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ДІТЕЙ ВІДПРАВИЛИ
В ПІШОХІДНУ ЕРОТИЧНУ
МАНДРІВКУ
Деп тати Подільсь ої райради
хоч ть позбавити Центр дитячо-
юнаць о о т ризм помеш ання
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“ТЯЖКО ЙТИ НА ВИБОРИ
ВДРУГЕ, КОЛИ ВПЕРШЕ ТИ
НЕ ВИКОНАВ СВОЇХ ОБІЦЯНОК”
Голова Постійної омісії Київради з пи-
тань сім’ї, молоді, спорт та т ризм —
про потенціал Партії ре іонів
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СЕРГІЙ ТІГІПКО
СТВОРИТЬ ЩЕ ОДНУ
СТРАХОВУ КОМПАНІЮ

Ñïîíñîð 
äëÿ Ïðåçèäåíòà
Á³ã-áîðäè ç ñîö³àëüíèìè çàêëèêàìè 
Â³êòîðà Þùåíêà îïëà÷óº íåâ³äîìèé 
á³çíåñìåí ³ç Êèºâà

Êåð³âíèê ãîëîâíî¿ ñëóæáè ³í-
ôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè Ñåêðåòàð³-
àòó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Ëàðèñà
Ìóäðàê íà ïðîõàííÿ “Õðåùàòèêà”
â÷îðà ïðîêîìåíòóâàëà ôàêò ïîÿâè
á³ã-áîðä³â ³ç ñîö³àëüíèìè çàêëèêà-
ìè Ïðåçèäåíòà, ùî ç’ÿâèëèñÿ íà
âñ³õ òðàñàõ Êè¿âùèíè: “Öå íå íà-

øà ³í³ö³àòèâà ³ íå ³í³ö³àòèâà ñàìî-
ãî Ïðåçèäåíòà. Ð³÷ ó ò³ì, ùî ïðè-
áëèçíî äâà ì³ñÿö³ òîìó îäèí ç êè-
¿âñüêèõ á³çíåñìåí³â çâåðíóâñÿ äî
Â³êòîðà Þùåíêà ç ëèñòîì, ó ÿêî-
ìó ïðîñèâ äîçâîëèòè éîìó ðåêëà-
ìóâàòè â òàêèé ñïîñ³á Ïðåçèäåíòà.
Ïð³çâèùå á³çíåñìåíà, ïåâíî, íå º

ñåêðåòîì, àëå ÿ çìîæó éîãî íàçâà-
òè “Õðåùàòèêîâ³”, ëèøå ÿêùî ïî-
ïåðåäíüî ñïèòàþ äîçâîëó íà öå â
ñàìîãî àâòîðà ëèñòà. Áóêâàëüíî â³í
íàïèñàâ, ùî ïðàãíå æèòè ó ªâðî-
ï³, òîìó ïðîñèòü ó Â³êòîðà Þùåí-
êà äîçâîëó íà âèêîðèñòàííÿ éîãî
çîáðàæåííÿ ó çîâí³øí³é ðåêëàì³,—
çàóâàæèëà Ëàðèñà Ìóäðàê.— Ïàì’-
ÿòàþ, öåé ëèñò ïîãîäæóâàëè ó Ñåê-
ðåòàð³àò³ ùîíàéìåíøå äâà òèæí³,
ìåí³ ïîñò³éíî òåëåôîíóâàëè ç ð³ç-
íèõ ñëóæá, êîíñóëüòóâàëèñÿ ùîäî
ð³çíèõ àñïåêò³â ö³º¿ ñïðàâè, íàâ³òü
þðèäè÷íèõ. Ïðîâåëè ê³ëüêà ñïåö³-
àëüíèõ ôîòîñåñ³é, äî ÿêèõ çàëó÷à-
ëè ³ ôàõ³âö³â íàøî¿ ñëóæáè, ³ òèõ,
êîãî ðåêîìåíäóâàâ ñàì ï³äïðè-
ºìåöü. Îöå íåùîäàâíî ïî÷óëà, ùî
ö³ á³ã-áîðäè ç’ÿâèëèñÿ íà òðàñ³”

За інчення теми на 3-й стор.

Òåíäåðíà ïàëàòà
çâèíóâàòèëà 
ñàìà ñåáå
â ïîðóøåíí³ çàêîíîäàâñòâà ó ñôåð³
äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü

Òâîð÷èé âå÷³ð
Âàëåíòèíà Ãàôòà
Ìåòð ðîñ³éñüêî¿ ñöåíè çàâ³òàâ äî Êèºâà
Àííà ÊÎÑÒ²ÍÀ
cïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ñüîãîäí³ ó Êè¿âñüêîìó òåàò-
ð³ îïåðåòè â³äáóäåòüñÿ òâîð÷èé
âå÷³ð ïðîâ³äíîãî ê³íîàêòîðà òà
àêòîðà ìîñêîâñüêîãî òåàòðó
“Ñîâðåìåííèê” Âàëåíòèíà
Ãàôòà. Íàðîäíîãî óëþáëåíöÿ
³ ìàéñòðà âëó÷íèõ åï³ãðàì
ìîæíà áóäå ïîñëóõàòè ëèøå çà
30 — 220 ãðèâåíü.

Íàðîäíèé àðòèñò Ðîñ³éñüêî¿
Ôåäåðàö³¿ áóâ óäîñòîºíèé îðäå-
í³â Äðóæáè òà “Çà çàñëóãè ïåðåä
Â³ò÷èçíîþ” III ñòóïåíÿ. Ñï³âïðà-
öþâàâ ç ëåãåíäàðíèìè ðåæèñå-
ðàìè, ïî÷èíàþ÷è â³ä Àíàòîë³ÿ
Åôðîñà ³ çàê³í÷óþ÷è Âàëåð³ºì
Ôîê³íèì. Ñåðåä ÷èñëåííèõ ö³êà-
âèõ ðîëåé, ç³ãðàíèõ íèì ó ê³íå-
ìàòîãðàô³, îñîáëèâî çàïàì’ÿòà-
ëèñÿ ò³ îáðàçè, ÿê³ â³í âèë³ïèâ ó
ô³ëüìàõ Åëüäàðà Ðÿçàíîâà
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“Çàÿâè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ
Òåíäåðíî¿ ïàëàòè Âîëîäèìèðà
Ëàáè ïðî ïîðóøåííÿ Êè¿â-
ñüêîþ ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ
Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî çàêóï³â-
ëþ òîâàð³â, ðîá³ò ³ ïîñëóã çà
äåðæàâí³ êîøòè” ãîëîñë³âí³ òà
áåçï³äñòàâí³”,— ñêàçàâ “Õðåùà-
òèêó” íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ âíóòð³øíüîãî ô³-
íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó
Ãåííàä³é Ïë³ñ.

Ïàí Ïë³ñ íàòîì³ñòü ðîçïîâ³â
ïðî ñïðàâæí³ ïðîáëåìè íåäîñ-
êîíàëèõ ïðîöåäóð äåðæàâíèõ
çàêóï³âåëü. “Ñüîãîäí³ íåìàº
ºäèíîãî îðãàíà, ÿêèé áè îòðè-
ìóâàâ çâ³òíó, çâåäåíó ÷è óçà-
ãàëüíåíó ³íôîðìàö³þ ç ïðèâî-
äó ñóì ÷è ê³ëüêîñò³ ïîðóøåíü
òåíäåðíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Òîìó íà-
âåäåí³ ïðåäñòàâíèêàìè Òåíäåð-
íî¿ ïàëàòè öèôðè âèêëèêàþòü
ñóìí³âè. Êð³ì òîãî, ó ñò. 3 çãà-
äàíîãî âèùå çàêîíó ÷³òêî âè-
çíà÷åíî âè÷åðïíèé ïåðåë³ê
äåðæàâíèõ îðãàí³â òà óñòàíîâ,
ÿê³ íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü òà

çä³éñíþþòü äåðæàâíèé íàãëÿä
³ êîíòðîëü ó ñôåð³ òåíäåðíèõ
çàêóï³âåëü. Ó öüîìó ñïèñêó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ íåìàº. Îäíàê,
â³äïîâ³äíî äî ñò.17.3. Çàêîíó
Óêðà¿íè “Ïðî çàêóï³âëþ òîâà-
ð³â, ðîá³ò ³ ïîñëóã çà äåðæàâí³
êîøòè”, ÷àñòêîâî ãðîìàäñüêó
â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñå ñàìå
Òåíäåðíà ïàëàòà, êîòðà ³ ðî-
áèòü òàê³ çàÿâè”,— çàóâàæèâ
Ãåííàä³é Ïë³ñ.

ßê ç’ÿñóâàâ “Õðåùàòèê”, ëè-
øå ïåðåäïëàòà íà êàòàëîã Òåí-
äåðíî¿ ïàëàòè Óêðà¿íè êîøòóº
4975 ãðí. Äî òîãî æ, ùîá äàòè
äî íüîãî ÿêóñü ³íôîðìàö³þ,
êîæí³é êîìïàí³¿, ÿêà õî÷å âçÿ-
òè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ïîòð³áíî
ñïî÷àòêó çðîáèòè ð³÷íó ïåðåä-
ïëàòó. Îêð³ì òîãî, êîæíà äîâ³ä-
êà ï³ä ÷àñ îôîðìëåííÿ ó÷àñò³ ó
òåíäåðíèõ ïðîöåäóðàõ êîøòóº
500 ãðí. Öå ï³äòâåðäèâ ³ ñàì êå-
ð³âíèê Òåíäåðíî¿ ïàëàòè Âîëî-
äèìèð Ëàáà. 

За інчення на 6-й стор.

Учора ерівни оловної сл жби інформаційної політи и
Се ретаріат Президента Лариса М дра про омент ва-
ла "Хрещати " появ в області бі -бордів із соціальною
ре ламою Ві тора Ющен а. За її словами, Київсь а обл-
держадміністрація до розміщення бі -бордів не має жод-
но о стос н : це реалізація ініціативи одно о иївсь о о
бізнесмена, я ий та ий спосіб ділиться з подорожніми
своїм баченням Президента європейсь ої держави. Рин-
ова вартість одно о та о о "полотна" — $280 щомісяця,
а за алом їх на Київщині наліч ється до ста одиниць.

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора начальни Головно о правління вн трішньо о
фінансово о онтролю та а дит Геннадій Пліс
спрост вав звин вачення олови правління Тендерної
палати У раїни Володимира Лаби щодо відс тності
онтролю з бо КМДА, її правлінь та стр т рних
підрозділів за проведенням тендерів, назвавши ці
заяви олослівними та безпідставними. Разом з тим
опитані "Хрещати ом" е сперти вважають дії пана
Лаби винят ово ви онанням політично о замовлення.
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Ìåòðî ïðàöþâàòèìå
ó çâè÷íîìó ðåæèì³

Ó÷îðà Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé çàïåâíèâ, ùî íå äîïóñòèòü íî-
âèõ ïåðåáî¿â ó ðîáîò³ ìåòðîïîë³òåíó. “ß ç âå-
ëè÷åçíîþ óâàãîþ ñòàâëþñÿ äî çàâäàííÿ îïòè-
ì³çàö³¿ ðîáîòè Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó òà
éîãî ðîçøèðåííÿ, àäæå ñàìå ìåòðî íà ñüîãî-
äí³ º íàéíàä³éí³øèì ³ øâèäêèì âèäîì ãðîìàä-
ñüêîãî òðàíñïîðòó â ñòîëèö³,— çàÿâèâ Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé.— Ðîçâèòîê ï³äçåìêè — îäíå ç
ãîëîâíèõ çàâäàíü ìîº¿ êîìàíäè. Öå ñîö³àëü-
íèé òðàíñïîðò, ÿêèé, îêð³ì óñüîãî ³íøîãî, º
ùå é íàéäåøåâøèì ó ªâðîï³. Ìè çðîáèìî âñå
ìîæëèâå, ùîá òàêà òåíäåíö³ÿ çáåðåãëàñÿ”

Ãàñòðîíîì íà Õðåùàòèêó 
â³äêðèþòü 
äî Äíÿ íåçàëåæíîñò³

Íà Õðåùàòèêó, 13 òèì÷àñîâî íà ðåìîíò çà-
êðèâñÿ ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí ÇÀÒ “Òîðãîâèé
ä³ì “Õðåùàòèê”. ßê ó÷îðà ïîâ³äîìèëà “Õðå-
ùàòèêó” çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü-
÷èöüêà, ïåðåïðîô³ëþâàííÿ öüîãî çàêëàäó â
æîäíîìó ðàç³ íå â³äáóäåòüñÿ. Íàâïàêè, òîð-
ãîâ³ ïëîù³ ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ çá³ëüøàòüñÿ
ìàéæå âäâ³÷³ (çà ðàõóíîê âèêîðèñòàííÿ ³ ï³ä-
âàëüíèõ ïðèì³ùåíü) — ç 400 êâ. ì äî ìàéæå
800 êâ. ì. Ìîäåðí³çîâàíèé ïåðøèé ïîâåðõ
öüîãî ïîïóëÿðíîãî ñåðåä êèÿí ³ ãîñòåé ñòî-
ëèö³ ìàãàçèíó ìàþòü â³äêðèòè äî Äíÿ íåçà-
ëåæíîñò³ Óêðà¿íè. Àíàëîã³÷íèé óí³âåðñàì, äå
ìîæíà áóäå êóïóâàòè ïðîäóêòè çà äîñòóïíè-
ìè ö³íàìè, îáëàøòóþòü ³ â ðàéîí³ Áåññàðàá-
ñüêîãî ðèíêó (ïëîùåþ ìàéæå 700 êâ. ì.)

Õóäîæíº îñâ³òëåííÿ ñòîëèö³
ßê ñòàëî â³äîìî â÷îðà “Õðåùàòèêó”, çà

äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî äî Äíÿ íåçàëåæíîñò³
Óêðà¿íè â ñòîëèö³ çàâåðøàòü êàï³òàëüíèé ðå-
ìîíò ìåìîð³àëüíîãî êîìïëåêñó “Íàö³îíàëü-
íèé ìóçåé ³ñòîð³¿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³é-
íè 1941—1945 ðîê³â”, äå áóäå â³äíîâëåíî òà
ðåêîíñòðóéîâàíî çîâí³øíº õóäîæíüî-àðõ³-
òåêòóðíå îñâ³òëåííÿ. Äî 24 ñåðïíÿ ÊÏ “Êè-
¿âì³ñüêñâ³òëî” òàêîæ îá³öÿº âèãîòîâèòè é îá-
ëàøòóâàòè ³ëþì³íàö³éí³ êîíñòðóêö³¿ íà âó-
ëèöÿõ Ãðóøåâñüêîãî òà ²íñòèòóòñüê³é. Ïðî öå
“Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ. Äî Äíÿ Êèºâà
ð³çíîáàðâíó ³ëþì³íàö³þ òàêîæ âñòàíîâèëè
íà ×åðâîíîàðì³éñüê³é (â³ä Ñàêñàãàíñüêîãî
äî Òâåðñüêî¿)

Íà ïëÿæàõ ïîë³ïøàòü
³íôðàñòðóêòóðó

ßê ó÷îðà ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” íà÷àëü-
íèê ñëóæáè óòðèìàííÿ ïëÿæíèõ ãîñïîäàðñòâ
ÄÊÏ “Ïëåñî” Âîëîäèìèð Ñåðåä³í, ïëàíóþòü
çàïóñòèòè òðè àáî ÷îòèðè ï³ëîòí³ ïðîåêòè
êðàùèõ ïëÿæ³â, ñòâîðèòè íà íèõ ë³ïøó ³í-
ôðàñòðóêòóðó, âèä³ëèòè ³ íàäàòè ëþäÿì àëü-
òåðíàòèâó. “Äîñòóï äî âîäè áóäå áåçïëàò-
íèì, àëå îíîâëåí³ øåçëîíãè ³ òàï÷àíè íàäà-
âàòèìóòü íå çà 1-2 ãðí, ÿê öå áóëî äîñ³, à
çíà÷íî äîðîæ÷å. Ïðè öüîìó âõ³ä íà ïëÿæ
áóäå áåçïëàòíèé, àäæå ãîëîâíå çàâäàííÿ
“Ïëåñà” — íàäàâàòè ïîñëóãè ëþäÿì”,— íà-
ãîëîñèâ Âîëîäèìèð Ñåðåä³í

Òâîð÷èì ñï³ëêàì 
äîïîìîæóòü ðîçâ’ÿçàòè 
ïðîáëåìè

Ñüîãîäí³ ó Êèºâ³ îáãîâîðÿòü ïðîáëåìè ä³-
ÿëüíîñò³ íàö³îíàëüíèõ òâîð÷èõ ñï³ëîê Óêðà-
¿íè â Êèºâ³. Â³äáóäåòüñÿ çóñòð³÷ çàñòóïíèêà
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè-
¿âðàäè Îëåñÿ Äîâãîãî ç ãîëîâàìè íàö³îíàëü-
íèõ òâîð÷èõ ñï³ëîê Óêðà¿íè òà êè¿âñüêèõ îð-
ãàí³çàö³é ³ îñåðåäê³â, äå ðîçãëÿíóòü ñï³ðí³
ïèòàííÿ â ¿õí³é ä³ÿëüíîñò³

Â³äáóäóòüñÿ ñëóõàííÿ
ùîäî ÒÅÖ

Ñüîãîäí³ ó Êîëîíí³é çàë³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ î 19.00 â³äáóäóòü-
ñÿ ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ç ïèòàíü áóä³âíèö-
òâà ÒÅÖ íà â³äíîâëåíîìó ïàëèâ³ â Äåñíÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³

Ä³òåé â³äïðàâèëè â ï³øîõ³äíó
åðîòè÷íó ìàíäð³âêó 

Ó÷îðà äèðåêòîð Ì³æíàðîäíîãî öåíòðó
äèòÿ÷î-þíàöüêîãî òóðèçìó Òåòÿíà Àí-
äðººâà ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó”, ùî âî-
íè îðåíäóþòü ïðèì³ùåííÿ íà ²ãîðåâ-
ñüê³é, 2/6 âæå 35 ðîê³â. Òàì ðîçòàøî-
âàíà åêñêóðñ³éíî-òóðèñòè÷íà áàçà, íà
ÿê³é ïðèéìàþòü ÿê ä³òåé, òàê ³ êåð³â-
íèê³â ð³çíîìàí³òíèõ òóðèñòè÷íèõ ãðóï
ç ³íøèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè. Îäíàê äåïó-
òàòè Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéðàäè âèð³øèëè âè-
ñòàâèòè íà àóêö³îí öå ïðèì³ùåííÿ ïëî-

ùåþ 190 êâ. ì äëÿ ïðèâàáëèâ³øîãî
îðåíäàòîðà.

Âîäíî÷àñ ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü îñâ³òè Ãàííà Ðóäåíêî çà-
ÿâèëà “Õðåùàòèêó”, ùî â ðàç³ â³ä÷óæåí-
íÿ éîãî ó Ì³æíàðîäíîãî öåíòðó äèòÿ÷î-
þíàöüêîãî òóðèçìó âîíà ðàçîì ç ³íøè-
ìè äåïóòàòàìè Êè¿âðàäè òà ä³òüìè ï³êå-
òóâàòèìóòü Ïîä³ëüñüêó ÐÄÀ òà Ïîä³ëü-
ñüêó ðàéðàäó, àäæå òàêå ð³øåííÿ ñóïåðå-
÷èòü Óêàçó Ïðåçèäåíòà ïðî çáåðåæåííÿ

äèòÿ÷èõ ïîçàøê³ëüíèõ çàêëàä³â. Ïàí³ Ðó-
äåíêî òàêîæ ïîâ³äîìèëà, ùî â ëþòîìó
2007-ãî äîãîâ³ð îðåíäè öüîìó çàêëàäó íà
²ãîðåâñüê³é, 2/6 ïðîäîâæåíî äî ê³íöÿ
2007-ãî. Îäíàê ï³ñëÿ ð³øåííÿ ðàéðàäè
ö³ ê³ëüêà ê³ìíàò ìîæóòü âèñòàâèòè íà
àóêö³îí, àäæå ÷åðåç ðîçòàøóâàííÿ â öåí-
òð³ ì³ñòà âîíè º ëàñèì øìàòêîì.

Êîðåñïîíäåíò “Õðåùàòèêà” çâåðíóâñÿ
çà êîìåíòàðåì äî Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿, àëå ïðîòÿãîì äíÿ í³ ãîëî-
âà àäì³í³ñòðàö³¿, àí³ õòîñü ³ç éîãî çàñòóï-
íèê³â ïðîêîìåíòóâàòè ñèòóàö³þ íàâêîëî
áóä³âë³ íà ²ãîðåâñüê³é, 2/6 íå çìîãëè.

Ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ çàóâàæèëà, ùî
ä³º ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 2001 ðîêó, çà
ÿêèì ì³ñòî ìîæå âèëó÷èòè ç ðàéîííî¿ êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ïðèì³ùåííÿ, â³äâåäå-
íå ï³ä äèòÿ÷èé çàêëàä, ÿêùî éîãî âèêîðèñ-
òîâóþòü íå çà ïðèçíà÷åííÿì. Ïèòàííÿ â³ä-
÷óæåííÿ ïëîù ó ðàéîííî¿ âëàäè ïàí³ Ðó-
äåíêî ïîîá³öÿëà îáîâ’ÿçêîâî îïðàöþâàòè
³ç ãîëîâîþ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü âëàñíîñò³ Âîëîäèìèðîì Äåéíåãîþ

Î Ô ² Ö ² É Í Î  

Äåïóòàòè Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéðàäè õî÷óòü ïîçáàâèòè 
Öåíòð äèòÿ÷î-þíàöüêîãî òóðèçìó ïîìåøêàííÿ

“Завдя и” деп татам Подільсь ої райради дітям, можливо, доведеться попрощатися з цим б дин ом назавжди

²ðèíà ËÎÏÀÒ²ÍÀ
“Õðåùàòèê”

Міжнародний центр дитячо-юнаць о о т ризм може позб тися
приміщення на І оревсь ій, 2/6, де розташована е с рсійно-т рис-
тична база. Про це вчора заявила "Хрещати " олова постійної о-
місії Київради з питань освіти Ганна Р ден о. Я повідомила вона,
12 липня деп тати Подільсь ої райради про олос вали за вистав-
лення на а ціон цьо о б дин . Діти обіцяють пі ет вати Поділь-
сь адміністрацію, я що в них забер ть т рбаз .

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ãîëîâà ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæå-
òó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Âî-
ëîäèìèð Ïðèñÿæíþê, íà çàñ³äàíí³ äåïóòà-
òè íå âñòèãëè ðîçãëÿíóòè âñ³ çàïëàíîâàí³
ïèòàííÿ, îñê³ëüêè ëåâîâó ÷àñòêó ÷àñó âè-
òðàòèëè íà îçíàéîìëåííÿ ç òèìè, â ÿêèõ
íàéá³ëüøå çàö³êàâëåíå ì³ñòî. “Âèñëóõàâ-

øè äîïîâ³äü çàñòóïíèêà ãîëîâè ñòîëè÷íî¿
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ — íà÷àëüíèêà Ãîëîâíî-
ãî ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ Â³êòîðà Ïàäàë-
êè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âðà-
äè “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”,
ó äåïóòàò³â âèíèêëî ÷èìàëî çàïèòàíü,—
ïîÿñíèâ ïàí Ïðèñÿæíþê.— Òîìó áóëî âè-
ð³øåíî ùå ðàç äåòàëüí³øå éîãî âèâ÷èòè ³

ïåðåíåñòè ïîâòîðíèé ðîçãëÿä íà ÷åòâåð”.
Âîëîäèìèð Ïðèñÿæíþê äîäàâ, ùî íå

ìåíø âàæëèâèì áóëî é äðóãå ïèòàííÿ. Âî-
íî ñòîñóâàëîñÿ âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè “Ïðî ïðîãðàìó ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà
Êèºâà íà 2007 ð³ê”. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïðî-
ïîíóâàëè çá³ëüøèòè ôîíä íà 221 ìëí ãðí,
ùî äàñòü çìîãó çäàòè â åêñïëóàòàö³þ ÷è-
ìàëî ïðîåêò³â, ïåðåäóñ³ì ñîö³àëüíîãî ïðè-
çíà÷åííÿ. Çîêðåìà, ùîá óæå äî ïåðøîãî
âåðåñíÿ â³äêðèòè çàãàëüíîîñâ³òíþ øêîëó
â ñåëèù³ Æóëÿíàõ, ïîòð³áíî ìàéæå 26 ìëí
ãðí, íà áóä³âíèöòâî äèòñàäêà-øêîëè íà
Ïîçíÿêàõ — 9 ìëí ãðí, äèòÿ÷î¿ ïîë³êë³í³-
êè — 6 ìëí ãðí. “Îñê³ëüêè ³ ç öüîãî ïè-
òàííÿ â äåïóòàò³â âèíèêëè çàïèòàííÿ, âè-
ð³øåíî éîãî ðîçãëÿä òàêîæ ïåðåíåñòè íà
çàâòðà”,— ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” Âîëî-
äèìèð Ïðèñÿæíþê.— Òàêèì ÷èíîì âäàñòü-
ñÿ óíèêíóòè êîìïðîì³ñ³â”

Äåïóòàòè âòðàòèëè 
ö³êàâ³ñòü äî áþäæåòó
×ëåíè êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ðîçãëÿíóòü ãîëîâíèé ô³íàíñîâèé
äîêóìåíò Êèºâà çàâòðà
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора на засіданні постійної омісії Київради з питань бюджет та
соціально-е ономічно о розвит вирішили перенести роз ляд про-
е тів "Про внесення змін до рішення Київради "Про бюджет міста
Києва на 2007 рі " та "Про внесення змін до рішення Київради
"Про про рам соціально-е ономічно о і льт рно о розвит міста
Києва на 2007 рі " на завтра. За алом деп тати мали об оворити
17 питань, але всти ли роз лян ти лише 5.
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За інчення. Почато на 1-й стор.

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Â Óêðà¿í³ ñëîâîì “òàáëî¿ä” ÷àñòî ïîìèë-
êîâî íàçèâàþòü âåëèêó çîâí³øíþ ðåêëà-
ìó — òàê çâàí³ á³ã-áîðäè. Á³ã-áîðä — áóê-
âàëüíî ó ïåðåêëàä³ îçíà÷àº “âåëèêà äîø-
êà”. ßê êàæóòü ó Îäåñ³, ìîæíà ñïåðå÷àòè-
ñÿ, ÿêå ñëîâî ë³ïøå ï³äõîäèòü äî òîãî, ùî
ìè ñôîòîãðàôóâàëè íà òðàñ³ Êè¿â — Îäå-
ñà.

Â³êòîð Þùåíêî íà öüîìó ïëàêàò³ çîáðà-
æåíèé â îêóëÿðàõ ç â³äâåäåíîþ íàçàä ïðà-
âèöåþ. Ïðàâèöþ Ïðåçèäåíòà íà öüîìó çîá-
ðàæåíí³, çâ³ñíî, âçàãàë³ íå âèäíî, àëå òàê
ñàìå öþ ïîçó ³íàêøå ïðèáðàòè íåìîæëè-
âî. Ïðàâó ðóêó ç ë³âèöåþ òàêîæ ïåðåïëó-
òàòè íåìîæëèâî, áî âñ³ äîáðå çíàþòü, âêà-
ç³âíèì ïàëüöåì ÿêî¿ ðóêè çàâæäè ïîêàçóº
Â³êòîð Þùåíêî. Ïîë³òè÷íèé çì³ñò ðåêëà-
ìè, î÷åâèäíî, ïåðåäàíî ÷åðâîíîþ êðàâàò-
êîþ ³ ÷åðâîíèì òëîì. Öåé êîë³ð, ïåâíî,
ïîâèíåí ñèìâîë³çóâàòè, äëÿ êîãî íàñàìïå-
ðåä ïðèçíà÷åíå öå çîáðàæåííÿ — “÷åðâî-
íèõ”, ëþäåé ë³âèõ ïîãëÿä³â. ², çâ³ñíî, ö³ë-
êîì ëîã³÷íî, ùî ïðàâèö³ íà öüîìó çîáðà-
æåíí³ íå âèäíî.

Âîä³¿ ïîâ³äîìëÿþòü ïðî “ïîä³áí³” çîá-
ðàæåííÿ Þùåíêà íà çåëåíîìó, ñèíüîìó ³
æîâòî-ñèíüîìó òë³.

Íàéõàðàêòåðí³øèì æåñòîì Â³êòîðà
Þùåíêà º íàñïðàâä³ ç³áðàí³ ó ïó÷êó òðè
ïàëüö³ ïðàâî¿ ðóêè, ÿêèìè â³í ñòàâèòü óÿâ-
íó êðàïêó íà óÿâíîìó àðêóø³ ³ ïðîìîâëÿº
âãîëîñ ñëîâî “êðàïêà”. Çà òîíàëüí³ñòþ ³
çì³ñòîì öåé æåñò óêóï³ ç³ ñëîâîì, ÿêå ïðî-
ìîâëÿºòüñÿ, òîòîæíèé êàíîí³÷íîìó öåð-
êîâíîìó ³ìïåðàòèâó — “Àì³íü!”. Çà ôóíê-
ö³ºþ — òàê ñàìî. Öèì æåñòîì ó êðàù³ ÷à-
ñè Â³êòîð Þùåíêî ôîðìàòóâàâ äóìêó àáî
çàêðèâàâ òåìó. Ó êîìàíä³ Ïðåçèäåíòà áî-
ðîëèñÿ ç öèì æåñòîì Þùåíêà, áî, ïåâíå,
ââàæàëè éîãî âóëüãàðíèì. Ñëîâî “áîðîëè-
ñÿ” òóò íå âèïàäêîâå, àäæå òàê³ æåñòè, ìîâ
ïàñïîðò, õàðàêòåðèçóþòü ëþäèíó, ïîïðè ¿¿
âîëþ, âëàñíå, º ³íòèìíèìè, ³ ñàìà ëþäè-
íà ¿õ ïîçáóòèñÿ íå ìîæå. Ñêàæ³ìî, Ëåîí³ä
Êó÷ìà, êîëè ïðàâîþ ðóêîþ ÷åðåç âëàñíó
ãîëîâó ì’ÿâ ñâîº ë³âå âóõî, áóâ ö³ëêîì ³í-
øèì, í³æ òîä³, êîëè îòî÷åííÿ çìóñèëî éî-
ãî ïîçáóòèñÿ öüîãî æåñòó. Â³êòîð Þùåíêî
íå ñòàâèâ òðüîìà ïåðñòàìè óëþáëåíó êðàï-
êó ùîíàéìåíøå ð³ê, ³ òåïåð éîãî çíîâó
ðåêëàìóþòü ó íå çîâñ³ì ïðèðîäíèõ äëÿ íüî-
ãî ïîçàõ. Ñèìâîë³êà — î÷åâèäíà.

Á³ëüø³ñòü ïðèäîðîæí³õ çîáðàæåíü
Þùåíêà ï³äïèñàíà òàêèìè ñëîâàìè: “Ñî-
ö³àëüí³ ³í³ö³àòèâè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³ê-
òîðà Þùåíêà”. Ïðåäñòàâíèê ïðåñ-ñëóæáè
Êè¿âñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Â³êòîð³ÿ
Ìîâ÷àí ïîÿñíèëà “Õðåùàòèêó”, ùî íà-
ñïðàâä³ “çà çàêîíîì ÇÌ² ïîâèíí³ ðîçì³ùó-
âàòè ñîö³àëüíó ðåêëàìó áåçïëàòíî”. Àëå
Ìîâ÷àí íå çìîãëà ïðèãàäàòè, ÷è çàìîâëÿ-
ëà îáëàñíà àäì³í³ñòðàö³ÿ áóäü-ÿêó ñîö³àëü-
íó ðåêëàìó.

Ó÷îðà êåð³âíèê ñëóæáè ³ç çàáåçïå÷åííÿ
çâ’ÿçê³â ç Âåðõîâíîþ Ðàäîþ ³ Êàá³íåòîì
Ì³í³ñòð³â Ñåêðåòàð³àòó Ïðåçèäåíòà Óêðà-
¿íè ßí Áåðíàçþê ïîÿñíèâ íà ïðîõàííÿ
“Õðåùàòèêà”, ùî òåðì³íà “ñîö³àëüí³ ³í³ö³-
àòèâè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè” íàñïðàâä³ íå-
ìàº. “Öå ðîäîâà íàçâà ñîö³àëüíèõ ³í³ö³-
àòèâ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü äîäàòêîâ³ ãàðàíò³¿
äëÿ íåçàõèùåíèõ âåðñòâ ãðîìàäÿí. Îñòà-
òî÷íó ðåäàêö³þ, àáî îñòàòî÷íå áà÷åííÿ öèõ
³í³ö³àòèâ, óïåðøå Ïðåçèäåíò îçâó÷èâ ó Îñ-
òðîç³ Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³. ² öþ íàçâó âè-
êîðèñòîâóþòü äëÿ òîãî, ùîá îõàðàêòåðèçó-
âàòè, ùî öå ñàìå íîâ³ ³í³ö³àòèâè ³ ùî ïå-
ðåä ïî÷àòêîì ðîáîòè íîâî¿ Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè Ïðåçèäåíò íà íèõ íàïîëÿãàòèìå ñàìå â
òàê³é ðåäàêö³¿. Àëå öå îçíà÷àº, ùî âîíè íå
ìîæóòü çì³íþâàòèñÿ, äîïîâíþâàòèñÿ ³ ïå-
ðåäáà÷àòè íîâ³ ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿ — íîâ³
³í³ö³àòèâè” — çàóâàæèâ ßí Áåðíàçþê.

Êåð³âíèê êîìïàí³¿, ÿê³é íàëåæèòü á³ë-
áîðä, Ìàêñèì Òåðåõîâ ïîÿñíèâ “Õðåùà-
òèêó”, ùî âàðò³ñòü ðîçì³ùåííÿ òàêèõ çîá-
ðàæåíü ïîíàä òðàñîþ êîøòóº 280 äîëàð³â
íà ì³ñÿöü
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Íàðîäíîìó 
äåïóòàòîâ³ Óêðà¿íè
Ãåîðã³þ
Ñêóäàðþ — 65!

Øàíîâíèé Ãåîðã³þ!
ß áåçìåæíî ðàäèé áóòè

äðóãîì, ïîáðàòèìîì òàêî¿
âèäàòíî¿ ëþäèíè, â³ðíîãî
ñëóãè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó.
Âè — ñèëüíèé ïîë³òèê, ïðî-
ìèñëîâåöü, ìåíåäæåð. Âè ïî
ïðàâó íîñèòå âèñîêå çâàííÿ
Ãåðîÿ Óêðà¿íè. ßê ïðåêðàñ-
íèé êåð³âíèê Ãåîðã³é Ñêóäàð
ïîñò³éíî áîðåòüñÿ çà ïîë³ï-
øåííÿ ñîö³àëüíîãî ð³âíÿ
ñâîãî ï³äïðèºìñòâà, çà ïî-
ë³ïøåííÿ ñîö³àëüíîãî ð³âíÿ
íàñåëåííÿ íàøî¿ êðà¿íè.

ß áàæàþ Âàì äîâãèõ ðîê³â
æèòòÿ, ñèë ³ çäîðîâ’ÿ äëÿ äî-
ñÿãíåííÿ íàøèõ ö³ëåé, äëÿ
áåçïåðåðâíî¿ ðîáîòè íà áëà-
ãî Óêðà¿íè!

Ëþáîâ³ ³ äîáðà!
Народний артист У раїни

Ян ТАБАЧНИК

Володимир Філіппов, отрий
очолює постійн омісію Київра-
ди з питань сім'ї, молоді, спор-
т та т ризм , запевняє, що во-
ни працюють ефе тивно. При
цьом пан Філіппов зазначив:
він єдиний серед деп татів цьо-
о с ли ання сам написав заяв ,
що хоче працювати в омісії в
справах сім'ї, молоді, спорт та
т ризм . За йо о словами, жо-
ден з деп татів не виявив та о-
о бажання. Про це та про інше
він розповів ореспондентам
"Хрещати а".

— ×è âäàºòüñÿ åôåêòèâíî ïðàöþâàòè ó
ìîëîä³æí³é ñôåð³?

— Âäàºòüñÿ. Êîì³ñ³ÿ ïðàöþº åôåêòèâ-
íî. ß íà öå é îð³ºíòóâàâñÿ, áî ââàæàþ,
ùî áàãàòî ïîë³òèê³â ñüîãîäí³ ïîìèëêîâî
ââàæàþòü, áóö³ìòî âèáîðö³ áà÷àòü ³ ñïðèé-
ìàþòü ò³ëüêè ïåðåäâèáîðí³ ãàñëà, à íå
ñòåæàòü çà òèì, ÷èì çàéìàþòüñÿ äåïóòà-
òè. ß ºäèíèé ñåðåä äåïóòàò³â öüîãî ñêëè-
êàííÿ ñàì íàïèñàâ çàÿâó, ùî õî÷ó ïðà-
öþâàòè â êîì³ñ³¿ â ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³,
ñïîðòó òà òóðèçìó. Æîäåí ç äåïóòàò³â íå
âèÿâèâ òàêîãî áàæàííÿ, õî÷à ÿ çíàþ áà-
ãàòüîõ, ùî éøëè â ïîë³òèêó ï³ä ãàñëàìè
çàõèñòó ìîëîä³ ³ ÿêèõ ìîëîäü ï³äòðèìàëà.
Äî êîì³ñ³¿ âõîäèòü ï’ÿòü äåïóòàò³â. Íà ñüî-
ãîäí³ êîì³ñ³ÿ ïðàöþº, ³ â íàñ º ðîçóì³í-
íÿ òîãî, ùî ïîòð³áíî ïðàöþâàòè. Ðåøòà
÷ëåí³â êîì³ñ³¿ — ïðåäñòàâíèêè ôðàêö³¿
ÁÞÒ, àëå êîëè ìè ñòàâèìî êîíêðåòí³ ïè-
òàííÿ, â íàñ íåìàº ñóïåðå÷íîñòåé.

— ×è ââàæàºòå ñåáå ïîë³òèêîì íîâîãî
ïîêîë³ííÿ?

— ß íå ï³øîâ ó á³çíåñ ³ íå ïðèéøîâ
ó âëàäó çàäëÿ âèêîðèñòàííÿ àäì³í³ñòðà-
òèâíîãî ðåñóðñó. ß ðîáèâ ñâîþ êàð’ºðó
â ïîë³òè÷í³é áîðîòüá³, â ïàðò³éíîìó áó-
ä³âíèöòâ³. Ïîñò³éíî îáñòîþâàâ ³íòåðå-
ñè ìîëîä³ íà ð³âí³ ïàðò³¿, çàõèùàþ÷è òà
ðåàë³çîâóþ÷è ð³çíîìàí³òí³ ïðîåêòè. Òàê
ñàìî áóäå ³ â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè.
ß íå äåðæàâíèé ñëóæáîâåöü, íå óïðàâ-
ë³íåöü, ³ â ìåíå íåìàº êåð³âíèêà. ª ïðî-
ãðàìí³ çàñàäè ïàðò³¿, ³ â íèõ çàêëàäåíî
ò³ ðå÷³, ÿê³ ñïðÿìîâàí³ íà ï³äòðèìêó ìî-

ëîä³. ßêùî ÿ âçÿâñÿ çà ¿õíþ ðåàë³çàö³þ,
òî ìóøó ðîáèòè.

— Ó ÿê³é ñôåð³ áà÷èòå ïðîäîâæåííÿ ñâîº¿
êàð’ºðè?

— Öå ïåðåäóñ³ì ðåàë³çàö³ÿ ìîëîä³æíî¿
ïîë³òèêè. Ñüîãîäí³ öÿ ñôåðà ïîòðåáóº
çì³í, îñîáëèâî â ñòàâëåíí³ äåðæàâè äî
ñïîðòó, ìîëîä³. Îñü íà ð³âí³ Êèºâà ìè
ñåðéîçíî äóìàºìî, ùî íå ïîâèíí³ çà ðà-
õóíîê ì³ñüêîãî áþäæåòó ô³íàíñóâàòè
ïðîôåñ³éíèé ñïîðò.

Ó íàñ ñüîãîäí³ ãîâîðÿòü ïðî ï³äâèùåí-
íÿ ïåíñ³éíîãî â³êó, áî áàãàòî, ìîâëÿâ,
ïåíñ³îíåð³â. Âîäíî÷àñ ìîëîä³ íå ìîæóòü
âëàøòóâàòèñÿ íà ðîáîòó, ïðàöþâàòè çà
ôàõîì. Óñï³øí³ ï³äïðèºìñòâà óêîìïëåê-
òîâàí³ êàäðàìè, òàì íîðìàëüíà çàðïëàòà,
³ ¿ì íå ïîòð³áíî íàâ÷àòè ìîëîäü. Òðåáà
çì³íþâàòè ñèòóàö³þ, äàâàòè øàíñ ìîëî-
äèì.

Íà æàëü, äèïëîì íå ãàðàíòóº ïðàöå-
âëàøòóâàííÿ ³ äåðæàâà íå ìîæå ñòâîðè-
òè äëÿ ìîëîäî¿ ëþäèíè óìîâè äëÿ çàíÿò-
òÿ íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Íèí³ ìàêñèìóì,
ùî ìîæå äåðæàâà — çàáåçïå÷èòè ìîëîäó
ëþäèíó, ñ³ì’þ ãóðòîæèòêîì. ² âñå.

— ×è ìîí³òîðèòå Êè¿â, áà÷èòå ñâîãî âè-
áîðöÿ é ïîòåíö³éíèé åëåêòîðàò?

— Ïàðò³þ ðåã³îí³â ïåðåäóñ³ì ï³äòðè-

ìóþòü ðîá³òíèêè òà ë³òí³ ëþäè. Òà ÿ
ñòàâëþ ñîá³ çàâäàííÿ: ÿêùî íå ïðèâåð-
íóòè íà íàø á³ê ìîëîä³æíèé åëåêòîðàò,
òî ïðèíàéìí³ çíà÷íî çá³ëüøèòè ê³ëü-
ê³ñòü ïðèõèëüíèõ äî íàñ ìîëîäèõ ëþ-
äåé. Äëÿ öüîãî òðåáà ïðàöþâàòè, áî äó-
æå òÿæêî éòè íà âèáîðè âäðóãå, êîëè
âïåðøå òè íå âèêîíàâ ñâî¿õ îá³öÿíîê.
Òîìó ïëàíè ùîäî ðîçâèòêó ñïîðòó, ìî-
ëîä³æíî¿ ïîë³òèêè, ìîëîä³æíîãî êðåäè-
òóâàííÿ ³ ñîö³àëüíîãî æèòëà — âñå öå
ï³äòðèìóþòü ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
òà ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé.
Àäæå êîëè â³ä³éòè â³ä ïîë³òè÷íèõ ãà-
ñåë, òî çàâäàííÿ â óñ³õ îäíàêîâ³.

— Ùî âè âçàãàë³ äóìàºòå ïðî ïîòåíö³àë
ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â?

— Ôðàêö³ÿ âæå ïîêàçàëà ñåáå, ñòâîðèâ-
øè êîàë³ö³þ. Ïðè÷îìó í³áèòî íà ïðîòè-
âàãó îäíîäóìöÿì. Àäæå çàãàëîì, ÿêùî
ìàòåìàòè÷íî ï³äðàõóâàòè ôðàêö³¿ ÍÑÍÓ,
ÁÞÒ òà ÑÏÓ, òî âîíè ìîãëè á ñòâîðèòè
êîàë³ö³þ, àëå íå áóëî òîãî ñòðèæíÿ, íàâ-
êîëî ÿêîãî á îá’ºäíàëèñÿ ³ õòî á ì³ã óçÿ-
òè íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðîáîòó á³ëü-
øîñò³. Öå çðîáèëà Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â, ³ íà
ñüîãîäí³ ôðàêö³ÿ ïðàöþº. Ó êîæíîãî äå-
ïóòàòà ñâî¿ ãðîìàäñüê³ ïðèéìàëüí³, êóäè
çâåðòàþòüñÿ ëþäè. Âñå êîíòðîëþº êåð³â-
íèöòâî ôðàêö³¿. Ò³, õòî ïðèéøîâ ó ïàð-
ëàìåíò ïðàöþâàòè, ìàº òàì ëèøèòèñÿ, à
êîëè ïðèéøëè áàéäèêè áèòè, òî ìóñÿòü
íàïèñàòè çàÿâó çà âëàñíèì áàæàííÿì

Розмовляли
Василь ВЕЛИМЧИЙ,

Ірина МАЛИК

“Òÿæêî éòè íà âèáîðè
âäðóãå, êîëè âïåðøå òè 
íå âèêîíàâ ñâî¿õ îá³öÿíîê”
Ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ñ³ì’¿, ìîëîä³,
ñïîðòó òà òóðèçìó — ïðî ïîòåíö³àë Ïàðò³¿ ðåã³îí³â

Володимир Філіппов народився 16 бе-
резня 1978 ро в Бо славі, що на Київ-
щині. За інчив історичний фа льтет Ки-
ївсь о о національно о ніверситет імені
Тараса Шевчен а. У в зі почалося а тив-
не ромадсь о-політичне життя (ст дент-
сь а рада в ртожит , ст дентсь ий пар-
ламент ніверситет ). Б в членом Народ-
но-демо ратичної лі и молоді (молодіжне
рило НДП). Працював на державній сл ж-
бі, потім розпочав ар’єр в Партії ре іо-
нів. Очолює Київсь місь ор анізацію
Союз молоді ре іонів.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Êàòàñòðîôà íà Ëüâ³âùèí³ 
çàãðîæóº ì³í³ñòðîâ³ â³äñòàâêîþ
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Володимир Філіппов

Ó÷îðà íà Ëüâ³âùèí³ ì³æ ñåëàìè Îæèä³â òà Çàïîìàð’º Áóçüêîãî ðàéîíó ç³éøëè ç êîë³¿ 15
öèñòåðí ³ç æîâòèì ôîñôîðîì, ùî ïðÿìóâàëè ó ñêëàä³ âàíòàæíîãî ïîòÿãà ç Êàçàõñòàíó äî
Ïîëüù³. Õìàðà îòðóéíèõ ðå÷îâèí íàêðèëà 14 íàñåëåíèõ ïóíêò³â, äå ïðîæèâàº ìàéæå 11 òèñ.
ëþäåé. Åâàêóéîâàíî ïîíàä 800 ìåøêàíö³â. Áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî çâèíóâàòèâ ó êàòàñòðîô³
Ìèêîëó Ðóäüêîâñüêîãî. ÁÞÒ ñòâåðäæóº, ùî íàëåæèòü ðîçãëÿíóòè ïèòàííÿ ïðî â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü ïàíà Ðóäüêîâñüêîãî çà ñèòóàö³þ íà çàë³çíèö³ â Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³. Ñüîãîäí³ íà çàñ³äàí-
í³ óðÿä ðîçãëÿíå íèçêó ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ë³êâ³äàö³ºþ íàñë³äê³â êàòàñòðîôè. Ì³í³ñòð Ðóäü-
êîâñüêèé ãîòóºòüñÿ äî íàéã³ðøîãî — â³äñòàâêè
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Ó÷àñíèöÿ ï³êåòó Ãàëèíà Ïàðõî-
ìåíêî ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó”, ùî
ï³ñëÿ òèæíåâîãî ö³ëîäîáîâîãî ÷åð-
ãóâàííÿ ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè ó ïðè-
ì³ùåíí³ ñ³ëüðàäè 28 ãðóäíÿ ìèíó-
ëîãî ðîêó áóëî â÷èíåíî íàïàä ç

áîêó ðîäè÷³â òà íàéìàíèõ îñ³á
ñ³ëüñüêîãî ãîëîâè Îëüãè Êàñüÿí.
Ó ïðèñóòíîñò³ íà÷àëüíèêà Áðîâàð-
ñüêîãî ðàéâ³ää³ëó ì³ë³ö³¿ Ìèêîëè
Ìàêåäîíà, ÿêèé íå âòðó÷àâñÿ ó
êîíôë³êò, ïîáèòî áëèçüêî äâàäöÿ-

òè ìåøêàíö³â. Ñàìà æ Ãàëèíà
Ïàðõîìåíêî ä³ñòàëà òîä³ êîìïðåñ-
³éíèé ïåðåëîì õðåáòà, ïåðåáóâàëà
ó ë³êàðí³ ìàéæå òðè ì³ñÿö³. Ò³ëåñ-
í³ óøêîäæåííÿ âèÿâèëèñÿ íàñò³ëü-
êè çíà÷íèìè, ùî ë³êóâàííÿ ìîã-
ëî òðèâàòè óäâ³÷³ äîâøå. Òåïåð Ãà-
ëèíà Ïàðõîìåíêî íå ìîæå âèêî-
íóâàòè âàæêî¿ ô³çè÷íî¿ ðîáîòè.

Îëüãà Êàñüÿí â³äìîâèëàñÿ äà-
âàòè “Õðåùàòèêó” áóäü-ÿê³ êî-
ìåíòàð³ ç ïðèâîäó ³íöèäåíòó. À
íà÷àëüíèê Áðîâàðñüêîãî ðàéâ³ä-
ä³ëó ì³ë³ö³¿ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòè-
êó”, ùî ç ïðèâîäó ïîáèòòÿ ïîðó-
øåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó. “Âñå
³íøå — íå òåëåôîííà ðîçìîâà”,—
çàóâàæèâ Ìèêîëà Ìàêåäîí.

ßê ïîò³ì ñòàëî â³äîìî, êîí-
ôë³êò ðîçïî÷àâñÿ ç òîãî, ùî ìåø-

êàíö³ Êíÿæè÷³â õîò³ëè ïðîâåñòè
ðåôåðåíäóì ç ìåòîþ ïåðåâèáîð³â
ñ³ëüñüêîãî ãîëîâè. Çà ñëîâàìè Ãà-
ëèíè Ïàðõîìåíêî, áàãàòî êîëèø-
í³õ ïðàö³âíèê³â ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêîãî ï³äïðèºìñòâà Êíÿæè-
÷³â íå îòðèìàëè çåìåëüíèõ ïà¿â,
òèì á³ëüøå öå ñòîñóºòüñÿ ëþäåé,
ÿê³ âñå æèòòÿ ìåøêàþòü ó Êíÿ-
æè÷àõ, à ïðàöþþòü íå â ñ³ëüñüêî-
ìó ãîñïîäàðñòâ³. “Äóæå áàãàòî
çåìë³ îòðèìàëè àáî êóïèëè ÷óæ³
ëþäè. ×èìàëî ç íèõ íàëåæàòü äî
Áëîêó Þë³¿ Òèìîøåíêî. Öå ïðî-
êóðîðè, ÷èíîâíèêè òà á³çíåñìå-
íè. Íàâ³òü êîëèøíüîãî ïðîêóðî-
ðà Êè¿âùèíè Þð³ÿ Ãàéñèíñüêî-
ãî çâ³ëüíèëè ç ïîñàäè ÷åðåç íà-
øó ñïðàâó”,— ðîçïîâ³ëà “Õðåùà-
òèêó” Ãàëèíà Ïàðõîìåíêî.

Ó÷îðà íà 15.00 áóëî ïðèçíà-
÷åíî ñë³ä÷èé åêñïåðèìåíò. Óæå
çà ê³ëüêà ãîäèí äî òîãî Îëüãà
Êàñüÿí çà÷èíèëà ïðèì³ùåííÿ
ñ³ëüðàäè íà çàìîê. Íà ñåðåäó
ìåøêàíö³ Êíÿæè÷³â çàïèñàëè-
ñÿ íà ïðèéîì äî ãîëîâè Ñåêðå-
òàð³àòó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
Â³êòîðà Áàëîãè. Íà çàïèòàííÿ
“Õðåùàòèêà”, ÷è âèõîäèâ õòîñü
äî ï³êåòóâàëüíèê³â, êåð³âíèê ãî-
ëîâíî¿ ñëóæáè ³íôîðìàö³éíî¿
ïîë³òèêè Ñåêðåòàð³àòó Ëàðèñà
Ìóäðàê â³äïîâ³ëà, ùî æîäíîãî
ï³êåòó á³ëÿ Ñåêðåòàð³àòó íå áà-
÷èëà, ³ ïîðàäèëà ðîáèòè ïèñü-
ìîâèé çàïèò.

“Õðåùàòèê” ïðîñèòü Ñåêðåòà-
ð³àò Ïðåçèäåíòà ââàæàòè öþ ïóá-
ë³êàö³þ îô³ö³éíèì çàïèòîì

“Õðåùàòèê”
ñòàâ íà ïîð³ã
ìîâíî¿ â³éíè
×èòà÷ ãàçåòè íàïîëÿãàº 
íà íàäàíí³ ðîñ³éñüê³é ìîâ³
ñòàòóñó äåðæàâíî¿

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора "Хрещати " отримав від читача
лист-від на статтю "Хар ів'ян зіпс вало
мовне питання", що б ла оп блі ована
12 липня. Допис вач висловлює д м ,
що У раїні потрібна др а державна мова,
і під реслює роль росіян поб дові У ра-
їни. В той же час письменни Леонід Че-
реватен о на ад є про внесо раїнців
створення Російсь ої держави. А в самій
статті йшлося про хвалення Хар івсь ою
обласною радою Про рами розвит росій-
сь ої мови ре іоні.

Ó ñâîºìó ëèñò³ ÷èòà÷ Äìèòðî Êîíîâàëîâ ä³ëèòüñÿ ç
ðåäàêö³ºþ “Õðåùàòèêà” ñâî¿ìè ì³ðêóâàííÿìè ùîäî
òåìè äåðæàâíî¿ ìîâè òà äÿêóº çà “âèñâ³òëåííÿ öüîãî
ïèòàííÿ óñóïåðå÷ çàêëèêàì “íàö³îíàëüíî ñâ³äîìèõ” íå
ïîðóøóâàòè éîãî.

Íà äóìêó ïàíà Êîíîâàëîâà, ââåäåííÿ äðóãî¿ äåðæàâ-
íî¿ ìîâè â Óêðà¿í³ º âêðàé ïîòð³áíèì, à íèí³øíº ñòà-
íîâèùå “âëàøòîâóº íàö³îíàë-ðàäèêàë³â òà ðóñîôîá³â”.
×èòà÷ íàãîëîøóº ³ íà òîìó, ùî “ðîëü ðîñ³ÿí ó ñòâîðåí-
í³ äåðæàâè Óêðà¿íà º çíà÷íîþ”, ³ âîíè íå ïîâèíí³ â³ä-
÷óâàòè ñåáå “íàö³îíàëüíîþ ìåíøèíîþ”. Äìèòðî Êîíî-
âàëîâ ïåðåêîíàíèé, ùî óêðà¿íö³ º “áðàòí³ì ³ äðóæí³ì”
äî ðîñ³ÿí íàðîäîì, àëå º é ³íøà êàòåãîð³ÿ, ÿêó, ïîñèëà-
þ÷èñü íà ñëîâà “çíàéîìîãî ³ñòîðèêà”, íàçèâàº “íåäî-
ëÿøêàìè” — “íåâåëèêîþ ÷àñòèíîþ óêðà¿íö³â, äëÿ ÿêèõ
óâåñü ñâ³ò — ëèøå íà Çàõîä³”. “Êîðèñòóþ÷èñü íàãîäîþ”,
äîïèñóâà÷ âèñëîâëþº òàêîæ ïîäÿêó äåïóòàòîâ³ Õàðê³â-
ñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè Âîëîäèìèðó Àëåêñººâó çà éîãî
“ñïîäâèæíèöüêó ïðàöþ ç ï³äâèùåííÿ ñòàòóñó ðîñ³éñüêî¿
ìîâè” òà âîäíî÷àñ íàãîëîøóº: ñòîëèöÿ “íå ïîâèííà â³ä-
ñòàâàòè â³ä Õàðêîâà” ó âèð³øåíí³ ìîâíîãî ïèòàííÿ.

Ïèñüìåííèê, ëàóðåàò Íàö³îíàëüíî¿ ïðåì³¿ ³ìåí³ Òà-
ðàñà Øåâ÷åíêà òà ïðåì³¿ ³ìåí³ ªâãåíà Ïëóæíèêà Ëåî-
í³ä ×åðåâàòåíêî âèêëàâ “Õðåùàòèêó” ñâîº áà÷åííÿ
ìîâíîãî ïèòàííÿ ó Êèºâ³. “ßêùî ãîâîðèòè ïðî ðîëü
ðîñ³ÿí ó òâîðåíí³ Óêðà¿íè, òî òîä³ âàðòî çãàäàòè é ïðî
ðîëü óêðà¿íö³â ó ïîáóäîâ³ Ðîñ³éñüêî¿ äåðæàâè. Áåç êíÿ-
ç³â, ÿê³ ïåðåáðàëèñÿ çâ³äñè, íå áóëî á Ìîñêîâñüêîãî,
Ñóçäàëüñüêîãî, Âîëîäèìèðñüêîãî òà ³íøèõ êíÿç³âñòâ.
Âàðòî íàãàäàòè, ùî ñàì òåðì³í “Ðîñ³ÿ” çàïðîïîíóâàâ
Ôåîôàí Ïðîêîïîâè÷, ùîïðàâäà, ç íàãîëîñîì íà ïåð-
øîìó ñêëàä³ — “ÐÎñ³ÿ”. Ùîäî ââåäåííÿ äðóãî¿ äåð-
æàâíî¿ ìîâè, òî ïàí ×åðåâàòåíêî ïåðåêîíàíèé, ùî
“äâîìîâí³ñòü ìàº áóòè òîä³, êîëè âîíà ðåàëüíà, ãóìàí-
íà. À ïðî ð³âí³ñòü äâîõ ìîâ íå ìîæíà ãîâîðèòè, îñ-
ê³ëüêè óêðà¿íñüêó ïðèíèæóâàëè, óïîñë³äæóâàëè ïðî-
òÿãîì áàãàòüîõ ñòîë³òü”. Íà äóìêó Ëåîí³äà ×åðåâàòåí-
êà, ðîñ³éñüêà ìîâà º ïàí³âíîþ ó áàãàòüîõ ðåã³îíàõ,
çîêðåìà é ó Êèºâ³, òîìó âîíà íå ïîòðåáóº çàõèñòó. À
â äåðæàâ³ Óêðà¿í³ ìàº áóòè îäíà äåðæàâíà ìîâà —
óêðà¿íñüêà”,— íàãîëîñèâ ïèñüìåííèê

Õîäîêè ó Þùåíêà
Æèòåë³ ñåëà Êíÿæè÷³ ïðè¿õàëè äî Ñåêðåòàð³àòó Ïðåçèäåíòà çà ñïðàâåäëèâ³ñòþ

Øâåéöàðñüêèì ë³êàðÿì
íå â³ääàþòü ïàö³ºíòà
Ñåðã³é Êàëèíîâñüêèé çàëèøàºòüñÿ â Óêðà¿í³ 
ç ï³äïèñêîþ ïðî íåâè¿çä

²ðèíà ËÎÏÀÒ²ÍÀ
“Õðåùàòèê”

Учора адво ат Сер ія Калинов-
сь о о І ор Лодяний заявив
про те, що йо о лієнт після
аварії 30 травня на б льварі
Шевчен а обов'яз ово потріб-
но пролі ватися в Швейцарії.
Вибір саме цієї держави за-
хисни и ар мент вали висо-
ою я істю медичної допомо и
в цій раїні. Одна правоохо-
ронці мають с мнів щодо по-
вернення пана Калиновсь о о
із Швейцарії, том в ньо о взя-
ли підпис про невиїзд.

Àäâîêàò ²ãîð Ëîäÿíèé ïîâ³äîìèâ
“Õðåùàòèêó”, ùî Ñåðã³ºâ³ Êàëèíîâ-
ñüêîìó âêðàé ïîòð³áíî ïðîéòè ë³êó-
âàííÿ ó Øâåéöàð³¿. Ãîëîâíèé ë³êàð
Öþð³õñüêîãî óí³âåðñèòåòó Åâàëäñ
×åñíóë³ñ, ÿêèé íåùîäàâíî îãëÿäàâ
õâîðîãî, íàãîëîñèâ, ùî êîëè íåäó-
æîìó íàéáëèæ÷èì ÷àñîì íå íàäàäóòü
àäåêâàòíî¿ äîïîìîãè, òî â íüîãî â³ä-
áóäóòüñÿ íåîáîðîòí³ ïîðóøåííÿ
ïàì’ÿò³ òà ñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³.
“ßêáè â Óêðà¿í³ ìåäèöèíà áóëà íà
ð³âí³, òî Ñåðã³ÿ Êàëèíîâñüêîãî íå

ïîòð³áíî áóëî á ïåðåâîçèòè íà ë³êó-
âàííÿ çà êîðäîí”,— çàçíà÷èâ ïàí Ëî-
äÿíèé. Äî ñëîâà, àäâîêàò ñòâåðäæóº,
ùî æîäåí ç óêðà¿íñüêèõ åêñïåðò³â ç
íåéðîõ³ðóðã³¿ íå ïîãîäèâñÿ âçÿòè
ó÷àñòü ó êîíñèë³óì³ ìåäèê³â ï³ä ÷àñ
îãëÿäó ïîñòðàæäàëîãî Ñåðã³ÿ Êàëè-
íîâñüêîãî. Îäíàê íàçâàòè öèõ íåé-
ðîõ³ðóðã³â â³äìîâèâñÿ.

Ì³ë³ö³ÿ äîïîêè íå çáèðàºòüñÿ â³ä-
ïóñêàòè Ñåðã³ÿ Êàëèíîâñüêîãî íà ë³-
êóâàííÿ çà êîðäîí. Âèêîíóâà÷ îáî-
â’ÿçê³â íà÷àëüíèêà ïðåñ-ñëóæáè ÃÓ
ÌÂÑ Êèºâà Âîëîäèìèð Äìèòðåíêî
çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó”, ùî íà ñüîãî-
äí³ ï³äîçðþâàíèé ó ñêîºíí³ àâàð³¿ ïå-
ðåáóâàº íà ï³äïèñö³ ïðî íåâè¿çä. Êî-
ëè â³í îäóæàº, ïðîâîäèòèìóòü ùå
îäèí ñóä ùîäî çàïîá³æíîãî çàõîäó.
Ïàí Ëîäÿíèé çàçíà÷èâ, ùî çà çàêî-
íîì éîãî êë³ºíòà ìîãëè á â³äïóñòè-
òè ï³ä çàñòàâó. Îäíàê ðîäèíà Êàëè-
íîâñüêèõ ùå íå ðîçãëÿäàëà òàêèé âà-

ð³àíò, ñë³ä÷èé òàêîæ íå çàïðîïîíó-
âàâ öüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó.

Çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåí-
òó ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Ì³-
í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè Êàòåðèíà
Øåâ÷åíêî ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó”,
ùî ïîâåðíóòè ïàíà Êàëèíîâñüêîãî ç
Øâåéöàð³¿ ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè çàâ-
æäè çìîæóòü. Àäæå Óêðà¿íà ï³äïèñà-
ëà áàãàòîñòîðîííþ ì³æíàðîäíó óãî-
äó — ªâðîïåéñüêó êîíâåíö³þ. ×ëå-
íîì ö³º¿ êîíâåíö³¿ º òàêîæ ³ Øâåé-
öàð³ÿ, òîìó çà öèì äîãîâîðîì âîíà
çîáîâ’ÿçàíà âèñèëàòè óêðà¿íñüêèõ
ïðàâîïîðóøíèê³â íà áàòüê³âùèíó.

Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ Ì³æíàðîäíî¿ ë³-
ãè çàõèñòó ïðàâ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè
Åäóàðä Áàã³ðîâ ñêàçàâ “Õðåùàòèêó”,
ùî óãîäè ïðî åêñòðàäèö³þ ì³æ Óêðà-
¿íîþ òà Øâåéöàð³ºþ íå ³ñíóº. Ïðî-
òå ëþäèíó, ÿêà ñêî¿ëà çëî÷èí â Óêðà-
¿í³, ìîæíà âèâåçòè ³ç çàêîðäîíó ÷åðåç
²íòåðïîë

Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора майже сотня жителів села Княжичі Броварсь о о
район Київсь ої області пі ет вали Се ретаріат Пре-
зидента з вимо ою с н ти з посади сільсь о о олови
Оль Касьян та пор шити проти неї римінальн спра-
в за нібито ор анізацію побиття торі напри інці р д-
ня місцевих меш анців, що вима али проведення ре-
ференд м й виборів ново о сільсь о о олови. Жителі
Княжичів та ож звин вач ють Оль Касьян махінаці-
ях із земельними ділян ами.

30 травня Сер ій Калиновсь ий — син від першо о шлюб Марії Фірташ, о-
лишньої др жини співвласни а омпанії RosUkrEnergo Дмитра Фірташа — не
впорався з ер ванням автомобіля BMW M6 на б льварі Шевчен а і врізався в
припар ований ВАЗ 21011. Власни “Жи лів” за ин в на місці. Та ож від травм
лі арні померла пасажир а BMW M6. Міліція пор шила римінальн справ за

статтею 286, частина 2 (“пор шення правил безпе и дорожньо о р х ”).

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Швид а їзда Сер ія Калиновсь о о, що перервала життя випад ово о автомобіліста (на фото), може призвести
до тра ічних наслід ів і для ньо о само о
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Ñì³òòºñïàëþâàëüíèé
çàâîä ñòàâ ÷àñòèíîþ
åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè
äëÿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè
Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Учора в мерії відб лося засідання Постійної омісії
Київради з питань е оло ічної політи и. Роз лян то
прое т за альномісь ої про рами "Стан зелених на-
саджень місті Києві" та прое т спор дження
Деснянсь ом районі столиці сміттєспалювально о
завод .

Çåìåëüíà êîì³ñ³ÿ
ñõâàëèëà ìàë³
ãîòåëüí³ ôîðìè
Äî 2010 ðîêó â Êèºâ³ ïîáóäóþòü 
28 íåâåëèêèõ îòåë³â

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора на чер овом засіданні земельна омісія Київ-
сь ої місь ої ради роз лян ла 11 питань. О рім про-
рами розвит мережі малих отелів столиці, б -
ло об оворено створення за азни а на острові Ж -
ів, а та ож питання омпенсацій власни ам земель-
них діляно , територію я их зачіпає зведення По-
дільсь о о мостово о переход .

Òåðì³íîâèé ðåìîíò
ðîçòÿãíóâñÿ íà ÷îòèðè ðîêè

Ùå 2003 ðîêó ïåðøèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè Ñâÿòîøèíñüêî¿
ðàéîííî¿ ó Êèºâ³ äåðæàäì³í³ñ-
òðàö³¿ ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîãî êîìïëåêñó Ïåòðî Ö³-
íèê ï³äïèñàâñÿ ï³ä àêòîì îáñòå-
æåííÿ êîì³ñ³ºþ òåõí³÷íîãî ³ ñà-
í³òàðíîãî ñòàíó áóäèíêó ¹ 7 íà
âóë. Ïåòðèöüêîãî. Òàì ÷îðíèì
ïî á³ëîìó íàïèñàíî: “Âæèòè
òåðì³íîâèõ çàõîä³â ùîäî óñó-
íåííÿ íåäîë³ê³â”. Â³äòîä³ ñïðà-
âà (250 ñòîð³íîê) ä³éøëà äî Âåð-
õîâíîãî ñóäó Óêðà¿íè.

Íà÷àëüíèê ÆÅÎ-810 Êàòåðèíà
Áóðñà âçàãàë³ íå áà÷èòü ïðåäìåòó

äëÿ ñêàðã: “Áóäèíîê ó íîðìàëüíî-
ìó òåõí³÷íîìó ñòàí³, ³ â³í íå ïîòðå-
áóº ðåìîíòó. ßêáè ùå âñ³ áóäèíêè
áóëè òàê³ â Êèºâ³, òî áóëî á äóæå
äîáðå”. Ó Ñâÿòîøèíñüê³é ÐÄÀ
“Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèëè, ùî ïàí
Ö³íèê íàðàç³ ó â³äïóñòö³, à íàäàòè
íîìåð éîãî ìîá³ëüíîãî íå ïîãîäè-
ëèñÿ, ìîòèâóþ÷è öå òèì, ùî íå
âàðòî çàâàæàòè ëþäèí³ â³äïî÷èâà-
òè. Çàñòóïíèê ãîëîâè Ñâÿòîøèí-
ñüêî¿ ÐÄÀ ç ïèòàíü êàï³òàëüíîãî
áóä³âíèöòâà Îëåêñàíäð Âåë³êäóñ
âèÿâèâñÿ íå ãîòîâèì êîìåíòóâàòè
ñïðàâó ³ ïåðåàäðåñóâàâ æóðíàë³ñòà
äî íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ æèòëî-

âî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ðàé-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Àíàòîë³ÿ Â³ç³ðà.
Ïàí Â³ç³ð, ïîñèëàþ÷èñü íà ìàéæå
äåñÿòèðàçîâå íåäîô³íàíñóâàííÿ
ïðîãðàìè “Òâ³é ä³ì, òâîº ïîäâ³ð’ÿ”,
ïîÿñíèâ: “Ó íàñ áàãàòî ÷îãî ïåðå-
íîñèòüñÿ ç ðîêó â ð³ê”. Àëå âîäíî-
÷àñ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ÆÊÃ çà-
ïåâíÿº: “Ìè âðàõóºìî âèêîíàííÿ
áþäæåòó çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ ³ ùî
íàì äîäàòêîâî äàäóòü. Òàêîæ ìàº
áóòè åêîíîì³ÿ êîøò³â ïî ö³é ïðî-
ãðàì³. Òîæ, ìîæëèâî, ùå öüîãîð³÷
âèð³øèìî ïèòàííÿ ùîäî áóäèíêó
¹ 7 íà âóë. Ïåòðèöüêîãî”.

Àäâîêàò Òåòÿíà Ìîíòÿí çàïåâ-
íèëà “Õðåùàòèê”, ùî ó ïîçèâà÷-
êè äóæå âèñîê³ øàíñè âèãðàòè ïðî-
öåñ. “Àëå âèêîíàííÿ ñóäîâîãî ð³-
øåííÿ âîíà íàâðÿä ÷è äî÷åêàºòü-
ñÿ — âèêîíàâ÷à ñëóæáà âèêîíóº íå
á³ëüøå 20% ð³øåíü ñóä³â”,— íàãî-
ëîñèëà ïðàâîçíàâåöü. Íà çàïèòàí-
íÿ æ, ÿêèé º âèõ³ä ³ç ñèòóàö³¿, â³ä-
ïîâ³ëà àíåêäîòîì ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â,
çà ÿêèì ñàíòåõí³ê ïåðåêîíóâàâ êå-
ð³âíèöòâî ÊÏÐÑ, ùî “íåîáõ³äíî
ì³íÿòè ñèñòåìó”. Ñõîæå, ïîðàäà öÿ
íå âòðàòèëà àêòóàëüíîñò³ é äîñ³

Äîâêîëà “Ïîêðîâñüêîãî
ïîñàäó” òð³ùàòü áóäèíêè
Çàáóäîâíèêè îô³ñíî-æèòëîâîãî êîìïëåêñó çàïåðå÷óþòü
ñâîþ âèíó â ðóéíóâàíí³ ïðèëåãëèõ ñïîðóä
Òåòÿíà ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ
“Õðåùàòèê”

Учора розповсюджено ін-
формацію про появ трі-
щин б дівлі, де поряд
спор дж ють офісно-жит-
ловий омпле с "По ров-
сь ий посад". Керівництво
омпанії-заб довни а —
ЗАТ "АБС-УКР" — не по-
в’яз є це з новоб довою.

Îô³ñíî-æèòëîâèé êîìïëåêñ
“Ïîêðîâñüêèé ïîñàä” çâîäèòü
ÇÀÒ “ÀÁÑ-ÓÊÐ” ñï³ëüíî ç ³íâåñ-
òèö³éíîþ êîìïàí³ºþ “ÍÅÑÒ”,
îäíèì ç íàéá³ëüøèõ óêðà¿íñüêèõ
áàíê³â — “Ðàéôôàéçåí Áàíê
Àâàëü” òà ³íøèìè îðãàí³çàö³ÿìè.
ßê â³äîìî, ùå íàïðèê³íö³ 2004
ðîêó êè¿âñüêà âëàäà ïåðåäàëà çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó â îðåíäó íà 25 ðî-
ê³â äëÿ áóä³âíèöòâà îô³ñíî-æèò-
ëîâîãî êîìïëåêñó.

Ïðîòå ä³ÿëüí³ñòþ îðãàí³çàòî-
ð³â “Ïîêðîâñüêîãî ïîñàäó” çà-
ö³êàâèëàñÿ Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðà-
äà. Çà äîðó÷åííÿì ñåêðåòàðÿ
Êè¿âðàäè Îëåñÿ Äîâãîãî Ãîëîâ-
íå óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â çàïðîïîíóâàëî ïðîâåñòè ãðî-
ìàäñüê³ ñëóõàííÿ ùîäî çàáóäî-
âè. Àëå âîíè òàê ³ íå â³äáóëèñÿ.
Òàêîæ Äåðæàâíà àðõ³òåêòóðíî-
áóä³âåëüíà ³íñïåêö³ÿ Ì³í³ñòåð-
ñòâà ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè òà
áóä³âíèöòâà Óêðà¿íè â ëèïí³
öüîãî ðîêó íàä³ñëàëà ëèñò íà àä-
ðåñó ñòîëè÷íîãî ìåðà Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî ç ïðîõàííÿì
ïðîâåñòè ðåòåëüíó ïåðåâ³ðêó. Ó
çâåðíåíí³ éäåòüñÿ ïðî òå, ùî
³íñïåêö³ÿ âèÿâèëà ãðóá³ ïîðó-
øåííÿ ç áîêó ÂÀÒ “ÀÁÑ-ÓÊÐ”,
íå âèêîíàíî çîáîâ’ÿçàíü ïåðåä
÷ëåíàì ãàðàæíî-áóä³âíîãî êî-
îïåðàòèâó “Ïîêðîâñüêèé” ³
ìåøêàíöÿìè ãóðòîæèòêó.

Äèðåêòîð ÇÀÒ “ÀÁÑ-ÓÊÐ”
Ãåííàä³é Ëóöåíêî ïîâ³äîìèâ

“Õðåùàòèêó”, ùî “í³õòî òàêèõ
ïåðåâ³ðîê íà îá’ºêò³ íå ïðîâîäèâ
³ ïðîïîçèö³é ùîäî ïðîâåäåííÿ
ñëóõàíü äî íèõ íå íàäõîäèëî”. Çà
ñëîâàìè Ãåííàä³ÿ Ëóöåíêà, “ç
ìåøêàíöÿìè ãóðòîæèòêó âñå äî-
ìîâëåíî, à íà áóä³âíèöòâî 103
êâàðòèð íà Áîðùàã³âö³ âèä³ëåíî
500 ìëí ãðí”. Çà ³íôîðìàö³ºþ äè-
ðåêòîðà ÇÀÒ “ÀÁÑ-ÓÊÐ”, ãàðàæ³
êîîïåðàòèâó “Ïîêðîâñüêèé” ðîç-
òàøîâàí³ íà òåðèòîð³¿ íåçàêîííî,
à òîìó ¿õ çíåñåíî. Ïðîêîìåíòóâà-
ëè ó äèðåêö³¿ ÇÀÒ “ÀÁÑ-ÓÊÐ” ³
âèïàäîê ç òð³ùèíîþ ó áóäèíêó,
ùî íåïîäàë³ê êîìïëåêñó “Ïî-

êðîâñüêèé ïîñàä”. “Ñïîðóäà
ïðîñòî ñòàðà, à òîìó ³ òð³ùèòü.
Öå æîäíèì ÷èíîì íå ïîâ’ÿçàíî
ç³ çâåäåííÿì îô³ñíî-æèòëîâîãî
êîìïëåêñó”,— çàÿâèâ äèðåêòîð
ÇÀÒ “ÀÁÑ-ÓÊÐ” Ãåííàä³é Ëó-
öåíêî. Â³í òàêîæ ïîâ³äîìèâ, ùî
â³äáóëîñÿ ê³ëüêà ñëóõàíü ó ñóäàõ
ð³çíèõ ³íñòàíö³é ùîäî ñïîðó-
äæåííÿ êîìïëåêñó íà âóëèö³ Ãëè-
áî÷èöüê³é, ÿê³ ÇÀÒ “ÀÁÑ-ÓÊÐ”
óñï³øíî âèãðàâ. “Çàáóäîâíèêè òà
çàìîâíèêè ïëàíóþòü çäàòè ïåð-
øó ÷åðãó “Ïîêðîâñüêîãî ïîñàäó”
2009 ðîêó”,— ïîâ³äîìèâ Ãåííàä³é
Ëóöåíêî

Заб довни и “По ровсь о о посад ” запевняють, що спор дження
омпле с не ш одить дов олишнім б дин ам

Ó çàáóäîâàí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà
íàë³÷óºòüñÿ 9 ìëí äåðåâ, ùî
çàéìàþòü ïëîùó 35,8 òèñ. ãà.
Ëèøå 60% ³ç íèõ â³äïîâ³äàþòü
ñàí³òàðíèì âèìîãàì âåäåííÿ
ïàðêîâîãî ãîñïîäàðñòâà. Âñ³ ³í-
ø³ — öå ñóõîñò³éí³, æîâò³ àáî
àâàð³éí³. Íåâäîâç³ ¿õ çàì³íÿòü.
ßê çàçíà÷èâ íà çàñ³äàíí³ ãåíå-
ðàëüíèé äèðåêòîð ÊÊÎ “Êè¿â-
çåëåíáóä” Ïåòðî ßâîðîâñüêèé,
äëÿ îïåðàòèâíîãî ïîïîâíåííÿ
çàñòàð³ëîãî “çåëåíîãî ôîíäó”
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì áóäå ñòâîðå-
íî Öåíòð ìîí³òîðèíãó ñòàíó çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü.

Êîì³ñ³ÿ äàëà çãîäó íà çíåñåííÿ
54 äåðåâ òà 237 êóù³â ïîáëèçó Ï³-
øîõ³äíîãî ìîñòó. Òàêå ð³øåííÿ
ïîâ’ÿçàíå ç ï³äãîòîâêîþ äî ïðî-
âåäåííÿ ïðîòèçñóâíèõ ðîá³ò òà
óêð³ïëåííÿì äí³ïðîâñüêèõ ñõèë³â.
Çàïëàíîâàíî âáèòè ñâà¿, âñòàíî-
âèòè ëîòêè é äðåíàæí³ ñèñòåìè
äëÿ â³äâåäåííÿ ´ðóíòîâèõ âîä. Íà

ðîáîòè, ùî òðèâàòèìóòü 29 ì³ñÿ-
ö³â, ç ì³ñüêîãî áþäæåòó ïåðåäáà-
÷åíî âèä³ëèòè áëèçüêî 17 ìëí ãðí.

Íà çàñ³äàíí³ îáãîâîðþâàëè
òàêîæ ð³øåííÿ Êè¿âðàäè ïðî
áóä³âíèöòâî ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ñì³òòºñïàëþâàëüíîãî çà-
âîäó, ïîáëèçó ÒÅÖ-6. ßê ïîâ³-
äîìèâ “Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê
ÃÓ ç ïèòàíü êîìóíàëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà ÊÌÄÀ Ìèõàéëî
Øïàðèê, äíÿìè çàòâåðäæåíî
òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè
áóä³âíèöòâà. Ï³ñëÿ 20 ñåðïíÿ
ðîçãëÿíóòü ðåçóëüòàòè ì³æíà-
ðîäíîãî òåíäåðó òà âèçíà÷àòü
ïåðåìîæöÿ. Ïîòóæí³ñòü íîâîãî
çàâîäó ñòàíîâèòèìå 500 òèñ.
òîíí íà ð³ê. Óæå íàñòóïíîãî ðî-
êó ðîçïî÷íåòüñÿ ï³äãîòîâêà äî
ñïîðóäæåííÿ é ³íøîãî òàêîãî æ
çàâîäó. Öå ïîâ’ÿçàíî ç åêîëî-
ã³÷íîþ áåçïåêîþ, ìîðàòîð³ºì íà
ïîë³ãîííå çàõîðîíåííÿ â³äõîä³â,
ÿêèé áóäå ââåäåíî 2011 ðîêó

Ïðîãðàìó ñòâîðåííÿ ìåðåæ³
ìàëèõ ãîòåë³â êîì³ñ³ÿ óæå ðîç-
ãëÿäàëà íàïðèê³íö³ 2006-ãî. Çà
ï’ÿòü ðîê³â ó Êèºâ³ ïëàíóºòüñÿ
ïîáóäóâàòè 70 ìàëèõ ãîòåë³â, à
äî 2010 ðîêó — 28 îá’ºêò³â íà 2
òèñÿ÷³ ì³ñöü. Ãîëîâíèì äæåðå-
ëîì ô³íàíñóâàííÿ ïðîãðàìè ìà-
þòü ñòàòè ïðèâàòí³ ³íâåñòèö³¿.
Çà ïîïåðåäíüîþ îö³íêîþ, çà-
ãàëüíèé îáñÿã êàï³òàëîâêëàäåíü
ñòàíîâèòèìå $250—300 ìëí.
Ðîáîòà ìåðåæ³ ãîòåë³â ç³ çá³ëü-
øåíèìè òóðèñòè÷íèìè ïîòîêà-
ìè äàñòü äîäàòêîâèõ 200 ìëí
ãðí íàäõîäæåíü äî áþäæåòó.
Íàðàç³ â Êèºâ³ ïðàöþþòü ò³ëüêè
5 ìàëèõ ãîòåë³â, òîä³ ÿê â ªâðî-
ï³ íà íèõ òà îòåë³ ñ³ìåéíîãî òè-
ïó ïðèïàäàº äî 85% ó ãîòåëüíî-
ìó á³çíåñ³. Áóäóâàòèìóòü íå ëè-
øå íà íîâèõ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíêàõ, à é íà áàç³ çíîøåíèõ
ñïîðóä, à òàêîæ òàê çâàí³ ãîòå-
ë³ íà âîä³.

Êîì³ñ³ÿ ðîçãëÿíóëà ³ ïèòàííÿ
ïðî áóä³âíèöòâî Ïîä³ëüñüêîãî
ìîñòîâîãî ïåðåõîäó. ßê ðîçïî-
â³â “Õðåùàòèêó” ãîëîâà ïîñò³é-

íî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü çåìåëüíèõ
â³äíîñèí Îëåêñ³é ªâëàõ, ðîçì³ð
êîìïåíñàö³é âëàñíèêàì çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê, íà ÿêèõ ñïîðóäæó-
âàòèìóòü ì³ñò, íå çìåíøèòüñÿ.
Çà ïðèâàòèçîâàí³ ä³ëÿíêè ï³ñëÿ
åêñïåðòíî¿ îö³íêè çàïëàòÿòü ðå-
àëüíó ðèíêîâó âàðò³ñòü. Âëàñ-
íèêè ùå íåïðèâàòèçîâàíèõ ä³-
ëÿíîê òàêîæ îòðèìàþòü êîì-
ïåíñàö³þ “çà âòðàòè” íå ìåí-
øîãî ðîçì³ðó.

Íà çàñ³äàíí³ éøëîñÿ ³ ïðî
ñòâîðåííÿ çàêàçíèêà íà îñòðîâ³
Æóê³â. Íàðàç³ ïðàöþþòü ðàçîì
ñïåö³àëüíà ðîáî÷à ãðóïà òà Ãî-
ëîñ³¿âñüêà ðàéîííà àäì³í³ñòðà-
ö³ÿ, ÿêà º çàìîâíèêîì ïëàíó çà-
ïîâ³äíî¿ òåðèòîð³¿.

Êð³ì òîãî, áóëî çàïðîïîíîâà-
íî âèñòàâëÿòè íà ñàéò³ Êè¿âðà-
äè ïåðåë³ê òèõ ä³ëÿíîê, ñòîñîâ-
íî ÿêèõ òðèâàº ðîçãëÿä, à òàêîæ
ïóáë³êóâàòè óñ³ ð³øåííÿ ùîäî
íèõ. Îëåêñ³é ªâëàõ íàçâàâ ïðî-
ïîçèö³þ ö³êàâîþ òà âèñëîâèâñÿ
çà ¿¿ ´ðóíòîâí³øå äîîïðàöþâàí-
íÿ ðàçîì ç îðãâ³ää³ëîì äî íà-
ñòóïíîãî çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿

Âîëîäèìèð ÏÎËªÒÀªÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора до реда ції "Хрещати а" зверн лася иян а Те-
тяна Завойсь а зі с ар ою на те, що "пан Мазепа, я ий
очолює Святошинсь райдержадміністрацію місті Ки-
єві, незадовільно ви он є свої сл жбові обов'яз и". Па-
ні Завойсь а меш ає на в л. Петриць о о, 7. На само-
м почат листа вона зазначила, що "занедбанішо о
район в Києві немає". Далі читач а опис є свої поне-
віряння в місцевих бюро ратичних нетрях.

Ó ñâî¿é áåçä³ÿëüíîñò³ âëàäà Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó
ä³éøëà äî Âåðõîâíîãî ñóäó
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Àíàòîë³é Ê³íàõ
â³äêðèâ Óêðà¿íó
Çà äàíèìè Ì³íåêîíîì³êè, ñòîëèöÿ
ìàº íàéâèù³ ïîêàçíèêè ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó â êðà¿í³

Ó÷îðà ï³ä ÷àñ ï³äáèòòÿ ï³äñóì-
ê³â ðîáîòè Ì³í³ñòåðñòâà åêîíî-
ì³êè Óêðà¿íè Àíàòîë³é Ê³íàõ çà-
çíà÷èâ, ùî åêîíîì³êà êðà¿íè çáå-
ð³ãàº âèñîê³ òåìïè çðîñòàííÿ. Çà
éîãî ñëîâàìè, îáñÿãè ïðîìèñëî-
âîãî âèðîáíèöòâà â ÷åðâí³ çá³ëü-
øèëèñÿ íà 10,4% òà ïåðåâèùèëè
ï³äñóìêè òðàâíÿ. Çà äàíèìè Ì³í-
åêîíîì³êè, íîì³íàëüí³ äîõîäè
íàñåëåííÿ çà ñ³÷åíü—êâ³òåíü
2007-ãî  ï³äâèùèëèñÿ íà 25,5%
ïîð³âíÿíî ç â³äïîâ³äíèì ïåð³î-
äîì 2006-ãî, à ðåàëüíà çàðîá³òíà
ïëàòà — íà 11,9%.

ßêùî ïîð³âíþâàòè ç Êèºâîì,
çàãàëüíà ñåðåäíüîì³ñÿ÷íà çàðïëà-
òà ïî Óêðà¿í³ íà 25% ìåíøà. Íà-
ïðèêëàä, ó êâ³òí³ 2007 ðîêó ñåðåä-
í³é çàðîá³òîê ïðàö³âíèê³â, çàé-
íÿòèõ â óñ³õ ñôåðàõ åêîíîì³êè
ì³ñòà, ñòàíîâèëà 2040 ãðí. Çîêðå-
ìà, íàéâ³ä÷óòí³øå çðîñòàííÿ â
óñòàíîâàõ, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ô³íàí-
ñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ,— íà 26,4%
(4015,53 ãðí), íà áóä³âíèöòâ³ —
íà 31,6% (1753,6 ãðí), â óñòàíî-
âàõ, ùî çä³éñíþþòü îïåðàö³¿ ç íå-

ðóõîìèì ìàéíîì, îðåíäó, ³íæè-
í³ðèíã òà íàäàþòü ïîñëóãè ï³ä-
ïðèºìöÿì — íà 32,3 % (2093,3
ãðí), íà ï³äïðèºìñòâàõ íàçåìíî-
ãî òðàíñïîðòó — íà 28,0%
(1740,57 ãðí). Ó ïðîìèñëîâîñò³
çàðîá³òíà ïëàòà çðîñëà íà 29,0%
(1765,49 ãðí), à ó êâ³òí³ 2007 ðî-
êó ¿¿ ð³âåíü ñÿãíóâ 1854,65 ãðí.

Êè¿â çàëèøàºòüñÿ íàéïðèâàá-
ëèâ³øèì îá’ºêòîì äëÿ ³íîçåìíèõ
³íâåñòîð³â. Â åêîíîì³êó ì³ñòà ³í-
âåñòîâàíî ïîíàä $5,5 ìëðä, à çà
ñëîâàìè Àíàòîë³ÿ Ê³íàõà, çàãàëü-
íèé îáñÿã ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é
â Óêðà¿í³ íà êâ³òåíü 2007 ðîêó
ñòàíîâèâ $22,4 ìëðä.

Çà ñëîâàìè âèêîíóâà÷à îáî-
â’ÿçê³â íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñ-
òèö³é ÊÌÄÀ Ìàðèíè Ëóêàøè-
íî¿, íàñòóïíîãî òèæíÿ áóäå ï³ä-
áèòî ï³äñóìêè ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî ðîçâèòêó Êèºâà çà ïåð-
øå ï³âð³÷÷ÿ öüîãî ðîêó. Àëå âæå
â³äîìî, ùî çà âñ³ìà ïîêàçíèêàìè
ñòîëèöÿ âïåâíåíî âèïåðåäæàº ðå-
ã³îíè

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

У 2008-м в У раїні середньомісячна заробітна плата
зросте до 1581 рн, що на 14,3% більше, ніж ниніш-
ньо о ро . Про це чора повідомив міністр е ономі и
Анатолій Кінах. Нині, за даними статисти и, Київ зали-
шається єдиним містом в У раїні з найбільшим по аз-
ни ом середньої заробітної плати — 2040 рн.

Ðèíîê íåðóõîìîñò³
ñòàâ íåðóõîìèì
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Ціни на нер хомість Ки-
єві тимчасово з пинилися
зростанні. Про це свід-

чать дані, я і чора опри-
люднила асоціація фахів-
ців з нер хомості. На
д м фахівців, це спри-
чинено дисбалансом між
попитом та пропозицією і
сезонними оливаннями.
Том сьо одні ви ідніше
оренд вати вартири, а
не п вати.

Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äâîõ ì³ñÿ-
ö³â ðèíîê íåðóõîìîñò³ ó Êèºâ³ íå
ïîêàçàâ çðîñòàííÿ. Åêñïåðòè çà-
ïåâíÿþòü, ùî öå ñåçîííå êîëè-
âàííÿ, ³ ïðîãíîçóþòü ïîäàëüøå
ïîäîðîæ÷àííÿ æèòëà âîñåíè.
“Ö³íè íå âïàäóòü, áî ïî÷íå ðå-
àë³çîâóâàòèñÿ â³äêëàäåíèé ïîïèò.
Éîãî ôîðìóþòü ïîáóòîâ³ óãîäè,
ïîâ’ÿçàí³ ç ðîçøèðåííÿì æèòëî-
âî¿ ïëîù³”,— ñêàçàâ “Õðåùàòè-
êó” çàñòóïíèê äèðåêòîðà äåâåëî-
ïåðñüêî¿ êîìïàí³¿ “Êè¿âãðàä”
Àíàòîë³é Çàêðåâñüêèé. “Ëþäè
ïî÷åêàþòü ðàä³ñíîãî ìîìåíòó,
êîëè ö³íè íà ðèíêó çíèçÿòüñÿ.
Àëå öüîãî íå ñòàíåòüñÿ, ³ ¿ì äî-
âåäåòüñÿ êóïóâàòè òå, ùî º. Òîä³
é ïî÷èíàþòü çðîñòàòè ö³íè, ³ ðå-
àë³çóºòüñÿ â³äêëàäåíèé ïîïèò”,—
çàïåâíèâ â³í. Ãåíåðàëüíèé äè-
ðåêòîð àãåíòñòâà íåðóõîìîñò³
“Àðêàäà” Êîñòÿíòèí Íîâèöüêèé
ïîÿñíþº ñèòóàö³þ òèì, ùî íà-
â³òü ð³åëòîðó íåâèã³äí³ ð³çê³ çá³ëü-
øåííÿ ³ çìåíøåííÿ ö³í. “Íå
ìîæíà êóïèòè ïîäàëüøó íåðóõî-
ì³ñòü, êîëè íå ïðîäàºòüñÿ ïîïå-
ðåäíÿ”,— çàóâàæèâ “Õðåùàòèêó”
åêñïåðò.

Îñòàíí³ì ÷àñîì ö³íè íà æèòëî
çðîñòàëè íà 40—60% íà ð³ê.
Ñòàíäàðòíå ï³äâèùåííÿ ìàº ñòà-
íîâèòè 10% íà ð³ê. “ßêáè òàê áó-
ëî â êðà¿í³, ìè á ìàëè ñôîðìî-
âàíèé ðèíîê íåðóõîìîñò³ é ôà-
õ³âö³â, ÿê³ á éîãî îáñëóãîâóâàëè.
À ñüîãîäí³ ó÷àñíèêè ðèíêó ïåðå-
áóâàþòü ó ñòàí³ ïîäâèãó”,— ââà-
æàº ãîëîâà ïðàâë³ííÿ Àñîö³àö³¿
ôàõ³âö³â ç íåðóõîìîñò³ Óêðà¿íè
Ìèõàéëî Æîãîëºâ. Â³í çàïåâíÿº,
ùî ö³íè êîëèâàþòüñÿ, àëå öå íå
îçíà÷àº, ùî âîíè çíèæóþòüñÿ. Çà
éîãî ñëîâàìè, ïðî öå ñâ³ä÷èòü íà-

ÿâí³ñòü ³ïîòå÷íî¿ ñèñòåìè. À âò³ì,
íà äóìêó ïàíà Æîãîëºâà, ñüîãî-
äí³ â Êèºâ³ âèã³äí³øå îðåíäóâà-
òè æèòëî, í³æ êóïóâàòè. “Ùîì³-
ñÿ÷í³ âèïëàòè çà êðåäèòàìè ñüî-
ãîäí³ ïåðåâèùóþòü îðåíäí³ ñòàâ-
êè, öå ðåàêö³ÿ ðèíêó îðåíäè íà
çíà÷íó ê³ëüê³ñòü êðåäèò³â, ÿê³
ñüîãîäí³ ïðîïîíóþòü áàíêè”,—
ïîÿñíþº åêñïåðò. Õî÷à çà îö³í-
êîþ ïðåçèäåíòà Àñîö³àö³¿ ôàõ³â-
ö³â íåðóõîìîñò³ Îëåêñàíäðà Áîí-
äàðåíêà, ó âåðåñí³ ö³íè íà äåøå-
âå æèòëî ìîæóòü çíèçèòèñÿ íà
25—30%

Ðåáðåíäèíãîâà
ëèõîìàíêà

ª áàãàòî ïðèêëàä³â ðåáðåäèí-
ãó, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ïîøèðåí-
íÿ ö³º¿ ïðàêòèêè íà óêðà¿í-
ñüêîìó ðèíêó. Äî ñëîâà, êîì-
ïàí³ÿ Apple ïðîâåëà ðåáðåíäèíã
óçàãàë³ áåç çì³íè ëîãîòèïó.
Êîìï’þòåðè óâ³éøëè ó ñïîæèâ-
÷èé îá³ã, ùî é çì³íèëî êîíöåï-
ö³þ áðåíäó. Äî òîãî æ ï³ä â³-
äîìó ìàðêó ï³äâåëè ùå äâ³ êà-
òåãîð³¿ òîâàðó — ïëåºðè iPod òà
òåëåôîíè iPhone. Êîìïàí³ÿ â³ä-
êðèâàº ³íøèé á³ê ðåáðåíäèíãó.
Çàçâè÷àé íà ðèíêàõ ïåðåìàãà-
þòü ì³æíàðîäí³ áðåíäè.

Êëàñè÷íèì ïðèêëàäîì ðåá-
ðåíäèíãó ñòàëà çì³íà òîðãîâåëü-
íî¿ ìàðêè Coke íà Coca-Cola.
Òîä³ ìàðêåòèíãîâ³ äîñë³äæåííÿ
çàñâ³ä÷èëè: ðåáðåíäèíã ï³äå íà
êîðèñòü êîìïàí³¿, àëå öå ñïðè-
÷èíèëî ïðîòåñòè òà äåìîíñòðà-

ö³¿ ãðîìàäñüêîñò³, à ïðîäàæ ïî-
÷àâ çðîñòàòè ëèøå çà 2 ðîêè ï³ñ-
ëÿ ïðîâåäåííÿ ðåáðåíäèíãîâî¿
êàìïàí³¿. “Coca-Cola äîñ³ ïðî-
äàºòüñÿ, ïîïðè âñ³ çì³íè, à äå æ
â³ò÷èçíÿí³ íàïî¿ Ïðåì’ºðà?”,—
çàïèòóâàâ ó êîëåã äèðåêòîð ç
ìàðêåòèíãó êîìïàí³¿ ÌÒÑ Âà-
ñèëü Ëàöàíè÷.

Ñüîãîäí³ òðèâàþòü ñóïåðå÷êè
ç ïðèâîäó òîãî, ÿê ðîçøèôðî-
âóºòüñÿ àáðåâ³àòóðà ÌÒÑ. Ìîñ-
êîâñüê³ òåëåãðàôí³ ñèñòåìè òà
Ìàøèíî-òðàêòîðí³ ñòàíö³¿ — íå
ºäèí³ âàð³àíòè òëóìà÷åííÿ. Ïðî-
òå ïðåäñòàâíèê³â êîìïàí³¿ öå íå
ëÿêàº. Ó ÌÒÑ çàÿâëÿþòü, ùî
ïðîâåäåííÿ ðåáðåíäèíãó íå çó-
ìîâèòü äîäàòêîâèõ âèòðàò ³ ñòà-
íîâèòèìå ê³ëüêà ñîòåíü òèñÿ÷
äîëàð³â.

Çà ñëîâàìè åêñïåðò³â, ðåáðåí-

äèíã — öå íå ò³ëüêè çì³íà âèâ³-
ñîê, à é âïðîâàäæåííÿ íîâèõ ï³ä-
õîä³â òà êîíöåïö³é. “Ñïî÷àòêó
êîìïàí³¿ âêëàäàþòü êîøòè òà ñè-
ëè â òå, ùîá çðîáèòè áðåíä òà-
êèì, ÿêèì âîíè éîãî õî÷óòü áà-
÷èòè. Ïîò³ì ðåáðåíäèíã êîðåãóº
éîãî â³äïîâ³äíî äî íîâèõ óìîâ
ðèíêó”,— ñêàçàâ “Õðåùàòèêó”
êåð³âíèê â³ää³ëó áðåíäèíãó ãðó-
ïè êîìïàí³é BrandAid Ukraine
²ãîð Ïîòèñüºâ

Рейтин найдорожчих брендів
2007 ро оприлюднили нещодав-
но британсь а омпанія Milward
Brown Optimor, міжнародне біз-
нес-видання Financial Times і
а ентство фінансової інформації
Bloomberg.
1. Google — $66,4 млрд
2. General Electric — $61,9 млрд
3. Microsoft — $55 млрд
4. Coca-Cola — $44,1 млрд
5. China Mobile — $41,2 млрд
6. Marlboro — $39,2 млрд
7. Wal-Mart — $36,9 млрд
8. Citigroup — $33,7 млрд
9. IBM — $33,6 млрд
10. Toyota Motor — $33,4 млрд
11. McDonald’s — $33,1 млрд
12. Nokia — $31,7 млрд
13. Bank of America — $28,8 млрд
14. BMW — $25,8 млрд
15. HP- $25 млрд
16. Apple — $24,7 млрд
17. UPS — $24,8 млрд
18. Wells Fargo — $ 24,3 млрд
19. American Express—$23,1млрд
20. Louis Vuitton — $22,7 млрд

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Îëåã ÀÐÒÅÌ×ÓÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

На сьо одні в У раїні триває одна з найбільших реб-
рендин ових ампаній — UMC перетворюється на МТС.
Та ож ще не завершено ребрендин бан "Надра".
Дире тор департамент мар етин "Надра-бан "
Анатолій Шеремет повідомив "Хрещати ", що завдя и
ребрендин омпанія отримала вп'ятеро більший по-
пит на персональні редитні па ети та 150% попит на
автопа ет.
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Через сезонне приз пинення рин нер хомості ціни на вартири знов
почн ть зростати тіль и восени
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Òåíäåðíà ïàëàòà
çâèíóâàòèëà ñàìà ñåáå

За інчення. Почато на 1-й стор.

“Ñóìà ìàéæå ó 5 òèñ. ãðí ïî-
òð³áíà äëÿ âêëþ÷åííÿ äî êàòàëî-
ãó,— çàÿâèâ â³í.— Àëå, âðàõîâó-
þ÷è ð³øåííÿ Ðàäè Íàö³îíàëüíî¿
áåçïåêè ³ îáîðîíè, ï³äòâåðäæåíå
â³äïîâ³äíèì ïðåçèäåíòñüêèì óêà-
çîì, Òåíäåðí³é ïàëàò³ çàïðîïîíî-
âàíî áåçïëàòíî âêëþ÷àòè ó÷àñíè-
ê³â òåíäåð³â äî òåìàòè÷íîãî êàòà-
ëîãó. Ùî ìè â³äíåäàâíà ³ ðîáèìî.
Âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ³ ñòîñîâíî
áåçïëàòíîãî íàäàííÿ äîâ³äîê ³ ïå-
ðåäïëàòè”. Ïðîòå ïàí Ëàáà òàê ³ íå
çì³ã íàçâàòè äàòó ïî÷àòêó áåïëàò-
íî¿ ó÷àñò³ ó çàêóï³âëÿõ. Â³ä çàïè-
òàííÿ êîðåñïîíäåíòà “Õðåùàòè-
êà” ïðî òå, êóäè çíèêàþòü êîøòè,
âíåñåí³ ï³äïðèºìöÿìè, êåð³âíèê
Òåíäåðíî¿ ïàëàòè ðîçäðàòóâàâñÿ ³
çàëèøèâ ïðåñ-öåíòð, çíåðâîâàíî
ãîâîðÿ÷è ïðî òå, ùî íå ñòîñóâàëî-
ñÿ òåìè éîãî ïðåñ-êîíôåðåíö³¿.

ßê ñêàçàâ “Õðåùàòèêó” êåð³â-
íèê ²íñòèòóòó ðåôîðìóâàííÿ â³ò-
÷èçíÿíî¿ åêîíîì³êè Áîðèñ Ñà-
ì³éëåíêî, âðàõîâóþ÷è çàÿâó ïà-
íà Ëàáè ïðî òå, ùî â³í çáèðàº-
òüñÿ ïðîäîâæóâàòè çâèíóâà÷ó-
âàëüíó ïîë³òèêó íà àäðåñó äåÿêèõ
ì³í³ñòåðñòâ ³ â³äîìñòâ, ïîä³áí³ êà-
çóñè òðàïëÿòèìóòüñÿ ³ ï³ä ÷àñ íà-
ñòóïíèõ çâèíóâà÷åíü ãîëîâè Òåí-
äåðíî¿ ïàëàòè íà àäðåñó äåðæàâ-
íèõ ñòðóêòóð. “Øâèäøå çà âñå
Âîëîäèìèð Ëàáà âèêîíóº ÷èºñü
ïîë³òè÷íå çàìîâëåííÿ, àäæå â³í
áëèçüêèé äî åêñ-â³öå-ïðåçèäåí-
òà Òåíäåðíî¿ ïàëàòè, à íèí³ “íà-
øîóêðà¿íêè” Êñåí³¿ Ëÿï³íî¿”,—
ïðèïóñòèâ ïàí Ñàì³éëåíêî.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ãîëî-
âà Âñåóêðà¿íñüêîãî îá’ºäíàííÿ
“Ìîëîäü — íàä³ÿ Óêðà¿íè” Âàäèì
Ãëàä÷óê, éîãî îðãàí³çàö³ÿ âæå òðå-

ò³é òèæäåíü òðèìàº â îáëîç³ “ë³ãâî
òåíäåðíî¿ ìàô³¿” — Òåíäåðíó ïà-
ëàòó Óêðà¿íè. “Ìè âèìàãàºìî óñó-
íóòè ç³ ñôåðè äåðæàâíèõ çàêóï³-
âåëü ïðèâàòíèõ ìîíîïîë³ñò³â,— çà-
çíà÷èâ â³í.— Çîêðåìà ïðîïîíóºìî
ñòâîðèòè äåðæàâíèé ñàéò äëÿ
îïðèëþäíåííÿ ³íôîðìàö³¿ â ñôå-
ð³ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü”. Â³í äî-
äàâ, ùî íåùîäàâíî â êîíòðîëüíî-
ðåâ³ç³éíîìó óïðàâë³íí³ Ì³í³ñòåð-
ñòâà ô³íàíñ³â îïðèëþäíèëè öèô-
ðó — ìàéæå 3 ìëðä ãðí — ñàìå
ñò³ëüêè âòðà÷àº äåðæàâà âíàñë³äîê
ìîíîïîë³¿ ïðèâàòíèõ ñòðóêòóð íà
ðèíêó äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü.

×è áóëè äîïóùåí³ ïîðóøåííÿ
ï³ä ÷àñ òåíäåð³â, ìîæå âèçíà÷èòè
ëèøå ñóä. ßê ïîâ³äîìèâ êîðåñïîí-
äåíòó “Õðåùàòèêà” Ãåííàä³é Ïë³ñ,
ñàìå òîìó ì³ñüêà àäì³í³ñòðàö³ÿ
çáèðàºòüñÿ çâåðíóòèñÿ äî öüîãî
îðãàíó äëÿ äîâåäåííÿ â³äêðèòîñò³
³ ïðîçîðîñò³ òåíäåðíèõ ïðîöåäóð
Віталій КУРІННИЙ, “Хрещати ”

Володимир Лаба зас мнівався
попередньо с азаних

висловлюваннях
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хрещатик

1. Çàòâåðäèòè ïëàí çàõîä³â ùîäî ðåàë³çàö³¿ “Ïðîãðàìè ðîçâèòêó ñëóæáè øâèäêî¿ òà íåâ³äêëàä-
íî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, ìåäèöèíè êàòàñòðîô, øâèäêî¿ ïñèõ³àòðè÷íî¿ äîïîìîãè òà ìåäè÷íîãî
àâòîòðàíñïîðòó ì³ñòà Êèºâà íà 2007—2010 ðîêè”, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âèçíà÷èòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äàëüíèì çà âè-
êîíàííÿ ïëàíó çàõîä³â ùîäî ðåàë³çàö³¿ “Ïðîãðàìè ðîçâèòêó ñëóæáè øâèäêî¿ òà íåâ³äêëàäíî¿ ìå-
äè÷íî¿ äîïîìîãè, ìåäèöèíè êàòàñòðîô, øâèäêî¿ ïñèõ³àòðè÷íî¿ äîïîìîãè ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà
ìåäè÷íîãî àâòîòðàíñïîðòó ì³ñòà Êèºâà íà 2007—2010 ðîêè”.

3. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷óâàòè ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì ðîçïîðÿäæåííÿì
ó ìåæàõ àñèãíóâàíü, ÿê³ ùîðîêó ïåðåäáà÷àòèìóòüñÿ â áþäæåò³ ì³ñòà ïî ãàëóç³ “Îõîðîíà çäîðîâ’ÿ”.

4. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². Ð. çàáåçïå÷è-
òè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

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

від 20.06.2007 № 737

План заходів щодо реалізації Програми розвитку служби швидкої та невідкладної медичної допомоги, медицини катастроф, швидкої
психіатричної допомоги та медичного автотранспорту міста Києва на 2007—2010 роки

Про затвердження плану заходів щодо реалізації “Програми розвитку служби швидкої 
та невідкладної медичної допомоги, медицини катастроф, швидкої психіатричної допомоги 

та медичного автотранспорту міста Києва на 2007—2010 роки”
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 737 

від 20 червня 2007 року

На виконання рішення Київської міської ради від 13.07.2006 № 41/41 “Про затвердження “Програми розвитку служби швидкої та невідкладної медичної допомоги, медицини катастроф, швидкої психіатричної до"
помоги медичної допомоги та медичного автотранспорту міста Києва на 2006—2010 роки”:

№ про рами № план Зміст заход Термін
ви онання

Ви онавці Джерела
фінанс вання

1 2 3 4 5 6

1. За ально-ор анізаційні заходи
1.1. 1.1.1. Відпрацювати систем послідовності, етапності та взаємодії Київсь ої місь ої

станції швид ої медичної допомо и та медицини атастроф, п н тів
невід ладної медичної допомо и та Київсь ої місь ої спеціалізованої станції
швид ої психіатричної допомо и з первинною меди о-санітарною та
стаціонарною допомо ою.

2007—2010 Головне правління охорони здоров`я та медично о
забезпечення (ГУОЗ та МЗ), правління охорони здоров`я
районних місті Києві державних адміністрацій (УОЗ РДА),
Київсь а місь а станція швид ої медичної допомо и та
медицини атастроф (КМСШМДтаМК), Київсь а місь а
спеціалізована станція швид ої психіатричної допомо и
(КМССШПД)

Не потреб є
оштів

1.1.2. Удос оналити співпрацю Київсь ої місь ої спеціалізованої станції швид ої
психіатричної допомо и з психоневроло ічними диспансерами,
психіатричними стаціонарами і іншими медичними становами шляхом обмін
інформації та дос оналенням бази даних на хворих психіатрично о та
нар оло ічно о профілю.

2007—2010 ГУОЗтаМЗ, КМССШПД Не потреб є
оштів

1.2. 1.2.1. На ви онання на аз МОЗ У раїни від 19.06.96 № 175 "Про заходи щодо
дос оналення швид ої медичної допомо и" щодо дотримання доїзд бри ад
15-хвилинний термін для надання е стреної медичної допомо и

та 30- хвилинно о термін для надання е стреної психіатричної допомо и
населенню м. Києва, забезпечити доведення іль ості виїзних бри ад швид ої
медичної допомо и, бри ад невід ладної медичної допомо и та виїзних
бри ад швид ої психіатричної допомо и до діючих нормативів.

2007—2010 ГУОЗтаМЗ, УОЗРДА Бюджет
м.Києва

1.3. 1.3.1. Удос оналювати співпрацю:
- Київсь ої місь ої станції швид ої медичної допомо и та медицини атастроф
з У раїнсь им на ово-пра тичним центром е стреної медичної допомо и та
медицини атастроф.
- Київсь ої місь ої спеціалізованої станції` швид ої психіатричної допомо и з
У раїнсь им інстит том соціальної і с дової психіатрії та нар оло ії щодо
розроб и ніфі ованих стандартів надання швид ої психіатричної допомо и.

2007—2010 КМСШМДтаМК, У раїнсь ий на ово-пра тичний центр
е стреної медичної допомо и медицини атастроф
(УНПЦЕМДМК), КМССШПД, У раїнсь ий інстит т
соціальної і с дової психіатрії та нар оло ії (УІССПН)

Не потреб є
оштів

Не потреб є
оштів

1.3.2. Взаємодія Київсь ої місь ої станції швид ої медичної допомо и та медицини
атастроф з Національним медичним ніверситетом ім. О.О. Бо омольця,
на ово-дослідними інстит тами МОЗ та АМН У раїни, відомчими медичними
за ладами з питань єдиної та ти и і послідовності надання медичної
допомо и хворим і потерпілим.

2007—2010 Міністерство охорони здоров`я У раїни (МОЗ У раїни),
А адемія медичних на У раїни (АМН У раїни),
ГУОЗтаМЗ, Національний медичний ніверситет
ім. О.О.Бо омольця (НМУ ім.О.О.Бо омольця), на ово-
дослідні інстит ти (НДІ), КМСШМДтаМК

Не потреб є
оштів

1.3.3. Взаємодія Київсь ої місь ої станції швид ої медичної допомо и та медицини
атастроф та На ово-дослідно о інстит т ардіоло ії ім. М.В. Стражес а з
питань по ращення я ості надання медичної допомо и хворим ардіоло ічно о
профілю в м. Києві.

2007—2010 КМСШМДтаМК,
На ово-дослідний інстит т
ім. М.В. Стражес а (НДІ
ардіоло ії ім М.В. Стражес а)

Не потреб є
оштів

1.3.4. Київсь ій місь ій станції швид ої медичної допомо и та медицини атастроф
брати а тивн часть роботі на ово-пра тичних онференцій, проведенні
спільних нарад з НДІ ардіоло ії ім. М.В. Стражес а, НДІ нейрохір р ії щодо
поліпшення надання е стреної медичної допомо и населенню.

2007—2010 КМСШМДтаМК,
НДІ ардіоло ії
ім. М.В. Стражес а),
На ово-дослідний інстит т нейрохір р ії

Не потреб є
оштів

1.4. 1.4.1. Створити навчально-трен вальний відділ при Київсь ом територіальном
центрі е стреної медичної допомо и та медицини атастроф (КТЦЕМДтаМК)
для проведення навчань медичних та немедичних працівни ів (рят вальни ів)
територіальної сл жби медицини атастроф (ТСМК).

2007—2008 ГУОЗтаМЗ,
КМСШМДтаМК

В межах
оштів
місь о о
бюджет по
ал зі
"Охорона
здоров`я"

1.4.2. Забезпечити навчально-трен вальний відділ КТЦЕМД та МК тренажерними
засобами, мане енами, на лядними посібни ами, засобами оперативно о
зв`яз , омп`ютерною техні ою.

2007—2008 ГУОЗтаМЗ,
КМСШМДтаМК

В межах
оштів
місь о о
бюджет по
ал зі
"Охорона
здоров`я"

1.4.3. Проведення навчально-трен вальних навчань та атестації з немедичними
працівни ами (рят вальни ами) потенційно небезпечних підприємств та
об`є тів з питань надання першої медичної допомо и постраждалим при
надзвичайних сит аціях.

2007—2010 ГУОЗтаМЗ,
КМСШМДтаМК

Не потреб є
оштів

1.4.4. Розробити план взаємодії КТЦЕМД та МК з аварійно-рят вальними
підрозділами хімічнонебезпечних об`є тів міста щодо лі відації наслід ів
надзвичайних сит ацій.

2007 ГУОЗтаМЗ,
КМСШМДтаМК

Не потреб є
оштів

1.4.5.
1.4.6.

Під от вати та по одити двосторонні плани взаємодії ТСМК зі сл жбами
швид о о реа вання ГУ МНС У раїни в м.Києві, Головно о правління МВС
У раїни в м.Києві, УДАЇ У раїни в м.Києві, відомчих аварійних сл жб міста.

2007 ГУОЗтаМЗ, Головне правління МНС У раїни в м. Києві (ГУ
МНС У раїни в м. Києві), Головне правління міністерства
вн трішніх справ У раїни в м. Києві (ГУ МВС У раїни в м.
Києві), правління державної автоінспе ції У раїни в м.
Києві (УДАІ У раїни в м. Києві), відомчі аварійні сл жби
міста, КМСШМДтаМК

Не потреб є
оштів
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Забезпечити часть підрозділів ТСМК навчаннях з оперативно-
рят вальними сл жбами міста з відпрацюванням системи синхронно о
реа вання та взаємодії при ви онанні аварійно-рят вальних робіт при
надзвичайних сит аціях.

2007—2010 ГУОЗтаМЗ, КМСШМДтаМК, відомчі аварійні сл жби
міста

Не потреб є
оштів

1.5. 1.5.1. Пере лян ти план заходів щодо дос оналення взаємодії оперативно -
штабної бри ади з бри адами першої чер и КМСШМД та МК, КМССШПД
та іншими сл жбами ТСМК при надзвичайних сит аціях.

2007 ГУОЗтаМЗ, КМСШМДтаМК, КМССШПД, сл жби ТСМК Не потреб є
оштів

1.5.2. Забезпечити оперативне чер вання станції в інформаційно-аналітичній
сл жбі надзвичайних сит ацій ГУОЗ та МЗ (збір, аналіз, оброб
інформації про надзвичайні сит ації та надавати оперативні звіти до ГУОЗ
та МЗ, У раїнсь о о НПЦЕМДтаМК, місцевих ор анів ви онавчої влади,
ор анів місцево о самовряд вання).

2007—2010 ГУОЗтаМЗ, КМСШМДтаМК, УНПЦШДтаМК Не потреб є
оштів

1.6. 1.6.1.
1.6.1.1
1.6.1.2

Кадрове забезпечення Київсь ої місь ої станції швид ої медичної допомо и
та медицини атастроф:

2007—2010 ГУОЗтаМЗ, КМСШМДтаМК Не потреб є
оштів

У омпле т вати лі арсь і посади адрами: щорічно направляти до
Київсь ої місь ої станції швид ої медичної допомо и та медицини
атастроф не менше 30 лі арів-інтернів за спеціальністю "Лі ар медицини
невід ладних станів".

2007—2010 ГУОЗтаМЗ, КМСШМДтаМК Не потреб є
оштів

У омпле т вати посади середніх медичних працівни ів адрами: щорічно
направляти до Київсь ої місь ої станції швид ої медичної допомо и та
медицини атастроф з числа вип с ни ів середніх медичних за ладів
фельдшерів або медичних сестер для заміщення ва антних місць.

2007—2010 ГУОЗтаМЗ, КМСШМДтаМК Не потреб є
оштів

1.6.2.
1.6.2.1

Кадрове забезпечення Київсь ої місь ої спеціалізованої станції швид ої
психіатричної допомо и:

2007—2010 ГУОЗтаМЗ, КМССШПД Не потреб є
оштів

У омпле т вати лі арсь і посади адрами: направляти до Київсь ої місь ої
спеціалізованої станції швид ої психіатричної допомо и не менше 1 лі аря-
інтерна за спеціальністю "Психіатрія" з подальшим їх працевлашт ванням.

2007—2008 ГУОЗтаМЗ, КМССШПД Не потреб є
оштів

1.6.2.2 Щорічно направляти до Київсь ої місь ої спеціалізованої станції швид ої
психіатричної допомо и з числа вип с ни ів середніх медичних за ладів
фельдшерів або медичних сестер для заміщення ва антних місць.

2007—2010 ГУОЗтаМЗ КМССПІПД Не потреб є
оштів

2. Зміцнення матеріально-технічної бази сл жб швид ої медичної допомо и та медицини атастроф, невід ладної медичної допомо и, спеціалізованої швид ої психіатричної допомо и та
медично о автотранспорт

2.1. 2.1.1. Передбачати в бюджетних запитах міста ошти для придбання сл жбами
швид ої медичної допомо и та медицини атастроф, невід ладної
медичної допомо и, спеціалізованої швид ої психіатричної допомо и
меди аментів, виробів медично о призначення з ідно із затвердженими
форм лярами з рах ванням змін на фармацевтичном рин У раїни та
с часних вимо .

2007—2010 ГУОЗтаМЗ, УОЗРДА В межах
оштів місь о о
бюджет по
ал зі "Охорона
здоров`я"

2.2. 2.2.1. Оснастити бри ади Київсь ої місь ої станції швид ої медичної допомо и та
медицини атастроф с часною медичною апарат рою та методами
е спрес-діа ности и з рах ванням дося нень медичної на и і техні и:

2007—2010 ГУОЗтаМЗ, КМСШМДтаМК В межах
оштів місь о о
бюджет по
ал зі "Охорона
здоров`я"

2.2.1.1. Забезпечити придбання медичної апарат ри в становленом поряд для
КМСШМДтаМК:

2007

2.2.1.2 еле тро ардіостим лятор ніверсальний (15 шт.)
еле троди для ардіостим лятора (20шт.)
с ринь а для меди аментів (160 шт.)
с ринь и для перев`язно о матеріал (200 шт.)
шини транспортні ва мні ( омпле т) - (200 омпл.)
омірці шийні іммобіліз ючі одноразові ( 50 омпл. щорічно)
апарати для ТТТВЛ та ін аляції (ГС-11р) - (і 00 піт.)
апарат для ІІІВЛ, ін аляції, аспірації для дітей (15 омпл.)

2007—2008
2008
2007
2008
2008—2010
2007—2008
2007

ГУОЗтаМЗ, КМСШМДтаМК В межах
оштів місь о о
бюджет по
ал зі "Охорона
здоров`я"

2.2.1.3. Забезпечити придбання омпле тів медичних меблів для оснащення
п н тів поповнення меди аментами та виробами медично о призначення в
становленом поряд для КМСШМДтаМК (16 омпл.).

2007—2008 ГУОЗтаМЗ, КМСШМДтаМК В межах
оштів місь о о
бюджет по
ал зі "Охорона
здоров`я"

Забезпечити придбання омпле тів офісних меблів для підстанцій
КМСШМДтаМК в становленом поряд .

2007—2010 ГУОЗтаМЗ КМСШМДтаМК В межах
оштів місь о о
бюджет по
ал зі "Охорона
здоров`я"

2.3. 2.3.1. Забезпечити монтаж станов и автономно о еле троживлення 0,4 В в
б дівлі на в л. Б.Хмельниць о о,37-Б для КМСШМДтаМК в становленом
поряд .

2007 ГУОЗтаМЗ, КМСШМДтаМК В межах
оштів місь о о
бюджет по
ал зі "Охорона
здоров`я"

2.3.2. Забезпечити придбання та здійснення монтаж цифрової
теле ом ні аційної системи "Меридіан" для ор анізації омпле с
оперативно о зв`яз центральної диспетчерсь ої КМСШМДтаМК в
становленом поряд .

2007—2008 ГУОЗтаМЗ, КМСШМДтаМК В межах
оштів місь о о
бюджет по
ал зі "Охорона
здоров`я"

2.3.3. Забезпечити замін омпресорно о обладнання заряд и медичної
апарат ри лі вальними азами КМСШМДтаМК в становленом поряд .

2007 ГУОЗтаМЗ, КМСШМДтаМК В межах
оштів місь о о
бюджет по
ал зі "Охорона
здоров`я"

2.4. 2.4.1 Оснастити сл жб е стреної медичної допомо и необхідним обладнанням,
омп`ютерною та ор техні ою та відповідним про рамним забезпеченням.

2007—2010 ГУОЗтаМЗ, КМСШМДтаМК В межах
оштів місь о о
бюджет по
ал зі "Охорона
здоров`я"

2.5. 2.5.1. Щорічно здійснювати за півлю спеціальних
санітарних автомобілів для станції швид ої
медичної допомо и, п н тів невід ладної
медичної допомо и та станції швид ої
спеціалізованої психіатричної допомо и

70 авт.— 2007
80 авт.—2008
90 авт.—2009
100 авт.—2010

ГУОЗтаМЗ,
Державна ор анізація санітарно о автомобільно о
транспорт
(ДО"Київмедавтотранс")

В межах
оштів місь о о
бюджет по
ал зі "Охорона
здоров`я"

2.5.2. для оновлення пар іль ості 390 машин в становленом поряд .

Вирішити питання щорічно о оновлення
діа ностично о обладнання та обладнання для
технічно о обсл ов вання та ремонт автомобілів
ДО "Київмедавтотранс" іль ості 75 омпл.

10 омпл.—2007

15 омпл.—2008
20 омпл.—2009
25 омпл.—2010

ГУОЗтаМЗ, (ДО"Київмедавтотранс") В межах
оштів місь о о
бюджет по
ал зі "Охорона
здоров`я"

2.6. 2.6.1. Забезпечити придбання в становленом поряд
спеціально о робочо о одя для працівни ів сл жби е стреної медичної
допомо и

2007—2010 ГУОЗтаМЗ,
УОЗРДА

В межах
оштів місь о о
бюджет по
ал зі "Охорона
здоров`я"

2.7. 2.7.1. Здійснити модернізацію технічно о та про рамно о
омпле сів автоматизованої інформаційно-диспетчерсь ої системи
"Швид а медична допомо а".

2007-2008 ГУОЗтаМЗ,
КМСШМДтаМК

В межах
оштів місь о о
бюджет по
ал зі "Охорона
здоров`я"

2.7.2.
2.7.3.

Впровадити про рамно-технічний омпле с "Б х алтерсь ий облі ,
планово-фінансовий відділ, адри" для КМСШМДтаМК.

2008-2009 ГУОЗтаМЗ, КМСШМДтаМК В межах
оштів місь о о
бюджет по
ал зі "Охорона
здоров`я"

Розробити та впровадити автоматизован систем правління
"Інформаційно-аналітичний відділ".

2008 ГУОЗтаМЗ, КМСШМДтаМК В межах
оштів місь о о
бюджет по
ал зі "Охорона
здоров`я"
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2.8. 2.8.1.
2.8.1.1
2.8.1.2.

Удос оналювати діяльність Київсь о о територіально о центр е стреної
медичної допомо и та медицини атастроф.

2007—2010 ГУОЗтаМЗ, КМСШМДтаМК Не потреб є
оштів

Вирішити питання розміщення Київсь о о територіально о центр
е стреної медичної допомо и та медицини атастроф на в л.
Б.Хмельниць о о, 37-Б Шевчен івсь ом районі.

2009 ГУОЗтаМЗ, КМСШМДтаМК Не потреб є
оштів

Пере лядати та оновлювати ре іональний медичний резерв сл жби
медицини атастроф м. Києві.

Щорічно ГУОЗтаМЗ, КМСШМДтаМК В межах
ошторис
КМСШМД та МК

2.9. 2.9.1 Забезпеч вати тримання б дівель та інженерних ом ні ацій в належном
стані шляхом своєчасно о ви онання апітальних та поточних ремонтів
підстанцій швид ої медичної допомо и.

2007—2010 ГУОЗтаМЗ, КМСШМДтаМК В межах оштів
місь . бюджет
по ал зі
"Охорона
здоров`я"

2.9.2. Забезпечити:

2.9.2.1. Капітальний ремонт підстанції швид ої медичної допомо и №6 на в л.
Зооло ічній,3 Шевчен івсь ом районі.

2008 ГУОЗтаМЗ, КМСШМДтаМК В межах оштів
місь . бюджет
по ал зі
"Охорона
здоров`я"

2.9.2.2 Капітальний ремонт підстанції швид ої медичної допомо и №8 на в л.
Я.Коласа,15-а Святошинсь ом районі.

2008 ГУОЗтаМЗ, КМСШМДтаМК В межах оштів
місь . бюджет
по ал зі
"Охорона
здоров`я"

2.9.2.3. Капітальний ремонт підстанції швид ої медичної допомо и №9 на
в л.Слав ородсь ій,54 Дарниць ом районі.

2009 ГУОЗтаМЗ, КМСШМДтаМК В межах оштів
місь . бюджет
по ал зі
"Охорона
здоров`я"

2.9.2.4.
2.9.2.5.
2.9.2.6.

Капітальний ремонт підстанції швид ої медичної допомо и №11 на
в л.Братиславсь ій,3-а Деснянсь ом районі.

2010 ГУОЗтаМЗ, КМСШМДтаМК В межах оштів
місь . бюджет
по ал зі
"Охорона
здоров`я"

Капітальний ремонт підстанції швид ої медичної допомо и №12 на
в л. Коле тивізації Солом`янсь ом районі.

2007—2008 ГУОЗтаМЗ, КМСШМДтаМК В межах оштів
місь . бюджет
по ал зі
"Охорона
здоров`я"

Капітальний ремонт б дівлі осподарчо о бло на проспе ті Комарова,3
Солом`янсь ом районі під підстанцію швид ої медичної допомо и №14.

2007—2008 ГУОЗтаМЗ, КМСШМДтаМК В межах оштів
місь . бюджет
по ал зі
"Охорона
здоров`я"

2.10. 2.10. Розвивати та дос оналювати мереж підстанцій швид ої медичної
допомо и шляхом ре онстр ції існ ючих б дівель та б дівництва нових з
метою забезпечення доїзд бри ад швид ої медичної допомо и до місця
ви ли 15-хвилинний термін (з ідно з додат ом 1).

2008—2010 ГУОЗтаМЗ, КМСШМДтаМК
РДА

Місь ий бюджет,
ошти районів

2.11 2.11. Забезпечити придбання та обладнати необхідним стат ванням,
приладами, засобами телефонно о і радіозв`яз п н тів (відділень )
невід ладної медичної допомо и встановленом поряд .

2007—2010 УОЗРДА В межах оштів
місь . бюджет по
ал зі “Охорона
здоров`я"

2.12 2.12. Вирішити питання виділення о ремих приміщень для розміщення виїзних
бри ад швид ої психіатричної допомо и на Правом та Лівом березі з
метою своєчасно о приб ття на місце ви ли .

2007—2010 УОЗРДА, ГУОЗтаМЗ Не потреб є
оштів

2.13 2.13. Забезпечити влашт вання запасних виїзд /заїзд автомобілів:
— з території аража (в л. К ренівсь а, 16-в) на в л. Бо атирсь для
зменшення час подачі-повернення та забезпечення своєчасно о приб ття
автотранспорт ДО "Київмедавтотранс" до замовни ів;
— з території` підстанції швид ої медичної допомо и №15 (в л.
Еле тротехнічна,?) на в л. За ревсь о о для забезпечення своєчасно о
приб ття бри ад швид ої медичної допомо и до місця ви ли на
житловом масиві Троєщина Деснянсь ом районі.

2007 Подільсь а РДА, Деснянсь а РДА, ГУОЗтаМЗ, Головне
травління транспорт , зв`яз та інформатизації,
Головне правління земельних рес рсів, КП
"Інженерний центр" (замовни ), КМСШМДтаМК.

Місь ий бюджет

2.14 2.14. Забезпеч вати щорічно новим діа ностичним обладнанням та
обладнанням для технічно о обсл ов вання та ремонт автомобілів ДО
"Київмедавтотранс".

2007—2010 ГУОЗтаМЗ, ЦО "Київмедавтотранс" В межах оштів
місь . бюджет
по ал зі
"Охорона
здоров`я"

2.15 2.15.1
2.15.2

Створити навчально-трен вальний центр для навчання та перепід отов и
водіїв спеціально о санітарно о автотранспорт ДО "Київмедавтотранс".

2007—2010 ДО "Київмедавтотранс" В межах оштів
місь . бюджет
по ал зі
"Охорона
здоров`я"

Постійно співпрацювати з промисловими фірмами і підприємствами
автомобілеб дівно о омпле с У раїни з питань розроб и онцепції
спеціальних санітарних автомобілів, що відповідають державним
стандартам для потреб У раїни.

2007—2010 ДО "Київмедавтотранс” Коштів не
потреб є

3. Соціальний захист
3.1. 3.1. Забезпеч вати житлом працівни ів сл жб швид ої медичної допомо и та

медицини атастроф, невід ладної медичної допомо и, спеціалізованої
швид ої психіатричної допомо и та медично о автотранспорт
встановленом поряд .

2008—2010 ГУОЗтаМЗ Місь ий бюджет

Про проведення перевірки 
правил експлуатації газового обладнання 

на скрапленому газі 
в розважальних установах та закладах 

громадського харчування
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 745 від 21 червня 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про захист населення і терито"
рій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” та з метою забезпечення безпеки
життєдіяльності населення м. Києва:

1. Ñòâîðèòè òèì÷àñîâó ì³ñüêó êîì³ñ³þ äëÿ
îðãàí³çàö³¿ ïåðåâ³ðêè âèêîíàííÿ ïðàâèë åêñ-
ïëóàòàö³¿ ãàçîâîãî îáëàäíàííÿ íà ñêðàïëåíîìó
ãàç³ â ðîçâàæàëüíèõ óñòàíîâàõ òà çàêëàäàõ ãðî-
ìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ ³ çàòâåðäèòè ¿¿ ñêëàä, ùî
äîäàºòüñÿ.

2. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³
ðàä (ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñ-
òðàö³ÿì):

2.1. Ñòâîðèòè òèì÷àñîâ³ ðàéîíí³ êîì³ñ³¿ ïî
ïåðåâ³ðö³ âèêîíàííÿ ïðàâèë åêñïëóàòàö³¿ ãàçî-
âîãî îáëàäíàííÿ íà ñêðàïëåíîìó ãàç³ â ðîçâà-
æàëüíèõ óñòàíîâàõ òà çàêëàäàõ ãðîìàäñüêîãî
õàð÷óâàííÿ ðàéîíó.

2.2. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðêè âè-
êîíàííÿ ïðàâèë åêñïëóàòàö³¿ ãàçîâîãî îáëàä-
íàííÿ íà ñêðàïëåíîìó ãàç³ â ðîçâàæàëüíèõ óñ-

òàíîâàõ òà çàêëàäàõ ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ
ðàéîíó òà âæèòè íåâ³äêëàäíèõ çàõîä³â äëÿ çà-
áåçïå÷åííÿ éîãî íàä³éíî¿ åêñïëóàòàö³¿ òà äîòðè-
ìàííÿ ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè.

2.3. Ïîäàòè äî 05.09.2007ð. ì³ñüê³é êîì³ñ³¿ ³í-
ôîðìàö³þ ïðî ðåçóëüòàòè ðîáîòè ðàéîííèõ êî-
ì³ñ³é äëÿ óçàãàëüíåííÿ.

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

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç
ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

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

21.06.2007 № 745

СКЛАД тимчасової міської комісії для організації перевірки виконання 
правил експлуатації газового обладнання на скрапленому газі в розважальних 

установах та закладах громадського харчування

ГОЛОВАЧ Володимир Володимирович — в. о. заст пни а олови Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації, олова омісії

ПШЕНИЧНИЙ Віталій Ни ифорович — начальни Головно о правління з питань надзвичай-
них сит ацій ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації), заст пни о-
лови омісії

БЕРНАДСЬКИЙ Болеслав Ед ардович — перший заст пни олови правління — оловний інже-
нер ВАТ “Київ аз” (за з одою)

ДУНАС Степан Васильович — начальни територіально о правління
Держ ірпромна ляд по Київсь ій області та м. Києв

ЖУРАВСЬКИЙ Ві тор Михайлович — начальни відділ з питань охорони праці ви онавчо-
о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації)

КРИВША Оле сандр Анатолійович —старший інспе тор правління ромадсь ої безпе и Го-
ловно о правління МВС У раїни в м. Києві (за з одою)

РЯБЧУК Оле сандр Гри орович —начальни правління захист населення і територій Го-
ловно о правління з питань надзвичайних сит ацій ви о-
навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації)

КУШНІРЧУК Лідія Оле сіївна — начальни відділ тор івлі Головно о правління з пи-
тань тор івлі та поб т ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

ЦИМАХ Володимир Іванович — оловний спеціаліст відділ Державної інспе ції цивіль-
но о захист та техно енної безпе и Головно о правлін-
ня МНС У раїни в м. Києві (за з одою)

Çàñòóïíèê ãîëîâè — êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Çàñòóïíèê ãîëîâè — êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé
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Про погодження тарифів на послуги 
з вивезення побутових відходів

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 742 від 21 червня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про відходи”, до Закону України “ Про житлово"комунальні послуги”, За"
кону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006
№ 1010 “ Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів”, на"
казу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 21.03.2000 № 54 “Про
затвердження Правил надання послуг із збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів” з ме"
тою недопущення збитковості суб’єктів господарювання, пов’язаних з вивезенням побутових відходів, та
враховуючи значне з 1998 року підвищення витрат суб’єктів господарювання, пов’язаних з вивезенням твер"
дих побутових відходів:

1. Ïîãîäèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç âèâåçåííÿ
òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ï³äïðèºìñòâàì, ÿê³
íå íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, òåðì³-
íîì ä³¿ äî 31 ãðóäíÿ 2007 ðîêó (äîäàþòüñÿ).

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî òàðèôè íà ïîñëóãè ç
âèâåçåííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ï³äïðè-
ºìñòâàìè, ÿê³ íå íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³, ïîãîäæåí³ íà ð³âí³ åêîíîì³÷íî îá´ðóí-
òîâàíèõ âèòðàò.

3. Âñòàíîâèòè íà ïåð³îä ä³¿ òàðèô³â, ïîãî-
äæåíèõ â ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, êîåô³-
ö³ºíò ïåðåâåäåííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â
ç êóá³÷íèõ ìåòð³â ó òîííè â ðîçì³ð³ 4.

4. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü,
ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿:

4.1 â³ä 18.05.1998 ¹ 1075 “Ïðî çàòâåðäæåí-

íÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç ïðèáèðàííÿ, âèâåçåí-
íÿ òà çíåøêîäæåííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõî-
ä³â ³ ð³äêèõ íå÷èñòîò”;

4.2 â³ä 21.07.2005 ¹ 1315 “Ïðî âíåñåííÿ çì³í
äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 18 òðàâíÿ 1998 ðîêó ¹ 1075”.

5. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç
ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

1. Íàäàâàòè ùîêâàðòàëüíî ç 01.07.2007 äî
31.12.2007 àäðåñíó ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó ðåàá³-
ë³òîâàíèì ãðîìàäÿíàì ³ç ÷èñëà ïåíñ³îíåð³â ì.
Êèºâà ó ðîçì³ð³:

120 ãðí.— îñîáàì, ðåàá³ë³òîâàíèì â³äïîâ³ä-
íî äî ñòàòò³ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ðåàá³ë³òà-
ö³þ æåðòâ ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é íà Óêðà¿í³”;

80 ãðí.— îñîáàì, ðåàá³ë³òîâàíèì â³äïîâ³äíî
äî ñòàòò³ 3 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ðåàá³ë³òàö³þ
æåðòâ ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é íà Óêðà¿í³”.

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïåðåðà-
õóâàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) êîøòè ó ñóì³ 251,0 òèñ. ãðí. äëÿ ô³-
íàíñóâàííÿ âèäàòê³â, çàçíà÷åíèõ â ïóíêò³ 1 öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåä-
áà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê íà âè-

êîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Òóð-
áîòà” íà 2006-2010 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåí-
íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.12.2005
¹ 603/3064.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çàõèñ-
òó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷óâàòè âèïëàòó àäðåñíî¿ ìà-
òåð³àëüíî¿ äîïîìîãè, çàçíà÷åíî¿ ó ïóíêò³ 1 öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². Ð. çàáåçïå-
÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöü-
êó ². Ð.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

ПОГОДЖЕНО 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від

21.06.2007 № 742

Тарифи на послуги з вивезення побутових відходів, що здійснюються
підприємствами не комунальної форми власності

№
п/п

Підприємства
не ом нальної форми власності

Тариф, рн. оп. за 1 б.м.

І р па* II р па** III р па***

без
ПДВ

з ПДВ без
ПДВ

з ПДВ без
ПДВ

з ПДВ

І. Вивезення поб тових відходів

1 ЗАТ "Спец ом нтехні а" 12,67 15,20 12,67 15,20 12,67 15,20

2 ТОВ "Дніпроенер отранс" 10,54 12,65 10,54 12,65 10,54 12,65

3 ТОВ Фірма "Володар-Роз" 11,10 13,32 11,10 13,32 11,10 13,32

4 ТОВ "Селті " 12,21 14,65 12,21 14,65 12,21 14,65

5 ДП "Фірма Альтфатер-Київ" 12,12 14,54 12,12 14,54 12,12 14,54

6 ТОВ "Грін о-Київ" 13,89 16,67 13,89 16,67 13,89 16,67

7 ВАТ "Київспецтранс" 14,94 17,93 14,94 17,93 14,94, 17,93

II. Вивезення вели о абаритних відходів

ВАТ "Київспецтранс" 13,75 16,50 13,75 16,50 13,75 16,50

III. Захоронення на полі онах ВАТ "Київспецтранс"

твердих поб тових відходів 4,02 4,82 4,02 4,82 4,02 4,82

вели о абаритних відходів 2,73 3,28 2,73 3,28 2,73 3,28

б дівельних відходів за цінами домовленості

Тариф, рн. оп. за 1 тонн

IV. Утилізація на філіалі Завод "Енер ія" Київенер о"

твердих поб тових відходів 71,40 85,68 71,40 85,68 71,40 85,68

V. Вивезення рід их нечистот

Споживачі Залежно від відстані перевезенная до місця
знеш одження за 1 б.м. ( рн. оп.) з ПДВ

до
5 м

6-10
м

10-15
м

15-20
м

за ожний м
понад 20 м

жилі б дин и - приватної форми
власності

9,59 14,69 19,60 24,58 1,00

бюджетні станови 9,59 14,69 19,60 24,58 1,00

інші споживачі 9,59 14,69 19,60 24,58 1,00

VI. Знеш одження рід их нечистот

Споживачі Залежно від відстані перевезення до місця
знеш одження за 1 б.м. ( рн. оп.) з ПДВ

жилі б дин и приватної форми власності 6,40

бюджетні станови 6,40

інші споживачі 6,40

Çàñòóïíèê ãîëîâè — êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Про надання у 2007 році адресної 
матеріальної допомоги ветеранам 

війни — учасникам народного ополчення, 
які брали участь в обороні м. Києва 

в період з 11 липня 1941 року 
до 19 вересня 1941 року

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 747 від 21 червня 2007 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 05.07.2001 № 376/1352 “Про заходи додаткового со"
ціального захисту учасників народного ополчення, які брали участь в обороні столиці України в період з
11.07.1941 до 19.09.1941” та з метою підтримки і посилення соціального захисту ветеранів війни — учас"
ників оборони м. Києва у 1941 році:

1. Íàäàâàòè ùîêâàðòàëüíî ç 01.07.2007 äî
31.12.2007 àäðåñíó ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó ó ðîç-
ì³ð³ 200 ãðí. âåòåðàíàì â³éíè — ó÷àñíèêàì íà-
ðîäíîãî îïîë÷åííÿ, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü â îáîðî-
í³ ì. Êèºâà â ïåð³îä ç 11.07.1941 äî 19.09.1941.

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïåðåðà-
õóâàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) êîøòè â ñóì³ 9,98 òèñ. ãðí. äëÿ ô³-
íàíñóâàííÿ âèäàòê³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåä-
áà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê íà âè-
êîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Òóð-
áîòà” íà 2006-2010 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåí-
íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.12.2005
¹ 603/3064.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çàõèñ-

Про надання у 2007 році 
щоквартальної 

додаткової адресної матеріальної 
допомоги фізичним особам, 

які надають соціальні послуги
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 750 від 21 червня 2007 року

З метою подальшого соціального захисту окремих категорій населення м. Києва та на виконання місь"
кої комплексної програми “Турбота” на 2006—2010 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради
від 16.12.2005 № 603/3064:

1. Âñòàíîâèòè ç 01.07.2007 äî 31.12.2007 ùî-
êâàðòàëüíó äîäàòêîâó àäðåñíó ìàòåð³àëüíó äî-
ïîìîãó êîæí³é ô³çè÷í³é îñîá³, ÿêà íàäàº ñîö³-
àëüí³ ïîñëóãè òà îòðèìóº êîìïåíñàö³þ â³äïî-
â³äíî äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà-
¿íè â³ä 29.04.2004 ¹ 558 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ
Ïîðÿäêó ïðèçíà÷åííÿ ³ âèïëàòè êîìïåíñàö³¿
ô³çè÷íèì îñîáàì, ÿê³ íàäàþòü ñîö³àëüí³ ïîñëó-
ãè ó òàêèõ ðîçì³ðàõ:

50 ãðí.— ô³çè÷íèì îñîáàì, ÿê³ íàäàþòü ñî-
ö³àëüí³ ïîñëóãè ³íâàë³äàì ² ãðóïè;

60 ãðí.— ô³çè÷íèì îñîáàì, ÿê³ íàäàþòü ñî-
ö³àëüí³ ïîñëóãè ãðîìàäÿíàì ïîõèëîãî â³êó, ³í-
âàë³äàì II ãðóïè òà ä³òÿì-³íâàë³äàì;

70 ãðí.— ô³çè÷íèì îñîáàì, ÿê³ íàäàþòü ñî-
ö³àëüí³ ïîñëóãè ³íâàë³äàì III ãðóïè òà õâîðèì,
ÿê³ íå çäàòí³ äî ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ ³ ïîòðåáó-
þòü ïîñò³éíî¿ ñòîðîííüî¿ äîïîìîãè, âèçíàíèì
òàêèìè â ïîðÿäêó, çàòâåðäæåíîìó ÌÎÇ.

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïåðåðà-
õóâàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) êîøòè â ñóì³ 271,2 òèñ. ãðí. äëÿ ô³-
íàíñóâàííÿ âèòðàò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåä-
áà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê íà âè-
êîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Òóð-
áîòà” íà 2006-2010 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåí-
íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.12.2005
¹ 603/3064.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çàõèñ-
òó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè âèïëàòó ùîêâàðòàëüíî¿
äîäàòêîâî¿ àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè, çà-
çíà÷åíî¿ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². Ð. çàáåçïå-
÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöü-
êó ². Ð.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про надання у 2007 році 
щоквартальної адресної матеріальної 

допомоги Праведникам 
Бабиного Яру

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 751 від 21 червня 2007 року

З метою підтримки та посилення соціального захисту Праведників Бабиного Яру, які рятували осіб єв"
рейської національності і військовополонених від загибелі у роки Великої Вітчизняної війни та зберегли пам’"
ять про жертви Голокосту:

1. Íàäàâàòè ùîêâàðòàëüíî ç 01.07.2007 äî
31.12.2007 àäðåñíó ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó ó ðîç-
ì³ð³ 200 ãðí. êîæíîìó Ïðàâåäíèêó Áàáèíîãî
ßðó.

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïåðåðà-
õóâàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) êîøòè â ñóì³ 51,6 òèñ. ãðí. äëÿ ô³-
íàíñóâàííÿ âèäàòê³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåä-
áà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì. Êèºâà íà âèêîíàííÿ ì³ñü-
êî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Òóðáîòà” íà 2006 —
2010 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.12.2005 ¹ 603/3064.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çàõèñ-
òó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷óâàòè âèïëàòó àäðåñíî¿ ìà-
òåð³àëüíî¿ äîïîìîãè, çàçíà÷åíî¿ ó ïóíêò³ 1 öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ñïèñêàìè, íàäàíèìè Ãî-
ëîâíèì óïðàâë³ííÿì ç ïèòàíü âíóòð³øíüî¿ ïî-
ë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿).

4. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². Ð. çàáåçïå-
÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöü-
êó ². Ð.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про надання у 2007 році 
щоквартальної адресної матеріальної 
допомоги реабілітованим громадянам

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 748 від 21 червня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”, міської комплекс"
ної програми “Турбота” на 2006"2010 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 16.12.2005
№ 603/3064, та з метою посилення соціального захисту реабілітованих громадян:

òó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷óâàòè âèïëàòó àäðåñíî¿ ìà-
òåð³àëüíî¿ äîïîìîãè, çàçíà÷åíî¿ ó ïóíêò³ 1 öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ñïèñêàìè, íàäàíèìè
óïðàâë³ííÿì ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³ä³â, âåòåðà-
í³â â³éíè òà ïðàö³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿).

4. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². P. çàáåçïå-
÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöü-
êó ². Ð.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé



Ñåðã³é Ò³ã³ïêî ñòâîðèòü ùå
îäíó ñòðàõîâó êîìïàí³þ

Ó÷îðà ñòàëî â³äîìî, ùî ñï³ââëàñíèê ñòðà-
õîâèõ êîìïàí³é “ÒÀÑ” ³ “Òàñ-êàï³òàë”, à òà-
êîæ ñòðàõîâî¿ ãðóïè “ÒÀÑ” Ñåðã³é Ò³ã³ïêî
ìàº íàì³ð ñòâîðèòè ùå îäíó ñòðàõîâó êîì-
ïàí³þ â íàéáëèæ÷³ äâà ðîêè. Çà ñëîâàìè Ò³-
ã³ïêà, íèí³ â³í ðàçîì ³ç á³çíåñ-ïàðòíåðàìè
ðîçãëÿäàþòü ê³ëüêà ïðîåêò³â, ñåðåä ÿêèõ —
ñòâîðåííÿ áàíê³âñüêî¿ õîëäèíãîâî¿ ãðóïè, à
òàêîæ ùå îäí³º¿ ñòðàõîâî¿ êîìïàí³¿. ßê çà-
çíà÷èâ Ò³ã³ïêî, êîìïàí³ÿ îð³ºíòóâàòèìåòüñÿ
íà äîáðîâ³ëüíå òà îáîâ’ÿçêîâå ðèçèêîâå ñòðà-
õóâàííÿ, àëå áóäå á³ëüøå ñêîíöåíòðîâàíà íà
îêðåìèõ âèäàõ ðèçèê³â

Íàôòà çðîñòàº â ö³í³
Ö³íè íà íàôòó âæå ö³º¿ îñåí³ ìîæóòü ïå-

ðåâèùèòè $90/áàðð., à ï³ä ê³íåöü ðîêó — ïå-
ðåéòè çà $90/áàðð. Ïðî öå éäåòüñÿ ó äîïîâ³-
ä³ àìåðèêàíñüêîãî ³íâåñòèö³éíîãî áàíêó
Goldman Sachs. Íà äóìêó éîãî åêñïåðò³â, òà-
êå ï³äâèùåííÿ ö³í â³äáóäåòüñÿ â òîìó ðàç³,
ÿêùî ÎÏÅÊ óòðèìóâàòèìå âèäîáóòîê íàô-
òè íà íèí³øíüîìó ð³âí³. Ó ïîòî÷íîìó ì³ñÿ-
ö³ ö³íè íà àìåðèêàíñüêó íàôòó ïðàêòè÷íî
äîñÿãëè $74/áàðð. ÷åðåç âèñîêèé ïîïèò ³
íèçüêèé ð³âåíü ïîñòàâîê. ÎÏÅÊ âèð³øèëà
ñêîðîòèòè âèäîáóòîê ç ëèñòîïàäà 2006 ð. çà-
ãàëîì íà 1,7 ìëí áàðð. íà äîáó. Ñüîãîäí³ âè-
äîáóòîê çìåíøèâñÿ íà 850 òèñ. áàðð. íà äî-
áó ïîð³âíÿíî ç ïî÷àòêîì ðîêó, êîëè áóëî 1,1
ìëí áàðð. íà äîáó. Ñâ³òîâèé ïîïèò íà íàô-
òó çð³ñ íà 1 ìëí áàðð. íà äîáó ïîð³âíÿíî ç
àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó

Êàáì³í ïðîäàº ÷âåðòü 
“Îðàíòè”

Ñüîãîäí³ áóäå îãîëîøåíî êîíêóðñ ³ç ïðî-
äàæó äåðæ÷àñòêè ó ÍÀÑÊ “Îðàíòà” (25%+1
àêö³ÿ). Ó ïîíåä³ëîê Êàáì³í çàòâåðäèâ óìî-
âè àóêö³îíó, êîòðèé ïðîâåäóòü ÷åðåç 75 äí³â
ï³ñëÿ îãîëîøåííÿ, òîáòî 1 æîâòíÿ. Çà ð³-
øåííÿì Êàáì³íó, íà ïðîäàæ âèñòàâëÿòü
1908,001 òèñ. àêö³é íîì³íàëüíîþ âàðò³ñòþ
5,85 ãðí (íîì³íàëüíà âàðò³ñòü äåðæïàêåòà —
11,162 ìëí ãðí). Ñòàðòîâà ö³íà ïðîäàæó —
80 ìëí ãðí. Êåð³âíèê ÔÄÌ Âàëåíòèíà Ñå-
ìåíþê ðîçðàõîâóº, ùî ¿¿ â³äîìñòâî îäåðæèòü
â³ä ïðîäàæó àêö³é “Îðàíòè” ïîíàä 100 ìëí
ãðí. Òàêèé âàð³àíò, íà äóìêó ó÷àñíèê³â ðèí-
êó, ìîæå âèÿâèòèñÿ ðåàëüíèì ò³ëüêè òîä³,
êîëè â àóêö³îí³ â³çüìóòü ó÷àñòü òåõí³÷í³ êîì-
ïàí³¿, ÿê³ ï³ä³ãð³âàþòü ö³íó íà “Îðàíòó”. Àëå
ðåàëüíî çàõîò³òè ïðèäáàòè äåðæïàêåò ìîæå
ò³ëüêè íèí³øí³é àêö³îíåð — êàçàõñòàíñüêà
ãðóïà ÁÒÀ, ÿêà êîíòðîëþº âæå 75% ì³íóñ 1
àêö³ÿ. Íàãàäàºìî, 28% àêö³é êîìïàí³¿ ïðî-
äàëè íà êîíêóðñ³ ùå â 2002 ðîö³. Àêö³¿ âè-
êóïèëè çà ö³íîþ, ùî íå íàáàãàòî ïåðåâèùó-
âàëà íîì³íàë

Pepsi âèïóñêàòèìå ÷³ïñî-êîëó
Íàéá³ëüøèé ó ñâ³ò³ êîíöåðí Kraft Foods

ìàº íàì³ð ïðîäàòè òîðãîâåëüíó ìàðêó êàð-
òîïëÿíèõ ÷³ïñ³â Estrella. Òåïåð ñîëîí³ ñíåêè
âèðîáëÿòèìå äî÷³ðíº ï³äïðèºìñòâî Pepsi —
êîìïàí³ÿ Frito-Lay, â³äîìà çà “÷³ïñîâèì”
áðåíäîì Lay’s. Ïðè÷èíîþ â³äìîâè Kraft
Foods â³ä ìàðêè Estrella º áðàê âëàñíèõ çà-
âîä³â ³ ôàáðèê ç âèðîáíèöòâà ÷³ïñ³â ó Ðîñ³¿ —
ãîëîâíîìó ðèíêó çáóòó çãàäàíî¿ ïðîäóêö³¿.
×³ïñè äëÿ ðîñ³éñüêîãî ðèíêó åêñïîðòóþòü ç
Óêðà¿íè. Êîìïàí³ÿ Pepsi, íàâïàêè, íå ìàº
âëàñíî¿ ôàáðèêè ç âèðîáíèöòâà ñîëîíèõ ñíå-
ê³â â Óêðà¿í³ é ïðåäñòàâëåíà ò³ëüêè åêñêëþ-
çèâíèì áîòòëåðîì Baltic Beverage Holding. Ó
Ðîñ³¿ æ ã³ãàíò Pepsi âîëîä³º íå ò³ëüêè ï’ÿòü-
ìà çàâîäàìè ç ðîçëèâàííÿ íàïî¿â, à é çàâî-
äîì ç âèðîáíèöòâà ÷³ïñ³â ó Ï³äìîñêîâ’¿
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“Ïðàâåêñ-Áàíê” ñïðîñòèâ òà ïðèñêîðèâ âèäà÷ó ³ïîòå÷íîãî êðåäèòó
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Нещодавно "Праве с-Бан " за-
пропон вав своїм лієнтам но-
вий прод т — "ле ий редит".
Нова схема, я а запрацювала
тіль и з почат цьо о місяця,
вже має лієнтів неабия ий
попит. "Ле ий редит" перед-
бачає в лючення в с м редит
не лише вартість житла, а й сіх
бан івсь их платежів.

ßêùî ê³ëüêà ðîê³â òîìó ïîçèêîþ êîðèñ-
òóâàëèñÿ 5—6% ïîêóïö³â êâàðòèð, òî íà
ñüîãîäí³ öÿ ÷àñòêà â Êèºâ³ ñÿãàº ìàéæå
60%. Íà ïî÷àòêó ëèïíÿ àêòèâí³ñòü íà
ðèíêó íåðóõîìîñò³ äåùî ñïàëà, îòîæ ³ âè-
êîðèñòàííÿ êðåäèò³â íà ïðèäáàííÿ æèò-
ëà çìåíøèëîñÿ. Îäíàê íîâà êðåäèòíà ñõå-
ìà “Ïðàâåêñ-áàíêó” “ëåãêèé êðåäèò” ïå-
ðåäáà÷àº âêëþ÷åííÿ â ñóìó êðåäèòó íå
ëèøå âàðòîñò³ æèòëà, à é óñ³õ áàíê³âñüêèõ
ïëàòåæ³â (îïëàòà ïîñëóã íåçàëåæíî¿ îö³-

íþâàëüíî¿ êîìïàí³¿, ïëàòà àãåíòñòâó íå-
ðóõîìîñò³ òîùî), à òàêîæ ñóìó ñòðàõîâèõ
ïëàòåæ³â ó ðàç³ âèäà÷³ ïîçèêè â ðîçì³ð³ 9%
â³ä ¿¿ çàãàëüíî¿ ñóìè. Áàíê òàêîæ îïëà÷óº
óñ³ êîì³ñ³éí³ âèòðàòè êë³ºíòà. Â³í íå îïëà-
÷óº êîì³ñ³éíèé çá³ð çà ðîçãëÿä àíêåòè,
åêñïåðòèçó äîêóìåíòàö³¿ òà çà â³äêðèòòÿ
ïåðñîíàëüíîãî ðàõóíêó, ÷åðåç ÿêèé çä³é-
ñíþâàòèìóòüñÿ êðåäèòí³ îïåðàö³¿.

“Ìè ñïðîñòèëè ³ ïðèñêîðèëè âèäà÷ó
³ïîòå÷íîãî êðåäèòó. Êð³ì òîãî, âèâ÷èâ-
øè ïîòðåáè êë³ºíò³â, ðîçðîáèëè íîâèé
ïàêåò, ùî íå ïåðåäáà÷àº ïåðøîãî âíåñ-
êó. Òåïåð áàíê íàäàº êðåäèò ³ íà óñ³ âè-
ïëàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç îôîðìëåííÿì êðåäè-
òó”,— ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” äèðåêòîð
äåïàðòàìåíòó ³ïîòå÷íîãî êðåäèòóâàííÿ
“Ïðàâåêñ-áàíêó” Äìèòðî Áóö. Çà éîãî
ñëîâàìè, äëÿ êóï³âë³ êâàðòèðè êë³ºíòîâ³
äîñòàòíüî ëèøå ç³áðàòè ïåâíèé ïàêåò äî-
êóìåíò³â.

Íîâèé ïðîäóêò “ëåãêèé êðåäèò” ïîøè-
ðþºòüñÿ íà ïðèäáàííÿ êâàðòèð ó áàãàòî-
ïîâåðõîâèõ áóäèíêàõ (ïîíàä îäèí ïî-
âåðõ). Îäíîê³ìíàòíà êâàðòèðà ìàº áóòè
ïëîùåþ á³ëüø ÿê 35 êâ. ì, à äâîê³ìíàò-
íà â³ä 50 êâ. ì.

Íà ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ ³ïîòå÷í³ ïðîãðà-
ìè ïðîïîíóþòü áëèçüêî 90 áàíê³â. Îäíàê
86% òàêîãî êðåäèòóâàííÿ ïðèïàäàº íà
ïåðøó äåñÿòêó. “Ïðàâåêñ-Áàíê” ïîêè ùî
íà 7-ìó ì³ñö³ ç 4,5% ÷àñòêîþ â îáñÿãàõ
³ïîòå÷íî¿ ïîçèêè. Äìèòðî Áóö òàêîæ ïî-
â³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî “Ïðàâåêñ-
áàíê” ïëàíóº çá³ëüøèòè ñâîþ ÷àñòêó â
êðåäèòóâàíí³, îòîæ ðîçðîáëÿº ùîðàçó âè-
ã³äí³ø³ äëÿ ñâî¿õ êë³ºíò³â ïðîãðàìè.

Çàãàëüíèé îáñÿã ³ïîòå÷íîãî ïîðòôåëÿ
â Óêðà¿í³ íèí³ ñòàíîâèòü 5,07% â³ä ð³â-
íÿ ÂÂÏ, òîä³ ÿê ó ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ
öåé ïîêàçíèê ñÿãàº 40—75%  

“Праве с-Бан ” створено в 1992 році. В
йо о стр т рі наліч ється більш я 540
підрозділів, 2700 п н тів споживчо о ре-
дит вання. Бан обсл ов є 51 тисяч
юридичних та близь о 2,3 мільйона фізич-
них осіб. Щомісяця “Праве с-Бан ” обсл -
ов є понад 900 тисяч лієнтів з обі ом
отів ових платежів 217 мільйонів ри-
вень.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Ñåçîííèé ïåðåò³ê 
àáîíåíò³â
Êîðèñòóâà÷³ ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó ïåðåõîäÿòü íà CDMA
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

У др ом варталі цьо о ро
значно змінився баланс на рин-

телефонно о зв'яз . П'ять
операторів, що надають мобіль-
ний зв'язо стандарт CDMA,
збільшили іль ість абонентів
порівняно з першим варталом
на 26,2%. У дея их же операто-
рів іль ість орист вачів поти-
хень с ороч ється, напри лад,
Голден Теле ом — на 3,9%, в

UMC — на 3%.

Çà äàíèìè êîíñàëòèíãîâî¿ êîìïàí³¿
iKS-Ñonsulting, ó êâ³òí³-÷åðâí³ ê³ëüê³ñòü
êîðèñòóâà÷³â îñíîâíèõ îïåðàòîð³â ìî-
á³ëüíîãî çâ’ÿçêó ñòàíäàðòó CDMA çðîñ-
ëà íà 26,2% ïîð³âíÿíî ç ïåðøèì êâàðòà-
ëîì öüîãî ðîêó ³ ñÿãíóëà öèôðè 292 254.
Ê³ëüê³ñòü êîðèñòóâà÷³â êîìïàí³¿ Âåëòîí
Òåëåêîì çá³ëüøèëàñÿ íà 6,7%, ²ÒÑ — íà
19%, CST-Invest — 13,1%, “²íòåðòåëå-
êîì” — 38,3%. Êîìïàí³ÿ “Òåëåñèñòåìè
Óêðà¿íè” ç ëþòîãî çá³ëüøèëà ê³ëüê³ñòü
êîðèñòóâà÷³â äî 25 òèñ.

Êåð³âíèê â³ää³ëó ïðîäàæó êîìïàí³¿ “²í-
òåðòåëåêîì” Àíäð³é Õîìàðíèöüêèé ïîÿñ-
íèâ “Õðåùàòèêó” òàêó òåíäåíö³þ áàæàí-
íÿì êë³ºíò³â ìàòè çâ’ÿçîê çà “ïðÿìèìè”
íîìåðàìè é äîñòóïíîþ ö³íîþ. “Êð³ì òî-
ãî, ÷èííèêàìè çðîñòàííÿ ïîïóëÿðíîñò³
öüîãî çâ’ÿçêó º ðîçøèðåííÿ ìåðåæ³ ïî-
êðèòòÿ, âèã³äí³ òàðèôè, ï³ëüãîâ³ ö³íè íà
òåëåôîíí³ àïàðàòè, àêòèâíà ðåêëàìíà
êàìïàí³ÿ òà ³íø³ ìîìåíòè”,— ñêàçàâ ïàí
Õîìàðíèöüêèé.

Çà äàíèìè ò³º¿ æ êîìïàí³¿, â äðóãîìó
êâàðòàë³ 2007-ãî ñêîðîòèëàñÿ ê³ëüê³ñòü
êîðèñòóâà÷³â ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó îïåðà-
òîðà Ãîëäåí Òåëåêîì. Çà ìèíóëèé ð³ê
êîìïàí³ÿ çá³ëüøèëà ê³ëüê³ñòü àáîíåíò³â
íà 7,4%, òîáòî äî 51 òèñ. Ç öèì ïîêàç-
íèêîì âîíè çàêð³ïèëèñÿ íà 5-ìó ì³ñö³
ñåðåä íàäàâà÷³â ïîñëóãè. À âò³ì, ó äðó-
ãîìó êâàðòàë³ 2007-ãî â³í çìåíøèâñÿ íà
3,9%, àáî äî 49 òèñ. àáîíåíò³â. Äèðåê-
òîð êîìïàí³¿ Ãîëäåí Òåëåêîì ç³ çâ’ÿçê³â

ç ãðîìàäñüê³ñòþ Íàòàë³ÿ Ñòðàæíèê ïî-
ÿñíèëà “Õðåùàòèêó”, ùî êîìïàí³ÿ íå
îð³ºíòóºòüñÿ íà ðåçóëüòàòè ÷è¿õîñü äî-
ñë³äæåíü ³ íåçàáàðîì ïðåçåíòóº âëàñí³
äàí³. “Ìîæó ñêàçàòè, ùî îñòàíí³ì ÷àñîì
ñïðàâä³ íåìàº çíà÷íîãî ïðèðîñòó â ê³ëü-
êîñò³ àáîíåíò³â, àëå öå çóìîâëåíî íàñè-
÷åííÿì ðèíêó. Êð³ì òîãî, áàãàòî êîðèñ-
òóâà÷³â ìàþòü êàðòî÷êè ê³ëüêîõ îïåðàòî-
ð³â. Òàêà ñîá³ íåçíà÷íà ì³ãðàö³ÿ ì³æ îïå-
ðàòîðàìè ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó. Îäíàê ð³ç-

êèõ ñêîðî÷åíü íåìàº”,— çàçíà÷èëà ïàí³
Ñòðàæíèê.

Êîìïàí³ÿ ÌÒÑ (UMC) ïîÿñíþº ñêî-
ðî÷åííÿ ê³ëüêîñò³ ñâî¿õ àáîíåíò³â íà 3%
“çà÷èñòêîþ” êë³ºíò³â, ÿê³ îòðèìàëè íî-
âîð³÷í³ àêö³éí³ ïàêåòè, àëå íå ñêîðèñòà-
ëèñÿ íèìè ïðîòÿãîì âèçíà÷åíîãî ÷àñó.
Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà äåïàðòàìåíòó çâ’ÿç-
ê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ ÌÒÑ Îëåíè Êîõà-
íîâñüêî¿, ê³ëüê³ñòü íîâèõ ï³äêëþ÷åíü äî
ìåðåæ³ ñòàá³ëüíà

Корист вачі спо шаються на дешеві “прямі” номери й переходять зі стандарт GSM
(на фото) на CDMA
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Ó÷àñíèöÿ ñëàâíîçâ³ñíîãî
“ÐÅÏó” Ëåñÿ Õîìåíêî çàÿâèëà
ïðî ñåáå íà ïî÷àòêó 2005 ðîêó
öèêëîì “Äà÷í³ ìàäîííè”. À
âò³ì, â³ä ìàäîíí ó êëàñè÷íîìó
ðîçóì³íí³ íà ¿¿ ïîëîòíàõ íå áó-
ëî í³÷îãî. Âåëåòåíñüê³ ô³ãóðè,
ùî âèâèùóâàëèñÿ íàä ãðÿäêà-
ìè, çäàâàëèñÿ ðàäøå íå æ³íî-
÷èìè ïîñòàòÿìè, à íåçíàíèìè
äîòåïåð ã³ãàíòñüêèìè ñêóëüïòó-
ðàìè, âèë³ïëåíèìè ùå çà ÷àñ³â
àíòè÷íîñò³. Îñü ò³ëüêè ãåðîÿìè
õóäîæíèöÿ çðîáèëà íå áîã³â ÷è
ïîëêîâîäö³â, à çâè÷àéí³ñ³íüêèõ
æ³íîê, ÷è¿ “³ìïåð³¿” ñÿãàþòü íå
á³ëüøå øåñòè ñîòîê.

Çà ìèíóë³ ðîêè â ìàíåð³ Ëåñ³
Õîìåíêî ìàëî ùî çì³íèëîñÿ. Ò³

ñàì³ ãåðî¿ — “ìàëåíüê³” ëþäè â
ìîìåíò ìàêñèìàëüíîãî ô³çè÷íî-
ãî íàïðóæåííÿ (ðîá³òíèêè ç â³ä-
á³éíèìè ìîëîòêàìè, êóïàëüíèö³
â áàñåéí³ ÷è ìîðæ³ á³ëÿ îïîëîí-
êè ó Ã³äðîïàðêó), âæå âï³çíàâàí³
Ãóë³âåðîâ³ îá’ºìè, ðîä÷åíê³âñüêà
ïëàêàòíà ñòèë³ñòèêà, à çàðàçîì ³
ñïðîáà âèçíà÷èòèñÿ ùîäî òðàäè-
ö³é ñîöðåàë³çìó ç éîãî òÿæ³ííÿì
äî âåëèêèõ ôîðì ³ ãåðî¿çàö³ºþ
“ëþäåé ïðàö³”.

Äî ö³º¿ òðàäèö³¿ Ëåñÿ Õîìåíêî,
áåçóìîâíî, ñòàâèòüñÿ ³ðîí³÷íî.
Ïðîòå ³ðîí³ÿ àæ í³ÿê íå ãîëîâíà
ôàðáà â åìîö³éí³é ïàë³òð³ ¿¿ êàð-
òèí. Ò³ëî ÿê òåìà õâèëþº õóäîæ-
íèöþ ö³ëêîì ñåðéîçíî, òîæ çðî-
çóì³ëî, ÷îìó â³ä öèêëó äî öèêëó

âîíà òàê íàïîëåãëèâî äîñë³äæóº
ð³çíîìàí³òí³ ðàêóðñè. Ó öüîìó
ñåíñ³ “Ìîðæ³” — âæå íàâ³òü íå
ïðîäîâæåííÿ, à ñïðàâä³-òàêè çà-
âåðøåííÿ òåìè, ïðèíàéìí³ ñâ³ä-
÷åííÿ ïðî ¿¿ âè÷åðïàí³ñòü. Àäæå
íåäàðåìíî àâòîðêà ðîçì³ñòèëà
ñâî¿õ ïåðñîíàæ³â ñàìå á³ëÿ îïîëî-
íîê, íà ìåæ³ çåìë³ é âîäè. Âðîñ-
ëèìè â çåìëþ âèäàâàëèñÿ ãåðî¿
“Äà÷íèõ ìàäîíí” ³ “Ðîá³òíèê³â”,
ìàëåíüê³ ñó÷àñí³ âåëåòí³, ïîáà÷å-
í³ î÷èìà êîìàõ. Äåÿêèé ÷àñ ïî
òîìó ò³ ñàì³ îãðÿäí³ æ³íêè ó “Êó-
ïàëüíèöÿõ”, íàñòóïí³é ñåð³¿ Ëåñ³
Õîìåíêî, ùàñëèâî ïåðåêèäàëèñÿ
ï³ä âîäîþ, íà÷å ïðèâ÷àþ÷è âëàñ-
íå ò³ëî äî íåâàãîìîñò³. Áàëàíñ ì³æ
ã³ïåðáîë³çîâàíîþ ò³ëåñí³ñòþ ³ âè-
òîí÷åí³ñòþ, íåâàãîì³ñòþ ó íîâî-
ìó öèêë³ íàðåøò³ çíàéäåíî îñòà-
òî÷íî, òîæ, ìàáóòü, íàéáëèæ÷èì
÷àñîì íàì ïîòàëàíèòü ïîáà÷èòè
çîâñ³ì ³íøó Ëåñþ Õîìåíêî. À ïî-
êè öüîãî íå ñòàëîñÿ, ìàºìî ÷óäî-
âó íàãîäó çàìèñëèòèñÿ õî÷à á íàä
òèì, çâ³äêè ó çóõâàëèõ òà íà÷åáòî
öèí³÷íèõ ìîëîäèõ õóäîæíèê³â òàê
áàãàòî í³æíîñò³ äî ñâî¿õ êàðèêà-
òóðíèõ ã³ãàíò³â?..

Ìîðæ³ ïðèïëèâëè
Âèñòàâêà Ëåñ³ Õîìåíêî â “Ìèñòåöüêîìó àðñåíàë³”
Îðèñÿ ÑÎÐÎÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У алереї "Мистець ий арсенал" триває "репівсь ий"
сезон — естафет від "Метели ів" Володимира К знє-
цова вчора прийняли "Моржі" Лесі Хомен о. Нові ро-
боти иївсь ої х дожниці продовж ють портретн серію
"малень их і антів", же визнан фахівцями я одн з
найці авіших тем.

“Тендітна” моржиха на раю ополон и

— Ùå ç îñåí³ 2005 ðîêó ìè â³ä-
áèâàºìî ðåéäåðñüê³ àòàêè ç ìå-
òîþ çàõîïëåííÿ ïðèì³ùåíü, â³ä-
âåäåíèõ äëÿ ìèñòåöüêèõ ãàëåðåé

íà Àíäð³¿âñüêîìó óçâîç³. Êîëè æ
íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî òèæíÿ 15-
20 îñ³á ç êàâêàçüêîþ çîâí³øí³-
ñòþ, âïðàâíî îðóäóþ÷è ëîìàìè

³ ìîëîòàìè, ïîâèáèâàëè â³êíà-
äâåð³ òà óâ³ðâàëèñÿ â ïðèì³ùåí-
íÿ Àñîö³àö³¿, çâåðíóëèñÿ ïî äî-
ïîìîãó äî ñòîëè÷íî¿ âëàäè. Ð³÷ ó
ò³ì, ùî îäðàçó ï³ñëÿ çàõîïëåííÿ
áóä³âë³ ñâàâ³ëüíèêè ïîòðîùèëè
âñå ìàéíî, ïî-õàçÿéñüêè çàì³-
íèâøè íà íîâå. Òî áóëè ñïðàâæ-
í³ ïðîôåñ³îíàëè-ðåéäåðè. ̄ õ â³ä-
ð³çíÿº â³ä áàíäèò³â òå, ùî ä³þòü
÷³òêî, ÿ á íàâ³òü ñêàçàâ, ãðàìîò-
íî ç þðèäè÷íî¿ òî÷êè çîðó, ï³ä-
êîâàí³ ðåñóðñàìè, à òàêîæ þðè-
äè÷íî ³ ô³íàíñîâî. ßê ç’ÿñóâàëî-
ñÿ, âîíè ïåðåóêëàëè óãîäó ç
Óêðà¿íñüêîþ íàö³îíàëüíîþ êîì-
ïàí³ºþ ç óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè íà
íàøå ïðèì³ùåííÿ äëÿ âëàñíîãî

(êîíêðåòíîãî) âèäó ä³ÿëüíîñò³.
Òà êîíêóðñ áóëî ïðîâåäåíî íå-
êîðåêòíî, òîìó ùî ïîïåðåäí³é
îðåíäàòîð — Àñîö³àö³ÿ ä³ÿ÷³â ñó-
÷àñíîãî ìèñòåöòâà — òàì çâó÷àâ
ëèøå íîì³íàëüíî. Éîãî ïðîïî-
çèö³þ, âëàñíå, íå ðîçãëÿäàëè. Ó
ïðîòîêîë³ êîíêóðñó çàçíà÷åíî,
ùî êîíêóðåíò, òîáòî Íàö³îíàëü-
íà êîìïàí³ÿ ç óïðàâë³ííÿ àêòè-
âàìè, çàïðîïîíóâàâ êðàùó ô³-
íàíñîâó äîïîìîãó äëÿ Ïîä³ëü-
ñüêîãî ðàéîíó. Òàêèì ÷èíîì ãî-
ëîâà ðàéîíó ªâãåí Ðîìàíåíêî,
ïîñèëàþ÷èñü íà åêîíîì³÷íó äî-
ö³ëüí³ñòü, íà ìîþ äóìêó, ïðîñòî
âáèâàº ïîïåðåäíþ êóëüòóðíó ³í-
ñòèòóö³þ. Àäæå íå ìîæíà âèð³-
øóâàòè í³áè íà âëàñí³é âîò÷èí³
ïèòàííÿ åêîíîì³êè â òàêîìó ñåð-
éîçíîìó âåëèêîìó ðàéîí³ ì³ñòà,
äå º çàâîäè, áàíêè, âåëè÷åçí³ ô³-
íàíñîâ³ êîìïàí³¿, çà ðàõóíîê òèõ
îñêîëê³â êóëüòóðè, ÿê³ âîëåþ äî-
ë³ çîñåðåäèëèñÿ íà Ïîäîë³. Ð³÷ ó
ò³ì, ùî â çàêîí³ ïðî áþäæåò íà
2007 ð³ê ç’ÿâèëàñÿ 118 ñòàòòÿ,
êîòðà é äàëà ñòàðò öèì ïðîöå-
ñàì.

— Íàãàäàéòå ÷èòà÷àì, ïðî ùî
òàì éäåòüñÿ?

— Ïðî òå, ùî âñ³ îðåíäàð³ íà
îäíàêîâèõ óìîâàõ ïîâèíí³ áðà-
òè ó÷àñòü ó êîíêóðñàõ. Òàêèì
÷èíîì, ç îäíîãî áîêó, â êåð³â-
íèöòâà ðàéîíó ç’ÿâëÿþòüñÿ ìîæ-
ëèâîñò³ äëÿ âïîðÿäêóâàííÿ
îðåíäè, à ç ³íøîãî — â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü çà ïîë³òèêó, ÿêó âîíè
ïðîâîäÿòü. Ó çãàäàíîìó âèïàäêó
Ïîä³ë ñòàâ îäíèì ³ç òèõ ðàéîí³â,
äå, ñêîðèñòàâøèñü ö³ºþ ñòàòòåþ,
ðîçïî÷àëè, íå ïîáîþñü öüîãî
ñëîâà, â³éíó ç êóëüòóðíèìè ³í-
ñòèòóö³ÿìè òà ìèñòåöòâîì íà
ïðàêòèö³. Ìåíå äóæå íåïîêî¿òü
äîëÿ Àíäð³¿âñüêîãî óçâîçó, êîò-
ðèé àêòèâíî ðîçïðîäóþòü. Âè-
êèäàþòü íà âóëèöþ òâîð÷³ ìàé-
ñòåðí³, ÿê³ º ãóìàí³òàðíèì ôîí-

äîì. Äî òîãî æ ñàìå âîíè ñòâî-
ðþþòü íåïîâòîðíèé êîëîðèò
Àíäð³¿âñüêîãî óçâîçó.

— Àëå æ Êè¿âðàäà îñòàíí³ì ð³-
øåííÿì çàáëîêóâàëà ïðèâàòèçà-
ö³éíèé ñïèñîê, âèñóíóòèé íà
ðàéîíí³é ðàä³.

— Òàê. Ïî ñóò³, ìîæíà ñòâåð-
äæóâàòè, ùî öå áóâ ïåðøèé êðîê,
àáè ïîçáóòèñÿ ö³º¿ “ïóõëèíè”, òà
ñïðàâæíÿ ðîáîòà ùå ïîïåðåäó.
Ïîòð³áíî áóäå ùå é ñòâîðèòè êî-
ì³ñ³þ, êóäè îáîâ’ÿçêîâî ìàþòü
óâ³éòè àâòîðèòåòè â ãàëóç³ êóëüòó-
ðè òà ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêîñò³.
Ìè ïðåêðàñíî ðîçóì³ºìî, ùî íå
çäàòí³ çàõèñòèòè âñ³ òâîð÷³ ìàé-
ñòåðí³, îñê³ëüêè ¿õ ìîæóòü âèêî-
ðèñòàòè íå çà ïðèçíà÷åííÿì àáî
òàì ïðàöþâàòèìóòü íå òâîð÷³ êî-
ëåêòèâè. Ùå º çàãðîçà äåãðàäàö³¿
òâîð÷î¿ îñîáèñòîñò³. Çâè÷àéíî æ,
ñòîðîíè ìàþòü êîíêóðóâàòè ç
êóëüòóðíèìè ³íñòèòóö³ÿìè, ïðîòå
ëèøå â òîìó ðàç³, êîëè åêñïåðòà-
ìè áóäóòü àâòîðèòåòè, ïðîôåñ³î-
íàëè. Òàêà åêñïåðòíà ðàäà, çà äà-
íèìè ³íâåíòàðèçàö³¿ ñòàíîì íà
2006 ð³ê, ìàº âèçíà÷èòè: çà ÿêè-
ìè ïîìåøêàííÿìè òðåáà çàêð³ïè-
òè êóëüòóðíî-ìèñòåöüê³ çàêëàäè ³
ÿê³ îðåíäàð³ çìîæóòü çðîáèòè âà-
ãîìèé âíåñîê ó õóäîæí³é òà êóëü-
òóðíèé ïðîöåñ. Îòîæ ïîòð³áíà
ñòàá³ëüí³ñòü. Íàëåæèòü âêëàäàòè
êîøòè â îáëàäíàííÿ, òåõí³÷íèé
ðîçâèòîê, ðåìîíò, ðåñòàâðàö³þ. Òà
êóëüòóðíà ³íñòèòóö³ÿ ÷è òâîð÷à
ìàéñòåðíÿ, ÿêà âîëîä³º ïðèì³ùåí-
íÿì, ìàº é á³ëüøå ìîæëèâîñòåé
äëÿ ïëàíóâàííÿ ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³
òà âêëàäàííÿ ðåñóðñ³â. Ïðîáëåìà
â òîìó, ùî â òèõ, õòî çàéìàºòüñÿ
òàêîþ ä³ÿëüí³ñòþ, àáî ìàëî, àáî
ïðàêòè÷íî íåìàº ãðîøåé äëÿ ïðè-
âàòèçàö³¿ ïðèì³ùåííÿ. Äî ñëîâà,
äåñÿòü ðîê³â òîìó â Ëüâîâ³ õóäîæ-
íèêàì ïðîñòî ïîäàðóâàëè ìàé-
ñòåðí³, ³ öå ïîñïðèÿëî â³äðîäæåí-
íþ ³ ñïëåñêó êóëüòóðè

“Êè¿âðàäà çðîáèëà ïåðøèé 
êðîê íàçóñòð³÷ ìèòöÿì”
Ãàëåðèñò ªâãåí Êàðàñü — ïðî âçàºìîä³þ ä³ÿ÷³â ìèñòåöòâ ç ì³ñüêîþ âëàäîþ

Íàòàë³ÿ Ç²Í×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Після звернення митців Подільсь о о район до сто-
личної влади Київрада забло вала приватизаційний
списо , отрий б ло вис н то на районній раді, а та-
ож звільнила від орендної плати офісні приміщення
творчих спіло . Про подальші плани співпраці митців з
місцевою владою розповів "Хрещати " президент
Асоціації діячів с часно о мистецтва У раїни Єв ен
Карась.

Асоціація діячів с часно о мистецтва У раїни опинилася в осаді рейдерів
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Ïî-ïåðøå, êîæåí ÷åòâåðòèé
äîðîñëèé ìåøêàíåöü ì³ñòà, ðàéî-
íè ÿêîãî îõîïëåí³ òåëåêîìóí³êà-
ö³éíîþ ìåðåæåþ “Âîë³”, º àêòèâ-
íèì þçåðîì.

Ïî-äðóãå, 87% îïèòàíèõ êîðèñ-
òóºòüñÿ åëåêòðîííîþ ïîøòîþ,
76% — ïåðåãëÿäàþòü íîâèíè,
7% — øóêàþòü ðîáîòó, 69% —

ñêà÷óþòü ³íôîðìàö³þ, 66% — ìó-
çèêó é ô³ëüìè, 58% — ïðîãðàìè
é äðàéâåðè, 59% — ñï³ëêóþòüñÿ â
÷àòàõ ³ ìåñåíäæåðàõ, 46% ãðàþòü
â îí-ëàéí³ãðè ÷è ðîçâàæàþòüñÿ
(íàïðèêëàä, ó ñëóæá³ çíàéîìñòâ),
28% — ïåðåãëÿäàþòü òåëåâ³ç³éí³
ïðîãðàìè, 28% — âèêîðèñòîâóþòü
ïðîãðàìè ãîëîñîâîãî çâ’ÿçêó

Âîäîþ ³ ìå÷åì
“1+1” ïîêàæå ìóëüòñåð³àë 
ïðî õðåùåííÿ Ðóñ³

Äî ñòâîðåííÿ ìóëüòô³ëüìó áó-
ëî çàëó÷åíî êîìïàí³þ “Áàá³÷-
äèçàéí”, êîòðà êîëèñü ïðàöþâà-
ëà íàä ìóëüòèïë³êàö³éíèìè “Âå-
ëèêèìè ïåðåãîíàìè”, êîíñóëü-
òàíò³â ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
“Õðåùåííÿ Ðóñ³” é îòöÿ Âàäè-
ìà — ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà òåëå-
êîìïàí³¿ “Ãëàñ Áîæèé”. Äæåðå-
ëîì ³íôîðìàö³¿ äëÿ àâòîð³â ïðî-
åêòó ñòàâ îäèí ³ç íàéäàâí³øèõ
äîêóìåíò³â — Ëàâðåíò³¿âñüêèé
ë³òîïèñ.

20-ñåð³éíèé ô³ëüì ðîçãëÿäàº
ê³ëüêà åòàï³â õðåùåííÿ Ðóñ³.
Ñïî÷àòêó — çà ðèìñüêèì êàíî-
íîì, òîáòî ç ê³íöÿ IÕ ñòîë³òòÿ òà
ïðîòÿãîì Õ, òîáòî â³ä Àñêîëüäà
äî Âîëîäèìèðà. À ïîò³ì çà â³çàí-
ò³éñüêèì (ãðåöüêèì) êàíîíîì —
ïî÷àòîê ÕI ñòîë³òòÿ, âæå ï³ñëÿ
õðåùåííÿ Ðóñ³ Âîëîäèìèðîì. Ñà-

ìå ç öèìè äàòàìè ïîâ’ÿçàíèé ïî-
÷àòîê ñòâîðåííÿ ë³òîïèñó, ÿê ïî-
ÿñíèëè “Õðåùàòèêó” ó ïðåñ-
ñëóæá³ “1+1”.

Ë³òîïèñ, çîêðåìà, ñâ³ä÷èòü, ùî
Âîëîäèìèð óñâ³äîìèâ ìàðí³ñòü
ÿçè÷íèöòâà ³ âèð³øèâ ïðèéíÿòè
ñïðàâæíþ â³ðó. Çóïèíèâñÿ íà
õðèñòèÿíñüê³é. Òà ãîðä³ñòü íå äî-
çâîëèëà éîìó çðîáèòè öå çâè÷-
íèì øëÿõîì, òîìó Âîëîäèìèð ï³-
øîâ â³éíîþ íà Õåðñîíåñ. Íåñïî-
ä³âàíî âòðàòèâ ç³ð. Àëå ï³ñëÿ õðå-
ùåííÿ ñâîãî íàðîäó Ãîñïîäü ïî-
âåðíóâ éîìó çäàòí³ñòü áà÷èòè.

Õî÷à ³ñòîðèêè ìîæóòü íå ïî-
ãîäèòèñÿ ³ç â³ðîã³äí³ñòþ ôàêò³â,
âèêëàäåíèõ ó ïðîåêò³ “1+1”, àëå
ãëÿäà÷àì, íàïåâíå, áóäå ö³êàâà
âåðñ³ÿ ë³òîïèñó, íà ÿêó ïîñè-
ëàºòüñÿ á³ëüø³ñòü ïðàâîñëàâíèõ
ä³ÿ÷³â

28% ³íòåðíåò-
êîðèñòóâà÷³â
ïåðåãëÿäàþòü
òåëåïðîãðàìè 
íà ñàéòàõ

Á³ëüøå, 
àí³æ òåëåêàíàë

— Êîëè â ñòðóêòóð³ “1+1” áó-
ëî ñòâîðåíî âàø äåïàðòàìåíò ³
÷èì öå çóìîâëåíî?

Àíäð³é Øåõîâöîâ: — Äåïàðòà-
ìåíò ñòâîðåíî íà ïî÷àòêó öüî-
ãî ðîêó äëÿ ðîçðîáëåííÿ ³ âïðî-
âàäæåííÿ âñ³õ ïðîåêò³â, ÿê³ íå
âõîäÿòü äî îñíîâíîãî á³çíåñó
ñòóä³¿ “1+1”, òîáòî òåëåâ³ç³éíî-
ãî ìîâëåííÿ â Óêðà¿í³. Öå çó-
ìîâëåíî ãîëîâíèì çàâäàííÿì,
ÿêå àêö³îíåðè êîìïàí³¿ ñòàâëÿòü
ïåðåä íàìè,— ïîñòóïîâå ïåðå-
òâîðåííÿ “1+1” ç òåëåâ³ç³éíî¿
íà ïîâíîö³ííó ìåä³éíó ñòðóêòó-
ðó. Ãîëîâí³ íàïðÿìêè, ÿê³ ìè
ðîçâèâàºìî,— öå ì³æíàðîäíå
ìîâëåííÿ (êàíàë “1+1 Interna-
tional”) òà ³íòåðíåò-ïðîåêòè.

— Êîæíà òåëåêîìïàí³ÿ, êîòðà
ïîâàæàº ñåáå, ìàº ñâ³é ³íòåðíåò-
ñàéò. ª â³í ³ â “ïëþñ³â”. ßê³ ùå
ïðîåêòè âè ìàºòå íà óâàç³?

— JumpTV òà iPlus. Ó òðàâí³
òåëåêàíàë “1+1 International”
ðîçïî÷àâ åô³ðíå ìîâëåííÿ â ²í-
òåðíåò³ íà ïëàòôîðì³ JumpTV.
Éäåòüñÿ ïðî äèñòðèáóö³þ êîí-
òåíòó ó ñâ³òîâ³é åëåêòðîíí³é ìå-
ðåæ³ ÷åðåç ñàéò JumpTV. com.
Öå îäíà ç ïðîâ³äíèõ ó ñâ³ò³ êîì-
ïàí³é, ÿêà çä³éñíþº â ²íòåðíåò³
ìîâëåííÿ íàö³îíàëüíèõ òåëåêà-
íàë³â ó ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó
(ïîíàä 250 êàíàë³â ç ïîíàä 70
êðà¿í ñâ³ò).

— Ùî ìîæíà ïîáà÷èòè íà ñàé-
ò³?

— Ïåðåäóñ³ì âèïóñêè íîâèí,
ñïîðòèâí³ é ðîçâàæàëüí³ ïðî-
ãðàìè. Ìè, íàïðèêëàä, ïðîïî-
íóâàëè ÷è ïðîïîíóºìî äëÿ ïå-
ðåãëÿäó âèïóñêè ÒÑÍ, “Ñí³äà-
íîê ç “1+1”, àâòîðñüê³ ïðîãðà-
ìè “Áåç òàáó”, “×îðíèì ïî á³-
ëîìó”, “Ñìà÷íà êðà¿íà”, òîê-
øîó “ß òàê äóìàþ”, “Åï³öåíòð”.
Òàêîæ ïðîãðàìè, ÿê³ ìè îòðè-
ìóºìî â³ä ³íøèõ óêðà¿íñüêèõ êà-
íàë³â, ùî íå ìàþòü ì³æíàðîä-

íî¿ âåðñ³¿, ïðîäóêö³þ ïðîäàêøí-
ñòóä³é.

Àáîíåíòàìè ñàéòó º ïðåäñòàâ-
íèêè ïîíàä 100 êðà¿í. Äèâèòè-
ñÿ ïåðåäà÷³ ìîæíà íà äîìàøí³õ
êîìï’þòåðàõ, íîóòáóêàõ, òåëåâ³-
çîðàõ (îñíàùåíèõ äîñòóïîì â
²íòåðíåò) òà ìîá³ëüíèõ òåëåôî-
íàõ.

— Ìîá³ëüíå òåëåáà÷åííÿ äåäà-
ë³ àêòèâí³øå ïîñóâàºòüñÿ íà Çà-
õîä³. ª ³ â Óêðà¿í³ ïåâí³ ïðîåê-
òè. Îäíàê ôàõ³âö³ ñõèëÿþòüñÿ äî
äóìêè, ùî ïðîñòî ïåðåíåñòè çâè-
÷àéí³ òåëåâ³ç³éí³ ïåðåäà÷³ íà ìî-
á³ëüíèê — öå íå çîâñ³ì ïðàâèëü-
íî. Òðåáà ãîòóâàòè äëÿ íèõ ³ ñïå-
ö³àëüíèé êîíòåíò: êîðîòåíüê³ ñþ-
æåòè, êë³ïè øèðîêèì ÷è ñåðåäí³ì
ïëàíîì. ×è áóäå “1+1” ñòâîðþ-
âàòè òàê³ ïðîãðàìè?

— Òàê. Ìè ïëàíóºìî ñòâîðþ-
âàòè êîíòåíò ñóòî äëÿ ìîá³ëü-
íîãî òåëåáà÷åííÿ.

— ×è ðîçâèâàþòü ³íø³ òåëåêà-
íàëè Óêðà¿íè íîâ³ íàïðÿìêè á³ç-
íåñó ïîçà òåëåâ³ç³éíèì ìîâëåí-
íÿì?

— Äåÿê³, çäàºòüñÿ, âæå ïðàöþ-
þòü íàä òèì, àëå ÿ íå ìîæó íà-
çâàòè æîäíîãî òåëåêàíàëó, êîò-
ðèé ðîáèâ áè öå òàê ö³ëåñïðÿ-
ìîâàíî, ÿê “1+1”.

— Âè çãàäàëè ùå îäèí ³íòåð-
íåò-ïðîåêò — iPlus. Ùî öå?

Ñåðã³é Ãàïî÷åíêî: — Éäåòüñÿ
ïðî ³íôîðìàö³éíî-ðîçâàæàëü-
íèé ïîðòàë, ÿêèé ³ñíóº ç ìèíó-
ëîãî ì³ñÿöÿ. Éîãî âèíÿòêîâ³ñòü
ó òîìó, ùî öå ïåðøèé ó ñâî¿é
êàòåãîð³¿ ïîðòàë, ùî ïîºäíóº
â³ä÷óòòÿ òåëåáà÷åííÿ ç êîìóí³êà-
òèâíèìè ìîæëèâîñòÿìè ²íòåð-
íåòó. Òàì º îñòàíí³ íîâèíè ³ ôî-
òî- ÷è â³äåîìàòåð³àëè äî íèõ,
ïîêàç ³íôîðìàö³éíèõ ïðîãðàì,
ìîæíà çàëèøèòè êîìåíòàð³, âè-
ñòàâëÿòè ðåéòèíã ñòàòòÿì ÷è ôî-
òîçí³ìêàì, ñòâîðþâàòè âëàñí³

ôàéëè òà âåñòè áëîãè, çàâàíòà-
æóâàòè ôîòî- ÷è â³äåîìàòåð³àëè
â ðîçä³ëàõ “Äðóç³” é “Ôë³ðò”.
Òàêîæ öå ïåðñïåêòèâíèé ðåê-
ëàìíèé ðåñóðñ â ²íòåðíåò³ äëÿ
ðîçì³ùåííÿ â íüîìó ïðîâ³äíè-
ìè óêðà¿íñüêèìè êîìïàí³ÿìè
³íôîðìàö³¿ ùîäî ïðîñóâàííÿ
âëàñíèõ òîâàð³â òà ïîñëóã.

— Â ðåë³ç³ äî iPlus çàçíà÷åíî,
ùî íà öüîìó ñàéò³ áóäóòü òàêîæ
íîâèíè ³ â³äåîìàòåð³àëè, ùî ç
ÿêèõîñü ïðè÷èí íå ïîòðàïèëè íà
åêðàí.

— ×àñ, â³äâåäåíèé äëÿ êîæ-
íîãî ñþæåòó ó âèïóñêó òåëåíî-
âèí, äóæå îáìåæåíèé, ³ ïîêàçà-
òè âñå, ùî õî÷å æóðíàë³ñò, íå
çàâæäè âèõîäèòü. Íà ñàéò³ æ
www.iplus.com. ua ìè íå îáìå-
æåí³ â ÷àñ³. Ìàëî òîãî, ÷åðåç
ñâî¿ îñîáëèâîñò³ ðåãóëþâàííÿ
³íôîðìàö³éíîãî ïîëÿ, â ²íòåð-
íåò³ ìè ìîæåìî ðîçì³ñòèòè íà-
â³òü òå, ÷îãî íå ìîæíà ïîáà÷è-
òè ïî òåëåáà÷åííþ. Ñêàæ³ìî,
ÿêóñü ñâàðêó â ïàðëàìåíò³. Ìè
òàêîæ ïóáë³êóâàòèìåìî â³äåî ³
ôîòî, ùî íàì íàäñèëàòèìóòü
â³äâ³äóâà÷³ ñàéòó.

— ×è ï³äðàõîâàíî äîäàòêîâó
³íòåðíåò-àóäèòîð³þ — ðåàëüíó
àáî æ ïîòåíö³éíó — òåëåêàíàëó
“1+1” çà ðàõóíîê äâîõ íàçâàíèõ
ïðîåêò³â?

— Íà îñ³íü ìè ðîçðàõîâóºìî
ìàòè ùîì³ñÿöÿ ïðèáëèçíî 120—
150 òèñÿ÷ óí³êàëüíèõ â³äâ³äóâà-
÷³â öèõ ñàéò³â.

— ×è ãîòóºòå ÿê³ñü ñþðïðèçè
äî íàñòóïíèõ ïàðëàìåíòñüêèõ âè-
áîð³â?

Àíäð³é Øåõîâöîâ: — Òàê. Íà
ïëàòôîðì³ iPlus ìè çàïóñêàºìî
ïðîåêò “²íòåðàêòèâí³ âèáîðè-
2007”. Â³í ñïðÿìîâàíèé íà îð-
ãàí³çàö³þ ä³àëîãó ì³æ êàíäèäà-
òàìè â³ä ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é òà
¿õí³ìè âèáîðöÿìè 

Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
“Õðåùàòèê”

Нещодавно Бюро мар етин ових техноло ій столичної
омпанії "Воля" вивчало ставлення иян ві ом від 16
ро ів до анало ово о телебачення, цифрово о мовлен-
ня і водночас з'ясов вало, чим займаються орист ва-
чі Інтернет . Вчора "Хрещати " отримав ці дані.
Чверть юзерів пере лядає телепро рами на сайтах.

“1+1” âñåðéîç ³äå â ²íòåðíåò
Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
“Õðåùàòèê”

З розвит ом інформаційних техноло ій телебачення пост пово втрачає сво о ля-
дача — він, віддаючи перева динамічном й мобільном стилю життя, дедалі
частіше звертається до Інтернет . Наздо аняючи йо о, теле анал "1+1" почав
розвивати нові напрям и бізнес , щоб перетворити с то телевізійн омпанію на
медійн . Вже восени "плюси" план ють додати до своєї традиційної телевізійної
а диторії ще до 150 тисяч ні альних відвід вачів одраз іль ох сайтів. Учора
ерівни департамент нових напрям ів бізнес "1+1" Андрій Шеховцов та ерів-
ни інтернет-прое тів теле анал Сер ій Гапочен о розповіли "Хрещати ", я
омпанія плестиме свою частин світової пав тини.

Сер ій Гапочен о Андрій Шеховцов

Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
“Õðåùàòèê”

Сьо одні о 16.00 "1+1" демонстр ватиме новий до -
ментальний історичний прое т теле анал — анімацій-
ний серіал "С азання про водохрещення Р сі". За йо о
версією, нязь Володимир, щоб прийняти християн-
ство, вирішив напасти на Херсонес.

Інтернет із засоб спіл вання перетворюється на альтернативний
телеприймач
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— ×èì ïðèâàáèëî âàñ ôåõòó-
âàííÿ?

— Öåé âèä ñïîðòó äóæå áëèçü-
êèé ìåí³, ³ ïðî íüîãî ÿ ìîæó
ãîâîðèòè ãîäèíàìè. Àäæå ôåõ-
òóâàííÿ — öå íå ïðîñòî ô³çè÷-
íå çàãàðòóâàííÿ, ñïîðòèâíèé ðå-
çóëüòàò, à ³ âñåá³÷íèé ãàðìîí³é-
íèé ðîçâèòîê, àêóðàòí³ñòü, ÷åì-
í³ñòü, êóëüòóðà ïîâåä³íêè. Îäíå
ñëîâî, ôåõòóâàííÿ — öå ñïîðò
êîðîë³â. Äî ðå÷³, ÿ áóâ îñîáèñ-
òèì òðåíåðîì êîðîëÿ Éîðäàí³¿.
Íèí³ çàéìàþñÿ ç íàéìîëîäøè-
ìè øêîëÿðàìè. Òðåáà áà÷èòè,
ÿê ö³ ä³òè çì³íþþòüñÿ íà î÷àõ.
Î÷åâèäíî, ùî òðåíóâàííÿ ñïî-
íóêàþòü äî ïîøóêó ñïðàâæí³õ
³äåàë³â, ðîçøèðþþòü êîëî ³íòå-
ðåñ³â. À öå, íà ìîþ äóìêó, íàä-
çâè÷àéíî âàæëèâî ó ïðîöåñ³ âè-
õîâàííÿ. ß ñàì óæå ê³ëüêà ðî-

ê³â åêñïåðèìåíòóþ ó êè¿âñüê³é
øêîë³ ¹ 16 — ïðîâîäæó óðîêè
ô³çêóëüòóðè ç åëåìåíòàìè ôåõ-
òóâàííÿ.

— À ÿê âè ïîòðàïèëè â ê³íî?
— Çàëó÷èâ ìåíå äî ö³º¿ ñïðà-

âè çíàìåíèòèé ðåæèñåð Ñåðã³é
Ïàðàäæàíîâ. Ìåí³ íå ðàç ïðî-
ïîíóâàëè ñòàâèòè íåâåëèê³ áî¿ â
ê³íî. Àëå ñàì ÿ íå çí³ìàâñÿ. Ïà-
ðàäæàíîâ ïðîïîíóâàâ çíÿòèñÿ â
“Êè¿âñüêèõ ôðåñêàõ”, êð³ì òî-
ãî, õîò³â óçÿòè ìåíå ó ô³ëüì çà
êàçêàìè Àíäåðñåíà, ÿêèé ìð³ÿâ
çíÿòè.

— Ñïîðò òà ïîë³òèêà ñóì³ùó-
âàí³?

— Ï³ä ÷àñ âèáîð³â Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ÿ áóâ íà áî-
ö³ êîìàíäè Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-

êîãî. Ðàçîì ç ³íøèìè ñïîðòèâ-
íèìè àâòîðèòåòàìè ÿ â³ääàâ ïå-
ðåâàãó ìîëîäîìó, ùèðîìó é äîá-
ðîìó ó ñòàâëåíí³ äî ëþäåé êàí-
äèäàòîâ³. Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
ìàº áàãàòî ïîçèòèâíèõ ðèñ, ÿê³
ìåí³ áëèçüê³. Íàïðèêëàä, ìåð
âåäå çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ. Íå-
ùîäàâíî âèäàíî ðîçïîðÿäæåííÿ
ïðî çàáîðîíó ïðîäàæó àëêîãî-
ëþ é òþòþíó ïîáëèçó ñòîëè÷íèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.

— Âè áàãàòî ðîê³â ïðîæèëè çà
êîðäîíîì. ßê ïèòàííÿ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ âèð³øóþòü íà Çàõîä³?

— Â ³íøèõ êðà¿íàõ äáàþòü ïðî
ãåíîôîíä. Òàì óñ³ëÿêî ïðîïàãó-
þòü çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ, ä³-
þòü ñïåö³àëüí³ äåðæàâí³ ïðîãðà-
ìè îçäîðîâëåííÿ òà ô³çè÷íîãî
çàãàðòóâàííÿ. Ñêàæ³ìî, ó Õàðá³-
í³ ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³ âæå î ï’ÿò³é
ðàíêó âèõîäÿòü íà ìàéäàí÷èêè
òà â ïàðêè, ðîáëÿòü ô³ççàðÿäêó.
Â íèõ º ñïåö³àëüí³ ïîñòàìåíòè,
íà ÿêèõ âèñòóïàþòü ñïîðòèâí³
³íñòðóêòîðè. Õòî ç ïàëèöÿìè,
õòî ç îáðó÷åì, õòî ç ì’ÿ÷åì, õòî
ç ìå÷åì ÷è øàáëåþ. Êîæåí äå-
ìîíñòðóº ñâî¿ âïðàâè. À ëþäè
ñàìîñò³éíî îáèðàþòü, ùî ¿ì äî
âïîäîáè. Çàéìàþòüñÿ ìàéæå ãî-
äèíó, ïîò³ì óñ³ ðîçõîäÿòüñÿ ïî
äîì³âêàõ, ñí³äàþòü, à âæå òîä³
éäóòü íà ðîáîòó.

— Ùîñü ïîä³áíå çà ðàäÿíñüêèõ
÷àñ³â áóëî ³ â íàñ.

— Òàê. Êîëèñü ó êîæíîìó
äâîð³ ä³ÿâ ñïîðòèâíèé ìàéäàí-
÷èê, ïðè ÆÅÊàõ çáåð³ãàâñÿ
ñïîðòèâíèé ³íâåíòàð. Ä³òëàõè
ï³ñëÿ óðîê³â, à ¿õí³ áàòüêè ó âè-
õ³äí³ çàëþáêè ïðîâîäèëè ÷àñ çà
³ãðàìè. ß ïàì’ÿòàþ ò³ ÷àñè, êî-
ëè â Ã³äðîïàðêó ñòîÿëî ïîíàä
ñòî òåí³ñíèõ ñòîë³â, æâàâ³ “áî¿”
íå âùóõàëè äî íî÷³. Òåïåð òó-
äè ïðèéøîâ âåëèêèé á³çíåñ —
ïîíàáóäîâóâàëè äåñÿòêè êàôå,
êàçèíî, ðåñòîðàí³â. Âñ³ ñïîð-
òèâí³ îñåðåäêè çíèùåíî. Íà-
ïðèêëàä, ó Êèºâ³ çíèêëî çà
ñîòíþ áàñåéí³â, à á³ëüø³ñòü
ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â ïåðå-
òâîðèëèñÿ íà àâòîñòîÿíêè.
Ùîá õî÷ ÿêîñü ïîâåðíóòè ìè-
íóëó ðîçê³ø, íà ìîþ äóìêó,
ïîòð³áíî çîáîâ’ÿçóâàòè çàáó-
äîâíèê³â ùîñü ðîáèòè é äëÿ
ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü. Ìàþòü áó-
òè áàñåéíè, ñïîðòêîìïëåêñè òà
äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè.

— Àëå æ êîøòóº öå ÷èìàëî.
— Áåçóìîâíî, íà öå ïîòð³áí³

êîøòè. ß íå ðàç ïðîïîíóâàâ öþ
ïðîãðàìó êîëèøíüîìó ìåðîâ³.
Îìåëü÷åíêî íà÷åáòî ³ áóâ ãîòî-
âèé ¿¿ ðåàë³çóâàòè. Àëå äàë³ áà-
ëà÷îê ñïðàâà íå ï³øëà — íà
ñïîðò ãðîøåé áðàêóâàëî. Íàðà-
ç³ âè ìîæåòå ïåðåñâ³ä÷èòèñÿ, ùî
ñòîëè÷íà âëàäà ³ çîêðåìà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé öèì ïèòàííÿì
îï³êóþòüñÿ. Íèí³ ðåêîíñòðó-
þþòü çàíåäáàíó ³íôðàñòðóêòó-
ðó, ïî ì³ñòó â³äêðèâàþòü ñïîð-
òèâí³ ñåêö³¿, îáëàøòîâóþòü äè-
òÿ÷³ ìàéäàí÷èêè. Öå âåëèêèé
êðîê óïåðåä

“Ìåí³ ³ìïîíóº òå,
ùî íîâà âëàäà 
îï³êóºòüñÿ 
çäîðîâ’ÿì êèÿí”
Ôåõòóâàëüíèê Þð³é ×èæ ïðî ê³íî, 
ñïîðò ³ ïîë³òèêó
Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Юрій Чиж — засл жений працівни фізичної льт ри
та спорт , дворазовий чемпіон світ , чемпіон Євро-
пи, п’ятиразовий чемпіон світ серед війсь овосл ж-
бовців та п’ятнадцятиразовий чемпіон Радянсь о о
Союз й У раїни з фехт вання на рапірах. Б в он-
с льтантом та часни ом батальних інозйомо . Де-
сять ро ів працював за ордоном, трен ючи збірні
США, Т реччини, ПАР, У орщини, ороля Йорданії. З
2003 ро очолює міжнародн бла одійн ор аніза-
цію "Асоціація чемпіонів У раїни, Європи, світ ,
Олімпійсь их і ор". Відомий спортсмен поділився з
"Хрещати ом" своїми по лядами, я потрібно дітей
вчити здорово о способ життя.

Юрій Чиж не байд жий до долі підростаючо о по оління
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18 ëèïíÿ î
19.00 â àðò-öåíòð³
Ïàâëà Ãóäèìîâà
“ß Ãàëåðåÿ” ó
ðàìêàõ ïðîåêòó
“Íàøå ìèñòåö-
òâî” â³äáóäåòüñÿ
â³äêðèòòÿ âèñòàâ-
êè êàðòèí óêðà¿í-
ñüêèõ õóäîæíè-
ê³â. Ó ö³é ïåðø³é
çá³ðí³é åêñïîçè-
ö³¿ ãàëåðå¿ ñâîþ
òâîð÷³ñòü ïðåä-
ñòàâëÿòü 14 â³ò-
÷èçíÿíèõ ìèòö³â: Ïàâëî Ìàêîâ,
Îëåêñàíäð Ñóõîë³ò, Âëàäà Ðàëêî,
Îëåíà Áëàíê, ²ãîð ßíîâè÷, Îëåã
Òèñòîë, Ìèêîëà Ìàöåíêî, Ìàðè-
íà Ñêóãàðüîâà, Ñåðã³é Êàéäàê, Âî-
ëîäèìèð Áóäíèêîâ, Îëåêñàíäð Áà-
áàê, Òàìàðà Áàáàê, Àíäð³é Ñàãàé-
äàê³âñüêèé òà Òèáåð³é Ñèëüâàø³.
Á³ëüø³ñòü ðîá³ò óêðà¿íñüêèé ãëÿ-
äà÷ ïîáà÷èòü óïåðøå.

Åêñïîçèö³ÿ òðèâàòèìå äî 29
ñåðïíÿ, à ñåçîí îñ³íü-çèìà â àðò-
öåíòð³ áóäå îçíàìåíîâàíî íèçêîþ

ïåðñîíàëüíèõ âèñòàâîê öèõ õóäîæ-
íèê³â.

Òàêîæ âîñåíè âèäàâíèöòâî
“Àðòáóê” çàïðîïîíóº øàíóâàëü-
íèêàì ìèñòåöòâà êíèæêó-àëüáîì
“Íàøå ìèñòåöòâî”, â ÿê³é áóäå
ïðåäñòàâëåíî ðîáîòè çãàäàíèõ
ìàéñòð³â.

Àðò-öåíòð Ïàâëà Ãóäèìîâà “ß
Ãàëåðåÿ”. Ãðàô³ê ðîáîòè: 10.00—
20.00. Âõ³ä â³ëüíèé. Àäðåñà: âóë.
Âîëîñüêà, 55/57 (ì. “Êîíòðàêòîâà
ïëîùà”). Òåëåôîí 537-33-51

“ß Ãàëåðåÿ”
Â³äêðèòòÿ âèñòàâêè “Íàøå ìèñòåöòâî”

Arena night club ïðîäîâæóº
ñâîþ ãàðíó òðàäèö³þ — îðãàí³-
çàö³þ äæàçîâèõ âå÷îð³â ï³ä êå-
ð³âíèöòâîì óñ³ì â³äîìîãî ëþáè-
òåëÿ òà ïîïóëÿðèçàòîðà äæàçó —
Îëåêñ³ÿ Êîãàíà. Çàâòðà ââå÷åð³
êè¿âñüê³ ìåëîìàíè çìîæóòü ïî-
ò³øèòè ñåáå ìóçèêîþ â³äîìîãî
ï³àí³ñòà Àíäð³ÿ Êîíäàêîâà. Íà
äæàçîâ³é ñöåí³ ìóçèêàíò ç’ÿâèâ-
ñÿ ó 1978 ðîö³. Ïåðøèìè éîãî
êðîêàìè ñòàëè ó÷àñòü ó äæàçîâèõ
êîíöåðòàõ ³ ó ì³ñüêîìó äæàç-
ôåñò³ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó, à ïåð-
øèìè êóìèðàìè áóëè Åðîë Ãàð-
íåð òà Äþê Åë³íãòîí. Âåëè÷åçíó
ðîëü ó ñòàíîâëåíí³ ìóçèêàíòà ç³-
ãðàëî çíàéîìñòâî ç Ìèêîëîþ
Ëºâ³íîâñüêèì (ë³äåðîì â³äîìîãî
ìîñêîâñüêîãî àíñàìáëþ “Àëåã-
ðî”), ï³ä âïëèâîì ÿêîãî Êîíäà-
êîâ ïî÷àâ ïèñàòè ìóçèêó. Ç ÷à-
ñîì ñòèë³ñòè÷í³ âç³ðö³ çì³íèëè-
ñÿ: Àíäð³é ïî÷àâ îð³ºíòóâàòèñÿ
íà Õåðá³ Õåíêîíà, ×³êà Êîð³à,
Ìàêêîÿ Òàéíåðà òà ³íøèõ ñó÷àñ-
íèõ ìóçèêàíò³â. Ó ïåð³îä 1994—
97 ðð. Êîíäàêîâ ò³ñíî ñï³âïðà-
öþâàâ ç í³ìåöüêèì áàðàáàíùè-
êîì Êð³ñò³àíîì Øîéáåðîì, äà-
þ÷è êîíöåðòè ó ð³çíèõ ñêëà-
äàõ — â³ä òð³î äî êâ³íòåòó. Ïî-
ò³ì äî ïðîåêòó, ùî îòðèìàâ íà-
çâó “²íòåðäæàç”, ïðèºäíàëèñÿ
òàê³ ìóçèêàíòè, ÿê ²ãîð Áóòìàí,
Ëàéíåð Â³òöåëü, Îë³â’º Êåð-
Îð³î. Ïðîòÿãîì 1995—98 ðîê³â

êîëåêòèâ ðåãóëÿðíî âèñòóïàâ ó
Ðîñ³¿, Óêðà¿í³ òà êðà¿íàõ ªâðî-
ïè. Ó 1998—99 ðð. ñòâîðþþòüñÿ
ñï³ëüí³ ïðîåêòè Àíäð³ÿ Êîíäà-
êîâà ç òàêèìè ìàéñòðàìè äæàçó,
ÿê Àðêàä³é Øèëêëîïåð òà Ñåð-
ã³é Ìàíóêÿí. Ñâî¿ì íàéá³ëüøèì
ìóçè÷íèì äîñÿãíåííÿì ìóçè-
êàíò ââàæàº ñï³ëüíå òóðíå ïî Ðî-
ñ³¿ òà çàïèñ äâîõ àëüáîì³â ó êâàð-
òåò³ ç Åää³ Ãîìåðîì (êîíòðàáàñ),
Ëåíí³ Óàéòîì (áàðàáàíè) òà ²ãî-
ðåì Áóòìàíîì (òåíîð-ñàêñîôîí).

Äî Êèºâà ìóçèêàíò ïðèâ³ç íî-
âèé íàñòð³é. Áîñà-íîâà ³ êàðèá-
ñüê³ ðèòìè — îò ùî âèïëåñêóº
ç³ ñöåíè ãðóïà Brazil All Stars, â
ÿê³é, îêð³ì Êîíäàêîâà, ãðàþòü
áðàçèëüñüê³ ìàéñòðè: áàñ-ã³òà-
ðèñò Ñåðæî Áðàíäàó, áàðàáàí-
ùèê Ñåëñî Àëüáåðò³ ³ ïåðêóñ³î-
í³ñò ³ç êóìåäíèì ïð³çâèñüêîì
Êàôå. Îäíîãî ðàçó â³äîìèé òå-
ëåâåäó÷èé Äìèòðî Ä³áðîâ, âðà-
æåíèé â³ðòóîçí³ñòþ âèêîíàííÿ
öüîãî êîëåêòèâó, çàÿâèâ, ùî ¿õ
ïîâèíí³ ïî÷óòè ì³ëüéîíè. Òàê
ââàæàþòü áàãàòî ìóçè÷íèõ êðè-
òèê³â, äåÿê³ ç íèõ íàâ³òü ñòâåð-
äæóþòü, ùî íà êîíöåðòàõ êîëåê-
òèâó ïðèñóòí³é äóõ ñàìîãî Àí-
òîí³î Êàðëîñà Äæîá³ìà.

Arena night club. Ïî÷àòîê:
20:00. Âàðò³ñòü êâèòê³â ç’ÿñî-
âóéòå òåëåôîíîì. Àäðåñà: âóë.
Áàñåéíà, 2-à. 

Òåëåôîí 492-00-00

Äæàçîâ³ âå÷îðè 
ç Îëåêñ³ºì Êîãàíîì
Òèì, õòî íå âñòèã, íàäàºòüñÿ ùå îäíà
ìîæëèâ³ñòü
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Êîñìîá³îëîã³÷íèé
ïðîãíîç íà 18 ëèïíÿ
Цьо о дня слід ни ати спо с. Стежте за інформацією — в ній

“зашифровано” під аз и на шталт, що потрібно для д ховно о
розвит , а що йом ш одить. Т рбота про здоров’я має домін -
вати, том не відмовляйте собі ні в чом . Лас йте сім, чим зама-
неться, нині не лише поповнюється біоенер етичне “депо”, їжа
трансм т ється в астральн енер ію.

ОВНИ, на сл жбі заверш ються армічні про рами. Тр діться с р п -
льозно, щоб омар носа не підточив, раціонально розподіляючи сили і час,
і не звалюйте на себе ч жих обов’яз ів. Психоло ічне здоров’я нині на пер-
шом плані. Тож се, що пс є вам нерви, слід не айно с н ти. Особливо
це стос ється таємних воро ів. Цьо оріч вам потрібно навчитися нищити
апосни ів не в лобов , а завдя и “партизансь ій” страте ії. ТЕЛЬЦІ, не
треба лицемірити, мас вати за бравадою своє істинне обличчя. Я що
др жній оле тив вас відтор ає, отже, ви не впис єтеся той велетенсь ий
ор анізм... Отож потр діться, щоб стати йо о невід’ємною армонійною
літиною. БЛИЗНЯТА, я що вдома пере орають поб тові еле троприла-
ди, виходить з лад сантехні а, не ш од йте— вона відпрацювала свої ре-
с рси. Час придбати нов . Одна хатні лопоти не повинні відвертати ва-
шої ва и від основної роботи. РАКИ, слово — не оробець, відповідайте
за с азане. Неодмінно досл хайтеся олос совісті й не нехт йте йо о в а-
зів ами. Адже манери, мімі а, жести ляція під час спіл вань — це ма ія,
що може б ти я “плюсовою”, та і “мін совою” та впливає на психі лю-
дей.ЛЕВИ, власниць ий інстин т побороти с ладно, але треба. Учіться роз-
л чатися спо ійно з тим, до чо о прив’язалися. Іна ше це за вас зробить
доля, влашт вавши “е спропріацію” за своїми за онами. ДІВИ, не стри-
жіть сіх під свій ребінець, ліпше спроб йте поб ти в ч жій ш рі... Зро-
з міти точ зор , розділити пере онання оточення — це свята справа (
цьом році) для вас. ТЕРЕЗИ, вас блис чий нюх на підст пність, при-
наймні мистецтві вислідити таємних воро ів та заманити їх паст ви
неперевершені. І я що той золотий досвід посприяє ар’єрном спіхові —
дерзайте! СКОРПІОНИ, ви зви ли невтомно (майже механічно) “ лепати”
роші, аби напхати т іше аманець? Космос це не до вподоби. Від вас
роботі вима ається не іль ість, а творча я ість. Проі нор єте — сядете на
фінансов мілин . СТРІЛЬЦІ, ч йність та милосердя до інших — ось що
від вас вима ається. Тоді влашт єте й особисте життя, з я им ба атьох
цьо о ро все летить ш ереберть. А на ар’єрі не заци люйтеся. Точніше
її слід ви ористов вати я трамплін до сердечних злетів. КОЗОРОГИ, роль
здібно о чня, що перевершив сво о м дро о вчителя, — ось найбільший
подар но для тих, хто в ладав вас д ш , серце, роз м. Не зрадьте їхніх
сподівань! ВОДОЛІЇ, ч жа риниця приб т ів, з я ої останнім часом ви
зви ли черпати роші, обміліє... Чом ?.. То армічна ара для орот озо-
рих, що не реа ють на принизливі до ори (де ваша ідність?) й нездатні
перейти на власний “хліб”. А він наба ато смачніший! РИБИ, вам не дають
спо ою претензії до оточення? Облиште артатися. “Трансформ йте” їх
стим л для самостійних дій. По ажіть на власном при ладі, я треба зро-
бити раще

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Повідомлення про с ли ання позачер ових за альних зборів а ціонерів
ЗАТ "ТОРГСЕРВІС"

За рите а ціонерне товариство "ТОРГСЕРВІС",
од за ЄДРПОУ 23740975

(У раїна, 04116, м. Київ, в л. Кирило-Мефодіївсь а, 14/2),
повідомляє про с ли ання позачер ових за альних зборів

а ціонерів ЗАТ "ТОРГСЕРВІС", я і відб д ться 3 вересня 2007 р.
о 16.00 за адресою: 04116, Київ, в л. Кирило-Мефодіївсь а, 14/2.

Порядо денний:
1. Про затвердження рез льтатів діяльності омісії з припинення

ЗАТ “ТОРГСЕРВІС”.
2. Про затвердження передавально о а т майна ЗАТ “ТОРГСЕРВІС”

ТОВ “ТОРГСЕРВІС”.

Реєстрація а ціонерів проводитиметься з 15.00 до 15.45 за адресою: 04116,
м. Київ, в л. Кирило-Мефодіївсь а, 14/2.
А ціонерам мати при собі паспорт, представни ам а ціонерів мати при собі
довіреність і паспорт.

За рите а ціонерне товариство
"Альфа-Бан "

повідомляє про проведення позачер ових За альних зборів
а ціонерів, я і відб д ться 03 вересня 2007 ро

о 14.30 за адресою: м. Київ, в л. Десятинна, 4/6.

Порядо денний за альних зборів а ціонерів
ЗАТ "Альфа-Бан ":

1) Внесення змін до с лад Ревізійної омісії ЗАТ "Альфа-Бан ".

Реєстрація часни ів зборів б де здійснюватися 03 вересня 2007
ро з 14.20 до 14.30 приміщенні ЗАТ "Альфа-Бан ".

А ціонерам для реєстрації необхідно мати до мент, що засвідч є
особ , належним чином оформлен довіреність (для представни ів
а ціонерів).

Солом'янсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що 06.08.2007
ро об 11.00 відб деться роз ляд цивільної справи за позовом
ДП "Спеціалізована воєнізована аварійно-рят вальна частина" до
Радець о о Й.І. про відш од вання ш оди, заподіяної неза онним
звільненням. Роз ляд справи відб деться за адресою: м. Київ,
в л. Ш това, 1, . 16, під олов ванням с дді Ма хи А.А.
У с дове засідання ви ли ається відповідач Радець ий Йосип
Іванович, м. Київ, в л. Лебедєва-К мача, б д, 5, в. 68. В разі неяв и
справ б де роз лян то без вашої часті.

До ва и Вол ова Ві тора Івановича. Печерсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає Вас я відповідача в с дове засідання по цивільній справі за позовом
Карандася Андрія Володимировича до Вол ова Ві тора Івановича, 3-ті особи:
ВГРФО Печерсь о о РУ ГУ МВС У раїни в м. Києві, Вол ов Юрій Іванович про
с нення переш од здійсненні права власності, виселення та зняття з
реєстраційно о облі , та стя нення оштів, я е перенесено на 26.07.07 на 17.00
за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 32.

Оболонсь ий районний с д міста Києва ви ли ає Гольдштейн
Геннадія Михайловича в с дове засідання призначене на 30 липня
2007 ро на 11.00 в зв'яз з роз лядом цивільної справи за позовом
Романен а Володимира Петровича до Гольдштейн Геннадія
Михайловича про стя нення оштів. В разі неяв и в с дове засідання,
справа б де роз лян та відс тності відповідача, на підставі зібраних
по справі до азів. Адреса с д : м. Київ, в л. Тимошен а, 2-Є, абінет
21, с ддя Яцен о Н.О.

01034, Київ,в л. Володимирсь а, 51-а,
репроцентр азети “Хрещати ”.
Тел.: 235-82-72, 234-12-55

Internet: repro.kreschatic.kiev.ua

Кольороподіл А2Кольороподіл А2 (формат 660х560 mm)

8 7 7

Рез льтати
розі раш

«Лото-трій а»
від 16 липня 2007 ро

№№№№ 1111111144441111

Âè àòåñòîâàí³
Â³òàë³é Êîçëîâñüêèé ñòàâ æóðíàë³ñòîì, 
à Âëàäà Ëèòîâ÷åíêî áóäå äèïëîìàòîì
Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
“Õðåùàòèê”

Місяць хвилювань, безсонних ночей —
і ось на орода: відома бізнес-леді Вла-
да Литовчен о стала першо рсницею
Дипломатичної а адемії при Міністерстві
за ордонних справ У раїни, про що вона
вчора повідомила ореспондентові "Хре-
щати а". А співа Віталій Козловсь ий
отримав диплом ж рналіста.

— Ð³øåííÿ âñòóïàòè äî âóçó ç’ÿâèëîñÿ ñïîíòàí-
íî,— ç³çíàëàñÿ Âëàäà Ëèòîâ÷åíêî.— Õî÷à áàæàí-
íÿ ï³çíàòè ùîñü íîâå, ðåàë³çóâàòè ñåáå ùå â ÿê³éñü
ñôåð³ çð³ëî äàâíî.

Äîâåëîñÿ ãîòóâàòèñÿ äî òðüîõ åêçàìåí³â. Çãà-
äàâñÿ êîëèøí³é ñòóäåíòñüêèé ìàíäðàæ (ó íå¿ äâ³
ìóçè÷í³ îñâ³òè — ó÷èëèùå ³ìåí³ Ãë³ºðà òà Îäå-
ñüêà êîíñåðâàòîð³ÿ, äå áóëà â³äì³ííèöåþ). Ñï³â-
áåñ³äà âèÿâèëàñÿ íàéòÿæ÷èì ³ñïèòîì. Åêçàìåíà-
òîðè õîò³ëè ä³çíàòèñÿ, ÷è äîáðå â³äîìà ìîäåëü òà
á³çíåñ-ëåä³ çíàº çîâí³øíþ ïîë³òèêó Óêðà¿íè, óêðà-
¿íñüêî-³íä³éñüê³ â³äíîñèíè. Ïîò³ì òðåáà áóëî ïå-
ðåêëàñòè îô³ö³îç ç óêðà¿íñüêî¿ àíãë³éñüêîþ é íàâ-
ïàêè. Ç öèì Âëàäà Ëèòîâ÷åíêî òåæ âïîðàëàñÿ, áî
÷àñòî ñï³ëêóºòüñÿ ç ³íîçåìöÿìè, áàãàòî ÷èòàº. Ïëà-
íóº âèâ÷èòè ùå é ³ñïàíñüêó. Òðåò³ì áóâ äèêòàíò —
òåêñò Ìèõàéëà Êîöþáèíñüêîãî. ² öåé ³ñïèò âîíà
ñêëàëà óñï³øíî. Âèêëàäà÷³ ¿¿ âï³çíàâàëè, âñì³õà-
ëèñÿ, õî÷à é ïîïåðåäæàëè, ùî ïîáëàæîê íà áóäå.
Í³ íà ³ñïèòàõ, í³ ïîò³ì, ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â ñòà-
ö³îíàðó.

Çà òèæäåíü ï³äãîòîâêè äî ³ñïèò³â, ç³çíàëàñÿ ïàí³
Ëèòîâ÷åíêî, âîíà äóæå ñõóäëà. “ßêáè ãîòóâàëàñÿ ì³-
ñÿöü, òî âòðàòèëà á ùå ê³ëüêà ê³ëîãðàì³â”,— íå ïðè-
õîâóº á³çíåñ-ëåä³ ³ ðàäî çàÿâëÿº, ùî òåïåð ÷àñòî áó-
âàòèìå â ÌÇÑ. Äî ñëîâà, ó Äèïëîìàòè÷í³é àêàäå-
ì³¿ ñâîãî ÷àñó íàâ÷àëèñÿ Âîëîäèìèð Ãðèøêî, Îêñà-
íà Á³ëîç³ð òà ³íø³ çíàìåíèòîñò³. Äðóç³ âæå ïðîðî-
êóþòü Âëàä³ Ëèòîâ÷åíêî äèïëîìàòè÷íó êàð’ºðó ³
æàðòóþòü, ùî ¿¿ òðåáà â³äïðàâèòè â Ðîñ³þ íà ïåðå-

ãîâîðè ç ïîñòà÷àííÿ ãàçó â Óêðà¿íó — òîä³ ïðîá-
ëåì ó â³äíîñèíàõ äâîõ êðà¿í íå áóäå.

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, ³íøà ïîïóëÿðíà
îñîáèñò³ñòü — ñï³âàê Â³òàë³é Êîçëîâñüêèé — ñòàâ
æóðíàë³ñòîì. Òåìà äèïëîìíî¿ ðîáîòè, ÿêó çàõèñòèâ
íà “÷åòâ³ðêó”, òàêà: “Ðîáîòà æóðíàë³ñòà â ³íôîð-
ìàö³éíîìó ñóñï³ëüñòâ³”. Çà ñëîâàìè ïàíà Êîçëîâ-
ñüêîãî, âîíà äóæå àêòóàëüíà ³ ïåðåïë³òàºòüñÿ ç éî-
ãî ïðîôåñ³ºþ: ÷àñîì êîðåñïîíäåíòè âèäàþòü ñâîþ
ñóá’ºêòèâíó äóìêó çà îá’ºêòèâíó ãðîìàäñüêó, íà-
â’ÿçóþ÷è ¿¿ ëþäÿì.

— Ïðîâ÷èâøèñü â óí³âåðñèòåò³, ÿ òàê ³ íå â³ä÷óâ
íà ñòî â³äñîòê³â, ùî òàêå ñòóäåíòñüêå æèòòÿ,— ç³-
çíàâñÿ “Õðåùàòèêó” Â³òàë³é Êîçëîâñüêèé.— Ó ìå-
íå áóëà ìåòà, äîñÿãòè ÿêî¿ ÿ ïðàãíóâ ïîíàä óñå. ²
çàì³ñòü òîãî, ùîá ãóëÿòè ç îäíîãðóïíèêàìè, áóäó-
âàâ êàð’ºðó. Òåïåð, ïîäàðóâàâøè äèïëîì áàòüêîâ³
(â³í ïîñòàâèâ éîãî â ñåðâàíò íà âèäíå ì³ñöå), ÿ ìî-
æó ïîâí³ñòþ ïðèñâÿòèòè ñåáå ñöåí³!

Влада Литовчен о



Â Óêðà¿í³ ñóõà ñïåêîòíà ïîãîäà.
Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà ó ï³âäåíí³é òà öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ âäåíü +33...+38°Ñ,

âíî÷³ +22...+27°Ñ.
Íà Êè¿âùèí³ ñóõà ñïåêîòíà ïîãîäà.
Â³òåð ïåðåâàæíî ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +30...+34°Ñ, âíî÷³ +17...+19°Ñ

Ï Î Ã Î Ä À

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308

хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ïàâëî ÊÀÐÀÉ×ÅÍÖÅÂ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Ðîìàí Êóõàðóê

Çàâ. â³ää³ëîì «Åêîíîì³êà òà ³íôðàñòðóêòóðà» — Àëüáåðò Ïîòàïîâ
Çàâ. â³ää³ëîì «Ñóñï³ëüñòâî» — Íàòàë³ÿ Ç³í÷åíêî

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

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê/ôàêñ: 235-32-60
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  235-61-48, 531-91-05, 234-21-84
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

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

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 67485
Çàìîâëåííÿ 2467
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☺ “²íîä³ âèïîâçàº ê³ëüêà ïè-
òàíü ïî îáëàñò³”.
☺ “ª ìîìåíòè, êîëè çàãðàþòü-

ñÿ âñ³”.
☺ “Âñ³ ïèòàííÿ êëàäóòüñÿ íà

ñò³ë”.
☺ “ª áà÷åííÿ ïî êåð³âíèêàì,

ùî âîíè ïîòóæí³”.
☺ “Â³í âñå çðîáèâ, ùîá áóëà

çàéíÿò³ñòü”.
☺ “Éîãî ä³ÿëüí³ñòü ïîêàçàëà,

ùî â³í ñïðîìîæíèé”.
☺ “Ìè ï³ä³éøëè ï³ä ìåæó, êî-

ëè ïðèéäóòü íîâ³ âèáîðè”.

☺ “Ñüîãîäí³ º ïèòàííÿ ïî çà-
õîäó ³ ï³âäíþ, à Êðèì ïåðåòâî-
ðþºòüñÿ íà äà÷íèé ïîñüîëîê”.
☺ “ßêùî ìè íå áóäåìî ãîòóâà-

òè ñåáå äî ïåðåòâîðåíü, òî ðîç-
ìîâè ò³ëüêè çàéâ³”.
☺ “Òîä³ áóëà òàêà ñðåäà, à òå-

ïåð ëþäè âñå ïîáà÷èëè”.
☺ “Ñüîãîäí³ âèáîðöÿ àäì³í³ñ-

òðàòèâíî íå çàæåíåø íà âèáîðè”.
☺ “¯ì äî ñï³âó, ÿê ãîðîáöþ äî

ñîëîâ’ÿ”
Під от вала Оль а ДЯЧЕНКО,

“Хрещати ”

До роз ляд приймаються чорно-білі й ольорові знім и, я і в сьом розмаїтті відображають наше життя всіх
йо о проявах, природ , домашніх любленців. Роботи надсилайте на адрес реда ції з поміт ою “Фото он рс”,
зазначивши свої прізвище, ім’я, номер телефон . Най ращі світлини др ватим ться щосереди та щоп’ятниці.
Кон рс триватиме до 10 р дня 2007 ро . На переможців че ають дипломи від ор анізаторів та призи.

Вед чий — Оле сандр Яремен о, тел. 235-23-34

Ор анізатори:
реда ція азети “Хрещати ”,
Національна спіл а
фотох дожни ів У раїни

Тя ни-штовхай Оле сій РОМАНОВ (Київ)

Спонсор — деп татсь а фра ція Бло Леоніда Черновець о о в Солом’янсь ій райраді Києва

Партнер прое т
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1
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51

2

Правила с до
Гральне поле 9 на 9 літино .

Поле розділене на вадрати 3 на
3. На почат ри відома певна
іль ість цифр. Ціль ри — за-
повнити всі порожні літин и
цифрами від 1 до 9 за та ими
правилами:

1. Цифра може з’явитися тіль-
и один раз в ожном ряд .

2. Цифра може з’явитися
тіль и один раз в ожном
стовпчи .

3. Цифра може з’явитися тіль-
и один раз в ожном вадраті.

4 2 7 3 1 9 8 5 6

1 6 8 5 7 2 4 9 3

9 3 5 8 4 6 7 2 1

3 7 9 1 5 8 2 6 4

2 8 4 6 9 3 5 1 7

6 5 1 4 2 7 9 3 8

7 9 6 2 8 1 3 4 5

5 1 2 7 3 4 6 8 9

8 4 3 9 6 5 1 7 2

9 4 7 5 1 8 2 3 6

1 3 2 7 6 4 5 8 9

6 8 5 9 3 2 4 1 7

2 6 4 1 8 3 9 7 5

7 1 9 2 4 5 3 6 8

3 5 8 6 9 7 1 4 2

8 9 6 3 2 1 7 5 4

4 7 3 8 5 9 6 2 1

5 2 1 4 7 6 8 9 3

Â³äïîâ³ä³ íà ñóäîêó, âì³ùåí³ ó íàø³é ãàçåò³ 17 ëèïíÿ 

хрещатик

Передплатні ціни

на місяць — 1 рн. 38 оп.
на вартал — 3 рн. 89 оп.
на півріччя — 7 рн. 18 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ

З достав ою азети поштов с ринь
на місяць — 5 рн. 44 оп.
на вартал — 16 рн. 07 оп.
на півріччя — 31 рн. 54 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÀ 
ÍÀ 2007 Ð²Ê

2209461308
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“Éîãî ä³ÿëüí³ñòü ïîêàçàëà, 
ùî â³í ñïðîìîæíèé”
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