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Íåçàêîííèõ çàáóäîâ ó Êèºâ³ 
íå áóäå
� Êè¿âñüêà âëàäà ñòàº ãîëîâíîþ åôåêòèâíîþ ñèëîþ â áîðîòüá³ ³ç ïñåâäî-çàáóäîâíèêàìè

Ëîò Êëè÷êà ïðîäàëè 
íà áëàãîä³éíîìó 
àóêö³îí³, äå çáèðàëè
êîøòè íà îáëàäíàííÿ
äëÿ äèòÿ÷èõ 
ë³êàðåíü

Ó ñóáîòó â Êèºâ³ â³äáóâñÿ áëàãî-

ä³éíèé àóêö³îí, íà ÿêîìó çáèðàëè

êîøòè íà îáëàäíàííÿ ó äèòÿ÷³ ë³êàð-

í³. Ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî òåæ

âèñòàâèâ ñâ³é ëîò — äâà êâèòêè íà

íàñòóïíèé á³é (ó âåðåñí³) Âîëîäè-

ìèðà Êëè÷êà òà áîêñåðñüê³ ðóêà-

âè÷êè. Öåé ëîò ïðîäàëè çà 26 òè-

ñÿ÷ äîëàð³â. Çàãàëîì ç³áðàëè ïî-

íàä 70 òèñÿ÷ äîëàð³â, ùî óäâ³÷³

á³ëüøå, í³æ ïåðåäáà÷àëè îðãàí³çà-

òîðè.

Ñåðåä ë³êàðåíü áóëè â³ä³áðàí³

äâà çàêëàäè ÿê îòðèìóâà÷³ äîïîìî-

ãè — Êè¿âñüêà ì³ñüêà äèòÿ÷à êë³í³÷-

íà ³íôåêö³éíà ë³êàðíÿ òà Êè¿âñüêèé

ì³ñüê³é öåíòð äèòÿ÷î¿ íåéðîõ³ðóð-

ã³¿.

Äëÿ ïåðøîãî çàêëàäó ïëàíóºòü-

ñÿ çàêóïèòè îáëàäíàííÿ äëÿ ïðî-

âåäåííÿ ðîçãîðíóòèõ àíàë³ç³â òà äî-

ñë³äæåíü êðîâ³. Çîêðåìà àâòîìàòè÷-

íèé ãåìàòîëîã³÷íèé àíàë³çàòîð ÂÑ-

3000 Ïëþñ, á³îõ³ì³÷íèé àíàë³çàòîð

ÂÀ-88À òà êîìïëåêñ îáëàäíàííÿ äëÿ

³ììóíîôåðìåíòíîãî àíàë³çó— îìè-

âà÷, ìóëüòèñêàíåð, òåðìîçàì³øóâà÷.

Êè¿âñüêèé ì³ñüê³é öåíòð äèòÿ÷î¿

íåéðîõ³ðóðã³¿ îòðèìàº â³ä áëàãîä³é-

íèê³â àïàðàò ÓÇÄ LOCIQ C5 Premium

³ç ñåíñîðíîþ ïàíåëëþ êåðóâàííÿ.

Ïðîêóðàòóðà 
âèìàãàº ïîâåðíóòè 
40 ãà çåìë³ 
íà Ïîçíÿêàõ 
êèÿíàì

Ïðîêóðàòóðà Äàðíèöüêîãî ðàéîíó

Êèºâà ÷åðåç ñóä âèìàãàº â³ä ïðè-

âàòíî¿ êîìïàí³¿ ïîâåðíóòè ç íåçà-

êîííîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó

ä³ëÿíêó ïëîùåþ 40 ãà íà Ïîçíÿ-

êàõ.

Ó 2005 ðîö³ ð³øåííÿì Êè¿âðàäè

çåìë³ âàðò³ñòþ 150 ìëí ãðèâåíü, ÿê³

ðîçòàøîâàí³ ó 11-ìó ì³êðîðàéîí³

æèòëîâîãî ìàñèâó Ïîçíÿêè-Çàõ³äí³,

ïåðåäàíî ó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó

ñòîëè÷íîìó òîâàðèñòâó. Çà óìîâàìè

äîãîâîðó ï³äïðèºìñòâî ìàëî ðîçïî-

÷àòè áóä³âíèöòâî ì³êðîðàéîíó òà îá-

ëàøòóâàòè âîäíî-ëàíäøàôòíó çîíó

ç ïàðêîì.

Âò³ì, çåìëåêîðèñòóâà÷ òàê ³ íå

ïðèñòóïèâ äî âèêîðèñòàííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè.Êð³ì òîãî,â³í íå îòðèìàâ

æîäíèõ äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â íà

ïî÷àòîê áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.Íàòîì³ñòü

ä³ëÿíêà íå îãîðîäæåíà ïàðêàíîì òà

çàáðóäíåíà çâàëèùàìè ñì³òòÿ.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïðîêóðàòóðîþ

ðàéîíó áóëî çàÿâëåíî ïîçîâ äî Ãîñ-

ïîäàðñüêîãî ñóäó Êèºâà ïðî ðîç³-

ðâàííÿ äîãîâîðó îðåíäè òà ïîâåð-

íåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó âëàñí³ñòü

ãðîìàäè, ÿêèé íàðàç³ ïåðåáóâàº íà

ðîçãëÿä³.

Ìàñîâà ïðîáëåìà ì³ñòà
Ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî çà-

çíà÷èâ: «Îñòàíí³ì ÷àñîì ñïîñòå-
ð³ãàºòüñÿ õâèëÿ ïðîòåñòíèõ íà-
ñòðî¿â ñåðåä íàñåëåííÿ ùîäî íå-
çàêîííèõ çàáóäîâ. Íà â³ëüíèõ ä³-
ëÿíêàõ — ó ñêâåðàõ, ïàðêàõ — ðàï-
òîì âèíèêàº ïàðêàí. Ó òîé æå ÷àñ
í³ÿêî¿ ðåàêö³¿ â³ä êåð³âíèê³â ðàéî-
í³â íåìàº. Öå àáî õàëàòí³ñòü ç áî-
êó ãëàâè ðàéîíó òà éîãî íåêîìïå-
òåíòí³ñòü, àáî êîðóïö³ÿ, ³ â³í áå-
ðå ó÷àñòü ó ö³é çàáóäîâ³, íà ÿêó íå-

ìàº í³ÿêèõ äîêóìåíò³â!». Çà ñëîâà-
ìè î÷³ëüíèêà ñòîëèö³, öå íå îäè-
íè÷í³ âèïàäêè, à ö³ëà ñèñòåìà ç
äåñÿòêàìè çàõîïëåíèõ ä³ëÿíîê â
êîæíîìó ðàéîí³. Áóä³âåëüíà ñôå-
ðà, íà â³äì³íó â³ä áàíê³âñüêî¿, çà-
ëèøàºòüñÿ äîñòàòíüî ñòàá³ëüíîþ
³ äàº ìîæëèâ³ñòü ëþäÿì çàõèñòè-
òè ñâî¿ ãðîø³ â³ä ³íôëÿö³¿, âêëàâ-
øè â êâàäðàòí³ ìåòðè. ² öèì êî-
ðèñòóþòüñÿ øàõðà¿, ÿê³ çàõîïëþ-
þòü ä³ëÿíêè ³ ðîçïî÷èíàþòü çà-
áóäîâó, çáèðàþ÷è ïàðàëåëüíî ç

ãðîìàäÿí êîøòè. Àëå íàñïðàâä³
âîíè íå ìàþòü íà ìåò³ ùîñü çáó-
äóâàòè, áî ¿õ áóä³âíèöòâî íàâ³òü
â³äáóâàºòüñÿ íà ä³ëÿíêàõ, íà ÿêèõ
íåìîæëèâî ðîçì³ùóâàòè æèòëîâ³
áóäèíêè (îäíó ç áóä³âåëü ïëàíó-
âàëè çâåñòè â áåçïîñåðåäí³é áëèçü-
êîñò³ â³ä âèñîêîâîëüòíî¿ ë³í³¿ åëåê-
òðîïåðåäà÷), íå êàæó÷è âçàãàë³
ïðî ìàéæå ïîâíó â³äñóòí³ñòü äî-
çâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â. Ðåçóëüòàò
òàêèõ çàáóäîâ, ÿê íà Ôàíåðí³é, 5,
ò³ëüêè îäèí — íîâà àôåðà íà
êøòàëò «Åë³òà öåíòðó».

Áåç ïîêàðàííÿ íå çàëèøàòüñÿ
Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà Äåïàð-

òàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà
çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà Äìèòðà Á³ëîöåðêîâöÿ, íà
ñüîãîäí³ íà ì³ñö³ çóïèíåíèõ çàáó-
äîâ âæå çíåñåíî ïàðêàíè, â äâîõ
âèïàäêàõ çàñèïàí³ êîòëîâàíè, à íà
òðåò³é ä³ëÿíö³ ðîçïî÷íóòüñÿ ðî-
áîòè ç äåìîíòàæó áåòîííî¿ êîíñ-
òðóêö³¿. «Òàêîæ àðåøòîâàíà âñÿ
òåõí³êà, ÿêà ïðàöþâàëà íà íåçà-
êîííî çàõîïëåíèõ ä³ëÿíêàõ. Ñóá-
ï³äðÿäíèêè, ÿê³ âèâîäÿòü íà òàê³
ñóìí³âí³ îá’ºêòè ñâîþ òåõí³êó ³ ëþ-
äåé, ìàþòü á³ëüø äîêëàäíî ïåðå-
â³ðÿòè äîêóìåíòè çàáóäîâíèê³â,
áî ÷åðåç ñâîþ íåäáàë³ñòü âîíè ìî-
æóòü ñòàòè ôàêòè÷íî ñï³âó÷àñíè-
êàìè çëî÷èííèõ ä³é ³ ¿ì äîâåäåòü-
ñÿ â³äïîâ³äàòè ïåðåä çàêîíîì. Äî

ðå÷³, âàðò³ñòü óñ³õ ðîá³ò ç â³äíîâ-
ëåííÿ ôóíêö³îíàëüíîñò³ ïîâåðíó-
òèõ ä³ëÿíîê ëÿãàº ñàìå íà ïñåâäî-
çàáóäîâíèê³â»,— çàçíà÷èâ ïàí Á³-
ëîöåðêîâåöü.

Òîáòî ÷àñè, êîëè «íà÷åáòî ï³ä-
ïðèºìö³» áåçêàðíî çàõîïëþâàëè
ì³ñüê³ ä³ëÿíêè, — â ìèíóëîìó. Òå-
ïåð âîíè áóäóòü â³äïîâ³äàòè ïå-
ðåä çàêîíîì òà ùå é â³äøêîäî-
âóâàòè ì³ñòó âñ³ íàíåñåí³ çáèò-
êè. ² ëîêîìîòèâîì â öèõ ³í³ö³àòè-
âàõ âèñòóïàº ñàìå êè¿âñüêà ì³ñü-
êà âëàäà.

«Ìè íå ìîæåìî äîïóñòèòè, ùîá
ó ì³ñò³ â³äáóâàëèñÿ áóä³âíèöòâà,
ÿê³ çä³éñíþþòüñÿ ç ïîðóøåííÿìè
³ íåñóòü çàãðîçó äëÿ ³íâåñòîð³â,
òîáòî äëÿ êèÿí, ÿê³ ðèçèêóþòü áó-
òè îøóêàíèìè. ² ïèòàííÿ áîðîòü-
áè ç íåçàêîííèìè áóä³âíèöòâàìè
ñòàíå ñèñòåìíèì,— çàÿâèâ ï³ä ÷àñ
ó÷îðàøíüî¿ ³íñïåêö³¿ çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.—
Àëå ðåçóëüòàò ö³º¿ áîðîòüáè çàëå-
æèòü â³ä êîìïëåêñíîãî ï³äõîäó
âñ³õ ñëóæá òà â³äîìñòâ,ÿê³ çîáîâ’ÿçà-
í³ áðàòè â öüîìó ó÷àñòü, â òîìó
÷èñë³ ÌÂÑ, ïðîêóðàòóðè òà Äåð-
æàâíî¿ àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíî¿
³íñïåêö³¿. Ìè ãîòîâ³ ðàç ³ íàçàâ-
æäè ïðèïèíèòè íåçàêîííó çàáó-
äîâó ñòîëèö³ é ä³éñíî ðîçðàõîâó-
ºìî íà ï³äòðèìêó íàçâàíèõ âèùå
ñòðóêòóð ó âèð³øåíí³ öüîãî ïè-
òàííÿ» �

Ìèíóëîãî òèæíÿ ìåð ñòîëèö³ Â³òàë³é Êëè÷êî îñî-
áèñòî â³äâ³äàâ ê³ëüêà ñêàíäàëüíèõ çàáóäîâ, ÿê³
çä³éñíþâàëèñÿ áåç íàëåæíî¿ äîçâ³ëüíî¿ äîêóìåí-
òàö³¿ ç ïîðóøåííÿì áóä³âåëüíèõ òà ñàí³òàðíèõ âè-
ìîã. Çîêðåìà éäåòüñÿ ïðî îá’ºêòè íà âóëèöÿõ Çäîë-
áóí³âñüê³é, íà ïåðåòèí³ âóëèöü Ãðèãîðåíêà òà
Çäîëáóí³âñüêî¿ é íà Ôàíåðí³é. Ïàí Êëè÷êî äàâ
ðîçïîðÿäæåííÿ òåðì³íîâî âèð³øèòè ïèòàííÿ ³ç
öèì ñâàâ³ëëÿì. Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåò-
ðî Ïàíòåëåºâ ïðî³íñïåêòóâàâ, ÿê âèêîíóºòüñÿ íà-
êàç ìåðà. Íèí³ íà äâîõ ³ç òðüîõ ìàéäàí÷èê³â ìîæ-
íà ëèøå çäîãàäàòèñü, ùî áóëà ñïðîáà çàáóäîâè, à
ñêàíäàëüíà ä³ëÿíêà íà âóëèö³ Çäîëáóí³âñüêèé áóäå
ïðèâåäåíà äî ëàäó âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì.

Îëåêñ³é ÊÓÐÏÀÑ | «Õðåùàòèê»

Ï³ä ÷àñ ó÷îðàøíüî¿ ³íñïåêö³¿ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ ïåðåñâ³ä÷èâñÿ, ùî íà ì³ñö³ ñêàíäàëüíèõ çàáóäîâ — íà âóëèöÿõ Çäîëáóí³âñüê³é,
íà ïåðåòèí³ âóëèöü Ãðèãîðåíêà ³ Çäîëáóí³âñüêî¿, íà Ôàíåðí³é — áóä³âåëüí³ ðîáîòè íå âåäóòüñÿ 
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ÃÀÇÅÒÈ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
Êèºâà íåçàáàðîì î÷³êóþòü ñåðéîç-
í³ çì³íè. Íà îñòàííüîìó çàñ³äàí-
í³ ñåñ³¿ Êè¿âðàäè äåïóòàòè ÿê íå-
â³äêëàäíå ðîçãëÿíóëè ³ ïðèéíÿëè
ð³øåííÿ ïðî ðåîðãàí³çàö³þ êîìó-
íàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ öèõ âèäàíü.
«Çà» ïðîãîëîñóâàëî àæ 85 îáðàíö³â.

Òàêèì ÷èíîì «Óêðà¿íñüêó ñòî-
ëèöþ» òà «Âå÷³ðí³é Êè¿â» áóäå ïðè-

ºäíàíî äî «Õðåùàòèêà». Çãîäîì
öå ºäèíå ï³äïðèºìñòâî ïåðåéìå-
íóþòü â ÊÏ «Âå÷³ðí³é Êè¿â». Âîíî

âèäàâàòèìå äâ³ ãàçåòè: «Âå÷³ðí³é
Êè¿â» â ÿêîñò³ ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷-
íîãî âèäàííÿ ³ «Õðåùàòèê» ÿê ñó-

òî îô³ö³éíèé â³ñíèê äëÿ ïóáë³êà-
ö³¿ ð³øåíü ³ ðîçïîðÿäæåíü ì³ñü-
êî¿ âëàäè.

ßê ïîÿñíèëà àâòîð ³ ðîçðîáíèê
ïðîåêòó äåïóòàò ôðàêö³¿ «Óäàð Ñî-
ë³äàðí³ñòü», ñåêðåòàð êîì³ñ³¿ ç ïè-
òàíü ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè ³ ðåê-
ëàìè Ðåíà Íàçàðîâà, ãîëîâíà ìå-
òà ðåîðãàí³çàö³¿ — ï³äâèùèòè åôåê-
òèâí³ñòü âèêîðèñòàííÿ ãàçåòàìè
êîìóíàëüíîãî ìàéíà ãðîìàäè, áþ-
äæåòíèõ êîøò³â ³, çâ³ñíî, ïîêðà-
ùèòè ÿê³ñòü âèäàíü, çðîáèòè ¿õ
á³ëüø ö³êàâèìè, ³íôîðìàòèâíè-
ìè ³ êîðèñíèìè äëÿ ÷èòà÷³â.

«Íà æàëü, ñüîãîäí³ êè¿âñüê³ êî-
ìóíàëüí³ äðóêîâàí³ ÇÌ² º çáèòêî-
âèìè.À ¿õ ÿê³ñòü, ì’ÿêî êàæó÷è,ëè-
øàº áàæàòè êðàùîãî. Òîìó ðåîð-
ãàí³çàö³ÿ âàæëèâà ³ äóæå íà ÷àñ³.
Íå ëèøå ÷åðåç ïîòðåáó åôåêòèâ-
íî âèêîðèñòîâóâàòè ìàéíî ãðîìà-
äè ³ îùàäëèâî âèòðà÷àòè áþäæåò-
í³ êîøòè, àëå é ÷åðåç ñèòóàö³þ â
êðà¿í³. Ìè º ñâ³äêàìè ïîòóæíî¿ ³í-
ôîðìàö³éíî¿ â³éíè, ÿêó, ìîæíà ñêà-
çàòè, ïðîãðàëè. ßêáè âåñü ÷àñ ðî-
áîò³ ÇÌ² ïðèä³ëÿëîñü äîñèòü óâà-
ãè,òî íèí³ ìè á íå ìàëè òàêèõ ïðîá-
ëåì»,— çàçíà÷èëà Ðåíà Íàçàðîâà.

Íà ðåïë³êó êîëåã, ùî ì³ñòó âçà-
ãàë³ íå ïîòð³áíà êîìóíàëüíà ïðå-
ñà, ìîâëÿâ, òðåáà ðîçäåðæàâèòè,
ïàí³ Íàçàðîâà ïîÿñíèëà, ùî òàê³
ð³øåííÿ ïðèéìàþòüñÿ íà âèùî-
ìó äåðæàâíîìó ð³âí³. Ïîêè æ ì³ñ-
òî ìóñèòü ìàòè «ñâ³é ðóïîð», ÿê
ì³í³ìóì — îô³ö³éíèé â³ñíèê. «Ñóì-
í³âàþñÿ,ùî êîìåðö³éí³ âèäàííÿ çà-
õî÷óòü áåçêîøòîâíî äðóêóâàòè íà-
ø³ äîêóìåíòè ïðî ð³øåííÿ ³ ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ì³ñüêî¿ âëàäè»,— çà-
çíà÷èëà Ðåíà Íàçàðîâà �

Êîìóíàëüí³ ÇÌ² ïî-íîâîìó
� Êè¿âðàäà ïðîãîëîñóâàëà çà ðåîðãàí³çàö³þ ìóí³öèïàëüíèõ ãàçåò

Ðåäàêö³¿ òðüîõ êîìóíàëüíèõ

âèäàíü íåçàáàðîì îá’ºäíàþòü

â îäíå êîìóíàëüíå ï³äïðèºì-

ñòâî. Çãîäîì âîíî âèäàâàòè-

ìå äâ³ ãàçåòè: «Âå÷³ðí³é Êè-

¿â» ÿê ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íå

âèäàííÿ ³ «Õðåùàòèê» â ÿêîñ-

ò³ îô³ö³éíîãî â³ñíèêà. Ð³øåí-

íÿ ïðî ðåîðãàí³çàö³þ 85-ìà

ãîëîñàìè íà îñòàííüîìó çàñ³-

äàíí³ ñåñ³¿ ïðèéíÿëè äåïóòà-

òè Êè¿âðàäè.

²ãîð ÑÂÀ×²É | «Õðåùàòèê»

Âàø ïðîåêò ð³øåííÿ âíå-
ñåíèé ÿê íåâ³äêëàäíèé. ×îìó
òàêà íàãàëüí³ñòü?

Ð. Í.: Éäåòüñÿ ïðî ðåîðãàí³çà-
ö³þ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ äðó-
êîâàíèõ âèäàíü— «Óêðà¿íñüêà ñòî-
ëèöÿ», «Õðåùàòèê», «Âå÷³ðí³é Êè-
¿â». Öåé ïðîöåñ òðèâàâ ïðàêòè÷-
íî 5 ðîê³â. Íàðåøò³ ìè éîãî çàâåð-
øèëè! 85 ãîëîñ³â «çà» — öå âåëèêà
ïåðåìîãà ³ ñâ³ä÷èòü ïðî ãîòîâí³ñòü
åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè ìàé-
íî òà êîøòè ãðîìàäè ³ ðîáèòè ãà-
çåòè ö³êàâèìè ³ êîðèñíèìè. Ñüî-
ãîäí³ ³ êèÿíè, ³ Êè¿âðàäà ïîòðåáó-
þòü ÿê³ñíèõ êîìóíàëüíèõ ÇÌ². Äó-
ìàþ, ùî íàøå ð³øåííÿ óñ³ì íà êî-
ðèñòü.

ßê³ ñàìå çì³íè ïåðåäáà-
÷àþòüñÿ?

Ð. Í.: ª äâà åòàïè. Ñïåðøó ìè
ïðèºäíàºìî «Âå÷³ðí³é Êè¿â» òà
«Óêðà¿íñüêó ñòîëèöþ» äî «Õðåùà-
òèêà». Ïîò³ì ºäèíå êîìóíàëüíå
ï³äïðèºìñòâî ïåðåéìåíóºìî ó ÊÏ
«Âå÷³ðí³é Êè¿â». Âîíî âèäàâàòè-
ìå äâ³ ãàçåòè.

ßê³ ñàìå?
Ð. Í.: «Óêðà¿íñüêà ñòîëèöÿ» íå

âèõîäèòü âæå ç 2007 ðîêó. Àëå òàì
ó øòàò³ äîñ³ ÷èñëÿòüñÿ ëþäè. ¯õ íå-
áàãàòî. Òà, äóìàþ, öå âèäàííÿ ïî-
âèííî ïðèïèíèòè ñâîº ³ñíóâàííÿ.
Áóäóòü âèäàâàòèñÿ äâ³ ãàçåòè: «Âå-

÷³ðí³é Êè¿â» ÿê ñóñï³ëüíî-ïîë³-
òè÷íå âèäàííÿ ³ «Õðåùàòèê» ÿê
îô³ö³éíèé â³ñíèê.

Âè êàæåòå ïðî åêîíîì³þ
áþäæåòíèõ êîøò³â. ßê³ öå öèô-
ðè?

Ð. Í.: Åêîíîì³ÿ ³ åôåêòèâíå âè-
êîðèñòàííÿ êîøò³â òî÷íî áóäå. Öå
ïðèíöèïîâî. Çàðàç ðàíî ãîâîðè-
òè ïðî êîíêðåòí³ öèôðè. Óñ³ òðè
âèäàííÿ ìàþòü áîðãè. ² â «Âå÷³ð-
ö³», ³ â «Õðåùàòèêó», íà ì³é ïî-
ãëÿä, ðîçäóò³ øòàòè. Êîëè ä³çíà-
ëàñÿ ðîçïèñ, ñõîïèëàñÿ çà ãîëîâó!
Ñêàæ³òü, íàâ³ùî â îô³ö³éíîìó â³ñ-

íèêó 5 áóõãàëòåð³â? ßê³ ãðîø³ âî-
íè òàì ðàõóþòü? Âñå öå òðåáà ïî-
ðàõóâàòè. Ùîäî ìàéáóòí³õ âèäàò-
ê³â íà ãàçåòè, òî ìè ìàºìî ïîáà-
÷èòè êîíöåïö³þ ðîçâèòêó ãàçåò: ç
ÿêîþ ïåð³îäè÷í³ñòþ, ÿêèì òèðà-
æåì âîíè âèõîäèòèìóòü, ñê³ëüêè
³ ÿêèõ ôàõ³âö³â òðåáà çàëó÷èòè òà
ÿê³ çàðïëàòè ¿ì áóäóòü ïëàòèòè.
Öå âñå âèçíà÷èòü ðîçì³ð ô³íàíñó-
âàííÿ. Ùî ñòîñóºòüñÿ öüîãî ðîêó,
òî áþäæåò âæå ïðèéíÿòèé. Íà äðó-
êîâàíó ïðåñó âèä³ëÿëîñÿ 8 ìëí ãðí.

Õòî ìàº âíîñèòè êîíöåï-
ö³þ ðîçâèòêó ãàçåò?

Ð. Í.: Ïðåòåíäåíòè íà ïîñàäó
êåð³âíèêà. 19 áåðåçíÿ Êè¿âðàäà
ïðèéíÿëà ð³øåííÿ, ùî ïîòð³áíî
ïðîâåñòè êîíêóðñ ç éîãî îáðàííÿ.
Ìè ðîçðîáèëè íîâèé ïîðÿäîê ïðî-
âåäåííÿ. Éîãî îäíîãîëîñíî ï³ä-
òðèìàëà ïðîô³ëüíà êîì³ñ³ÿ, ³ ïðî-
åêò áóäå âèíåñåíî íà íàéáëèæ÷å
çàñ³äàííÿ ñåñ³¿. Âëàñíå,òîä³ âè ä³ç-
íàºòåñÿ äàòó òà óìîâè ïðîâåäåí-
íÿ êîíêóðñó.

×è ïîáà÷àòü ÷èòà÷³ ÿê³ñ-
í³ çì³íè?

Ð. Í.: Çâ³ñíî. Öå íàøå ãîëîâíå
çàâäàííÿ. Ç «Õðåùàòèêîì» âñå çðî-
çóì³ëî. Öå áóäå ïóáë³êàö³ÿ äîêó-
ìåíò³â. À îò «Âå÷³ðí³é Êè¿â», ÿêèé
ìàº ñëàâåòíå ³ì’ÿ, çà ÿêèì êîëèñü
âëàøòîâóâàëèñÿ ÷åðãè, ìàº ïîâåð-

íóòè öåé áðåíä. ² öå çàâäàííÿ ³ äëÿ
íàñ, ³ äëÿ íîâî¿ êîìàíäè ðåäàêö³¿.
Öå äóæå âàæëèâî ç îãëÿäó íà ³í-
ôîðìàö³éíó â³éíó. Íåîáõ³äíî, ùîá
êîìóíàëüí³ ÇÌ² ³íôîðìóâàëè ãðî-
ìàäó ïðî âñå íàéâàæëèâ³øå, çãóð-
òîâóâàëè íàñ.

À ÷è äîñèòü ïåðåäáà÷åíèõ
êîøò³â äëÿ ÿê³ñíîãî âèäàííÿ?
Ìåí³ êàçàëè, ùî áþäæåò îäíî-
ãî âèïóñêó ãàçåòè «Âåñòè» — öå
ìàéæå ùîð³÷íèé áþäæåò «Õðå-
ùàòèêà». Äåñü 100 òèñÿ÷ äîëà-
ð³â.

Ð. Í.: Íó âè ³ ïîð³âíÿëè. Ñêà-
æó, ÿ ÷óëà ùå á³ëüø³ öèôðè. Àëå
ðîçóì³ºòå, äèâëÿ÷èñü, õòî ÿêó ìå-
òó ïåðåñë³äóº. Î÷åâèäíî, ùî òó ãà-
çåòó ô³íàíñóþòü ç ïðîïàãàíäèñò-
ñüêîþ ìåòîþ, ÿêðàç ÿê çàñ³á ³í-
ôîðìàö³éíî¿ â³éíè. Êð³ì òîãî, º
êîìåðö³éíà ñêëàäîâà. Ç ìóí³öè-
ïàëüíèìè âèäàííÿìè ñèòóàö³ÿ äå-
ùî ³íøà. Àëå ç³ ñâîãî äîñâ³äó æóð-
íàë³ñòà ³ ìåíåäæåðà ñêàæó — ÿ ðî-
áèëà âëàñíèé òåëåâ³ç³éíèé ïðî-
åêò ³ çíàþ, ùî öèõ ãðîøåé äóæå
ìàëî.

Òî â ïåðñïåêòèâ³ ìîæóòü
çá³ëüøèòè ô³íàíñóâàííÿ?

Ð. Í.: ßêùî ÿ áóäó â Êè¿âðàä³,
òî âíåñó òàêó ïðîïîçèö³þ íà íà-
ñòóïíèé áþäæåòíèé ð³ê. Äóìàþ,
ùî âñ³ äåïóòàòè íèí³ ðîçóì³þòü

âàæëèâ³ñòü ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³.

Âàøà äóìêà ïðî øòàò. Íà-
ñê³ëüêè ìåí³ â³äîìî, òî ³ â «Õðå-
ùàòèêó», ³ ó «Âå÷³ðíüîìó Êèºâ³»
äåñü ïî 80 ïðàö³âíèê³â. Ñê³ëü-
êè äîñòàòíüî äëÿ íîðìàëüíî¿
ðîáîòè?

Ð. Í.: Äóìàþ, äëÿ îô³ö³éíîãî
â³ñíèêà 4 ëþäèíè áóëî á äîñòàò-
íüî. Ùî ñòîñóºòüñÿ ãàçåòè «Âå÷³ð-
í³é Êè¿â», çíîâó æ òàêè, äèâëÿ÷èñü
ÿêèìè áóäóòü ïåð³îäè÷í³ñòü âèõî-
äó,òèðàæ. Çàðàç âîíà âèõîäèòü ðàç
íà òèæäåíü. Öå íåïðàâèëüíî. Çà-
ëåæíî â³ä òîãî, ÿêó êîíöåïö³þ ïðå-
çåíòóº ìàéáóòí³é êåð³âíèê, â³í áó-
äå âèçíà÷àòè íåîáõ³äíó ê³ëüê³ñòü.
Áóëî á ³äåàëüíî, ÿêáè öå áóëî äî
40 ëþäåé. Ìîæëèâî, öüîãî áóäå çà-
ìàëî. Àëå âñå òðåáà îá´ðóíòóâàòè.

ßê øâèäêî ïðîéäå ðåîð-
ãàí³çàö³ÿ?

Ð. Í.: Äóìàþ, ùî çà ì³ñÿöü-äâà
îäíîçíà÷íî âïîðàºìîñÿ. ßêðàç ïî-
òð³áíî áóëî öå ð³øåííÿ. Ìè ðîç-
ðîáëÿëè ïðîåêò ñï³ëüíî ç Äåïàð-
òàìåíòîì ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êà-
ö³é. Âåëèêà âäÿ÷í³ñòü éîãî êåð³â-
íèêó çà ò³ñíó ñï³âïðàöþ ³ ïë³äíó
ðîáîòó. Òîìó óïåâíåíà, ùî çàðàç
âñ³ äîêëàäóòü ìàêñèìóì çóñèëü,
àáè öåé ïðîöåñ çàâåðøèòè ÿêîìî-
ãà øâèäøå �
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Ðåíà ÍÀÇÀÐÎÂÀ: 

«Ñüîãîäí³ ³ êèÿíè, ³ Êè¿âðàäà 
ïîòðåáóþòü ÿê³ñíèõ êîìóíàëüíèõ ÇÌ²»
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Ä³â÷àòà, âè îáèäâ³ ïî÷à-
ëè ñï³âàòè ç 3-õ ðîê³â. Ïåâíî,
íà çàíÿòòÿ ç âîêàëó âàñ ïðèâå-
ëè áàòüêè. ×è çàéìàþòüñÿ âî-
íè ìóçèêîþ?

Â. Á.: Çàðàç, íà æàëü, íå çàé-
ìàþòüñÿ, àëå â÷èëèñÿ ó ìóçè÷í³é
øêîë³. Ó äèòèíñòâ³ ìàìà ñï³âàëà
ó äèòÿ÷îìó õîð³ «Ùåäðèê», à òàòî
â ñòóäåíòñüê³ ðîêè ãðàâ ³ ñï³âàâ ó
ðîê-ãóðò³ «Ðæàâûå Ãâîçäè». Öå áóâ
íåçâè÷àéíèé ³ äóæå âåñåëèé ãóðò!
Âîíè, çâ³ñíî, âèêîðèñòîâóâàëè ìó-
çè÷í³ ³íñòðóìåíòè, àëå íå çàâæäè
çà ïðèçíà÷åííÿì: ëóïöþâàëè îäèí
îäíîãî íèìè, ãðàëè íà ã³òàðàõ, ÿê
íà áàðàáàíàõ... ¯õ ï³ñí³ áóëè äóæå
ñì³øí³, ç ãóìîðîì; ³íîä³ íàâ³òü âè-
êîðèñòîâóâàëè äèòÿ÷³ â³ðøèêè Àã-
í³¿ Áàðòî.

Ãàäàþ, ùî áàòüêè òàê ðàíî â³ä-
äàëè íàñ íà ñï³â òîìó, ùî â³ä÷óâà-
ëè ÿê³ñü ìóçè÷í³ ãåíè ó íàø³é êðî-
â³. Òà ³ îáñòàâèíè öüîìó ñïðèÿëè.
Êîëè ÿ â òðè ðî÷êè ïðèéøëà â äèò-
ñàäîê, òàì ÿêðàç ñòâîðèëà äèòÿ÷ó
âîêàëüíó øîó-ãðóïó òàëàíîâèòà
ñï³âà÷êà ³ êîìïîçèòîð Îêñàíà Êóëü-
÷èöüêà. Ó ö³é øîó-ãðóï³ ÿ ñï³âàëà
é çàòðèìàëàñü íà áàãàòî ðîê³â...
Çãîäîì ìè çì³íèëè äèñëîêàö³þ íà
Øêîëó äæàçîâîãî ³ åñòðàäíîãî ìèñ-
òåöòâ, äå ÿ âæå ñòàëà ñîë³ñòêîþ äè-
òÿ÷îãî òåàòðó ï³ñí³ «Íîòêè», òåæ
ñòâîðåíîãî Îêñàíîþ Îëåêñ³¿âíîþ.
Ñàìå âîíà ðîçêðèëà ñïî÷àòêó ìî¿

çä³áíîñò³, à ïîò³ì ³ ìîº¿ ñåñòðè÷-
êè Í³íè, âïåðøå âèâåëà íàñ íà ñöå-
íó, ¿çäèëà ç íàìè íà êîíêóðñè ³ äó-
æå áàãàòî ç íàìè çàéìàëàñÿ. ² çà
öå ìè ¿é âäÿ÷í³ áåçìåæíî!

Êîëè âè ñâ³äîìî âèð³øè-
ëè ñï³âàòè? ×è ïëàíóºòå â ïî-
äàëüøîìó çðîáèòè öå ñâîºþ ïðî-
ôåñ³ºþ?

Â. Á.: Çàéìàòèñÿ âîêàëîì âè-
ð³øèëà ùå â äîøê³ëüíîìó â³ö³.
Îêð³ì ñï³âó, õî÷ó ìàòè ùå ÿêóñü
ñïåö³àëüí³ñòü, ïîäîáàþòüñÿ ïðî-
ôåñ³¿ ôîòîãðàôà, ïåðåêëàäà÷à ç
³íîçåìíèõ ìîâ. Çàðàç ÿ â 10-ìó
êëàñ³ ³ ìàþ ùå òðîõè ÷àñó, ùîá âè-
áðàòè âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä.

Í. Á.: Òåæ ùå â äîøê³ëüíîìó â³-
ö³. Îêð³ì âîêàëüíî¿ êàð’ºðè, ðîç-
ãëÿäàþ ùå ïðîôåñ³¿ âåòåðèíàðà,õó-
äîæíèêà, îïåðàòîðà àáî ðåæèñåðà.

Âè áðàëè ó÷àñòü â ÷èñëåí-
íèõ ìóçè÷íèõ êîíêóðñàõ. ßê³
íàéá³ëüøå çàïàì’ÿòàëèñÿ?

Â. Á.: ̄ õ ä³éñíî áóëî äóæå áàãà-
òî. Ï³äãîòîâêà äî êîæíîãî âèñòó-
ïó ÷è òî êîíêóðñíèé íîìåð, ÷è
êîíöåðòíèé, çàéìàº âåëèêó ê³ëü-
ê³ñòü ÷àñó ³ ñèë. Àëå íàéá³ëüøå çà-
ïàì’ÿòàëîñÿ, çâè÷àéíî, Äèòÿ÷å ªâ-
ðîáà÷åííÿ-2014. Âîíî áóëî íàé-
ìàñøòàáí³øèì.

Í. Á.: Ìåí³ ñïîäîáàâñÿ ôåñòè-
âàëü «Ìèñòåöüêèé õðàì» â ²âàíî-

Ôðàíê³âñüêó,òàì áóëà äóæå çàòèø-
íà àòìîñôåðà. À ùå ö³êàâèé ïðî-
åêò «Ãîëîñ. Ä³òè». Äèòÿ÷å ªâðîáà-
÷åííÿ-2014, äå ìè ç ñåñòðîþ ñï³â-
àëè äóåòîì, ïîäàðóâàëî áàãàòî íî-
âèõ äðóç³â ³ íåçàáóòí³ äí³. Îñîáëè-
âî çàïàì’ÿòàâñÿ «Àðòåê» â Áóêî-
âåë³, äå ïðîõîäèâ ô³íàë Äèòÿ÷îãî
ªâðîáà÷åííÿ.

ßê ï³äáèðàºòå ï³ñí³ äî ñâî-
ãî ðåïåðòóàðó?

Â. Á.: Äëÿ ìåíå ï³ñíÿ — öå â³-
äîáðàæåííÿ ìî¿õ åìîö³é. Çà ¿¿ äî-
ïîìîãîþ ÿ ìîæó ðîçïîâ³ñòè, ùî ÿ
â³ä÷óâàþ ó äàíèé ïåð³îä ìîãî æèò-
òÿ. Ï³ñíþ ÿ îáîâ’ÿçêîâî âèáèðàþ ñà-
ìà, áî íå çìîæó âêëàñòè åìîö³¿ òó-
äè, äî ÷îãî íå ëåæèòü äóøà. Ùî
ïîäîáàºòüñÿ, òå ³ ñï³âàþ. Ùî ñòî-
ñóºòüñÿ àâòîðñüêèõ ï³ñåíü, òî íàì
¿õ ïèñàëè â³äîì³ óêðà¿íñüê³ êîì-
ïîçèòîðè — Îêñàíà Êóëü÷èöüêà,
Òèìóð Óñìàíîâ, Àíäð³é Ìàðóñè÷.
Îñíîâí³ ìóçè÷í³ íàïðÿìêè: ðîê,
ïîï, à óëþáëåíà ï³ñíÿ ìîæå çì³-
íþâàòèñÿ êîæíîãî òèæíÿ!

Í. Á.: Äîáèðàòè ðåïåðòóàð ìå-
í³ äîïîìàãàº ì³é ïåäàãîã ç âîêàëó —
Íåëë³ Ïîãð³áíà. ×àñòî ÿ ³ ñàìà çíà-
õîäæó â ²íòåðíåò³ ð³çí³ êîìïîçè-
ö³¿. Äëÿ ìåíå ï³ñíÿ — öå ìàëåíü-
êå îêðåìå æèòòÿ, â ÿêå òè íà ê³ëü-
êà õâèëèí ïîâí³ñòþ çàíóðþºøñÿ,
çàáóâàþ÷è ïðî âñ³ ïðîáëåìè.

Õòî âàø ìóçè÷íèé êóìèð?
Â. Á.: Êîæíîãî òèæíÿ ìîæóòü

áóòè ÿêàñü íîâà óëþáëåíà ï³ñíÿ ³
íîâèé âèêîíàâåöü-ôàâîðèò. Íå
õî÷ó ³ íå áóäó í³ íà êîãî ð³âíÿòè-
ñÿ, áî òàê ìîæó âòðàòèòè ñàìó ñå-
áå, ñâîþ íåïîâòîðí³ñòü. Àëå º ñï³-
âàêè, ÿê³ âðàæàþòü ñâîºþ óí³êàëü-
í³ñòþ òà õàðèçìîþ — Êóçüìà Ñêðÿ-
á³í òà Ñâÿòîñëàâ Âàêàð÷óê. Öå äâ³
íåéìîâ³ðíî òàëàíîâèò³ ³ ïðàöüî-

âèò³ ëþäèíè, ó ÿêèõ ùå â÷èòèñÿ é
â÷èòèñÿ!

Í. Á.: Ìåí³ äóæå ïîäîáàþòüñÿ Ò³-
íà Êàðîëü, ãðóïà «Îêåàí Åëüçè», à
ùå Áðóíî Ìàðñ!

Ä³â÷àòà, ÿê³ ó âàñ ñòîñóí-
êè: âè äîïîìàãàºòå îäíà îäí³é,
êðèòèêóºòå, äàºòå ïîðàäè?

Â. Á.: Òâîð÷î¿ êîíêóðåíö³¿ íå-
ìàº.Çàçâè÷àé ï³äòðèìóºìî îäíà îä-
íó, àëå ³ â³ä ñâàðîê, ÷åñíî êàæó÷è,
í³êóäè íå ä³íåøñÿ. ßêùî â êîãîñü
³ç íàñ ùîñü íå âèõîäèòü — ìîæå-
ìî ïîñì³ÿòèñÿ, ïîæàðòóâàòè, ðîç-
ïîâ³ñòè, ùî íå òàê, ³ äîïîìîãòè.

Í. Á.: Íå áóäó ëóêàâèòè, ç Âà-
ñåþ ìè ³íêîëè ñâàðèìîñü, àëå ïî-
ò³ì îáîâ’ÿçêîâî ìèðèìîñÿ. Ìè íå
ñóïåðíèö³, áî, ïî-ïåðøå, çîâñ³ì
ð³çí³ ³ çà â³êîì, ³ çà ñâî¿ìè âîêàëü-
íèìè äàíèìè, à ïî-äðóãå, ìè æ
ñåñòðè! Ðàä³ºìî óñï³õàì, Âàñÿ —
ìî¿ì, ÿ — Âàñ³íèì.

ßê³ âàø³ óëþáëåí³ ì³ñöÿ â
Êèºâ³?

Â. Á. Ìî¿ óëþáëåí³ ì³ñöÿ çíà-
õîäÿòüñÿ íàä ÷è ï³ä ì³ñòîì. ß ïî-
äîðîæóþ äàõàìè Êèºâà ³ ìèëóþñÿ
éîãî ïàíîðàìîþ ç âèñîòè! Òàêîæ
â³äâ³äóþ ï³äçåìåëëÿ ì³ñòà, ïî íèì,
äî ðå÷³, ìîæíà âåñü Êè¿â îá³éòè.

Í. Á.: Ìîº íàéóëþáëåí³øå ì³ñ-
öå — öå ì³êðîðàéîí Ïîçíÿêè. ß
÷àñòî ãóëÿþ ³ çíàþ éîãî ÿê ñâî¿
ï’ÿòü ïàëüö³â, ³ òî÷íî í³êîëè òàì íå
çàãóáëþñÿ!

Í³íî, òè ùå º é òåëåâåäó-
÷îþ. ×è ïîäîáàºòüñÿ òîá³ öå çà-
íÿòòÿ?

Í. Á.: ß âåäó äèòÿ÷ó ï³çíàâàëü-
íî-ðîçâàæàëüíó ïðîãðàìó «Íàø
×àñ» íà òåëåêàíàë³ «Ãëàñ» ³ äèòÿ-
÷ó òåëåïðîãðàìó «Õî÷ó áóòè» íà
Ïåðøîìó Íàö³îíàëüíîìó. Öå ðîç-
øèðþº ìîþ åðóäèö³þ, äàðóº ìåí³
âåëè÷åçíèé äîñâ³ä ðîáîòè ç êàìå-
ðàìè, ñï³ëêóâàííÿ ç õîðîøèìè
ëþäüìè ³ ïðîñòî ö³êàâî ïðîâåäå-
íèé ÷àñ. Íåùîäàâíî íàâ³òü îòðè-
ìàëà ïîäÿêó â³ä òåëåêîìïàí³¿ «Ãëàñ»
«çà òâîð÷ó åíåðã³þ, äîïèòëèâ³ñòü
³ âíåñîê ó ïåðåâèõîâàííÿ ëåäàð³â
òà «íåçíàéîê».

Äå ìîæíà áóäå âàñ ïî÷óòè
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì?

Â. Á.: Íàñ çàâæäè ìîæíà ïî÷ó-
òè ³ ïîáà÷èòè â ñîö³àëüíèõ ìåðå-
æàõ, íà êàíàë³ â Youtube ³ ³íîä³ ïî
òåëåâ³çîðó ÷è ðàä³î. Â íàø³é îô³-
ö³éí³é ñï³ëüíîò³ ìè àíîíñóºìî ðå-
ãóëÿðíî ñâî¿ âèñòóïè ³ çàõîäè, â
ÿêèõ áåðåìî ó÷àñòü �

??

??

??

??

??

??

??

??

??

Í³íà òà Âàñÿ ÁÎÉÊÎÂÈ: 

«Ï³ñíÿ — öå ìàëåíüêå
æèòòÿ...»
Êèÿíêè Í³íà òà Âàñÿ Áîéêîâè—ñåñòðè,ùî ðîçïî÷àëè ñâîþ âî-

êàëüíó êàð’ºðó ùå ç ðàííüîãî äèòèíñòâà òà âæå âñòèãëè âçÿòè

ó÷àñòü ó áàãàòüîõ óêðà¿íñüêèõ ³ ì³æíàðîäíèõ êîíêóðñàõ. «Õðå-

ùàòèê» ðîçïèòàâ ó ñåñòåð, ÿê âîíè ôîðìóþòü ñâ³é ðåïåðòóàð,

ïðî óëþáëåíèõ âèêîíàâö³â òà êèì õî÷óòü ñòàòè.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ, Àëüîíà ÇÀÃÐÅÁÅËÜÍÀ | «Õðåùàòèê»

«ÃÎËÜÔÑÒÐ²Ì» ñòâîðåíî 2012 ðî-
êó êîìïîçèòîðîì ³ â³îëîí÷åë³ñ-
òîì Çîëòàíîì Àëìàø³ òà êîìïî-
çèòîðîì ³ ï³àí³ñòîì Îëåêñ³ºì Øìó-
ðàêîì. Ç 2013 ðîêó â³í ïðîõîäèòü
òðè÷³ íà ð³ê, çàâäÿêè ÷îìó ñòîðþº-
òüñÿ åôåêò ìàéæå áåçïåðåðâíîãî
ôåñòèâàëüíîãî ðóõó. Îñîáëèâ³ñòþ
ôåñòèâàëþ º éîãî äåìîêðàòè÷-
í³ñòü, ùî ìåæóº ç ïîç³ðíèì òâîð-
÷èì áåçëàäîì. Âò³ì, ùî ñòîñóºòü-
ñÿ êîíöåðòíèõ ïðîãðàì, òî òóò óñå
ïðîäóìàíî, îñê³ëüêè íà ïåðøîìó
ì³ñö³ — êîíöåïö³ÿ, à ð³âåíü ìó-
çè÷íîãî âèêîíàâñòâà íà âèñîêî-
ìó ð³âí³.

Âïåðøå îäèí ³ç çàõîä³â «Ãîëü-
ôñòð³ìó» â³äáóäåòüñÿ ó çàë³ Öåí-
òðàëüíîãî äåðæàâíîãî àðõ³âó-ìóçåþ
ë³òåðàòóðè ³ ìèñòåöòâà Óêðà¿íè â
ðàìêàõ ë³òåðàòóðíî-ìóçè÷íîãî ïðî-
åêòó «Ìèñòåöüê³ çóñòð³÷³ â Àðõ³â³-
ìóçå¿». «Ìàéæå àâòîðñüêèé êîí-
öåðò Çîëòàíà Àëìàø³» — «Âèáðè-
êè íîîñôåðè» 22 êâ³òíÿ — öå â³ä-
êðèòòÿ ôåñòèâàëþ. «Ñèìâîë³÷íî,
ùî êîíöåðò â³äáóäåòüñÿ â Àðõ³â³-
ìóçå¿ — ì³ñö³, ùî çáåð³ãàº ïàì’ÿòü
ïðî âèäàòíèõ ìèòö³â,— ðîçïîâ³â
«Õðåùàòèêó» Çîëòàí Àëìàø³.— Çà-
áóòòÿ — ñòðàøíà ð³÷ äëÿ êîæíîãî...
Êîíöåðò — ô³ëîñîôñüêèé ðîçäóì
íà öþ òåìó. Òîìó çâó÷àòèìóòü òà-
êîæ ³ òâîðè àíîí³ìíèõ àâòîð³â. Ö³-
êàâèì º é òå, ùî â³äêðèþòü ïðî-
ãðàìó êîíöåðòó ìî¿ ïåðø³ ôîðòå-
ï³àíí³ ïðåëþä³¿ 1996 ðîêó, à çàâåð-

øèòü — óêðà¿íñüêà ïðåì’ºðà «19
áëàãîðîäíî-ñåíòèìåíòàëüíèõ ôðàã-
ìåíò³â» äëÿ ôîðòåï³àíî, ÿê³ çàïè-
ñàí³ ó ñåðåäèí³ áåðåçíÿ 2015 ðîêó».
Êð³ì êîíöåðòó, â Àðõ³â³-ìóçå¿ â³ä-
áóäåòüñÿ ïðåçåíòàö³ÿ äîêóìåíòàëü-
íî¿ âèñòàâêè «Ñòåôàí Â³ëüêîíñüêèé.
Ìèêîëà Øðàã. Ç îñîáîâèõ ôîíä³â
ÖÄÀÌËÌ Óêðà¿íè», ÿêîþ âøàíó-
þòü ïàì’ÿòü íåçàñëóæåíî çàáóòèõ
óêðà¿íñüêèõ â³îëîí÷åë³ñò³â.

24 êâ³òíÿ â êóëüòóðíî-îñâ³òíüî-
ìó öåíòð³ «Ìàéñòåð-êëàñ» — êîí-
öåðò «Ïðîùàííÿ ç ñîíàòàìè».
Ãîëîâíèìè «âèíóâàòöÿìè» íàçâè
ïðîåêòó ñòàëè Ñîíàòà ¹ 3 äëÿ â³î-
ëîí÷åë³ ³ ôîðòåï³àíî ªâãåíà Ñòàí-
êîâè÷à ³ Ñîíàòà äëÿ â³îëîí÷åë³ ³
ôîðòåï³àíî Ñâÿòîñëàâà Ëóíüîâà.

Òðè íàñòóïí³ êîíöåðòè—28 êâ³ò-
íÿ,5 ³ 7 òðàâíÿ—â³äáóäóòüñÿ â Êîí-

öåðòí³é çàë³ Ñï³ëêè êîìïîçèòîð³â
Óêðà¿íè. Ïåðøèé — ïðèñâÿòà êëà-
ñèêó óêðà¿íñüêî¿ ìóçèêè Áîðèñó
Ëÿòîøèíñüêîìó (öüîãîð³÷ âèïîâ-
íþºòüñÿ 120 ðîê³â â³ä äíÿ íàðî-
äæåííÿ êîìïîçèòîðà): ïðîçâó÷èòü
ìóçèêà éîãî ñó÷àñíèê³â (Ìîð³ñà Ðà-
âåëÿ, Ïàóëÿ Ã³íäåì³òà, Êàðîëÿ Øè-
ìàíîâñüêîãî) ³ ïîñë³äîâíèê³â (ªâ-
ãåíà Ñòàíêîâè÷à, Ëåîí³äà Ãðàáîâ-
ñüêîãî).Óäðóãîìó êîíöåðò³—«Êîí-
òóðè»—îá’ºäíàþòü ìóçèêó áàðîêî,
ÕÕ ñòîë³òòÿ ³ ñó÷àñíîñò³, ïðåäñòà-
âèâøè ñêðèïêîâó ñîíàòó Éîãàííà
Ñåáàñòüÿíà Áàõà, ñêðèïêîâó ñîíà-
òó Áåëè Áàðòîêà ³ ñîíàòó äëÿ êîí-
òðàáàñà Ïåòåð³ñà Âàñêñà.Òðåò³é êîí-
öåðò — àâòîðñüêèé ïðîåêò Îëåêñ³ÿ
Øìóðàêà «Íîêòþðíè», â ÿêîìó
íîêòþðíè Ôðåäåð³êà Øîïåíà, Êëî-
äà Äåáþññ³, Ãàáð³åëÿ Ôîðå, Åäâàð-

äà Ãð³ãà, Ïàóëÿ Ã³íäåì³òà òà ³íøèõ
êîìïîçèòîð³â ïðîçâó÷àòü â àâòîð-
ñüê³é âåðñ³¿ Øìóðàêà äëÿ àíñàìá-
ëþ àêóñòè÷íèõ ³íñòðóìåíò³â, åëåê-
òðîàêóñòèêè òà åëåêòðîí³êè.

8 òðàâíÿ ïðîéäå êîíöåðò ÷åñü-
êî¿ ìóçèêè «×åõ³ÿ» â «Ìàéñòåð-
êëàñ³». 11 òðàâíÿ ó ôîéº ìàëîãî çà-
ëó ÍÌÀÓ ³ì. Ï. ×àéêîâñüêîãî âè-
ñòóïèòü Ëþáîâ Òèòàðåíêî, ÿêà âè-
êîíàº ìóçèêó äëÿ êëàâåñèíà —
òâîðè Éîãàííà-ßêîáà Ôðîáåðãå-
ðà, Áîãóñëàâà Ìàðò³íó, Æàíà-Ô³ë³-
ïà Ðàìî, Åä³ñîíà Äºí³ñîâà, Çîëòà-
íà Àëìàø³. ² öåíòðîì ô³íàëüíîãî
êîíöåðòó 12 òðàâíÿ â Ñï³ëö³ êîì-
ïîçèòîð³â ñòàíå æàíð ôîðòåï³àí-
íîãî êâ³íòåòó: áóäå ïðåäñòàâëå-
íî Êâ³íòåòè Áîðèñà Ëÿòîøèíñüêî-
ãî ³ éîãî ó÷í³â — Âàëåíòèíà Ñèëü-
âåñòðîâà ³ ªâãåíà Ñòàíêîâè÷à �

Ñîíàòè, íîêòþðíè, êâ³íòåòè
� Ó Êèºâ³ â³äáóäåòüñÿ ôåñòèâàëü ñó÷àñíî¿ é êëàñè÷íî¿ ìóçèêè «Ãîëüôñòð³ì ²Õ»

Ôîðóì, ÿêèé òðèâàòèìå ç 22

êâ³òíÿ ïî 12 òðàâíÿ, â³äçíà-

÷èòüñÿ ðîçøèðåííÿì ïðîñòî-

ðó êîíöåðòíèõ ìàéäàí÷èê³â ³

ùå á³ëüø êîíöåïòóàëüíèìè

ïðîãðàìàìè.

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»
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Àëå ÷è îáìåæóºòüñÿ âñ³ì öèì
àãðåñ³ÿ Ðîñ³¿?

Àæ í³ÿê. Ï³ä âèäèìîþ ÷àñòè-
íîþ àéñáåðãà — áîéîâèìè ä³-
ÿìè — êðèºòüñÿ äðóãèé, òàºìíèé
ôðîíò. Ôðîíò åôåñáåøíèé.

Ó ðîçïîðÿäæåííÿ íàøî¿ ðå-
äàêö³¿ ïîòðàïèëà ³íôîðìàö³ÿ ïðî
ïëàíè ðîñ³ÿí ùîäî çíèùåííÿ
òâåðäèí³ â³ðè â Óêðà¿í³ — Óêðà-
¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè Êè-
¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó, ïîâ³äîì-
ëÿº ñàéò http://kyiv1.org.

Êè¿âñüêèé Ïàòð³àðõàò, õî÷ ³
ìàº ê³ëüê³ñíî ìåíøå ïàðàô³é,
í³æ Ìîñêîâñüêèé (â Óêðà¿í³), à
ï³ñëÿ ìèíóëîð³÷íî¿ ðåâîëþö³¿
ìàº íåçð³âíÿííî âèùèé àâòîðè-
òåò ³ ñóñï³ëüíèé âïëèâ. Ñàìå Ìè-
õàéë³âñüêèé ìîíàñòèð ÊÏ ïðè-
õèñòèâ ñòóäåíò³â ó í³÷ «êðèâàâî-
ãî ÷åòâåðãà», êîëè áåðêóò³âö³ ïî-
çâ³ðÿ÷îìó ðîçãàíÿëè ñòóäåíò-
ñüêèé ªâðîìàéäàí. Òóò òàêîæ ï³ä
÷àñ ðîçñòð³ë³â ñíàéïåðàìè ìèð-
íèõ ïðîòåñòóâàëüíèê³â ôóíêö³î-
íóâàâ â³éñüêîâèé ãîñï³òàëü. Ñà-
ìå ºïèñêîï ÊÏ ó Êðèìó Êëèìåí-
ò³é âëàñíèì ò³ëîì îáîðîíÿâ óêðà-
¿íñüê³ â³éñüêîâ³ ÷àñòèíè, äî ÿêèõ
õîò³ëè ïðîäåðòèñü ðîñ³ÿíè. Ñà-
ìå ÊÏ ïðèïèíèâ ïîìèíàòè ßíó-
êîâè÷à çà áîãîñëóæ³ííÿì. Öå âæå

íå êàæó÷è ïðî äåñÿòêè êàïåëà-
í³â ÊÏ â ÀÒÎ, ñîòí³ ì³ëüéîí³â
öåðêîâíèõ ïîæåðòâ íà ïîòðåáè
àðì³¿ ³ áàãàòî ÷îãî ³íøîãî.

Çðóéíóâàòè Êè¿âñüêèé Ïàòð³-
àðõàò, äîêè éîãî î÷îëþº Ïàòð³-
àðõ Ô³ëàðåò, íåìîæëèâî. Àëå Ïàò-
ð³àðõó Êè¿âñüêîìó âæå 86 ðîê³â,
³ îá’ºêòèâíî ùîäàë³ éîìó âñå
ñêëàäí³øå óïðàâëÿòè öåðêîâíè-
ìè ïðîöåñàìè. Íåìàº ñóìí³âó,
ùî ó ðàç³ â³äõîäó Ô³ëàðåòà â³ä
êåð³âíèöòâà öåðêâîþ ðîñ³ÿíè (³
ñïåöñëóæáè, ³ ðîñ³éñüêà öåðêâà —
âëàñíå, ÷è íå îäíå öå é òå ñàìå?)
ðîáèòèìóòü óñå, ùîá Êè¿âñüêèé
Ïàòð³àðõàò áóâ çíèùåíèé, àáî
ùîíàéìåíøå — äèñêðåäèòîâà-
íèé òà ðîçêîëîòèé.

ßê æå öüîãî äîñÿãòè?

Ð³÷ ó ò³ì, ùî Ñâÿò³éøèé Ïàò-
ð³àðõ Ô³ëàðåò, ïåðåäáà÷àþ÷è òà-
êèé ðîçâèòîê ïîä³é, íàïåðåä ïî-
òóðáóâàâñÿ ïðî òå, ÿê óáåðåãòè
öåðêâó â³ä ðîçêîëó. Çà éîãî ïðî-
ïîçèö³ºþ, Àðõ³ºðåéñüêèé Ñîáîð
ÓÏÖ ÊÏ ïðèéíÿâ ð³øåííÿ, ùî â
ïåð³îä ì³æïàòð³àðøåñòâà îáî-
â’ÿçêè ïðåäñòîÿòåëÿ Öåðêâè âè-
êîíóº íàïåðåä âèçíà÷åíà Ô³ëà-
ðåòîì îñîáà — Ïàòð³àðøèé íà-
ì³ñíèê, ìèòðîïîëèò Ïåðåÿñëàâ-

Õìåëüíèöüêèé ³ Á³ëîöåðê³âñüêèé
Åï³ôàí³é. Ñàì ôàêò âèçíà÷åííÿ
Ô³ëàðåòîì ñâîãî áàæàíîãî ñïàä-
êîºìöÿ äàº äëÿ âëàäèêè Åï³ôà-
í³ÿ áåçïðåöåäåíòí³ êîçèð³ äëÿ
ïåðåìîãè íà, âëàñíå, Ïîì³ñíîìó
ñîáîð³ — òîáòî ìàéæå íàïåâí³
øàíñè ñòàòè ïîâíîïðàâíèì Ïàò-
ð³àðõîì Êè¿âñüêèì ³ âñ³º¿ Óêðà¿íè-
Ðóñè. Â ñåðåäîâèù³ Êè¿âñüêîãî
Ïàòð³àðõàòó ïîøèðåíîþ äóìêîþ
º òà, ùî âëàäèêà Åï³ôàí³é ñòàâ
ëþäèíîþ ¹ 2 ó öåðêâ³ ÷åðåç ñâîþ
íàö³îíàë³ñòè÷íó (÷èòàé — àíòè-
ìîñêîâñüêó) ïîçèö³þ.

Îòæå, êîëè ñòàëî çðîçóì³ëî,
ùî òðàäèö³éíèé ïëàí ç ðîçêîëó
Öåðêâè íå ñïðàöþº, áóëî ðîçðîá-
ëåíî íîâó äèâåðñ³éíó ñõåìó.

Çà íàøèìè äîñòîâ³ðíèìè äà-
íèìè, â³äïîâ³äü íà öå çàïèòàííÿ
áóëî çíàéäåíî â³äíîñíî ëåãêî. Â
«êðàùèõ òðàäèö³ÿõ» âèð³øåíî ïðî-
ãîëîñèòè âëàäèêó... àãåíòîì Ôå-
äåðàëüíî¿ ñëóæáè áåçïåêè Ðîñ³é-
ñüêî¿ Ôåäåðàö³¿! Ïî-ïåðøå, àãåíò
ÔÑÁ — öå â óìîâàõ óêðà¿íî-ðîñ³é-
ñüêî¿ â³éíè ÷è íå íàéáðóäí³øå
çâèíóâà÷åííÿ âæå ñàìå ïî ñîá³.
Ïî-äðóãå, ÿêùî Êè¿âñüêèé Ïàòð³-
àðõàò î÷îëþº «àãåíò ÔÑÁ», òî â
ÓÏÖ Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó º
áëèñêó÷à â³äìîâêà â³ä áóäü-ÿêèõ
ñïðîá îá’ºäíàííÿ öåðêîâ («ìè õî÷
³ ï³äïîðÿäêîâàí³ Êèðèëó, à âè —
âçàãàë³ àãåíòè ðîñ³éñüêèõ ñïåö-
ñëóæá»). Ïî-òðåòº, ïðîóêðà¿íñüêî
íàëàøòîâàí³ ïàðàô³¿ ÓÏÖ ÌÏ, ÿê³
ïîòåíö³éíî ìîæóòü ïåðåéòè â ÓÏÖ
ÊÏ ñàìîñò³éíî, çà çàäóìîì, ïî-
âèíí³ áóòè íàëÿêàíèìè ïåðñïåê-
òèâîþ îïèíèòèñü â ðóêàõ «êðåì-
ë³âñüêèõ àãåíò³â». Ïî-÷åòâåðòå,
âðàõîâóþ÷è çâ’ÿçêè âëàäèêè Åï³-
ôàí³ÿ ³ç ãðåöüêèìè ³ºðàðõàìè,
ìîæíà ãàìóçîì ñòâîðèòè ³ñòîð³þ
ïðî «ì³æíàðîäíó çìîâó ðîñ³éñüêèõ
àãåíò³â», ÿê³ òàºìíî ïðàãíóòü çíè-
ùèòè Óêðà¿íñüêó öåðêâó.

Çâè÷àéíî, â ëîá çàÿâèòè, ùî
âëàäèêà Åï³ôàí³é — àãåíò Êðåì-

ëÿ áóäå ìàëîïåðåêîíëèâî. Äëÿ
ïî÷àòêó ïîòð³áíî ïîêàçàòè, ùî
Åï³ôàí³é ïåðåáóâàº â ñåðåäîâè-
ù³ ðîñ³éñüêî¿ àãåíòóðè. Ç öèì òà-
êîæ íåïðîñòî: äå ¿õ, öèõ àãåíò³â,
íàáðàòè, òà ùå é ðîçñòàâèòè áî-
äàé ó ÿêîìóñü çâ’ÿçêó ç âëàäè-
êîþ — íà öå ïîòð³áí³ ðîêè êðî-
ï³òêî¿ ðîáîòè, âåðáóâàííÿ, ³íòåã-
ðàö³ÿ â öåðêîâí³ ñòðóêòóðè, ³ ùå
íå ôàêò, ùî âñå ïðîéäå ãëàäêî.
Òîìó áóëî âèð³øåíî àãåíò³â íå
³íòåãðóâàòè, à ïðîñòî ïðîãîëî-
ñèòè íèìè òèõ, õòî òàê ÷è ³íàê-
øå ïîâ’ÿçàíèé ç Åï³ôàí³ºì. Ïðàâ-
äîïîä³áí³ñòþ áóëî âèð³øåíî ïî-
æåðòâóâàòè â ³ì’ÿ åêîíîì³¿ ÷àñó.

Çâè÷àéíî, òàê³ ëèïîâ³ àãåíòè
ïîâèíí³ ìàòè ïåâíó âàãó òà/àáî
ïðèíàéìí³ âï³çíàâàí³ñòü. Äî òî-
ãî æ áàæàíî, ùîá âîíè ðåàëüíî
íàëåæàëè äî ÷èñëà ïðîòèâíèê³â
ìîñêîâñüêî¿ ³ìïåðñüêî¿ ïîë³òè-
êè «Ðóñüêîãî ì³ðà». Â òàêèé ñïî-
ñ³á óäàð ïî òàêèì îñîáàì, êð³ì
«êîìïðîìåòàö³¿» âëàäèêè Åï³ôà-
í³ÿ, áóäå ñàì ïî ñîá³ êîðèñíèì —
ðåïóòàö³éíî¿ øêîäè ìàþòü çà-
çíàòè ÿêðàç íàéïîñë³äîâí³ø³ ïðè-
õèëüíèêè àâòîêåôàë³¿ Óêðà¿í-
ñüêî¿ öåðêâè.

Çðåøòîþ, âèá³ð ÔÑÁ çðîáèëî
íà äâîõ ö³êàâèõ (êîæíà ïî-ñâî-
ºìó, çâ³ñíî) ô³ãóðàõ — óêðà¿í-
ñüêîìó á³çíåñìåíó Àíäð³þ Ìà-
öîë³ òà ìèòðîïîëèòó Áóðñè (Êîí-
ñòàíòèíîïîëüñüêèé Ïàòð³àðõàò)
Åëï³äîôîðó.

Àíäð³é Ìàöîëà — çàñíîâíèê
òà àêö³îíåð Ïåðøî¿ ïðèâàòíî¿
áðîâàðí³, º ÷è íå ºäèíèì ñåðéîç-
íèì ìåöåíàòîì Êè¿âñüêîãî Ïàò-
ð³àðõàòó. Ïðî ìàñøòàáè éîãî ô³-
íàíñîâî¿ äîïîìîãè Óêðà¿íñüê³é
öåðêâ³ ìîæíà ëèøå çäîãàäóâà-
òèñü ç ïîâ³äîìëåíü íà îô³ö³éíî-
ìó ñàéò³ ÓÏÖ ÊÏ. Ñàìå Ìàöîëà º
îñíîâíèì ôóíäàòîðîì â³äðî-
äæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ é Âèäóáèöü-
êîãî ìîíàñòèðÿ, íàì³ñíèêîì ÿêî-
ãî º ìèòðîïîëèò Åï³ôàí³é. Çà ³í-
ôîðìàö³ºþ âèäàííÿ, ëèøå ðå-
êîíñòðóêö³ÿ Ãåîðã³¿âñüêîãî ñîáî-
ðó öüîãî ìîíàñòèðÿ îá³éøëàñü ó
äåñÿòêè ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. À Ìà-
öîëó âèð³çíÿº ç-ïîì³æ ³íøèõ çà-
ìîæíèõ ëþäåé, ÿê³ ï³äòðèìóþòü
ðåë³ã³éí³ îðãàí³çàö³¿, äâ³ âàæëè-
â³ îáñòàâèíè. Ïåðøà — öå éîãî
ïðèíöèïîâà ï³äòðèìêà ñàìå Êè-
¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó (ÿêà íå ïðè-
ïèíÿëàñü ³ â ÷àñè ßíóêîâè÷à —
ðèçèêîâàíà, ì’ÿêî êàæó÷è, ó ò³
÷àñè ð³÷). Äðóãà ³ ãîëîâíà îáñòà-
âèíà — öå òå, ùî Àíäð³é Ìàöîëà
äîïîìàãàº öåðêâ³ íå ëèøå ìàòå-
ð³àëüíî, à é íà çíà÷íî ãëèáøî-
ìó ð³âí³. Âëàñíèê Ïåðøî¿ ïðè-
âàòíî¿ áðîâàðí³ äîïîìàãàº Êè-
¿âñüêîìó Ïàòð³àðõàòîâ³ ³íòåãðó-
âàòèñü ó ñâ³òîâå ïðàâîñëàâ’ÿ —
÷îìó çà âñ³ëÿêó ö³íó ïðîòèñòî-
¿òü Ìîñêîâñüêà Ïàòð³àðõ³ÿ. Ðåãó-
ëÿðí³ íåîô³ö³éí³ êîíòàêòè ³ºðàð-
õ³â Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó ç Ïàò-
ð³àðõàòîì Êîíñòàíòèíîïîëüñüêèì,
íàïðàâëåííÿ óêðà¿íñüêèõ ñåì³-
íàðèñò³â íà íàâ÷àííÿ ó ãðåöüê³
áîãîñëîâñüê³ øêîëè, â³çèòè â Óêðà-
¿íó àôîíñüêèõ ÷åíö³â, ïåðåäà÷à
õðàìàì ÓÏÖ ÊÏ ñïèñê³â (êîï³é)
÷óäîòâîðíèõ ³êîí ç Àôîíñüêèõ
ìîíàñòèð³â òà ³íøå — âñå öå äó-
æå äðàòóº ðîñ³ÿí.

Ìèòðîïîëèò Åëï³äîôîð íàëå-
æèòü äî ÷èñëà íàéá³ëüø àíòèðî-
ñ³éñüêèõ ³ºðàðõ³â ó ñâ³òîâîìó ïðà-
âîñëàâ’¿, º ïîñë³äîâíèì ïðèõèëü-
íèêîì àâòîêåôàë³¿ Óêðà¿íñüêî¿
öåðêâè. Ùîá çðîçóì³òè ïîçèö³þ
Åëï³äîôîðà, ö³ëêîì äîñòàòíüî
ïðî÷èòàòè éîãî ãëóçëèâó îö³íêó

íàìàãàííÿì ÐÏÖ îïàíóâàòè ïåð-
ø³ñòü ó ñâ³òîâîìó ïðàâîñëàâ’¿. Çà
³íôîðìàö³ºþ âèäàííÿ, ìèòðîïî-
ëèò Åëï³äîôîð íå ðàç ñï³ëêóâàâ-
ñÿ ç ìèòðîïîëèòîì Åï³ôàí³ºì,
ÿêèé, äî ñëîâà, â³ëüíî âîëîä³º
ãðåöüêîþ ìîâîþ ³ º íåîô³ö³éíèì
ïîñëàííèêîì Êè¿âñüêîãî Ïàòð³-
àðõàòó â íå àô³øîâàíîìó ä³àëî-
ç³ ç ïîäîëàííÿì Óêðà¿íñüêîþ
öåðêâîþ øòó÷íî¿, ³íñï³ðîâàíîþ
Ìîñêâîþ, ³çîëÿö³¿.

Çâè÷àéíî, âèêëàäåí³ âèùå îá-
ñòàâèíè çðîáèëè Ìàöîëó òà Åëï³-
äîôîðà ïåðøèìè ïðåòåíäåíòà-
ìè íà ³íôîðìàö³éíó àòàêó. Ïåð-
øèé — ïðîáíèé — ïîñòð³ë â í³é
áóëî çðîáëåíî ïî Àíäð³þ Ìàöî-
ë³, ÿêîãî âë³òêó ìèíóëîãî ðîêó
áóëî àíîí³ìíî çâèíóâà÷åíî ó ô³-
íàíñóâàíí³ ñåïàðàòèñò³â. Ó ÷åðâ-
í³-ëèïí³ 2014 ðîêó â Êèºâ³ òà
Ëüâîâ³ (ìàë³é Áàòüê³âùèí³ Ìà-
öîëè) áóëî çä³éñíåíî ìàñîâó ðîç-
êëåéêó ëèñò³âîê áåç âèõ³äíèõ äà-
íèõ ³ç â³äïîâ³äíèìè çâèíóâà÷åí-
íÿìè. Î÷³êóâàëîñü, ùî Ìàöîëó
áóäå âòÿãíóòî ó äîâãó áåççì³ñ-
òîâíó êàìïàí³þ çâèíóâà÷åíü-âè-
ïðàâäàíü, âíàñë³äîê ÿêî¿ â ñó-
ñï³ëüñòâ³ çàëèøèòüñÿ îñàä, ùî
«äèìó áåç âîãíþ íå áóâàº». Àëå
ìåöåíàò ñàìîñò³éíî çâåðíóâñÿ
äî ÑÁÓ (!) ç ïðîõàííÿì çä³éñíè-
òè ïåðåâ³ðêó éîãî êàìïàí³¿ íà
ïðåäìåò çâ’ÿçê³â ç ÄÍÐ òà ËÍÐ.

Ï³ñëÿ íåãàòèâíîãî âèñíîâêó
óêðà¿íñüêî¿ ñïåöñëóæáè äèñêðå-
äèòàö³éíà àòàêà çàõëèíóëàñü.
Âò³ì, íå íà çàâæäè.

Çãàäàíà ðàí³øå îïåðàö³ÿ íà
ñåðö³ ïàòð³àðõà Ô³ëàðåòà çìóñè-
ëà ÔÑÁ àêòèâ³çóâàòèñü. Çà íàøîþ
³íôîðìàö³ºþ, â óêðà¿íñüêèõ ÇÌ²
òà ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ çàïëàíî-
âàíà íîâà õâèëÿ ³íôîðìàö³éíî¿
êàìïàí³¿. Êîðèñòóþ÷èñü òèì, ùî
çîâñ³ì íåáàãàòî óêðà¿íö³â çíà-
þòü ³ì’ÿ ìèòðîïîëèòà Åëï³äîôî-
ðà, öüîìó ³ºðàðõó áóäå â³äâåäå-
íà ðîëü ãîëîâíîãî ðîñ³éñüêîãî
ðåçèäåíòà, ÿêèé «çàâåðáóâàâ»
ìèòðîïîëèòà Åï³ôàí³ÿ.

Äðóãèé åòàï ñïåöîïåðàö³¿ ïî-
ëÿãàòèìå ó ïðèâ’ÿçö³ âëàäèêè
Åï³ôàí³ÿ äî «ðîñ³éñüêîãî àãåí-
òà» ìèòðîïîëèòà Åëï³äîôîðà.
Íàïðèêëàä, «âèêðèâàëüíå» â³-
äåî, ÿêå ô³êñóº çóñòð³÷ Åëï³äî-
ôîðà òà Åï³ôàí³ÿ äåñü ó Ñòàìáó-
ë³ àáî íà Àôîí³. Îñê³ëüêè «çâ’ÿçîê»
Åëï³äîôîðà ç ÔÑÁ âæå áóäå íà-
÷å «äîâåäåíèì», áóäå íàãîëîøó-
âàòèñü, ùî Åï³ôàí³é çóñòð³÷àâ-
ñÿ ç íèì òàºìíî. Òàêèì ÷èíîì,
âèñíîâîê íàïðîøóâàòèìåòüñÿ
íåíà÷å ñàì ñîáîþ: Åëï³äîôîð çà-
âåðáóâàâ Åï³ôàí³ÿ, ìàéáóòí³ì
êè¿âñüêèì Ïàòð³àðõîì ìîæå ñòà-
òè àãåíò Êðåìëÿ! ², íàðåøò³, òðå-
ò³é — îñòàíí³é øòðèõ: çóñòð³÷³
ãðåöüêîãî ³ óêðà¿íñüêîãî ìèòðî-
ïîëèò³â â³äáóâàºòüñÿ çà ñïðèÿí-
íÿ... òàê-òàê, Àíäð³ÿ Ìàöîëè,
ÿêèé, ÿê â³äîìî, ô³íàíñóº ñåïà-
ðàòèñò³â íà ñõîä³ Óêðà¿íè.

... ²ñòîð³ÿ ï³äòâåðäæóº: âòðó-
÷àííÿ Ìîñêâè â óêðà¿íñüê³ öåð-
êîâí³ ñïðàâè âèõîäÿòü äàëåêî çà
ìåæ³ ïðîáëåìè âíóòð³øíüîïðà-
âîñëàâíèõ âçàºìèí. Ïðàâîñëàâ’ÿ
ÿê äóõîâíà ³äåîëîã³ÿ óêðà¿íñòâà
º òèì ñòåðæíåì, íà ÿêèé «êð³ï-
ëÿòüñÿ» ³íø³ — ïîõ³äí³ — ïèòàí-
íÿ íàö³îíàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³, à â³ä-
òàê — ³ ñàìîâèçíà÷åííÿ. Òîìó,
áåç ïåðåá³ëüøåííÿ, ìîæíà ñòâåð-
äæóâàòè: ïî-ñïðàâæíüîìó íåçà-
ëåæíà Óêðà¿íñüêà äåðæàâà ³ñíó-
âàòèìå ëèøå òîä³, êîëè ³ñíóâà-
òèìå àâòîêåôàëüíà ïîì³ñíà Óêðà-
¿íñüêà Öåðêâà �

Òàºìíèé ôðîíò
� ßê ðîñ³ÿíè âîþþòü ç Óêðà¿íîþ ÷åðåç äèâåðñ³¿ ïðîòè 

Óêðà¿íñüêî¿ öåðêâè
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Ùîäíÿ ìè áà÷èìî ðåàëüí³ âîºíí³ ä³¿, ÿê³ çä³éñíþº Ðîñ³ÿ ïðî-

òè Óêðà¿íè,— öå îáñòð³ëè «Ãðàäàìè», àðòèëåð³éñüêà çà÷èñòêà

ìèðíèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â. Ìè çíàºìî ïðî «ãóìàí³òàðíó äî-

ïîìîãó» ç Ðîñ³¿, íåñïðîñòîâí³ ôàêòè ïîñòà÷àííÿ Êðåìëåì íà

Äîíáàñ â³éñüêîâî¿ òåõí³êè òà áîºïðèïàñ³â. ßê äàí³ñòü óæå

ñïðèéìàºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî ðåãóëÿðí³ ðîñ³éñüê³ â³éñüêà íà

îêóïîâàíèõ òåðèòîð³ÿõ. Âæå, çäàºòüñÿ, í³êîãî ó ñâ³ò³ íå äèâóº

áðóòàëüíèé íåïðèõîâàíèé öèí³çì, ç ÿêèì Ïóò³í íàìàãàºòüñÿ

çíèùèòè Óêðà¿íó.

Ïàâëî ÊÎÇ²Í | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

1.�Надавати:

1.1.�Щомісячн��матеріальн��допомо���з�січ-

ня�по��р�день�2015�ро��:

��розмірі�500��рн:

прийомним�сім’ям,�одном��з�бать�ів —�ви-

хователів�дитячих�б�дин�ів�сімейно�о�тип�,�опі-

��н��чи�пі�л�вальни��,�я�і�вихов�ють�дитин�-

інваліда,�я�а�є�сиротою�(померли�або�за�ин�-

ли�обоє�бать�ів),�на��ожн��дитин�-інваліда-си-

рот�;

��розмірі�400��рн:

прийомним�сім’ям,�одном��з�бать�ів —�ви-

хователів�дитячих�б�дин�ів�сімейно�о�тип�,�опі-

��н��чи�пі�л�вальни��,�я�і�вихов�ють�дитин�-

інваліда�(на��ожн��дитин�-інваліда);

прийомним�сім’ям,�одном��з�бать�ів —�ви-

хователів�дитячих�б�дин�ів�сімейно�о�тип�,�опі-

��н��чи�пі�л�вальни��,�я�і�вихов�ють�дитин��з

ВІЛ-�онта�том,�ВІЛ-�стат�сом�(�позитивним),

�онта�том�по��епатит��С,��епатитом�С�(�на��ож-

н��дитин�).

1.2.�Одноразов��матеріальн��допомо���в

розмірі�3500��рн особам,�зареєстрованим�в

місті�Києві,�я�і�народили���2015�році�трійню�і�біль-

ше�дітей.

2.�Департамент��соціальної�політи�и�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації):

2.1.�Забезпечити�за�рах�но���оштів,�перед-

бачених���бюджеті�міста�Києва�на�2015�рі��на

ви�онання�місь�ої�цільової�про�рами�«Т�рбо-

та.�Наз�стріч��иянам»�на�2011-2015�ро�и,�за-

Про зміни у складі комісії з припинення Дніпровської районної 
у місті Києві ради

Розпорядження № 42 від 20 січня 2015 року
Унести�зміни�до�с�лад���омісії�з�припинення�Дніпровсь�ої�районної���місті�Києві�ради,�за-

тверджено�о�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�від�30�вересня�2010�ро���№ 787�(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�09�люто�о�2011�ро-

���№ 175),�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

30.09.2010�р.�№�787

(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�20.01.2015�р.�№�42)

Склад 
комісії з припинення Дніпровської районної у місті Києві ради

-��олова�Дніпровсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації,

�олова��омісії

-�перший�заст�пни���олови�Дніпровсь�ої�районної�в�місті�Києві�дер-

жавної�адміністрації,�заст�пни���олови��омісії

-�заст�пни���ерівни�а�апарат��Дніпровсь�ої�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації

-�начальни��фінансово�о��правління�Дніпровсь�ої�районної�в�місті

Києві�державної�адміністрації

-�начальни��відділ��з�питань�оренди�та�майна��ом�нальної�влас-

ності�Дніпровсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

-�начальни��відділ��б�х�алтерсь�о�о�облі���та�звітності�Дніпровсь-

�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

-��оловний�спеціаліст��правління��онтролю�е�спл�атації�житлово�о

�осподарства�Департамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��-

т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної��адміністрації)

-�начальни��юридично�о�відділ��Дніпровсь�ої�районної�в�місті

Києві�державної�адміністрації

-деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради

-завід�вач�се�тор��тендерних�процед�р�Департамент��освіти�і

на��и,молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

-деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради

-�начальни��відділ��з�питань�вн�трішньої�політи�и�та�зв'яз�ів�з

�ромадсь�істю�Дніпровсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної

адміністрації

-��оловний�е�ономіст�відділ��з�питань�фінансової�політи�и�та�роз-

вит���реально�о�се�тор��е�ономі�и�Департамент��е�ономі�и�та

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

місь�ої�державної�адміністрації)

Керівник апарату В. Бондаренко

Горб�нов�

Ярослав�Володимирович

Щерба�

І�ор�Михайлович

Корот�іх

Ганна�Анатоліївна

Лавров

В'ячеслав�Сер�ійович

Майоров�

Вадим�Юрійович

Осінсь�а�

Лариса�Василівна

Поп�о

Сер�ій�Гри�орович

Рат�шний

Анатолій�Васильович

Росля�ов

Віталій�Валерійович

Соро��н

Римма�Ві�торівна

Странні�ов

Андрій�Ми�олайович

Черев�о

Наталія�Петрівна

Щерба�

Тетяна�Василівна

Про додатковий соціальний захист окремих малозахищених
категорій населення у 2015 році
Розпорядження № 367 від 15 квітня 2015 року

Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь*
кої ради від 17 лютого 2011 року № 19/5406 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назу*
стріч киянам» на 2011*2015 роки» в межах функцій органу місцевого самоврядування:

твердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

17�люто�о�2011�ро���№ 19/5406�надання�ма-

теріальної�допомо�и�на�за�альн��с�м��864,4

тис.��рн�о�ремим�малозахищеним��ате�оріям

населення,�зазначеним���п�н�ті�1�цьо�о�роз-

порядження.

2.2.�Виплат��матеріальної�допомо�и�прово-

дити�відповідно�до�Поряд���виплати�пенсій�та

�рошової�допомо�и�за�з�одою�пенсіонерів�та

одерж�вачів�допомо�и�через�їх�поточні�рах�н-

�и���бан�ах,�затверджено�о�постановою�Кабі-

нет��Міністрів�У�раїни�від�30�серпня�1999�ро-

���№ 1596,�та�Інстр��ції�про�виплат��та�достав-

���пенсій,�соціальних�допомо��національним

оператором�поштово�о�зв’яз��,�затвердженої

на�азом�Міністерства�транспорт��та�зв’яз��

У�раїни,�Міністерства�праці�та�соціальної�по-

літи�и�У�раїни�від�28��вітня�2009�ро���№ 464/156

та�постановою�правління�Пенсійно�о�фонд�

У�раїни�від�28��вітня�2009�ро���№ 14-1,�заре-

єстрованою�в�Міністерстві�юстиції�У�раїни�

2�липня�2009�ро���за�№ 592/16608.

При�цьом��держателям�«Карт�и��иянина»�ви-

плата�матеріальної�допомо�и�проводиться�шля-

хом�зарах�вання��оштів�на��арт�овий�рах�но�

в�рам�ах�впровадження�прое�т��системи�«Карт-

�а��иянина».

3.�Сл�жбі���справах�дітей�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�надати�Департамен-

т��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�спис�и�дітей,�зазначе-

них�в�підп�н�ті�1.1�п�н�т��1�цьо�о�розпоря-

дження.

4.�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�надати�Депар-

тамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�спис�и�осіб,�зазначе-

них�в�підп�н�ті�1.2�п�н�т��1�цьо�о�розпоряджен-

ня.

5.�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�забезпе-

чити�оприлюднення�цьо�о�розпорядження�в�за-

собах�масової�інформації�

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Рад�ць-

�о�о�М.�Б.�

Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 28 квітня 2014 року № 508 «Про виконання робіт 
з реконструкції кабельних мереж напругою 10 кВ на вулицях
Жмеринській, Петра Чаадаєва, Академіка Кіпріанова, Якуба

Коласа, Героїв Космосу, Комісара Рикова, Василя Верховинця,
Авторемонтній в Святошинському районі»

Розпорядження № 46 від 20 січня 2015 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26 Закону України

«Про регулювання містобудівної діяльності», статті 26*1 Закону України «Про благоустрій населених пунк*
тів», статей 6, 23, 26 Закону України «Про дорожній рух», статей 18, 19, 21 Закону України «Про автомобільні
дороги», розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04 липня 2006 року № 999 «Про ви*
конання робіт на автомагістралях та шляхово*транспортних спорудах міста», враховуючи звернення ПУБ*
ЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» від 14 листопада 2014 року № 42АУ/030/7306, з метою
продовження терміну виконання робіт, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

У�п�н�ті�першом��розпорядження�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�від�28��віт-

ня�2014�ро���№ 508�«Про�ви�онання�робіт�з

ре�онстр��ції��абельних�мереж�напр��ою�10

�В�на�в�лицях�Жмеринсь�ій,�Петра�Чаада-

єва,�А�адемі�а�Кіпріанова,�Я��ба�Коласа,�Ге-

роїв�Космос�,�Комісара�Ри�ова,�Василя�Вер-

ховинця,�Авторемонтній�в�Святошинсь�ом�

районі»�цифри�та�слово�«05��р�дня�2014»�за-

мінити�цифрами�та�словом�«27�листопада

2015».

Голова В. Кличко

Про організацію проходження 
альтернативної (невійськової) служби 

громадянами м. Києва
Розпорядження № 47 від 20 січня 2015 року

Відповідно до статей 6, 13, 27 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання Закону
України «Про альтернативну (невійськову) службу», постанов Кабінету Міністрів України від 10 листопада
1999 року № 2066 «Про затвердження нормативно*правових актів щодо застосування Закону України «Про
альтернативну (невійськову) службу» та від 13 березня 2013 року № 180 «Про ліквідацію деяких консультатив*
них, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України» та з метою приведен*
ня у відповідність до вимог чинного законодавства України власних розпорядчих актів:

1.�Районним�в�місті�Києві�державним�адмі-

ністраціям�визначити�стр��т�рний�підрозділ,

на�я�ий�по�ласти�ор�анізацію�проходження��ро-

мадянами�альтернативної�(невійсь�ової)�сл�ж-

би.

2.�Департамент��соціальної�політи�и�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�здійсню-

вати��оординацію�діяльності�за�ор�анізацією

проходження��ромадянами�м.�Києва�альтер-

нативної�(невійсь�ової)�сл�жби.

3.�Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність:

розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�від�07�люто�о�1997�ро���№ 142

«Про�створення��омісії���справах�альтернатив-

ної�(невійсь�ової)�сл�жби»;

розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)�від�25�серпня�2011�ро���№ 1506

«Про�внесення�змін�до�розпорядження�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�07.02.97

№ 142».

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Ра-

д�ць�о�о�М.�Б.

Голова В. Кличко
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Про затвердження змін до Положення про Департамент
соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 45 від 20 січня 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра*
їні», постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 134 «Про затвердження Порядку вико*
ристання коштів, передбачених у державному бюджеті для комплексного медико*санітарного забезпечен*
ня та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», з метою приведення у відповідність до вимог зако*
нодавства України:

1.�Затвердити�зміни�до�Положення�про�Де-

партамент�соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації),�затверджено�о�роз-

порядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)�від�12�люто�о�2013�ро���№ 175,�що

додаються.

2.�Департамент��соціальної�політи�и�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�забезпе-

чити�внесення�змін�до�нормативно-правових

та�інших�а�тів,�пов’язаних�із�ви�онанням�п�н�-

т��1�цьо�о�розпорядження.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Рад�ць-

�о�о�М.�Б.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�20.01.�2015�р.�№�45

ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

(Ідентифі�аційний��од�37441694)

(Ці�зміни�є�невід’ємною�частиною�Положення�про�Департамент�соціальної�політи�и

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

Підп�н�т�35�п�н�т��6�Положення�доповнити�новими�абзацами�та�о�о�зміст�:

ор�анізов�є�робот��з��омпле�сно�о�меди�о-санітарно�о�забезпечення�та�лі��вання�он�оло�іч-

них�захворювань����ромадян,�я�і�постраждали�внаслідо��Чорнобильсь�ої��атастрофи,�із�засто-

с�ванням�висо�овартісних�медичних�техноло�ій;

ор�анізов�є�та��оордин�є�робот��із�забезпечення�житлом��ромадян,�я�і�постраждали�внаслі-

до��Чорнобильсь�ої��атастрофи.

Керівник апарату В. Бондаренко

Про забезпечення виконання завдань, передбачених Планом
заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, 
з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським

Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами*членами,
з іншої сторони, на 2014*2017 роки у м. Києві

Розпорядження № 51 від 28 січня 2015 року
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра*

їні», на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847*р «Про імпле*
ментацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спів*
товариством з атомної енергії і їхніми державами*членами, з іншої сторони»:

1.�Визначити�відповідальними�за�ви�онання

завдань,�передбачених�Планом�заходів�з�ім-

плементації�У�оди�про�асоціацію�між�У�раїною,

з�однієї�сторони,�та�Європейсь�им�Союзом,

Європейсь�им�Співтовариством�з�атомної�енер-

�ії�і�їхніми�державами-членами,�з�іншої�сторо-

ни,�на�2014-2017�ро�и,�затвердженим�розпо-

рядженням�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�17

вересня�2014�ро���№ 847-р:

Ні�онова�І�оря�Володимировича —�першо-

�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації;

Про затвердження переможця конкурсу із залучення інвестора
до будівництва багаторівневого паркінгу з об’єктами

транспортної інфраструктури на просп. Оболонському 
(на перетині з вул. Героїв Дніпра) в Оболонському районі

Розпорядження № 52 від 28 січня 2015 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189 «Про затвердження По*

ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо
об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно*транспортної інфра*
структури міста Києва» та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер*
жавної адміністрації) від 17 січня 2012 року № 63 «Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвес*
торів до реалізації проектів будівництва та експлуатації паркінгів з об’єктами транспортної інфраструктури
та/або обслуговування населення, а також влаштування та експлуатації відкритих автостоянок з об’єктами
транспортної інфраструктури та/або обслуговування населення у місті Києві», в межах функцій органу міс*
цевого самоврядування:

1.�Затвердити�переможцем��он��рс��із�за-

л�чення�інвестора�до�б�дівництва�ба�аторів-

нево�о�пар�ін���з�об’є�тами�транспортної�ін-

фрастр��т�ри�на�просп.�Оболонсь�ом��(на

перетині�з�в�л.�Героїв�Дніпра)�в�Оболонсь�о-

м��районі�(прото�ол�постійно�діючої��он��рс-

ної��омісії�по�зал�ченню�інвесторів�до�фінан-

с�вання�б�дівництва,�ре�онстр��ції,�рестав-

рації�тощо�об’є�тів�житлово�о�та�нежитлово-

�о�призначення,�незавершено�о�б�дівництва,

інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри�міс-

та�Києва�від�15�травня�2014�ро���№ 58/2014)

товариство�з�обмеженою�відповідальністю

«ЄЛІКОН�ЛТД».

2.�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)���ласти

відповідний�інвестиційний�до�овір�з�перемож-

цем��он��рс��та�замовни�ом�б�дівництва.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоряджен-

ня�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Ні�оно-

ва�І.�В.

Голова В. Кличко

Голот��Тараса�Анатолійовича —�начальни�а

�правління�міжнародних�зв’яз�ів�апарат��ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

2.�Затвердити�План�заходів�з�імплементації

У�оди�про�асоціацію�між�У�раїною,�з�однієї�сто-

рони,�та�Європейсь�им�Союзом,�Європейсь�им

Співтовариством�з�атомної�енер�ії�і�їхніми�дер-

жавами-членами,�з�іншої�сторони,�на�2014-

2017�ро�и���м.�Києві,�що�додається.

3.�Керівни�ам�стр��т�рних�підрозділів�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації):

3.1.�Забезпечити�належне�ви�онання�зав-

дань,�визначених�Планом�заходів,�затвердже-

ним�цим�розпорядженням,���межах�відповід-

них�бюджетних�призначень,�а�та�ож�за�рах�-

но��рес�рсів�міжнародної�технічної�допомо�и

та�інших�джерел,�не�заборонених�за�онодав-

ством�У�раїни;

3.2.�Інформ�вати�що�вартально�до�01�чис-

ла�наст�пно�о�місяця�відповідальних�осіб,�ви-

значених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�про

стан�ви�онання�План��заходів,�затверджено�о

цим�розпорядженням,�за�формою,�що�додає-

ться.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоряджен-

ня�залишаю�за�собою.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про зарахування до комунальної власності територіальної
громади міста Києва та закріплення за підприємствами, які
входять до складу комунальної корпорації «Київавтодор»,

основних засобів
Розпорядження № 53 від 28 січня 2015 року

Відповідно до статей 327, 329 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, час*
тини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Київ*
ської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної влас*
ності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соці*
альної інфраструктури», клопотання комунальної корпорації «Київавтодор» від 17 грудня 2014 року № 01*
38/1647:

1.�Зарах�вати�до��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�та�за�ріпи-

ти�на�праві��осподарсь�о�о�відання�за��ом�-

нальними�підприємствами,�я�і�входять�до�с�ла-

д���ом�нальної��орпорації�«Київавтодор»,�основ-

ні�засоби�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Ком�нальній��орпорації�«Київавтодор»��

встановленом��поряд���передати�майно,�за-

значене���додат��,�та�надати�до�Департамен-

т���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо-

�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)��опії�а�тів�прий-

мання-передачі.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�Рад�ць�о�о�М.�Б.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про затвердження змін до складів комісій з реорганізації
Розпорядження № 54 від 28 січня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від
23 жовтня 2013 року № 235/9723 «Про територіальне медичне об’єднання «Київська стоматологія» у місті Ки*
єві», у зв’язку із кадровими змінами, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�зміни�до�с�лад���омісії�з�ре-

ор�анізації�територіально�о�медично�о�об’єд-

нання�«СТОМАТОЛОГІЯ»���місті�Києві�шляхом

злиття�з�стоматоло�ічною�полі�ліні�ою�Обо-

лонсь�о�о�район��м.�Києва�та�створення�на�їх

майновій�базі�територіально�о�медично�о�об’-

єднання�«Київсь�а�стоматоло�ія»���місті�Ки-

єві,�затверджено�о�розпорядженням�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�від�22�січня

2014�р.�№ 57�«Про�ор�анізаційно-правові�за-

ходи�щодо�створення�територіально�о�медич-

но�о�об’єднання�«Київсь�а�стоматоло�ія»��

місті�Києві»,�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,

що�додається.

2.�Затвердити�зміни�до�с�лад���омісії�з�реор-

�анізації�стоматоло�ічної�полі�ліні�и�Оболон-

сь�о�о�район��м.�Києва�шляхом�злиття�з�тери-

торіальним�медичним�об’єднанням�«СТОМА-

ТОЛОГІЯ»���місті�Києві�та�створення�на�їх�май-

новій�базі�територіально�о�медично�о�об’єд-

нання�«Київсь�а�стоматоло�ія»���місті�Києві,�за-

тверджено�о�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�від�22�січня�2014�р.

№ 57�«Про�ор�анізаційно-правові�заходи�що-

до�створення�територіально�о�медично�о�об’єд-

нання�«Київсь�а�стоматоло�ія»���місті�Києві»,

ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

22.01.2014�р.�№�57

(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�28.01.2015�р.�№�54)

Склад комісії 
з реорганізації територіального медичного об’єднання «СТОМАТОЛОГІЯ» 
у місті Києві шляхом злиття з стоматологічною поліклінікою Оболонського

району м. Києва та створення на їх майновій базі територіального 
медичного об’єднання «Київська стоматологія» у місті Києві

— заст�пни���енерально�о�дире�тора�територіально�о�медично-

�о�об’єднання�«Київсь�а�стоматоло�ія»���місті�Києві,��олова��омісії

— начальни��відділ���адрів,��онтролю�та�діловодства�територі-

ально�о�медично�о�об’єднання�«Київсь�а�стоматоло�ія»���місті

Києві,�заст�пни���олови��омісії

— заст�пни���оловно�о�б�х�алтера�територіально�о�медично�о

об’єднання�«Київсь�а�стоматоло�ія»���місті�Києві

Я�овлева

Олена�Гри�орівна

Стецен�о

Наталія�Володимирівна

Члени��омісії:

Коняєва

Олена�Степанівна
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Повідомлення про оприлюднення
Відповідно�до�статей�9,13�За�он��У�раїни�«Про�засади�державної�ре��ляторної�політи�и���сфері��осподарсь�ої

діяльності»�Київсь�а�місь�а�рада�повідомляє�про�оприлюднення�з�15.04.2015 в�мережі�Інтернет�за�адресою:

www.kievcity.gov.ua�прое�т��рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�22.09.2011�№ 37/6253�«Про�затвердження�Поряд���розміщення�ре�лами�в�м.�Києві»�(далі —�прое�т)�з�метою

одержання�за�важень�і�пропозицій�від�фізичних�і�юридичних�осіб,�їх�об’єднань.

Розробни�ом�прое�т��ре��ляторно�о�а�та�є�деп�тати�Київсь�ої�місь�ої�ради:�Калінічен�о�Оле��В’ячеславович,

Назарова�Рена�Рафі�овна,�Бондарен�о�Дмитро�Сер�ійович,�Андрей�о�Роман�Бо�данович.

Прое�т�під�отовлено���зв’яз���з�необхідністю�вжиття�заходів�щодо�впоряд��вання�нормативно-правово�о�поля

діяльності��часни�ів�ре�ламно�о�рин���та�форм�вання�привабливо�о�інвестиційно�о��лімат����місті�Києві�для�впро-

вадження�новітніх�ре�ламних�техноло�ій,�впоряд��вання�місь�ої�інфрастр��т�ри�та�наповнення�місь�о�о�бюджет�.

Метою�є�виправлення�недолі�ів,�доп�щених�при�прийнятті�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�22.09.2011�№ 37/6253,

виявлених�в�процесі�роботи�та��за�альнених�за�рез�льтатами�роботи�робочої��р�пи�з�питань�ре�лами�при�Постій-

ній��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�інформаційної�політи�и�та�ре�лами.

За�важення�та�пропозиції�до�прое�т��просимо�надсилати�за�та�ими�адресами:

—�01044,�м.�Київ,�в�лиця�Хрещати�,�36,�тел.:�(044)�202-73-08.�Постійна��омісія�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань

інформаційної�політи�и�та�ре�лами,�адреса�еле�тронної�пошти: 1020�іеvrаdа@gmail.com

За�важення�та�пропозиції�до�прое�т��від�фізичних��а�юридичних�осіб,�їх�об’єднань�прийматим�ться�розробни-

�ами�протя�ом�одно�о�місяця�з�дня�оприлюднення.

Повідомлення про оприлюднення
Відповідно�до�статей�9,�13�За�он��У�раїни�«Про�засади�державної�ре��ляторної�політи�и���сфері��осподарсь�ої

діяльності»�Київсь�а�місь�а�рада�повідомляє�про�оприлюднення�з�15.04.2015 в�мережі�Інтернет�за�адресою:�

www.kievcit�.gov.ua�прое�т��рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�26.01.2012�№ 20/7357�«Про�затвердження�Концепції�розвит���зовнішньої�ре�лами�в�місті�Києві»�(далі —�про-

е�т)�з�метою�одержання�за�важень�і�пропозицій�від�фізичних�і�юридичних�осіб,�їх�об’єднань.

Розробни�ом�прое�т��ре��ляторно�о�а�та�є�деп�тати�Київсь�ої�місь�ої�ради:�Калінічен�о�Оле��В’ячеславович,

Назарова�Рена�Рафі�овна,�Бондарен�о�Дмитро�Сер�ійович,�Андрей�о�Роман�Бо�данович.

Прое�т�під�отовлено���зв’яз���з�необхідністю�вжиття�заходів�щодо�впоряд��вання�нормативно-правово�о�поля

діяльності��часни�ів�ре�ламно�о�рин���та�форм�вання�привабливо�о�інвестиційно�о��лімат����місті�Києві�для�впро-

вадження�новітніх�ре�ламних�техноло�ій,�впоряд��вання�місь�ої�інфрастр��т�ри�та�наповнення�місь�о�о�бюджет�.

Метою�є�виправлення�недолі�ів,�доп�щених�при�прийнятті�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�26.01.2012�

№ 20/7357,�виявлених�в�процесі�роботи�та��за�альнених�за�рез�льтатами�роботи�робочої��р�пи�з�питань�ре�лами

при�Постійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�інформаційної�політи�и�та�ре�лами.

За�важення�та�пропозиції�до�прое�т��просимо�надсилати�за�адресою:

—�01044,�м.�Київ,�в�лиця�Хрещати�,�36,�тел.:�(044)�202-73-08.�Постійна��омісія�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань

інформаційної�політи�и�та�ре�лами,�адреса�еле�тронної�пошти: 1020�іеvrаdа@gmail.com

За�важення�та�пропозиції�до�прое�т��від�фізичних�та�юридичних�осіб,�їх�об’єднань�прийматим�ться�розробни-

�ами�протя�ом�одно�о�місяця�з�дня�оприлюднення.

Мовчан�О�сана�Володимирівна� — провідний�е�ономіст�планово-е�ономічно�о�відділ��територіально�о�

медично�о�об’єднання�«Київсь�а�стоматоло�ія»���місті�Києві

Ситю��Оле�сандр�Петрович — начальни��відділ��матеріально-технічно�о�постачання�територіально�о�

медично�о�об’єднання�«Київсь�а�стоматоло�ія»���місті�Києві

Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

22.01.2014�р.�№�57

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�28.01.2015�р.�№�54)

Склад комісії
з реорганізації стоматологічної поліклініки Оболонського району м. Києва

шляхом злиття з територіальним медичним об’єднанням «СТОМАТОЛОГІЯ» у місті Києві 
та створення на їх майновій базі територіального медичного об’єднання 

«Київська стоматологія» у місті Києві
На�мен�о��Аліса�Дмитрівна — заст�пни���енерально�о�дире�тора�з�ор�анізаційно-методичної�роботи

територіально�о�медично�о�об’єднання�«Київсь�а�стоматоло�ія»���місті�Києві

Пастощ���Людмила�Ві�торівна� — �оловний�б�х�алтер�територіально�о�медично�о�об’єднання�«Київсь�а�

стоматоло�ія»���місті�Києві

Члени��омісії:

Іс�риць�а�Алла�Володимирівна — старший�інспе�тор�відділ���адрів,��онтролю�та�діловодства�

територіально�о�медично�о�об’єднання�«Київсь�а�стоматоло�ія»�

��місті�Києві

Вол�ова��Алла�Борисівна — начальни��планово-е�ономічно�о�відділ��територіально�о�медично�о�

об’єднання�«Київсь�а�стоматоло�ія»���місті�Києві

Ситю���Оле�сандр�Петрович� — начальни��відділ��матеріально-технічно�о�постачання�територіально�о�

медичноґо�об’єднання�«Київсь�а�стоматоло�ія»���місті�Києві

Керівник апарату В. Бондаренко

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Øàíîâí³ ìåøêàíö³!
TOB “ÆÁÊ “Óïðàâäîì” ðîçðàõóâàâ òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà
ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.11 ð. ¹ 869. Ñòðóêòóðà,
ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè íàäàííÿ öèõ ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ðîçïîðÿäæåííÿ

ÂÎ ÊÌÐ (ÊÌÄÀ) â³ä 09.03.11 ð. ¹ 307. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùåíà íà ³íôîðìàö³éíèõ
ñòåíäàõ â ï³ä’¿çäàõ áóäèíê³â.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ â ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ ïðîòÿãîì 15 äí³â ç äíÿ
îïóáë³êóâàííÿ öüîãî îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 04209, ì. Êè¿â, âóë. Áîãàòèðñüêà, 6Á, ÒÎÂ
“ÆÁÊ “Óïðàâäîì”, òåë. 220-34-42.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ïðî âèêëèê â ñóä Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ã³ïåê”,
Ðåºñòðàö³éíà ñëóæáà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ â ì. Êèºâ³.

Ó ïðîâàäæåíí³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà çíàõîäèòüñÿ öèâ³ëüíà
ñïðàâà çà ïîçîâîì Ñòàâí³é÷óê Ïåòðà Þõèìîâè÷à äî Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ã³ïåê”,Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ Ô³ðìà “Êîíñîëü
ËÒÄ”,òðåòÿ îñîáà Ðåºñòðàö³éíà ñëóæáà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ â ì. Êèºâ³ ïðî
âèçíàííÿ ìàéíîâèõ ïðàâ íà êâàðòèðó.

Ðîçãëÿä çàçíà÷åíî¿ ñïðàâè ïîâòîðíî ïðèçíà÷åíî íà 29 êâ³òíÿ 2015 ðîêó î 08.30
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîííîìó ñóä³ ì. Êèºâà (àäðåñà ñóäó: ì. Êè¿â, âóë.Äåãòÿð³âñüêà,
31-À, êàá. 405).

Ñóä âèêëèêàº ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Ã³ïåê”, Ðåºñòðàö³éíà ñëóæáà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ â ì. Êèºâ³.

ßâêà äî ñóäó º îáîâ’ÿçêîâîþ. Ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à, òðåòüî¿ îñîáè ñïðàâà
áóäå ðîçãëÿíóòà çà íàÿâíèìè ìàòåð³àëàìè.

Ñóääÿ Î. Ô. Ìàëèííèêîâ

14.05.15 î 14.30 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà çà àäðåñîþ:

ì. Êè¿â, âóë. Êîìàíäàðìà Êàìºíºâà, 8, êîðïóñ 1, çàë 38, ñóääÿ: ²ùóê ².Î. â³äáóäåòüñÿ ñóäîâèé

ðîçãëÿä ñïðàâè ¹ 826/4593/15 çà àäì³í³ñòðàòèâíèì ïîçîâîì Ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè Óêðà¿íñüêî¿

ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè ïàðàô³¿ Ñâÿòèòåëÿ Ôåîäîñ³ÿ ×åðí³ã³âñüêîãî ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì â ÷àñòèí³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.01.15 ¹58/923 “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 23 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó ¹ 242/5629.

26 êâ³òíÿ 2015 ðîêó îá 11.00 íà âóë. Ëóãàíñüê³é, 46-À â ì. Êèºâ³ â³äáóäåòüñÿ

âñòàíîâëåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) Ìîã³ð÷óêà Îëåãà

Îëåêñ³éîâè÷à, àäðåñà: Êè¿â, âóë. Ëóãàíñüêà, 46-À, ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Ïðîñèìî áóòè ïðèñóòí³ìè âëàñíèê³â ñóì³æíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê: Äâîðåöüêîãî

Ïàâëà Â³êòîðîâè÷à, Íîâ³êîâà Ìèêîëó Ìèêîëàéîâè÷à,Ëàâðîâà Àíàòîë³ÿ Äìèòðîâè÷à

òà Ëàâðîâó Àëüîíó Àíàòîë³¿âíó.

30 êâ³òíÿ 2015 ðîêó îá 11.00 â³äáóäåòüñÿ âñòàíîâëåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) ÃÊ “Áàðâ³íîê” çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí,
ïðîâóëîê Êâ³òíåâèé, 1. Ïðîñèìî áóòè ïðèñóòí³ìè âëàñíèê³â (êîðèñòóâà÷³â)
ñóì³æíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè: Íàóêîâî-äîñë³äíèé âèðîáíè÷èé àãðîêîìá³íàò
“Ïóùà-Âîäèöÿ”.

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034,� Київ,� в�л.�Володимирсь�а,� 51-а,�

репроцентр��азети�«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua
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О К У Л Ь Т И З М З А

Я Н М И К А А Б А

Відповіді на сканворд 

¹ï/ï Âóëèöÿ Áóäèíîê Òàðèô òà 1 êâ. ì ç ÏÄÂ
çà ì³ñÿöü, ãðí

Òàðèô ça 1 êâ. ì ïåðøîãî ïî-
âåðõó ç ÏÄÂ çà ì³ñÿöü, ãðí

1 Çàìêîâåöüêà 102 7,21 6,33

2 Çàìêîâåöüêà 102À 7,16 6,08

3 Çàìêîâåöüêà 104 7,21 6,35

4 Çàìêîâåöüêà 104À 7,17 6,21

5 Çàìêîâåöüêà 106 7,21 6,35

6 Çàìêîâåöüêà 106À 7,17 6,16

7 Çàìêîâåöüêà 106Á 6,76 5,96

8 Çàìêîâåöüêà 108 6,83 5,98

9 Êàâàëåð³äçå 1 6,07 5,3

10 Êàâàëåð³äçå 3 6,05 5,27

11 Êàâàëåð³äçå 5 6,05 5,24

12 Êàâàëåð³äçå 7 6,05 5,27

13 Êàâàëåð³äçå 9 6,06 5,28

14 Êàâàëåð³äçå 11 6,06 5,28

15 Äàí÷åíêî Ñ. 2 6,07 5,38

16 Äàí÷åíêî Ñ. 4 6,08 5,38

17 Äàí÷åíêî Ñ. 6 6,08 5,38

18 Äàí÷åíêî Ñ. 8 6,06 5,25

19 Äàí÷åíêî Ñ. 10 6,07 5,24

20 Òóìàíÿíà 3 4,45 3,94

21 Áîãàòèðñüêà 6À 5,01 4,36

22 Áîãàòèðñüêà 6Á 5,07 4,38

23 Ïåòðèöüêîãî 13 5,62 4,9

24 Ïåòðèöüêîãî 15 5,29 4,73

25 Ïåòðèöüêîãî 17 5,27 4,78

26 Ïåòðèöüêîãî 19 5,19 4.66

27 Ïåòðèöüêîãî 21 5,07 4,58



ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ, âè ñàìîäîñòàòíÿ

âïëèâîâà ó ñîö³óì³ îñî-

áèñò³ñòü, êîñì³÷íèé òðàíñ-

ëÿòîð ïðîãðåñèâíèõ ðåôîðì, îä-

íàê öå íå ïðèâ³ä äëÿ õâàñòîù³â,

ïðèáîðêàéòå çóõâàë³ñòü ³ äåë³êàò-

íî ïðåçåíòóéòå ñåáå ó íàâêîëèøí³é

ñâ³ò, çâàæèâøè íà ðåàêö³þ îòî÷åí-

íÿ. Í³êîìó íå íàâ’ÿçóéòå ñâî¿ ïåðå-

êîíàííÿ, ó êîæíî¿ ëþäèíè º âëàñ-

íèé ñâ³òîãëÿä, ÿêèé ñë³ä ïîâàæàòè.

ÒÅËÜÖ², ãîä³ õîâàòèñÿ â

òèëó, âèõîäüòå íà ïåðåäî-

âó, ³íàêøå íåðåàë³çîâà-

íèé ïîòåíö³àë ï³ä³ðâå âàñ çñåðå-

äèíè! ×àñ ïðàöþâàòè òà çàðîáëÿ-

òè ãðîø³, à ðîçáàãàò³âøè, ìîæåòå

ïîáàâèòè ñåáå,ëþáèõ,ðîçùåäðþé-

òåñÿ òà äîãîäæàéòå ð³äíèì, ¿õí³ áà-

æàííÿ º ñâÿòèìè (êîìïàñ ôîðòóíè

âêàçóº íà ðîäèíó).

ÁËÈÇÍÞÊÀÌ âäàñòüñÿ òðè-

ìàòè ï³ä êîíòðîëåì ñèòó-

àö³þ,òîìó ùî áàãàòüîì ïî-

òð³áí³ âàø³ òàëàíòè, çä³áíîñò³. Íå

ñèä³òü, ñêëàâøè ðóêè, íå ìèëóéòå-

ñÿ ñîáîþ, à àêòèâíî ä³éòå — ï³ä ëå-

æà÷èé êàì³íü âîäà íå òå÷å!

ÐÀÊÈ, çàëèøàéòåñÿ â ò³í³,

óñàì³òíåííÿ ñïðèÿòèìå âíóò-

ð³øí³é ãàðìîí³¿,äàñòü ìîæ-

ëèâ³ñòü ðîçðîáèòè ñöåíàð³é ïîäà÷³

ñâîº¿ àâòîðèòåòíî¿ ïåðñîíè âïëèâî-

âèì ëþäÿì.Ñèëè ïðèìíîæóþòüñÿ íå

íà ñöåí³, à çà êóë³ñàìè, äå ïîòð³áíî

â÷àñíî íàòèñêàòè íà ìàí³ïóëÿö³éí³

âàæåë³,àáè äîìîâèòèñÿ ç øåôîì íà

âàæëèâó äëÿ âàñ òåìó.

ËÅÂÈ, âè íà äðóæíüîìó

ôðîíò³ ³ ïîçà êîíêóðåí-

ö³ºþ,ñóïåðíèêè çàòüìàðå-

í³ ñÿéâîì õàðèçìè, òîæ êîëè õòîñü

ïðèïàâ äî ñåðöÿ,ìåðù³é áåð³òü îá-

ðàíöÿ â ïîëîí! ² ïàì’ÿòàéòå,ùî äðóæ-

áà,çöåìåíòîâàíà äóõîâíèìè ³íòåðå-

ñàìè,— öå âèùà ³ïîñòàñü ëþáîâ³. Ó

ïðîôåñ³éí³é ñôåð³ àâðàë íàáèðàº

äèíàì³÷íèõ îáåðò³â, ³ ÿêùî ñ³ëè íå

â ñâî¿ ä³ëîâ³ ñàíè,íåçàáàðîì äîâå-

äåòüñÿ «ïåðåôîðìàòóâàòèñÿ».

Ä²ÂÈ, ÿêùî âäîìà, ÿê íà

êàòîðç³, òî íà ñëóæá³—âå-

ñåëå ñâÿòî,êîõàéòåñÿ ç Ìó-

çîþ-êîëåãîþ àáî ðîáîòîþ, ùî ñòè-

ìóëþâàòèìå êàð’ºðíèé ðóõ,ïðîäóê-

òèâí³ñòü ïðàö³ ç â³äïîâ³äíèìè ìà-

òåð³àëüíèìè ïîêàçíèêàìè.Âëàñí³ ³í-

òåðåñè ïîñòàâòå íà ï’ºäåñòàë,öå äî-

ðîãîâêàç ó ìàéáóòíº, à íåíàñèòí³

÷óæ³ ïîòðåáè ñë³ä ³ãíîðóâàòè.

ÒÅÐÅÇÈ àñîö³þþòüñÿ ç òà-

ëàíîâèòèì ìóçèêàíòîì,ùî

ãðàº íà ëþáîâí³é ë³ð³,ïðî-

áóäæóþ÷è â çàõîëîëèõ ñåðöÿõ âè-

ñîê³ ïî÷óòòÿ. Âëàøòîâóéòå îñîáèñ-

òå ùàñòÿ ³ çàòÿìòå: í³õòî íå ìàº ïðà-

âà âàìè ìàí³ïóëþâàòè, çìóøóéòå

êîðèòèñÿ îñîáèñòèì ïðàâèëàì òà

âèìîãàì! Îñòàííº «òàê» ÷è «í³» º

ãîëîñîì Áîæåñòâåííîãî «ÿ».

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, íà ñëóæá³ äóõ

êîíêóðåíö³¿—ïðåêðàñíèé

ñòèìóë äëÿ òâîð÷îãî ãî-

ð³ííÿ, îá’ºäíóéòåñÿ ç ôàõîâèìè

ïàðòíåðàìè,ôîðìóéòå ä³ëîâó êîìàí-

äó, â³ä ¿¿ ñêëàäó çàëåæèòü ìàéáóò-

íº êàð’ºðè. À òîé, õòî îáðàâ øëÿõ

â³éíè, êîïàº ñîá³ ÿìó. Íèí³ âè ó ôà-

âîð³ ñåðåä ñèëüíèõ ñâ³òó öüîãî,ìàº-

òå äîñòóï äî ÷óæèõ ðåñóðñ³â, ùî º

çàïîðóêîþ ðîçêâ³òó á³çíåñó.

ÑÒÐ²ËÜÖ², ñêëåþéòå ðîç-

áèò³ øëþáí³ ãëå÷èêè, ëþ-

á³òüñÿ ç áëàãîâ³ðíèìè, âî-

íè òàê³ ÷àð³âí³ (!), ³ ÿêùî êîõàþòü âàñ

(ùî òðåáà çàñëóæèòè), çíà÷èòü, ïå-

ðåøêîä íà æèòòºâîìó øëÿõó íå áó-

äå,ò³ëüêè òð³óìôè! Íà ðîáîò³ ñòàíü-

òå âç³ðöåì äîáðîçè÷ëèâîñò³ é çëà-

ãîäè,òîä³ êîíêóðåíòè ïåðåòâîðÿòü-

ñÿ íà óëþáëåíö³â, à ÿêùî çàêðóòè-

òå ðîìàíòè÷íó äðóæáó ç ä³ëîâèì

ñóïåðíèêîì — öå âèùèé ï³ëîòàæ,

ïåðñïåêòèâè ñï³âïðàö³ îñÿéí³!

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, çàéì³òüñÿ ïðî-

ôåñ³éíèìè ñïðàâàìè (ïî-

äðóæ³òüñÿ ç íà÷àëüñòâîì),

âàì ñë³ä â³äáóäîâóâàòè êàð’ºðó,ïðî-

ñóâàòèñÿ âãîðó ïî ñëóæáîâ³é âåðòè-

êàë³,à íèí³ º øàíñ ïðîäåìîíñòðóâà-

òè ðîáîòîäàâöÿì âèñîêèé ôàõîâèé

ð³âåíü. Íå ïðîãàâòå øàíñ ñòîñîâíî

âèã³äíèõ çàìîâëåíü (ïîùàñòèòü ãàð-

íî çàðîáèòè), àëå ìàéòå íà óâàç³:

òâîð÷èé åíòóç³àçì º ðàêåòîþ,ÿêà âè-

âåäå âàñ íà äîëåíîñíó îðá³òó.ßêùî

êóëüãàº çäîðîâ’ÿ, òî çíàê ³íôîðìà-

ö³éíî¿ òîêñèêàö³¿, ÿêî¿ çàðàç ìîæíà

âäàëî ïîçáóòèñÿ (â³äô³ëüòðóâàâøè

çåðíà â³ä ïîëîâè), é îçäîðîâèòèñÿ.

ÂÎÄÎË²¯, çà âàìè ñêó÷à-

þòü ðîçâàæàëüí³ òóñîâêè,

ïðèñâÿò³òü äåíü ñîá³, ëþ-

áèì, ïîçàáàâëÿéòåñÿ â íàñîëîäó,

íà êîøòè íå ñêóï³òüñÿ, çà ïîçèòèâ-

í³ âðàæåííÿ òðåáà ïëàòèòè.Çàâîäü-

òå ö³êàâ³ ðîìàíòè÷í³ çíàéîìñòâà,

ÿê³ ìàþòü óêð³ïèòè äðóæí³ ëàâè,

ïèðóéòå òà ðîçêîøóéòå! Ó ïîäðóæ-

í³õ ïàð — ñâÿòî ñåðäå÷íî¿ ³äèë³¿.

ÐÈÁÈ, ïðîôåñ³éíà ä³ÿëü-

í³ñòü âèìîòóâàòèìå ñèëè—

öå ì³ñöå ñåðéîçíèõ âèïðî-

áóâàíü, äå ïîñàäîâèé ðóõ âãîðó çà-

ãàëüìîâàíî, ò³ëüêè ïî ãîðèçîíòàë³

ç øèðîêèì ñïåêòðîì çîáîâ’ÿçàíü!

Ãð³éòåñÿ á³ëÿ ñ³ìåéíîãî âîãíèùà,

ï³ä ð³äíèì äàõîì ðàçîì ç äîìî-

÷àäöÿìè ëþáî òà çàòèøíî, ïîêà-

æ³òü, ùî âè âç³ðöåâèé ñ³ì’ÿíèí, íà

ÿêîãî ìîæíà ïîêëàäàòèñÿ.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +3o

Àòì. òèñê: 743 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 58 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +7o

Àòì. òèñê: 744 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 50 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +2o

Àòì. òèñê: 746 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 65 %

ãîðîñêîï

21 êâ³òíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 21 êâ³òíÿ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308 �� ²íäåêñ ÷åòâåðãîâîãî âèïóñêó 22094

Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ: 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ: 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

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        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.
Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

×ÅÒÂÅÐÃÎÂÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(Ç ÏÐÎÃÐÀÌÎÞ ÒÁ) 22094ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ

(ÂÒ, ÑÐ, ×Ò, ÏÒ) 61308
ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 40869
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

Áîéîâèêè íàçèâàþòü óêðà¿íñüêèõ á³éö³â 
â Øèðîê³íî «òåðì³íàòîðàìè»
ÏÐÎ ÖÅ «112.ua» ïîâ³äîìèâ ïðåñ-îô³öåð øòàáó ÀÒÎ
â ñåêòîð³ «Ì» Äìèòðî Ãîðáóíîâ. «Ç íåäàâí³õ ïåðå-
ãîâîð³â, ÿê³ ìè ïåðåõîïëþâàëè ó ñóïðîòèâíèêà, âî-
íè âñå ÷àñò³øå ³ ÷àñò³øå íàçèâàþòü íàøèõ â³éñüêî-
âîñëóæáîâö³â, ÿê³ íåñóòü ñëóæáó â Øèðîê³íî, «òåðì³-
íàòîðàìè». Âîíè ñòàëè òàê íàçèâàòè ¿õ ï³ñëÿ îáñòð³-
ëó ç âåëèêèõ êàë³áð³â ïî íàøèì â³éñüêîâîñëóæáîâ-
öÿì. Ìè çàëèøàºìîñÿ íà ì³ñö³, äàºìî íàëåæíó â³ä-
ñ³÷, íàâ³òü ç³ ñâî¿õ äîçâîëåíèõ, ìàëåíüêèõ 82-ìì êà-
ë³áð³â, ³ òàêèì ÷èíîì ìè ð³äêî îòðèìóºìî ïîðàíåí-
íÿ»,— ïîÿñíèâ ïàí Ãîðáóíîâ.

Íàãàäàºìî, ùî â Øèðîê³íî ïîñò³éíî ³äóòü áî¿, ñå-
ëèùå ÷àñòêîâî çàéíÿòå ñèëàìè ÀÒÎ, ÷àñòêîâî — áî-
éîâèêàìè. Óêðà¿íà ÷åðåç íàïðóæåíó ñèòóàö³þ â íà-
ñåëåíîìó ïóíêò³ çàïðîïîíóâàëà çðîáèòè éîãî äåì³-
ë³òàðèçîâàíîþ çîíîþ.

Øèðîê³íî — ñòðàòåã³÷íå ñåëèùå ÿê äëÿ îáîðîíè
Ìàð³óïîëÿ, òàê ³ äëÿ íàñòóïó íà ì³ñòî.

«Òåðì³íàòîðè» — âæå íå ïåðøå ïð³çâèñüêî óêðà-
¿íñüêèõ á³éö³â. Â³éñüêîâèõ ³ äîáðîâîëüö³â, ÿê³ ïðî-
òÿãîì 240 äí³â óòðèìóâàëè äîíåöüêèé àåðîïîðò, áî-
éîâèêè ïðîçâàëè «ê³áîðãàìè» �

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

1775 — ðîñ³éñüêà ³ìïåðàòðèöÿ Êàòåðèíà II ñâî-

¿ì ñïåö³àëüíèì óêàçîì þðèäè÷íî çàêð³ïèëà â

Óêðà¿í³ êð³ïîñíèé óñòð³é — ñåëÿí Êè¿âñüêî¿, ×åð-

í³ã³âñüêî¿, Õàðê³âñüêî¿, Íîâãîðîä-Ñ³âåðñüêî¿ òà

³í. ãóáåðí³é (çàãàëîì áëèçüêî 13 % âñ³õ óêðà¿í-

ñüêèõ çåìåëü) ïîâí³ñòþ ïîçáàâèëè ïðàâà ïåðå-

õîäó, à òàêîæ íà íèõ ïîøèðþâàëèñÿ âñ³ çàãàëü-

íîðîñ³éñüê³ çàêîíè.

1975—ï³øîâ ç ïîñàäè Íãóºí Âàí Ò³ó,îñòàíí³é ï³â-

äåííî-â’ºòíàìñüêèé ïðåçèäåíò, ÿêèé î÷îëþâàâ

êðà¿íó ïðîòÿãîì ïîïåðåäí³õ äåñÿòè ðîê³â.

1985 — ó Åñòîð³ë³ (Ïîðòóãàë³ÿ) Àéðòîí Ñåííà, êå-

ðóþ÷è áîë³äîì Lotus-Renault, çäîáóâ ñâîþ ïåð-

øó ç 41 ïåðåìîã ó ïåðåãîíàõ «Ôîðìóëà-1». Äî

ñâîº¿ òðàã³÷íî¿ çàãèáåë³ ó 1994 ðîö³ Ñåííà âè-

ãðàâ òàêîæ 65 êâàë³ô³êàö³éíèõ çà¿çä³â ³ íàáóâ

ðåïóòàö³þ áåçêîìïðîì³ñíîãî ãîíùèêà, êîòðèé

³äå äî ïåðåìîãè, ñòàâëÿ÷è ï³ä çàãðîçó æèòòÿ íå

ò³ëüêè âëàñíå, à é ñóïåðíèê³â.

1993 — íà òåëåêàíàë³ CBS ïî÷àâñÿ ïîêàç ñåð³àëó

«Óîêåð, òåõàñüêèé ðåéíäæåð» ç ×àêîì Íîðð³ñîì

ó ãîëîâí³é ðîë³.

1993 — âåðõîâíèé ñóä Áîë³â³¿ çàñóäèâ êîëèø-

íüîãî äèêòàòîðà Ëó¿ñà Ãàðñ³ÿ Ìåñà äî 30 ðîê³â

ïîçáàâëåííÿ âîë³ áåç ïðàâà äîñòðîêîâîãî çâ³ëü-

íåííÿ çà âáèâñòâî, êðàä³æêó, øàõðàéñòâî ³ ïîðó-

øåííÿ êîíñòèòóö³¿.

1997 — â ßïîí³¿ ì³æ ì³ñòàìè Êàâàñàê³ òà Ê³ñàðà-

çó çàê³í÷åíî áóä³âíèöòâî ï³äâîäíîãî àâòîìî-

á³ëüíîãî òóíåëþ äîâæèíîþ áëèçüêî 10 ê³ëîìåò-

ð³â.
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