâ, çà ñëîâàìè òîãî æ òàêè ñèíà Ôàðàäæà,
ó ìóçèö³ ðåàë³çóâàâ ñåáå “â³äñîòê³â íà òðè-
äöÿòü”, âî÷åâèäü, º ùå îäíå ïîÿñíåííÿ:
éîãî àêòèâíà ñóñï³ëüíà ä³ÿëüí³ñòü. ßê äåð-
æàâíèé ñëóæáîâåöü â³í ïðîéøîâ ìàéæå
÷åðåç óñ³ òîä³øí³ ñîö³àëüíî çíà÷èì³ óñòà-
íîâè: Ñï³ëêà êîìïîçèòîð³â, êîì³òåò ç Äåð-
æàâíèõ òà Ëåí³íñüêèõ ïðåì³é, ÖÊ ÊÏ
Àçåðáàéäæàíó, Âåðõîâíà ðàäà ÑÐÑÐ. Ó ÷î-

ìó, çðåøòîþ, ãð³õ éîìó òåïåð äîêîðÿòè.
Ïðèíàéìí³ ó÷íÿì, êîòðèõ ó Êàðàºâà áóëî
ìàéæå ïÒÿòü äåñÿòê³â.

²äåÿ âëàøòóâàòè íà êè¿âñüê³é ô³ëàðìî-
í³éí³é ñöåí³ êîíöåðò ïàì’ÿò³ Êàðà Êàðà-
ºâà íàëåæèòü êîìïîçèòîðîâ³ òà äèðèãåíòó
Âîëîäèìèðîâ³ Ðóí÷àêó, ³í³ö³àòîðó êîí-
öåðòíî¿ ñåð³¿ “Íîâà ìóçèêà â Óêðà¿í³”.
Ùîïðàâäà, çà ³ðîí³ºþ äîë³ íàâ³òü íà ñâî-
ºìó ïîñìåðòíîìó þâ³ëå¿ Êàðà Êàðàºâ çìó-
øåíèé áóâ ïðèíåñòè âëàñíó ìóçèêó â
æåðòâó çàðàäè ó÷í³â. Ïðîçâó÷àëà âëàñíå
ëèøå îäíà éîãî êîìïîçèö³ÿ — Òðè ôóãè
äëÿ ôîðòåï³àíî. Äî ³íøèõ — Ï’ÿòè ïðå-
ëþä³é òà Quasi una Fantasia — äîêëàëè ðó-
êó ó÷í³: ïðåëþä³¿ îðêåñòðóâàâ äëÿ êàìåð-
íîãî àíñàìáëþ Åëüì³ð Ì³ðçîºâ, à ï³ä Qua-
si una Fantasia çíà÷àòüñÿ ³ìåíà äâîõ àâòî-
ð³â — Êàðà òà Ôàðàäæà Êàðàºâèõ.

Á³ëüøó ÷àñòèíó ïðîãðàìè ñêëàëè îðèã³-
íàëüí³ êîìïîçèö³¿ ìóçè÷íèõ íàùàäê³â Êà-
ðàºâà Õàéÿìà Ì³ðçà-çàäå, Åëüì³ðà Ì³ðçî-
ºâà òà Ôàðàäæà Êàðàºâà. Ï³àí³ñò Éîæåô
ªðì³íü äàâ â³ä÷óòè ñâî¿ì âèêîíàííÿì ïî-
òóæíèé ïîòåíö³àë Êàðà Êàðàºâà ÿê êîì-
ïîçèòîðà-àâàíãàðäèñòà ³, çâ³ñíî, çìóñèâ
øêîäóâàòè, ùî ³íøî¿ êàðàºâñüêî¿ ìóçèêè
ó öüîìó êîíöåðò³ òàê ³ íå äîâåëîñÿ ïî÷ó-
òè. ² íàâ³òü ïîïðè òå, ùî â³ä÷óòòÿ íåâè-
ïðàâäàíîãî î÷³êóâàííÿ ìàéæå ïîâí³ñòþ
êîìïåíñóâàëè Äðóãà ôîðòåï³àííà ñîíàòà
Âàëåíòèíà Ñèëüâåñòðîâà òà òîíêå, ÷óòëè-
âå âèêîíàííÿ Ëþäìèëîþ Âîéíàðîâñüêîþ
Ðóí÷àêîâî¿ “Ìîëèòâè” íà àíãë³éñüê³ êà-
íîí³÷í³ òåêñòè, óñå æ òàêè ï³ñëÿ âèõîäó ç
ô³ëàðìîí³éíî¿ çàëè çàëèøàëîñÿ õ³áà îäíå:
ðîçäóìóâàòè íàä ì³íëèâîþ ïðèðîäîþ þâ³-
ëåéíèõ êîíöåðò³â

Àâàíãàðä êîíñïåêòèâíî
Ó Êèºâ³ çãàäàëè ó÷íÿ Øîñòàêîâè÷à êîìïîçèòîðà Êàðà Êàðàºâà
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Îðèñÿ ÑÎÐÎÊÀ
“Õðåùàòèê”

Почато Вели о о пост в Київсь ом м зеї російсь о-
о мистецтва відзначили вистав ою і он з приватно о
зібрання Оль и Бо омолець. Налашт ватися на висо е
першим відвід вачам вдалося не одраз — надто від-
вертали ва від спо лядання ли ів святих обличчя
президентсь их охоронців.
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Печерсь�ий� районний� с�д

м. Києва�ви�ли�ає�представни�а�ЗАТ

“Лідер-Кредит”,�в�я�ості�відповідача,�в

с�дове� засідання� по� цивільній� справі

№ 2-754/08�за�позовом�ЗАТ�“Бан��Петро-

�оммерц-У�раїна”�до�ЗАТ�“Лідер-Кредит”

Тимощ���Тетяни�Ар�адіївни�про�стя$нен-

ня�бор$�,�я�е�відб�деться�2.04.2008�ро��

о�9.30,�в�приміщенні�Печерсь�о$о�район-

но$о�с�д��м.�Києва�за�адресою:�01001,

м. Київ,�в�л.�Хрещати�,�42-А,��аб.�№�34.

При�собі�необхідно�мати�паспорт.

Одночасно�повідомляємо,�що���випад-

���вашої�неяв�и�в�с�дове�засідання�та�не-

повідомлення�с�д�про�причини�неяв�и,

справа�б�де�роз$лян�та���Ваш��відс�тність

на�підставі�наявних�в�ній�матеріалів.

С�ддя�Оніщ���М.І.

Правління�а�ціонерно�о�товариства

за�рито�о�тип��“ПАРФУМ”
(ідентифі�аційний��од�01552486)

повідомляє�про�проведення�чер�ових�за�альних�зборів

а�ціонерів�26��вітня�2008�р.

Порядо��денний:
1.�Про�обрання�$олови,�се�ретаря�та�лічильної��омісії�за$альних�зборів�а�ціонерів.

2. Затвердження�річно$о�звіт��та�баланс��Товариства�за�2007�рі�.

3. Про�порядо��розподіл��приб�т���та�по�риття�збит�ів�Товариства�за�2007�рі�.

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�АТЗТ�“ПАРФУМ”�(тис.��рн)

За$альні�збори�26.04.2008�р.�відб�д�ться�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Святошинсь�а,�1.�

Почато��зборів�об�11.00.�Реєстрація�а�ціонерів�з�10.00�до�10.55.

Для� реєстрації� а�ціонерам,� я�і� приб�д�ть� для� �часті� в� чер$ових� за$альних� зборах

АТЗТ “ПАРФУМ”,�необхідно�пред’явити�до��мент,�що�посвідч�є�особ�,�представни�ам�а�ціонерів

—�до��мент,�що�посвідч�є�особ��та�належно�оформлен��довіреність.�Довід�и�за�тел.�443-74-62.

Наймен�вання�по�азни�а

Період

Звітний

2007�р.

Попередній

2006�р.

Усьо$о�а�тивів 26817,9 26966,6

Основні�засоби 18996,8 18890,1

Дов$остро�ові�фінансові�інвестиції 0,7 0,7

Запаси 212,2 206,4

С�марна�дебіторсь�а�забор$ованість 36,3 24,3

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 38,3 52,0

Нерозділений�при6�то� 28,6 197,4

Власний��апітал 26524,0 26692,8

Стат�тний��апітал 170,7 170,7

Дов$остро�ові�зобов’язання - -

Поточні�зобов’язання 293,9 273,8

Чистий�приб�то��(збито�) -168,8 29,3

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

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�
- -

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб) 57 74

Правління�За�рито�о�а�ціонерно�о�товариства

“Імперіал�Тоба��о�Прода�шн�У�раїна”

повідомляє,�що�чер�ові�за�альні�збори�а�ціонерів

відб�д�ться�29��вітня�2008�ро���за�адресою:

м.Київ,�в�л.�А�адемі�а�Заболотно�о,�35.

Почато��зборів�об�11.00.

Порядо��денний:

1. Річний�звіт�Правління.

2. Звіт�Ревізійної��омісії.

3. Затвердження� балансово$о� звіт�� та� прийняття� рішення�щодо� розподіл�

приб�т��.

4. Обрання�членів�Спостережної�Ради.

5. Обрання�членів�Ревізійної��омісії.

Реєстрація�а�ціонерів�29��вітня�2008�ро���з�10.00�до�10.45.

Для��часті�в�зборах�при�собі�необхідно�мати�паспорт�або�інший�до��мент,�що

посвідч�є�особ��а�ціонера.

Правління�АТ�“Імперіал�Тоба��о�Прода�шн�У�раїна”

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

підприємства�(тис.��рн.)

Наймен�вання�по�азни�а

період

Звітний

2007

Попередній

2006

Усьо$о�а�тивів 605117 511788

Основні�засоби 306645 203191

Нерозподілений�приб�то� 255485 203440

Стат�тний��апітал 72405 72405

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 24134997 24134997

ВІДКРИТЕ�АКЦІОНЕРНЕ�ТОВАРИСТВО

“ЕРСТЕ�БАНК”

повідомляє�про�проведення�позачер�ових�за�альних�зборів

а�ціонерів�бан��,�я�і�відб�д�ться�29��вітня�2008�ро��

о 12.00�за адресою:�місто�Київ,�в�л. Де�тярівсь�а,�ЗЗ-в.

Порядо��денний:

1. Обрання�$олови�та�се�ретаря�за$альних�зборів�а�ціонерів�ВАТ�“Ерсте�Бан�”.

2. Затвердження�рез�льтатів�за�рито$о�(приватно$о)�розміщення�простих�іменних

а�цій� ВАТ� “Ерсте� Бан�”� третьої� емісії� та� звіт�� про� рез�льтати� за�рито$о

(приватно$о)�розміщення�простих�іменних�а�цій�ВАТ�“Ерсте�Бан�”�третьої�емісії.

3. Внесення�змін�до�стат�т��ВАТ�“Ерсте�Бан�”.

Додат�ова�інформація:

Збільшення�стат�тно$о��апітал��ВАТ�“Ерсте�Бан�”�дасть�можливість�підвищити

фінансов��стабільність�і�забезпечить�подальший�розвито��бан��.

Стат�тний��апітал�збільш�ється�шляхом�збільшення� �іль�ості� простих� іменних

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

Кіль�ість�а�цій,�що�вип�с�ається�додат�ово,�становить�710�000�000�(сімсот�десять

мільйонів)�шт��.

За$альна�номінальна�вартість�а�цій,�що�вип�с�аються�додат�ово�710�000�000

(сімсот�десять�мільйонів)�$ривень.

Номінальна�вартість�однієї�простої�іменної�а�ції�становить�1�(одна)�$ривня.

Права�а�ціонерів�при�додат�овом��вип�с���а�цій�є�незмінними.�А�ціонери�мають

переважне�право�на�придбання�додат�ово�вип�щених�а�ти.

Стро��за�рито$о�(приватно$о)�розміщення�а�цій�починався�6�люто$о�2008�ро��

та�за�інчився�25�люто$о�2008�ро��.

У�зв’яз���зі�зміною�стат�тно$о��апітал��бан���а�ціонери�збит�ів�не�нес�ть.

Зміни�до�стат�т��план�ється�внести�шляхом�ви�ладення�стат�т��в�новій

реда�ції,���том��числі:

Реєстрація��часни�ів�за$альних�зборів�а�ціонерів�бан���з�11.30�до�11.55�за�місцем

проведення�зборів.

Попередня�реда�ція: Нова�реда�ція:

3.1.2.�Стат�тний��апітал�Бан���становить

650�500�000�(шістсот�п’ятдесят�мільйонів

п’ятсот� тисяч)� $ривень� і� сформований

за�рах�но��вип�с���а�цій.

3.1.2.�Стат�тний��апітал�Бан���становить

1� 360� 500� 000� (один� мільярд� триста

шістдесят� мільйонів� п’ятсот� тисяч)

$ривень� і� сформований� за� рах�но�

вип�с���а�цій.

3.1.3.�Стат�тний��апітал�Бан���поділений

на� 650� 500� 000� (шістсот� п’ятдесят

мільйонів�п’ятсот�тисяч)�простих�іменних

а�цій� номінальною� вартістю� 1� (одна)

$ривня��ожна.

3.1.3.�Стат�тний��апітал�Бан���поділений

на�1�360�500�000�(один�мільярд�триста

шістдесят� мільйонів� п’ятсот� тисяч)

простих� іменних� а�цій� номінальною

вартістю�1�(одна)�$ривня��ожна.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно�до�п�н�т��2�статті�2�За�он��У�раїни�від�18�березня�2004�ро���№1625-

ІV� “Про�порядо��обрання�на�посад�� та� звільнення� з� посади�професійно$о� с�дді

Верховною�Радою�У�раїни”�Територіальне��правління�державної�с�дової�адміністрації

в�місті�Києві�повідомляє�про�під$отов���матеріалів�щодо�обрання�безстро�ово�на

посади�с�ддів:

Дарниць�о�о�районно�о�с�д��міста�Києва:

- Тр�сової�Тамари�Оле�сандрівни;

Деснянсь�о�о�районно�о�с�д��міста�Києва:

- Кеп�ал�Людмили�Іванівни;

- Матвієн�о�Юлії�Оле�сандрівни;

Дніпровсь�о�о�районно�о�с�д��міста�Києва:

- Ді��сар�Наталії�Оле$івни;

- Виничен�о�Любов�Ми�олаївни;

- Сітайло�Олени�Ми�олаївни;

Оболонсь�о�о�районно�о�с�д��міста�Києва:

- Бо$дан�Олени�Оле�сандрівни;

- Кричини�Анжели�Валеріївни;

Солом’янсь�о�о�районно�о�с�д��міста�Києва:

- С�рип�и�Ірини�Михайлівни;

Шевчен�івсь�о�о�районно�о�с�д��міста�Києва:

- Г�меню��Аліни�Іванівни;

- З�б�ова�Сер$ія�Оле�сандровича.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�позивача�за�первісним�позовом�та�відповідача

за�з�стрічним�позовом�Бернаць���Юлію�Михайлівн��11.12.1978�ро���народження�(я�а�меш�ає�за

адресою:�м.�Київ,�в�л.�Аістова,�5,��в.�71)�по�цивільній�справі�№2-321/08�за�позовом�Бернаць�ої

Ю.М.�до�Собово$о�О.М.�про�визначення�поряд����орист�вання�житловою�площею,�та�за�з�стрічним

позовом�Собово$о�О.М.�до�Бернаць�ої�Ю.М.,�третя�особа:�Київсь�е�місь�е�БТІ�про�припинення

права�власності,�в�с�дове�засідання,�я�е�відб�деться�26�березня�2008�ро��,�о�15.00,�за�адресою:

м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�42-а,��аб.�36,�під�$олов�ванням�с�дді�Умнової�О.В.

З�оп�блі��ванням�о$олошення�про�ви�ли��позивача�за�первісним�позовом�та�відповідача�за

з�стрічним�позовом�Бернаць�ої�Ю.М.,�вважається�повідомленим�про�день,�час�та�місце�роз$ляд�

справи�і�в�разі�неяв�и�до�с�д��справа�може�б�ти�роз$лян�та�за�її�відс�тності.

С�ддя�Умнова�О.В.

СПРОСТУВАННЯ

У��азеті�“Хрещати�”�№�41�(3257)�від�05.03.2008р.�надр��овано

повідомлення�про�доповнення�поряд���денно�о�за�альних�зборів�а�ціонерів

АТ�“У�ртатнафта”,�призначених�на�14.03.2008р.�Компанія�“У�ртатнафта”

заявляє,�що�5�березня�нія�о�о�офіційно�о�о�олошення�не�розміщ�вала.

За$альні�збори�а�ціонерів�с�ли�ані�Правлінням�АТ�“У�ртатнафта”�за�вимо$ою�а�ціонера,�я�ий

володіє�більш�я��10%�а�цій�Компанії.�Відповідно�до�за�онодавства�У�раїни�та�вимо$�Стат�т��АТ

“У�ртатнафта”�Правління� Компанії� зобов’язано� забезпечити� ви�онання� процед�ри� с�ли�ання

за$альних� зборів,� �� том�� числі�—� оп�блі��вання� повідомлень� в� офіційних� засобах�масової

інформації.�Відповідно�до�ст.�43�За�он��У�раїни�“Про�$осподарсь�і�товариства”�повідомлення

про�проведення�за$альних�зборів�а�ціонерів�надр��овано�в�місцевій�пресі�за�місцезнаходженням

АТ� “У�ртатнафта”�—� $азеті� “Вісни�� Кременч��а”� від� 26.01.08р.�№4,� та� �� офіційном�� виданні

Верховної�Ради�У�раїни�—�$азеті�“Голос�У�раїни”�від�26.01.2008р.�№15�(4265).

У�визначені�за�онодавством�У�раїни�стро�и�на�адрес��АТ�“У�ртатнафта”�надійшла�пропозиція

від�а�ціонера�про�доповнення�поряд���денно$о�за$альних�зборів�а�ціонерів�АТ�“У�ртатнафта”,

я�і� призначено� на� 14.03.2008р.,� питанням�щодо� змін� та� доповнень� до� стат�т�� дочірньо$о

підприємства�Компанії.�Правлінням�АТ�“У�ртатнафта”�прийняте�рішення�про�доповнення�поряд��

денно$о,�про�що�в�$азетах�“Голос�У�раїни”�№�40�(4290)�і�“Про$рама�Плюс”�№�9�(629)�29.02.2008р.

розміщено� повідомлення.� Та�им� чином,�Правлінням�АТ� “У�ртатнафта”� дотримані� за�онодавчі

процед�ри���частині�с�ли�ання�за$альних�зборів�а�ціонерів.

Отже,�повідомлення���$азеті�“Хрещати�”�№�41�(3257)�від�05.03.2008р.�про�доповнення�поряд��

денно$о�за$альних�зборів�а�ціонерів�АТ�“У�ртатнафта”�не�відповідає�дійсності,�адже�пор�ш�є�права

а�ціонерів,�за�ріплені�за�онодавством�У�раїни.�“У�ртатнафта”�висловлює�свою�ст�рбованість�з

цьо$о� привод�,� адже� вважає� неприп�стимим� на$нітання� напр�женості� напередодні� зборів

а�ціонерів.

ОГОЛОШЕННЯ�ПРО�ВИКЛИК�ПОЗИВАЧА

до�с�д��в�поряд���ч.9�ст.�74�ЦПК�У�раїни

Р�дої�Мадіни�Леонідівни,�м.�Киів,�в�л.�Т�льчинсь�а,�9-б,��в.�70.

Апеляційний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�вас���с�дове�засідання���справі�№�22-

634/08� за� апеляційною� с�ар$ою� Товариства� з� обмеженою� відповідальністю

“Бро�ард-У�раїна”�на�рішення�Подільсь�о$о�районно$о�с�д��м.�Києва�від�22�$р�дня

2004�ро���по�справі�за�позовом�Р�дої�Мадіни�Леонідівни�до�Товариства�з�обмеженою

відповідальністю�“Бро�ард-У�раїна”,�третя�особа�Головне�Київсь�е�місь�е��правління

��справах�захист��прав�споживачів�про�відш�од�вання�матеріальної�та�моральної

ш�оди,�—���я�ом��о$олошено�перерв��до�24��вітня�2008�ро��,�о�10.25,�відб�деться

за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Володимирсь�а,�15,�с�ддя�Заришня��Г.М.

Ви�зобов’язані�повідомити�про�причини�неяв�и.

Роз’яснюємо,�що���разі�неяв�и�за�ви�ли�ом�с�д��або�неповідомлення�с�д�про

причини� неяв�и� або� визнання� с�дом� причин� неяв�и� неповажними,� справ�� б�де

вирішено�с�дом���ваш��відс�тність�на�підставі�наявних�даних�та�до�азів.

Додат�ово� роз’яснюємо,� що� відповідно� до� ч.� 9� ст.� 74� ЦПК� У�раїни,� з

оп�блі��ванням�о$олошення�про�ви�ли��відповідач�вважається�повідомленим�про

час�та�місце�роз$ляд��справи.

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

У�раїни�по�м.�Києв�
повідомляє�про�об’є�т�малої�приватизації�(�р�па�А),�я�ий�в�лючений�до

перелі���об’є�тів�державної�власності,�що�підля�ають�приватизації

шляхом�ви��п�:

-�нежитлові�приміщення�(№�142�площею�48,3��в.м�та�№�142а�площею�7,4��в.м)

цо�ольно$о� поверх�� житлово$о� б�дин��� за$альною� площею� 55,7� �в.м,� що

знаходяться�на�балансі�КП�“Київтра�тородеталь”�та�оренд�ються�ПП�“Аполлонія”

(за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�А�. Корольова,�10-В,�літ.А).

Повідомлення

Головне��правління���справах�захист��населення

від наслід�ів�аварії�на Чорнобильсь�ій�АЕС

ви�онавчо�о ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

повідомляє,�що�з$ідно�рішення�Комісії�по�проведенню��он��рс��на�право

надання�посл�$�$ромадянам,�я�і�постраждали�внаслідо��чорнобильсь�ої

�атастрофи,�щодо�безплатно$о�відп�с���лі�арсь�их�засобів�за

рецептами�лі�арів�від�29.02.2008�ро���№�4,�переможцем�визначено

�ом�нальне�підприємство�“Фармація”�(01030,�м.�Київ,�в�л.�І.�Фран�о,

38-Б),�ціна �он��рсної�пропозиції�я�о$о�с�ладає�158 137,27�$рн.

Солом’янсь�ий� районний� с�д� м.� Києва� повідомляє,�що� 13� березня� 2008� р.� о� 12.00� �

приміщенні�Солом’янсь�о$о�районно$о�с�д��м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Ш�това,�1,��аб. 18,

під�$олов�ванням�с�дді�Зав$ородної�І.М.�відб�деться�роз$ляд�цивільної�справи�№�2-1268-1/08

за�позовом�а�ціонерно$о��омерційно$о�інноваційно$о�бан���“У�рСиббан�”�до�Марчен�а�Володи-

мира�Оле�сандровича,�Марчен�о�Наталії�Володимирівни�про�стя$нення�забор$ованості�за��ре-

дитним�до$овором.

В�с�дове�засідання�ви�ли�аються�відповідачі�Марчен�о�Володимир�Оле�сандрович�та�Мар-

чен�о�Наталія�Володимирівна.

С�ддя�Зав$ородня�І.М.

Територіальне��правління�державної�с�дової�адміністрації�в�місті�Києві

повідомляє,�що�Національна�юридична�а�адемія�У�раїни�імені�Ярослава�М�дро�о

з 15��вітня�по�15�червня�2008�ро���здійснює�прийом�до��ментів�на�денн��форм�

навчання�на�фа��льтет�під�отов�и�професійних�с�ддів�на�2008-2009�навчальний�рі�.

Основні�вимо�и�до��андидатів:

- ві��не�менше�25�ро�ів;

- �валіфі�ація�спеціаліста�за�спеціальністю�“Правознавство”;

- стаж�роботи�в�$ал�зі�права�не�менше�трьох�ро�ів�після�за�інчення�ВНЗ;

- володіння�державною�мовою.

Прийом�до��ментів�здійснюється�до�1�травня�2008�ро���Територіальним��правлінням�державної

с�дової�адміністрації�в�місті�Києві�за�адресою:�пров.�Геор$іївсь�ий,�7.

Додат�ов��інформацію�можна�отримати�за�тел.:�(044)�279-01-27.

Печерсь�ий�районний�с�д�м. Киє-

ва� повідомляє� Бочарні�ова� Романа

Анатолійовича� та� За�рите� а�ціонерне

товариство� “Лідер�—�Кредит”� про� те,

що�19.03.2008�ро���о�9.00�в�приміщенні

с�д��за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хреща-

ти�,� 42-а,� �аб.� 12,� с�ддя� Цо�ол� Л.І.

відб�деться� роз$ляд� цивільної� справи

№� 2-570/08� за� позовом� За�рито$о

а�ціонерно$о�товариства�“�Бан��Петро-

�оммерц� —� У�раїна”� до� За�рито$о

а�ціонерно$о�товариства�“Лідер�—�Кре-

дит”�,�Бочарні�ова�Романа�Анатолійови-

ча�про�стя$нення�с�ми�бор$�.

У� разі� неяв�и� без� поважних� причин

або�неповідомлення�про�причини�неяв-

�и,�справа�б�де�роз$лян�та���відс�тність

сторони.

С�ддя�І.Л.�Цо�ол

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

ви�ли�ає�представни�а�ЗАТ�“Лідер-Кре-

дит”�та�Гісь�Полін��Ми�олаївн��в�я�ості

відповідачів� в� с�дове� засідання� по

цивільній�справі�№�2-834/08�за�позовом

ЗАТ� “Бан��Петро�оммерц-У�раїна”� до

ЗАТ� “Лідер-Кредит”,� Гісь�Поліни�Ми�о-

лаївни�про� стя$нення�бор$�,� я�е� відб�-

деться� 2.04.2008� ро��� об� 11.30,� в

приміщенні�Печерсь�о$о�районно$о�с�д�

м.�Києва�за�адресою:�01001,�м.�Київ,�в�л.

Хрещати�,�42-А,��аб.�№�34.

При�собі�необхідно�мати�паспорт.

Одночасно�повідомляємо,�що���випад-

���вашої�неяв�и�в�с�дове�засідання�та�не-

повідомлення�с�д�про�причини�неяв�и,

справа�б�де�роз$лян�та���ваш��відс�тність

на�підставі�наявних�в�ній�матеріалів.

С�ддя�Оніщ���М.І.

Святошинсь�ий� районний� с�д

м. Києва�(в�л.�Жилянсь�а,�142)�ви�ли-

�ає�відповідача�Гасюва�Івана�Васильо-

вича�в�с�дове�засідання�на�24�березня

2008�ро���на�16.00�по�справі�за�позо-

вом�Оприш�о�Наталії�Дмитрівни�до�Га-

сюва� Івана�Васильовича� про� визнання

особи�та�ою,�що�втратила�право��ори-

ст�вання�жилим�приміщенням.

С�ддя�Чернен�о�В.А.

Шевчен�івсь�а� районна� �� м.� Києві

державна�адміністрація�повідомляє,�що�20

березня�2008�ро���о�18.00�за�адресою:�м. Київ,

б�львар�Шевчен�а,�26/4�(а�товий�зал)�б�д�ть

проводитись� $ромадсь�і� сл�хання� з� привод�

б�дівництва�житлово$о� б�дин��� з� підземним

пар�ін$ом�за�адресою:�проспе�т�Перемо$и,�72

��Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва.

Замовни�� б�дівництва:� Б�дівельне

�правління�Державно$о��правління�справами.

Генпрое�т�вальни�:� Архіте�т�рна� б�дівельна

фірма�“Наш�Дім”.

За��блене� свідоцтво� на� право� влас-

ності� на� нежитлове� приміщення� за� адре-

сою:�м.� Київ,� Солом’янсь�ий� район,� в�л.

Борща$івсь�а,� 152� (літера� А),� за$альною

площею�149,4��в.�м,�видане�територіальній

$ромаді� Солом’янсь�о$о� район��м.� Києва

Головним� �правлінням� �ом�нальної� влас-

ності�м.�Києва�ви�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої

місь�ої� Ради� (Київсь�ої� місь�ої� державної

адміністрації)�19�липня�2007�ро��,�вважати

недійсним.

Ми$ловець�Віталій�Юрійович,�14.04.1961�ро-

���народження,�останнє�відоме�місце�проживан-

ня:�м.�Київ,�в�л.�К�лібіна,�5,��в.�2,�ви�ли�ається

до�Святошинсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва,

я��відповідач�в�цивільній�справі�за�позовом�Ми$-

ловець�Л.В.�про�визнання�та�им,�що�втратив�пра-

во�на��орист�вання�жилим�приміщенням.�С�до-

ве�засідання�відб�деться�18.03.2008р.�о�10.00�в

приміщенні�с�д��за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Жи-

лянсь�а,�142,��аб.�24.�У�разі�неяв�и�відповідача

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

них���ній�даних�чи�до�азів.

С�ддя�Кирилю��Г.М.

Печерсь�ий�районний�с�д�м. Киє-

ва�повідомляє� Іж�о�Оле�сандра�Анто-

новича�та�За�рите�а�ціонерне�товари-

ство� “Лідер� —� Кредит”� про� те,� що

19.03.2008�ро��� о� 15.00� в� приміщенні

с�д��за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хреща-

ти�,� 42-а,� �аб.� 12,� с�ддя� Цо�ол� Л.І.

відб�деться� роз$ляд� цивільної� справи

№� 2-833/08� за� позовом� За�рито$о

а�ціонерно$о�товариства�“Бан��Петро�о-

ммерц� —� У�раїна”� до� За�рито$о

а�ціонерно$о�товариства�“Лідер�—�Кре-

дит”�,�Іж�о�Оле�сандра�Антоновича�про

стя$нення�с�ми�бор$�.

У� разі� неяв�и� без� поважних� причин

або�неповідомлення�про�причини�неяв-

�и,�справа�б�де�роз$лян�та���відс�тність

сторони.

С�ддя�І.Л.�Цо�ол.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�представни�а�ЗАТ�“Лідер-Кредит”�в�я�ості

відповідача�в�с�дове�засідання�по�цивільній�справі�№�2-755/08�за�позовом�ЗАТ�“Бан��Петро�ом-

мерц-У�раїна”�до�ЗАТ�“Лідер-Кредит”,�Литоч�іної�Юлії�Володимирівни�про�стя$нення�бор$�,�я�е

відб�деться�02.04.2008�ро���о�10.30,�в�приміщенні�Печерсь�о$о�районно$о�с�д��м.�Києва�за�ад-

ресою:�01001,�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�42-А,��аб.�№�34.

При�собі�необхідно�мати�паспорт.

Одночасно�повідомляємо,�що���випад���вашої�неяв�и�в�с�дове�засідання�та�неповідомлення

с�д�про�причини�неяв�и,�справа�б�де�роз$лян�та���Ваш��відс�тність�на�підставі�наявних�в�ній�ма-

теріалів.

С�ддя�Оніщ���М.І.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,��ате$орія�2, серія�А, № 512917�на�ім’я�Мертвячен�а�Павла

Васильовича�вважати�недійсним.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,��ате$орія�2, серія�А, № 228513�на�ім’я�Ми��льсь�ий�Михайло

Казимирович�вважати�недійсним.
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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”   
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Наталя ШЕЙКО,
енеральний дире тор B&S

Corporate communications:
— Є невели і, але я ихось осо-

бливих немає. Мені зрештою всьо-
о вистачає, а чо о ще немає,
можна придбати. Для цьо о по-
трібні бажання, пра нення і сила
волі. Не менш важлива й підтрим-
а др зів та рідних, я і завжди о-
тові тобі допомо ти.

Ірина АНТИПЕНКО,
народний деп тат:
— Ні. Тр днощі потрібно сприй-

мати я на аз Долі — зверн ти ва-
на щось житті. С аржитися

можна лише на власн поведін і
відповідно нама атися робити все,
я належить. Ми цін ємо життя за

те, що Господь наділив нас диво-
вижною можливістю сприймати
світ, дивитися на сонце, вихов ва-
ти дітей. Над нами — світле небо,
є що їсти й де відпочити. Для цьо-
о й дане життя. А с аржаться на
ньо о ті, хто не хоче працювати,
робити добро. І правильно аж ть:
ні оли не збідніє р а то о, хто дає.

Семен ГОРОВ,
ліпмей ер:
— Є. Я по ано знаю ан лійсь і

не д же добре раю на м зичних
інстр ментах. Хоча це можна ви-
правити, я що маєш час. Том в
житті найбільше цін ю вільний час,
спіл вання із др зями, підтриман-
ня стос н ів зі давніми знайомими,
а та ож танці й спорт!

×è º ïðè÷èíè 
ñêàðæèòèñÿ íà æèòòÿ?

Ганна РУДЕНКО,
деп тат Київради:
— Нині моді яс раві ольори, зо рема жовтий. По-

вертається мода 70—80-х, часів моєї юності. Я пам’-
ятаю, я ми носили ольфи, а поверх — сарафани. І
вз ття повертається, і рюшеч и, воланчи и, спіднич и.
Я ці авлюся модою, але на деп татсь ій і чиновниць-
ій роботі не вистачає час б ти “модницею”. Саме на-
весні хочеться світло о, ле о о одя , але маю дотри-
м ватися ласично о ділово о стилю.

Лев о ЛУК’ЯНЕНКО,
народний деп тат:
— Ви знаєте, я мало знаю про мод , моя др жина

цьом раще розбирається. Мода швид о змінюється.
Втім, я знаю, що раїнсь а інтелі енція завжди добре
одя алася. Сьо одні мода більше відповідає змінам пір

ро — змінюються і ольори, і рій. Це оворить про
зростання льт ри одя .

Віталій ЗАБЛОЦЬКИЙ,
народний деп тат V с ли ання:
— Мене ці авить швидше мода літерат рна і мис-

тець а! Я пере онаний, що по-справжньом виш ана
людина не залежить від змін моди.

Людмила ЗАКРЕВСЬКА,
деп тат Київради:
— Нині насправді модно все. І широ і штани ви ля-

ді мор вино , і вільні с ні, і в зь і, з орсетами. Я цін ю
оле ції раїнсь их дизайнерів і б ваю в їхніх ма ази-
нах. Приємно, що ожно о є я ась своя “фіш а”, “ро-
дзин а”. Найважливіше, на мою д м , чи личить одя
людині і чи омфортно вона ньом поч вається.

Ùî íèí³ ìîäíî?

Êèÿíè â á³ëüøîñò³
ñâî¿é îïòèì³ñòè
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

Çàêîíîäàâèöÿ ìîäè
íà óêðà¿íñüêå

Ó î÷³ëüíèö³ Óêðà¿íñüêîãî òèæ-
íÿ ìîäè ²ðèíè Äàíèëåâñüêî¿ ïî-
÷èíàëîñÿ âñå ç æóðíàëó “ªâà”,
êîëè âîíà îðãàí³çóâàëà ïåðøèé
ïîêàç äëÿ öüîãî âèäàííÿ. “Òàêà
ê³ëüê³ñòü ëþäåé ìîäè, ÿêà áóëà
íàâêîëî, íå ìîãëà íå ïåðåðîñòè
â ñåðéîçí³ íàì³ðè”,— çãàäóº ãî-
ëîâà îðãêîì³òåòó. Ñâî¿ì ³ñíóâàí-
íÿì ñó÷àñíèé Óêðà¿íñüêèé òèæ-
äåíü ìîäè çàâäÿ÷óº äâîì îðãàí³-
çàö³ÿì, ùî ïîºäíàëè ñâî¿ çóñèë-
ëÿ ó 2006 ðîö³ — òèæí³â ïðåò-à-
ïîðòå “Ñåçîíè ìîäè” íà ÷îë³ ç
²ðèíîþ Äàíèëåâñüêîþ ³ “Êè¿â-
ñüêîìó ïîä³óìó”. Íàéìîäí³øà
ïîä³ÿ ñòîëè÷íîãî æèòòÿ ç êîæ-
íèì ðîêîì íàáèðàº îáåðò³â: öüî-
ãî òèæíÿ 41 ïîêàç â³ä ïðîâ³äíèõ
äèçàéíåð³â â ðàìêàõ 22-ãî Óêðà-
¿íñüêîãî òèæíÿ ìîäè â³äáóâàºòü-
ñÿ ç 11 äî 18 áåðåçíÿ â ïàâ³ëü-
éîí³ “Àëüòà Åêñïî”. Ó ìèíóëî-
ìó ðîö³ íà ñâÿò³, îðãàí³çîâàíîìó
Êè¿âñüêèì ìåä³àõîëäèíãîì, ãî-
ëîâà îðãêîì³òåòó UFW ²ðèíà Äà-
íèëåâñüêà îòðèìàëà äèïëîì “çà
âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê â³ò-
÷èçíÿíî¿ ìîäè ç íàãîäè 10-ð³÷-
íîãî þâ³ëåþ óêðà¿íñüêîãî ïðåò-
à-ïîðòå”. “ßêùî ãëîáàëüíî, òî

ìè äóìàºìî â äâîõ íàïðÿìêàõ.
Ïî-ïåðøå, íàìàãàºìîñÿ ÿêîìî-
ãà ïðàâèëüí³øå ïðîñóíóòè óêðà-
¿íñüêó ìîäó â îñîá³ óêðà¿íñüêèõ
äèçàéíåð³â íà Çàõ³ä. À ïî-äðóãå,
çáèðàºìîñÿ ñ³ñòè çà ñò³ë ïåðåãî-
âîð³â ³ç äåÿêèìè äåðæàâíèìè ä³-
ÿ÷àìè. Òðåáà ãîâîðèòè ïðî òå,

ùî ïåâíà ñèòóàö³ÿ â êðà¿í³ çàâà-
æàº ðîçâèòêó ôåøí-á³çíåñó, ³
òðåáà ñòàâèòè ö³ ïèòàííÿ ãîñòð³-
øå, íà ð³âí³ äåðæàâíèõ ïðîá-
ëåì,— ïîä³ëèëàñÿ ïåðñïåêòèâà-
ìè ðîçâèòêó Óêðà¿íñüêîãî òèæ-
íÿ ìîäè îðãàí³çàòîð ²ðèíà Äà-
íèëåâñüêà
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Чи є причини скаржитися
на своє життя?

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Â³òåð

ï³âäåííèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +4...+6°Ñ, âíî÷³
+1...+3°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +5; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó
ì³ñöÿìè +2...+5°Ñ; íà âèñîêîã³ð’¿ Êàðïàò òà ãîðàõ Êðèìó âäåíü
+3...+5°Ñ, âíî÷³ +1...+3°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ òà íà êðàéíüîìó
ï³âäí³ êðà¿íè ì³ñöÿìè +3...+5°Ñ, âíî÷³ +1...+3°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â, âíî-
÷³ íåâåëèêèé äîù. Â³òåð ï³âäåííèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+10...+12°Ñ, âíî÷³ +5...+7°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора розпочався Ukrainian
Fashion Week, оловою
ор омітет я о о є Ірина
Данилевсь а. За орот ий
час вона створила не ли-
ше саме поняття " раїн-
сь а мода", а й підняла її
на досить висо ий рівень.
Майже самот ж и тор ючи
протя ом 10 ро ів сі мож-
ливі шляхи до визнання
раїнсь их дизайнерів,

вона вражає наполе ливіс-
тю, ент зіазмом та вірою в
те, що самі раїнці на-
решті почн ть носити ра-
їнсь е.

Саме завдя и олові ор омітет У раїнсь о о тижня моди Ірині Данилевсь ій
імена раїнсь их дизайнерів відомі за ордоном

²ðèíà Äàíèëåâñüêà â³äêðèëà ÷åðãîâèé Ukrainian
Fashion Week
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1. Âàæêî â³äïîâ³ñòè — 25 %
2. Íå òå, ùîá çàäîâîëåíèé, àëå íå ñêàðæóñÿ — 18 %
3. Âñå ïîãàíî — 16 %
4. Í³, íå çàäîâîëåíèé — 15 %
5. Â ö³ëîìó — í³. Äåùî òðåáà ï³äïðàâèòè, çâè÷àéíî. ×èì ³ çàé-

ìàþñÿ çàðàç — 14 %
6. Í³, àáñîëþòíî. Ó ìåíå âñå º, à ÿêùî ÷îãîñü ³ íåìàº — áóäå

íàéáëèæ÷èì ÷àñîì — 12 %


