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Ó âèáîðàõ ïîñòàâëåíî êðàïêó
Ñåñ³ÿ Êè¿âðàäè áóäå âæå ó â³âòîðîê

Ó ï’ÿòíèöþ Êè¿âñüêà ì³ñüêà òåðèòîð³-
àëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ïîñòàâèëà êðàïêó â
äîñòðîêîâèõ âèáîðàõ ó Êèºâ³. Ãîëîâà ÒÂÊ
Ãàëèíà Á³ëèê îãîëîñèëà ðåçóëüòàòè íàðîä-
íîãî âîëåâèÿâëåííÿ, ÿê³ çàñâ³ä÷èëè — êè-
ÿíè ãîëîñóâàëè ïåðåäóñ³ì çà òèõ, õòî ïðà-
öþâàòèìå â Êè¿âðàä³ íà äîáðîáóò ì³ñòà, à
íå çà ïðèõèëüíèê³â äåìàãîã³¿ òà ïîðîæí³õ
çàÿâ. Ïëàíè äåÿêèõ ïîë³òèê³â ïåðåêðî¿òè

ïîë³òè÷íó êàðòó ì³ñòà íà ñâîþ êîðèñòü,
ïðèçíà÷èâøè âñóïåðå÷ âîë³ ãðîìàäè äî-
÷àñí³ âèáîðè, çàçíàëè íèù³âíî¿ ïîðàçêè.
Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ äàíèõ ç óñ³õ
1026 âèáîð÷èõ ä³ëüíèöü Êèºâà, íàéá³ëüøå
íà âèáîðàõ äî ì³ñüêðàäè íàáðàâ ñàìå Áëîê
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî — 30,45% ãîëîñ³â.
Ïðèõèëüíèêè ìåðà ìàòèìóòü 43 äåïóòàò-
ñüêèõ ìàíäàòè. Áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî íà-

áðàâ ëèøå 22,79% (32 ì³ñöÿ ó ì³ñüêðàä³),
Áëîê Â³òàë³ÿ Êëè÷êà — 10,61% ( 15 ì³ñöü),
Áëîê Ëèòâèíà — 8,17% (11), Ãðîìàäñüêèé
àêòèâ Êèºâà — 5,95% (8), Ïàðò³ÿ ðåã³î-
í³â — 3,95% (6), Áëîê Êàòåðèí÷óêà —
3,47% (5).

Ì³ñüêèì ãîëîâîþ ç ðåçóëüòàòîì 37,72 %
ãîëîñ³â çíîâó ñòàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé,
ÿêîìó âèñëîâèëè ñâîþ äîâ³ðó ïîíàä 430
òèñÿ÷ âèáîðö³â.

Çàê³í÷åííÿ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿ äàñòü ñòàðò
ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ íîâî¿ âëàäè ó ñòîëè-
ö³. Ïåðøó ñêðèïêó â íîâ³é êîíô³ãóðàö³¿
á³ëüøîñò³ áåç ñóìí³âó â³ä³ãðàâàòèìå ñàìå
Áëîê Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî. Âïåâíåí³ñòü
Áëîêó ó ñâî¿õ ñèëàõ çàñâ³ä÷óº ³ òîé ôàêò,
ùî ³ ñàì ìåð, ³ éîãî çàñòóïíèêè âæå â³ä-
ìîâèëèñÿ â³ä ìàíäàò³â äåïóòàò³â, àäæå ìà-
þòü íàì³ð é íàäàë³ ïðàöþâàòè ó âèêîíàâ-
÷³é âëàä³ ì³ñòà, ðåàë³çîâóþ÷è ò³ îá³öÿíêè,
ÿê³ äàâàëè âèáîðöÿì. Öå âæå çðîáèëè ²ðå-

íà Ê³ëü÷èöüêà, Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî, Äå-
íèñ Áàññ òà Îëåêñàíäð Ëóöüêèé. Âèçíà÷è-
òèñÿ, äå âîíè õî÷óòü ïðàöþâàòè: ó âèêî-
íàâ÷èõ îðãàíàõ âëàäè ÷è íà äåïóòàòñüê³é
íèâ³, ó ï’ÿòíèöþ çàêëèêàâ ïðåäñòàâíèê³â
³íøèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë ³ ìåð Êèºâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé. “Ââàæàþ, ùî âñ³ì ïîë³òè÷-
íèì ïàðò³ÿì ³ áëîêàì íîâîãî ñêëàäó Êè¿â-
ðàäè ïîòð³áíî ïðèéíÿòè ïðèíöèïîâå ð³-
øåííÿ ïðî òå, äå ïðàöþâàòèìóòü ¿õí³ ïðåä-
ñòàâíèêè: íà âèñîêèõ ïîñàäàõ ó ì³í³ñòåð-
ñòâàõ ³ Âåðõîâí³é Ðàä³ ÷è â Êè¿âñüê³é ì³ñü-
ê³é ðàä³ íà äîáðîáóò êèÿí, ÿêèì âîíè òàê
áàãàòî îá³öÿëè ï³ä ÷àñ âèáîð÷î¿ êàìïà-
í³¿”,— íàãîëîñèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

×è ïî÷óëè çàêëèê ìåðà îïîíåíòè, ñòà-
íå â³äîìî âæå íåçàáàðîì. Íàãàäàºìî, â³ä
ÁÞÒ äî ì³ñüêðàäè óâ³éøëè ïðåì’ºð-ì³-
í³ñòð Þë³ÿ Òèìîøåíêî òà ïåðøèé â³öå-
ïðåì’ºð Îëåêñàíäð Òóð÷èíîâ. 

За інчення на 2-й стор.
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Одержавши всі до менти, ерівни місь ої ТВК Галина Біли із задоволенням поставила рап в иївсь их виборах
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Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Уже завтра відб деться перша сесія Київради ново о с ли ання. На
ній новообраном місь ом олові Леонідові Черновець ом офіційно
вр чать посвідчення мера. Та ож завтра місь их деп татів відб -
деться перший робочий день. Серед народних обранців ияни поба-
чать чимало я знайомих, та і нових облич. Можливо, серед них б -
д ть навіть ерівни и нинішньо о ряд . Проте для иян важливо не
те, хто отримає мандати деп татів, а я вони працюватим ть.
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Ó âèáîðàõ ïîñòàâëåíî êðàïêó
За інчення. Почато на 1-й стор.

Ïðîéøëè çà ñïèñêàìè ñâî¿õ ïàðò³é ³ ÷èìàëî
íàðîäíèõ äåïóòàò³â. Äåõòî ç íèõ ùå äóìàº, äå
ïðàöþâàòè, à äåõòî âæå çðîáèâ ñâ³é âèá³ð. Òàê,
êåð³âíèêè ñïèñêó Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Âàñèëü Ãîð-
áàëü, Äìèòðî Òàáà÷íèê òà ²ííà Áîãîñëîâñüêà
î÷³êóâàíî â³ääàëè ïåðåâàãó Âåðõîâí³é Ðàä³. Âè-
á³ð ì³æ äâîìà äåïóòàòñòâàìè ùå ìàòèìå ë³äåð
áëîêó ñâîãî ³ìåí³, íàðäåï Ìèêîëà Êàòåðèí÷óê.
Â³ä òîãî, ÿêå ð³øåííÿ ïðèéìå â³í òà ³íø³ ïðî-
â³äí³ ïîë³òèêè, áàãàòî â ÷îìó ³ çàëåæàòèìå ïå-
ðåá³ã ïîäàëüøî¿ ðîáîòè Êè¿âðàäè. ßêùî ïîë³-
òèêè ïîñòóïëÿòüñÿ óïðàâë³íöÿì, òî êèÿíè ìî-
æóòü ñïîä³âàòèñÿ íà ïë³äíó ðîáîòó ñâî¿õ îáðàí-
ö³â. ßêùî æ ë³äåðè ñïðîáóþòü ïåðåòâîðèòè
ì³ñüêðàäó íà ïîëå ïîë³òè÷íîãî ïðîòèñòîÿííÿ çà
ïðèêëàäîì ðàäè Âåðõîâíî¿, âèð³øåííÿ âàæëè-
âèõ ïèòàíü æèòòºä³ÿëüíîñò³ ì³ñòà äîâåäåòüñÿ
â³äêëàñòè íà ïîò³ì.

Ó ï’ÿòíèöþ òåðèòîð³àëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ
âèçíà÷èëàñÿ ³ ç äàòîþ ïî÷àòêó ïåðøî¿ ñåñ³¿ Êè-
¿âðàäè øîñòîãî ñêëèêàííÿ. ¯¿ ïðèçíà÷èëè íà 3
÷åðâíÿ íà 14-òó ãîäèíó. Ãëÿäà÷³ ÒÐÊ “Êè¿â”
çìîæóòü ñïîñòåð³ãàòè çà ïîä³ÿìè â ñåñ³éí³é çàë³
ó ïðÿìîìó åô³ð³. Íà ïîðÿäêó äåííîìó ïîêè ùî
íåìàº ñåðéîçíèõ ïèòàíü — äåïóòàòè ïðèäèâ-
ëÿòèìóòüñÿ îäèí äî îäíîãî òà âèçíà÷àòèìóòü-
ñÿ ç êîíô³ãóðàö³ºþ íîâî¿ âëàäíî¿ á³ëüøîñò³.
Ïðîòå ó â³âòîðîê ìàþòü â³äáóòèñÿ äóæå âàæëè-
â³ ïðîöåäóðí³ ä³¿ — êåð³âíèê ÒÂÊ Ãàëèíà Á³-
ëèê çà÷èòàº ðåçóëüòàòè âèáîð³â ìåðà òà ì³ñüê-
ðàäè ó ñòîëèö³. Ïëàíóºòüñÿ âðó÷åííÿ ïîñâ³ä÷åí-
íÿ ì³ñüêîìó ãîëîâ³ Ëåîí³äîâ³ ×åðíîâåöüêîìó òà
äåïóòàòñüêèõ ïîñâ³ä÷åíü çàðåºñòðîâàíèì äåïó-
òàòàì Êè¿âðàäè. Òàêèì ÷èíîì, âèáîðè ìàòèìóòü
ñâ³é îô³ö³éíèé ô³íàë

Лідія СТРЕЛЬЧЕНКО,
“Хрещати ”

Ïîçà÷åðãîâ³ âèáîðè äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè 25 òðàâíÿ 2008 ðîêó

Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè 1 ñòàòò³
73 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî âèáîðè
äåïóòàò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâòî-
íîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, ì³ñöå-
âèõ ðàä òà ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ,
ì³ñüêèõ ãîë³â” Êè¿âñüêà ì³ñüêà
òåðèòîð³àëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ íà
ñâîºìó çàñ³äàíí³ 30 òðàâíÿ 2008
ðîêó íà ï³äñòàâ³ ïðîòîêîë³â ä³ëü-
íè÷íèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é ïðî
ï³äðàõóíîê ãîëîñ³â âèáîðö³â íà
1026 âèáîð÷èõ ä³ëüíèöÿõ ïðî ï³ä-
ñóìêè ãîëîñóâàííÿ ñêëàëà ïðî-
òîêîë ïðî ï³äñóìêè ãîëîñóâàííÿ
ó îäíîìàíäàòíîìó âèáîð÷îìó
îêðóç³ ïî âèáîðàõ Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè â³ä 30 òðàâíÿ
2008 ðîêó.

Ïîñòàíîâîþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
òåðèòîð³àëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿
â³ä 30 òðàâíÿ 2008 ðîêó ¹ 35/15
“Ïðî ðåçóëüòàòè ãîëîñóâàííÿ ³
ï³äñóìêè âèáîð³â Êè¿âñüêîãî

ì³ñüêîãî ãîëîâè ó îäíîìàíäàòíî-
ìó âèáîð÷îìó îêðóç³ íà ïîçà÷åð-
ãîâèõ âèáîðàõ äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè òà Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ãîëîâè 25 òðàâíÿ 2008 ðîêó”
âèçíàíî îáðàíèì Êè¿âñüêèì
ì³ñüêèì ãîëîâîþ â îäíîìàíäàò-
íîìó âèáîð÷îìó îêðóç³ íà ïîçà-
÷åðãîâèõ âèáîðàõ äåïóòàò³â Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè 25 òðàâíÿ 2008
ðîêó — ×åðíîâåöüêîãî Ëåîí³äà
Ìèõàéëîâè÷à, ÿêèé îäåðæàâ á³ëü-
ø³ñòü ãîëîñ³â âèáîðö³â, ÿê³ âçÿëè
ó÷àñòü ó ãîëîñóâàíí³, â³äíîñíî ³í-
øèõ êàíäèäàò³â, ÿê³ áàëîòóâàëèñü
íà ïîñàäó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè â öüîìó îêðóç³.

Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè 1 ñòàòò³
77 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî âèáîðè
äåïóòàò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâòî-
íîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, ì³ñöå-
âèõ ðàä òà ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ,

ì³ñüêèõ ãîë³â” îñîáà, îáðàíà
ì³ñüêèì ãîëîâîþ, äëÿ ¿¿ ðåºñòðà-
ö³¿ çîáîâ’ÿçàíà ïîäàòè äî òåðèòî-
ð³àëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ íå ï³ç-
í³ø ÿê íà äâàäöÿòèé äåíü ç äíÿ
îô³ö³éíîãî îïðèëþäíåííÿ ðå-
çóëüòàò³â ì³ñöåâèõ âèáîð³â äîêó-
ìåíò ïðî ¿¿ çâ³ëüíåííÿ ç ðîáîòè
(ïîñàäè), íåñóì³ñíî¿ ç ïîñàäîþ
ì³ñüêîãî ãîëîâè, òà (àáî) êîï³þ
çàðåºñòðîâàíî¿ çàÿâè ïðî ïðèïè-
íåííÿ ä³¿ ³íøîãî ïðåäñòàâíèöü-
êîãî ìàíäàòà, ïîäàíî¿ â³äïîâ³äíî
äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóá-
ë³êè Êðèì, ì³ñöåâî¿ ðàäè.

Êð³ì òîãî, â³äïîâ³äíî äî Ïðî-
òîêîëó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ ïðî ðå-
çóëüòàòè âèáîð³â äåïóòàò³â Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ó áàãàòîìàí-
äàòíîìó îêðóç³ â³ä 30 òðàâíÿ 2008
ðîêó ×åðíîâåöüêîãî Ëåîí³äà Ìè-

õàéëîâè÷à âèçíàíî îáðàíèì äå-
ïóòàòîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Îô³ö³éíå îïðèëþäíåííÿ ðå-
çóëüòàò³â âèáîð³â Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè òà äåïóòàò³â Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çä³éñíåíå â
ãàçåò³ “Âå÷³ðí³é Êè¿â” ¹ 79 â³ä
31 òðàâíÿ 2008 ðîêó.

31 òðàâíÿ 2008 ðîêó äî Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ âè-
áîð÷î¿ êîì³ñ³¿ íàä³éøëà çàÿâà
×åðíîâåöüêîãî Ëåîí³äà Ìèõàé-
ëîâè÷à, çàðåºñòðîâàíà â ÊÌ ÒÂÊ
çà ¹ 2964, ïðî â³äìîâó â³ä ïðåä-
ñòàâíèöüêîãî ìàíäàòà äåïóòàòà
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Ïîñòàíîâîþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
òåðèòîð³àëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿
¹ 37/1 â³ä 31 òðàâíÿ 2008 ðîêó
âèçíàíî ×åðíîâåöüêîãî Ëåîí³äà
Ìèõàéëîâè÷à òàêèì, ùî â³äìî-
âèâñÿ â³ä ìàíäàòà äåïóòàòà Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 11, 13, 73,
77, ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 24 Çàêîíó
Óêðà¿íè “Ïðî âèáîðè äåïóòàò³â
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâòîíîìíî¿ Ðåñ-
ïóáë³êè Êðèì, ì³ñöåâèõ ðàä òà
ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ, ì³ñüêèõ ãî-
ë³â”, Êè¿âñüêà ì³ñüêà òåðèòîð³-
àëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßª:
1. Çàðåºñòðóâàòè Êè¿âñüêèì

ì³ñüêèì ãîëîâîþ — ×åðíîâåöü-
êîãî Ëåîí³äà Ìèõàéëîâè÷à.

2. Îïðèëþäíèòè öþ ïîñòàíîâó
â ãàçåò³ “Õðåùàòèê”, ðîçì³ñòèòè
íà WEB-ñòîð³íö³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³-
ñ³¿ íà îô³ö³éíîìó âåá-ïîðòàë³ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ³íôîðìà-
ö³éíîìó ñòåíä³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
òåðèòîð³àëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿.

Голова
Київсь ої місь ої територіальної

виборчої омісії Г. Біли

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÒÅÐÈÒÎÐ²ÀËÜÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß
ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ

â³ä 31 òðàâíÿ 2008 ðîêó ¹ 37/2
Ïðî ðåºñòðàö³þ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÒÅÐÈÒÎÐ²ÀËÜÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß
ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ

â³ä 31 òðàâíÿ 2008 ðîêó ¹ 37/5
Ïðî ñêëèêàííÿ ïåðøî¿ ñåñ³¿ íîâîîáðàíî¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

Â³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñòàòò³ 46 Çà-
êîíó Óêðà¿íè “Ïðî ì³ñöåâå ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³” ïåðøà
ñåñ³ÿ íîâîîáðàíî¿ ñ³ëüñüêî¿, ñå-
ëèùíî¿, ì³ñüêî¿ ðàäè ñêëèêàºòü-
ñÿ â³äïîâ³äíîþ òåðèòîð³àëüíîþ
âèáîð÷îþ êîì³ñ³ºþ íå ï³çí³ø ÿê
÷åðåç äâà òèæí³ ï³ñëÿ ðåºñòðàö³¿
íîâîîáðàíèõ äåïóòàò³â ðàäè â
ê³ëüêîñò³, ÿêà çàáåçïå÷óº ïîâíî-
âàæí³ñòü ñêëàäó ðàäè â³äïîâ³äíî
äî ñòàòò³ 45 öüîãî Çàêîíó.

Çà ïðèïèñàìè ÷. 4 ñò. 45 Çàêî-
íó Óêðà¿íè “Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ â Óêðà¿í³” ðàäà ââàæàºòü-

ñÿ ïîâíîâàæíîþ çà óìîâè îáðàí-
íÿ íå ìåíø ÿê äâîõ òðåòèí äåïó-
òàò³â â³ä çàãàëüíîãî ñêëàäó ðàäè.

Â³äïîâ³äíî äî Ïðîòîêîëó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ âè-
áîð÷î¿ êîì³ñ³¿ ïðî ðåçóëüòàòè âè-
áîð³â äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè ó áàãàòîìàíäàòíîìó îêðóç³
â³ä 30 òðàâíÿ 2008 ðîêó âèçíàíî
120 îñ³á îáðàíèìè äåïóòàòàìè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Ïîñòàíîâàìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
òåðèòîð³àëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿
¹ 37/3 â³ä 31 òðàâíÿ 2008 ðîêó òà
¹ 37/4 â³ä 31 òðàâíÿ 2008 ðîêó çà-

ðåºñòðîâàíî 108 äåïóòàò³â Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå òà âðà-
õîâóþ÷è ïèñüìîâå çâåðíåííÿ íî-
âîîáðàíèõ äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè, êåðóþ÷èñü ñòàòòåþ
77 òà ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 24 Çàêî-
íó Óêðà¿íè “Ïðî âèáîðè äåïóòà-
ò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâòîíîìíî¿
Ðåñïóáë³êè Êðèì, ì³ñöåâèõ ðàä
òà ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ, ì³ñüêèõ
ãîë³â”, ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 46 òà
÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 45 Çàêîíó
Óêðà¿íè “Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ â Óêðà¿í³”, Êè¿âñüêà

ì³ñüêà òåðèòîð³àëüíà âèáîð÷à êî-
ì³ñ³ÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßª:
1. Ñêëèêàòè ïåðøó ñåñ³þ íîâî-

îáðàíî¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè V²
ñêëèêàííÿ (ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ)
íà 03 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó íà 14 ãîä.
00 õâ. çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.
Õðåùàòèê, 36 (êîëîííà çàëà), ç íà-
ñòóïíèìè ïèòàííÿìè ïîðÿäêó
äåííîãî:

1) Ïîâ³äîìëåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ âèáîð÷î¿
êîì³ñ³¿ ïðî ðåçóëüòàòè ãîëîñóâàí-
íÿ ³ ï³äñóìêè ïîçà÷åðãîâèõ âèáî-

ð³â Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè.
2) Ïîâ³äîìëåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³-
ñ³¿ ïðî ðåçóëüòàòè ãîëîñóâàííÿ ³
ï³äñóìêè ïîçà÷åðãîâèõ âèáîð³â äå-
ïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

2. Îïðèëþäíèòè öþ ïîñòàíî-
âó â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿,
ðîçì³ñòèòè íà WEB-ñòîð³íö³ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ âè-
áîð÷î¿ êîì³ñ³¿ íà îô³ö³éíîìó âåá-
ïîðòàë³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.
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Äåïóòàò³â â³äïóñòèëè íà âîëþ
Êîíñòèòóö³éíèé Cóä çàáîðîíèâ ïàðò³ÿì íà âëàñíèé ðîçñóä 
â³äêëèêàòè äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä

Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ Êîíñòèòóö³é-
íèé Ñóä Óêðà¿íè ÷àñòêîâî çàäî-
âîëüíèâ êëîïîòàííÿ 48 íàðîäíèõ
äåïóòàò³â ùîäî íåêîíñòèòóö³éíî-
ñò³ çàïðîâàäæåííÿ ³ìïåðàòèâíîãî
ìàíäàòà äëÿ äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ
ðàä. Îòîæ ³ç 30 êâ³òíÿ êåð³âí³ îð-
ãàíè ïàðò³é òà áëîê³â á³ëüøå íå
ìàþòü ïðàâà ñàìîâ³ëüíî ç áóäü-
ÿêèõ ïðè÷èí ïîçáàâëÿòè íàðîä-
íèõ îáðàíö³â äåïóòàòñüêèõ ïîâ-
íîâàæåíü. Ðàí³øå òàêó íîðìó áó-
ëî çàïðîâàäæåíî Çàêîíîì “Ïðî
âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîí³â
Óêðà¿íè ùîäî ñòàòóñó äåïóòàò³â
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâòîíîìíî¿ Ðåñ-
ïóáë³êè Êðèì òà ì³ñöåâèõ ðàä”,
ÿêèé óõâàëèëà Âåðõîâíà Ðàäà
Óêðà¿íè 12 ñ³÷íÿ 2007 ðîêó. Â³ä-
íèí³ æ êåð³âí³ îðãàíè ïàðò³é ³
áëîê³â ìîæóòü ïîçáàâèòè ìàíäà-
òà âëàñíîãî äåïóòàòà, ò³ëüêè ÿê-
ùî â³í â³äìîâèòüñÿ âñòóïàòè ó
ôðàêö³þ, âëàñíîðó÷ íàïèøå çàÿâó

ïðî âèõ³ä ³ç íå¿ àáî ïåðåéäå äî ³í-
øî¿ äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿.

“Ñóä âèõîäèòü ç òîãî, ùî ï³ä-
ñòàâè äîñòðîêîâîãî ïðèïèíåííÿ
ïîâíîâàæåíü äåïóòàòà ì³ñöåâî¿
ðàäè ïîâèíí³ áóòè ÷³òêî âèïèñà-
í³ â çàêîí³, à â³äñèëàííÿ “ç ³í-
øèõ ï³äñòàâ”, ÿêå ìîæå âñòàíî-
âèòè âèùèé êåð³âíèé îðãàí ïî-
ë³òè÷íî¿ ïàðò³¿, ñóïåðå÷èòü íèç-
ö³ ñòàòåé Êîíñòèòóö³¿ Óêðà-
¿íè”,— çàÿâèâ “Õðåùàòèêó” ï³ñ-
ëÿ îïðèëþäíåííÿ ð³øåííÿ ÊÑ
ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ ó ñïðàâ³ Ïåòðî
Ñòåöþê. Öèì ð³øåííÿì Êîíñòè-
òóö³éíèé Ñóä ôàêòè÷íî ïðèð³â-
íÿâ ñòàòóñ äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä
äî äåïóòàò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè â
÷àñòèí³ ïðèéíÿòòÿ íèìè ð³øåí-
íÿ ³ îñîáèñòîãî ãîëîñóâàííÿ.
Ïðåäñòàâíèê Ïðåçèäåíòà â Êîí-
ñòèòóö³éíîìó Ñóä³ Ìàðèíà Ñòàâ-
í³é÷óê âèñëîâèëà çàäîâîëåííÿ
óõâàëîþ. Âîíà âèçíàëà, ùî ïðà-

âîâà ïîçèö³ÿ, çàçíà÷åíà â ð³øåí-
í³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó, ìàé-
æå ïîâí³ñòþ çá³ãàºòüñÿ ç ïîçè-
ö³ºþ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè. “Çà ð³-
øåííÿì ñóäó âíîðìîâàíî ïðîöå-
äóðó çàñòîñóâàííÿ òàê çâàíîãî
³ìïåðàòèâíîãî ìàíäàòà â êîí-
êðåòíèõ, âèçíà÷åíèõ çàêîíîì âè-
ïàäêàõ. Â³äòåïåð, ÿêùî äåïóòàò
ãîëîñóº âðîçð³ç ³ç ð³øåííÿì
ôðàêö³¿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíó, öå
íå º ï³äñòàâîþ äëÿ äîñòðîêîâî-
ãî ïðèïèíåííÿ éîãî ïîâíîâà-
æåíü. Íàäàë³ æ, âðàõîâóþ÷è ºâ-

ðîïåéñüêó ïðàêòèêó, ñâ³òîâèé
äîñâ³ä çàãàëüíîãî êîíñòèòóö³é-
íîãî áóä³âíèöòâà, Óêðà¿í³ òðåáà
äóìàòè â ö³ëîìó ïðî ñêàñóâàííÿ
³ìïåðàòèâíîãî ìàíäàòà ÿê íà
ïàðëàìåíòñüêîìó, òàê ³ íà ì³ñ-
öåâîìó ð³âíÿõ”,— çàçíà÷èëà
“Õðåùàòèêó” ïàí³ Ñòàâí³é÷óê.

Ïîêè æ åêñïåðòè ïðîãíîçóþòü,
ùî íàéá³ëüøèõ âòðàò â³ä òàêîãî ð³-
øåííÿ ñóäó çàçíàþòü ôðàêö³¿, ïî-
áóäîâàí³ íà àâòîðèòàðíîìó ïðèí-
öèï³ óïðàâë³ííÿ. Íà çàãàë ó âñå-
óêðà¿íñüêîìó ìàñøòàá³ íàéá³ëüøó

ê³ëüê³ñòü ïåðåá³æ÷èê³â çàô³êñîâà-
íî ó ôðàêö³¿ ÁÞÒ. Òèì ³ç íèõ, õòî
âæå âñòèã îô³ö³éíî â³äìîâèòèñÿ
â³ä ïàðò³éíî¿ ïðîïèñêè, çðåøòîþ
äîâåäåòüñÿ ñêëàñòè äåïóòàòñüê³
ïîâíîâàæåííÿ. Ïðîòå íàðîäíèì
îáðàíöÿì, ÿê³ íàñì³ëèëèñÿ ìàòè
âëàñíó òî÷êó çîðó, àëå îô³ö³éíî íå
âèõîäèòèìóòü ³ç ôðàêö³¿, á³ëüøå
í³÷îãî íå çàãðîæóº. Îòîæ äëÿ íî-
âîîáðàíèõ äåïóòàò³â Êè¿âðàäè öå
îçíà÷àº, ùî âîíè çìîæóòü îð³ºí-
òóâàòèñÿ ò³ëüêè íà ³íòåðåñè âèáîð-
ö³â, à íå ïàðò³éíèõ âîæä³â

Дмитро ВИДРІН, політоло :
— Імперативний мандат ви ідний лише тим партіям, я і поб довані не на ідеоло ічній, а на авторитарній ос-

нові. Адже їхні вожді пра н ть беззаперечної підле лості. А це неви ідно с спільств . Йом ви ідно, оли де-
п тат має та ий самий рівень свобод, я і простий ромадянин. Те, що серед авторів подання стосовно не-
онстит ційності за он про імперативний мандат немає деп татів із БЮТ, природно. Я би вони б ли в опо-
зиції, вони б пропа вали європейсь і демо ратичні цінності. А тепер при владі вони до останньо о захища-
тим ть авторитарні засади. Натомість опозиція сподівається, що після с ас вання імперативно о мандата де-
п тати з інших фра цій олос ватим ть вільно, а не тіль и та , я с аже лідер партії.

Юрій МІРОШНИЧЕНКО, народний деп тат У раїни (Партія ре іонів):
— Рішення с д означає, що деп тат місцевої ради може олос вати та , я він вважає за потрібне. Коли

він особисто не написав заяви про вихід із фра ції, він одна залишається деп татом. Ми пере онані, що де-
п тати рад сіх рівнів представляють не свою політичн сил , а своїх виборців. І лише виборці мають право
я обирати, та і позбавляти стат с деп тата, а не партійні ор ани. Парламент У раїни хвалив відповідний
за он, але для то о й існ є інстит т онстит ційно о подання, щоб ті деп тати, я і не поділяють та ої позиції
або вважають її не онстит ційною, мо ли апелювати до Констит ційно о С д . І навіть ті деп тати, я і оло-
с вали за цей за онопрое т, але хотіли б довести всім, хто с мнівається, мож ть самостійно зверн тися до
КС, щоб підтвердити справедливість сво о вибор . Це абсолютно нормальна світова пра ти а для припинен-
ня дис сії нав оло резонансних питань.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

У п'ятницю Констит ційний C д позбавив партії і бло и
самовільно від ли ати деп татів місцевих рад. Фа тич-
не обмеження імперативно о мандата дасть змо о-
лос вати народним обранцям на власний розс д. Е с-
перти пере онані, що це с ттєво вдарить по амбіціях
авторитарних лідерів фра цій — зо рема і в новообра-
ній Київраді.

ÄÀ²øíèêè íå ïóñòèëè ó Êè¿â ôóðè

Ñòîëè÷íèé àâòîñòîï
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора на під'їздах до сто-
лиці з пинили всі ванта-
жів и — почало діяти роз-
порядження Леоніда Чер-
новець о о про заборон
в'їзд в місто вели о аба-
ритно о транспорт . Цей
захід для зменшення за-
торів влада от вала по-
над півро . Після трива-
лих з оджень КМДА вда-
лося домовитися про
співпрацю з ДАІ та дося -
ти взаємороз міння з пе-
ревізни ами. З пиняти
перші ф ри о 7-й ран
автоінспе торам допома-
ав заст пни олови
КМДА Денис Басс.

Ïîïðè íåä³ëüíèé ³ ïåðøèé ë³ò-
í³é ðàíîê íà òðàñ³ Êè¿â — Õàð-
ê³â î 7-é ãîäèí³ áóâ äîñèòü æâà-
âèé ðóõ. Ïðîòå, ÿêùî ëåãêîâèêè
ãàíÿëè, âàíòàæ³âêè, ùî ¿õàëè äî
ñòîëèö³, ñóìèðíî çóïèíÿëèñÿ íà
óçá³÷÷³. Ï³äðîçä³ë ÄÀ² ïðèñòóïèâ
äî âèêîíàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ ìå-
ðà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ïðî
îáìåæåííÿ â’¿çäó äî ì³ñòà âåëè-
êîãàáàðèòíîãî òðàíñïîðòó.

Â³äòåïåð âàíòàæ³âêè, ùî âàæàòü
ïîíàä 4,5 òîííè, íå ìîæóòü ïå-
ðåñóâàòèñÿ ì³ñòîì ç 7-¿ äî 20-¿ ãî-
äèíè. À âò³ì, äëÿ ì³æíàðîäíèõ
ïåðåâ³çíèê³â çðîáèëè âèíÿòîê,
äîçâîëèâøè ïðî¿çä îêîëèöÿìè
ñòîëèö³ ç 10-¿ äî 17-¿ ãîäèíè.

Çà 15 õâèëèí íà îáî÷èí³ çóïè-
íèëîñÿ ñ³ì âàíòàæ³âîê. Îäíà ç
íèõ çàâàíòàæåíà äåðåâîì. “Îí
ëþäè ¿äóòü íà ðîáîòó. À ìåí³ íå
ìîæíà? ß æ òåæ íà ðîáîò³, ùîá

çàðîáèòè êîï³éêó”,— ñêàðæèòüñÿ
âîä³é Âîëîäèìèð Áîé÷óê. Òèì
÷àñîì éîãî êîëåãè ñïðèéìàþòü
íîâîââåäåííÿ ñïîê³éíî.

“ß ïðÿìóþ äî Ìîñêâè. Íå ìî-
æó íàäòî â³äõèëÿòèñÿ â³ä ãðàô³-
êà. Äî÷åêàþñÿ 10-¿ ãîäèíè é ïî-
¿äó äàë³”,— êàæå Ñåðã³é ßêóáà.
×îëîâ³ê ïðàöþº â êîìïàí³¿ “Àâ-
òî³íâåñò”. Äàëüíîá³éíèê äîäàº,
ùî íå çäèâîâàíèé ïîÿâîþ ÄÀ²,
îñê³ëüêè ïðî òàêå îáìåæåííÿ
çíàâ ùå ç ìèíóëîãî ðåéñó. Ì³ñü-

êà âëàäà ïðîâîäèëà øèðîêó ³í-
ôîðìàö³éíó êàìïàí³þ. Êîìïàí³-
ÿì-ïåðåâ³çíèêàì òà âîä³ÿì ðîçäà-
ëè ê³ëüêà òèñÿ÷ ³íôîðìàö³éíèõ
áóêëåò³â, íà äîðîãàõ âñòàíîâèëè
òèñÿ÷ó çíàê³â ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî
íîâîââåäåííÿ. Ñåðåä âîä³¿â òàêîæ
ðîçïîâñþäèëè ñõåìè, äå âîíè ìî-
æóòü çóïèíèòèñÿ. Â³äñò³éíèêè
îáëàøòóâàëè íà êîæíîìó â’¿çä³.

Ñüîãîäí³ ïî 30—50 àâòî ãîòîâ³
ïðèéíÿòè 480 ìàéäàí÷èê³â. Îäèí
³ç íèõ ðîçòàøîâàíèé â íàïðÿìêó

Áðîâàð³â. Ó÷îðà â³í áóâ çàïîâíå-
íèé íàïîëîâèíó. Çàãàëîì ïðèé-
íÿòè ìîæå 75 âåëèêîãàáàðèòíèõ
àâòî. Ñòîÿíêà êîøòóº 25 ãðí íà
äîáó. Ïîðó÷ íåâåëè÷êèé ãîòåëü,
ïðîòå âîä³¿ íèì íå äóæå êîðèñ-
òóþòüñÿ. ª îêðåìå ïðèì³ùåííÿ ç
äóøîâèìè, êàôå. Òóò æå ïðàöþº
é çàïðàâêà.

Óñ³ òàê³ ìàéäàí÷èêè ïðèâàòí³.
Ïðîòå, çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ òðàíñïîð-
òó ²âàíà Øïèëüîâîãî, íåçàáàðîì

ì³ñòî çáóäóº ø³ñòü âåëèêèõ òåðì³-
íàë³â. Òàì áóäå ïîâíèé êîìïëåêñ
îáñëóãîâóâàííÿ ÿê àâòîìîá³ë³â,
òàê ³ âîä³¿â. Êîæåí òåðì³íàë ðà-
çîì ³ç ãîòåëÿìè, ÑÒÎ òà ³íøèìè
çàêëàäàìè çàéìàòèìå ìàéæå ïî
10 ãà. Ì³ñöÿ äëÿ î÷³êóâàííÿ âè-
ñòà÷èòü óñ³ì âàíòàæ³âêàì.

Ùîäíÿ ÷åðåç ñòîëèöþ ¿õ êóð-
ñóº ìàéæå 250 òèñ., 4-5 òèñ.—
ì³æíàðîäí³ ïåðåâ³çíèêè. “Â³ñ³ì-
äåñÿò â³äñîòê³â òðàíñïîðòó òðàí-
çèòí³. Äëÿ íàñ âàæëèâ³øå íå òå,
ùîá âîíè êóäèñü òàì â÷àñíî ïðè-
¿õàëè, à ùîá êèÿíè ìîãëè çðó÷-
íî äî¿õàòè íà ðîáîòó é äîäîìó ³
íå ñòîÿëè ó ïðîáêàõ ó ãîäèíè
ï³ê”,— ïîÿñíþº ïåðøèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ.
Çà îö³íêàìè åêñïåðò³â, çàâäÿêè
òàêîìó íîâîââåäåííþ çìåíøèòü-
ñÿ ê³ëüê³ñòü ïðîáîê ó ñòîëèö³ íà
30 â³äñîòê³â ³ ùå íà 20 â³äñîòê³â
çíèçèòüñÿ éìîâ³ðí³ñòü ÄÒÏ.

Ïîçèòèâíî öå ìàº ïîçíà÷èòè-
ñÿ ³ íà åêîëîã³¿, îñê³ëüêè ñàìå ï³ä
÷àñ ïðîáîê òðàíçèò íàéá³ëüøå çà-
áðóäíþº ïîâ³òðÿ. Ó öåíòðàëüíó
÷àñòèíó ì³ñòà âåëèêîãàáàðèòíî-
ìó òðàíñïîðòîâ³ â’¿çä çàáîðîíè-
ëè âçàãàë³. ßêùî âæå äóæå òðåáà,
ïåðåâ³çíèê ïîâèíåí ïðèäáàòè ïå-
ðåïóñòêó. Äîáîâèé êâèòîê îá³é-
äåòüñÿ â 250 ãðí. Çãîäîì, ìîæëè-
âî, ïëàòèòè äîâåäåòüñÿ çà ïðî¿çä
áóäü-ÿêèìè âóëèöÿìè ì³ñòà. “Òà-
êà ïðàêòèêà äàâíî ä³º â ºâðîïåé-
ñüêèõ ñòîëèöÿõ. Àäæå âåëèêèé
òðàíñïîðò — öå ñåðéîçíå íàâàí-
òàæåííÿ íà åêîëîã³þ ì³ñòà ³ íà
éîãî äîðîãè. Îñîáëèâî âë³òêó,
êîëè àñôàëüòíå ïîêðèòòÿ ëåãêî
ïîøêîäèòè”,— êàæå Äåíèñ Áàññ.
Ïîêè ùî ïðîåêò ïëàòíîãî â’¿çäó
ëèøå ðîçðîáëÿþòü. Ïðåçåíòóþòü
éîãî ÷åðåç ì³ñÿöü-äâà, à çàïðîâà-
äèòè ìîæóòü íå ìåíøå, í³æ ÷å-
ðåç ð³ê

Побачивши автоінспе торів з жезлами, водії вантажіво одраз звертали на збіччя, бо про обмеження в’їзд
в столицю вони знали давно
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Ñòîëè÷í³ íå÷èñòîòè çàãðîæóþòü
âñ³é Óêðà¿í³
ªäèíèé ó Êèºâ³ êîëåêòîð ìîæå ïðîðâàòè áóäü-ÿêî¿ ìèò³
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Столицю от-от заллє не-
чистотами. Вісімдесят від-
сот ів мереж "Київводо а-
нал " зношені. Та их вис-
нов ів дійшла омісія Мі-
ністерства з питань житло-
во- ом нально о оспо-
дарства. За останній рі
на водопровідних мережах
міста сталося 7 тис. ава-
рій. Каналізаційний оле -
тор весь орозії. Лише
на ре онстр цію Борт-
ниць ої станції аерації з
б дівництвом м лоспалю-
вально о завод потрібно
400 млн євро. Одна вла-
да заявляє, що справить-
ся з основними проблема-
ми до Євро-2012. За 2007
рі на новий оле тор ви-
тратили стіль и ж, с іль и
за попередні 15, по и йо-
о б д ють. У планах —
спор дження нової очисної
станції.

Ñèñòåìà çàáåçïå÷åííÿ Êèºâà
âîäîþ âè÷åðïàëà ñâ³é ðåñóðñ. Òà-
ê³ ðåçóëüòàòè òðèì³ñÿ÷íî¿ ïåðå-
â³ðêè ÂÀÒ “Êè¿ââîäîêàíàëó”
îïðèëþäíèëà ìèíóëîãî ÷åòâåðãà
êîì³ñ³ÿ Ì³í³ñòåðñòâà ÆÊÃ. Â³ñ³ì-
äåñÿò â³äñîòê³â âîäîïðîâ³äíèõ

ìåðåæ çíîøåí³ ³ ïîòðåáóþòü çà-
ì³íè, ñòâåðäæóþòü ôàõ³âö³. Óïðî-
äîâæ ìèíóëîãî ðîêó â ñèñòåì³
ñòàëîñÿ ìàéæå 7 òèñ. àâàð³é.

“Ãîëîâíèé êàíàë³çàö³éíèé êî-
ëåêòîð ì³ñòà åêñïëóàòóºòüñÿ 38
ðîê³â. Éîãî çàõèñíèé øàð ñêð³çü
ïîòî÷åíèé êîðîç³ºþ”,— ðîçïîâ³-
äàº çàñòóïíèê ì³í³ñòðà Îëåê-
ñàíäð Ìàçóð÷àê. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, ñòàðèé êîëåêòîð ìîæå ïðî-
ðâàòè ï³ä Äí³ïðîì ³ “êè¿âñüê³ ôå-
êàë³¿ ïîïëèâóòü ïî âñ³é Óêðà¿í³”.

Áîðòíèöüêà ñòàíö³ÿ àåðàö³¿ —
ºäèíèé îá’ºêò äëÿ î÷èñòêè ñò³÷-
íèõ âîä ì³ñòà — òåæ â àâàð³éíî-
ìó ñòàí³. Íå òàê äàâíî ÷àñòèíó ðà-
äÿíñüêîãî îáëàäíàííÿ òàì çàì³-
íèëè íà ñó÷àñíå øâåäñüêå. Îäíàê
öå íå âèð³øèëî óñ³õ ïðîáëåì. Ìó-
ëîâ³ ïîëÿ, ðîçðàõîâàí³ íà 3 ìëí
êóá. ì, çàïîâíåí³ 8-ìà ìëí êóá. ì.
Òàì ïîñò³éíî ñòî¿òü ñìîð³ä, íàé-
á³ëüøå â³ä ÿêîãî ïîòåðïàþòü æè-
òåë³ Äàðíèöüêîãî ðàéîíó.

Êåð³âíèöòâî ÂÀÒ “Êè¿ââîäî-

êàíàë” ñêàðæèòüñÿ, ùî íå ìîæå
ñàìîòóæêè âïîðàòèñÿ ç á³äàìè,
áî çàãðóçëî ó áîðãàõ. Ì³ñòî, ìîâ-
ëÿâ, íå â³äøêîäîâóº çáèòêè ì³æ
ðåàëüíîþ âàðò³ñòþ ïîñëóã òà ä³-
þ÷èìè òàðèôàìè. Çà ìèíóëèé ð³ê
òàêà ð³çíèöÿ ñêëàëà 70 ìëí ãðí.
Ï³äïðèºìñòâî ïðîäàëî äâ³ çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè ó öåíòð³ ì³ñòà, îä-
íàê ðîçðàõóâàòèñÿ ç áîðãàìè îò-
ðèìàí³ ãðîø³ íå äîçâîëèëè.

“Á³ëüø³ñòü îá’ºêò³â âîäîêàíàëó
åêñïëóàòóþòüñÿ ï³âñòîë³òòÿ. Äîá-

ðå, ùî õòîñü âðåøò³ ïîì³òèâ ¿õ
çàñòàð³ë³ñòü”,— ïîäÿêóâàâ êîì³ñ³¿
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. Çà éîãî
ñëîâàìè, ì³ñüêà âëàäà ÷óäîâî ðî-
çóì³º ñòðàòåã³÷í³ñòü ïîðóøåíèõ
ïèòàíü. “Çà 16 ðîê³â íà áóä³âíèö-
òâî íîâîãî êàíàë³çàö³éíîãî êî-
ëåêòîðà ïîòðà÷åíî 140 ìëí ãðí.
Ç íèõ 70 ìëí — ó ìèíóëîìó ðî-
ö³”,— âäàâñÿ â öèôðè â³í.

Íà öåé ð³ê ì³ñòî âèòðàòèòü íà
êîëåêòîð 126 ìëí ãðí. Îñê³ëüêè
ç çàïëàíîâàíèõ 9,8 êì êîëåêòîðó
7,22 êì óæå çðîáëåíî, â ÊÌÄÀ
âïåâíåí³, ùî â ê³íö³ 2010 ðîêó
îá’ºêò áóäå çàïóùåíî.

Àáè îíîâèòè Áîðòíèöüêó ñòàí-
ö³þ àåðàö³¿, çàïðîñèëè í³ìåöüêèõ
ñïåö³àë³ñò³â. Åêñïåðòè êîìïàí³¿
“Áåðë³í-Âàñåð” ðîçðîáèëè òåõí³-
êî-åêîíîì³÷íå îá´ðóíòóâàííÿ ïî-
åòàïíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ îá’ºêòà.
Äëÿ ïåðåòâîðåííÿ ñòàíö³¿ ç ðà-
äÿíñüêî¿ íà ºâðîïåéñüêó ïîòð³á-
íî áóäå 400 ìëí ºâðî. Ó ñóìó âõî-
äèòü ³ áóä³âíèöòâî ìóëîñïàëþ-
âàëüíîãî çàâîäó. “ßêùî ïðîñòî
ñêëàäóâàòè ìóë, ÿê öå ðîáèòüñÿ
çàðàç, òî íàì ïîòð³áíî áóäå äî-
äàòêîâèõ 127 ãà ï³ä ìóëîâ³ ïîëÿ,
ïîò³ì ùå 300, ïîò³ì âåñü Êè¿â”,—
êàæå Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî.

Ïåðøó ÷åðãó ðåêîíñòðóêö³¿
Áîðòíèöüêî¿ ñòàíö³¿ âñòèãíóòü
ïðîâåñòè äî 2012 ðîêó. 90 ìëí ãðí
íà öå âèä³ëÿòü ç ì³ñüêîãî áþäæå-
òó. Äëÿ ïîäàëüøèõ ðîá³ò çàëó÷àòü
êðåäèòè ÷è ³íâåñòèö³¿. Àíàòîë³é
Ãîëóá÷åíêî ïîâ³äîìèâ ïðî íàì³-
ðè ì³ñüêî¿ âëàäè ïîáóäóâàòè ùå
îäíó î÷èñíó ñòàíö³þ ó ì³ñò³

Äî îñåí³ ì³ñüêà âëàäà çàïëàíóâàëà çäàòè ïîëîâèíó Ìåìîð³àëó æåðòâàì Ãîëîäîìîðó

Çàõîäè ³ç âøàíóâàííÿ 75-õ ðîêîâèí Ãî-
ëîäîìîðó 1932—1933 ðîê³â â Óêðà¿í³ â³ä-
áóäóòüñÿ 25 ëèñòîïàäà íèí³øíüîãî ðîêó.
Äî ö³º¿ äàòè ó ñòîëèö³ ïëàíóâàëè â³äêðè-
òè ìåìîð³àëüíèé êîìïëåêñ. Ä³ëÿíêó äëÿ
íüîãî çíàéøëè äâà ðîêè òîìó íà âóëèö³
²âàíà Ìàçåïè, 15-à — ïå÷åðñüê³ ñõèëè, íå-
ïîäàë³ê Ëàâðè. Îñê³ëüêè 2008-é îãîëîøå-
íî â äåðæàâ³ Ðîêîì ïàì’ÿò³ æåðòâ Ãîëî-
äîìîðó, Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåí-
êî íåîäíîðàçîâî íàãîëîøóâàâ íà çàâåð-
øåíí³ ðîá³ò äî îñåí³. Îäíàê ç’ÿñóâàëîñÿ,
ùî ó ïîâíîìó îáñÿç³ âò³ëèòè â æèòòÿ ïðî-
åêò óæå íå âäàñòüñÿ.

Ãëàâà äåðæàâè äîâîë³ ãîñòðî ðîçêðèòè-
êóâàâ âëàäó âñ³õ ð³âí³â çà íåäîñòàòíþ, íà
éîãî äóìêó, ðîáîòó ç óâ³÷íåííÿ ïàì’ÿò³ çà-
ìîðäîâàíèõ ãîëîäîì (çà ð³çíèìè ï³äðàõóí-
êàìè, òîä³ ïîìåðëî â³ä 3 äî 7 ìëí óêðà¿í-
ö³â) ó 30-õ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. Ä³ñòà-
ëîñÿ íà ãîð³õè íàñàìïåðåä ïðîåêòóâàëü-
íèêàì. Àäæå ñòîëè÷í³ àðõ³òåêòîðè ç ð³çíèõ
ïðè÷èí çâîë³êàëè ç ðîçðîáëåííÿì òà óçãî-
äæåííÿì äîêóìåíòàö³¿. Ìèíóëîãî òèæíÿ ³ç

øîñòî¿ ñïðîáè ì³ñòîáóä³âíà ðàäà íàðåøò³
çàòâåðäèëà ïðîåêò, ùîïðàâäà, ëèøå ïåð-
øó ÷åðãó ñïîðóäæåííÿ ìåìîð³àëó.

Çà ñëîâàìè îäíîãî ç ãîëîâíèõ àðõ³òåê-
òîð³â Þð³ÿ Êîâèëüîâà, íàä ïðîåêòîì çîä-
÷³ ïðàöþâàëè ïîíàä äâà ðîêè. “Â³ä ñàìî-
ãî ïî÷àòêó ïëàíóâàëè ðîçáèòè çâåäåííÿ
ìåìîð³àëüíîãî êîìïëåêñó íà äâ³ ÷åðãè,
ïðîåêòóâàííÿ îäí³º¿ ç ÿêèõ âäàëîñÿ çà-
âåðøèòè,— çàçíà÷èâ â³í.— Ðîçðîáëåíî é
ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêóìåíòàö³þ.
Ïîïåðåäíüî âàðò³ñòü ïåðøî¿ ÷åðãè îö³íè-
ëè ó 80 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, àëå äîâåäåòü-
ñÿ äåùî ï³äêîðèãóâàòè öþ öèôðó â á³ê
çðîñòàííÿ”.

Â³í äîäàâ, ùî ïåðøà ÷åðãà ïåðåäáà÷àº
ñïîðóäæåííÿ öåíòðàëüíî¿ ìåìîð³àëüíî¿
ïëîù³ äëÿ ïðîâåäåííÿ ìàñîâèõ çàõîä³â,
ïàì’ÿòíîãî çíàêà, äçâ³íèö³ òà çàëó ïàì’ÿò³.
Îêð³ì öüîãî, çâåäóòü ê³ëüêà ï³äï³ðíèõ ñò³í
òà øòîëåíü. Ïàí Êîâèëüîâ ðîçïîâ³â, ùî
ñêóëüïòóðíó êîìïîçèö³þ êîìïëåêñó ñòàíî-
âèòèìóòü çîáðàæåííÿ ÿíãîë³â òà ä³â÷èíêè
ñåðåä êîëîñêîâîãî ïîëÿ.

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî àðõ³òåêòîðà Êèºâà
Âàñèëÿ Ïðèñÿæíþêà, äðóãà ÷åðãà áóä³â-
íèöòâà ìåìîð³àëó ïåðåäáà÷àº ïðîâåäåííÿ
ì³æíàðîäíîãî êîíêóðñó. ²íîçåìí³ ôàõ³âö³
óæå ïîäàëè çàÿâêè íà ó÷àñòü. Äî 75-¿ ð³÷-
íèö³ îãîëîñÿòü ³ì’ÿ ïåðåìîæöÿ. Ñàìå â³í
³ ðîçðîáëÿòèìå ïðîåêò áóä³âíèöòâà ìóçåþ
æåðòâ ãîëîäîìîð³â â Óêðà¿í³ òà çàïðîïî-
íóº ñâîº áà÷åííÿ áëàãîóñòðîþ ñõèë³â ó
ðàéîí³ Ïàðêó ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè. Òîä³ æ
ñòàíå â³äîìîþ ³ âàðò³ñòü äðóãî¿ ÷åðãè, ÿêó

ìàþòü çàêëàñòè â äåðæàâíèé áþäæåò íà
íàñòóïíèé ð³ê, çàçíà÷èâ ïàí Ïðèñÿæíþê.

Äëÿ âèêîíàííÿ íàäçâè÷àéíî ñêëàäíèõ
ðîá³ò, ïåðåäáà÷åíèõ ïåðøîþ ÷åðãîþ, ôà-
õ³âö³ ïîðàäèëè ïðîåêòàíòàì ùå ðàç äåòàëü-
íî óçãîäèòè âñ³ ïèòàííÿ ç ïðàö³âíèêàìè
ñïåö³àë³çîâàíîãî óïðàâë³ííÿ ïðîòèçñóâíèõ
ï³äçåìíèõ ðîá³ò. Îêð³ì òîãî, ðîçðîáíèêè
ìàþòü çàïðîïîíóâàòè òðàíñïîðòíó òà ï³-
øîõ³äíó ñõåìè â íèæí³é ÷àñòèí³ ìåìîð³-
àëüíîãî êîìïëåêñó

Á³ëÿ Ëàâðè ïîáóäóþòü ñêîðáîòíó
äçâ³íèöþ

Для ре онстр ції Бортниць ої станції аерації потрібно 400 млн євро. Перш чер робіт план ють завершити до Євро-2012
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Восени в столиці вшанов ватим ть пам’ять жертв Голодомор біля нової дзвіниці на печерсь их
схилах — першо о об’є та майб тньо о меморіально о омпле с

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У листопаді на печерсь их схилах задзвонять дзвони. До 75-х ро о-
вин Голодомор там поб д ють дзвіницю, встановлять меморіальн
площ і пам'ятний зна та від риють зал пам'яті. Та им чином місь-
а влада ви онає розпорядження Президента про створення Меморі-
ально о омпле с жертвам Голодомор . Всі перелічені об'є ти — ли-
ше перша чер а прое т . Вона обійдеться 80 млн рн. Др а чер а
б дівництва, в плані я ої за ладено безпосередньо м зей, затя неть-
ся ще на іль а ро ів. Свої ес ізи на роз ляд ж рі змож ть запропо-
н вати навіть іноземні омпанії.
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Ìîëîäü çàõîïèëà Õðåùàòèê
Ó ï’ÿòíèöþ äëÿ 20 òèñÿ÷ ñòîëè÷íèõ âèïóñêíèê³â ïðîëóíàâ îñòàíí³é äçâ³íîê 
Þë³ÿ ÊÎÌÀÐÎÂÀ 
“Õðåùàòèê” 

Традиція ш ільних ро-
чистостей давно сформ -
вала ласичн атриб ти :
ліній а, білосніжні
омірці, яс раві стріч и,
сміш и, вітання, не-
одмінний вальс, щораз
неповторна мить остан-
ньо о дзвін а, сльози ра-
дості, обмін побажаннями
і, звичайно ж, море вітів.
Новацією нинішньо о свя-
та стали отримані цьо о
дня перші сертифі ати
незалежно о зовнішньо о
оцінювання знань вип с -
ни ів. Їх рез льтати зди-
в вали всіх без винят .

30 òà 31 òðàâíÿ ïîíàä 34 òèñÿ÷³
ïåäàãîã³â øê³ë òà ë³öå¿â ì³ñòà
Êèºâà, à òàêîæ 236 òèñÿ÷ ó÷í³â
â³äçíà÷èëè Äåíü îñòàííüîãî
äçâ³íêà. Äëÿ ïåðøîêëàñíèê³â –
öå ¿õí³é ïåðøèé åòàï íà òðèâà-
ëîìó òà íåïðîñòîìó øëÿõó äî
çíàíü. Äëÿ âèïóñêíèê³â æå, à ¿õ
öüîãî ðîêó ïîíàä 20 òèñÿ÷,
øê³ëüíèé äçâ³íîê ïðîëóíàâ âîñ-
òàííº, ³ çà øê³ëüíèì ïîðîãîì ¿õ
î÷³êóº íåâ³äîìèé ñâ³ò äîðîñëîãî
æèòòÿ òà ñàìîðåàë³çàö³¿. 

Ó íàïóòí³õ ñëîâàõ ó÷èòåë³â ³
áàòüê³â – ãîðä³ñòü çà ó÷í³âñüêó
ìîëîäü ³ âîäíî÷àñ òðèâîãà çà òå,
ÿê ñêëàäåòüñÿ ¿õíº æèòòÿ. Àäæå â
òîé ÷àñ, ÿê âèïóñêíèêè ó ï³äíå-
ñåíîìó íàñòðî¿ ôîòîãðàôóâàëè-
ñÿ, îáì³íþþ÷èñü âðàæåííÿìè â³ä
ñâÿòà òà ñêëàäàþ÷è ïëàíè íà
ïðåäìåò ïîäàëüøîãî â³äïî÷èíêó,
áàòüêè é ó÷èòåë³ îáãîâîðþâàëè
ìàéáóòí³ âñòóïí³ âèïðîáóâàííÿ.
Îòðèìàí³ íàïåðåäîäí³ ñâÿòà
“êîíâåðòè-ñþðïðèçè” â³ä Âñåóê-
ðà¿íñüêîãî öåíòðó íåçàëåæíîãî
çîâí³øíüîãî îö³íþâàííÿ çíàíü
çäèâóâàëè ÿê ñàìèõ ó÷í³â, òàê ³
¿õí³õ ó÷èòåë³â òà áàòüê³â. Õî÷à öå
äèâíî, òà ïîçèòèâí³ ðåçóëüòàòè
òåñòóâàííÿ ïåðåâàæíî ïîêàçàëè
ñëàáêî ï³äãîòîâëåí³ øêîëÿð³, ÿê³
ó òåñòàõ ïðîñòî “âãàäóâàëè”
â³äïîâ³ä³. Áàãàòî æ óñï³øíèõ
ó÷í³â òåïåð ïëàíóþòü ïîäàâàòè
àïåëÿö³¿, áî ï³äîçðþþòü, ùî ñòà-
ëèñÿ ïîìèëêè ï³ä ÷àñ îáðîáêè
òåñòîâèõ çàâäàíü êîìï’þòåðîì.
Òà, ïîïðè äåÿêó ñòóðáîâàí³ñòü

ìàéáóòí³ìè ³ñïèòàìè, íà ñâÿò³
âîíè âèïðîì³íþâàëè óïåâíåí³ñòü
³ îïòèì³çì. Íàéùèð³ø³ ñëîâà
âäÿ÷íîñò³ âèñëîâèëè íàñòàâíè-
êàì çà ¿õíþ íåâòîìíó ïðàöþ, à
ñâî¿õ áàòüê³â çàïåâíèëè: äîêëà-
äóòü óñ³õ çóñèëü, àáè âèïðàâäàòè
¿õí³ ñïîä³âàííÿ é ñòàòè äëÿ íèõ
îïîðîþ íà æèòòºâîìó øëÿõó.
Þíàêè ç íàãîäè ñâÿòà ÷è íå
âïåðøå ó æèòò³ ïðèì³ðÿëè
îô³ö³éíèé ä³ëîâèé ñòèëü îäÿãó, à
ä³â÷àòà ïîáàæàëè ùå ðàç â³ä÷óòè
ñåáå ä³òüìè. ßê ìîâèòüñÿ, ç ïî-
êîë³ííÿ ó ïîêîë³ííÿ ïåðåäàþòü-
ñÿ øê³ëüí³ ôîðìè òà ôàðòóøêè
çðàçêà “ðîäîì ³ç äèòèíñòâà”, à
ìîëîäø³ ñåñòðè÷êè òà ïîäðóæêè
îõî÷å ïîçè÷àþòü ñòàðøîêëàñíè-
öÿì äî ñâÿòà øê³ëüíîãî äçâ³íêà
ïèøí³ áàíòè. ² ãîëîâíå çàâäàííÿ
âèïóñêíèê³â öüîãî äíÿ – ïðèé-
ìàòè â³òàííÿ. 

Çîêðåìà, âèïóñêíèê³â ç íàãî-
äè ñâÿòà ïðèâ³òàâ ³ çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé,
ÿêèé â³äâ³äàâ îäíó ³ç ñòîëè÷íèõ
øê³ë. “Öåé ð³ê ó æèòò³ 22 òèñÿ÷
êè¿âñüêèõ âèïóñêíèê³â – îäèí ³ç
íàéâ³äïîâ³äàëüí³øèõ, àäæå îñ-
òàíí³é äçâîíèê ó øêîë³ – öå âîä-
íî÷àñ ³ ïåðøèé äçâîíèê äîðîñ-
ëîãî æèòòÿ äëÿ êîæíîãî. Çíàé-
òå, Êèºâó ïîòð³áí³ âàø³ çíàííÿ,
ðîçóì, â³ääàí³ñòü ³ ÷åñí³ñòü. Ñà-
ìå âàì òâîðèòè ìàéáóòíº ñòî-
ëèö³, ³ ìè â³ðèìî ó âàø³
çä³áíîñò³, íàïîëåãëèâ³ñòü òà
ñóìë³íí³ñòü. Òîæ ÿ ïåðåêîíàíèé,
ùî â ìàéáóòíüîìó ìè áóäåìî êî-
ëåãàìè. Íàø³ äâåð³ çàâæäè â³ä÷è-
íåí³ äëÿ âàñ. Õî÷ó òàêîæ ïîäÿ-
êóâàòè ó÷èòåëÿì, ÿê³ âêëàëè â
ñâî¿õ âèõîâàíö³â óñþ äóøó, ãëè-
áîêó ìóäð³ñòü, ÷óéí³ñòü, ñà-
ìîâ³ääàí³ñòü”, – íàãîëîñèâ

Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. Â³í äîäàâ,
ùî ñüîãîäí³ ñòîëèöÿ ïðîïîíóº
ï³âòîðè òèñÿ÷³ ðîáî÷èõ ì³ñöü äëÿ
ìîëîä³ òà ìàº íàéíèæ÷èé ïîêàç-

íèê áåçðîá³òòÿ. Êð³ì òîãî, ó
Êèºâ³ íàéâèùèé ð³âåíü îñâ³òè.
Òîæ ó÷í³âñüêà ìîëîäü çìîæå
ã³äíî ðåàë³çóâàòè ñåáå

Майб тній пілот бере перш висот

Після арячих танців не ріх охолодитися Ми ще й не та их осідлаємо

Головна задача жін и — сісти чолові ові на шию
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Êè¿âñüêà îïåðåòà ä³ñòàëàñÿ Êàóíàñà
Ìåëîä³¿ Îôôåíáàõà, Ëå´àðà ³ Êàëüìàíà çàñï³âàëè äâîìà êðà¿íàìè

Ðîæåâå ï³ð’ÿ, áàëüí³ äåêîëüòî-
âàí³ ñóêí³, ìàñêè, áëèñêó÷å á³ê³-
í³, ñìîê³íãè òà öèë³íäðè — áåç
óñ³õ öèõ àòðèáóò³â íåìîæëèâî
óÿâèòè îïåðåòó. Äîäàéòå ñþäè ùå
ëåãê³ ìåëîä³¿ Îôôåíáàõà, Ëå´àðà,
Êàëüìàíà ÷è Ëîó, âèêîíàí³ âîêà-
ë³ñòàìè ó ï³äíåñåíî-ïàòåòè÷í³é
ìàíåð³ â ñóïðîâîä³ “ãàðÿ÷îãî”
ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó, ³ âèéäå
ïðèáëèçíî òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ ó
Êè¿âñüêîìó òåàòð³ îïåðåòè îñü
óæå ïîíàä ñüîìèé äåñÿòîê ë³ò
(1934-é — äàòà éîãî çàñíóâàííÿ).

Öå íå ëèøå ºäèíèé ó Êèºâ³ ìó-
çè÷íèé òåàòð, ùî ñïîâ³äóº åñòå-
òèêó îäíîãî ç íàéïîïóëÿðí³øèõ
òà íàéäåìîêðàòè÷í³øèõ æàíð³â
àêàäåì³÷íî¿ ìóçèêè. Õóäîæí³ì
êåð³âíèêàì óäàºòüñÿ âåñòè âíóò-
ð³øíþ ðåïåðòóàðíó ïîë³òèêó òàê,
àáè îïåðåòà, íàéãîëîâí³øå “äè-
òÿ” òåàòðó (à òóò ñòàâëÿòü òàêîæ
ìþçèêëè òà äèòÿ÷³ ìóçè÷í³ ñïåê-
òàêë³), íå çàçíàâàëà çîâí³øí³õ
âïëèâ³â — àí³ ç áîêó ³íøèõ ìó-
çè÷íèõ æàíð³â òà çàãàëîì ð³çíèõ
âèä³â ìèñòåöòâ, àí³ òèõ ÷è òèõ ñó-
÷àñíèõ ìèñòåöüêèõ òåíäåíö³é, ó
òîìó ÷èñë³ é ìîäåðíó. ²íàêøå êà-
æó÷è, îïåðåòà ó öüîìó õðàì³ “ëåã-
êî¿” ìóçèêè ³ñíóº ÿê òàêà ñîá³
ïåùåíà ïàííà, ãàðíà òà ïèøíà é,
çâ³ñíî, öíîòëèâà.

À âò³ì, ñóäÿ÷è áîäàé ç àíøëà-
ãó ï³ä ÷àñ ñóáîòíüîãî ãàëà-êîí-
öåðòó, ïóáë³÷íî¿ óâàãè òà âñåíà-
ðîäíî¿ ëþáîâ³ ñòîëè÷í³é îïåðåò³
àæ í³ÿê íå áðàêóº. Ìàëî òîãî,
â³äêîëè òåàòðîì çàâ³äóº Áîãäàí
Ñòðóòèíñüêèé (â³í — éîãî õóäîæ-
í³é êåð³âíèê), êè¿âñüêà îïåðåòà
âñòèãëà çàïðèÿòåëþâàòè ³ ç ðó-
ìóíñüêèì îäíîéìåííèì òåàòðîì,
³ ç ïîëüñüêèì. ² îñü ä³ñòàëàñÿ
Ëèòâè, à òî÷í³øå — Äåðæàâíîãî
ìóçè÷íîãî òåàòðó Êàóíàñà (êåð³â-
íèê — Áåíüÿì³í Æÿëüâ³ñ). Ñï³ëü-
íî ç ëèòîâñüêèìè àðòèñòàìè òà
ãîëîâíèì äèðèãåíòîì Þë³óñîì
Ãåíþøàñîì êè¿âñüêà îïåðåòà ³
âëàøòóâàëà ÷åðãîâèé ïðîåêò çà
íàçâîþ “Â³âàò, îïåðåòî!”.

Ùîïðàâäà, îðãàí³çàòîðè âèð³-
øèëè ñëàâó îïåðåòè ðîçä³ëèòè ç
îïåðîþ (çà ñëîâàìè ïàíà Ñòðó-
òèíñüêîãî, ö³ëêîì éìîâ³ðíî, ùî
÷åðåç ÿêèéñü ÷àñ íà ñöåí³ êè¿â-
ñüêî¿ îïåðåòè ç’ÿâëÿòüñÿ é ïîâ-
íîö³íí³ îïåðí³ ïîñòàíîâêè). Òî-
ìó âñå ïåðøå â³ää³ëåííÿ ãàëà-
êîíöåðòó óêðà¿íñüê³ òà ëèòîâñüê³
àðòèñòè ïî ÷åðç³ ñï³âàëè â³äîì³
àð³¿ ç îïåð Ðîññ³í³, Âåðä³, Á³çå òà
Ãóíî, à â äðóãîìó — äàëè âîëþ
ñîëîäêèì, ÿê õàëâà, ìåëîä³ÿì çà-
õ³äíîºâðîïåéñüêèõ êëàñèê³â îïå-
ðåòè.

Îñîáëèâ³ñòþ ïðîãðàìè óêðà¿í-
ñüêî-ëèòîâñüêîãî ïðîåêòó, î÷å-
âèäíî, ñë³ä ââàæàòè òå, ùî ìó-
çè÷í³ íîìåðè, çîêðåìà äóåòè, çà-
ìèñëþâàëèñÿ äëÿ âèêîíàííÿ ÿê
äâîìîâí³. Ïðîòå òàêà äâîìîâí³ñòü
(çðåøòîþ, â êîíöåðò³ çâó÷àëè àð³¿
³ ðîñ³éñüêîþ, é í³ìåöüêîþ)
ñïðèéìàëàñÿ ÷àñîì äîñèòü äèâíî,
íàäòî â ëþáîâíèõ äóåòàõ. Ìàáóòü,
ñïðàâà òóò ùå é ó íå çàâæäè äîá-
ðå ïðîäóìàí³é äðàìàòóðã³¿ òà âè-
áóäîâàí³é ðåæèñóð³ òîãî ÷è òîãî

ñöåí³÷íîãî íîìåðà. ßê îñü ó äó-
åò³ Ñ³ëüâè (Ðàì³íòè Âàéöÿêàóñ-
êàéòå) òà Åäâ³íà (Ñåðã³ÿ Àâäººâà)
ç îïåðåòè ²ìðå Êàëüìàíà “Áàÿäå-
ðà”, êîëè áàãàòî â ÷îìó ÷åðåç àê-
òîðñüêó áåçïîðàäí³ñòü àðòèñò³â ó
àíñàìáë³ ìèìîâîë³ äóìàëîñÿ: “À
÷è ðîçóì³þòü óçàãàë³ çàêîõàí³
ïàëê³ ç³çíàííÿ îäíå îäíîãî?”.

À âò³ì, òàêà äóìêà ï³ä ÷àñ öüî-
ãî êîíöåðòó ðàäøå âèïàäêîâà.
Ïèøí³ñòü, áëèñê ùå é ï³ñòîëåò-
í³ ïîñòð³ëè ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ

ïîëüêè Øòðàóñà (ïóáë³êà, ñêè-
äàëîñü íà òå, ñïîä³âàëàñÿ, ùî
ï³ñëÿ íèõ ç äèðèãåíòñüêî¿ ÿìè
ãðèìíóòü ³ ãàðìàòí³ ïîñòð³ëè ³ç
ñàëþòàìè) çìóñèëè çàáóòè ïðî
âñå íà ñâ³ò³. Â òîìó ÷èñë³ é òå,
ùî çàïàëüíèé ³ æèòòºñòâåðäíèé
ô³íàëüíèé “Êàí-êàí”, ï³ä ìå-
ëîä³¿ òà ðèòìè êîòðîãî òàíöþâà-
ëè íå ëèøå àðòèñòè íà ñöåí³, à
é ñëóõà÷³ â çàë³, Æàê Îôôåíáàõ
÷îìóñü íàçâàâ “Îðôåé ó ïåêë³”.
Ìàáóòü, ³ðîí³çóâàâ

Òåàòð “Êîëåñî” äàâíî çíàéøîâ ñâîþ
àóäèòîð³þ. Çàñíîâíèöÿ ³ íåçì³ííèé êåð³â-
íèê òåàòðó ²ðèíà Êë³ùåâñüêà ñòâîðèëà
ñâîºð³äíèé òåàòð-êàôå ³ç äâîìà ñöåíàìè:
îäíà, òðàäèö³éíà äëÿ òåàòðó, ç ðàìïîþ,
ùî ä³ëèòü ñöåí³÷íèé ìàéäàí÷èê ³ ãëÿäà-
÷³â, à äðóãà òàêà, ùî äàº çìîãó àêòîðàì ðî-
ç³ãðóâàòè âèñòàâó ïðîñòî ïîðÿä ç³ ñòîëè-
êàìè êàôå.

À âò³ì, ïóáë³êà éäå â “Êîëåñî” íå ïî
ìèñòåöüêó íåñïîä³âàíêó ÷è ïðîâîêàö³þ,
à ïîâíîö³ííèé â³äïî÷èíîê. Òîìó òóò ç
óñï³õîì â³äáóâàþòüñÿ ïî-òåàòðàëüíîìó
ÿñêðàâ³ âèñòàâè, òàê³, çîêðåìà, ÿê êîñ-
òþìîâàí³ “Æ³íêè Ìîöàðòà” Ì³òòåðåðà
ïðî ³íòðèãè é êîõàííÿ âèäàòíîãî êîì-
ïîçèòîðà, ìóçè÷í³ âîäåâ³ë³ “Êîëèøí³
ñïðàâè” Íåñòðîÿ ³ “Ïðèñòðàñò³ äîìó ïà-
íà Ã.-Ï.” çà Îëåíîþ Ï÷³ëêîþ ÷è ðîç³-
ãðàø äëÿ òåàòðàë³â “Ñêàíäàë ç ïóáë³êîþ”
Õàíäêå. Ùî ñï³ëüíîãî ì³æ öèìè âèñòà-
âàìè? Ñòèë³çîâàí³ ï³ä òó ÷è òó åïîõó êîñ-

òþìè, êîêåòëèâà ãðà àêòîð³â, íåíàâ’ÿç-
ëèâèé, àëå äîñèòü äîòåïíèé ñþæåò ³, çâè-
÷àéíî æ, çðîçóì³ëà âñ³ì ðåæèñåðñüêà
äóìêà.

Òðóïà òåàòðó ñêëàäàºòüñÿ ³ç 16 àêòîð³â,
ùå 10 ïðàöþþòü çà çàïðîøåííÿìè. Ñåðåä

àêòîð³â º é òàê³, ÿê³ òóò ³ç ñàìîãî äíÿ çà-
ñíóâàííÿ. Öå Âàëåíòèíà Áîéêî, Ãàëèíà
Çðàæåâñüêà, Îëåã Ëåïåíåöü, Îëåêñàíäð Á³-
ðþêîâ ³ Âàäèì Ëÿëüêî. Âîíè âæå äàâíî âè-
â÷èëè ñìàêè ñâîº¿ ïóáë³êè. ² òî÷íî çíà-
þòü, ùî ¿é ïîòð³áíî.

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî þâ³ëåé òåàòð ïî÷àâ
ñâÿòêóâàòè ùå çàäîâãî äî äíÿ íàðîäæåí-
íÿ. ² ïîäàðóíêè ïî÷àâ îòðèìóâàòè òåæ
ðàí³øå. Ïî÷àëîñÿ âñå ç Ïåðøîãî ì³æíà-
ðîäíîãî ôåñòèâàëþ “Ïîä³ÿ”, ùî ç 15 äî
25 òðàâíÿ òðèâàâ íà ñòîëè÷íèõ ñöåíàõ.
Ïàí³ Êë³ùåâñüêà ïîÿñíèëà, ùî ôåñòè-
âàëü âèð³øèëè ïðîâîäèòè ÷åðåç äåô³öèò
òàêèõ ôîðóì³â ó ñòîëèö³. ² õî÷à âåëèêî-
ãî ðîçãîëîñó “Ïîä³ÿ” íå íàáóëà, äëÿ íèõ
öå ñòàëî ñâîºð³äíîþ ïåðåâ³ðêîþ íà çð³-
ë³ñòü. Ìîæíà ñêàçàòè, òåàòð åêçàìåí âè-
òðèìàâ: îêð³ì êè¿âñüêèõ ïîñòàíîâîê, ó
éîãî ðàìêàõ ïîêàçàëè âèñòàâè ãîñòåé ³ç
Áîëãàð³¿, Á³ëîðóñ³ òà Ðîñ³¿. Âñ³ ñïåêòàêë³
ÿêèìîñü ÷èíîì äîòè÷í³ äî óêðà¿íñüêî¿
êóëüòóðè, ÿê îò “Âñå ìèíàº. Æèòòÿ ³ äî-
ëÿ” çà òâîðàìè Âàñèë³ÿ Ãðîññìàíà. Òóò
éäåòüñÿ ïðî ó÷àñòü óêðà¿íñüêî¿ ³ ºâðåé-
ñüêî¿ æ³íîê. Îäíà ç íèõ ïåðåæèëà ãîëîä-
í³ ðîêè ðàäÿíñüêîãî “ðîçêóðêóëþâàííÿ”,
à äðóãà — ãåòòî â ðîêè ôàøèñòñüêî¿ îêó-
ïàö³¿. Ìàáóòü, ñàìå çà ïðîâîêàö³éíå ïî-
ð³âíÿííÿ â ïîñòàíîâö³ íà ìîñêîâñüê³é
ñöåí³ ðåïðåñ³é ºâðåéñüêîãî íàðîäó ³ ãå-
íîöèäó ñëîâ’ÿí ðàäÿíñüêîþ âëàäîþ âè-
ñòàâà Òåàòðó á³ëÿ Í³ê³òñüêèõ âîð³ò ï³ä êå-
ð³âíèöòâîì Ìàðêà Ðîçîâñüêîãî îòðèìà-
ëà Ãðàí-ïð³.

Òà ãîëîâíîþ ïîä³ºþ “Ïîä³¿”, ÿê çàçíà-
÷èëà ²ðèíà Êë³ùåâñüêà, ñòàëè íå âèñòà-
âè, à äîâãîî÷³êóâàíå ð³øåííÿ êè¿âñüêî¿
âëàäè, ÿêà ï³ä çàêðèòòÿ ôîðóìó ïåðåäàëà
â êîðèñòóâàííÿ òåàòðîâ³ ñóñ³äíº ç íèì
ïðèì³ùåííÿ, ïðî ùî “Êîëåñî” ìð³ÿëî
âæå äàâíî. Òåïåð àêòîðè ïðàöþâàòèìóòü
ó äâîõ ïðèì³ùåííÿõ. ², çâ³ñíî, ðîáèòè-
ìóòü óñå äëÿ ñâîº¿ ïóáë³êè, ç ÿêîþ òåàòð
í³êîëè íå ñêàíäàëèòü

Äâàäöÿòü ðîê³â áåç “ñêàíäàëó 
ç ïóáë³êîþ”
Êè¿âñüêèé òåàòð “Êîëåñî” ðîçì³íÿâ äðóãèé äåñÿòîê
Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Мин лої п'ятниці театр "Колесо"
відзначав 20-річний ювілей. Офі-
ційна частина свят вання тради-
ційно с ладалася із роздачі від-
зна та на ород. Проте театр не
заб в і про лядачів — спеці-
ально під отовленом до цієї по-
дії ап сни "Нам 20" п блі а з
ле істю впізнавала м зичні й те-
атральні номери з найяс равіших
сцен реперт арних вистав.

П блі а з ле істю впізнавала м зичні й театральні номери з найяс равіших сцен реперт арних вистав
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Не підтанцьов вати під запальні мелодії та ритми на онцерті Київсь ій опереті б ло просто неможливо
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Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Гала- онцерт "Віват, оперето!", спільний раїнсь о-
литовсь ий прое т, отрий відб вся мин лої с боти
Київсь ом а адемічном театрі оперети, не лише про-
демонстр вав, що цей жанр добром здоров'ї та -
морі, а й підтвердив: від часів Оффенбаха і до сьо о-
дні "молодша сестра опери" прим дрилася проісн ва-
ти первозданній незайманості та чистоті.
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Ó÷îðà íàðîäíèé äåïóòàò 
â³ä ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â 
Òàðàñ ×ÎÐÍÎÂ²Ë 
ñâÿòêóâàâ 44-ð³÷÷ÿ 

З днем народження йо о вітає народний де-
п тат від фра ції НУ—НС Анатолій
МАТВІЄНКО:

— На мою д м , Тарас В’ячеславович – освічена людина і перспе -
тивний політи . Можна оворити про йо о аналітичні й роз мові здібності,
здатність робити виснов и з помило . Позиція, я він нині займає, — аби
У раїна б ла соборною та раїнсь ою. Одна він залежний від помило
і необачних ро ів, отрі зробив по молодості. Том я бажаю Тарасові
В’ячеславович , щоб не боявся визнавати помило і сл жив У раїні та нації!

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

У зв’яз із необхідністю
ви ористання за цільовим
призначенням земельної
ділян и по в л. Кіото, 5-9

Деснянсь ом р-ні
м. Києва, АТ ХК “Київ-
місь б д” (заб довни )
вима ає від власни ів ав-
тотранспорт терміново
звільнити зазначен зе-
мельн ділян від розта-
шованих на ній автостоя-
но .

У зв’яз із необхідністю
ви ористання за цільовим
призначенням земельної
ділян и по в л. Ушинсь о-
о, 14-а Солом’янсь о-
м р-ні м. Києва, АТ ХК
“Київмісь б д” (заб дов-
ни ) вима ає від власни-
ів автотранспорт термі-
ново звільнити зазначен
земельн ділян від роз-
ташованої на ній автосто-
ян и.

“Ñàôî” òà “Øâåéê”
çàö³êàâèëè Êàííè
Óêðà¿íñüêå ê³íî ïðîäàâàòèìóòü ó Ôðàíö³¿

Íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî òèæíÿ ç
Êàííñüêîãî ê³íîôåñòèâàëþ ïî-
âåðíóëàñÿ óêðà¿íñüêà äåëåãàö³ÿ.
Ïîä³þ, ÿêà çàëèøàºòüñÿ ãîëîâ-
íîþ äëÿ ºâðîïåéñüêî¿ ê³íî³íäóñ-
òð³¿, îñòàíí³ äâà ðîêè îäíîñòàé-
íî ëàþòü óñ³ ¿¿ ó÷àñíèêè. Íå ñòàâ
âèíÿòêîì ³ äèðåêòîð Óêðà¿íñüêî¿
ê³íîôóíäàö³¿ Àíäð³é Õàëïàõ÷³:
“Òàêî¿ ñëàáêî¿ êîíêóðñíî¿ ïðî-
ãðàìè ó Êàíí³ ùå íå áóëî. Ïåðå-
ìîæöÿì íàëåæàëî âðó÷èòè ùîñü
íà êøòàëò “Çîëîòî¿ ìàëèíè”, ÿêó
òðàäèö³éíî ïðèñóäæóþòü íàéã³ð-
øèì ñòð³÷êàì ïåðåä öåðåìîí³ºþ
íàãîðîäæåííÿ “Îñêàðîì”. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, óêðà¿íñüê³ ñòð³÷êè
ìîæóòü ïîòðàïèòè ó êîíêóðñíó
ïðîãðàìó ôåñòèâàëþ 2009 ðîêó,
ÿêùî âñòèãíóòü çíàéòè ôðàíöóçü-
êîãî äèñòðèá’þòîðà. “Ïîïðè
êðèçó Êàííñüêîãî ôåñòèâàëþ, òó-
äè òðåáà ¿çäèòè é ïðàöþâàòè”,—
ïåðåêîíàíèé Àíäð³é Õàëïàõ÷³.

Öüîãî ðîêó óêðà¿íñüêèé ïà-
â³ëüéîí ó Â³ëëàæ ²íòåðíàñüéî-
íàëü, äå òðàäèö³éíî â³äáóâàºòü-
ñÿ ôåñòèâàëü, ïðåäñòàâëåíî
âïåðøå. Óðî÷èñòèé ïðèéîì ç
ö³º¿ íàãîäè â³äêðèëà ïåðøà ëåä³
Óêðà¿íè Êàòåðèíà Þùåíêî.
Óêðà¿íñüêà äåëåãàö³ÿ ïðîäåìîí-
ñòðóâàëà ô³ëüìè “²ëþç³ÿ ñòðàõó”
ðåæèñåðà Îëåêñàíäðà Êèð³ºíêà,
“Êàñòèíã” Îëåêñàíäðà Øàï³ðî,
“Ñàôî” Ðîáåðòà Êðîìá³, “Áîã-
äàí-Çèíîâ³é Õìåëüíèöüêèé”
Ìèêîëè Ìàùåíêà, “Ïðèêîëüíà
êàçêà” Ðîìàíà Øèðìàíà òà

“Âëàäèêà Àíäð³é” Îëåñÿ ßí÷ó-
êà. Ïðåäñòàâëåíî é ê³ëüêà àí³ìà-
ö³éíèõ ñòð³÷îê. “Ïðèãîäè áðà-
âîãî âîÿêà Øâåéêà” çáóðèëè íå-
àáèÿêèé ³íòåðåñ ó ê³íîïðîêàò-
íèê³â. Ïðàâà ñòðîêîì íà 12 ðî-
ê³â íà òåëå- òà ê³íîïîêàçè âæå
ïðèäáàëè ÷åñüê³, ñëîâàöüê³ òà
óãîðñüê³ ê³íîïðîêàòíèêè, íåçà-
áàðîì ìàþòü â³äáóòèñÿ óãîäè ç
áîëãàðñüêèìè, àâñòð³éñüêèìè òà
í³ìåöüêèìè êîëåãàìè. Çàö³êàâè-
ëà çàðóá³æíèõ äèñòðèá’þòîð³â ³

êàðòèíà “Ñàôî”, ïðåì’ºðà ÿêî¿
â Óêðà¿í³ â³äáóëàñÿ òðè ì³ñÿö³
òîìó. Âæå ó ïåðø³ äí³ ðîáîòè ïà-
â³ëüéîíó ¿¿ ïðîäþñåð Îëåã Ìà-
ëèøåâñüêèé óêëàâ 5 ë³öåíç³éíèõ
óãîä ç ³íîçåìöÿìè. Ñåàíñè “Ñà-
ôî” òà àðòõàóñíîãî ô³ëüìó “Êàñ-
òèíã” â³äáóëèñÿ çà àíøëàã³â, ÷î-
ãî íå ñêàæåø ïðî ê³íî äåðæàâ-
íîãî âèðîáíèöòâà. “Áîãäàí
Õìåëüíèöüêèé” íå ç³áðàâ íàâ³òü
³ ïîëîâèíè çàëó. Îëåã Ìàëèøåâ-
ñüêèé öå ïîÿñíþº òèì, ùî äåð-
æàâà íå çàéìàºòüñÿ ïîñò-ïðî-
äàêøíîì êàðòèí. “Çíÿòè
ô³ëüì — ëèøå ïîëîâèíà ñïðà-
âè. Òðåáà éîãî ùå é ïðîäàòè”,—
êàæå â³í.

Ïîêè óêðà¿íñüêà ê³íî³íäóñòð³ÿ
ãîòóºòüñÿ äî íàñòóïíîãî Êàíí-
ñüêîãî ôåñòèâàëþ, Êàá³íåò Ì³-
í³ñòð³â çâîë³êàº ç âèä³ëåííÿì çà-
ïëàíîâàíèõ íà ðîçâèòîê ê³íî
êîøò³â, à íà ðîáîòó óêðà¿íñüêî-
ãî ïàâ³ëüéîíó íå âèä³ëèâ æîäíî¿
êîï³éêè. Íàòîì³ñòü ô³íàíñîâ³ âè-
òðàòè âçÿëà íà ñåáå êîìïàí³ÿ Ne-
miroff

Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Уперше за історію на Каннсь ом фестивалі б ло
представлено раїнсь ий павільйон. З дванадцяти
знятих цьо о ро фільмів там представили шість.
Найбільше заці авили за ордонних інопро атни ів ме-
лодрама "Сафо" та м льтфільм "При оди браво о во-
я а Швей а". Представни и раїнсь ої деле ації роз-
рахов ють наст пно о ро побачити вітчизняні стріч и

оловній про рамі фор м , я що завчасно знайд ть
франц зь о о дистриб'ютора.
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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

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 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  235-61-48, 531-91-05, 234-21-84
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

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

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 1463
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Мирослав ПОПОВИЧ, дире -
тор Iнстит т філософії іменi
Г. С овороди НАН У раїни:
— Ні, мені не хотілося б мати

землю в Києві. Київ — це місто, в
я ом потрібно працювати. Ні ме-
ні, ні близь им немає оли займа-
тися ородом. Уліт хіба що доб-
ре на дач виїжджати.

Сер ій БАТРУК, деп тат Київ-
ради:
— Ці аве запитання! Для індиві-

д альної заб дови чи власність
я б не хотів мати землю, бо не є
прихильни ом проживання при-
ватном б дин . Земля, на моє
пере онання, має належати м ні-
ципалітет . Київ не стоїть на міс-
ці, й навіть я що ми сядемо та

с р п льозно прорах ємо план
розвит міста, то одна можемо
проп стити певні нюанси. Прива-
тизація землі передбачає бло -
вання розвит ме аполіса (зем-
лю ви пили — немає ди розви-
ватися). Том я проти приватиза-
ції, а за форм оренди. Хоча це
питання доволі дис сійне. Я що
мати землю просто, щоб посади-
ти віти,— мені це щось не д же!

Єв енія ПРОНЬ, телевед ча:
— Стіль и, щоб мені вистачило

для приватно о б дин , том що
вартирі неці аво жити. У домі

відч ваєш свобод . Хочеться, аби
б в сад, араж... Не знаю, с іль и
це в е тарах — аби б в простір
для життя.

Ñê³ëüêè çåìë³ ó Êèºâ³
âàì ïîòð³áíî?

Ар адій АЕРОВ, омпозитор, дире тор фести-
валю “Золоті зернята У раїни”:
— Дітям най орисніше рати п’єси Йо ана Себас-

тьяна Баха. Я що дитина з міє це зробити, то можна
вважати, що вона вже володіє м зи ою. Бах — най-
с ладніший омпозитор сіх часів і народів. Хоча це до-
волі тяж о, але пра н ти треба саме до цьо о.

О сана МИСОВСЬКА, олова Дніпровсь ої рай-
ради:
— Гадаю, для ожної ві ової ате орії мають б ти свої

п’єси. Можливо, для малечі б де ці авим “Лис Ми ита”.
А для дітей старшо о ві а т альніші вистави про о-
хання. Підліт и із захопленням дивитим ться і “Свіччине
весілля” Івана Кочер и, й “Ромео та Дж льєтт ” Вільяма

Ше спіра. Д маю, твори для дітей мають навчати пат-
ріотизм , др жбі, оханню, порядності та відданості. Цьо-
о бра є серіал “Бри ада”. Там лядачі м сять обира-
ти лишеміж хорошими та по аними бандитами. Том цей
серіал не несе дитячим д шам жодно о позитив .

Є ор БЕНКЕНДОРФ, продюсер:
—Для дітей орисно ставити на сцені всіх радянсь их
ласи ів. Радянсь і аз и та м льти и нес ть малечі
добро, рас та любов. Старі п’єси відрізняються ли-
бо им змістом, навчають др жбі, хорошим стос н ам,
допома ають відрізнити добро від зла. С часні автори
лише травм ють ніжн дитяч психі та роблять по-
оління мер антильним, а ресивним, жорсто им, бр -
тальним і цинічним.

ßê³ ï’ºñè êîðèñíî ãðàòè ä³òÿì?

Êèÿíè õî÷óòü áóòè
çàáóäîâíèêàìè
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Íåáàãàòî ï³ä áóäèíîê — 30 %
2. Ìåí³ ïîòð³áíî æèòè íîðìàëüíî, â äîñòàòêó, à íå âîþâàòè çà

êîæåí êëàïòèê çåìë³ — 25%
3. Áàãàòî íà ïðîäàæ — 19 %
4. Ìàëî íà ìîãèëó — 16 %
5. Íåáàãàòî ï³ä ãàðàæ — 10 %

Äåíèñ Êàïóñò³í õî÷å ñòàòè
ñóïåðâèíàõ³äíèêîì,
à ïîêè ùî ó ñâî¿ äåâ’ÿòü ðîê³â óñï³øíî çí³ìàºòüñÿ
â ê³íî òà ãðàº ó øîó-òåàòð³ “×óíãà-÷àíãà”

Ó÷îðà íà ñöåí³ ñòî-
ëè÷íîãî “Ìåòðîïîë³ò-
åí-õîëó” çðàçêîâèé
øîó-òåàòð “×óíãà-÷àí-
ãà” ïîêàçàâ ìþçèêë
“Ïîë³ò äî ìð³¿” çà ìî-
òèâàìè ïîâ³ñò³ Ìèêîëè
Íîñîâà “Íåçíàéêî íà
Ì³ñÿö³”. Êè¿âñüêèé ìå-
ä³àõîëäèíã îñîáëèâî
â³äçíà÷èâ ãðó Äåíèñà
Êàïóñò³íà, Êèðèëà Ñî-
êîëîâà òà Ïîë³íè Ñë³-
ñàðåíêî. Ìàëåíüê³ àê-
òîðè îòðèìàëè â³ä ãî-

ëîâíîãî ðåäàêòîðà
“Õðåùàòèêà” Äåíèñà
Æàðêèõ ïàì’ÿòí³ ïðèçè
òà ïî÷åñí³ ãðàìîòè.
Ðîëü Íåçíàéêè ó ìþ-
çèêë³ âèêîíóâàâ Äåíèñ
Êàïóñò³í, ÿêèé çàïàì’-
ÿòàâñÿ íåàáèÿêîþ àê-
òîðñüêîþ ìàéñòåðí³ñ-
òþ. Õëîï÷èêîâ³ ëèøå 9
ðîê³â, àëå éîãî òâîð÷î-
ìó äîðîáêó ìîæóòü ïî-
çàçäðèòè íàâ³òü äîðîñ-
ë³ àðòèñòè. Íà ñöåí³
“×óíãà-÷àíãè” Äåíèñ
ç³ãðàâ ãîëîâí³ ðîë³ ó
âèñòàâàõ “Ñí³ãîâà êî-
ðîëåâà”, “Ïîêëèê
äæóíãë³â”, “Ïîë³ò äî
ìð³¿”. Çàñâ³òèâñÿ é íà
òåëåáà÷åíí³ — ðàçîì ³ç
²ëëåþ Íîÿáðüîâèì â³â
òåëåïåðåäà÷ó “Êóìèðè
òà êóìèð÷èêè”. Ìà-
ëåíüêèé êèÿíèí ìîæå
ïèøàòèñÿ îáðàçàìè,
ÿê³ âò³ëèâ ó äèòÿ÷îìó
ñåð³àë³ “Êëÿêñà”, ê³íî-

ñòð³÷êàõ “Äàâàé ïî-
ãðàéìî”, “Ïîâåðòàºòü-
ñÿ ÷îëîâ³ê ³ç â³äðÿ-
äæåííÿ” òà “×îëîâ³÷à
³íòó¿ö³ÿ”. Äî ñëîâà, ³ç
ðåæèñåðîì îñòàííüîãî
ô³ëüìó — Îêñàíîþ
Áàéðàê — Äåíèñ Êà-
ïóñò³í âñòèã ïîòîâàðè-
øóâàòè. Õëîï÷èê ðîç-
ïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî
ââàæàº ïàí³ Áàéðàê äó-
æå ïðîôåñ³éíèì ðåæè-
ñåðîì òà ïðåêðàñíîþ
ëþäèíîþ, ÿêà ìàº ÷ó-
äîâå ïî÷óòòÿ ãóìîðó. À
ùå ç íåþ íà çí³ìàëü-
íîìó ìàéäàí÷èêó íàä-
çâè÷àéíî êîìôîðòíî òà
ðàä³ñíî. Îêñàíà Áàéðàê
òàêîæ ïîáà÷èëà â 9-
ð³÷íîìó àêòîðîâ³ íå-
àáèÿêèé òàëàíò ³ íà-
ïðèê³íö³ çéîìîê “×î-
ëîâ³÷î¿ ³íòó¿ö³¿” íàâ³òü
íàïðîðî÷èëà éîìó ÷ó-
äîâó ê³íîêàð’ºðó. Òà,
ïîïðè âñ³ ö³ ïîçèòèâè,

Äåíèñ íå çáèðàºòüñÿ
ïîâ’ÿçóâàòè ñâîþ äîëþ
³ç àêòîðñòâîì. “Öÿ
ïðîôåñ³ÿ äóæå çàëåæíà.
² âèïàäîê ó í³é â³ä³ãðàº
íå îñòàííþ ðîëü,—
ââàæàº õëîïåöü.— ß æ
ïðàãíó á³ëüøî¿ ñâîáî-
äè. Êîëè ïîäîðîñë³-
øàþ, ñòàíó âèíàõ³äíè-
êîì. Ïðè÷îìó çíàìå-
íèòèì íà âåñü ñâ³ò.
Çàéìàòèìóñÿ âèíÿòêî-
âî òåõí³êîþ. Àäæå XXI
ñòîë³òòÿ — öå åðà êîñ-
ì³÷íèõ òåõíîëîã³é.
Ñòâîðþâàòèìó ðîáîò³â,
òåëåïîðòàòîð³â òà ñó-
ïåðøâèäê³ñí³ àâòî”,—
ðîçïîâ³â â³í “Õðåùàòè-
êó”. Õëîïåöü ïåðåêî-
íàíèé: àêòîðñòâî ó äè-
òÿ÷³ ðîêè òåæ ñòàíå éî-
ìó â íàãîä³. Ñàìå çà-
âäÿêè ñöåí³ â³í çìîæå
â³ëüíî ïî÷óâàòèñÿ â
áóäü-ÿêîìó òîâàðè-
ñòâ³
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ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íî-

çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +15...+17°Ñ, âíî÷³
+9...+11°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +26; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó
ì³ñöÿìè +15...+17°Ñ; íà âèñîêîã³ð’¿ Êàðïàò òà ãîðàõ Êðèìó âäåíü
+10...+12°Ñ, âíî÷³ +6...+8°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ òà íà êðàéíüî-
ìó ï³âäí³ êðà¿íè ì³ñöÿìè +13...+15°Ñ, âíî÷³ +8...+10°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ïåðåâàæíî ñîíÿ÷íî. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Â³òåð ï³â-
äåííî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +19...+21°Ñ, âíî÷³
+9...+11°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Денис Кап стін же в дев'ять ро ів є професійним а тором

²ðèíà ÑÈÂÀØÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора до Міжна-
родно о дня захис-
т дітей зраз овий
шо -театр "Ч н а-
чан а" разом із
бла одійним фон-
дом "Рідний дім"
та ромадсь ою
ор анізацією "Ді-
ти—дітям" влашт -
вали свят ов а -
цію для малень их
сиріт. На сцені сто-
лично о “Метропо-
літен-хол ” а тори
ві ом від 3 до 16
ро ів по азали мю-
зи л "Політ до
мрії". Київсь ий
медіахолдин від-
значив р Дениса
Кап стіна, Кирила
Со олова та Поліни
Слісарен о. Голов-
ний ерой мюзи л
Денис Кап стін за-
пам'ятався неаби-
я ою а торсь ою
майстерністю. Але,
попри численні ро-
лі іно та театрі,
хлопчи мріє про
ар'єр винахідни-
а.
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