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ОСТАННІЙ КУТЮР’Є
Ів Сен-Лоран переверн в світ
жіночої моди

Íîâà Êè¿âðàäà çàïðàöþâàëà
Ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé òà äåïóòàòè îô³ö³éíî îòðèìàëè ïîñâ³ä÷åííÿ

— ×è º òóò ó êîãî êëåïêà â ãî-
ëîâ³? Íàâèáèðàëè äåïóòàò³â íà-
çèâàºòüñÿ...,— ñâàðèòüñÿ â äâîð³
Êè¿âðàäè îäíà ç³ ñï³âðîá³òíèöü.

Äåïóòàòñüê³ ìàøèíè çàáëîêóâà-
ëè âè¿çä ¿¿ ñëóæáîâîìó àâòî. Çà-
áëîêîâàíèì âèÿâèâñÿ ³ àâòîáóñ
ìóí³öèïàëüíîãî îðêåñòðó. Òîæ äî

æ³íêè ç³ ñêàðãàìè îäðàçó äîëó-
÷àºòüñÿ âîä³é. Îáîº íàçèâàòèñÿ
íå õî÷óòü, áî çíàþòü, íà êîãî íà-
ð³êàþòü.

Ñïðàâä³, â÷îðà îï³âäí³ çäàâà-
ëîñÿ, ùî ó äâîð³ Êè¿âðàäè â³ä-
áóâàºòüñÿ íàéïðåñòèæí³øèé ç
àâòîñàëîí³â. Òàì ðÿá³ëî Ëåêñóñà-
ìè, ÁÌÂ, Òîéîòàìè, Êàäèëàêà-
ìè òà âæå äîâîë³ òðàäèö³éíèìè
äëÿ óêðà¿íñüêèõ äåïóòàò³â ÷îð-
íèìè 600-ìè Ìåðñåäåñàìè. Ë³-
äåð Áëîêó ñâîãî ³ìåí³ Â³òàë³é
Êëè÷êî ïðÿìóâàâ äî çàëè ç ÷îð-
íîãî Ðåíäæ Ðîâåðà, éîãî êîëåãà
Ëåâ Ïàðöõàëàäçå — ç òàêîãî æ
ñàìîãî êîëüîðó Ìåðñåäåñà, áþ-
ò³âåöü Þð³é Äìèòðóê ïîñï³øàâ
ç äæèïó ÁÌÂ, à ïðåäñòàâíèê
áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî —
ç ðîçê³øíîãî Êàäèëàêà. Òàê ïî-
÷èíàëàñÿ ïåðøà ñåñ³ÿ Êè¿âðàäè
VI ñêëèêàííÿ.

Ïèòàíü íà ïîðÿäêó äåííîìó
áóëî äâà: îô³ö³éíå îãîëîøåííÿ
ðåçóëüòàò³â ñòîëè÷íèõ âèáîð³â òà
âðó÷åííÿ ïîñâ³ä÷åíü çàðåºñòðî-
âàíèì äåïóòàòàì. Îñê³ëüêè çàñ³-
äàííÿ áóëî á³ëüøå óðî÷èñòèì,
àí³æ ðîáî÷èì, ïðîâîäèëè éîãî
íå ó ñåñ³éí³é, à ó Êîëîíí³é çàë³,
òà é òðèâàëî âîíî ëèøå äâ³ ãîäè-
íè. Ñõîäè çàñòåëèëè ÷åðâîíîþ
äîð³æêîþ é ïðèêðàñèëè êâ³òàìè.
Òîæ ïî ïîñâ³ä÷åííÿ äåïóòàòè
éøëè íå ã³ðøå, í³æ ãîëë³âóäñüê³
ç³ðêè — ïî Îñêàðà. Ë³äåðè óñ³õ
ôðàêö³é, à îñîáëèâî Â³òàë³é
Êëè÷êî, çàïåâíÿëè, ùî íàëàø-
òîâàí³ ëèøå íà êîíñòðóêòèâíó
ðîáîòó.

За інчення на 2-й стор.
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Леонід Черновець ий, продемонстр вавши отримане посвідчення мера столиці, подя вав иянам, я і віддали за ньо о свої олоси

Ô
îò
î 

Áî
ðè

ñà
 Ê

Î
ÐÏ

Ó
Ñ
ÅÍ

Ê
À

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ, Íàòàëêà ÌÀÊÎÃÎÍ
“Õðåùàòèê”

Учора відб лося перше рочисте засідання Київради. Тривало воно лише дві одини.
За цей час олова столичної ТВК Галина Біли зачитала офіційні рез льтати виборів
та вр чила мерові й деп татам посвідчення. Головн інтри — хто стане наст пним
столичним спі ером та я с ладеться більшість,— деп тати та і не роз рили. Тим
часом сенсаційні заяви прозв чали. Лідер БЮТ Оле сандр Зінчен о перейшов опо-
зицію, а Леонід Черновець ий від ли ав свою позовн заяв проти Юрія Л цен а.
Решта політичних сил, а особливо Віталій Клич о, оворили про налашт вання на
" онстр тивн робот ". Політоло и вважають, що дії пана Черновець о о та мляві
заяви решти політи ів свідчать про з одженість дій Київраді з Президентом.



Ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé òà äåïóòàòè îô³ö³éíî îòðèìàëè
ïîñâ³ä÷åííÿ

За інчення.
Почато на 1-й стор.

“Ñï³êåðîì” ïåðøî¿ ñåñ³¿ ñì³ëèâî ìîæ-
íà íàçâàòè ãîëîâó ñòîëè÷íî¿ ÒÂÊ Ãàëèíó
Á³ëèê.

“Ïîïðè íåäîñòàòíº ô³íàíñóâàííÿ, àäì³-
í³ñòðàòèâí³ òèñêè òà ïîãðîçè, ÿ ââàæàþ,
ùî íàøà êîì³ñ³ÿ âèêîíàëà ñâîþ ì³ñ³þ”,—
íå çàáóëà ïîõâàëèòè ñåáå òà êîëåã ï³ñëÿ
îãîëîøåííÿ ðåçóëüòàò³â. Ñëîâà ïî÷óëè —
çãîäîì óñ³õ ¿õ íàãîðîäèëè ³ìåííèìè ãî-
äèííèêàìè òà ïîäÿêàìè â³ä ñòîëè÷íî¿ âëà-
äè. Ïàí³ Á³ëèê çàïåâíèëà, ùî òàêî¿ ê³ëü-
êîñò³ îõî÷èõ áàëîòóâàòèñÿ, ÿê íà íèí³ø-
í³õ âèáîðàõ, âîíà íå ïðèãàäóº. Îäíàê ðå-
çóëüòàòè çàñâ³ä÷èëè, ùî áàãàòî çàðåºñòðî-
âàíèõ ïàðò³é òà êàíäèäàò³â íà ïîñàäó ì³ñü-
êîãî ãîëîâè íå çìîãëè íàáðàòè æîäíîãî ãî-
ëîñó. Òèì ÷àñîì Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé, ÿê
³ éîãî áëîê, ñòàëè áåççàïåðå÷íèìè ë³äåðà-
ìè âèáîð÷èõ ïåðåãîí³â: çà ìåðà ïðîãîëî-
ñóâàâ 431561 êèÿíèí, à áëîê ï³äòðèìàëî
30,45 â³äñîòêà âèáîðö³â.

“Öå ôîðìàëüí³ñòü, àëå âîíà éäå â³ä ñåð-
öÿ,— ñêàçàâ, îòðèìàâøè ïîñâ³ä÷åííÿ Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé.— ß â³ä÷óâàþ ùå á³ëüøó â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü, àí³æ ï³ñëÿ ïåðøîãî îáðàííÿ íà
öþ ïîñàäó, îñê³ëüêè ìàþ á³ëüøå äîñâ³äó”.
Ïîòîìó ïàí ×åðíîâåöüêèé ïðèñÿãíóâ â³ð-
íî ñëóæèòè ñòîëè÷í³é ãðîìàä³, äîòðèìó-
âàòè Êîíñòèòóö³¿ òà âèêîíóâàòè ñâî¿ îáî-
â’ÿçêè. Ñâîþ ïðîìîâó íàìàãàâñÿ ÷èòàòè
óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ áåç ïîìèëîê, òîìó ãî-
âîðèâ ïîâ³ëüíî. Ìåð çàïåâíèâ, ùî éîãî
ñåðöå çàëèøèòüñÿ “â³äêðèòèì äëÿ âñ³õ, õòî
ïðàöþâàâ ÷åñíî”. Ïîòîìó ñâî¿ ïîñâ³ä÷åí-
íÿ îòðèìàëè íîâîîáðàí³ äåïóòàòè. Çàâåð-
øàâ ïåðøó ñåñ³þ âèñòóïîì çíîâó Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé. Ùîïðàâäà, î÷åâèäíî, ó ïå-
ðåä÷óòò³ ñâÿòà ïàí³ Á³ëèê, îáìîâèëàñÿ é çà-
ïðîñèëà ìåðà íå äî ñëîâà, à “äî ñòîëó”.
Äåïóòàòè âèáóõíóëè ñì³õîì.

Ïîïðè òàê³, çäàâàëîñÿ, ïîçèòèâí³ íà-
ñòðî¿, âèð³øèòè îñíîâí³ ïèòàííÿ äåïóòà-
òàì òàê ³ íå âäàëîñÿ. Ï³ñëÿ çàñ³äàííÿ âî-
íè íå íàçâàëè ðåàëüíîãî ìàéáóòíüîãî ñåê-
ðåòàðÿ Êè¿âðàäè. Ë³äåð ÃÀÊó Îëåêñàíäð
Ïàáàò çàïåâíÿâ, ùî éîìó áàéäóæå, ïðîñ-
òî ëþäèíà ìàº âåñòè çàñ³äàííÿ ïðîôåñ³é-
íî. Ïàí Ïàáàò äîäàâ, ùî éîãî ôðàêö³ÿ
çãîäèòüñÿ íà áóäü-ÿêó êàíäèäàòóðó ïîë³-
òè÷íî¿ ñèëè, ÿêà ãîòîâà âèð³øóâàòè “ãîñ-
ïîäàðñüê³ ïèòàííÿ ñòîëèö³”. Ë³äåð ÃÀÊó

òóò æå óòî÷íèâ, ùî â ìàéáóòí³é Êè¿âðàä³
âîë³â áè ïðîäîâæóâàòè çàéìàòèñÿ ÆÊÃ òà
îõîðîíîþ çäîðîâ’ÿ.

Ë³äåð áëîêó ñâîãî ³ìåí³ Ìèêîëà Êàòå-
ðèí÷óê õî÷ ³ â³äìîâèâñÿ â³ä ñòîëè÷íîãî
ìàíäàòà, çàïåâíèâ, ùî éîãî ïàðò³ÿ “õî÷å
ïðèïèíèòè ïðàêòèêó, êîëè ³ ì³ñüêèé ãî-
ëîâà, é ñåêðåòàð ðàäè — â³ä îäí³º¿ ïîë³-
òè÷íî¿ ñèëè”. Îëåêñàíäð Ç³í÷åíêî, ÿêèé
î÷îëèâ ÁÞÒ ó Êè¿âðàä³, ïðî ìàéáóòíüî-
ãî ñåêðåòàðÿ íå ãîâîðèâ. Â³í ïîñï³øèâ çà-
ÿâèòè, ùî “ôðàêö³ÿ, ÿêó â³í ïðåäñòàâëÿº,
ïåðåõîäèòü â îïîçèö³þ äî ìåðà”. Òèì ÷à-
ñîì ñàì ìåð çàïåâíèâ, ùî “äîñ³ îäíèì ³ç
íàéêðàùèõ ñï³êåð³â áóâ Îëåñü Äîâãèé”.
Îäíàê, ÷è âèñóâàòèìóòü ïàíà Äîâãîãî íà
“äðóãèé òåðì³í”, ó ôðàêö³¿ ùå íå ðàäèëè-
ñÿ, ñêàçàâ “Õðåùàòèêó” ¿¿ êîëèøí³é ãîëî-
âà Äåíèñ Êîìàðíèöüêèé.

Äîâîë³ ìëÿâ³ çàÿâè ñòîëè÷íèõ ïîë³òèê³â
“ïðî êîíñòðóêòèâíó ðîáîòó” ìåð Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé ðîçáàâèâ ñåíñàö³ºþ ïðî â³ä-
êëèêàííÿ ç ïðîêóðàòóðè ïîçîâó ïðîòè ì³-
í³ñòðà ÌÂÑ Þð³ÿ Ëóöåíêà: “Öåé äàâí³é
ïîçîâ íàáóâàº ïîë³òè÷íîãî çàáàðâëåííÿ.
Òîìó ÿ ñüîãîäí³ æ â³äêëèêàþ ñâîþ çàÿâó ³
ïðîñèòèìó, ùîá ìåíå íå ñòàâèëè ïîðÿä ³ç
íèì”. Çà éîãî ñëîâàìè, çãàäêè ïðî öå çó-
ìîâëþþòü ó íüîãî ëèøå íåãàòèâí³ åìîö³¿.

“Ñóäÿ÷è ³ç ñèòóàö³¿, º ïåâíà óçãîäæå-

í³ñòü ä³é Ïðåçèäåíòà, Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî òà ³íøèõ ñòîñîâíî âð³âíîâàæåííÿ ñè-
òóàö³¿. Àäæå ñàìå ï³ñëÿ çóñòð³÷³ ç ãëàâîþ
äåðæàâè êîíñòðóêòèâí³øó ïîçèö³þ çàéíÿâ
ÁÞÒ — âîíè íå ñòàëè ðóéíóâàòè Êè¿âðà-
äó ³ çàðåºñòðóâàëèñÿ. Ñàìå ï³ñëÿ çóñòð³÷³
³ç Ïðåçèäåíòîì ³ ×åðíîâåöüêèé ïðèéíÿâ
ð³øåííÿ ïðî â³äêëèêàííÿ ñâîãî ïîçîâó äî
Ëóöåíêà, ùî çìåíøóº ãîñòðîòó ïðîòèñòî-
ÿííÿ”,— ïðîêîìåíòóâàâ ä³¿ ìåðà äèðåêòîð
öåíòðó ñîö³àëüíèõ äîñë³äæåíü “Ñîô³ÿ” Àí-
äð³é ªðìîëàºâ.

Â³í ââàæàº, ùî ó íîâîîáðàí³é Êè¿âðàä³
ïîë³òèçîâàíî¿ êîàë³ö³¿, ñêîð³ø çà âñå, íå
áóäå. Íàòîì³ñòü áóäóòü ïåâí³ “àëüÿíñè çà
³íòåðåñàìè”, ñï³âïðàöÿ, ÿê³ íå ìàòèìóòü
òàêîãî âèðàçíîãî õàðàêòåðó ïîë³òè÷íèõ êî-
àë³ö³é, ÿê áóëî äîñ³. Ïàí ªðìîëàºâ ïðè-
ïóñêàº, ùî Áëîê ×åðíîâåöüêîãî çàéìå äå-
ùî ìîíîïîëüíó ïîçèö³þ ç îãëÿäó íà ê³ëü-
ê³ñòü ãîëîñ³â ³ áóäóâàòèìå ñâî¿ ñòîñóíêè —
ÿê ÿäðî ï³ä ÷àñ ãîëîñóâàííÿ — ç óñ³ì ñïåê-
òðîì ôðàêö³é. Òèì ÷àñîì á³ëüøîñò³ ôîð-
ìóâàòèìóòüñÿ ëèøå çà ôàêòîì ãîëîñóâàí-
íÿ.

Ïðîâåñòè äðóãå çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè äå-
ïóòàòè ó÷îðà îá³öÿëè ÿêíàéøâèäøå

Лідія СТРЕЛЬЧЕНКО,
Натал а МАКОГОН,
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Ïîëîâèíó àòðàêö³îí³â
âèçíàëè íåáåçïå÷íèìè 
äëÿ æèòòÿ

Ó ñòîëèö³ â³äáóâàºòüñÿ ïåðåâ³ðêà ðîçâà-
æàëüíèõ àòðàêö³îí³â ó ïàðêàõ. ²íñïåêòîðè
óïðàâë³ííÿ Äåðæã³ïðîìíàãëÿäó óæå îãëÿíó-
ëè ïîíàä 80 òàêèõ îá’ºêò³â. 35 ³ç íèõ çàêðè-
ëè ÿê ïîòåíö³éíî íåáåçïå÷í³ äëÿ æèòòÿ òà
çäîðîâ’ÿ â³äïî÷èâàëüíèê³â. Ó áàãàòüîõ êîì-
ïëåêñàõ ðîçâàã íåìàº äîêóìåíò³â, îáëàäíàí-
íÿ íå ïðîéøëî òåõí³÷íî¿ ïåðåâ³ðêè. Ôàõ³â-
ö³ êàæóòü, ùî ïðèâàòí³ âëàñíèêè êóïóþòü
çàäåøåâî çíîøåí³ àòðàêö³îíè çà êîðäîíîì.
Êîíñòðóêö³¿, ùî äàâíî âè÷åðïàëè ðåñóðñ, íå
âèòðèìóþòü íàâàíòàæåííÿ. Òîð³ê â Óêðà¿í³
ñòàëîñÿ ê³ëüêà àâàð³é íà àòðàêö³îíàõ, óíàñë³-
äîê ÷îãî çàãèíóëè ëþäè. Ó Êèºâ³, êð³ì Äåðæ-
ã³ïðîìíàãëÿäó, àòðàêö³îíè ïåðåâ³ðÿº ñïåö³-
àëüíà êîì³ñ³ÿ ÊÌÄÀ íà ÷îë³ ç çàñòóïíèêîì
ãîëîâè Âîëîäèìèðîì Ãîëîâà÷åì

Ó ñòîëèö³ íå òåðïëÿòü 
ðàñèçìó

Ó÷îðà â³äáóëîñÿ ÷åðãîâå çàñ³äàííÿ ì³æâ³-
äîì÷î¿ êîì³ñ³¿ ç ïðîòèä³¿ ðàñîâ³é òà åòí³÷í³é
äèñêðèì³íàö³¿, êñåíîôîá³¿ é àíòèñåì³òèçìó
â Óêðà¿í³. Ó÷àñíèêè íàðàäè ãîâîðèëè ïðî
òå, ùî âêðàé ïîòð³áíî çì³íþâàòè çàêîíîäàâ-
ñòâî. ªäèíó ñòàòòþ Êðèì³íàëüíîãî Êîäåê-
ñó, ñïðÿìîâàíó íà áîðîòüáó ç òàêèìè ãàíåá-
íèìè ÿâèùàìè,— 61-ó — ïðàêòè÷íî íå âè-
êîðèñòîâóþòü. Á³ëüø³ñòü âèÿâ³â íåòåðïèìî-
ñò³ ïðîêóðàòóðà êâàë³ô³êóº ÿê õóë³ãàíñòâî.
Çëî÷èíàìè, ùî ´ðóíòóþòüñÿ íà ðàñèçì³, ÷è
íå âïåðøå íàçâàíî âáèâñòâà äâîõ ³íîçåìíèõ
ãðîìàäÿí ó Êèºâ³. Âáèâö³ îòðèìàþòü 11—13
ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³. Êð³ì òîãî, ç ³í³ö³-
àòèâè ÊÌÄÀ ë³êâ³äîâàíî ê³ëüêà ïóíêò³â ïî-
øèðåííÿ àíòèñåì³òñüêî¿ ë³òåðàòóðè. Âîäíî-
÷àñ ñèòóàö³ÿ ó ì³ñò³ çàëèøàºòüñÿ ãîñòðîþ.
“Äëÿ Êèºâà öÿ ïðîáëåìà äîñèòü àêòóàëüíà.
Öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî â ñòîëèöþ ïðè¿æ-
äæàþòü áàãàòî ³ìì³ãðàíò³â. Ç ³íøîãî áîêó, ñà-
ìå òóò àêòèâíî ä³þòü “íîâîìîäí³” àãðåñèâ-
í³ óãðóïîâàííÿ ìîëîä³”,— ïîÿñíþº çàñòóï-
íèê ãîëîâè Äåðæêîì³òåòó â ñïðàâàõ íàö³î-
íàëüíîñòåé òà ðåë³ã³é Ñåðã³é Áóãàé. Çà äà-
íèìè ÑÁÓ, â ñòîëèö³ ä³þòü äî äåñÿòêà òàêèõ
óãðóïîâàíü

Ðàéîíàì âèäàëè 
ïî ñòî ñì³òòºáàê³â

Ì³ñòî àêòèâíî âïðîâàäæóº îêðåìå çáèðàí-
íÿ ñì³òòÿ. Ïî ñòî íîâèõ áàê³â ï³ä ð³çí³ âè-
äè â³äõîä³â íåùîäàâíî îòðèìàâ êîæåí ðàéîí
Êèºâà. Äî ê³íöÿ ðîêó, çà ñëîâàìè íà÷àëüíè-
êà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà Ìèõàéëà Øïàðèêà, çàêóïëÿòü ùå
5 òèñ. ñïåö³àëüíèõ êîíòåéíåð³â. Ùîá íàâ÷è-
òè êèÿí çáèðàòè ñì³òòÿ ïî-ºâðîïåéñüêè, â
ñòîëèö³ ðîçðîáëåíî ñïåö³àëüíó ïðîãðàìó äî
2011 ðîêó. Â ðàìêàõ ¿¿ ðåàë³çàö³¿ çàêóïîâó-
þòü ³ ïðèñòîñîâàí³ äëÿ îêðåìîãî çáèðàííÿ
ñì³òòºâîçè

Ç’ÿâèòüñÿ ºäèíèé 
“ãàðÿ÷èé” íîìåð

Ó Êèºâ³ ïëàíóþòü ñòâîðèòè ºäèíó ñèñòå-
ìó ðåàãóâàííÿ íà òðèâîæí³ òåëåôîíí³ çâåð-
íåííÿ ãðîìàäÿí. Äëÿ öüîãî çàïðîâàäÿòü ºäè-
íèé íîìåð — àíàëîã çàðóá³æíîãî “911”. Äëÿ
çðó÷íîñò³ ãðîìàäÿí â ºäèíó ñèñòåìó îá’ºä-
íàþòü ïîíàä 40 äèñïåò÷åðñüêèõ ïóíêò³â ð³ç-
íèõ ñëóæá. Äëÿ âèêëèêó “øâèäêî¿”, ð³çíèõ
ñëóæá ó ðàç³ àâàð³¿ ÷è ³íøîãî íàäçâè÷àéíî-
ãî âèïàäêó êèÿíàì ïîòð³áíî áóäå çíàòè ëè-
øå îäèí íåñêëàäíèé íîìåð. Çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Ãîëîâà÷ êàæå, ùî
ïðî âèä³ëåííÿ öèôðîâî¿ ºìêîñò³ óæå äîìî-
âëåíî ç “Óêðòåëåêîìîì”

Àíîíñ
19 червня Державна подат ова адміністрація

Києва проведе безплатний семінар на тем :
“А т альні питання оподат вання приб т , з
я ими найчастіше звертаються платни и по-
дат ів”. Захід відб деться за часті ерівни ів
та фахівців ДПА Києва. Триватиме з 10-ї до
13-ї одини (почато реєстрації о 9.30) в при-
міщенні інотеатр “Жовтень” за адресою: в л.
Костянтинівсь а, 26

Íîâà Êè¿âðàäà çàïðàöþâàëà

— Ìè ïðîâîäèëè âå÷³ðêè DACES FOR
KIDS ó í³÷íèõ êëóáàõ. À çà çàðîáëåí³ ãðî-
ø³ êóïóâàëè òåïëèé îäÿã, âçóòòÿ, ðóøíè-
êè äëÿ ä³òåé âóëèö³,— êàæå ãåíäèðåêòîð
ðàä³îñòàíö³¿ KISS FM Àíòîí Öåñëèê á³-
ëÿ ñì³òíèêà ó äâîðèêó íà Õðåùàòèêó. Â³ä-
÷óòè óìîâè, â ÿêèõ æèâóòü íåáëàãîïîëó÷-
í³ ï³äë³òêè, òàì ìîæå êîæåí.

Ïðîåêò “Äîïîìîãòè ä³òÿì âóëèö³” âè-
íèê ó ïðîöåñ³ ñï³âïðàö³ ªâðîïåéñüêîãî
ðóõó â Óêðà¿í³, ì³æíàðîäíîãî áëàãîä³é-
íîãî ôîíäó “Êàð³òàñ Óêðà¿íè” òà ä³äæå-
¿â ðàä³îñòàíö³¿. Âîíè ðîçøóêóâàëè áåçäî-
ìíèõ ï³äë³òê³â, ï³äâîçèëè ¿ì óñå âêðàé

ïîòð³áíå. Òàê ñîö³àëüí³ ðîá³òíèêè íàëà-
ãîäæóâàëè êîíòàêò. Êîëè ä³òè ïî÷èíàþòü
äîâ³ðÿòè, ¿õ ïîòðîõó ââîäÿòü ó ñîö³óì.
Ïðèì³ðîì, óë³òêó ãðóïè ïîâåçóòü ó òàáî-
ðè â³äïî÷èíêó. Íà öå íàçáèðàëè 25 òèñ.
ãðí. Ó ì³ñòàõ æå ¿õ çàïðîøóþòü äî ñîö³-
àëüíèõ öåíòð³â, ä³çíàþòüñÿ, ÷èì âîíè çà-
õîïëþþòüñÿ, ïðîïîíóþòü ðîáîòó.

— Íàðàç³ á³ëüø³ñòü íàøèõ ïðîãðàì ô³-
íàíñóþòü çàêîðäîíí³ ³íñòèòóö³¿ òà äîáðî-
÷èíö³,— êàæå ïðåçèäåíò “Êàð³òàñó Óêðà-
¿íè” Àíäð³é Âàñüêîâè÷. Ïëàíóº îðãàí³çà-
ö³ÿ ñï³âïðàöþâàòè ç âëàäîþ.

— Ìè ÷óëè ïðî ¿õíþ ä³ÿëüí³ñòü, îäíàê

ïîêè ùî ïðîïîçèö³é ñòîñîâíî ñï³ëüíèõ
ïðîãðàì íå íàäõîäèëî,— êàæå íà÷àëüíèê
Ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé ÊÌÄÀ Ìèêîëà Êó-
ëåáà. Â³í äîäàº, ùî íàñàìïåðåä îðãàí³çàö³ÿ
ìàº ïîäàòè ñïèñêè ä³òåé, ç ÿêèìè ïðàöþº,
áî çàãàëüíèé îáë³ê âåäå ¿õíÿ ñëóæáà.

ßêùî äèòèíà ç ÿêî¿ñü ïðè÷èíè âèëó÷àº-
òüñÿ ç ðîäèíè, òî ¿¿ íàïðàâëÿþòü ó ïðè-
òóëîê. Òàêîæ ó ñòîëèö³ íèí³ ïðàöþþòü
äâà öåíòðè ðåàá³ë³òàö³¿.

— Â îäíîìó ä³òè ïåðåáóâàþòü äî 9 ì³-
ñÿö³â ³ ïðîõîäÿòü êóðñ ðåàá³ë³òàö³¿, à ï³ñ-
ëÿ öüîãî äëÿ íèõ ï³äøóêóþòü ñ³ì’þ. Äðó-
ãèé — äå âîíè æèâóòü, õîäÿòü äî øêîëè.
Ðîçòàøîâàíèé íà Áîðèñï³ëüñüêîìó øî-
ñå,— ðîçïîâ³äàº ïàí Êóëåáà.

Äëÿ ä³òåé òàêîæ øóêàþòü ïðèéîìí³
ñ³ì’¿ àáî â³ääàþòü ó äèòáóäèíêè ñ³ìåéíî-
ãî òèïó. Íàðàç³ ñëóæáà óæå ñï³âïðàöþº ³ç
áàãàòüìà íåäåðæàâíèìè öåíòðàìè ãðîìàä-
ñüêèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ óòðèìóþòü ä³òåé.
Ùîäíÿ ïðîâîäÿòü ðåéäè ó ïîøóêàõ áåç-
äîìíèõ ï³äë³òê³â.

Çà ³íôîðìàö³ºþ ïàíà Êóëåáè, íàðàç³ ó
ì³ñüêîìó ïðèòóëêó ïåðåáóâàþòü 48 ä³òåé
³ 28 ïðîõîäÿòü ðåàá³ë³òàö³þ. ̄ õí³é â³ê ñòà-
íîâèòü â³ä 3 äî 18 ðîê³â

Ïðîáëåìè ä³òåé âóëèö³
îáãîâîðèëè á³ëÿ ñì³òíèêà
Áëàãîä³éí³ ôîíäè ïëàíóþòü íàëàãîäèòè ñï³âïðàöþ 
ç ì³ñüêîþ âëàäîþ
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

До Дня захист дітей сл жби та ор анізації відзвіт вали про зроб-
лене ними і для небла опол чних малень их ромадян. Серед них
про допомо дітям в лиці розповів фонд "Карітас У раїни". Вони
не створюють прит л ів, а збирають роші на бла одійних вечір ах
і підвозять речі на місця, де юрмляться підліт и. Ор анізація пла-
н є нала одити співпрацю з владою. У Сл жбі справах дітей
КМДА запевнили, що пропозиціям б д ть раді. Наразі майб тні
про рами допомо и безприт льним дітям ще не з одили.

Найбільша фра ція Бло Леоніда Черновець о о в Київраді отова працювати з сіма
політичними силами, аби лиш на добро иянам
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Â³êòîð Þùåíêî ìàòèìå
“îñîáëèâ³ ñòîñóíêè” 
ç Äìèòðîì Ìåäâåäºâèì

Ï³ä ÷àñ â³çèòó äî Ðîñ³¿ Ïðåçèäåíò Óêðà-
¿íè Â³êòîð Þùåíêî îáãîâîðèòü ç Ïðåçè-
äåíòîì Ðîñ³¿ Äìèòðîì Ìåäâåäºâèì ïèòàí-
íÿ ïåðåáóâàííÿ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ×îð-
íîìîðñüêîãî ôëîòó òà ð³øåííÿ íàøî¿ äåð-
æàâè ùîäî ³íòåãðàö³¿ äî ÍÀÒÎ. Ïðî öå
â÷îðà ï³ä ÷àñ áðèô³íãó ïîâ³äîìèâ çàñòóï-
íèê ãîëîâè Ñåêðåòàð³àòó Ïðåçèäåíòà Îëåê-
ñàíäð ×àëèé. Â³í çàïåâíèâ, ùî â îáãîâî-
ðåíí³ öèõ ïèòàíü ãëàâà Óêðà¿íñüêî¿ äåðæà-
âè êåðóâàòèìåòüñÿ ò³ëüêè íàö³îíàëüíèìè
³íòåðåñàìè. Âîäíî÷àñ ïàí ×àëèé çàóâàæèâ,
ùî öå ïåðøà îô³ö³éíà çóñòð³÷ äâîõ ïðåçè-
äåíò³â, ³ ¿¿ ãîëîâíîþ ìåòîþ º íàëàãîäæåí-
íÿ “îñîáëèâèõ, áàæàíî äîâ³ðëèâèõ” ñòî-
ñóíê³â. Îëåêñàíäð ×àëèé íàãîëîñèâ: ìå-
òîþ Óêðà¿íè º âèíåñåííÿ äâîñòîðîíí³õ â³ä-
íîñèí íà íîâèé ñòðàòåã³÷íèé ð³âåíü ïàðò-
íåðñòâà. Â³í òàêîæ çàóâàæèâ, ùî ï³ä ÷àñ â³-
çèòó äî Ðîñ³¿ çóñòð³÷³ Þùåíêà ç ïðåì’ºðîì
ÐÔ Âîëîäèìèðîì Ïóò³íèì íå çàïëàíîâà-
íî

Ïåðøà ëåä³ ñóäèòèìåòüñÿ 
ç êîìóí³ñòîì

Äðóæèíà Ïðåçèäåíòà Êàòåðèíà Þùåíêî
ìàº íàì³ð ïîäàòè äî ñóäó ïîçîâ íà íàðîä-
íîãî äåïóòàòà, êîìóí³ñòà Ëåîí³äà Ãðà÷à çà
éîãî çàÿâè ùîäî ¿¿ ãðîìàäÿíñòâà òà ä³ÿëü-
íîñò³. “Íàêëåïíèöüê³ çàÿâè Ëåîí³äà Ãðà÷à
íà ìîþ àäðåñó çìóøóþòü ìåíå çâåðíóòèñÿ
ç â³äïîâ³äíèìè ïîçîâàìè äî ñóäó ç ìåòîþ
çàõèñòó ìîº¿ ÷åñò³ òà ã³äíîñò³”,— ñêàçàíî ó
â³äêðèòîìó ëèñò³ ïàí³ Þùåíêî, ðîçïîâñþ-
äæåíîìó ¿¿ ïðåñ-ñëóæáîþ. Ïðè÷èíîþ çâåð-
íåííÿ äî ñóäó ñòàíóòü çàÿâè êîìóí³ñòà, â
ÿêèõ â³í ï³ääàâ ñóìí³âó óêðà¿íñüêå ãðîìà-
äÿíñòâî ïåðøî¿ ëåä³. Äðóæèíà Ïðåçèäåíòà
çàïåâíèëà æóðíàë³ñò³â, ùî º ãðîìàäÿíêîþ
îäí³º¿ äåðæàâè — Óêðà¿íè, ³ ùî âîíà â³ä-
ìîâèëàñÿ â³ä ãðîìàäÿíñòâà ÑØÀ. Íà ï³ä-
òâåðäæåííÿ ñâî¿õ ñë³â, “äëÿ òèõ, õòî ï³ä-
äàº öå ñóìí³âó ³ âèìàãàº äîäàòêîâèõ äîêà-
ç³â” ïðåñ-ñëóæáà íàäàëà ñåðòèô³êàò ïðî
âòðàòó àìåðèêàíñüêîãî ãðîìàäÿíñòâà. Êà-
òåðèíà Þùåíêî òàêîæ çàêëèêàëà óêðà¿í-
ñüê³ ÇÌ² ç îáåðåæí³ñòþ ñòàâèòèñÿ “äî ñóì-
í³âíèõ çàÿâ äåÿêèõ ïîë³òèê³â, ³ ïåðø í³æ
òèðàæóâàòè é êîìåíòóâàòè ¿õ, çâåðíóòèñÿ
äî ïðèíöèï³â îá’ºêòèâíîñò³ òà íåóïåðåäæå-
íîñò³”

Êàáì³í çíîâó 
íå ñëóõàºòüñÿ

Ó÷îðà çàñòóïíèê ñåêðåòàðÿ Ðàäè íàö³î-
íàëüíî¿ áåçïåêè ³ îáîðîíè Ñòåïàí Ãàâðèø
çàÿâèâ, ùî Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â âèêîíóº ëè-
øå 30% ð³øåíü ÐÍÁÎ, ÿê³ íàáèðàþòü ÷èí-
íîñò³ óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Â³êòîðà Þùåí-
êà. Ïàí Ãàâðèø íàãîëîñèâ, ùî ÐÍÁÎ çà
Êîíñòèòóö³ºþ º íå äîðàä÷èì îðãàíîì, à
êîíòðîëüíî-êîîðäèíóâàëüíèì. Ó éîãî ðî-
áîò³ áåðóòü ó÷àñòü ÿê ïðåäñòàâíèêè Êàáì³-
íó, òàê ³ Ñåêðåòàð³àòó ãëàâè äåðæàâè. “Öå
îðãàí, ÿêèé ìàº êîîïåðàòèâíèé õàðàêòåð,
äå º ³íñòèòóòè Ïðåçèäåíòà é óðÿäó. Ð³øåí-
íÿ, ÿê³ ïðèéìàþòü íà çàñ³äàííÿõ, ÿê ïðà-
âèëî, êîíñåíñóñí³,— íàãîëîñèâ ïàí Ãàâ-
ðèø. — Òîìó ð³øåííÿ ÐÍÁÎ óðÿä ìàº âè-
êîíóâàòè, áî öå ïåâíîþ ì³ðîþ ³ éîãî ð³-
øåííÿ” — ñêàçàâ â³í

Óêðà¿íñüê³ ãåíåðàëè 
ñòàíóòü “áðèãàäíèìè”

Ó÷îðà Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè óõâàëèëà â
ïåðøîìó ÷èòàíí³ çàêîíîïðîåêò ùîäî ãðà-
äàö³¿ êàòåãîð³é â³éñüêîâèõ çâàíü äëÿ ñòàð-
øèõ îô³öåð³â. Çà óõâàëåííÿ ïðîåêòó çàêîíó
“Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè
“Ïðî â³éñüêîâèé îáîâ’ÿçîê ³ â³éñüêîâó
ñëóæáó” ïðîãîëîñóâàëè 376 íàðîäíèõ äåïó-
òàò³â ³ç 446, çàðåºñòðîâàíèõ ó ñåñ³éí³é çàë³.
Çàêîíîïðîåêò ïåðåäáà÷àº çàïðîâàäæåííÿ â
óêðà¿íñüê³é àðì³¿ â³éñüêîâîãî çâàííÿ “áðè-
ãàäíèé ãåíåðàë”, íàòîì³ñòü ó Â³éñüêîâî-
Ìîðñüêèõ ñèëàõ Óêðà¿íè ç’ÿâèòüñÿ çâàííÿ
“êàï³òàí-êîìàíäîð”. Òàêîæ ïåðåäáà÷àºòü-
ñÿ ðîçøèðèòè ïåðåë³ê êàòåãîð³é óêðà¿íö³â,
ÿê³ ìîæóòü áóòè ïðèéíÿò³ çà êîíòðàêòîì íà
â³éñüêîâó ñëóæáó çà ðàõóíîê îñ³á ç ïîâíîþ
ñåðåäíüîþ îñâ³òîþ
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Ïàðëàìåíò ïî-êè¿âñüêè
Ðåçóëüòàòè âèáîð³â ó ñòîëèö³ çìóñèëè ïîë³òèê³â çãàäàòè
ïðî íàö³îíàëüí³ ³íòåðåñè
ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора раїнсь ий парламент
привів до прися и трьох нових
с ддів Констит ційно о С д і
спромі ся на за онодавчом рів-
ні захистити національно о то-
варовиробни а від вст п до
СОТ. Нормальна робота Верхов-
ної Ради стала можливою за-
вдя и зла одженом олос ван-
ню деп татів з абсолютно різних
фра цій. Парламентарії не при-
хов ють, що визначальним чин-
ни ом спробах нарешті знайти
пороз міння стали рез льтати
достро ових виборів Києві.

Ó÷îðà Âåðõîâíà Ðàäà ó ïðèñóòíîñò³
Ïðåçèäåíòà ïðèâåëà äî ïðèñÿãè òðüîõ
ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó: Ñåðã³ÿ
Âäîâè÷åíêà, Þð³ÿ Í³ê³ò³íà òà Þð³ÿ Áà-
óë³íà, ïðèçíà÷åíèõ çà êâîòîþ ãëàâè
äåðæàâè. Ïîïðè íåáàæàííÿ ôðàêö³¿
ÁÞÒ çá³ëüøóâàòè ê³ëüê³ñòü ïðåçèäåíò-
ñüêèõ ñòàâëåíèê³â ó ÊÑ, ïðåäñòàâíèêè
ôðàêö³¿ âäðóãå áëîêóâàòè òðèáóíó íå
íàâàæèëèñÿ. Ïðåäñòàâíèêè æ Ïàðò³¿ ðå-
ã³îí³â, ÿê³ íàïåðåäîäí³ òàêîæ âèñëîâëþ-
âàëè ñóìí³â ç ïðèâîäó äîö³ëüíîñò³ ïðè-
âåäåííÿ äî ïðèñÿãè ñóää³â, âçàãàë³ çì³-
íèëè ñâîþ ïîçèö³þ. “Óñÿ ïðîöåäóðà
â³äáóëàñÿ þðèäè÷íî áåçäîãàííî. À Ïàð-
ò³ÿ ðåã³îí³â áëîêóº òðèáóíó, ëèøå êîëè
ãðóáî ïîðóøóºòüñÿ çàêîí”,— çàçíà÷èâ
“Õðåùàòèêó” ðåã³îíàë Ìèõàéëî ×å÷å-
òîâ.

Íàòîì³ñòü áþò³âåöü Âàëåð³é Ïèñàðåí-
êî ïîÿñíèâ ëîÿëüíó ïîâåä³íêó ðåã³îíà-
ë³â òèì, ùî îäèí ³ç íîâîïðèçíà÷åíèõ
ñóää³â — Ñåðã³é Âäîâè÷åíêî íàñïðàâä³
º ñòàâëåíèêîì Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Òàêå
ïðèçíà÷åííÿ ïàí Ïèñàðåíêî ââàæàº
÷åðãîâîþ ñïðîáîþ Áàíêîâî¿ ïåðåôîð-
ìàòóâàòè “ïîìàðàí÷åâó” êîàë³ö³þ.
“Ôàêòè÷íî âæå ³ñíóº øèðîêà êîàë³ö³ÿ.
Ñüîãîäí³ Ïðåçèäåíò âí³ñ ó Êîíñòèòó-
ö³éíèé Ñóä êàíäèäàòóðè äâîõ ñâî¿õ ñóä-
ä³â ³ îäíîãî â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â — öå æ
øèðîêà êîàë³ö³ÿ. Êð³ì òîãî, Ñåêðåòàð³-
àò Ïðåçèäåíòà — öå øèðîêà êîàë³ö³ÿ.
Âîíà òàêîæ ³ñíóº íà ð³âí³ ÖÂÊ, Ãåí-
ïðîêóðàòóðè”,— çàÿâèâ â³í “Õðåùàòè-
êó”. Çì³íó àêöåíò³â ó ðîáîò³ Âåðõîâíî¿
Ðàäè ïðîäåìîíñòðóâàëî ³ óõâàëåííÿ
ïàðëàìåíòàð³ÿìè Çàêîíó “Ïðî ìèòíèé
òàðèô”, ÿêèé çàõèùàº ³íòåðåñè íàö³î-
íàëüíîãî òîâàðîâèðîáíèêà ï³ñëÿ âñòó-
ïó Óêðà¿íè äî ÑÎÒ. Ïîïðè ïèñüìîâå
çâåðíåííÿ ïðåì’ºðà íå ïðèéìàòè öåé
çàêîí â ö³ëîìó, ïàðëàìåíò óñå æ òàêè
óõâàëèâ. Ïðè÷îìó çà ïðèéíÿòòÿ äîêó-

ìåíòà, îêð³ì ôðàêö³é ÍÓ—ÍÑ ³ Ïàðò³¿
ðåã³îí³â ïðîãîëîñóâàëè íàâ³òü áþò³âö³.
Ñêîð³ø çà âñå òîìó, ùî â ö³é ôðàêö³¿
÷èìàëî äåïóòàò³â ïðåäñòàâëÿþòü íàö³î-
íàëüíèé á³çíåñ. Òåíäåíö³¿, ÿê³ íàì³òè-
ëèñÿ â óêðà¿íñüêîìó ïîë³òèêóì³, ó÷îðà
íà ñâîºìó áðèô³íãó ï³äñóìóâàâ ïåðøèé
çàñòóïíèê ñåêðåòàðÿ ÐÍÁÎ Ñòåïàí Ãàâ-
ðèø. “Ñï³âïðàöÿ â ìåæàõ íåôîðìàëü-

íî¿ øèðîêî¿ êîàë³ö³¿ º àáñîëþòíî ïðè-
ðîäíîþ ³ î÷³êóâàíîþ äëÿ ñóñï³ëüñòâà.
Àäæå ñüîãîäí³ óêðà¿íö³ õî÷óòü, àáè áó-
ëî ïîê³í÷åíî ç ïîë³òè÷íèìè çâèíóâà-
÷åííÿìè ³ ïðîòèñòîÿííÿìè”,— çàçíà-
÷èâ ïàí Ãàâðèø.

Ñâîºð³äíîþ æ òî÷êîþ â³äë³êó â óòâî-
ðåíí³ íîâî¿ êîíô³ãóðàö³¿ âëàäè ³ á³ëüø
÷åñíèõ ïðàâèë ãðè ì³æ ïîë³òèêàìè òà
âèáîðöÿìè á³ëüø³ñòü äåïóòàò³â íàçèâà-
þòü äîñòðîêîâ³ âèáîðè ó Êèºâ³. “Ìè
ïåðåêîíàëèñÿ, ùî òàê³ ìåãàïîë³ñè ÿê
Êè¿â çìó÷èëèñÿ â³ä ïîë³òèêàíñòâà ³
ïðàãíóòü ïåðåéòè äî ñèìïàò³é ñòîñîâ-
íî ïîë³òèê³â ðåàëüíèõ ³ ïðàãìàòè÷íèõ.
Öå ìàéáóòí³é îð³ºíòèð äëÿ óñ³õ ïîë³òè÷-
íèõ ñèë”,— çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó” ÷ëåí
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ßðîñëàâ Ñóõèé. Òå, ùî
“ñòîëè÷í³ âèáîðè — öå äîñòàòíüî ñåð-
éîçíèé óðîê äëÿ âñ³õ ïîë³òè÷íèõ ñèë”,
âèçíàâ “Õðåùàòèêó” ³ áþò³âåöü Âàëåð³é
Ïèñàðåíêî.

Ñõîæå, ïðîãðàø ÁÞÒ íà äîñòðîêîâèõ
âèáîðàõ ó ñòîëèö³ íàÿâíî ïðîäåìîíñòðó-
âàâ çàïèò ñóñï³ëüñòâà íà íîâ³ íåçààí´à-
æîâàí³ ïîë³òè÷í³ ñèëè íàö³îíàëüíîãî
ìàñøòàáó. “Â ñóñï³ëüñòâ³ ïîñò³éí³ êîí-
ôë³êòè ì³æ ïðåçèäåíòîì ³ ïðåì’ºðîì âæå
í³êîãî íå ö³êàâëÿòü. Ëþäåé ö³êàâëÿòü
êîíêðåòí³ ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç³ çðîñòàí-
íÿì ö³í, â³äñóòí³ñòþ äåìîêðàòè÷íèõ ðå-
ôîðì, à íå ñòîñóíêè ì³æ äâîìà ñîðàò-
íèêàìè, ÿê³ á³ëüøå íàãàäóþòü ñ³ìåéíó
êóõíþ. Ïðîòå Óêðà¿íà — íå êóõíÿ”,—
ââàæàº Ìèêîëà Êàòåðèí÷óê, ÿêèé âèð³-
øèâ çàëèøèòèñü ó ïàðëàìåíò³, ïðîòå ìà-
òèìå âëàñíó ôðàêö³þ ó Êè¿âðàä³
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З ле ої р и лави держави чора парламент вдалося попрацювати без с андалів

Ганна ГЕРМАН, народний деп тат (Партія ре іонів):
— Найва оміший висново виборів Києві — те, що люди вже бачать політи ів, я і
аж ть їм неправд . Люди вже роз міють і оцінюють. Те, що одраз після виборів Юлія
Тимошен о пор шила свою обіцян працювати в Київраді, по азало, що вона ви орис-
тала тих, хто її підтримав. Усе це ллє вод на один млин. На млин то о, що народ не
підтрим ватиме політи ів, я і йо о обманюють. Люди вже роз міють, де є слова, а де
є справи. Справа навіть не в том , хто про рав, а хто ви рав. Головне, що люди вже
олос ють свідомо і бачать, хто є хто попри дос оналі техноло ії й арні портрети.
Та і настрої віді рають свою роль на наст пних виборах. Ті, хто б де андидатом,

повинні с азати собі абсолютно ясно: обман, чорний піар, сіля ий бр д вже не ма-
ють вплив . Розпочався процес дозрівання с спільства. І для цьо о процес вибори в
Києві ба ато зробили. Й хоча про форм вання широ ої оаліції, на мій по ляд, ще о-
ворити зарано, стосовно помаранчевих я б же не вживала слово “ оманда”.

Анатолій МАТВІЄНКО, народний деп тат (НУ—НС):
— БЮТ здалося, що він має неймовірний авторитет. Вони вис очили я з онопель

із пропозицією сфабри вати все, що стос ється Київсь ої місь ої ради, бо ар мен-
тованих юридичних до ментів на дочасні вибори не б ло. Це політичне рішення, я е
зреаліз вали. Але люди не д рні й бачать, що триває боротьба т по за влад , за Ки-
їв. Том вони не хоч ть брати часті та ій боротьбі, на я їх штовхають дея і полі-
ти ани. Виборці с азали: “Др зі, з пиніться, нам це неці аво”. Я що в подальшом бю-
тівці не робитим ть виснов ів зі своїх дій, то їхні амбіції перед сім призвед ть до втра-
ти авторитет в с спільстві. Це най ірші наслід и, я і для них мож ть б ти. Наша ж о-
аліція з БЮТ Верховній Раді по и що живе, але нічо о вічно о немає.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА



44 ГГЕЕРРООЙЙ  ВВИИББООРРІІВВ Хрещатик  4 червня 2008

Òàðàñ ÎË²ÉÍÈÊ: “Äåÿê³ ïàðò³¿ õîò³ëè
âèáîð³â, à äåÿê³ ðîáèëè âñå, 
ùîá ¿õ ç³ðâàòè”
Àáè çàáåçïå÷èòè ÿê³ñíèé ï³äðàõóíîê ãîëîñ³â êèÿí, êîìï’þòåðíèêàì ÊÌÄÀ 
äîâîäèëîñÿ íî÷óâàòè íà ðîáîò³

— Ç ÿêèìè ñêëàäíîùàìè âè ç³øòîâõíóëè-
ñÿ ï³ä ÷àñ êè¿âñüêî¿ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿?

— Ïåðøà íåñïîä³âàíêà — íåãîòîâí³ñòü
êè¿âñüêî¿ ÒÂÊ äî ôîðìóâàííÿ ä³ëüíè÷íèõ
âèáîð÷èõ êîì³ñ³é. Äðóãà — òå, ùî ïàðò³¿
ÿê ñóá’ºêòè âèáîð÷îãî ïðîöåñó âèÿâèëèñÿ
ïîâí³ñòþ íåãîòîâèìè äî ôîðìóâàííÿ ÄÂÊ:
ñåðåä 30 òèñÿ÷ êàíäèäàò³â ó ÷ëåíè ÄÂÊ
íàøà êîìàíäà âèÿâèëà ò³ëüêè ó ïåðø³ ÷î-
òèðè äí³ ìàéæå ñ³ì òèñÿ÷ “äóáë³êàò³â”. Ïî-
ë³òè÷í³ ïàðò³¿ ïîäàâàëè íà ð³çí³ ä³ëüíèö³
ó ð³çíèõ ðàéîíàõ ì³ñòà îäíèõ ³ òèõ ñàìèõ
ëþäåé! Ìàáóòü, ñïîä³âàëèñÿ, ùî ìè íå
çìîæåìî öå â³äñòåæèòè.

— Äî ÷îãî ìîãëî ñïðè÷èíèòè äóáëþâàííÿ
ïàðò³ÿìè ñïèñê³â ÷ëåí³â ÄÂÊ?

— Ïàðò³¿ çä³éñíþâàëè ðîòàö³þ ñâî¿õ ÷ëå-
í³â ÄÂÊ ñïèñêàìè äî 500 îñ³á àæ äî îñòàí-
íüîãî äíÿ ³, ÿêáè ìè íå àíàë³çóâàëè ñïèñ-
êè êàíäèäàò³â íà ðîáîòó â ä³ëüíèöÿõ, òî â
äåíü âèáîð³â çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ÄÂÊ íå äî-
ðàõóâàëàñÿ á áàãàòüîõ ïðàö³âíèê³â. Öå íå-
ìèíó÷å ïðèçâåëî á äî çðèâó âèáîð³â. Óñ-
â³äîìëþþ÷è öå, íàøà êîìàíäà ó âçàºìî-
ä³¿ ç ì³ñüêîþ ÒÂÊ ïðàöþâàëà íàä ôîðìó-
âàííÿì ä³ëüíè÷íèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é
ïðàêòè÷íî äî 12-¿ ãîäèíè ñóáîòè, 24 òðàâ-
íÿ.

Òîæ õî÷ó íàãîëîñèòè: âïåðøå ó æèòò³ ÿ
ïîòðàïèâ ó òàê³ óìîâè, êîëè ñóá’ºêòè âè-
áîð÷îãî ïðîöåñó ïðàöþâàëè íå íà òå, ùîá
âèáîðè â³äáóëèñÿ, à ùîá ¿õ ç³ðâàòè!

— ßê æå âäàëîñÿ óíèêíóòè êðèçè?
— Ùî ìè çðîáèëè, òàê öå àâòîìàòèçó-

âàëè ïðîöåñ: ñòâîðèëè òàêå ïðîãðàìíå çà-
áåçïå÷åííÿ, ÿêå ëåãêî âèÿâèëî ôàêòè äóá-
ëþâàííÿ ñïèñê³â êàíäèäàòóð íà ïîñàäè
÷ëåí³â ÄÂÊ. Êð³ì òîãî, íàì äîâåëîñÿ â³ä-
ïîâ³äàòè çà íåçíàííÿ çàêîíó ïðî âèáîðè
äî ì³ñöåâèõ ðàä ïîë³òè÷íèìè ïàðò³ÿìè.
Óñ³ áóëè âïåâíåí³, ùî â îñíîâ³ ôîðìóâàí-
íÿ ä³ëüíè÷íèõ êîì³ñ³é, ÿê ³ ï³ä ÷àñ ïàð-
ëàìåíòñüêèõ âèáîð³â, ëåæèòü êâîòíèé
ïðèíöèï, êîëè â ðàç³ â³äêëèêàííÿ ÿêîþñü
ïîë³òè÷íîþ ñèëîþ ãîëîâè ä³ëüíè÷íî¿ êî-
ì³ñ³¿, ïðèçíà÷åíî¿ çà ¿õíüîþ êâîòîþ, âî-

íè ìîæóòü çàì³íèòè ¿¿ ³íøîþ ëþäèíîþ.
Òàê áóëî çà ñòàðîãî çàêîíó. Íèí³ æ ó ðà-
ç³ â³äêëèêàííÿ ëþäèíè ç êåð³âíîãî ñêëà-
äó ÄÂÊ ïåðåäáà÷åíå íîâå æåðåáêóâàííÿ.
² ìè òåæ öå ïèòàííÿ àâòîìàòèçóâàëè. Çà-
ãàëîì ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíèé
ñóïðîâ³ä âèáîð³â ìè ï³äãîòóâàëè ïðàêòè÷-
íî çà äâà òèæí³. Ç³áðàëè êîìàíäó ç 72
îñ³á, ñåðåä ÿêèõ áóëè é òàê³, õòî ïðàöþ-
âàâ ó ðàéîííèõ ÒÂÊ íàä ââåäåííÿì äà-
íèõ, à òàêîæ íàä çàõèñòîì ³íôîðìàö³¿ òà
õòî áóâ ó Êîëîíí³é çàë³. Âîäíî÷àñ ìåíå
øîêóâàâ òîé ôàêò, ùî âñ³ ¿õí³ çäîáóòêè
ôàêòè÷íî ïðèâëàñíèëà Ñëóæáà áåçïåêè
Óêðà¿íè, â³äçâ³òóâàâøè, áóö³ìòî âîíè “çà-
õèñòèëè ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³é-
íó ñèñòåìó êè¿âñüêî¿ ÒÂÊ òà ¿¿ “ðåçåðâ-
íèé ñåðâåð”, ÿêîãî íàñïðàâä³ âçàãàë³ íå
³ñíóâàëî.

— ÑÁÓ ìàëà ï³äîçðè ùîäî çîâí³øíüîãî
âòðó÷àííÿ ó ñèñòåìó ï³äðàõóíêó ãîëîñ³â?

— Âïåðøå ó ïðàêòèö³ ïðîâåäåííÿ âè-
áîð³â ÿ 32 ãîäèíè âèòðàòèâ íà êóðñóâàí-
íÿ ì³æ öåíòðàëüíèì àïàðàòîì Ñëóæáè
áåçïåêè òà àïàðàòîì óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ â
Êèºâ³, àáè äîâåñòè, ùî ó íàñ íå áóëî
æîäíîãî “ðåçåðâíîãî ñåðâåðà”. Íàøà ³í-
ôîðìàö³éíà ñèñòåìà ñòâîðåíà íà çîâñ³ì
³íøèõ ïðîãðàìíèõ ïðèíöèïàõ, àí³æ ñèñ-

òåìà ÖÂÊ. ß íå ìîæó ðîçïîâ³ñòè âàì óñ³õ
ñåêðåò³â, àëå ìîæó çàïåâíèòè: âòðóòèòè-
ñÿ ççîâí³ ó ðîçðîáëåíó íàøîþ êîìàíäîþ
ñèñòåìó ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî. Í³ äëÿ
êîãî, íàâ³òü äëÿ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà-
¿íè.

— ×è â³äêðèëè âè äëÿ ñåáå ùîñü íîâå ó
ðîáîò³ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè çà ÷àñ êè¿â-
ñüêèõ âèáîð³â?

— Íàéïðèºìí³øå áóâ âðàæåíèé òèì, ùî
ïîêàçíèêè íàøî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè
íà 100 â³äñîòê³â çá³ãëèñÿ ç ðåçóëüòàòàìè
ì³ñüêî¿ ÒÂÊ. Îòæå, ìîæåìî ïèøàòèñÿ íà-

øèì ïðîãðàìíèì çàáåçïå÷åííÿì, àäæå
ÒÂÊ ï³äðàõîâóâàëà äàí³ “âæèâó”, íà ï³ä-
ñòàâ³ ïðîòîêîë³â ç ìîêðèìè ïå÷àòêàìè, à
ìè êåðóâàëèñÿ ñóòî “öèôðîâîþ ðåàëüí³ñ-
òþ”, ïðè÷îìó òàêîþ, ùî ôóíêö³îíóâàëà ó
áåçïåðåðâíîìó ðåæèì³, âèñâ³òëþâàëè íå
ëèøå îñòàòî÷í³, à é ïðîì³æí³ ðåçóëüòàòè
âîëåâèÿâëåííÿ êèÿí. Ñàìå çàâäÿêè áåçäî-
ãàíí³é ðîáîò³ íàøî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòå-
ìè ñüîãîäí³ ìè íå ñïîñòåð³ãàºìî æîäíî¿
ñïðîáè ïîë³òè÷íèõ ñèë âèçíàòè ðåçóëüòà-
òè ï³äðàõóíêó ãîëîñ³â âèáîðö³â íåä³éñíè-
ìè. Óñ³ âîíè ìàëè çìîãó ìîí³òîðèòè ïðî-
öåñ ôîðìóâàííÿ öèõ ðåçóëüòàò³â ó ³íòåð-
àêòèâíîìó ðåæèì³. ² âñå öå çàáåçïå÷åíî
çóñèëëÿìè êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè, ÿêà
ñâî¿ì ïåðøî÷åðãîâèì çàâäàííÿì ââàæàëà
îäíå — çðîáèòè âèáîð÷èé ïðîöåñ ïî-
ñïðàâæíüîìó â³äêðèòèì, äåìîêðàòè÷íèì ³
ïðîçîðèì.

— ßêùî íå ñåêðåò, çà êîãî âè ãîëîñóâà-
ëè?

— Ñàì ÿ ïðîãîëîñóâàòè ïðîñòî íå âñòèã,
îñê³ëüêè ðîáîòà âèìàãàëà ìîº¿ ïîñò³éíî¿
ïðèñóòíîñò³. Ç 7.25 ó íåä³ëþ äî 12-¿ ãîäè-
íè íî÷³ ÷åòâåðãà ÿ áóâ ó Êîëîíí³é çàë³,
îòîæ ô³çè÷íî íå ì³ã ïðîãîëîñóâàòè. Çà âåñü
öåé ÷àñ ÿ â³äëó÷àâñÿ ç ðîáîòè ëèøå íà äâ³
ãîäèíè — ïðèéíÿòè äóø ³ âñå. Íàâ³òü îá³-
äàâ íà ðîáî÷îìó ì³ñö³. Çàãàëîì ç 17 êâ³ò-
íÿ äî 30 òðàâíÿ âñÿ íàøà êîìàíäà æèëà
íà îäíîìó “Ðåäáóë³”, “Áüîðí³” òà íà êà-
â³. Çà ÷àñ âèáîð³â óäîìà ìè áóëè çàãàëîì
ãîäèí â³ñ³ìíàäöÿòü. Ïîò³ì ìè öå ï³äðàõó-
âàëè. Ñèä³ëè ö³ëîäîáîâî: êîì³ñ³ÿ íå ïðà-
öþâàëà âíî÷³, à íàø³é êîìàíä³ äîâîäèëî-
ñÿ îáðîáëÿòè âåëè÷åçíèé ìàñèâ äàíèõ. Ëè-
øå ÷ëåí³â âèáîð÷èõ êîì³ñ³é, ÿê³ ïîñò³éíî
çì³íþâàëèñÿ, áóëî 20 òèñÿ÷: îäíà ïàðò³ÿ
ïîäàº, ³íøà çàáèðàº, ïîñò³éí³ æåðåáêóâàí-
íÿ. Âñå öå òðåáà áóëî ââîäèòè ó êîìï’þ-
òåð, ïåðåâ³ðÿòè íà äóáë³êàòè. Ïàðò³¿ íà-
â³òü ïîäàâàëè íåïðàâèëüí³ ³ìåíà òà ïð³ç-
âèùà, òîáòî ëþäèíà ïðèõîäèòü ïðàöþâà-
òè â êîì³ñ³þ, à ¿¿ ïð³çâèùå íåïðàâèëüíî
íàïèñàíå. Âñå öå ïîòð³áíî áóëî âèïðàâëÿ-
òè.

— ßê ïî÷óâàºòåñÿ ï³ñëÿ òàêîãî íàâàíòà-
æåííÿ?

— Äóæå ñïîä³âàþñÿ, ùî ï³äó ó â³äïóñò-
êó äåñü íà äâà òèæí³. Àäæå îðãàí³çì ùå
òàê ³ íå ïåðåéøîâ íà íîðìàëüíèé ðèòì
àêòèâíîñò³. Ñïëþ ïî 8-9 ãîäèí, à îäíàê
õî÷åòüñÿ ñïàòè. Ðåæèì, êîëè ñïàâ 1-2 ãî-
äèíè, îðãàí³çì òàê ïðîñòî çàáóòè íå ìî-
æå

Розмовляла Юлія КОМАРОВА,
“Хрещати ”

С часний виборчий процес ви-
ма ає застос вання с ладної
омп'ютерної апарат ри та спе-
ціально о про рамно о забезпе-
чення. Від я ості роботи еле -
тронної системи територіально о
виборч ом залежать і я ість та
швид ість підрах н олосів.
Людина, я а забезпеч вала ро-
бот еле тронної системи, за-
ст пни начальни а Головно о
правління інформатизації та за-
хист зв'яз КМДА Тарас Олій-
ни , розповів "Хрещати ", я
йом вдалося запобі ти зрив
виборів, та від рив особист та-
ємницю: сам він про олос вати
не всти .

“Çàãàëîì, ç 17 êâ³òíÿ äî 30
òðàâíÿ óñÿ íàøà êîìàíäà æèëà
íà îäíîìó “Ðåäáóë³”, “Áüîðí³”
òà íà êàâ³. Çà ÷àñ âèáîð³â óäîìà
ìè áóëè ïðèáëèçíî ãîäèí â³ñ³ì-
íàäöÿòü”.

“Ìîæó çàïåâíèòè: âòðóòèòè-
ñÿ ççîâí³ ó ðîçðîáëåíó íàøîþ
êîìàíäîþ ñèñòåìó ïðàêòè÷íî
íåìîæëèâî. Í³ äëÿ êîãî, íàâ³òü
äëÿ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè”

“Ïàðò³¿ çä³éñíþâàëè ðîòàö³þ
ñâî¿õ ÷ëåí³â ÄÂÊ ñïèñêàìè äî
500 îñ³á àæ äî îñòàííüîãî äíÿ
³, ÿêáè ìè íå àíàë³çóâàëè ñïèñêè
êàíäèäàò³â íà ðîáîòó â ä³ëüíè-
öÿõ, òî â äåíü âèáîð³â çíà÷íà
ê³ëüê³ñòü ÄÂÊ íå äîðàõóâàëàñÿ
á áàãàòüîõ ïðàö³âíèê³â. Öå íå-
ìèíó÷å ïðèçâåëî á äî çðèâó âè-
áîð³â”

“Ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ ïîäàâàëè íà
ð³çí³ ä³ëüíèö³ ó ð³çíèõ ðàéîíàõ
ì³ñòà îäíèõ ³ òèõ ñàìèõ ëþ-
äåé! Ìàáóòü, âîíè ñïîä³âàëèñÿ,
ùî ìè íå çìîæåìî öå â³äñòå-
æèòè”
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Цьо о ро в спис ах ст дентів себе побачать лише ті, хто добре с лав тести

Ñüîãîäí³ ãîëîâíèé ðåäàêòîð
ãàçåòè “Ôàêòû è êîììåíòàðèè”,
çàñëóæåíèé æóðíàë³ñò Óêðà¿íè
Îëåêñàíäð ØÂÅÖÜ ñâÿòêóº 
53-ð³÷÷ÿ

З на оди дня народження свої вітання шле ви-
давець ж рнал “Папараzzи” Валід АРФУШ:

— Нехай в Оле сандра Юхимовича завжди вистачає м дрості прийма-
ти все — і позитивне, і не ативне — від рито і з вели ою д шею. Я щи-
ро йо о вітаю і цін ю я одно о з видатних раїнсь их реда торів та ж р-
налістів. Та тримати й надалі, і на 50 ро ів перед!

Ñüîãîäí³ âèïîâíþºòüñÿ 51 ð³ê
ãîëîâ³ Ôîíäó äåðæàâíîãî
ìàéíà Óêðà¿íè, çàñëóæåíîìó
åêîíîì³ñòîâ³ Óêðà¿íè
Âàëåíòèí³ ÑÅÌÅÍÞÊ-
ÑÀÌÑÎÍÅÍÊÎ

З днем народження її поздоровляє народний
деп тат від Бло НУ—НС Павло ЖЕБРІВ-
СЬКИЙ:

— Бажаю Валентині Петрівні вели о о сімейно о щастя і бла опол ччя!

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß“Äîðîæíÿ êàðòà”
äëÿ àá³òóð³ºíòà
Îñîáëèâîñò³ âñòóïíî¿ êàìïàí³¿-2008

Þë³ÿ ÊÎÌÀÐÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Цьо о ро У раїна випро-
бов є нов систем оці-
нювання знань чнів та
нові методи прийом
вищі навчальні за лади.
Чи допомож ть нововве-
дення зб д вати на віт-
чизняних теренах євро-
пейсь модель вищої ос-
віти, по аже час. А по и
що "Хрещати " спроб вав
допомо ти абіт рієнтам
збере ти "твердий ґр нт
під но ами" на шлях до
майб тньої професії.

Äíÿìè ïî âñ³é Óêðà¿í³ ïðîëó-
íàâ îñòàíí³é øê³ëüíèé äçâ³íîê.
Äëÿ ó÷í³âñüêî¿ ìàëå÷³ â³í ñòàâ
ïî÷àòêîì ë³òí³õ êàí³êóë, à äëÿ áà-
ãàòîòèñÿ÷íî¿ “àðì³¿” âèïóñêíè-
ê³â — öå ò³ëüêè ñòàðò. Íå âñòèã-
ëà ìîëîäü îãîâòàòèñÿ â³ä “øîêî-
âî¿ òåðàï³¿” çîâí³øí³ì íåçàëåæ-
íèì òåñòóâàííÿì, ÿê íà ÷åðç³ íî-
â³ âèïðîáóâàííÿ — âèïóñêí³ ³ñ-
ïèòè òà âñòóï äî îìð³ÿíèõ ÂÍÇ.
Íîâ³ ðåàë³¿ ïîðîäæóþòü íîâ³ çà-
ïèòàííÿ. Ñêàæ³ìî, ÷è ïîòð³áíî
ñòàðàííî ãîòóâàòèñÿ äî øê³ëüíèõ
åêçàìåí³â, ÿêùî âñòóïàòè äîâå-
äåòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ñåðòèô³êàò³â?
×è íàäàäóòü ìåäàë³ òà â³äçíàêè
îë³ìï³àä õî÷ ÿê³ñü áîíóñè ñâî¿ì
âëàñíèêàì? Çðåøòîþ, ÿêèõ ñþð-
ïðèç³â ÷åêàòè â³ä ë³òíüî¿ âñòóï-
íî¿ êàìïàí³¿ òà íå çàáëóêàòè â ëà-
á³ðèíòàõ âóç³âñüêèõ êîðèäîð³â,
ñëîâîáëóäñòâ³ îô³ö³éíèõ äîêó-
ìåíò³â òà ³íñòðóêö³é? Ðîç³áðàòè-
ñÿ â ïåðèïåò³ÿõ âñòóïíî¿ êàìïà-
í³¿ 2008 ðîêó ³ ñïðîáóâàâ “Õðå-
ùàòèê”.

Åòàï ïåðøèé — ïðàâîâñòàíî-
âëþâàëüíèé. Öüîãî ðîêó ºäèíèì
äîêóìåíòîì, ùî íàäàº âèïóñêíè-
êàì ïðàâî íà âñòóï äî ÂÍÇ, º
ñåðòèô³êàò Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó
îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè ç òîãî
ïðåäìåòà, ùî â³äïîâ³äàº îáðàíî-
ìó âñòóïíèêîì íàïðÿìêîâ³ ï³äãî-
òîâêè òà ì³ñòèòü îô³ö³éí³ ðåçóëü-
òàòè îö³íþâàííÿ çíàíü â³ä 100 äî
200 áàë³â. Ñë³ä çâåðíóòè óâàãó íà
òå, ùî ñåðòèô³êàòè, ðåçóëüòàò
ÿêèõ ìåíøèé çà 124 áàëè ç³ 200
ìîæëèâèõ, óí³âåðñèòåòè íå ïðèé-
ìàòèìóòü. Îòîæ, óñ³ì, õòî íå ïî-
ãîäæóºòüñÿ ç îö³íêàìè ñâî¿õ ñåð-
òèô³êàò³â, ñë³ä ïîêâàïèòèñÿ ³ç
ïîäàííÿì àïåëÿö³éíî¿ çàÿâè äî
Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó îö³íþâàí-
íÿ ÿêîñò³ îñâ³òè. Íà öå â³äâîäÿòü
ï’ÿòü äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ
ó÷íåì “êîíâåðòà-ñþðïðèçó”.
Êð³ì òîãî, øê³ëüí³ âèïóñêí³ ³ñ-
ïèòè òàêîæ äàþòü ó÷íÿì øàíñ
ïîë³ïøèòè ñâîþ îö³íêó, àäæå ïî-
ðÿä ³ç ñóìîþ áàë³â ñåðòèô³êàò³â
ïðèéìàëüí³ êîì³ñ³¿ ÂÍÇ âðàõîâó-
âàòèìóòü ï³ä ÷àñ êîíêóðñíîãî â³ä-
áîðó é îö³íêè àòåñòàò³â ïðî ïîâ-
íó ñåðåäíþ îñâ³òó, ³ ìåäàë³, âî-
ëîäàð³ ÿêèõ ìàòèìóòü ïåðåâàæíå
ïðàâî íà âñòóï çà óìîâè ð³âíîñò³
êîíêóðñíèõ áàë³â.

Äàë³ — äðóãèé åòàï, ïðèé-
ìàëüíèé. Äîêóìåíòè íà äåííó,
çàî÷íó òà åêñòåðíàòíó ôîðìè
íàâ÷àííÿ ïðèéìàòèìóòü ïðîòÿ-
ãîì ì³ñÿöÿ: ç 16 ÷åðâíÿ äî 15
ëèïíÿ â ÊÍÓ ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ-
÷åíêà, ÊÍÅÓ, ÊÏ², Íàö³îíàëü-
íîìó àãðàðíîìó óí³âåðñèòåò³,
Êèºâî-Ìîãèëÿíñüê³é àêàäåì³¿; â
Íàö³îíàëüíîìó àâ³àö³éíîìó óí³-
âåðñèòåò³ — ç 23 ÷åðâíÿ äî 16
ëèïíÿ. Ïðèì³òíî, ùî öüîãî ðî-
êó çàêîíîäàâåöü íàäàº àá³òóð³-
ºíòîâ³ çìîãó “ëîâèòè” ïðîôåñ³þ
“íå âóäêîþ, à ñ³òêîþ”: äîêóìåí-
òè ïîäàâàòè ìîæíà îäíî÷àñíî ó

ê³ëüêà ÂÍÇ, à â ìåæàõ îäíîãî
ÂÍÇ — íà ê³ëüêà ôàêóëüòåò³â.
Çà òàêèõ óìîâ êñåðîêîï³¿ ñåðòè-
ô³êàò³â ïðèéìàëüí³ êîì³ñ³¿ çâ³-
ðÿþòü ç îðèã³íàëîì. Äî ñàìîãî
ñåðòèô³êàòà äîäàþòü “äæåíòëü-
ìåíñüêèé íàá³ð”: çàÿâó âñòóï-
íèêà íà ³ì’ÿ ðåêòîðà óí³âåðñè-
òåòó, äîêóìåíò äåðæàâíîãî çðàç-
êà ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ
îñâ³òó ³ äîäàòîê äî íüîãî — îðè-
ã³íàë àáî êîï³þ, çàâ³ðåíó óí³-
âåðñèòåòîì àáî íîòàð³àëüíî çà
îðèã³íàëîì, ìåäè÷íó äîâ³äêó çà
ôîðìîþ 086-î, 6 ôîòîêàðòîê
ðîçì³ðîì 3õ4 ñì, ïàñïîðò ãðîìà-
äÿíèíà Óêðà¿íè, â³éñüêîâèé
êâèòîê. ² — âïåðåä íà âñòóïí³
âèïðîáóâàííÿ. Âîíè öüîãî ðîêó
ìàþòü âèãëÿä êîíêóðñó ñåðòèô³-
êàò³â ³ òðèâàþòü ç 16 äî 25 ëèï-
íÿ. À âò³ì, çáåðåæåíî óìîâè
âñòóïó ïîçà êîíêóðñîì äëÿ ïåâ-
íèõ êàòåãîð³é âñòóïíèê³â: ä³òåé-
ñèð³ò, ³íâàë³ä³â ² ³ ²² ãðóï òà ä³-
òåé-³íâàë³ä³â â³êîì äî 18 ðîê³â,
îñ³á, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê
÷îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, ä³-
òåé â³éñüêîâîñëóæáîâö³â Çáðîé-
íèõ ñèë Óêðà¿íè òà ïðàö³âíèê³â
ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ÿê³ çà-
ãèíóëè ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ñëóæ-
áîâèõ îáîâ’ÿçê³â. ßêùî æ âè íå
ìàºòå ï³ëüã ³ íå ïðîéøëè çà êîí-
êóðñîì, çâåðí³òü óâàãó íà íà-
â÷àííÿ çà êîíòðàêòîì. Óêëàäàí-
íÿ â³äïîâ³äíèõ êîíòðàêò³â ç ÂÍÇ
ìîæëèâå ó ïåð³îä ç ê³íöÿ ëèï-
íÿ äî ñåðåäèíè ñåðïíÿ, à ó äå-
ÿêèõ âèïàäêàõ — ³ äî âåðåñíÿ.
Îäíàê, ÿê ðîçïîâ³ëè “Õðåùàòè-
êó” ïðàö³âíèêè ïðèéìàëüíèõ
êîì³ñ³é ñòîëè÷íèõ ÂÍÇ, âàðò³ñòü
êîíòðàêòíîãî íàâ÷àííÿ â 
2008-ìó çðîñëà ïîð³âíÿíî ç
2007-ì ó ñåðåäíüîìó íà 20 â³ä-
ñîòê³â ³ ñòàíîâèòèìå, çàëåæíî
â³ä îáðàíî¿ ñïåö³àëüíîñò³, â³ä 7
äî 20 òèñ. ãðí çà ð³ê
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Ãðèãîð³é ÊÎÁÈËßÍÑÜÊÈÉ: “Íàø³ íàä³¿ 
ïîâ’ÿçàí³ ç áëàãîä³éíèêàìè
òà ëþäüìè äîáðî¿ äóø³”

— Ðîçêàæ³òü òðîõè ïðî øêîëó-³íòåðíàò,
ÿêó î÷îëþºòå.

— Ó øêîë³-³íòåðíàò³ æèâóòü ³ íàâ÷àþ-
òüñÿ 112 ä³òåé ç ðîçóìîâèìè òà ô³çè÷íè-
ìè âàäàìè ³ç ñåìè ðàéîí³â ×åðêàùèíè. Â
áàãàòüîõ âèõîâàíö³â ïðîáëåìí³ áàòüêè, ÿê³
çëîâæèâàþòü àëêîãîëåì, à 19 ä³òåé º ñè-
ðîòàìè. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ íàøîãî çàêëà-
äó âîíè îòðèìóþòü àòåñòàò îñîáëèâîãî
çðàçêà ³ íå ìàþòü ïðàâà çäîáóâàòè â ïî-
äàëüøîìó ñåðåäíþ ñïåö³àëüíó òà âèùó
îñâ³òó. Òîìó ïðèä³ëÿºìî îñîáëèâó óâàãó
¿õí³é ïðîôåñ³éí³é ï³äãîòîâö³, àäæå âîíà
º äëÿ íèõ ÷è íå ºäèíîþ ìîæëèâ³ñòþ ñà-
ìîñò³éíî çàðîáëÿòè ñîá³ íà æèòòÿ ó ïî-
äàëüøîìó.

— Ó ÷îìó øêîëà-³íòåðíàò ìàº íàéá³ëüøó
ïîòðåáó?

— Äåðæàâà çàáåçïå÷óº ä³òåé ³ õàð÷óâàí-
íÿì, ³ îäÿãîì, ³ ïðîæèâàííÿì. Òàêîæ âè-
ä³ëÿº êîøòè íà óòðèìàííÿ øêîëè-³íòåð-
íàòó é çàðïëàòíþ ïðàö³âíèêàì. Âñå. À
ìð³ºìî ñüîãîäí³ ïðî ñó÷àñíå îáëàäíàííÿ
äëÿ êëàñ³â ç³ øâåéíî¿ òà ñòîëÿðíî¿ ñïðà-
âè. Øâåéí³ ìàøèíêè, ùîïðàâäà, â íàñ º,

àëå âîíè äóæå çàñòàð³ë³. Îáëàäíàííÿ æ
äëÿ ñòîëÿðíî¿ ñïðàâè íåìàº âçàãàë³, òîìó
õî÷åìî ìàòè âåðñòàòè, ðóáàíêè, ôóãàíêè,
äîëîòà. Òàêîæ äëÿ ïîâíîö³ííèõ òà ïî-
ñò³éíèõ çàíÿòü íàì ïîòð³áåí ìàòåð³àë. Ó
öüîìó íàø³ íàä³¿ ïîâ’ÿçàí³ ç áëàãîä³éíè-
êàìè òà ëþäüìè äîáðî¿ äóø³, ÿê³ ìàþòü
çìîãó íàì äîïîìîãòè.

— ² ÷àñòî äî âàñ çâåðòàþòüñÿ äîáð³ ëþ-
äè ç ïðîïîçèö³ºþ äîïîìîãòè?

— Çíàºòå, ÿ ìàëî íå ùîäíÿ ñòóêàþ â
óñ³ ìîæëèâ³ äâåð³, çâåðòàþñÿ ç ïðîõàí-
íÿì ïðî ï³äòðèìêó äî ð³çíèõ óñòàíîâ òà
ï³äïðèºìñòâ. ×îòèðè îñòàíí³õ ðîêè äî
íàñ íà ê³ëüêà äí³â ç âëàñíèì îáëàäíàí-
íÿì ïðè¿çäÿòü ë³êàð³-ñòîìàòîëîãè ç Àìå-

ðèêè. Âîíè áåçïëàòíî ïåðåâ³ðÿþòü ³ ë³-
êóþòü ó íàøèõ ä³òåé çóáè. Â³ñ³ì ðîê³â ïî-
ñï³ëü äîáðî÷èíö³ ç Í³ìå÷÷èíè îðãàí³çî-
âóþòü íà òåðèòîð³¿ ³íòåðíàòó ë³òí³é òàá³ð.
Âîíè ïðèâîçÿòü äèòÿ÷èé îäÿã, âçóòòÿ, ðà-
ä³îïðèéìà÷³ òîùî. É àìåðèêàíö³, é í³ì-
ö³ º õðèñòèÿíàìè-áàïòèñòàìè. Ä³çíàëèñÿ
æ âîíè ïðî íàøó øêîëó â³ä ñâî¿õ îäíî-
â³ðÿí-æ³íîê ³ç Àíãë³¿, ÿê³ âïåðøå ïðè¿õà-
ëè â Áàáàíêó 8 ðîê³â òîìó. Ïåðåäóñ³ì â³ä-
ðåìîíòóâàëè çîâí³øí³ òà âíóòð³øí³ òó-
àëåòè, ïîò³ì äóøîâ³. Òàêîæ íàì äîïîìà-
ãàº àìåðèêàíñüêèõ ôîíä. Öå â³í ïîäàðó-
âàâ ³íòåðíàòó 5 êîð³â, 3 êîíåé, 15 âóëè-
ê³â, 6 ñâèíåé, çàïëàòèâøè ïðè öüîìó ³ çà
òðàíñïîðòóâàííÿ, ³ çà ñòðàõîâêó...

— À ÿê æå óêðà¿íñüê³ áëàãîä³éíèêè?
— ª ³ óêðà¿íñüê³. Íå îäèí ð³ê íàñ ï³ä-

òðèìóâàëî ×åðêàñüêå îáëàñíå óïðàâë³ííÿ
Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè. Ùå 7-8 ðîê³â
òîìó âîíè ïîäàðóâàëè íàì àâòîìîá³ëü
ÓÀÇ, âëàñíèìè çóñèëëÿìè ïåðåêðèëè 2-
ïîâåðõîâèé æèòëîâèé êîðïóñ, ïîò³ì êó-
ïèëè ÂÀÇ 2107, òîð³ê çàáåçïå÷èëè âàãî-
íîì âóã³ëëÿ. Êîëèøí³é íà÷àëüíèê óïðàâ-
ë³ííÿ íàâ³òü ïîäàðóâàâ îñîáèñòå ï³àí³íî.
Íà æàëü, ï³ñëÿ ïåðåâåäåííÿ éîãî íà ðî-
áîòó â ³íøó îáëàñòü öÿ äîïîìîãà ïðèïè-
íèëàñÿ. Íà ìîº ïðîõàííÿ Óìàíñüêèé
ñ³ëüìàøçàâîä ìèíóëîãî ðîêó ïîäàðóâàâ
íàì äèñêîáîðîíó, àäæå ìè ìàºìî 54 ãåê-
òàðè îðíî¿ çåìë³. ²íø³ òàêîæ ï³äòðèìó-
þòü.

— Ïëàíóºòå âçÿòè ó÷àñòü ó òåëåìàðàôî-
í³ íà òåëåêàíàë³ “Êè¿â” 8 ÷åðâíÿ?

— Òàê! Õòî æ êðàùå çà ìåíå ðîçïîâ³ñòü
ëþäÿì ïðî íàøó øêîëó-³íòåðíàò? ß ïðà-
öþþ ó í³é ³ç 1968-ãî, à îñòàíí³õ 23 ðîêè
º äèðåêòîðîì, äî ñëîâà, âñ³ 23 ðîêè ïðî-
ïðàöþâàâ ç ôîðìóëþâàííÿì “òèì÷àñîâî
âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè äèðåêòîðà”, àëå
âè ïðî öå íå ïèø³òü!

Записав
Дмитро КАЗАНАК,

“Хрещати ”

8 червня о 18.00 прямом ефірі
теле анал “Київ” розпочнеться
2- одинний бла одійний телема-
рафон “Наші діти. Ч жих дітей не
б ває”. Йо о метою є збір оштів
на придбання обладнання для
професійно о навчання спеціаль-
ної ш оли-інтернат села Бабан а
Умансь о о район Чер ась ої
області, в я ій жив ть і навчають-
ся діти з фізичними та роз мови-
ми вадами. Про інтернат і йо о
проблеми розповів ореспонден-
тові “Хрещати а” йо о дире тор
Гри орій Васильович Кобилян-
сь ий.
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Про направлення депутатських запитів 
Київському міському голові та посадовим

особам виконавчого органу Київради
Рішення Київської міської ради № 1052/3865 від 25 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, частин сьомої та вось�
мої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 7.2 статті 7 Регламенту Ки�
ївської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 14.06.06 № 14/14, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàïðàâèòè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëî-
â³ òà ïîñàäîâèì îñîáàì âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) äåïóòàòñüê³ çàïèòè, âíåñåí³
äåïóòàòàìè Êè¿âðàäè òà ï³äòðèìàí³ íà ïëå-
íàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè 25.10.07, çã³ä-
íî ç äîäàòêàìè.

2. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà ïîñà-
äîâèì îñîáàì, ÿêèì íàïðàâëåíî äåïóòàò-
ñüêèé çàïèò, íàäàòè îô³ö³éíó ïèñüìîâó
â³äïîâ³äü íà íüîãî Êè¿âðàä³ ³ äåïóòàòàì
Êè¿âðàäè ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â ç äíÿ îò-
ðèìàííÿ çàïèòó.

3. Âçÿòè äî â³äîìà ÷àñòèíó ÷åòâåðòó ñòàò-
ò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ñòàòóñ äåïóòà-
ò³â ì³ñöåâèõ ðàä”, â ÿê³é çàçíà÷åíî, ùî ÿê-
ùî çàïèò ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí íå ìîæå
áóòè ðîçãëÿíóòèé ó âñòàíîâëåíèé Êè¿âðà-
äîþ ñòðîê, òî ïîñàäîâà îñîáà çîáîâ’ÿçàíà
ïèñüìîâî ïîâ³äîìèòè ïðî öå Êè¿âðàä³ òà
äåïóòàòîâ³ Êè¿âðàäè, ÿêèé âí³ñ çàïèò, ³ çà-
ïðîïîíóâàòè ³íøèé ñòðîê, ÿêèé íå ïîâè-
íåí ïåðåâèùóâàòè îäíîãî ì³ñÿöÿ ç äíÿ
îäåðæàííÿ çàïèòó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Додаток 1
до рішення Київської міської ради № 1052/3865 від 25 жовтня 2007 року

Депутатські запити до Київського міського голови, внесені депутатами
Київради та підтримані на пленарному засіданні Київради 25.10.07

Автор запит Корот ий зміст запит

1. Березен о Сер ій Іванович —
деп татсь а фра ція "Бло Леоніда
Черновець о о"

Про створення спортивних майданчи ів
в місті Києві

2. Бо атирьов Оле сандр І орович –
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо пор шення За он У раїни "Про
стат с деп татів місцевих рад"
ерівництвом Подільсь о о район

3. Бойч Ми ола Андрійович —
деп татсь а р па "Єдність"

Про пор шення до овор оренди земель-
ної ділян и а ціонерним товариством
від рито о тип омпанією "Д.І.Б." на в л.
П ш інсь ій, 33-а, 37-б Шевчен івсь ом
районі

4. Бондарен о Володимир Дмитрович —
деп татсь а фра ція "Бло Віталія Клич а"

Щодо теплово о рафі роботи мереж
"Київенер о"

5. Греч івсь ий Павло Ми олайович —
деп татсь а фра ція "Бло Леоніда
Черновець о о"

Щодо відновлення тролейб сно о
маршр т №15

6. Дмитр Юрій Павлович — деп татсь а
фра ція "Бло Юлії Тимошен о"

Щодо телепередач на аналі ТРК "Київ"

7. Добр ць ий І ор І орович — деп татсь а
фра ція "Бло Юлії Тимошен о"

Про створення робочої р пи щодо
вивчення питання приватизації земельних
діляно ромадянами та проведення
позачер ової сесії з цих питань

8. Іш нінов Юрій Гри орович — деп татсь а
фра ція "Бло Леоніда Черновець о о"

Щодо стан вивезення сміття в місті та
за півлі нових онтейнерів для сміття

9. Клич о Віталій Володимирович —
деп татсь а фра ція "Бло Віталія Клич а"

Щодо надання автомобіля інвалід
першої р пи Ма симен Д. Я.

10. Клич о Віталій Володимирович —
деп татсь а фра ція "Бло Віталія Клич а"

Щодо запровадження політи и широ ої
від ритості питаннях розвит житлово-
ом нально о осподарства міста та йо о
реформ вання із одночасним висвітленням
інформації на інтернет-сайтах місь ої влади

11. Комарниць ий Денис Сер ійович —
деп татсь а фра ція "Бло Леоніда
Черновець о о"

Щодо проведення апітальних ремонтних
робіт ліфтів б дин на в л. Мая овсь о о,
5-а Деснянсь ом районі

12. Комарниць ий Денис Сер ійович —
деп татсь а фра ція "Бло Леоніда
Черновець о о"

Щодо проведення ремонтних робіт та
по ращення обсл ов вання пацієнтів
Київсь ій місь ій лінічній лі арні швид ої
медичної допомо и м. Києва на в л.
Братиславсь ій, 3 Дніпровсь ом районі

13. Кононен о І ор Віталійович —
деп татсь а фра ція "Бло Леоніда
Черновець о о"

Щодо п блі ації засобах масової
інформації про об`їзні шляхи

14. Лавренен о Віталій Іванович —
деп татсь а фра ція "Бло Леоніда
Черновець о о"

Щодо проведення ремонтних робіт та
ре онстр ції дитячої полі ліні и №1
Оболонсь ом районі міста Києва

15. Л ць ий Оле сандр Юхимович —
деп татсь а фра ція "Бло Леоніда
Черновець о о"

Щодо запобі ання вини ненню сит ацій обман
інвесторів б дівельними омпаніями та звільнення
земельних діляно м. Києва від об`є тів
неза онно о б дівництва

16. Меліхова Тетяна Іванівна —
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо виділення земельної ділян и пенсіонерці,
часниці Вели ої Вітчизняної війни, інвалід др ої
р пи Ма симен о Галині Іванівні

17. Міронов Валерій Єв енович —
деп татсь а фра ція "Бло "Наша
У раїна"

Щодо неви онання рішення Київради від
31.10.06 №121/177

18. Міронов Валерій Єв енович —
деп татсь а фра ція "Бло "Наша
У раїна"

Щодо неви онання рішення Київради від
31.10.06 №120/177

19. Павловсь ий Андрій Михайлович
— деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Про розірвання до овор оренди з омпанією
"Д.І.Б." щодо земельної ділян и на в л.
П ш інсь ій, 33-а, 37-б Шевчен івсь ом районі

20. Павловсь ий Андрій Михайлович
— деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо апітально о ремонт б дин на в л.
Артема, 103 Шевчен івсь ом районі

21. Павловсь ий Андрій Михайлович
— деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Про надання вартир постраждалим
меш анцям б дин на в л. Жилянсь ій, 120-б
Шевчен івсь ом районі

22. Павловсь ий Андрій Михайлович
— деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо оренди приміщення на в л.
Б.Хмельниць о о, 51-б товариством Червоний
Хрест У раїни

23. Павловсь ий Андрій Михайлович
— деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо надання земельної ділян и ромадянці
К павсь ій Л.Ф.

24. Пономарен о Оле сандр
Володимирович — деп татсь а
фра ція "Бло Юлії Тимошен о"

Щодо проведення ромадсь их сл хань з
привод заб дови території в районі озера
Вид биць е

25. Салій Іван Ми олайович —
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо фінанс вання азет "Вечірній Київ" та
"Хрещати "

26. Сахно Юрій Петрович —
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо мов проживання меш анців б дин
46/1 на проспе ті 40-річчя Жовтня Го-
лосіївсь ом районі

27. Чер ась ий І ор Борисович —
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Про проведення ромадсь их сл хань щодо
б дівництва на в л. Шов овичній/ пров. І.Коз-
ловсь о о, 36/7

28. Чер ась ий І ор Борисович —
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Про замін ліфта в б дин на в л.
Шов овичній, 36/7 Печерсь ом районі

29. Черні ов Оле сандр Михайлович
— деп татсь а фра ція "Бло "Наша
У раїна"

Щодо оловних реда торів ом нальних засобів
масової інформації

30. Шлапа Алла Василівна —
деп татсь а фра ція "Бло Леоніда
Черновець о о"

Щодо відновлення арячо о водопостачання
б дин ів пров л Лабораторном , 26 та 26-а
Печерсь о о район

31. Шлапа Алла Василівна —
деп татсь а фра ція "Бло Леоніда
Черновець о о"

Щодо вирішення проблеми автомобільних
заторів на в лицях міста Києва та по ращення
забезпечення ви онання правил дорожньо о р х

32. Шлапа Алла Василівна —
деп татсь а фра ція "Бло Леоніда
Черновець о о"

Про під отов звернення Київради до
Президента У раїни, Верховної Ради У раїни та
Кабінет Міністрів У раїни щодо внесення змін
до чинно о за онодавства У раїни в сфері
ре лювання дорожньо о р х

Заст пни місь о о олови — Се ретар Київради О. Дов ий

Додаток 2
до рішення Київської міської ради № 1052/3865 від 25 жовтня 2007 року

Депутатські запити до посадових осіб виконавчого органу Київради 
(Київської міської державної адміністрації), внесені депутатами 

Київради та підтримані на пленарному засіданні Київради 25.10.07
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Заст пни місь о о олови — Се ретар Київради О. Дов ий

1 Бо атирьов Оле сандр
І орович — деп татсь а
фра ція "Партія ре іонів"

Ви он ючом обов`яз и заст пни а олови Київсь ої
місь ої державної адміністрації Лещен Е.В.
Начальни Головно о правління містоб д вання,
архіте т ри та дизайн місь о о середовища
Присяжню В.Ф.
Щодо дотримання чинно о за онодавства під час

реалізації прое т б дівництва офісно о центр з
підземним пар ін ом на проспе ті Броварсь ом , 31
Деснянсь ом районі

2 Павловсь ий Андрій
Михайлович — деп татсь а
фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Заст пни Генерально о про рора У раїни —
про рор м. Києва Блажівсь ом Є.М.
Про надання вартир постраждалим меш анцям

б дин на в л. Жилянсь ій, 120-б Шевчен івсь ом
районі

3 Шлапа Алла Василівна —
деп татсь а фра ція "Бло
Леоніда Черновець о о"

Заст пни олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації — начальни Головно о правління зе-
мельних рес рсів Київсь ої місь ої державної
адміністрації М хови ов A.M.
Щодо надання інформації про землевідведення

релі ійним ор анізаціям міста Києва

4 Шлапа Алла Василівна —
деп татсь а фра ція "Бло
Леоніда Черновець о о"

Заст пни олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації — начальни Головно о правління
земельних рес рсів Київсь ої місь ої державної
адміністрації М хови ов A.M.
Щодо передання адастрової справи ромадян и

Кара ічі Ю.І. до постійної омісії Київради з питань
земельних відносин

Про Київську міську програму регулювання 
чисельності безпритульних тварин гуманними

методами
Рішення Київської міської ради № 1080/3913 від 25 жовтня 2007 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні” та Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàáîðîíèòè âèëîâ òâàðèí ç ìåòîþ ¿õ
çíèùåííÿ íà òåðèòîð³¿ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè Êè¿âñüêó ì³ñüêó ïðîãðàìó
ðåãóëþâàííÿ ÷èñåëüíîñò³ áåçïðèòóëüíèõ
òâàðèí ãóìàííèìè ìåòîäàìè â ðåäàêö³¿
çã³äíî ç äîäàòêîì.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèì ó ì.
Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì ïðè ôîð-

ìóâàíí³ ïðîåêò³â áþäæåò³â ïåðåäáà÷èòè çà-
áåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ïðîãðàìîþ ðåãóëþâàí-
íÿ ÷èñåëüíîñò³ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí ãó-
ìàííèìè ìåòîäàì, íà â³äïîâ³äíèé ð³ê.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток
до рішення Київської міської ради № 1080/3913 від 25 жовтня 2007 року

Київська міська програма регулювання чисельності 
безпритульних тварин гуманними методами

Çì³ñò
1. Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ.
2. Ïðîåêò ïàñïîðòà ïðîãðàìè.
3. Ñêëàä ïðîáëåìè òà îáãðóíòóâàííÿ íå-

îáõ³äíîñò³ ¿¿ ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîãðàìíèì ìå-
òîäîì.

4. Ìåòà ïðîãðàìè.
5. Îá´ðóíòóâàííÿ øëÿõ³â ³ çàñîá³â ðîç-

â’ÿçàííÿ ïðîáëåìè.
6. Ñòðîêè òà åòàïè âèêîíàííÿ ïðîãðà-

ìè.
7. Ïåðåë³ê çàõîä³â ³ çàâäàíü ïðîãðàìè,

ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ ïðîãðàìè.
8. Îðãàí³çàö³ÿ óïðàâë³ííÿ òà êîíòðîëþ

çà õîäîì âèêîíàííÿ ïðîãðàìè.
9. Î÷³êóâàí³ ê³íöåâ³ ðåçóëüòàòè âèêîíàí-

íÿ ïðîãðàìè.
1. Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
1. Êè¿âñüêà ì³ñüêà ïðîãðàìà ðåãóëþâàí-

íÿ ÷èñåëüíîñò³ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí ãó-
ìàííèìè ìåòîäàìè (äàë³ — Ïðîãðàìà) ðîç-
ðîáëåíà â³äïîâ³äíî äî âèìîã ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè â³ä 08.02.06 ¹ 73-01ð
“Ïðî ïîðÿäîê ðîçðîáëåííÿ, ô³íàíñóâàí-
íÿ ³ ìîí³òîðèíãó ì³ñüêèõ ïðîãðàì òà âêëþ-
÷åííÿ ¿õ äî ùîð³÷íèõ ïðîãðàì ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà” òà
íàêàçó Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè â³ä
29.12.02 ¹ 1098 “Ïðî ïàñïîðòè áþäæåò-
íèõ ïðîãðàì”, çàðåºñòðîâàíîãî â Ì³í³ñ-
òåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 21.01.03 çà
¹ 47/7368.

2. Íåîáõ³äí³ñòü ðîçðîáëåííÿ Ïðîãðàìè
âèêëèêàíà âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ áåçïðèòóëü-
íèõ òâàðèí, ùî ó ñâîþ ÷åðãó ïðèçâîäèòü
äî ïîã³ðøåííÿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî-
ãî òà åêîëîã³÷íîãî ñòàíó ì³ñòà, ÿêîñò³ æèò-

òÿ ìåøêàíö³â ³ ãîñòåé ì³ñòà, çàãèáåë³ òâà-
ðèí òà æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ ç íèìè.

3. Ïðîãðàìà ñïðÿìîâàíà íà çìåíøåííÿ
÷èñåëüíîñò³ áåçïðèòóëüíèõ ñîáàê ó ì³ñò³
ãóìàííèìè ìåòîäàìè òà êîíôë³êòíèõ ñè-
òóàö³é, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïåðåáóâàííÿì òàêèõ
òâàðèí íà òåðèòîð³¿ ì. Êèºâà.

Ïðîãðàìà òàêîæ ñïðÿìîâàíà íà ðîáîòó
ç íàñåëåííÿì ùîäî âïðîâàäæåííÿ â ñó-
ñï³ëüíó ñâ³äîì³ñòü ñòàíäàðò³â ãóìàííîãî
ïîâîäæåííÿ ç òâàðèíàìè.

4. Ïðîãðàìà ó ñâî¿é îñíîâí³é ÷àñòèí³ áà-
çóºòüñÿ íà ³äå¿ ñòåðèë³çàö³¿ òà ñóïðîâîäó áåç-
ïðèòóëüíèõ òâàðèí. Ñòåðèë³çîâàí³ òâàðèíè,
ÿê³ ïîâåðòàþòüñÿ äî ïîïåðåäíüîãî àðåàëó
ïåðåáóâàííÿ, îáîâ’ÿçêîâî ìàþòü áóòè ëåã-
êî â³çóàëüíî ³äåíòèô³êîâàí³ òà çíàõîäèòèñü
ï³ä îï³êîþ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè.

Ïðîãðàìà ïîâèííà ïðàöþâàòè â ïîºä-
íàíí³ ç Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ïðîãðàìîþ âè-
ð³øåííÿ ïðîáëåì ç óòðèìàííÿì äîìàøí³õ
òà ³íøèõ òâàðèí (ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
27.11.03 ¹ 213/1087), ÿêà ì³ñòèòü çàõîäè
ùîäî çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà ê³ëüê³ñòþ
òâàðèí øëÿõîì âåäåííÿ îáë³êó òà âñåá³÷-
íîãî ìîí³òîðèíãó, ðåãóëþâàííÿ ê³ëüêîñò³
áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí øëÿõîì ¿õ âèëîâó,
ñòåðèë³çàö³¿ òà óòðèìàííÿ â ïðèòóëêàõ àáî
ì³í³-ïðèòóëêàõ.

5. Ïðîãðàìîþ ïåðåäáà÷åíî ïðîâåäåííÿ
êîìïëåêñó óïðàâë³íñüêèõ, åêîíîì³÷íèõ ³
ïðàâîâèõ çàõîä³â, íàïðàâëåíèõ íà çíèæåí-
íÿ ÷èñåëüíîñò³ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí ó
ì³ñò³ ãóìàííèìè ìåòîäàìè, à ñàìå:

âåäåííÿ ñèñòåìè âñåá³÷íîãî ìîí³òîðèí-
ãó ç óñ³õ ïèòàíü, ùî ïîâ’ÿçàí³ ç áåçïðè-
òóëüíèìè òâàðèíàìè;

ïðîâåäåííÿ ìàñîâî¿ ñòåðèë³çàö³¿ áåçïðè-
òóëüíèõ òâàðèí ç ïîâåðíåííÿì äî àðåàëó
¿õ ïîïåðåäíüîãî ïåðåáóâàííÿ ³ ïîñòóïîâå,
ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ðîê³â, çíà÷íå çíèæåííÿ
¿õ ê³ëüêîñò³;

îðãàí³çàö³ÿ âèëîâó áåçïðèòóëüíèõ òâà-
ðèí ãóìàííèì ìåòîäîì íà îñíîâ³ íîâ³ò-
í³õ òåõíîëîã³é òà êðàùîãî ì³æíàðîäíîãî
äîñâ³äó;

ïëàíóâàííÿ òà ïðîâåäåííÿ ùîð³÷íèõ
ïðîòèåï³çîîòè÷íèõ çàõîä³â: îáîâ’ÿçêîâà
âàêöèíàö³ÿ òâàðèí, ùî âèïóñêàþòüñÿ íà
âîëþ, â³ä ñêàçó òà ëåïòîñï³ðîçó ç âèëó-
÷åííÿì àãðåñèâíèõ ³ õâîðèõ òâàðèí;

ïðîâåäåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ çàõîä³â òà
íàâ÷àëüíî-ïðîñâ³òíèöüêî¿ ðîáîòè.

6. Ä³ÿ Ïðîãðàìè ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïðîòÿ-
ãîì 2008—2011 ðîê³â íà òåðèòîð³¿ ì. Êè-
ºâà.

7. Ó ö³é Ïðîãðàì³ òåðì³íè âæèâàþòüñÿ
â òàêîìó çíà÷åíí³:

ãóìàííå ñòàâëåííÿ äî òâàðèí — ä³¿, ùî
â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì çàõèñòó òâàðèí â³ä
æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ ³ ïåðåäáà÷àþòü
äîáðîçè÷ëèâå ñòàâëåííÿ äî òâàðèí, ñïðè-
ÿííÿ ¿õ áëàãó, ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ ¿õ æèò-
òÿ òîùî;

áåçïðèòóëüí³ òâàðèíè — ñîáàêè òà êî-
òè, ÿê³ íå ìàþòü âëàñíèêà;

îï³êóí áåçïðèòóëüíî¿ òâàðèíè — ô³çè÷-
íà îñîáà, ÿêà âíåñåíà äî ºäèíîãî ðåºñòðó
îï³êóí³â áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí, áåçïîñå-
ðåäíüî ñóïðîâîäæóº áåçïðèòóëüíó òâàðè-
íó çà óìîâ ¿¿ îáë³êó òà ³äåíòèô³êàö³¿ ó âñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó;

ºäèíèé ðåºñòð îï³êóí³â áåçïðèòóëüíèõ
òâàðèí — àâòîìàòèçîâàíà ñèñòåìà çáîðó,
íàêîïè÷åííÿ, îáðîáêè òà çáåð³ãàííÿ äà-
íèõ, ÿêó âåäå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
“Öåíòð ³äåíòèô³êàö³¿ òâàðèí”, ïðî ô³çè÷-
íèõ ÷è þðèäè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ñóïðîâîäæó-
þòü áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí, ìàþòü â³äïî-
â³äí³ ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè;

ñóïðîâ³ä áåçïðèòóëüíî¿ òâàðèíè — çà-
áåçïå÷åííÿ ¿¿ á³îëîã³÷íèõ, âèäîâèõ òà ³í-
äèâ³äóàëüíèõ ïîòðåá áåç çì³íè àðåàëó ¿¿
ïåðåáóâàííÿ;

ïðèòóëêè (ì³í³-ïðèòóëêè) äëÿ òâàðèí —
ñïåö³àëüíî îáëàäíàí³ ïðèì³ùåííÿ àáî òå-
ðèòîð³¿, ùî íàëåæàòü þðèäè÷í³é àáî ô³-
çè÷í³é îñîá³, ïðèçíà÷åí³ äëÿ óòðèìàííÿ
áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí, ìàþòü â³äïîâ³äí³
äîçâîëè ñàí³òàðíèõ ³ âåòåðèíàðíèõ ñëóæá;

³äåíòèô³êàö³ÿ òâàðèí — ïðèñâîºííÿ
òâàðèí³ îñîáèñòîãî ³äåíòèô³êàö³éíîãî êî-
äó;

îáë³ê áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí — ïðîöåñ
âèçíà÷åííÿ òà ìàêñèìàëüíîãî çáîðó îçíàê
òà ïåðâèííèõ äàíèõ, ùî ïðèòàìàíí³ ÷è
áåçïîñåðåäíüî ñòîñóþòüñÿ áåçïðèòóëüíî¿
òâàðèíè, ïðîâîäèòüñÿ øëÿõîì âíåñåííÿ
â³äïîâ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ äî çàãàëüíî¿ åëåê-
òðîííî¿ áàçè íåïðîäóêòèâíèõ òâàðèí â ì.
Êèºâ³;

çàãàëüíà åëåêòðîííà áàçà äàíèõ íåïðî-
äóêòèâíèõ òâàðèí â ì. Êèºâ³ — àâòîìà-
òèçîâàíà ñèñòåìà çáîðó, íàêîïè÷åííÿ, îá-

ðîáêè òà çáåð³ãàííÿ äàíèõ ïðî òâàðèí;
òèì÷àñîâà ³çîëÿö³ÿ òâàðèí (êàðàíòèíó-

âàííÿ) — òèì÷àñîâå ïåðåáóâàííÿ òâàðèí
ó ïóíêòàõ ïåðåòðèìêè òà ïðèòóëêàõ (ì³-
í³-ïðèòóëêàõ) äëÿ óòðèìàííÿ òâàðèí äî
âèð³øåííÿ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ¿õ ïîäàëü-
øèì óòðèìàííÿì;

êàðàíòèííèé ìàéäàí÷èê — ñïåö³àëüíî
îáëàäíàí³ ïðèì³ùåííÿ àáî ÷àñòèíè ïðè-
ì³ùåíü, ÿê³ ïðèçíà÷åí³ äëÿ òèì÷àñîâîãî
óòðèìàííÿ äîìàøí³õ òâàðèí ó ðàç³ ¿õ âè-
ëîâó ÷è òèì÷àñîâî¿ ³çîëÿö³¿;

æîðñòîêå ïîâîäæåííÿ ç òâàðèíàìè —
ïîâîäæåííÿ ç òâàðèíàìè ³ç çàñòîñóâàí-
íÿì íàñèëüíèöüêèõ ìåòîä³â, à òàêîæ
íàöüêóâàííÿ òâàðèí îäíà íà îäíó, â÷èíå-
íå ç õóë³ãàíñüêèõ ÷è êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â,
óòðèìàííÿ òâàðèí â óìîâàõ, ÿê³ íå â³äïî-
â³äàþòü ô³ç³îëîã³÷íèì òà âèäîâèì îñîáëè-
âîñòÿì;

ñîáàêè, ùî âèçíàí³ íåáåçïå÷íèìè, —
ñîáàêè, ÿê³ âæå ïðîÿâèëè íåñïðîâîêîâà-
íó àãðåñ³þ äî ëþäåé ³ òâàðèí, ùî ï³äòâåð-
äæåíî â³äïîâ³äíèì ïðîòîêîëîì (àêòîì),
ñêëàäåíèì çà âèìîãàìè çàêîíîäàâñòâà
Óêðà¿íè;

ñîáàêè çàãóáëåí³ ³ ïîêèíóò³ — öå îäè-
íî÷í³, çàçâè÷àé ïîðîäí³ òâàðèíè, ùî ìà-
ëè ãîñïîäàðÿ ³ ä³ì, àëå ç ð³çíèõ ïðè÷èí
âòðàòèëè ¿õ;

ñîáàêè ïîòîìñòâåíî âóëè÷í³ — öå ïå-
ðåâàæíî áåçïîðîäí³ òâàðèíè, ùî æèâóòü
çãðàÿìè á³ëüø-ìåíø ïîñò³éíîãî ñêëàäó,
íà âèçíà÷åí³é “ñâî¿é” òåðèòîð³¿ (áóä³âåëü-
í³ ìàéäàí÷èêè, äâîðè ³ ò. ä.), ùî çàáåç-
ïå÷óº ¿õ íåîáõ³äíèìè äëÿ æèòòÿ óìîâàìè.
Ö³ òâàðèíè â ñï³ëüíîñò³ ñâî¿é óòâîðèëè
ñêëàäíó, ñàìîðåãóëüîâàíó ñèñòåìó — ïî-
ïóëÿö³þ, íàéìåíøîþ ëàíêîþ ÿêî¿ º çãðàÿ.
Çà ñòîë³òòÿ ïîïóëÿö³ÿ âèðîáèëà ïðèðîäí³
ìåõàí³çìè áîðîòüáè çà ñâîº ³ñíóâàííÿ ³ç
çîâí³øí³ì òèñêîì: êîíêóðåíòàìè, õâîðî-
áàìè òà ³íøå. Áåç óðàõóâàííÿ ö³º¿ îáñòà-
âèíè íåìîæëèâî âïëèâàòè íà ïðîöåñè,
ùî â³äáóâàþòüñÿ ïðè âçàºìîä³¿ ïîïóëÿö³¿
òâàðèí òà ëþäñüêîãî ñóñï³ëüñòâà;

ñïðîâîêîâàíà àãðåñ³ÿ — àãðåñèâíà ïî-
âåä³íêà ñîáàêè, ÿêà âèêëèêàíà íàâìèñíè-
ìè ä³ÿìè òðåò³õ îñ³á;

øêîäà, çàïîä³ÿíà òðåò³é îñîá³ âíàñë³äîê
àãðåñèâíî¿ àáî íåïåðåäáà÷óâàíî¿ ä³¿ òâà-
ðèíè,— øêîäà, ÿêà ïðèçâåëà äî ïîã³ðøåí-
íÿ ô³çè÷íîãî àáî ïñèõ³÷íîãî ñòàíó çäî-
ðîâ’ÿ ëþäèíè, óøêîäæåííÿ ìàéíà, ÿêùî
ìàº ì³ñöå ïðè÷èííèé çâ’ÿçîê ì³æ ä³ºþ
ö³º¿ òâàðèíè ³ çàïîä³ÿíîþ øêîäîþ.

Ïðîãðàìà ï³äãîòîâëåíà Ãîëîâíèì
óïðàâë³ííÿì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðè áåçïîñåðåä-
í³é ó÷àñò³ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ
“Öåíòð ³äåíòèô³êàö³¿ òâàðèí”, “Êè¿âñüêà
ì³ñüêà ë³êàðíÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè”,
“Ïðèòóëîê äëÿ òâàðèí” òà çàö³êàâëåíèõ
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ îï³êóþòüñÿ
äîëåþ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí.

2. Ïðîåêò ïàñïîðòà Ïðîãðàìè 
Ïàñïîðò áþäæåòíî¿ ïðîãðàìè íà 2008-2011 ðîêè
1. 240604. 100203 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ

(ÊÔÊÂ) òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ
(íàéìåíóâàííÿ ãîëîâíîãî ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â)

2. 240604,100203 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
(ÊÔÊÂ) òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ, êîìóíàëüí³ 

ï³äïðèºìñòâà “Öåíòð  ³äåíòèô³êàö³¿ òâàðèí”,
“Êè¿âñüêà ì³ñüêà ë³êàðíÿ âåòåðèíàðíî¿ 
ìåäèöèíè”, “Ïðèòóëîê äëÿ òâàðèí”
(íàéìåíóâàííÿ â³äïîâ³äíîãî âèêîíàâöÿ)

3. 240604,100203 Êè¿âñüêà ì³ñüêà ïðîãðàìà ðåãóëþâàííÿ 
(ÊÔÊÂ) ÷èñåëüíîñò³ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí 

ãóìàííèìè ìåòîäàìè
(íàéìåíóâàííÿ áþäæåòíî¿ ïðîãðàìè)

4. Îáñÿã áþäæåòíîãî ïðèçíà÷åííÿ:
76 325 òèñ. ãðí, ó òîìó ÷èñë³:

³ç çàãàëüíîãî ôîíäó áþäæåòó — 75 995
òèñ. ãðí, ³ç ñïåö³àëüíîãî ôîíäó — 330 òèñ.
ãðí, ç íèõ:

— íà 2008 ð³ê îáñÿã áþäæåòíîãî ïðè-
çíà÷åííÿ — 43225 òèñ. ãðí, ó òîìó ÷èñë³
³ç çàãàëüíîãî ôîíäó áþäæåòó — 200 òèñ.
ãðí, ³ç ñïåö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó — 135
òèñ. ãðí.;

— íà 2009 ð³ê îáñÿã áþäæåòíîãî ïðè-
çíà÷åííÿ — 10970 òèñ. ãðí, ó òîìó ÷èñë³
³ç çàãàëüíîãî ôîíäó áþäæåòó — 10905 òèñ.
ãðí, ³ç ñïåö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó — 65
òèñ. ãðí.;

— íà 2010 ð³ê îáñÿã áþäæåòíîãî ïðè-
çíà÷åííÿ — 10985 òèñ. ãðí, ó òîìó ÷èñë³

³ç çàãàëüíîãî ôîíäó áþäæåòó — 10920 òèñ.
ãðí, ³ç ñïåö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó — 65
òèñ. ãðí.;

— íà 2011 ð³ê îáñÿã áþäæåòíîãî ïðè-
çíà÷åííÿ — 11010 òèñ. ãðí, ó òîìó ÷èñë³
³ç çàãàëüíîãî ôîíäó áþäæåòó — 10945 òèñ.
ãðí, ³ç ñïåö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó — 65
òèñ. ãðí.

Ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â Ïðîãðàìè çä³é-
ñíþºòüñÿ â ìåæàõ êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó
ì³ñüêîìó òà ðàéîííèõ áþäæåòàõ â ì. Êè-
ºâ³ íà â³äïîâ³äíèé ð³ê, à òàêîæ çà ðàõóíîê
êîøò³â â³ä ãîñïðîçðàõóíêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³
êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ “Öåíòð ³äåíòè-
ô³êàö³¿ òâàðèí”, “Êè¿âñüêà ì³ñüêà ë³êàð-
íÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè”, “Ïðèòóëîê
äëÿ òâàðèí”.
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íè íà îõîðîíó çäîðîâ’ÿ â³ä ñïîñòåð³ãàí-
íÿ çà ñòðàæäàííÿìè, çàãèáåëëþ áåçïðè-
òóëüíèõ òâàðèí âíàñë³äîê æîðñòîêîãî
ïîâîäæåííÿ ç íèìè.

Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ âñåá³÷íî-
ãî ìîí³òîðèíãó ç óñ³õ íàïðÿìê³â ä³ÿëü-
íîñò³, ïîâ’ÿçàíèõ ç óòðèìàííÿì òâàðèí
â ì³ñò³ ó 2005 ðîö³, áóëî âèçíà÷åíî, ùî
ïîïóëÿö³ÿ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí ïîïîâ-
íþºòüñÿ çà ðàõóíîê:

ðîçìíîæåííÿ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí;
òâàðèí, ÿê³ ìàëè âëàñíèêà, àëå áóëè

çàãóáëåí³, âèêèíóò³ íà âóëèöþ, ïîêèíó-
ò³ â ì³ñöÿõ íåñàíêö³îíîâàíîãî ïðîäàæó
òîùî;

áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí, ÿê³ ì³ãðóâàëè ç
ïðèì³ñüêèõ ðàéîí³â íà òàê çâàí³ “â³ëüí³
òåðèòîð³¿”.

Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíîãî ñîö³îëî-
ã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ â ãðóäí³ 2006 ðîêó,
67,7% ðåñïîíäåíò³â é äîñ³ ââàæàþòü áåç-
ïðèòóëüíèõ òâàðèí íåâèð³øåíîþ ïðîá-
ëåìîþ äëÿ ì³ñòà. Îö³íþþ÷è åôåêòèâ-
í³ñòü îçíà÷åíèõ çàõîä³â, ðåñïîíäåíòè íà-
äàþòü ïåðåâàãó çá³ëüøåííþ ê³ëüêîñò³
ïðèòóëê³â (40,59%), ñòåðèë³çàö³¿ (31,68%)
òà ³íôîðìàö³éíî-ïðîñâ³òíèöüêèì çàõî-
äàì (14,52%). Çíèùåííÿ áåçïðèòóëüíèõ
òâàðèí ââàæàº åôåêòèâíèì ëèøå êîæåí
äåñÿòèé ðåñïîíäåíò (11,55%).

Ïðîãðàìîþ ïåðåäáà÷åíî ñòâîðåííÿ
åôåêòèâíîãî ìåõàí³çìó âçàºìîä³¿ âèêî-
íàâ÷èõ îðãàí³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè,
â³äïîâ³äíèõ ñëóæá, óñòàíîâ, êîìóíàëü-
íèõ ï³äïðèºìñòâ, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çà-
ö³é òà ô³çè÷íèõ îñ³á ùîäî ðåãóëþâàííÿ
ê³ëüêîñò³ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí íà îñ-
íîâ³ ãóìàííîãî ïîâîäæåííÿ òà â³äïîâ³-
äàëüíîãî ñòàâëåííÿ äî íèõ.

Ñåðåä âàæëèâèõ ôàêòîð³â ³ ïðîáëåì
ùîäî ðåãóëþâàííÿ ÷èñåëüíîñò³ áåçïðè-
òóëüíèõ òâàðèí â ì. Êèºâ³ ïîòð³áíî âè-
ä³ëèòè òàê³:

1. Íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³: íåâðåãóëüîâà-
í³ íà íîðìàòèâíî-ïðàâîâîìó ð³âí³ ïè-
òàííÿ â³äëîâó, ïåðåòðèìêè, ñèñòåìè îá-
ë³êó, ³äåíòèô³êàö³¿ òà ñóïðîâîäó áåçïðè-
òóëüíèõ òâàðèí, ùî çíàõîäÿòüñÿ ï³ä îï³-
êîþ ô³çè÷íî¿ ÷è þðèäè÷íî¿ îñîáè, à òà-
êîæ ìåõàí³çìè åêîíîì³÷íîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ âèð³øåííÿ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü, ùî
ïîâ’ÿçàí³ ç áåçïðèòóëüíèìè òâàðèíàìè.

2. Îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷í³: íåäîñòàò-
íÿ ê³ëüê³ñòü ïðèòóëê³â ³ â³äñóòí³ñòü ì³-
í³-ïðèòóëê³â, íåäîñòàòí³é ð³âåíü ïðîçî-
ðîñò³ ñèñòåìè ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ ïèòàííÿ â³äëîâó òà óòðèìàííÿ áåç-
ïðèòóëüíèõ òâàðèí ó ïðèòóëêó çà ðàõó-
íîê ì³ñüêîãî áþäæåòó, íå ïåðåäáà÷åíî
âèäàòêè íà ðîçâèòîê ñèñòåìè çàîõî÷åí-
íÿ ô³çè÷íèõ îñ³á, ùî îï³êóþòüñÿ áåç-
ïðèòóëüíèìè òâàðèíàìè,— ¿õ îáë³êó òà
³äåíòèô³êàö³¿ ³ ñóïðîâîäó áåçïðèòóëüíèõ
òâàðèí, ïðîâåäåííÿ òåìàòè÷íèõ ³íôîð-
ìàö³éíî-ïðîñâ³òíèöüêèõ çàõîä³â òîùî.

3. Âèðîáíè÷î-òåõí³÷í³: íåäîñòàòíÿ êî-
ìóíàëüíà âèðîáíè÷î-òåõí³÷íà áàçà ùî-
äî âåòåðèíàðíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ³ ï³ñ-
ëÿîïåðàö³éíîãî óòðèìàííÿ áåçïðèòóëü-
íèõ òâàðèí, òðàíñïîðòóâàííÿ, ââåäåííÿ
ñó÷àñíèõ ãóìàííèõ ìåòîä³â ¿õ çíåðóõîì-
ëåííÿ òà âèëîâó.

Ðàí³øå ÷èñåëüí³ñòü áåçïðèòóëüíèõ òâà-
ðèí ðåãóëþâàëàñÿ øëÿõîì â³äëîâó ³ çíè-
ùåííÿ, àëå òàêèé ï³äõ³ä âñòóïàâ ó êîí-
ôë³êò ç ïîïóëÿö³éíèìè çàêîíàìè ïðè-
ðîäè, çà ÿêèìè ÷èñåëüí³ñòü çãðàé â³äíîâ-
ëþºòüñÿ, òîáòî çàáåçïå÷óâàëîñÿ â³äòâî-
ðåííÿ ïîïóëÿö³¿. Æîðñòîê³ñòü ìåòîäó âè-
êëèêàëà ÷èñëåíí³ ñêàðãè íàñåëåííÿ. Òà-
êèì ÷èíîì ïðîáëåìà íå âèð³øóâàëàñÿ
ïðèíöèïîâî, à ÷èñåëüí³ñòü áåçïðèòóëü-
íèõ òâàðèí íå çìåíøóâàëàñü.

Âðàõîâóþ÷è ïîä³ë áåçïðèòóëüíèõ ñî-
áàê íà äâ³ êàòåãîð³¿, ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî
Ïðîãðàìà ïðèä³ëÿº îñíîâíó óâàãó ñîáà-
êàì ïîòîìñòâåíî âóëè÷íèì, ÷èñåëüí³ñòü
ÿêèõ íàéá³ëüøà, ïðîïîíóº ïðèíöèïîâî
íîâ³ øëÿõè ³ ìåòîäè, ùî çðîáëÿòü íå-
ìîæëèâèì ¿õ â³äòâîðåííÿ.

Ïðîáëåìà ðåãóëþâàííÿ ÷èñåëüíîñò³
áåçïðèòóëüíèõ ñîáàê, ÿêà óòâîðþºòüñÿ çà
ðàõóíîê çàãóáëåíèõ ³ ïîêèíóòèõ, ïîòðå-
áóº ðîçðîáêè ³íøèõ ïðîãðàìíèõ çàõîä³â,
ùî º äðóãèì íàïðÿìêîì ä³ÿëüíîñò³ ç îõî-
ðîíè òâàðèí.

Çîêðåìà, ïðè÷èíàìè ïîÿâè áåçïðè-
òóëüíèõ òâàðèí íà âóëèöÿõ ì³ñòà º:

íèçüêèé ð³âåíü êóëüòóðè íàñåëåííÿ ó
ñôåð³ ïîâîäæåííÿ ç äîìàøí³ìè òâàðèíà-
ìè;

íåäîñêîíàëà ñèñòåìà îáë³êó ñîáàê, ùî
íàëåæàòü âëàñíèêàì;

íåäîñòàòíÿ ðîáîòà ç âëàñíèêàìè ñî-
áàê, ó òîìó ÷èñë³ â àäì³í³ñòðàòèâíî-ïðà-
âîâîìó ïîë³ ³ äîïîìîãè â ñòåðèë³çàö³¿ äëÿ
çàïîá³ãàííÿ ïîÿâè íåáàæàíîãî ïîòîì-
ñòâà;

íåäîñêîíàëà ñèñòåìà ïîøóêó çàãóáëå-
íèõ òâàðèí;

íåäîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü ïðèòóëê³â òà â³ä-
ñóòí³ñòü ì³í³-ïðèòóëê³â.

Ïðîãðàìà º íàóêîâî îá´ðóíòîâàíîþ,
åôåêòèâíîþ, ìîðàëüíî ñïðîìîæíîþ òà
âðàõîâóº ñïåöèô³êó ì. Êèºâà.

4. Ìåòà Ïðîãðàìè
Îñíîâíîþ ìåòîþ Ïðîãðàìè º çìåí-

øåííÿ ê³ëüêîñò³ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí ó
ì. Êèºâ³ íà îñíîâ³ ãóìàííîãî òà â³äïî-
â³äàëüíîãî ñòàâëåííÿ äî íèõ, âèçíà÷åí-
íÿ ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â ô³çè÷íèõ òà þðè-
äè÷íèõ îñ³á, ÿê³ îï³êóþòüñÿ áåçïðèòóëü-
íèìè òâàðèíàìè, ó÷àñò³ ó âèð³øåíí³ ïè-
òàííÿ â³äïîâ³äíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³-
ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè, ñëóæá, óñòàíîâ, êîìóíàëüíèõ
ï³äïðèºìñòâ ó ö³é ñôåð³ çà â³äñóòíîñò³
÷³òêî¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ áàçè íà äåð-
æàâíîìó ð³âí³.

Çàâäàííÿìè Ïðîãðàìè º:
ïðîâåäåííÿ âñåá³÷íîãî ìîí³òîðèíãó ç

óñ³õ íàïðÿìê³â, ùî ïîâ’ÿçàí³ ç áåçïðè-
òóëüíèìè òâàðèíàìè (çá³ð, àíàë³ç òà îá-
ðîáêà äàíèõ ïðî ê³ëüê³ñòü, ñêëàä, àðåàë
ïåðåáóâàííÿ òîùî);

ñòâîðåííÿ á³ëüø êîìôîðòíèõ óìîâ äëÿ
æèòòÿ ëþäåé òà ãóìàííîãî ñåðåäîâèùà
äëÿ ³ñíóâàííÿ òâàðèí ÷åðåç çíà÷íå çìåí-
øåííÿ ÷èñåëüíîñò³ áåçïðèòóëüíèõ òâà-
ðèí;

çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ïðèòóëê³â òà ì³-
í³-ïðèòóëê³â äëÿ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí;

ïðîâåäåííÿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ñòî-
ñîâíî âèçíà÷åííÿ îá’ºêò³â òà êàòåãîð³é
ðèçèêó, ïîâ’ÿçàíèõ ç áåçïðèòóëüíèìè
òâàðèíàìè, ç ìåòîþ ï³äãîòîâêè çàõîä³â
ùîäî çàïîá³ãàííÿ çîîàíòðîïîíîçíèì çà-
õâîðþâàííÿì;

ñòâîðåííÿ ºäèíîãî ðåºñòðó îï³êóí³â
áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí â ì. Êèºâ³;

ðîçðîáêà ³ âïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè îá-
ë³êó òà ³äåíòèô³êàö³¿ áåçïðèòóëüíèõ òâà-
ðèí;

ðîçðîáêà ³ âïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè ìà-
ñîâî¿ ñòåðèë³çàö³¿, ùåïëåííÿ, ïðîô³ëàê-
òè÷íèõ îáðîáîê áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí;

ðîçðîáêà ³ âïðîâàäæåííÿ çàõîä³â ùî-
äî ï³äòðèìêè ñóïðîâîäó áåçïðèòóëüíèõ
òâàðèí ïðîòÿãîì æèòòÿ;

ðîçðîáêà ³ âïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè ³í-
ôîðìàö³éíî-ïðîñâ³òíèöüêèõ çàõîä³â ñòî-
ñîâíî ãóìàííîãî ïîâîäæåííÿ ç áåçïðè-
òóëüíèìè òâàðèíàìè, âëàøòóâàííÿ áåç-
ïðèòóëüíèõ òâàðèí, ïðîïàãóâàííÿ ñòå-
ðèë³çàö³¿ äîìàøí³õ òâàðèí òîùî.

5. Îá´ðóíòóâàííÿ øëÿõ³â ³ çàñîá³â ðîç-
â’ÿçàííÿ ïðîáëåìè

Äî âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè ìîæóòü â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çàëó÷àòèñÿ íàóêî-
âî-äîñë³äí³ ³ íàóêîâ³ óñòàíîâè, ï³äïðè-
ºìñòâà òà îðãàí³çàö³¿ ì. Êèºâà.

Ïåðø çà âñå íåîáõ³äíî âèâ÷èòè ïèòàí-
íÿ çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ áåçïðèòóëüíèõ
òâàðèí ãóìàííèìè ìåòîäàìè, íà îñíîâ³
â³äïîâ³äíèõ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, äëÿ
ïîäàëüøîãî íàóêîâîãî îá´ðóíòóâàííÿ
ïëàíóâàííÿ çàõîä³â ðåãóëþâàííÿ ÷èñåëü-
íîñò³ öèõ òâàðèí, ïðîâåäåííÿ ïðîòèåï³-
çîîòè÷íèõ çàõîä³â â ì³ñò³.

Äëÿ ïîêðàùåííÿ åôåêòèâíîñò³ êîíòðî-
ëþ â ñôåð³ ïîâîäæåííÿ ç áåçïðèòóëüíè-
ìè òâàðèíàìè ñòâîðþºòüñÿ ºäèíèé ðå-
ºñòð îï³êóí³â áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí.

ªäèíèé ðåºñòð îï³êóí³â áåçïðèòóëüíèõ
òâàðèí âåäå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
“Öåíòð ³äåíòèô³êàö³¿ òâàðèí”.

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Öåíòð
³äåíòèô³êàö³¿ òâàðèí” âñòàíîâëþº ïîðÿ-
äîê ïðîâåäåííÿ îáë³êó òà ³äåíòèô³êàö³¿
áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ
ï³ä îï³êîþ ô³çè÷íî¿ îñîáè, ç â³äïîâ³äíè-
ìè îáë³êîâèìè òà ³íøèìè ôîðìàìè,
àäàïòîâàíèìè äî ì³æíàðîäíèõ âèìîã.

Îáë³ê òà ³äåíòèô³êàö³ÿ áåçïðèòóëüíèõ
òâàðèí

Îáë³ê òà ³äåíòèô³êàö³ÿ áåçïðèòóëüíèõ
òâàðèí ïðîâîäèòüñÿ êîìóíàëüíèì ï³ä-
ïðèºìñòâîì “Öåíòð ³äåíòèô³êàö³¿ òâà-
ðèí” ÿê àäì³í³ñòðàòîðîì ºäèíî¿ áàçè äà-
íèõ íåïðîäóêòèâíèõ òâàðèí â ì. Êèºâ³.

Âèëîâ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí
Âèëîâ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí çä³éñíþ-

ºòüñÿ êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì
“Ïðèòóëîê äëÿ òâàðèí” â³äïîâ³äíî äî çà-
ÿâîê þðèäè÷íèõ îñ³á àáî îï³êóí³â, íà
òåðèòîð³¿ ÿêèõ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ òâàðèíè.

6. Ìåòà áþäæåòíî¿ ïðîãðàìè: ñòâîðåííÿ á³ëüø êîìôîðòíèõ óìîâ äëÿ æèòòÿ ëþäåé
òà ãóìàííîãî ñåðåäîâèùà äëÿ ³ñíóâàííÿ òâàðèí ÷åðåç çíà÷íå çìåíøåííÿ ÷èñåëüíîñò³
áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí.

7. Íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³:

№ п/п Назва нормативно -
правово о а та

Розділ, стаття У частині...

1. За он У раїни "Про місцеве
самовряд вання в У раїні"

ст. 26 Ви лючна омпе-
тенція сільсь их, селищ-
них, місь их рад
ст. 33 Повноваження

сфері ре лювання зе-
мельних відносин та охо-
рони нав олишньо о при-
родно о середовища

П н т 22 частини 1

2. За он У раїни "Про захист
тварин від жорсто о о
поводження"

Повністю

3. За он У раїни "Про охорон
нав олишньо о природно о се-
редовища"

ст. 5 Об`є ти правової
охорони нав олишньо о
природно о середовища
ст. 35 Державний онт-

роль ал зі охорони нав-
олишньо о природно о
середовища

ч.1,3

ч.2

4. За он У раїни "Про
забезпечення санітарно о `та
епідемічно о бла опол ччя
населення"

Повністю

5. За он У раїни "Про захист
населення від інфе ційних
хвороб"

Повністю

№ п/п Напрями діяльності

1. Нормативно-технічне та методичне забезпечення ви онання заходів Про рами

2. Створення системи всебічно о моніторин з сіх питань, що пов`язані з
безприт льними тваринами

3. Розширення мережі прит л ів та міні-прит л ів для безприт льних тварин

4. Ви онання заходів з відлов , стерилізації та с провод безприт льних тварин,
що знаходяться під опі ою

5. Інформаційне забезпечення ви онання заходів Про рами та навчально-
просвітниць а робота

8. Êàòåãîð³ÿ åêîíîì³÷íî¿ êëàñèô³êàö³¿:

9. Ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíèêè, ùî õàðàêòåðèçóþòü âèêîíàííÿ áþäæåòíî¿ ïðîãðàìè:

КЕКВ Наймен вання

1171 Розроб а нормативно-технічної до ментації

1310 С бсидії та поточні трансферти підприємствам

2410 Капітальні трансферти підприємствам: апітальне б дівництво, придбання
обладнання і предметів дов остро ово о орист вання, т.ч. спецавтотранспорт

№ з/п По азни и Одиниця
вимір

Джерело
інформації

За аль-
ний фонд

Спеціаль-
ний фонд

Разом

1 Затрат

Кіль ість
стерилізованих
тварин

ол. ел. база
даних

260 260

2 Прод т

Кіль ість
влаштованих
тварин

ол. ел. база
даних

2500 10000

3 Ефе тивності

Кіль ість
виловлених
тварин

ол. 30 000 30 000

4 Я ості

Зменшення
іль ості
безприт льних
тварин

% 80% 80%

3. Ñêëàä ïðîáëåìè òà îá´ðóíòóâàííÿ íå-
îáõ³äíîñò³ ¿¿ ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîãðàìíèì ìå-
òîäîì

Ðåãóëþâàííÿ ÷èñåëüíîñò³ áåçïðèòóëü-
íèõ òâàðèí º áàãàòîïðîô³ëüíîþ ïðîáëå-
ìîþ ³ ïîòðåáóº çàëó÷åííÿ ð³çíèõ ñòðóê-
òóð òà îðãàí³çàö³é ì³ñòà äëÿ ¿¿ âèð³øåí-
íÿ òà ïëàíóâàííÿ íà äîâãîñòðîêîâó ïåð-

ñïåêòèâó. ßê ïîêàçàâ ñâ³òîâèé äîñâ³ä,
ìàñîâå çíèùåííÿ òâàðèí ìîæå òðèâàòè
íåñê³í÷åííî, íå âèð³øóþ÷è ïðîáëåìó,
òà º åêîíîì³÷íî íåâèã³äíèì — íà ì³ñöÿ
âèëó÷åíèõ òâàðèí ì³ãðóþòü ³íø³, çàïîâ-
íþþ÷è “åêîëîã³÷í³ í³ø³” íà â³ëüíèõ òå-
ðèòîð³ÿõ. Ñë³ä íàãîëîñèòè ïðî íåîáõ³ä-
í³ñòü äîòðèìàííÿ îñîáèñòèõ ïðàâ ëþäè-

5. Çàêîíîäàâ÷³ ï³äñòàâè äëÿ âèêîíàííÿ áþäæåòíî¿ ïðîãðàìè:



7. Ïåðåë³ê çàõîä³â ³ çàâäàíü Ïðîãðàìè, ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ Ïðîãðàìè

Завдання та
наймен вання

заход

Відповідальний
ви онавець

Термін
ви онання

Обся фінанс вання (тис. рн.),
джерело фінанс вання

Джерело
фінанс -
вання

Усьо о У том числі по ро ах

2008 2009 2010 2011

1. Нормативно-технічне та методичне забезпечення ви онання заходів Про рами

Розроб а
відповідних
нормотивно-
розпорядчих
а тів, положень
та нормативів
для
забезпечення
ефе тивно о та
прозоро о
ви онання
заходів
Про рами

Головне
правління
охорони
здоров`я та
медично о
забезпечення

Січень —
т р а в е н ь
2008

Спецфонд

За альний
фонд

—

150,0

—

150,0

—

—

—

—

—

—

Розроб а мето-
дично о забез-
печення вилов ,
транспорт вання
та с провод
безприт льних
тварин, т.ч.
проведення про-
тиепізоотичних
заходів

Ком нальні
підприємства
"Центр
ідентифі ації
тварин",
"Київсь а місь а
лі арня
ветеринарної
медицини" та
"Прит ло для
тварин"

Січень —
березень
2008

Спецфонд

За альний
фонд

20,0

50,0

20,0

50,0

—

—

—

—

—

—

Вивчення мож-
ливостей засто-
с вання та ви о-
ристання препа-
ратів, що ви о-
ристов ються за
ордоном для
знер хомлення
під час вилов
та\або евтаназії
тварин

Ком нальні
підприємства
"Київсь а місь а
лі арня
ветеринарної
медицини" та
"Прит ло для
тварин"

Січень —
березень
2008

Спецфонд

За альний
фонд

15,0

50,0

15,0

50,0

—

—

—

—

—

—

Розроб а
прое тних
пропозицій для
б дівництва міні-
прит л ів

Ком нальне
підприємство
"Прит ло для
тварин"

Січень —
т р а в е н ь
2008

Спецфонд

За альний
фонд

—

200,0

—

200,0

—
—

—
—

—
—

2. Створення системи всебічно о моніторин з сіх питань, що пов`язані з
безприт льними тваринами

Ведення
системи
еле тронно о
облі опі нів
безприт льних
тварин та
тварин, що
знаходяться під
опі ою

Ком нальні
підприємства
"Центр
ідентифі ації
тварин",
"Київсь а місь а
лі арня
ветеринарної
медицини" та
"Прит ло для
тварин"

Постійно Спецфонд

За альний
фонд

60,0

—

15,0

—

15,0 15,0 15,0

Ор анізація та
технічне
забезпечення
для
запровадження
сл жби пош
за блених
тварин

Ком нальне
підприємство
"Центр
ідентифі ації
тварин"

Січень —
березень
2008

Спецфонд

За альний
фонд

50,0

50,0

50,0

50,0

—

—

—

—

—

—
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Ó âèïàäêó øêîäè, çàïîä³ÿíî¿ òðåò³é
îñîá³ âíàñë³äîê àãðåñèâíî¿ àáî íåïåðåä-
áà÷åíî¿ ä³¿ òâàðèíè, âèëîâ òâàðèí ìîæå
çä³éñíþâàòèñü çà çàÿâêàìè þðèäè÷íèõ
îñ³á äî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
“Ïðèòóëîê äëÿ òâàðèí”.

Âèëîâ òâàðèí ìîæå çä³éñíþâàòèñü
ò³ëüêè ïåðñîíàëîì, ÿêèé ìàº â³äïîâ³äíó
êâàë³ô³êàö³þ ³ äîïóñê, áóäü-ÿêèìè íå-
çàáîðîíåíèìè çàñîáàìè ³ ìåòîäàìè ç äî-
äåðæàííÿì ïðèíöèï³â ìîðàë³ ³ âèêëþ÷à-
þ÷è æîðñòîêå ïîâîäæåííÿ ç òâàðèíàìè,
à ñàìå:

ìåäèêàìåíòîçíèé — ââåäåííÿ â îðãà-
í³çì òâàðèíè ñïåö³àëüíèõ ë³êàðñüêèõ çà-
ñîá³â (ñíîä³éí³, ì³îðåëàêñàíòè, òðàíêâ³-
ë³çàòîðè), ùî çàáåçïå÷óþòü çíåðóõîìëåí-
íÿ òâàðèíè. Äëÿ ö³º¿ ìåòè âèêîðèñòîâó-
þòü ïðèìàíêè, øïðèöè ñïåö³àëüíî¿
êîíñòðóêö³¿, äóõîâ³ òðóáêè àáî ðóøíèö³;

ìåõàí³÷íèé — âèëîâ òâàðèí çà äîïî-
ìîãîþ ñïåö³àëüíèõ ìåõàí³÷íèõ ïðèñòî-
ñóâàíü (ïåòë³, ñà÷êè, ñ³òêè, æîðñòê³ íà-
øèéíèêè) àáî ðóêàìè (ò³ëüêè òâàðèí,
ÿê³ âèçíàí³ ïîòåíö³éíî áåçïå÷íèìè);

êîìá³íîâàíèé — ç çàñòîñóâàííÿì ìå-
äèêàìåíòîçíîãî òà ìåõàí³÷íîãî ñïîñîá³â
âèëîâó.

Ïðè íàäõîäæåíí³ çàÿâêè íà âèëîâ òâà-
ðèíè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Ïðèòó-
ëîê äëÿ òâàðèí” çîáîâ’ÿçàíå ïåðåäàòè
ïîâíó ³íôîðìàö³þ (íàçâà þðèäè÷íî¿ îñî-
áè, àäðåñà, ê³ëüê³ñòü òâàðèí, ïðè÷èíà çà-
ÿâè òà ³í.) äî ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é
ì. Êèºâà, ñòàòóòíîþ ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³
ÿêèõ º îõîðîíà òà çàõèñò òâàðèí â³ä æîð-
ñòîêîãî ïîâîäæåííÿ, íå ìåíøå í³æ çà
òðè äí³ äî âè¿çäó áðèãàäè ïî âèëîâó.

Âèëîâëåí³ òâàðèíè òðàíñïîðòóþòüñÿ äî
ì³ñöü óòðèìàííÿ ñïåö³àëüíî îáëàäíàíè-
ìè àâòîìîá³ëÿìè (ãðóïîþ àáî ³íäèâ³äó-
àëüíî) â êë³òêàõ.

Êàðàíòèíóâàííÿ âèëîâëåíèõ òâàðèí
Âèëîâëåí³ òâàðèíè ï³äëÿãàþòü êàðàí-

òèíóâàííþ ïðîòÿãîì 10 äí³â íà êàðàí-
òèííîìó ìàéäàí÷èêó.

Ï³ä ÷àñ êàðàíòèíóâàííÿ òâàðèíè ïî-
âèíí³ óòðèìóâàòèñÿ ³íäèâ³äóàëüíî ó ñïå-
ö³àëüíî îáëàäíàíèõ âîëüºðàõ ³ç çàáåçïå-
÷åííÿì ïîâíî¿ ³çîëÿö³¿.

Òâàðèíàì ï³ä ÷àñ êàðàíòèíóâàííÿ ïî-
âèíí³ áóòè çàáåçïå÷åí³ íåîáõ³äí³ á³îëî-
ã³÷í³, âèäîâ³ òà ³íäèâ³äóàëüí³ ïîòðåáè.
Çàáîðîíÿºòüñÿ æîðñòîêî ïîâîäèòèñÿ ç
òâàðèíàìè.

Ñòåðèë³çàö³ÿ, âàêöèíàö³ÿ òà ïðîô³ëàê-
òè÷í³ îáðîáêè áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí

Áåçïðèòóëüíà òâàðèíà, ùî çíàõîäèòü-
ñÿ ï³ä îï³êîþ, ï³äëÿãàº îáîâ’ÿçêîâ³é ñòå-
ðèë³çàö³¿, âàêöèíàö³¿ â³ä ³íôåêö³éíèõ çà-
õâîðþâàíü.

Âåòåðèíàðí³ ïðîöåäóðè ç òâàðèíàìè,
ÿê³ ìîæóòü çàïîä³ÿòè ¿ì á³ëü, ïîâèíí³
ïðîâîäèòèñÿ â óìîâàõ çíåáîëþâàííÿ, çà
âèíÿòêîì òèõ ïðîöåäóð, ùî â³äïîâ³äíî
äî âåòåðèíàðíèõ ïðàâèë âèêîíóþòüñÿ áåç
àíåñòåç³¿.

Ï³ñëÿ ñòåðèë³çàö³¿ òâàðèíà ïîâèííà çà-
áåçïå÷óâàòèñÿ ï³ñëÿîïåðàö³éíîþ ïåðå-
òðèìêîþ â óñòàíîâ³ âåòåðèíàðíî¿ ìåäè-
öèíè àáî ïðèòóëêó íà òåðì³í, ùî âñòà-
íîâëåíèé çà ìåäè÷íèìè ïîêàçíèêàìè.

Ñòåðèë³çàö³ÿ ç ï³ñëÿîïåðàö³éíîþ ïå-
ðåòðèìêîþ, âàêöèíàö³ÿ òà ïðîô³ëàêòè÷-
í³ îáðîáêè áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí ïðîâî-
äÿòüñÿ íà áàç³ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ
“Ïðèòóëîê äëÿ òâàðèí” òà “Êè¿âñüêà
ì³ñüêà ë³êàðíÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè”,
à òàêîæ â ³íøèõ óñòàíîâàõ âåòåðèíàðíî¿
ìåäèöèíè (çà çãîäîþ).

Ï³ñëÿ ñòåðèë³çàö³¿ òâàðèíè ï³äëÿãàþòü
³äåíòèô³êàö³¿ ³ ï³ñëÿ ïåðåòðèìêè ìîæóòü
áóòè ïåðåäàí³ âëàñíèêó, îï³êóíó àáî ïî-
âåðíóò³ äî ì³ñöÿ â³äëîâó. Âèêëþ÷åííÿì
º òâàðèíè, ÿê³ áóëè âèëó÷åí³ ó ãðîìàäÿí
çà ð³øåííÿì ñóäó,— òàê³ òâàðèíè ìîæóòü
áóòè ïåðåäàí³ ò³ëüêè ³íøèì âëàñíèêàì.

Ó ïåð³îä ïåðåòðèìêè äëÿ âèð³øåííÿ
ïèòàííÿ ïîäàëüøîãî âëàøòóâàííÿ òâà-
ðèí ³íôîðìàö³ÿ ïðî íèõ ïîäàºòüñÿ äî çà-
ñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é, ÿê³ îï³êóþòüñÿ äîëåþ áåç-
ïðèòóëüíèõ òâàðèí.

Åâòàíàç³ÿ áåçïðèòóëüíî¿ òâàðèíè ïðî-
âîäèòüñÿ â óñòàíîâàõ âåòåðèíàðíî¿ ìåäè-
öèíè àáî ïðèòóëêàõ âèêëþ÷íî ó ðàç³
òðàâìè àáî õâîðîáè, ùî íå ñóì³ñí³ ç æèò-
òÿì òà ó ðàç³ àãðåñèâíîñò³, ùî íå ï³äëÿ-
ãàº êîðåêö³¿.

Ð³øåííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü åâòàíàç³¿
áåçïðèòóëüíî¿ òâàðèíè ïðèéìàº ñïåö³-
àëüíà êîì³ñ³ÿ, äî ñêëàäó ÿêî¿ îáîâ’ÿçêî-

âî âõîäÿòü ïðåäñòàâíèê ãðîìàäñüêî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ òà îï³êóí (çà íàÿâí³ñòþ).

Çàáîðîíÿþòüñÿ íåãóìàíí³ ìåòîäè åâòà-
íàç³¿ òâàðèí. Ïðèì³ùåííÿ, äå ïðîâîäèòü-
ñÿ åâòàíàç³ÿ òâàðèí, ïîâèííî áóòè â³ä-
îêðåìëåíå â³ä ïðèì³ùåííÿ, äå óòðèìóþ-
òüñÿ òâàðèíè.

Ñóïðîâ³ä áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí
Ñóïðîâ³ä áåçïðèòóëüíèõ òâàðèíè ïðî-

âîäèòüñÿ îï³êóíàìè öèõ òâàðèí çà àê-
òèâíî¿ ï³äòðèìêè îðãàí³â ì³ñöåâî¿ âëà-
äè òà ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ì. Êèºâà.

Ï³ñëÿ ñòåðèë³çàö³¿ òâàðèíè ïîâåðòàþ-
òüñÿ äî àðåàëó êîëèøíüîãî ïåðåáóâàííÿ
ï³ä îï³êó ô³çè÷íî¿ ÷è þðèäè÷íî¿ îñîáè.
Òàê³ òâàðèíè, ùåïëåí³ ïðîòè ³íôåêö³é-
íèõ çàõâîðþâàíü, ñòàþòü åï³çîîòè÷íî
áåçïå÷í³ òà íå äàþòü ïðèïëîäó. ×åðåç
ïåâíèé ÷àñ ïî÷èíàºòüñÿ çíà÷íå ïðèðîä-
íå çìåíøåííÿ ¿õ ÷èñåëüíîñò³. Çàì³ùåí-
íÿ “âèáóëèõ” íåñòåðèë³çîâàíèìè òâàðè-
íàìè íåìîæëèâå, îñê³ëüêè íàâêîëî âæå
ñòåðèë³çîâàí³ çãðà¿. Ñîáàêè ïî÷íóòü çíè-
êàòè ç âóëèöü.

Äëÿ óïîðÿäêóâàííÿ îïåðàòèâíî¿ ðîáî-
òè ç áåçïðèòóëüíèìè òâàðèíàìè, à òà-
êîæ â ³íøèõ ö³ëÿõ ñòâîðþºòüñÿ áàçà äà-
íèõ îï³êóí³â áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí, ÿêó
âåäå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Öåíòð
³äåíòèô³êàö³¿ òâàðèí”.

Â îáîâ’ÿçêè îï³êóí³â áåçïðèòóëüíèõ
òâàðèí âõîäèòü:

çàáåçïå÷óâàòè äîãëÿä çà áåçïðèòóëüíè-
ìè òâàðèíàìè, ùî çíàõîäÿòüñÿ ï³ä ¿õ îï³-
êîþ, ç óðàõóâàííÿì ¿õ á³îëîã³÷íèõ, âè-
äîâèõ òà ³íäèâ³äóàëüíèõ ïîòðåá ³ îñîáëè-
âîñòåé;

ïîâ³äîìëÿòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
“Êè¿âñüêà ì³ñüêà ë³êàðíÿ âåòåðèíàðíî¿
ìåäèöèíè” ïðî âèïàäêè çàõâîðþâàííÿ
îï³êóâàíèõ òâàðèí, à òàêîæ ì³ñöåâ³ óñ-
òàíîâè ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ òà/àáî
âåòåðèíàðíî¿ ñëóæá ïðî âèïàäêè óêóñ³â
àáî òðàâìóâàííÿ ö³ºþ òâàðèíîþ ëþäåé;

ãóìàííî ïîâîäèòèñü ç áåçïðèòóëüíè-
ìè òâàðèíàìè ³ ïîâ³äîìëÿòè ïðàâîîõî-
ðîíí³ îðãàíè ïðî âèïàäêè æîðñòîêîãî
ïîâîäæåííÿ ç òâàðèíàìè, à êîìóíàëüíå
ï³äïðèºìñòâî “Öåíòð ³äåíòèô³êàö³¿ òâà-
ðèí” ó âèïàäêó çàãèáåë³ àáî çíèêíåííÿ
îï³êóâàíî¿ òâàðèíè.

Ðåàë³çàö³ÿ Ïðîãðàìè ïîâèííà çä³éñíþ-
âàòèñÿ ãóìàííèìè ìåòîäàìè, ùî âèêëþ-
÷àþòü æîðñòîêå ïîâîäæåííÿ ç òâàðèíà-
ìè, â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâ-
ñòâà Óêðà¿íè.

²íôîðìàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ
çàõîä³â Ïðîãðàìè òà íàâ÷àëüíî-ïðîñâ³ò-
íèöüêà ðîáîòà

Öåé íàïðÿìîê Ïðîãðàìè ïåðåäáà÷àº
òàê³ çàõîäè:

ï³äãîòîâêà òà ïðîâåäåííÿ òåìàòè÷íèõ
ëåêö³é, ñåì³íàð³â, êðóãëèõ ñòîë³â, êîíôå-
ðåíö³é òà íàðàä ç ïðàöþþ÷èìè â ö³é
ñôåð³ ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè,
â³äïîâ³äíèìè ñëóæáàìè, óñòàíîâàìè, êî-
ìóíàëüíèìè ï³äïðèºìñòâàìè, ãðîìàä-
ñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè;

ïðîâåäåííÿ ïðîñâ³òíèöüêî¿ ðîáîòè ñå-
ðåä íàñåëåííÿ ç ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ãó-
ìàííèì ñòàâëåííÿì äî òâàðèí;

ïðîâåäåííÿ íàâ÷àííÿ ç ï³äâèùåííÿ
êâàë³ô³êàö³¿: ñïåö³àë³ñò³â ç âèëîâó áåç-
ïðèòóëüíèõ òâàðèí, ë³êàð³â âåòåðèíàð-
íî¿ ìåäèöèíè òîùî;

âèäàííÿ òà ðîçïîâñþäæåííÿ òåìàòè÷-
íèõ äðóêîâàíèõ âèäàíü: áóêëåò³â, ïëàêà-
ò³â, ïàì’ÿòîê äëÿ ïðîâåäåííÿ ïðîñâ³ò-
íèöüêî¿ ðîáîòè ñåðåä îï³êóí³â áåçïðè-
òóëüíèõ òâàðèí òà ìåøêàíö³â ì³ñòà;

ðîçðîáêà òà çàïðîâàäæåííÿ ïðîñâ³ò-
íèöüêèõ ïðîåêò³â ó äèòÿ÷èõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ ùîäî ãóìàííîãî ïîâîäæåííÿ ç
òâàðèíàìè òà çàõèñòó ¿õ â³ä æîðñòîêîãî
ïîâîäæåííÿ;

âèãîòîâëåííÿ òà ðîçì³ùåííÿ ñîö³àëüíî¿
ðåêëàìè (³íôîðìàö³éíèõ íîñ³¿â, ñòåíä³â,
ëèñò³âîê, â³äåî- òà àóä³îðîëèê³â);

ó÷àñòü â ³íôîðìàö³éíèõ êàìïàí³ÿõ òà
êóëüòóðíî-ìàñîâèõ çàõîäàõ ³ç çàëó÷åí-
íÿì çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿;

ïðîâåäåííÿ êîíñóëüòàö³é ç íàñåëåííÿì
ñòîñîâíî îï³êè íàä áåçïðèòóëüíèìè òâà-
ðèíàìè, ùî ïåðåáóâàþòü íà òåðèòîð³¿
ì³ñòà;

ïðîïàãàíäà ãóìàííîãî ïîâîäæåííÿ ç
áåçïðèòóëüíèìè òâàðèíàìè ó çàñîáàõ ìà-
ñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

6. Ñòðîêè òà åòàïè âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè

№ п/п Етапи ви онання Про рами Стро и ви онання
Про рами

1 Розроб а необхідно о нормативно-технічно о та
методично о забезпечення ви онання заходів
Про рами

Січень — травень 2008 ро

2 Забезпечення необхідної матеріально-технічної бази
для ви онання заходів Про рами

2008 — 2009 ро и

3 Ви онання інших заходів Про рами 2008 — 2011 ро и



Проведення цільово о моніторин дов ілля,
пов`язано о з безприт льними тваринами та
визначенням об`є тів та ате орій ризи , під отов а
заходів по запобі анню зооантропонозним
захворюванням

Ком нальні підпоиємства "Центр іден-
тифі ації тварин", "Київсь а місь а лі ар-
ня ветеринарної медицини" та "Прит ло
для тварин"

Постійно Спецфонд 45,0 15,0 15,0 15,0

За альний фонд 120,0 120,0

Забезпечення системи онтролю щодо жорсто о о
поводження з тваринами, т.ч. безприт льними

Ком нальне підприємство "Центр іден-
тифі ації тварин"

Постійно Спецфонд —

За альний фонд 300,0 150,0 50,0 50,0 50,0

3. Розширення мережі прит л ів та міні-прит л ів для безприт льних тварин

Розширення та поряд вання території прит л для
безприт льних тварин смт Бородян а

Ком нальне підприємство "Прит ло для
тварин"

Січень - травень
2008

Спецфонд —

За альний фонд 7500,0 7500,0 —

Б дівництво п н т первинно о ветеринарно о о ляд
і перевантаження виловлених тварин на в л.
Сирець ій, 31а

Ком нальне підприємство "Прит ло для
тварин"

2008-2009 Спецфонд —

За альний фонд 8500,0 8500,0 — —

Створення в районах міста міні-прит л ів для
безприт льних тварин

Районні м. Києві державні адміністрації* 2008 Спецфонд —

За альний фонд 20000,0 20000,0 — —

Забезпечення тримання та лі вання безприт льних
тварин, що знаходяться прит л ах та інших за ладах
для тимчасово о переб вання та их тварин

Ком нальне підприємство "Прит ло для
тварин"

Постійно Спецфонд —

За альний фонд 29180,0 3650,0 8510,0 8510,0 8510,0

4. Ви онання заходів з відлов , стерилізації та с провод безприт льних тварин, що знаходяться під опі ою

За півля необхідно о транспорт , матеріалів і
стат вання для забезпечення вилов та
транспорт вання тварин

Ком нальне підприємство "Прит ло для
тварин"

2008 Спецфонд — —

За альний фонд 500,0 500,0

Забезпечення вилов та транспорт вання тварин,
т.ч. придбання пально о, тран вілізаторів та
дезинфі ючих та інших лі арсь их препаратів для
забезпечення вилов тварин

Ком нальне підприємство "Прит ло для
тварин"

Постійно Спецфонд — —

За альний фонд 3280,0 640,0 880,0 880,0 880,0

Забезпечення проведення стерилізації та
післяопераційно о тримання безприт льних тварин

Ком нальні підприємства "Київсь а місь а
лі арня ветеринарної медицини" та
"Прит ло для тварин"

Постійно Спецфонд —

За альний фонд 2660,0 560,0 700,0 700,0 700,0

Проведення заходів по запобі анню
зооантропонозним захворюванням серед
безприт льних тварин, що знаходяться під опі ою

Ком нальні підприємства "Київсь а місь а
лі арня ветеринарної медицини" та
"Прит ло для тварин"

Постійно Спецфонд —

За альний фонд 150,0 20,0 30,0 40,0 60,0

Забезпечення засобами ідентифі ації (мар вання)
безприт льних тварин, що знаходяться під опі ою

Ком нальне підприємство "Центр
ідентифі ації тварин"

Постійно Спецфонд 20,0 5,0 5,0 10,0 10,0

За альний фонд —

Забезпечення ф н ціон вання сл жби збор
за иблих тварин

Ком нальне підприємство "Прит ло для
тварин"

Постійно Спецфонд —

За альний фонд 2300,0 800,0 500,0 500,0 500,0

5. Інформаційне забезпечення ви онання заходів Про рами та навчально-просвітниць а робота

Проведення тематичних ле ций, семінарів, р лих
столів та онференцій

Ком нальне підприємство "Центр
ідентифі ації тварин"

Постійно Спецфонд — —

За альний фонд 210,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Проведення навчання з підвищення валіфі ації:
спеціалістів з вилов безприт льних тварин, лі арів
ветеринарної медицини тощо

Ком нальні підприємства "Київсь а місь а
лі арня ветеринарної медицини" та
"Прит ло для тварин"

Щорічно Спецфонд —

За альний фонд 90,0 60,0 10,0 10,0 10,0

Обмін досвідом з навчальними, на овими та
державними за ладами, становами,
підприємствами У раїни та зар біжних раїн щодо
вирішення проблемних питань, пов`язаних з
безприт льними тваринами в місті

Ком нальні підприємства "Центр
ідентифі ації тварин", "Київсь а місь а
лі арня ветеринарної медицини" та
"Прит ло для тварин”

Постійно Спецфонд 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0

За альний фонд

Видання та розповсюдження тематичних др ованих
видань: б летів, пла атів, пам`ято для проведення
просвітниць ої роботи серед опі нів безприт льних
тварин та меш анців міста

Ком нальне підприємство "Центр
ідентифі ації тварин"

Постійно Спецфонд 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0

За альний фонд 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Розроб а та запровадження просвітниць их прое тів
дитячих навчальних за ладах щодо манно о

поводження з тваринами та захист їх від жорсто о о
поводження

Ком нальне підприємство "Центр
ідентифі ації тварин"

Щорічно Спецфонд —

За альний фонд 240,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Ви отовлення та розміщення соціальної ре лами
(інформаційних носіїв, стендів, листіво , відео- та
а діороли ів)

Ком нальне підприємство "Центр
ідентифі ації тварин"

Постійно Спецфонд —

За альний фонд 240,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Забезпечення підтрим и тематичної web-сторін и в
мережі "Internet"

Ком нальне підприємство "Центр
ідентифі ації тварин"

Постійно Спецфонд —

За альний фонд 45,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Усьо о: — 76325,0 43360,0 10970,0 10985,0 11010,0
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8. Îðãàí³çàö³ÿ óïðàâë³ííÿ òà êîíòðîëþ
çà õîäîì âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè

1. Îðãàí³çàö³ÿ âèëîâó.
Âèëîâ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí ïðîâî-

äèòüñÿ êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì
“Ïðèòóëîê äëÿ òâàðèí” ç äîòðèìàííÿì
ïðèíöèï³â ãóìàííîñò³, â³äïîâ³äíî äî ö³º¿
Ïðîãðàìè òà ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

Çàáîðîíåíà ä³ÿëüí³ñòü ³íøèõ îðãàí³çà-
ö³é òà îñ³á, ó òîìó ÷èñë³ ïðèâàòíèõ, ñòî-
ñîâíî âèëîâó ³ çíèùåííÿ áåçïðèòóëüíèõ
òâàðèí.

Äëÿ êîíòðîëþ çà âèêîíàííÿì ïðîãðàì-
íèõ çàâäàíü ñòâîðþºòüñÿ êîì³ñ³ÿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ç ïèòàíü ðåãóëþâàííÿ ÷èñåëüíîñò³
áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí ãóìàííèìè ìåòî-
äàìè.

Äî êîìïåòåíö³¿ êîì³ñ³¿ âõîäèòü:
êîîðäèíàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ â³äïîâ³äíèõ óñ-

òàíîâ, îðãàí³çàö³é òà ï³äïðèºìñòâ ùîäî
âèêîíàííÿ çàâäàíü òà çàõîä³â Ïðîãðàìè;

ïðîâåäåííÿ ðîçñë³äóâàíü (ïåðåâ³ðîê),
ÿê³ ñòîñóþòüñÿ Ïîðóøåíü ïðè ïîâîäæåí-
í³ ç òâàðèíàìè;

ðîçãëÿä ñêàðã â³ä íàñåëåííÿ ñòîñîâíî
áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí.

Çàãàëüíå êåð³âíèöòâî ñëóæáîþ â³äëî-
âó òà âèð³øåííÿ ïðîáëåì, ùî âèíèêà-
þòü ï³ä ÷àñ âèëîâó òà òðàíñïîðòóâàííÿ
òâàðèí, ïîêëàäàºòüñÿ íà êîìóíàëüíå ï³ä-
ïðèºìñòâî “Ïðèòóëîê äëÿ òâàðèí”.

Êîíòðîëü çà ïîâîäæåííÿì ç òâàðèíà-
ìè ï³ä ÷àñ âèëîâó ìîæóòü çä³éñíþâàòè
ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é.

Ïëàíóâàííÿ âèëîâó áåçïðèòóëüíèõ òâà-
ðèí ïðîâîäèòüñÿ çà ïðèíöèïîì ñï³ðàëü-
íèõ ë³í³é. Ïîçàïëàíîâî ìîæóòü áóòè âè-
ëîâëåí³ ëèøå àãðåñèâí³, òðàâìîâàí³ òà
õâîð³ òâàðèíè, ÿê³ ïîòðåáóþòü âåòåðè-
íàðíî¿ äîïîìîãè àáî ³çîëÿö³¿.

Âèëîâó ï³äëÿãàþòü áåçïðèòóëüí³ òâà-
ðèíè. Ñîáàêè, çà âèíÿòêîì çàëèøåíèõ
âëàñíèêàìè íà ïðèâ’ÿç³, íåçàëåæíî â³ä
ïîðîäè, íàëåæíîñò³ òà ïðèçíà÷åííÿ, ó
òîìó ÷èñë³ é ò³, ùî ìàþòü íàøèéíèêè ç
íîìåðíèìè çíàêàìè ³ íàìîðäíèêè, àëå
çíàõîäÿòüñÿ áåç âëàñíèêà íà âóëèöÿõ,
ïëîùàõ, ðèíêàõ, ó ñêâåðàõ, ñàäàõ, íà
áóëüâàðàõ, ïëÿæàõ, ó ãðîìàäñüêîìó
òðàíñïîðò³, äâîðàõ òà ³íøèõ ãðîìàäñüêèõ
ì³ñöÿõ, ââàæàþòüñÿ áåçïðèòóëüíèìè ³
ï³äëÿãàþòü âèëîâó.

Íå ï³äëÿãàþòü âèëîâó òâàðèíè, ÿê³ ðà-
í³øå áóëè ïðîñòåðèë³çîâàí³ ³ ïîâåðíåí³
äî ïîïåðåäíüîãî àðåàëó ïåðåáóâàííÿ òà
â³çóàëüíî ³äåíòèô³êîâàí³.

Ó âèïàäêó âèëîâó çàãóáëåíèõ òâàðèí
³íôîðìàö³ÿ ïîâèííà áóòè ïåðåäàíà äî
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Öåíòð ³äåí-
òèô³êàö³¿ òâàðèí”.

Ì³ñöå âèïóñêó êîæíî¿ îêðåìî¿ òâàðè-
íè ï³ñëÿ ¿¿ ñòåðèë³çàö³¿ âèçíà÷àºòüñÿ âè-
êëþ÷íî ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïðîòîêîëó âè-
ëîâó òà êàðòîê ðåºñòðàö³¿ òâàðèíè, ùî
çíàõîäèòüñÿ ï³ä îï³êîþ.

2. Òðàíñïîðòóâàííÿ òâàðèí.
Òðàíñïîðòóâàííÿ áåçïðèòóëüíèõ òâà-

ðèí, ÿêèõ â³äëîâèëè, ïîâèííî çä³éñíþ-
âàòèñÿ íà ñïåö³àëüíî îáëàäíàíèõ äëÿ
ðîçì³ùåííÿ òâàðèí àâòîìîá³ëÿõ.

Ïðè çàâàíòàæåíí³, òðàíñïîðòóâàíí³ ³
âèâàíòàæåíí³ òâàðèí ïîâèíí³ âèêîðèñ-
òîâóâàòèñÿ ïðèñòðî¿ ³ ïðèéîìè, ùî çà-
ïîá³ãàþòü òðàâìàì, êàë³öòâó àáî çàãèáå-
ë³ òâàðèí.

Ñïåöàâòîìîá³ëü äëÿ òðàíñïîðòóâàííÿ
áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí ïîâèíåí áóòè:

òåõí³÷íî ñïðàâíèé;
óêîìïëåêòîâàíèé íàáîðîì ïåðåíîñíèõ

êë³òîê äëÿ òâàðèí. Ï³äëîãà àâòîìîá³ëÿ
ìàº áóòè îáëàäíàíà òàêèì ÷èíîì, àáè íà
í³é ìîãëè â³ëüíî ïåðåì³ùóâàòèñÿ äëÿ çà-
âàíòàæåííÿ òà ðîçâàíòàæåííÿ ìîá³ëüí³,
ì³öí³, ïðîíóìåðîâàí³ êë³òêè. Êë³òêè ìà-
þòü áóòè äîáðå çàêð³ïëåí³, àáè âîíè íå
ìîãëè õèòàòèñÿ ï³ä ÷àñ ðóõó àâòîìîá³ëþ,

òà â³äïîâ³äàòè âèìîãàì ñòàíäàðò³â ³ ³í-
øî¿ òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿;

çàáåçïå÷óâàòè áåçïåêó, çàõèñò òâàðèí
â³ä ïîãîäíèõ óìîâ, îáëàäíàíèé ïðèðîä-
íîþ âåíòèëÿö³ºþ;

îñíàùåíèé ÷³òêî íàïèñàíîþ íàçâîþ ³
òåëåôîííèì íîìåðîì êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “Ïðèòóëîê äëÿ òâàðèí”, ùî
çä³éñíþº âèëîâ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí;

ìàòè íàá³ð âåòåðèíàðíèõ çàñîá³â äëÿ
íàäàííÿ åêñòðåíî¿ âåòåðèíàðíî¿ äîïîìî-
ãè, çàòâåðäæåíèé âåòë³êàðåì;

óêîìïëåêòîâàíèé íàáîðîì â³äïîâ³äíî-
ãî ñïåöîáëàäíàííÿ.

Ïðè íåîáõ³äíîñò³ òâàðèíè ïîâèíí³ áó-
òè çàáåçïå÷åí³ ïèòíîþ âîäîþ.

Íå äîïóñêàºòüñÿ åâòàíàç³ÿ â ñïåöàâòî-
ìîá³ë³.

Ùîäíÿ ï³ñëÿ êîæíîãî âèëîâó ³ òðàíñ-
ïîðòóâàííÿ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí êóçîâ
ñïåöàâòîìîá³ëÿ, à òàêîæ óñòàòêóâàííÿ ³
ïåðåíîñí³ êë³òêè ìèþòüñÿ òà äåç³íô³êóþ-
òüñÿ.

Îï³êóíè áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí çîáîâ’-
ÿçàí³ âñ³ëÿêî ñïðèÿòè ñï³âðîá³òíèêàì
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Ïðèòóëîê
äëÿ òâàðèí” ó âèêîíàíí³ íèìè ñâî¿õ îáî-
â’ÿçê³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç âèëîâîì áåçïðè-
òóëüíèõ òâàðèí.

Âëàñíèêè îá’ºêò³â, ùî áóäóþòüñÿ, à òà-
êîæ âëàñíèêè ðèíê³â ïîâèíí³ íå äîïóñ-
êàòè ïîñò³éíîãî çíàõîäæåííÿ áåçïðè-
òóëüíèõ òâàðèí íà òåðèòîð³¿ ñâî¿õ îá’ºê-
ò³â.

Äëÿ çíèùåííÿ òðóï³â òâàðèí íà áàç³
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Ïðèòóëîê
äëÿ òâàðèí” îáëàøòîâóºòüñÿ òåðì³÷íà óñ-
òàíîâêà, â ÿê³é ìîæëèâå çíèùåííÿ òðó-
ï³â òâàðèí.

3. Êîíòðîëü çà õîäîì âèêîíàííÿ Ïðî-
ãðàìè.

Êîíòðîëü çà õîäîì ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðà-
ìè çä³éñíþþòü Êè¿âðàäà, Êè¿âñüêà ì³ñü-
êà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ òà êîì³ñ³ÿ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ç ïèòàíü ðåãóëþâàííÿ ÷èñåëüíî-
ñò³ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí ãóìàííèìè ìå-
òîäàìè.

9. Î÷³êóâàí³ ê³íöåâ³ ðåçóëüòàòè âèêî-
íàííÿ Ïðîãðàìè

Ðåàë³çàö³ÿ Ïðîãðàìè ïðèçâåäå äî ïî-
êðàùåííÿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íîãî
òà åêîëîã³÷íîãî ñòàíó â ì³ñò³, à òàêîæ
ïåâíîãî ñîö³àëüíîãî é åêîíîì³÷íîãî
åôåêòó, ÿêèé âèðàçèòüñÿ â:

çìåíøåíí³ ÷èñåëüíîñò³ áåçïðèòóëüíèõ
òâàðèí;

ï³äâèùåíí³ ð³âíÿ áåçïåêè ³ êîìôîðò-
íîñò³ ñåðåäîâèùà ³ñíóâàííÿ ëþäèíè òà
òâàðèí, ùî æèâóòü ó ì³ñüê³é ñìóç³;

çàáåçïå÷åíí³ ñóñï³ëüíîãî ñïîêîþ ³ ï³ä-
âèùåíí³ ìîðàëüíîñò³;

ïîë³ïøåíí³ åñòåòè÷íîãî âèãëÿäó ì.
Êèºâà;

çíèæåíí³ âèòðàò íà åï³äåì³îëîã³÷í³ çà-
õîäè é ë³êóâàííÿ íàñåëåííÿ;

çìåíøåíí³ çàñì³÷åííÿ äîâê³ëëÿ ïðî-
äóêòàìè æèòòºä³ÿëüíîñò³ òâàðèí ³ çíè-
æåíí³ âèòðàò â³äïîâ³äíèõ êîìóíàëüíèõ
ñëóæá;

çíèæåíí³ àâàð³éíîñò³ íà äîðîãàõ;
çàáåçïå÷åíí³ åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàí-

íÿ áþäæåòíèõ êîøò³â íà çàõîäè ùîäî
ðåãóëþâàííÿ ÷èñåëüíîñò³ áåçïðèòóëüíèõ
òâàðèí;

ï³äâèùåíí³ ì³æíàðîäíîãî ³ì³äæó ñòî-
ëèö³ Óêðà¿íè â ðåçóëüòàò³ äîòðèìàííÿ
ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàðò³â ïîâîäæåííÿ ç
òâàðèíàìè.

Ïðè ïîâîäæåíí³ ç áåçïðèòóëüíèìè
òâàðèíàìè ñë³ä êåðóâàòèñÿ âèìîãàìè òà
ïðàâèëàìè ãóìàííîãî ñòàâëåííÿ, ïåðåä-
áà÷åíèìè çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè òà
ö³ºþ Ïðîãðàìîþ.

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

Про передачу громадянці Новіковій 
Тетяні Михайлівні у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
у пров. Радянському, 10 у Солом’янському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1088?3/3921 від 1 листопада 2007 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Íîâ³êîâ³é Òåòÿí³ Ìèõàéë³âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ðàäÿíñüêîìó, 10 ó Ñîëîì’ÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Íîâ³êîâ³é Òåòÿ-
í³ Ìèõàéë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,05 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ðàäÿíñüêîìó, 10 ó Ñîëîì’ÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Íîâ³êîâ³é Òåòÿí³ Ìèõàé-
ë³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-

êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 15.03.2006 ¹ 19-2108, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 09.02.2005 ¹ 06-6-
25/533, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 31.01.2005 ¹ 588,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 19.02.2007 ¹ 03-16/229.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðè-
ïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³äïîâ³ä-
íî äî âèìîã ñòàòåé 140, 143 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Дзюбі Любові Петрівні у приватну власність

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Леніна, 140 у Деснянському районі 

м. Києва
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ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Äçþá³ Ëþáîâ³ Ïåòð³âí³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ëåí³íà, 140 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Äçþá³ Ëþáîâ³
Ïåòð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,09 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ëåí³íà, 140 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Äçþá³ Ëþáîâ³ Ïåòð³âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

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

çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.
3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè

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

3.5. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³äòîï-
ëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè,
ïîãîäèâøè ¿õ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 13.09.2005 ¹ 19-7710, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 24.11.2003 ¹ 119/04-4-
10/1420, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 15.10.2003 ¹ 7736,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 08.12.2005 ¹ 03-22/1519-Â.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Îñòàíí³é êóòþð’º
²â Ñåí-Ëîðàí ïåðåâåðíóâ ñâ³ò æ³íî÷î¿ ìîäè

Та запалюються
зір и

Íàðîäèâñÿ ²â Ñåí-Ëîðàí â Àë-
æèð³, â ì³ñòå÷êó Îðàí ó ðîäèí³
óñï³øíîãî á³çíåñìåíà. Éîãî æèò-
òÿ ìàëî ÷èì â³äð³çíÿëîñÿ â³ä
ôðàíöóçüêîãî, àäæå Àëæèð áóâ
âàæëèâîþ ôðàíöóçüêîþ ïðîâ³í-
ö³ºþ. Ó äèòèíñòâ³ ²âà âñ³ëÿêî áà-
ëóâàëè: ÷àþâàííÿ, íÿíüêè, ãîñò³...
Çîâñ³ì ïî-³íøîìó æèòòÿ â³äêðè-
ëîñÿ õëîï÷èêîâ³ ó øêîë³: â³í áóâ
äóæå õóäîðëÿâèì ³ âèñîêèì, äó-
æå æ³íî÷íèì ³ áåççàõèñíèì, ñî-
ðîì’ÿçëèâèì. Íàâ³òü éîãî ïîâíå
³ìÿ — ²â Àíð³ Äîíà Ìàòüº Ñåí-
Ëîðàí äðàòóâàëî îäíîêëàñíèê³â.
Õëîï÷èê çíàõîäèâ âò³õó â ðîäèí-
íèõ âèñòàâàõ, äî ÿêèõ ìàëþâàâ
åñê³çè òà ñòâîðþâàâ êîñòþìè.

Çà âëàñíèì áàæàííÿì ²â Ñåí-
Ëîðàí âèð³øèâ âçÿòè ó÷àñòü ó êîí-
êóðñ³ Ì³æíàðîäíî¿ àñîö³àö³¿ âè-
ðîáíèê³â âîâíè — ³ âèãðàâ éîãî.
Ìàëî òîãî, â êîíêóðñ³ íà íàéêðà-
ùó ñóêíþ Ñåí-Ëîðàí çäîáóâ îä-
ðàçó äâà ïðèçè — ïîñ³â ïåðøå ³
òðåòº ì³ñöÿ. Ó Ïàðèæ³ ï³ñëÿ âðó-
÷åííÿ íàãîðîä â³í çóñòð³âñÿ ç ãî-
ëîâíèì ðåäàêòîðîì æóðíàëó
Vogue Ì³øåëåì äå Áðþíîôô,
ÿêèé ïîñïðèÿâ âñòóïó òàëàíîâèòî-
ãî õëîï÷èêà äî Øêîëè êóòþð’º òà
îñîáèñòî ïîðåêîìåíäóâàâ Ëîðàíà
ñâîºìó äðóãîâ³ Êð³ñò³àíó Ä³îðó.

Ó ìîäíîìó äîì³ “Ä³îð” Ñåí-
Ëîðàí íàðåøò³ çàéíÿâñÿ òèì, ùî
âì³â òà ëþáèâ: ìàëþâàâ êàïå-
ëþøêè, òóôë³, ñóìêè, ñï³äíèö³
äëÿ íîâèõ êîëåêö³é. ² êîëè 1957
ðîêó Êð³ñò³àí Ä³îð ðàïòîâî ïî-
ìåð, 21-ð³÷íèé ²â Ñåí-Ëîðàí ñòàâ
éîãî íàñòóïíèêîì. Ñàìå â³í çðî-
áèâ ïåðøó êîëåêö³þ Ä³îðà áåç
Ä³îðà, ùî âèêëèêàëà åéôîð³þ ó
ïóáë³êè. Òîä³ New York Gerald
Tribune íàïèñàâ: “Ñàì Ä³îð í³-
êîëè íå ðîáèâ êðàùî¿ êîëåêö³¿. Ó
çàë³ âñ³ ïëàêàëè â³ä ùàñòÿ. Öå áó-
ëî áîæåñòâåííî. Öüîãî äíÿ â Ïà-
ðèæ³ íàðîäèëàñÿ íîâà ç³ðêà”. Òà-
êèì ñòàëî ïåðøå ïóáë³÷íå âè-
çíàííÿ òàëàíòó ²âà Ñåí-Ëîðàíà.

Çãîäîì ó ãàçåò³ “Ô³ãàðî” â³í íà-
ïèøå: “ß — ïîðòðåò, ðîç³ï’ÿòèé íà
ãðóäÿõ ö³º¿ ãåðî¿í³ — íàï³âáîãèí³,
êîðîëåâè, ÿêà íàçèâàºòüñÿ Ñëàâà”.

Òà ùàñòÿ òðèâàëî íåäîâãî: Ñåí-
Ëîðàíà çàáðàëè íà â³éíó ç Àëæè-
ðîì. Æèòòÿ â êàçàðì³ ñïðîâîêó-
âàëî ó òåíä³òíîãî Ëîðàíà íåðâî-
âèé çðèâ: ñïî÷àòêó â³í îïèíèâñÿ
ó â³éñüêîâîìó øïèòàë³, äàë³ — ó
ïñèõ³àòðè÷í³é ë³êàðí³. Òðàâìè âñå
æèòòÿ ñóïðîâîäæóâàòèìóòü Ñåí-
Ëîðàíà ó âèãëÿä³ äåïðåñ³é, çëî-
âæèâàíü àëêîãîëåì òà íàðêîòè-

êàìè. Âèéøîâøè ç ë³êàðí³, ²â ìàâ
íîâèé óäàð: éîãî ì³ñöå ó Áóäèí-
êó Ä³îðà çàéíÿâ äèçàéíåð Ìàðê
Áîàí. Òîä³ äîëÿ çâåëà Ëîðàíà ç
òàëàíîâèòèì ìåíåäæåðîì Ï’ºðîì
Áåðæå, ÿêèé â³äñóäèâ ó “Ä³îðà”
ãðîø³ çà ïîðóøåííÿ êîíòðàêòó ³
äîïîì³ã ìîëîäîìó êóòþð’º â³ä-
êðèòè âëàñíèé ä³ì ìîäè.

М зи маестро
“Íàéâàæëèâ³øå â æ³íî÷îìó

îäÿç³ — æ³íêà, ÿêà éîãî íî-
ñèòü”,— áóâ óïåâíåíèé ²â Ñåí-
Ëîðàí. Â³í óì³â çðîáèòè êîæíó
êë³ºíòêó êîðîëåâîþ. Ó ðîçê³ø-
íîìó îñîáíÿêó Íàïîëåîíà ²²², äå
ç 1974 ðîêó áóâ ðîçòàøîâàíèé Áó-
äèíîê ìîäè “²â Ñåí-Ëîðàí”,
ïðîâîäèëè ì³í³-ïîêàçè äëÿ ïî-
ñò³éíèõ â³äâ³äóâà÷îê, ÿê ó ÷àñè
Ä³îðà òà Øàíåëü. Áàðîíåñà Ðîò-
øèëüä, ïðèíöåñà Ìàòèëüäà Áî-
íàïàðò, Ñàî Øëóìáåðãåð, Òàë³òà
Ãåòò³, Ïàëîìà Ï³êàññî, Áüÿíêà
Äæà´´åð, Ôðàíñóàçà Ñà´àí äîáè-
ðàëè òóò ñîá³ âáðàííÿ íà âå÷³ðêè
òà ïðèéîìè.

Áóäèíîê íà àâåíþ Ìàðñî ïåðå-
òâîðèëè íà ìóçåé Ôîíäó ²âà Ñåí-
Ëîðàíà òà Ï’ºðà Áåðæå: â ñàëî-
í³, äå êîëèñü â³äáóâàëèñÿ ïðèì³ð-
êè òà ïîêàçè, âèñÿòü ôîòîãðàô³¿
ñòàðèõ êîëåêö³é, çíàìåíèò³ ñóê-
í³, åñê³çè òåàòðàëüíèõ êîñòþì³â,
à íà äðóãîìó ïîâåðñ³ â³äêðèëè
á³áë³îòåêó äëÿ ñòóäåíò³â òà ³ñòî-
ðèê³â ìîäè.

Завжди поперед
Ïåðøà ñàìîñò³éíà êîëåêö³ÿ

Ñåí-Ëîðàíà ââîäèòü ó ìîäó ñè-
ëóåò “òðàïåö³ÿ”, ùî îäðàçó ïåðå-
òâîðþº êóòþð’º ç “ìàëåíüêîãî
Ä³îðà” íà “âåëèêîãî Ëîðàíà”. “ß
íàëåæó äî ïîêîë³ííÿ, â³ääàíîãî
åëå´àíòíîñò³. Îäíàê óñ³ ö³ ðîêè ÿ
ðîçðèâàâñÿ ì³æ ïðèõèëüí³ñòþ äî
ìèíóëîãî òà ïîòÿãîì äî ìàéáóò-
íüîãî. Òîìó ùî ÿ çíàþ îäèí ñâ³ò
³ â³ä÷óâàþ ïðèñóòí³ñòü ³íøîãî”,—
êàçàâ ²â Ñåí-Ëîðàí.

Â³ääàþ÷è øàíó ìèíóëîìó, â³í
ñòâîðèòü “²ñïàíîê”, “Êèòàÿíîê”
òà “Ðîñ³éñüêèé áàëåò”. Çàçèðàþ÷è
â ìàéáóòíº, âèíàéäå â³í³ëîâèé
ïëàù òà ïðîçîð³ áëóçè. À ïîò³ì
îäÿãíå æ³íîê ó ñìîê³íãè, îãîëî-
ñèâøè ÷îëîâ³÷³ áðþêè íàéâèùèì
ñèìâîëîì êîêåòñòâà. Ìóçà ìî-
äåëüºðà Êàòð³í Äåíüîâ êàçàëà ïðî
íüîãî: “Ñåí-Ëîðàí òâîðèòü äëÿ
æ³íêè, ÿêà âåäå ïîäâ³éíå æèòòÿ.
Äåíí³ ìîäåë³ äîïîìàãàþòü ¿é ïðî-

òèñòîÿòè ñâ³òîâ³ ÷óæèõ ëþäåé. À
ââå÷åð³, êîëè âîíà ïðîâîäèòü ÷àñ
³ç òèì, êîãî ñàìà îáðàëà, Ñåí-Ëî-
ðàí ðîáèòü ¿¿ ñïîêóñëèâîþ”.

Âò³ì, ³ì’ÿ Ëîðàíà ïîâ’ÿçàíå íå
ëèøå ç îäÿãîì. Âäàëî ï³äõîïèâøè
íîâ³òí³ â³ÿííÿ, íàïðèê³íö³ 1970-
õ éîãî ìîäíèé áóäèíîê ïî÷èíàº
ïðîäàâàòè îêóëÿðè, ñóìêè òà àê-
ñåñóàðè ï³ä âëàñíèì òðåíäîì.

Ïåðøèé àðîìàò “Y” â³ä ²âà
Ñåí-Ëîðàíà ïðåäñòàâèëè 1964
ðîêó. Äàë³ áóëè Rive Gauche òà
Opium. Îñòàíí³é ó äåÿêèõ êðà-
¿íàõ ñâ³òó çàáîðîíèëè ïðîäàâàòè
(ìîæëèâî, âáà÷àþ÷è ïðîïàãàíäó
íàðêîòèê³â). Äëÿ ðåêëàìè ñâî¿õ
÷îëîâ³÷èõ ïàðôóì³â Ñåí-Ëîðàí
íàâ³òü çíÿâñÿ îãîëåíèì. Ä³ÿëü-
í³ñòü êóòþð’º òîðêíóëàñÿ ³ òåàò-
ðó. Â³í ñïðîåêòóâàâ òåàòðàëüí³
êîñòþìè òà äåêîðàö³¿ äî ñïåêòàê-
ë³â “Ñ³ðàíî äå Áåðæåðàê”, “Ñî-
áîð Ïàðèçüêî¿ Áîãîìàòåð³”, “Âå-
ñ³ëëÿ Ô³ãàðî”. Çà çàñëóãè â ñôå-
ð³ ìîäè 1985 ðîêó ²âó Ñåí-Ëîðà-
íó âðó÷èëè îðäåí Ïî÷åñíîãî ëå-
ã³îíó. Êóòþð’º çàâæäè âäàâàëîñÿ
áóòè ïåðøîïðîõ³äöåì. Òàê, ó
1996-ìó íà ñàéò³ Fashion Live â³í
òàêîæ ïðåäñòàâèâ ïåðøå â ìåðå-
æ³ ôåøí-øîó.

Остання втрата
висо ої моди

Ó 2002 ðîö³, äî÷åêàâøèñÿ 40-
ð³÷íîãî þâ³ëåþ ñâîãî Áóäèíêó,

²â Ñåí-Ëîðàí îãîëîñèâ, ùî çà-
ëèøàº ñâ³ò ìîäè. Íà ïðîùàëü-
íîìó øîó â Ïàìï³äó éîãî ïðî-
âîäæàëè Ëåòèö³ÿ Êàñòà ³ Êàòð³í
Äåíüîâ. Ùå â 1991 ðîö³ ²â Ñåí-
Ëîðàí çàçíà÷èâ: “Çàëèøèëîñÿ
ò³ëüêè äâà ìîäíèõ áóäèíêè —
“Æèâàíø³” òà ìè. Ðåøòà íå ã³ä-
í³ íàâ³òü çãàäóâàííÿ, öå íåïîðî-
çóì³ííÿ, à íå âèñîêà ìîäà”.
Ñâîãî íàñòóïíèêà Ëîðàí íå íà-
çâàâ. Ââàæàâ, ùî òàêîãî íåìàº.
“ß îñòàíí³é êóòþð’º. Í³êîãî
á³ëüøå íå çàëèøèëîñü”,— ñêà-
çàâ â³í íàñàìê³íåöü.

Ï³ñëÿ ïðîùàííÿ ç âèñîêîþ ìî-
äîþ ²â Ñåí-Ëîðàí ìàéæå íå âè-
õîäèâ ç áóäèíêó. Çðàíêó éîãî âò³-
øàëà ïðîãóëÿíêà ³ç ôðàíöóçüêèì
áóëüäîãîì, óâå÷åð³ — ðîçìîâè ç
äàâí³ì äðóãîì Ï’ºðîì Áåðæå. Òî-
ð³ê ó ²âà Ñåí-Ëîðàíà ë³êàð³ çíàé-
øëè ïóõëèíó ìîçêó. Âëàñíå,
ñòðàøíà íåäóãà ³ ïðèçâåëà äî
ñìåðò³: 1 ÷åðâíÿ âåëèêèé êóòþð’º
ï³øîâ ç æèòòÿ, çàëèøèâøè íå-
ïîâòîðíèé îáðàç åëå´àíòíî¿ ³
ìóæíüî¿ æ³íêè

Åêñêëþçèâíèé ìàòåð³àë ïðî
âïëèâ êóòþð’º ²âà Ñåí-Ëîðàíà íà
ñâ³òîâó ìîäó äèâ³òüñÿ ó ïðîãðàì³
“Òèæäåíü ìîäè ç Äàð’ºþ Øàïîâà-
ëîâîþ” íà òåëåêàíàë³ ÒÐÊ “Êè¿â”
ó íåä³ëþ î 20.35 (îäðàçó ï³ñëÿ âè-
ïóñêó íîâèí) òà çàõîäüòå íà îô³-
ö³éíèé ñàéò ïðîãðàìè fashionistas.
com.ua.

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Іва Сен-Лорана називають Вели им тюр'є, оролем
висо ої моди, співцем жіночності та елеґантності. Він
першим ввів жіночий ардероб спідниці-трапеції та
брю и, а йо о виш ані вечірні вбрання ідно носили
принцеси та відомі а тор и. Пізнавши слав і страж-
дання, метр моди залишив світ на 72-м році життя.

Чоловічі брю и Ів Сен-Лоран вважав
найвищим символом жіночо о
о етства

М за тюр’є Катрін Деньов азала, що той творить для жіно з подвійним життям

Денні остюми Лорана допома ають жін ам протистояти світ , а вечірні роблять спо сливими
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×àñ òðüîõ
“Êè¿âñüê³ ñîë³ñòè”
çäðóæèëè
Ìåíäåëüñîíà, 
¥ð³´à òà Ñ³áåë³óñà
Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

М зи анти державно о амерно о
ансамблю "Київсь і солісти" під
ерівництвом Бо одара Которовича
започат вали нов серію а діо-
запис Kyiv soloists play. Першою
ластів ою прое т став омпа т-
дис From romantic times, що не-
давно вийшов світ. Це ч дова
на ода без жодно о ювілейно о
привод не лише з адати трьох ви-
датних ласи ів епохи романтизм ,
а й посл хати їхню м зи .

Íàñàìïåðåä ïðî òå, ÷îìó ðîìàíòè÷íà ïðî-
ãðàìà ³ ÷îìó ñàìå Ìåíäåëüñîí, ¥ð³´ òà Ñ³áå-
ë³óñ? Ç ÷àñó ñòâîðåííÿ ó 1995 ðîö³ “Êè¿âñüê³
ñîë³ñòè” ç³ãðàëè ÷èìàëî òâîð³â ÿê ïåð³îäó
êëàñèöèçìó, òàê ³ áàðîêî òà ñó÷àñíî¿ ìóçè-
êè. Ïðîòå äîì³íóþòü ó ¿õíüîìó ðåïåðòóàð³ óñå
æ òàêè êîìïîçèö³¿ Õ²Õ ñòîë³òòÿ. Òîáòî òâî-
ðè íàéâ³äîì³øèõ ðîìàíòèê³â. Ñàìå ³ç öèì
ôàêòîì, ç ïåâíî¿ òî÷êè çîðó, ìîæíà ïîâ’ÿçó-
âàòè öåíòðàëüíó îñîáëèâ³ñòü àíñàìáëþ ³,
âëàñíå, éîãî ðåïåðòóàðíó ïîë³òèêó.

Áàãàòî â ÷îìó òàêà “´åíåðàëüíà ë³í³ÿ” êî-
ëåêòèâó çóìîâèëà ³ ñòèëü òà ìàíåðó ìóçè÷-
íîãî âèêîíàííÿ. Ïðèíàéìí³ íàéêðàùå “Êè-
¿âñüêèì ñîë³ñòàì” äàþòüñÿ ñàìå â³ðòóîçí³
òâîðè åìîö³éíî-åêñïðåñèâíîãî õàðàêòåðó.

Îáèäâ³ ñþ¿òè, ùî óâ³éøëè äî äèñêó, ñàìå
³ç òàêèõ.

Àáè ùå ÿêèìîñü ÷èíîì íàãîëîñèòè íà
“ñï³ëüíîñò³” ö³º¿ òð³éêè êîìïîçèòîð³â, òî÷-
í³øå, òðüîõ íàçâàíèõ òâîð³â, âàðòî çãàäàòè
îäèí ôàêò ³ç ³ñòîð³¿ ñòâîðåííÿ îñòàíí³õ. “Çà
÷àñ³â Õîëüáåð´à” ¥ð³´à, “Ðàêàñòàâà” Ñ³áå-
ë³óñà òà Îêòåòó Ìåíäåëüñîíà ó âåðñ³¿ äëÿ
ñòðóííîãî îðêåñòðó, öå ñïðàâä³ íàñë³äîê
òðèâàëèõ ìåòàìîðôîç, êîòðèõ çàçíàâàëè ö³
òâîðè ³ç ñàìîãî ïåðøîãî äíÿ ¿õíüîãî çàäó-
ìó àæ äî îñòàòî÷íî¿ àâòîðñüêî¿ ðåäàêö³¿.
Íàïðèêëàä, ñþ¿òó ¥ð³´ ñïî÷àòêó íàïèñàâ
äëÿ ôîðòåï³àíî, à “Çàêîõàíèé” ñïåðøó
ñï³âàëè õîðèñòè à cappella ³ç ñîëî áàðèòî-
íà, îçâó÷óþ÷è òåêñòè ñòàðîäàâíüîãî ô³í-
ñüêîãî åïîñó. Ìåíäåëüñîí³â Îêòåò ºäèíèé
âèíÿòîê ó öüîìó ïåðåë³êó. Ùîïðàâäà, êî-
ëè íå çâàæàòè íà òå, ùî ³äåÿ òðåòüî¿ ÷àñ-
òèíè ö³º¿ êîìïîçèö³¿, Ñêåðöî, ìàéæå ïîâ-
í³ñòþ äóáëþºòüñÿ ó àíàëîã³÷íîìó ñòðóêòóð-
íîìó ðîçä³ë³ ïàðòèòóðè Ïåðøî¿ ñèìôîí³¿
êîìïîçèòîðà.

Ó òàê³é, ñêàçàòè á, ³äåîëîã³÷í³é ö³ë³ñíîñò³
é ñïðèéìàþòüñÿ ö³ òâîðè íà äèñêó. Ò³ëüêè
ÿêùî “Çà ÷àñ³â Õîëüáåð´à” òà “Ðàêàñòàâà”
ìîæíà çàðàõóâàòè äî çîáðàæàëüíî¿ ìóçèêè,
ñóäÿ÷è ³ç ïðîãðàìíèõ íàçâ ¿õí³õ ÷àñòèí, ùî
ëåãêî ìàëþþòü â óÿâ³ ñëóõà÷à ò³ ÷è ò³ îáðà-
çè, òî Îêòåò Ìåíäåëüñîíà ÿâíî øèðøîãî çà-
äóìó òà ìàñøòàáó (íå âèïàäêîâî êîìïîçè-
òîð çãîäîì “ñèìôîí³çóâàâ” îäíó ç éîãî ÷àñ-
òèí).

À âò³ì, ÷èìàëà çàñëóãà ñàìå ó òàê³é ðåöåï-
ö³¿ ìóçèêè íàëåæèòü, çâ³ñíî, âèêîíàâöÿì àí-
ñàìáëþ “Êè¿âñüê³ ñîë³ñòè”. Çîêðåìà, äóæå
äîáðå âèáóäóâàíà êîíòðàñòíà äðàìàòóðã³ÿ ó
´ð³´³âñüêèõ âàð³àö³ÿõ: àêòèâíà òà åíåðã³éíà
Ïðåëþä³ÿ ïåðåõîäèòü â íàñï³âíó Ñåðåíàäó,
¿é íà çì³íó æèòòºðàä³ñíèé Ãàâîò ç ïåðåêëè÷-
êîþ ñîë³ñò³â òà îðêåñòðó, çàìèñëèòèñü íàä
“â³÷íèì” çìóøóº çîñåðåäæåíà ³ ñêîðáîòíà
Àð³ÿ ³, íàðåøò³, çàâåðøóº òâ³ð ãðàéëèâèé Ðè-
ãîäîí.

Îñîáëèâî âäàëèé ìîìåíò â ³íòåðïðåòàö³¿
ñþ¿òè Ñ³áåë³óñà — ð³âíå îçâó÷åííÿ ìåðåõò-
ëèâîãî òðåìîëî ñòðóííèõ ó äðóã³é ÷àñòèí³
òâîðó. Ìóçèêà “Øëÿõó êîõàíî¿” (òàê íà-
çèâàºòüñÿ öÿ ÷àñòèíà) ìèìîâîë³ ìàëþº áåç-
òóðáîòíó, æâàâó, òðîõè íàâ³òü ëåãêîâàæíó
ïàííî÷êó (ñàìå â òàêèõ çàçâè÷àé çàêîõóþ-
òüñÿ).

Çðåøòîþ òàêå âðàæåííÿ â³ä ö³º¿ ìóçèêè ó
âèêîíàíí³ “Êè¿âñüêèõ ñîë³ñò³â” ìèìîâ³ëü-
íå ³ âêðàé îñîáèñòå. À ãîäèíà ñëóõàííÿ (ñà-
ìå ñò³ëüêè òðèâàº çàïèñ) öèõ òâîð³â ÿêðàç
òîé âèïàäîê, êîëè øêîäóâàòè çà ïðèºìíî
“çãàÿíèì” ÷àñîì àæ í³ÿê íå ãîäèòüñÿ
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Ïîâíèé àíäå´ðàóíä
Ðàäó Ïîêë³òàðó ïîêàæå êèÿíàì íîâèé áàëåò
Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

Після дослідження світ любов-
них пристрастей та жертовно о
охання виставах "Сили долі"
й "Кармен TV" (до слова, остан-
ню визнано ращим спе та лем
2007 ро ) с андально відомий
хорео раф та балетмейстер Ра-
д По літар зі створеним ним
театром "Київ Модерн-балет"
взялися за "Андеґра нд". Та
називається чер овий балет
постановці пана По літар ,
прем'єра отро о відб деться
17 та 18 червня на сцені Націо-
нально о а адемічно о театр
імені Івана Фран а.

Îäíîàêòíèé áàëåò “Àíäå´ðàóíä” íà
ìóçèêó ñêðèïêîâîãî êîíöåðòó Ïåòåðèñà
Âàñêñà, çà ñëîâàìè Ðàäó Ïîêë³òàðó, íà-
â³ÿíèé ô³ëîñîô³ºþ åêçèñòåíö³àë³çìó Æà-
íà Ïîëÿ-Ñàðòðà. À òî÷í³øå, êîëèñü ñêà-
çàíîþ íèì ôðàçîþ: “Ïåêëî — öå ³íø³”.
Ùî ñàìå ìàâ íà óâàç³ Ñàðòð? Âåðñ³é,
çâ³ñíî, ìîæå áóòè áåçë³÷. À âò³ì, çà òëó-
ìà÷åííÿì ïàíà Ïîêë³òàðó, òóò çîâñ³ì íå
éøëîñÿ ïðî á³áë³éíå ïåêëî. Òîìó ñàìå
ñëîâî õîðåîãðàô ñïðèéíÿâ ðàäøå çà ìå-
òàôîðó. Òó, ùî îêðåñëþº ñåðåäîâèùå
ëþäåé, êîòð³ ç ïåâíèõ ïðè÷èí îïèíèëè-
ñÿ ó çàìêíåíîìó ïðîñòîð³. Âîíè äîâî-
äÿòü àìïë³òóäó åìîö³é äî êðàéíüî¿ ìå-
æ³. Ñàìå òîìó ñïðèéìàþòü íàâêîëèø-
í³é ñâ³ò òà îäíå îäíîãî ëèøå ó “á³ëèõ”
òà “÷îðíèõ” êîëüîðàõ. Òîáòî áðàê ëþ-
áîâ³ äëÿ íèõ îçíà÷àº ïàíóâàííÿ íåíàâè-
ñò³, à ÿêùî íå â³ä÷óâàþòü ðàäîñò³ — îò-
æå, îäðàçó âïàäàþòü ó áåçìåæíèé â³ä÷àé.

Ãåðî¿ Ðàäó Ïîêë³òàðó òàêîæ íå áà÷àòü

ñåíñó â òîìó, ùîá çàìèñëþâàòèñÿ íàä
ìàéáóòí³ì. Àäæå ºäèíå, ùî ¿ì çàëèøàº-
òüñÿ,— æèòè ó òåìíîìó é õîëîäíîìó ï³ä-

çåìåëë³, ïëåêàþ÷è, íåìîâ äèòèíó, íàé-
êðàùå, ùî ó íèõ çàëèøèëîñÿ, òîáòî âëàñ-
íó ìð³þ ïðî ñïðàâæíº äåííå ñâ³òëî

У підземном світі артистів балет Рад По літар хоч і темно, зате приємно
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Óêðà¿íñüêå ê³íî ïóñòèëè
ïî ñâ³òó
Òèæäåíü óêðà¿íñüêîãî ê³íî â Ïàðèæ³ ðîçïî÷àâñÿ 
ñòð³÷êîþ Ê³ðè Ìóðàòîâî¿
Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Відсьо одні франц зь і іномани
мають на од познайомитися зі
здоб т ами раїнсь о о інема-
то рафа — тиждень Парижі в
інотеатрі La Filmothèque трива-
тим ть Дні раїнсь о о іно.
Учора з цієї на оди столиці
Франції відб лися рочистий
прийом та вистав а-вернісаж
адрів з фільм "Два в одном "
Кіри М ратової. А втім, ор ані-
затори роз лядають цю подію
я бізнесов , а не тіль и я
льт рн , сподіваючись на під-

трим франц зь их дистриб'ю-
торів.

Ò³ëüêè-íî óêðà¿íñüêà äåëåãàö³ÿ ïîâåð-
íóëàñÿ ç Êàííñüêîãî ê³íîôåñòèâàëþ, ÿê
ó òîìó ñàìîìó ñêëàä³ ïîïðÿìóâàëà äî Ïà-
ðèæà. Öüîãî ðàçó äèðåêòîð Óêðà¿íñüêî¿
ê³íîôóíäàö³¿ Àíäð³é Õàëïàõ÷³, ãåíåðàëü-
íèé äèðåêòîð ì³æíàðîäíîãî ê³íîôåñòè-
âàëþ “Ìîëîä³ñòü” Ìàêñèì ²ëüÿøåíêî òà
ïðåñ-ñåêðåòàð êîìïàí³¿ Nemiroff Òàã³ð
²ìàíãóëîâ íàìàãàòèìóòüñÿ ïðîäàòè óêðà-
¿íñüêå ê³íî íå ó ðàìêàõ ê³íîðèíêó, à ï³ä
÷àñ îêðåìîãî çàõîäó.

Ñüîãîäí³ â ïàðèçüêîìó ê³íîòåàòð³ La

Filmothèque êàðòèíó “Äâà â îäíîìó”, ÿêà
ñòàëà ÷è íå íàéãó÷í³øîþ â Óêðà¿í³ ïðåì’-
ºðîþ ìèíóëîãî ðîêó, ïðåäñòàâëÿòü ¿¿ ðå-
æèñåð Ê³ðà Ìóðàòîâà òà ñöåíàðèñò ªâ-
ãåí Ãîëóáåíêî. Ï³çí³øå, 10 ÷åðâíÿ, äå-
áþòíèé ô³ëüì Ê³ðè Ìóðàòîâî¿ “Êîðîòê³
çóñòð³÷³” çàêðèâàòèìå Òèæäåíü óêðà¿í-
ñüêîãî ê³íî â Ïàðèæ³. Çàãàëîì ó ðàìêàõ
çàõîäó ïîêàæóòü 16 ñòð³÷îê: ø³ñòü êîðîò-
êîìåòðàæîê òà äåñÿòü ïîâíîìåòðàæíèõ
êàðòèí. Äåÿê³ ô³ëüìè äîñ³ íå äåìîíñòðó-
âàëè ó Ôðàíö³¿, òîæ îðãàí³çàòîðè ðîçðà-
õîâóþòü ïðèâåðíóòè íèìè óâàãó ñïîêóøå-
íîãî ãëÿäà÷à.

Îñîáèñòî ïðåçåíòóâàòèìå âëàñí³ ô³ëü-
ìè ùå îäèí ðåæèñåð. Ï’ÿòíèöÿ îãîëî-
øåíà äíåì Ðîìàíà Áàëàÿíà. Â³í ïðåäñòà-
âèòü äåáþòíó ïîâíîìåòðàæíó ñòð³÷êó
“Â³äëþäüêî”, çíÿòó 1977 ðîêó çà ìîòèâà-
ìè îäíîéìåííîãî íàðèñó ²âàíà Òóðãåíº-
âà, à òàêîæ îñòàííþ ç³ ñâî¿õ êàðòèí —
ïñèõîëîã³÷íó äðàìó “Í³÷ ñâ³òëà” çà ìî-
òèâàìè îïîâ³äàííÿ Îëåêñàíäðà Æîâíè
“Åêñïåðèìåíò”.

Ó ïðîãðàì³ çàõîäó òàêîæ ô³ëüìè “Ñà-
ôî” Ðîáåðòà Êðîìá³, Orange Love Àëàíà
Áàäîºâà, “Á³ëÿ ð³÷êè” ªâè Íåïìàí,
“Êðèíèöÿ äëÿ ñïðàãëèõ” òà “Ìîëèòâà çà
ãåòüìàíà Ìàçåïó” Þð³ÿ ²ëëºíêà é “Ò³í³
çàáóòèõ ïðåäê³â” Ñåðã³ÿ Ïàðàäæàíîâà.

Íàéóñï³øí³ø³ ç óêðà¿íñüêèõ êîðîòêî-
ìåòðàæîê îñòàíí³õ ðîê³â äåìîíñòðóâàòè-
ìóòü 8 ÷åðâíÿ. Öå ñòð³÷êè, ÿê³ âæå ä³ñòà-
ëè âèçíàííÿ íà ì³æíàðîäíèõ ôåñòèâà-
ëÿõ, òà ô³ëüìè 2007 ðîêó. Ñåðåä îñòàí-

í³õ — “Òàêñèñò” Ðîìàíà Áîíäàð÷óêà, “Íà
ãðàí³” Ìèêèòè Ðàòíèêîâà òà Àðòåìà Ñó-
õàðºâà ³ “Êóêëà” Ê³ðè Ìóðàòîâî¿. Ìóëüò-
ô³ëüì “Éøîâ òðàìâàé ¹ 9” Ñòåïàíà Êî-
âàëÿ, ÿêèé çäîáóâ “Ñð³áíîãî âåäìåäÿ”
Áåðë³íñüêîãî ê³íîôåñòèâàëþ 2002 ðîêó,
“Ïðîòè ñîíöÿ” Âàëåíòèíà Âàñÿíîâè÷à,
â³äçíà÷åíèé íà ôåñòèâàë³ IMAGO â Ïîð-
òóãàë³¿, òà âîëîäàð Êàííñüêî¿ ïàëüìîâî¿
ã³ëêè “Ïîäîðîæí³” ²ãîðÿ Ñòðåìá³öüêîãî.
¯õ äåìîíñòðóâàòèìóòü ÿê òèòóëîâàí³ çðàç-
êè óêðà¿íñüêîãî ê³íåìàòîãðàôà.

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” íàïåðåäî-
äí³ â³ä’¿çäó äî Ïàðèæà Àíäð³é Õàëïàõ÷³,
ãîñòÿìè ôåñòèâàëþ áóäóòü â³äîì³ ôðàí-
öóçè, ÿê³ â³äíåäàâíà ñòàëè ïèøàòèñÿ ñâî-
¿ì óêðà¿íñüêèì ïîõîäæåííÿì. Çîêðåìà,
Ðîáåð Îñåéí, ìàòè ÿêîãî íàðîäèëàñÿ â
Êèºâ³, òà Êð³ñò³àí Âàäèì (ñèí Êàòð³í Äå-
íüîâ ³ Ðîæå Âàäèìà, áàòüêè ÿêîãî ðîñëè
â Êèºâ³ òà Æèòîìèð³) áðàòèìóòü ó÷àñòü
ó Òèæí³ óêðà¿íñüêîãî ê³íî ðàçîì ³ç ïðåä-
ñòàâíèêàìè îñíîâíèõ ôðàíöóçüêèõ ïðî-
êàòíèõ òà êîïðîäàêøí-êîìïàí³é Arke on
Films, Insomnia world sales òà The Copro-
duction Office.

Òàêèì ÷èíîì Óêðà¿íñüêà ê³íîôóíäàö³ÿ
íàìàãàºòüñÿ íàëàãîäèòè çâ’ÿçêè ³ç ôðàí-
öóçüêèìè ê³íîïðîêàòíèêàìè, àáè íàñòóï-
íîãî ðîêó íà Êàííñüêîìó ôåñòèâàë³ ìà-
òè ïðîòåêö³þ ç ¿õíüîãî áîêó.

ßê çàÿâëÿëà ãîëîâà äåðæñëóæáè ê³íå-
ìàòîãðàôà Ãàííà ×ì³ëü, àíàëîã³÷í³ àêö³¿
ç ïîïóëÿðèçàö³¿ óêðà¿íñüêîãî ê³íî ïëà-
íóþòü ïðîâåñòè ó Êàíàä³ òà ²ðëàíä³¿
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Гороскоп киянина на 4 червня
Це�день�а�тивних�прод�маних�дій.�Усе�зваж�йте,�прорахов�йте,�пелен��йте�отриман��інформацію —

за�ладається�про�рама�на�майб�тній�місяць.�Кожен�має�змо���стати��осподарем�власної�долі,�я�що

не�виявлятиме�не�ативних�емоцій,�б�де�щедрим,�нестиме�в�д�ші�світло�радості,�добра�та�любові.

Пот�жні�вібрації��осмос��наповнять�ваші�плани�та�бажання�енер�ією�бла�одаті,�сприяючи�реалізації

зад�мів,�бла�опол�ччю�та�процвітанню.

ОВНИ,�ваші�хитрощі�шиті�білими�нит�ами.�Не�л��авте,�поводьтеся�чесно�та�бла�ородно,�бо�навіть�зернина

малень�ої�брехні�може�прорости�вели�ими�не�араздами.�

ТЕЛЬЦІ винахідливо�та�натхненно��от�ють�плацдарм�для�нових�професійних�звершень.�І�це�ч�дово.�Втім,

майте�на��вазі:�в�б�нтівном���оле�тиві,�де�все�непро�нозовано,�ви�можете�стати�п’ятим��олесом�до�воза...

Том��дотрим�йте�правила:�др�жба�др�жбою,�а�сл�жба�сл�жбою.

БЛИЗНЯТА,�прибор�айте�шалений�д�х�ініціатив,�не�мозольте�очі��ерівництв�,�іна�ше�станете��р�шею�для

побиття�—�за�професійн��недос�оналість.�

РАКИ,�тиха�вода��реблю�рве�—�це�про�вас.�Тож�не�сл�хайте�ч�жих�порад,�вони�мож�ть�здетон�вати�на�опичені

не�ативні�емоції,�внести�с�м’яття�в�д�ш�.

ЛЕВИ,�вам�визначено�стати�д�шею��оле�тив�,�не�протест�вати,�а�мовч�и�про�овтн�ти��ір���пі��л���невдячності

за�добросовісний�тр�д,�аби�не�нажити�нових�воро�ів.

ДІВИ продемонстр�ють� висо�ий� рівень� професійної�майстерності,� зміцнять� �ар’єрні� позиції,� я�що� не

сваритим�ться�через�вибри�и�ділових�соратни�ів.�Не�варто�драт�ватися,�час�зви�н�ти�до�фо��сів�тих,�з��им

�ро��єте�пліч-о-пліч,�разом�тя�нете�тр�дово�о�воза.�

ТЕРЕЗИ,�ви�ористов�вати�сл�жбов��арен��для�саморе�лами�дося�нень�не�слід.�П�ття�від�то�о�піар��не�б�де,

ліпше�тихо�займіться��любленою�справою,�там�ваша�творча�жил�а�зап�льс�є�на�повн��сил�.

СКОРПІОНИ,� доля� віддає� ваші� дії� на� самос�д.�Влашт�йте� лінч� совісті� за� те,�що� надто� вихвалялися� та

розважалися,�заб�вши�про�моральні�до�ми.

СТРІЛЬЦІ,� б�дьте� поблажливими� до� людей,� не� воюйте�мечем� лихослів’я.� Те,�що� вас� тішить� чи� драт�є,

насправді�є�відображенням�б�рхливих�психоло�ічних�процесів���власном��вн�трішньом��світі...�Тож�воро�ів�та

винних�не�ш��айте.�

КОЗОРОГИ,� я�що� язи�� свербить� від� нев�амовно�о� бажання� робити� за�важення,� �рити��вати,� при��сіть

несл�хняно�о.�Вам�потрібно�заробляти��роші�роз�мом,�тож�не�розбазарюйте�доро�оцінний�інтеле�т�альний

потенціал.

Грайливі�ВОДОЛІЇ сяятим�ть�чарівністю,�дар�ючи�радість�і�насолод��спіл��вання,�проб�дж�ючи�висо�і�світлі

поч�ття� в� серцях.�А� втім,� не� все� та��безхмарно...�Де�о�о�може� “в��сити� ґедзь”,� тоді� бравада�повернеться

посміховись�ом�та�спаплюженою�реп�тацією.

РИБИ,�оточення,�маб�ть,�б�де�шо�оване�вашою�дива��ватою�непередбач�ваною�поведін�ою,�причина�я�ої

�риється�в�нама�анні�самоствердитися,�взяти��ор��в�ори�інальний�спосіб�та�прославитися.�Натомість�зорі�радять

�ер�ватися�принципом:�тихіше�їдеш�—�далі�б�деш��

Під�от�вала�Любов�ШЕХМАТОВА,�астроло�

Заява�про�наслід�и�е�оло�ічної�діяльності
Замовни�ом� ТОВ� “ДБК”� передбачається� ре�онстр��ція� з� доб�довою�б�дівлі� �омпресорної

станції�під�офісні�приміщення�по�в�л.�Л��овій,�13�в�Облонсь�ом��районі�м.�Києва.

Прое�том� пропон�ється� розміщення� 8-поверхової� офісної� б�дівлі� за�межами� 50-метрової

санітарно-захисної�зони�від�автозаправочно�о��омпле�с�.�В�межах�СЗЗ�від�АЗК�на�відстані�40�м

від�підземних�резерв�арів�розміщено��остьов��автостоян���на�18�машино-місць.

В�прое�ті�передбачені�всі�необхідні�заходи�щодо�забезпечення�нормативно�о�стан��дов�ілля,

е�оло�ічної�безпе�и,�пожежної�безпе�и,�енер�озбереження,�ш�мозахист��та�е�ономії�природних

рес�рсів.

Хара�тер� діяльності� об’є�та� ви�лючає�можливість� �творення� �льтразв���� та� іоніз�ючих

випромінювань,� ви�лючає�можливість� забр�днення� �р�нтів,� поверхневих� і� підземних� вод,

не�ативної�дії�на�рослинний�і�тваринний�світ,�на��еоло�ічне�середовище.

Вплив� на� нав�олишнє� середовище�матим�ть� незначні� ви�иди� в� атмосфер�� забр�днюючих

речовин�від�від�ритої��остьової�автостоян�и,�я�і�створюють��онцентрації�в�приземном��шарі�по

всіх�речовинах�менше�0,01��ранично�доп�стимих��онцентрацій.

Та�им�чином,�реор�анізація�виробничої�території�під�б�дівництво�8-поверхової�офісної�б�дівлі

матиме�позитивний�вплив�на�соціальне�середовище,�створить�додат�ові�робочі�місця.�Об’є�т

ново�о�б�дівництва�в�межах�відвод��по�в�л.�Л��овій,�13�не�має�заперечень�з�е�оло�ічних�мір��вань.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�відповідача�Гринь

Юлію�Віталіївн��(я�а�меш�ає�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Вол�о�радсь�а,

16,� �в.� 33)� по� цивільній� справі�№� 2-281/08� за� позовом� Апарат�

Верховної� Ради� У�раїни� до� Ци�алевич� Н.М.,� Гринь� Ю.В.� про

відш�од�вання�ш�оди�в�с�дове�засідання,�я�е�відб�деться�12�червня

2008�ро��,�об�11.00,�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�� відповідач� 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�йо�о�відс�тності.�

С�ддя�Умнова�О.В.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�відповідачів�Павл�сь�Анатолія

Ми�олайовича� та� Гар�аво�о�Єв�ена� Анатолійовича,� я�і� проживають:�м.� Київ,

в�л. Празь�а,�б�д.�26,��в.�21,�в�с�дове�засідання�на�13�червня�2008�ро���о�10.00

за� адресою:�м.� Київ,� в�л.� Гайцана,� 4,� для� �часті� �� с�довом�� роз�ляді� цивільної

справи�за�позовом�АКБ�“Національний��редит”�до�Павл�сь�Д.Б.,�Павл�сь�А.М.�та

Гар�аво�о�Є.А.�про�звернення�стя�нення�на�спад�ове�майно.�У�разі�вашої�неяв�и

в� с�дове� засідання� справ�� б�де� роз�лян�то� за� вашої� відс�тності.� Про� причини

неяв�и�відповідачі�повинні�повідомити�с�д.

С�ддя�В.М.�Карабань.

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

по�справі�№�2-2729/08�за�позовом�АТ�“У�раїнсь�а�пожежно-страхова��омпанія”�до

Бой�о� А.М.� про� відш�од�вання� ш�оди� в� я�ості� відповідача� Бой�а� Оле�сія

Володимировича,�місце� проживання� я�о�о:�м.� Київ,� в�л.�Салютна,� 27-а,� �в.� 4.

Роз�ляд� справи� призначено� о� 9.45� 25� червня� 2008� ро��� з� приміщенні

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

Ласточ�іна,�10-Б,��аб.-зал�№�60.

В�разі�неяв�и�відповідача�Бой�а�Оле�сія�Володимировича�в�с�дове�засідання

справа�б�де�роз�лядатись�за�йо�о�відс�тності�за�наявними���справі�до�азами.�

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

засідання.

С�ддя�Т.М.�Васильєва.

Ре�іональне�відділення�Фонд��держмайна�У�раїни

по�м.�Києв��повідомляє�про�підс�м�и�приватизації

шляхом�ви��п��об’є�тів��р.�А�державної�власності:

—�нежилий�б�дино�-ма�азин�площею�248,4��в.�м,�розташований

за�адресою:�м.�Київ,�пров.�Приладний,�4-б�(літера�А),

приватизований�юридичною�особою�за�1�233�480,0��рн,�

в�том��числі�ПДВ�205�580,0��рн.

Голосіївсь�ий� районний� с�д

м. Києва� ви�ли�ає�Компанець�Сер�ія

Івановича,�я�ий�проживає�в�м.�Києві�по

в�л. Кейсера�“Аврора”,�15,��в.�7,�в�я�ості

відповідача� в� с�дове� засідання� по

цивільній�справі�за�позовом�Голосіївсь�ої

районної� в� м.� Києві� державної� адмі-

ністрації�до�Компанець�С.І.�про�виселен-

ня� з� самовільно� зайнято�о�житлово�о

приміщення,�що�відб�деться�25�червня

2008�ро���о�15.00�в�приміщенні�с�д��за

адресою:�03127,�м.�Київ,�в�л.�Пол�овни-

�а�Потєхіна,�б�д.�14-а,��аб.�№�25.

В�разі� йо�о�неяв�и�на� в�азан��дат�

с�д�роз�лядатиме�справ��без�йо�о��часті.

С�ддя�А.�Нова�.

Апеляційний�с�д�м.�Києва�повідомляє,

що�роз�ляд�справи�за�апеляційною�с�ар�ою

К�дінової� Валентини� Іванівни� на� рішення

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

13 березня�2008�ро��� по� справі� за� позовом

К�дінової�Валентини�Іванівни�до�К�дінова�І�оря

Анатолійовича,�Рохманю��І�оря�Леонідовича,

державно�о� ви�онавця� Відділ�� Державної

ви�онавчої� сл�жби�Оболонсь�о�о� районно�о

�правління�юстиції���м.�Києві�Дмитраша�Віталія

Васильовича� про� звільнення� майна� з-під

арешт�,�про�відведення�державно�о�ви�онавця

Дмитраша�Віталія�Васильовича�від�ви�онання

ви�онавчо�о� листа�№�2-174� від� 17.12.2004

ро��,�про�визнання�дій�державно�о�ви�онавця

відділ�� державної� ви�онавчої� сл�жби

Оболонсь�о�о�районно�о��правління�юстиції��

м.� Києві� Дмитраша� Віталія� Васильовича

неправомірними,� від�ладено� сл�ханням� на

17 червня� 2008� ро��� о� 16.00� в� приміщенні

Апеляційно�о�с�д��м.�Києва.

С�ддя�Кравець�В.А.

Дніпровсь�ий� районний� с�д�м.� Києва

повідомляє�відповідача�Абезьяєва�Володими-

ра�Ві�торовича,�я�ий�зареєстрований���м.�Києві,

б�льв.�Перова,�54,��в.�16,�про�те,�що�роз�ляд

справи�за�позовом�Бо�ара�Дениса�Андрійови-

ча� до� Абезьяєва� Володимира� Ві�торовича,�

3-тя�особа�—�КП�“Дире�ція�з��правління�та�об-

сл��ов�вання�житлово�о�та�нежитлово�о�фон-

д�”�Дніпровсь�о�о�район��м.�Києва,� про�виз-

нання�відповідача�та�им,�що�втратив�право��о-

рист�вання�житловим�приміщенням,�та�визнан-

ня�права�за�позивачем�на��орист�вання�житлом,

призначено�на�12.06.08�р.�о�10.30�в�приміщенні

Дніпровсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва�за�ад-

ресою:�м.�Київ,�в�л.�Сер�ієн�а,�3,��аб.�37.

При� собі� мати� до��мент,�що� посвідч�є

особ�.

С�ддя�Т.І.�Горбань.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�-
ли�ає�Юрчен�о�Людмил��Ми�олаївн�,�я�а�про-

живає�за�адресою:�м.�Київ,� в�л.�Я.�Коласа,

27-В,��в.�28,�Ні�ітю��Ірин��Петрівн�,�я�а�про-

живає�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Чи�оріна,�49,

�в.�14,�я��відповідачів�в�с�дове�засідання�по

цивільній�справі�за�позовом�Сов’я��Антоніни

Сер�іївни�до�Юрчен�о�Людмили�Ми�олаївни,

Ні�ітю��Ірини�Петрівни�про��с�нення�переш�од

в�здійсненні�права�власності�на�нер�хоме�май-

но�та�виселення,�я�е�призначено�на�13�черв-

ня� 2008� р.� об� 11.30,� за� адресою:�м.� Київ,

в�л. Хрещати�,�42-а,��аб.�31.

Одночасно�повідомляю,�що��опію�позовної

заяви� з� додат�ами� можна� отримати� в

приміщенні�с�д��за�в�азаною�вище�адресою.

У�разі�вашої�неяв�и�справа�б�де�роз�ляда-

тись�за�вашої�відс�тності.

С�ддя�І.М.�Рейнарт.

СУДОВА�ПОВІСТКА

��цивільній�справі�№�2-1522/2008

Печерсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

повідомляє�Мос�алю�Геннадію�Геннадійович�

про�попереднє�с�дове�засідання���справі�за

позовом�Голови�Верховної�Ради�Автономної

Респ�блі�и�Крим�Грицен�а�Анатолія�Павлови-

ча� про� визнання� відомостей� та�ими,�що� не

відповідають�дійсності,�захист�честі,��ідності,

ділової�реп�тації�і�стя�нення�моральної�ш�оди

о�14.30�12.06.2008�р.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�42-а,

�аб.�13.

С�ддя�Вол�ова�С.Я.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�-

ли�ає� Є�анова� Кирила� Оле�сандровича� в

я�ості� відповідача� в� с�дове� засідання� по

цивільній�справі�№�2-975/08�за�позовом�Діаба-

те�Адама�до�Є�анова�Кирила�Оле�сандрови-

ча�про�відш�од�вання�матеріальної�та�мораль-

ної�ш�оди,� заподіяної� дорожньо-транспорт-

ною�при�одою,�я�е�відб�деться�25.06.2008�ро-

���о�9.30,�в�приміщенні�Печерсь�о�о�районно-

�о�с�д��м.�Києва�за�адресою:�01001,�м.�Київ,

в�л.�Хрещати�,�42-А,��аб.�№�34.

Водночас�повідомляємо,�що���випад���ва-

шої�неяв�и�в�с�дове�засідання�та�неповідом-

лення�с�д��про�причини�неяв�и,�справа�б�де

роз�лян�та�за�вашої�відс�тності�на�підставі�на-

явних�в�ній�матеріалів.

С�ддя�Оніщ���М.І.

Оболонсь�ий� районний� с�д�м.� Києва

ви�ли�ає�Представни�а�ТОВ� “Грайф�У�раїна”

в я�ості�відповідача�по�цивільній�справі�№�2-

3219/2008�ро���за�позовом�Д�няшева�Р�слана

Зінат�лловича�до�ТОВ� “Грайф�У�раїна”� про

стя�нення�забор�ованості�по�заробітній�платі��

с�дове�засідання�12�червня�2008�ро���о�10.30.�

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Тимошен�а,�2-Є,

�аб.�18.

Наслід�и�неяв�и�в�с�дове�засідання�особи,

я�а�бере� �часть� �� справі,� предбачені� ст.� ст.

160,�170�ЦПК�У�раїни.

С�ддя�Л.В.Шевчен�о.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

повідомляє� про� ви�ли�� до� с�д�� в� я�ості

відповідача�Теплова�Віталія�Ми�олайовича�про

вселення,�встановлення�поряд����орист�вання

житловою� площею� та� змін�� до�овор�

житлово�о�найм�,�виселення,�останнє�відоме

місце� реєстрації� я�о�о:�м.� Київ,� в�л.�Л. К�р-

баса,�18,��в.�361.

С�дове� засідання� відб�деться� 12.06.2008

ро���об�11.00�в�приміщенні�Святошинсь�о�о

районно�о�с�д��м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�Жилянсь�а,�142,��аб.�13.

С�ддя�Петрен�о�Н.О.

ВІДКРИТЕ�АКЦІОНЕРНЕ�ТОВАРИСТВО�“ЗАКРИТИЙ�НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ�КОРПОРАТИВНИЙ�ІНВЕСТИЦІЙНИЙ�ФОНД�“ГАММА”

Код�ЄДРПОУ�33440440

повідомляє,�що�на�за�альних�зборах�а�ціонерів�ВАТ�“ЗНКІФ�“ГАММА”,�я�і�відб�лися�22�травня�2008�ро��,�

обрані�члени�Спостережної�ради�ВАТ�“ЗНКІФ�“ГАММА”:

Відомості�про�змін��с�лад��посадових�осіб�емітента

ДО�УВАГИ�АКЦІОНЕРІВ

ЗАТ�АСК�“ІНТЕРТРАНСПОЛІС”
Правління�ЗАТ�АСК�“ІнтерТрансПоліс”�повідомляє�про�проведення�позачер�ових�За�альних�зборів�а�ціонерів,�я�і

відб�д�ться�24�липня�2008�ро���о�12.00�в�приміщенні�ЗАТ�АСК�“ІнтерТрансПоліс”�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.

Володимирсь�а,�69.

Порядо��денний:

1.�Затвердження�змін�до�Стат�т��ЗАТ�АСК�“ІнтерТрансПоліс”.

прое�т�змін�до�Стат�т��ЗАТ�АСК�“ІнтерТрансПоліс”,�пов’язаних�із�збільшенням�стат�тно�о��апітал��—�нова�реда�ція

п�н�тів�5.2�та�5.3:

“5.2.�Стат�тний� �апітал� (стат�тний�фонд)� Товариства� становить� 50� 004� 000,� 00� �рн� (п’ятдесят�мільйонів� чотири� тисячі

�ривень,�00��оп.).

5.3.�Стат�тний��апітал�товариства�поділено�на�а�ції:

А�ції�Товариства�

(за��ате�оріями�і�типами)
Кіль�ість�а�цій�(шт.)

Номінальна�вартість

однієї�а�ції�(�рн)

Номінальна�вартість

�сіх�а�цій�(�рн)

Част�а���стат�тном�

�апіталі�(%)

Прості�іменні 8�334 6�000,00 50�004�000,00 100�%

Привілейовані�іменні - - - -

РАЗОМ: 8�334 50�004�000,00 100�%

Дата

прийняття

рішення

Зміни

(призначено

або�звільнено)

Посада Прізвище,

ім’я,�по

бать�ові

Паспортні�дані�фізичної�особи�(серія,

номер, дата�видачі, ор�ан, я�ий�видав)

Володіє�част�ою�в�стат�тном�

�апіталі�емітента�(��відсот�ах)

1 2 3 4 5 6

22.05.2008 Призначено�на

3�(три)�ро�и

Голова

Спостереж-

ної�ради

С�о��Юрій

Петрович

Паспорт�серія�СО�№�055965,�виданий�Жовтне-

вим�РУГУ�У�раїни�в�м.�Києві�18.12.1998�р.�іден-

тифі�аційний��од�2148414297

Є���ерівни�ом�ЗАТ�“Домоб�дівельний

�омбінат�№�1”,�я�е�володіє�70�%��

стат�тном���апіталі�емітента

22.05.2008 Призначено�на

3�(три)�ро�и

Член�Спос-

тережної

ради

Захаров

Володимир

Ми�олайович

Паспорт�серія�СН�№205113,�виданий�Мінсь�им

РУГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві�16.05.1996�р.�іден-

тифі�аційний��од�1941003112

Є��ерівни�ом�ТОВ�“Капітелі”�Сервіс”,

я�е�володіє�15�%���стат�тном�

�апіталі�емітента

22.05.2008 Призначено�на

3�(три)�ро�и

Член�Спос-

тережної

ради

Марціх

Петро

Павлович

Паспорт�серія�СО�№568184,�виданий�Мос-

�овсь�им�РУГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві

15.03.2001�р.�ідентифі�аційний��од�2045416450

Є��ерівни�ом�ТОВ�“Б�дівельний

стандарт”,�я�е�володіє�15�%��

стат�тном���апіталі�емітента.
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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 1465

1166 ННААООССТТААННООКК Хрещатик  4 червня 2008

Ві тор АНІСІМОВ, дизайнер:
— Займатися своєю справою!

Я що виходить, значить це твоє
по ли ання. Щастя — це не он-
станта. Б ти потрібним і орис-
ним — ось основа щастя, своєрід-
но о ейфорично о стан . І оли
тебе малень а дитина, за я ти
переживаєш і тривожишся, це теж,
напевне, щастя...

Михайло ЯКОВЧУК, деп тат
Київради:
— Щастя — це армонія з

сім’єю, др зями, дов олишнім сві-
том, міння підтримати одне одно-
о і б ти потрібним. Людина по-
винна сама для себе визначити
пріоритети, чо о має дося н ти,
виб д вавши орот о-, середньо-

і дов остро ові плани. Вона має
роз міти, ди йде, оре вати
плани й осмислювати свої дії. Я на-
вед при лад з енпланом Києва:
затвердивши йо о, швидше вирі-
ш ватим ть питання. Та само і в
людини: подальші плани мають по-
єдн ватися із дією цей момент!

Сер ій ФОМЕНКО, лідер р-
т “Мандри”:
—Щастя — це оли відч ваєш

радість від ожної хвилини життя,
це армонія, оли зб ваються мрії,
а та ож здоров’я... Тобто поєднан-
ня різних речей. Кохання ж є тим,
що наповнює життя. Том потріб-
но радіти сонцеві, повітрю, хоро-
шим людям. Позитивні емоції —
те, що дов ола нас і в нас!

Ùàñòÿ — öå...

Павло ГУДІМОВ, лідер рт “Г дімов”, засно-
вни і ратор арт-центр “Я Галерея”:
— Я ба ато разів б вав Німеччині й знайомий із нім-

цями в У раїні. Вже стало за альноприйнятим, навіть
оренилася д м а про їхні точність, раціоналізм, обо-

в’яз овість. Мені сподобався вираз, що чехи — це сло-
в’янсь і німці. У Німеччині б ли численні проблеми, по-
в’язані з режимами, своєрідна ра з дос оналення
нації. Але я не мож нічо о по ано о про них с азати,
це с часна європейсь а нація. І німці д же різні, влас-
не, я і раїнці.

Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО, народний деп тат:
— Німцям властиві педантизм і с р п льозність. Я б

хотів, щоб ці риси мали й наші співвітчизни и. Мої др -
зі переїхали на постійне місце проживання в Німеччи-

н й жив ть там же 5 чи 7 ро ів. Каж ть, що важ о
зви н ти до то о менталітет , але з часом і самі змі-
нюються.

Оль а СУМСЬКА, народна артист а У раїни:
— Німець а нація приваблива! Мені подобаються їх-

ні ор анізаційні моменти і роботапарламент під е-
рівництвом жін и. С різь є хиби, звісно, але в Німеч-
чині значний відсото державних рошей іде на потре-
би людей!

Катя CHILLY, співач а:
— П н т альність і с хість — найхара терніші німець-
і риси. Одна незалежно від то о, хто переді мною —
амери анець, франц з або німець, я ставлюся до всіх
одна ово. Спіл юся з ними я з людьми, а не нацією.

ßê âè ñòàâèòåñÿ äî í³ìö³â?

Êèÿíè òî÷íî çíàþòü,
ùî ùàñòÿ — öå ëþáîâ
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Ëþáîâ — 42 %
2. Ñëàâà — 17 %
3. Ãðîø³ — 15 %
4. Âëàäà — 15 %
5. Ì³ðàæ — 12 %

Óêðà¿íñüê³ êîìåðñàíòè
çàö³êàâèëè í³ìåöüêîãî
äîñë³äíèêà
Ðàäíèê Áóíäåñòà´ó òà ôåäåðàëüíîãî óðÿäó 
Í³ìå÷÷èíè ïðèñâÿòèâ ñâîþ êíèæêó ï³äïðèºìöÿì
òà ì³ñòàì Óêðà¿íè ó 1860—1914 ðîêàõ
²ðèíà ÑÈÂÀØÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора в отелі "Київ" радни Б ндестаґ
та федерально о ряд Німеччини Рай-
нер Лінднер представив свою ниж
"Підприємці і місто в У раїні, 1860 —
1914 ро и". У ній він розповідає про
становлення та роз віт підприємництва в
нашій державі, отра напередодні 1917
ро належала до раїн з розвиненою
е ономі ою. Видання німець о о дослід-
ни а план ють розповсюдити по бібліо-
те ах вищих навчальних за ладів У ра-
їни.

Ó÷îðà åêñïåðò ôîíäó “Íàóêà òà ïîë³òèêà”, ðàä-
íèê Áóíäåñòà´ó òà ôåäåðàëüíîãî óðÿäó Í³ìå÷÷èíè
Ðàéíåð Ë³íäíåð ïðåçåíòóâàâ ñâîþ êíèæêó “Ï³äïðè-
ºìö³ ³ ì³ñòî â Óêðà¿í³, 1860 — 1914 ðîêè”. Öå âè-
äàííÿ óí³êàëüíå: âïåðøå àâòîðèòåòíèé â÷åíèé ç
ªâðîïè çâåðíóâ óâàãó íà îäèí ³ç íàéö³êàâ³øèõ ïå-
ð³îä³â óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿, ÿêèé, áåçïåðå÷íî, ìîæíà
íàçâàòè Ðåíåñàíñîì. Íàä íèì äîñë³äíèê ïðàöþâàâ
ìàéæå ÷îòèðè ðîêè â ð³çíèõ àðõ³âàõ. Ïåðåãëÿíóâ
ñîòí³ ³ñòîðè÷íèõ ïåðøîäæåðåë, ÿê³ äîïîìîãëè ÿñ-
êðàâî ïðî³ëþñòðóâàòè ïåð³îä ðîçêâ³òó ï³äïðèºìíèö-
òâà â íàø³é äåðæàâ³, êîòðà äî ïî÷àòêó Ïåðøî¿ ñâ³-
òîâî¿ â³éíè ââàæàëàñÿ æèòíèöåþ íå ëèøå Ðîñ³éñüêî¿
³ìïåð³¿, à é óñ³º¿ ªâðîïè. Çà ñëîâàìè ñåêðåòàðÿ
ÐÍÁÎ Ðà¿ñè Áîãàòèðüîâî¿, òðàäèö³¿ â³ò÷èçíÿíîãî
ï³äïðèºìíèöòâà ´ðóíòóâàëèñÿ íà çàñàäàõ íåòë³ííèõ
ëþäñüêèõ ö³ííîñòåé — áëàãîä³éíèöòâà, ã³äíîñò³ òà
ñîö³àëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ñàìå òîìó äîñâ³ä çíà-
ìåíèòèõ íà âñþ ªâðîïó ìåöåíàò³â òà êîìåðñàíò³â
Òåðåùåíê³â, Õàíåíê³â, Áðîäñüêèõ, ªíàê³ºâèõ º ö³í-
íèì ³ äëÿ íèí³øí³õ ïîêîë³íü. Äî òîãî æ “Ï³äïðè-
ºìö³ ³ ì³ñòî â Óêðà¿í³, 1860 — 1914 ðîêè” º ñâîº-
ð³äíèì ñèìâîëîì ðîçóì³ííÿ òà ñï³âïðàö³ ì³æ óêðà-
¿íñüêèìè òà í³ìåöüêèìè íàðîäàìè, ïîäàëüøèé ä³à-
ëîã ì³æ ÿêèìè ìàº ðîçïî÷àòè ïåðøèé â ³ñòîð³¿ â³-
çèò äî Êèºâà êàíöëåðà ÔÐÍ Àíãåëè Ìåðêåëü. Íà
äóìêó òèì÷àñîâî¿ ïîâ³ðåíî¿ ó ñïðàâàõ Ïîñîëüñòâà
Í³ìå÷÷èíè Ñþçàííå Øþòö, ðîçâèòîê Óêðà¿íè ó
1860 — 1914 ðîêàõ ïðèãîëîìøóâàâ. ßê ðîçïîâ³ëà âî-
íà “Õðåùàòèêó”, Óêðà¿íà, õàé ³ ó ñêëàä³ Ðîñ³éñüêî¿
³ìïåð³¿, ïåðåòâîðþâàëàñÿ íà âïëèâîâó ñêëàäîâó ñâ³-
òîâî¿ åêîíîì³êè, ïîäàëüøèé ïîñòóï ÿêî¿ òðàã³÷íî
îá³ðâàëè ïîä³¿ 1917-ãî. Òåïåð óæå íåçàëåæíà Óêðà-
¿íà ìàº âñ³ øàíñè íå ëèøå ïðèºäíàòèñÿ äî ºâðî-

ïåéñüêî¿ ñï³ëüíîòè, à é ïåðåâåðøèòè çäîáóòêè ìè-
íóëèõ ÷àñ³â. “Âàøà ñòîëèöÿ âðàçèëà ìåíå ñâîºþ ñà-
ìîáóòí³ñòþ ùå â 1994 ðîö³, êîëè ÿ âïåðøå ïðè¿õàâ
äî Óêðà¿íè. Äëÿ ìåíå Êè¿â — ì³ñòî Õàíåíê³â òà Òå-
ðåùåíê³â, Ñâÿòî¿ Ñîô³¿, Ìèõàéëà Áóëãàêîâà. Öÿ ðî-
áîòà ëèøå çì³öíèëà ìîº ïî÷óòòÿ ïîâàãè äî Óêðà-
¿íè òà óêðà¿íö³â. Óÿâëåííÿ ïðî ³ñòîð³þ åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó Óêðà¿íè ÿ ôîðìóâàâ ç æèòòÿ îêðå-
ìèõ ï³äïðèºìö³â, ÿê³ íå ëèøå ðîçâèâàëè ñâîþ ñïðà-
âó, à é áóäóâàëè íåä³ëüí³ øêîëè, öåðêâè, äîïîìà-
ãàëè ðîçâèòêó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Ïðàöþ-
þ÷è íàä ³ñòîðè÷íèìè ìàòåð³àëàìè, ïåðåêîíàâñÿ: âà-
øà äåðæàâà ùå íà ïî÷àòêó XX ñòîë³òòÿ áóëà ïîâ-
íîïðàâíèì ïðåäñòàâíèêîì ªâðîïè”,— ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó” Ðàéíåð Ë³íäíåð. Êíèæêè í³ìåöüêîãî
äîñë³äíèêà ïëàíóþòü ïåðåäàòè â á³áë³îòåêè âèùèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè
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ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Íåâåëèêèé äîù. Â³òåð ï³â-

í³÷íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +19...+21°Ñ, âíî÷³
+10...+12°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +26; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +17...+19°Ñ; íà âèñîêîã³ð’¿ Êàðïàò òà ãîðàõ Êðèìó
âäåíü +14...+16°Ñ, âíî÷³ +8...+10°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ òà íà
êðàéíüîìó ï³âäí³ êðà¿íè ì³ñöÿìè +15...+17°Ñ, âíî÷³ +9...+11°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Âäåíü ìîæëèâèé äîù. Â³-
òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 1—3 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +21...+23°Ñ,
âíî÷³ +14...+16°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Німець ий дослідни Райнер Лінднер вивчає історію
У раїни за історією її меценатів
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