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АРТИСТАМ ЗНАЙШЛИ
МІСЦЕ В БУДИНКУ
ДЛЯ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ
Там вони дад ть доброчинні
онцерти

Ì³æ Ïðåçèäåíòîì 
³ ïðåì’ºðîì çàáèëè
ñò³ëåöü
Çàñ³äàííÿ óðÿäó áåç ó÷àñò³ ãëàâè äåðæàâè

ßê áóëî îãîëîøåíî íàïåðåäî-
äí³, â ðîçøèðåíîìó çàñ³äàíí³
Êàáì³íó 1 ñåðïíÿ ïëàíóâàëàñÿ
ó÷àñòü Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³ê-
òîðà Þùåíêà. Óðÿäîâö³ ìàþòü
ï³äáèâàòè ï³äñóìêè íàïðóæåíî¿
ðîáîòè çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ ³ âîä-
íî÷àñ âèçíà÷èòè çàâäàííÿ íà
äðóãå ï³âð³÷÷ÿ â ïðèñóòíîñò³ êå-
ð³âíèêà äåðæàâè. Ïðîòå, ÿê ñòà-
ëî â³äîìî ãàçåò³ “Õðåùàòèê”, íå-
çàäîâãî äî çàñ³äàííÿ Êàá³íåòó

Ì³í³ñòð³â ð³øåííÿ Ïðåçèäåíòà
êàðäèíàëüíî çì³íèëîñÿ: â³í ïå-
ðåäóìàâ áðàòè â íüîìó ó÷àñòü.
Ïîÿñíåííÿ òàêîãî êðîêó, ïðè-
íàéìí³ ³ç áîêó Ñåêðåòàð³àòó Ïðå-
çèäåíòà, äå íàì íàäàëè åêñêëþ-
çèâíèé êîìåíòàð, äîâîë³ ïðîñòå:
“Ãëàâà äåðæàâè ìàº äîñòàòí³é
êîíòàêò ç óðÿäîì, ùîá äàâàòè
ñèñòåìíó îö³íêó ä³ÿëüíîñò³ Êàá-
ì³íó, íå ïðèâ’ÿçóþ÷èñü äî ÿêè-
õîñü êîíêðåòíèõ óðÿäîâèõ äàò”.

Ïðîòå äîñ³ áóëî â³äîìî, ùî
îñòàííÿ òàêà çóñòð³÷ íå â³äáóëà-
ñÿ ÷åðåç òå, ùî ïàíè Þùåíêî òà
ßíóêîâè÷ íå çìîãëè ïðàâèëüíî
çà ïðîòîêîëîì ñ³ñòè â ïðåçèä³¿.

“Â³í ìàº ñèä³òè çà ñòîëîì ïðå-
çèä³é Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â. Çà éî-
ãî ïëå÷èìà — ïðåçèäåíòñüêèé
ñòàíäàðò: âåëèêèé çîëîòèé òðè-
çóá íà êâàäðàòíîìó ñèíüîìó ïî-
ëîòíèù³. Ñòàíäàðò — öå ïðàïîð,
çà ïðîòîêîëîì â³í ïîâèíåí áóòè
âñþäè, äå Ïðåçèäåíò ïðîâîäèòü
çóñòð³÷³. ² â îáëàñò³ â³í ïðîâî-
äèòü çàñ³äàííÿ ïåðåä ïðåçèäåíò-
ñüêèì ñòàíäàðòîì. ßêùî òàêîãî
àòðèáóòó íåìàº, öå îçíà÷àº, ùî
çóñòð³÷ ìîæå áóòè íåîô³ö³é-
íîþ”,— ïîÿñíèëè êîðåñïîíäåí-
òîâ³ â ïðîòîêîëüí³é ñëóæá³ Ñåê-
ðåòàð³àòó Ïðåçèäåíòà. Íà óòî÷-
íåííÿ ãàçåòè, ÷è ïðàâèëüíî ïè-
ñàòè “ïðåçèäåíòñüêèé øòàí-
äàðò”, äæåðåëî íàãîëîñèëî, ùî
ïðàâèëüíèì º ñïîëó÷åííÿ “ïðå-
çèäåíòñüêèé ñòàíäàðò”.

За інчення на 3-й стор.

Â³ò÷èçíÿíà êíèãà
òîðóº øëÿõ äî ÷èòà÷à
Ó öåíòð³ ñòîëèö³ â³äêðèëè ìàãàçèí 
Òîâàðèñòâà êíèãîëþá³â

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора на в лиці П ш інсь ій символічно р йн вали
стін між раїнсь ими читачами і ниж ами. Відомі
політи и, письменни и, ж рналісти пробили вхід до
нової столичної ни арні.

Çà ñòàòèñòèêîþ, íà 100 òèñÿ÷ êèÿí ïðèïàäàº îäíà êíèãàðíÿ. Ïî-
òîìó â³äêðèòòÿ â ñòîëèö³ íîâî¿ êðàìíèö³ ñòàëî çíàêîâîþ ïîä³ºþ, íà
ÿêó ç³áðàâñÿ óêðà¿íñüêèé áîìîíä. Âõ³ä äî êíèãàðí³ ïåðåêðèëè ³ìïðî-
â³çîâàíèìè êàðòîííèìè öåãëèíàìè ç íàïèñàìè. Ðóéíóâàëè ñò³íó ïî-
ë³òèê Âîëîäèìèð Ëèòâèí, ãîëîâà Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéðàäè Â³êòîð Ïè-
ëèïèøèí, ïèñüìåííèöÿ ²ðåí Ðîçäîáóäüêî, êíèãîâèäàâåöü Ëåîí³ä
Ô³íêåëüøòåéí (âèäàâíèöòâî “Ôàêò”) òà æóðíàë³ñò Þð³é Ìàêàðîâ.

ßê çàçíà÷èâ Ëåîí³ä Ô³íêåëüøòåéí, êîæíà íîâà êíèãàðíÿ çá³ëü-
øóº øàíñ äëÿ íàøî¿ êðà¿íè, àäæå ïîêè ³ñíóº óêðà¿íñüêà êíèæ-
êà, ³ñíóâàòèìå ³ Óêðà¿íñüêà äåðæàâà. Ðóéíóâàòè ñò³íó ïîòð³áíî
íàñàìïåðåä ó ñâ³äîìîñò³ ÷èòà÷³â, ââàæàº ²ðåí Ðîçäîáóäüêî. 
Ó ìàãàçèí³ äî äâîõ òèñÿ÷ îäèíèöü. Ó íåâåëèêîìó ïðèì³ùåíí³
ïðåäñòàâëåí³ êíèæêè äëÿ øêîëÿð³â òà ñòóäåíò³â ãóìàí³òàðíèõ ôà-
êóëüòåò³â: ñëîâíèêè, ï³äðó÷íèêè, òâîðè äëÿ ä³òåé, ³íòåëåêòóàëü-
íà ³ õóäîæíÿ ë³òåðàòóðà. Ö³êàâèíêà êíèãàðí³ — âèíÿòêîâî óêðà-
¿íîìîâí³ êíèæêè, â òîìó ÷èñë³ ïåðåêëàäè çàðóá³æíèõ êëàñèê³â.

ßê ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” ãîëîâà Òîâàðèñòâà êíèãîëþá³â Ëþáîâ
Òðîõèìîâà, ì³ñöå äëÿ êíèãàðí³ îáðàëè íå âèïàäêîâî: àäæå çäàâíà
Ïóøê³íñüêó ââàæàëè ìèñòåöüêîþ âóëèöåþ. Çàñíîâíèöÿ êðàìíèö³
ïîä³ëèëàñÿ, ùî âàæêî áóëî çáèðàòè äîêóìåíòè ïî ð³çíèõ ³íñòàíö³ÿõ,
÷è íå âëàñíîðó÷ ðîáèòè ðåìîíò, ³ ïîîá³öÿëà ñï³âïðàöþâàòè ç óñ³ìà
â³ò÷èçíÿíèìè âèäàâíèöòâàìè, ïðîâîäèòè ïðåçåíòàö³¿ òâîð³â ïèñü-
ìåííèê³â òà çá³ëüøèòè àñîðòèìåíò äî 3 òèñÿ÷ íàéìåíóâàíü.

Êíèãàðíþ íàçâàëè ïðîñòî: “Êíèãè”, à ¿¿ Ex Libris ñòàâ õðîáà÷îê 

Ïðåçèäåíò ³ ìåð ïðîéøëè
ïîë³òè÷íå õðåùåííÿ
Êèÿíè õî÷óòü áà÷èòè õðåùåíèìè 
áàòüêàìè ñâî¿õ ä³òåé Â³êòîðà Þùåíêà 
òà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
Îëåã ÀÐÒÅÌ×ÓÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

“Хрещати " продовж є п блі вати рез льтати со-
ціоло ічно о дослідження "Стереотипи політи ів
очах иян", проведено о з 20 до 22 липня столич-
ним На ово-дослідним інстит том соціально-е оно-
мічно о розвит міста разом із call-центром иїв-
сь ої мерії "0-51". У респондентів запитали, о о
вони хотіли б бачити хрещеними бать ами своїх ді-
тей або вн ів.

Îïèòóâàííÿ çàñâ³ä÷èëî, ùî á³ëüø³ñòü êèÿí õîò³ëè á, àáè õðå-
ùåíèìè ¿õí³õ ä³òåé ÷è âíóê³â áóëè Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè — Â³êòîð
Þùåíêî (28%) òà Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé (23%). Ñâî¿ âàð³àíòè íàçâàëè 15% ðåñïîíäåíò³â.

Äåùî ìåíøå ìåøêàíö³ Êèºâà õîò³ëè á áà÷èòè ñåðåä õðåùåíèõ
ñâî¿õ ä³òåé ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Â³êòîðà ßíóêîâè÷à òà ë³äåðà ÁÞÒ
Þë³þ Òèìîøåíêî — 14% îïèòàíèõ.

Íàéìåíø áàæàíèìè õðåùåíèìè ó î÷àõ êèÿí º ïðåçèäåíò Ðî-
ñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ Âîëîäèìèð Ïóò³í òà åêñ-ñï³êåð ³ ë³äåð Ñîö³-
àë³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè Îëåêñàíäð Ìîðîç.

За інчення на 2-й стор.
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З стрічі Ві тора Ющен а і Ві тора Ян овича завадило недотримання прото ол

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні Президент У раїни Ві тор Ющен о не з стріне-
ться із прем'єр-міністром Ві тором Ян овичем. Про це
повідомили ореспондентові "Хрещати а" в прес-сл жбі
ерівни а держави: "Глава держави постійно аналіз є
та ре лярно дає оцін діяльності ряд . На жаль, йо о
поради часто не отрим ють аде ватної реа ції з бо
рядовців". Цей верди т з бо пана Ющен а остаточно
пере реслив надії раїнсь ої нації на їхню з стріч
Кабінеті Міністрів.
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Çàïðàöþþòü 
àëüòåðíàòèâí³ ìàðøðóòè
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó

Ó çâ’ÿçêó ç ïî÷àòêîì äðóãîãî åòàïó ðå-
êîíñòðóêö³¿ ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ íà
ä³ëÿíö³ â³ä ïëîù³ Ïåðåìîãè äî âóëèö³ Ñòà-
ðîâîêçàëüíî¿ ç 1 ñåðïíÿ äî 1 æîâòíÿ öüî-
ãî ðîêó òèì÷àñîâî ïðèïèíÿºòüñÿ ðóõ ìàð-
øðóò³â ¹ 1, 15, 18. Ïðî öå â÷îðà ïîâ³äî-
ìèâ íà÷àëüíèê êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
“Êè¿âïàñòðàíñ” Ìèêîëà Ëàìáóöüêèé. Íà
ïåð³îä ðåìîíòíèõ ðîá³ò â³äêðèâàºòüñÿ àâ-
òîáóñíèé ìàðøðóò ¹ 18. Ìàøèíè êóðñó-
âàòèìóòü â³ä Öåíòðàëüíîãî çàë³çíè÷íîãî
âîêçàëó ÷åðåç âóëèö³ Êîì³íòåðíó, Ñàêñà-
ãàíñüêîãî, Äìèòð³âñüêó, Àðòåìà òà Äåãòÿ-
ð³âñüêó. Òðàìâàéíèé ìàðøðóò ¹ 1 çàáåç-
ïå÷óº òðàíñïîðòíèé çâ’ÿçîê âóëèö³ Áóëãà-
êîâà ç Öåíòðàëüíèì çàë³çíè÷íèì âîêçà-
ëîì. Â³ä âóëèö³ Áóëãàêîâà äî ïëîù³ Ïåðå-
ìîãè éîãî äóáëþº òðàìâàéíèé ìàðøðóò
¹ 1ê. À òðàìâàéí³ ìàðøðóòè ¹ 15, 18
÷àñòêîâî äóáëþº ìàðøðóò ¹ 14. Ó çâ’ÿçêó
ç ðåêîíñòðóêö³ºþ òðàìâàéíèõ êîë³é â³ä
Ñòàðîâîêçàëüíî¿ äî Ïëîù³ Ïåðåìîãè òà â³ä
Ñòàðîâîêçàëüíî¿ äî Ëóê’ÿí³âñüêî¿ ïëîù³
ðóõ òðàìâà¿â áóäå çàêðèòî. Ïî çàâåðøåí-
íþ ðåêîíñòðóêö³¿ ðóõ òðàìâà¿â ¹ 15, 18
â³äíîâëÿòü

Ñòîëè÷íà âëàäà 
ðîçãëÿíå ô³ãóðó 
Àðõ³ñòðàòèãà Ìèõà¿ëà

Ñòîëè÷íà âëàäà ðîçãëÿíå ìîæëèâ³ñòü çà-
ì³íè ô³ãóðè Àðõ³ñòðàòèãà Ìèõà¿ëà, âñòà-
íîâëåíî¿ íà Ïå÷åðñüêèõ âîðîòàõ íà ìàé-
äàí³ Íåçàëåæíîñò³. Ïðî öå â÷îðà ïîâ³äî-
ìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æó-
ðàâñüêèé. “Âèãëÿä ö³º¿ ñêóëüïòóðè ñóïåðå-
÷èòü ³ çàãàëüíîìó âèãëÿäó ìàéäàíó Íåçà-
ëåæíîñò³, ³ ïðàâîñëàâíèì êàíîíàì. Àðõ³-
ñòðàòèã Ìèõà¿ë ïîâèíåí áóòè âèêîíàíèé ó
ñâ³òëèõ òîíàõ ³ çáàãà÷óâàòè äóøó êîæíîãî
êèÿíèíà. Òðåáà îãîëîñèòè êîíêóðñ íà âè-
êîíàííÿ ñêóëüïòóðè ñâÿòîãî, ïðîâåñòè ïóá-
ë³÷í³ îáãîâîðåííÿ. Ëèøå ï³ñëÿ ñõâàëåííÿ
êèÿíàìè òà áëàãîñëîâåííÿ ïðàâîñëàâíîþ
öåðêâîþ ìè çìîæåìî çàì³íèòè ïîñòàòü Àð-
õ³ñòðàòèãà Ìèõà¿ëà íà Ïå÷åðñüêèõ âîðî-
òàõ”,— ñêàçàâ Â³òàë³é Ñòàí³ñëàâîâè÷

Êè¿â âèð³øèòü ïèòàííÿ 
îðåíäè âèâ³ëüíåíèõ 
ïðèì³ùåíü íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â

Ñòîëè÷íà âëàäà çàòâåðäèòü ºäèíèé ïîðÿ-
äîê ïåðåäà÷³ â îðåíäó âèâ³ëüíåíèõ ïðèì³-
ùåíü íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Â³äíèí³ öèì ïè-
òàííÿì çàéìàòèìåòüñÿ Ãîëîâíå óïðàâë³í-
íÿ îñâ³òè ³ íàóêè. Ïðî öå “Õðåùàòèêó”
â÷îðà ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. Çà éîãî ñëîâàìè, ïå-
ðåäà÷à ïðèì³ùåíü øê³ë òà äèòñàäê³â ó
îðåíäó ïðèçâîäèòü äî çìåíøåííÿ ¿õ òåðè-
òîð³é, ñòâîðþº íåçðó÷íîñò³ äëÿ çàáåçïå÷åí-
íÿ íà íàëåæíîìó ð³âí³ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî-
ãî ïðîöåñó. Êð³ì òîãî, ïîïåðåäíüîþ âëà-
äîþ áåçï³äñòàâíî áóëî ïåðåïðîô³ëüîâàíî
74 äîøê³ëüíèõ çàêëàäè êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ ðàéîí³â, ÿê³ íèí³ íå âèêîðèñòîâóþòü
çà ïðÿìèì ïðèçíà÷åííÿì, òà 19 ë³êâ³äîâà-
íî

ÊÌÄÀ ïðîòè 
ïåðåïðîô³ëþâàííÿ 
çàêëàä³â êóëüòóðè

Êåð³âíèöòâî ñòîëèö³ êàòåãîðè÷íî ïðîòè
ïåðåïðîô³ëþâàííÿ çàêëàä³â êóëüòóðè. Ùîá
á³áë³îòåêè íå ïåðåòâîðþâàëèñÿ íà ðåñòîðà-
íè, à õóäîæí³ ìàéñòåðí³ íå â³ääàâàëè ï³ä
îô³ñè êîìåðö³éíèì ñòðóêòóðàì, íàðàç³ ãî-
òóþòü ïðîåêò ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî çàõîäè
ùîäî ï³äòðèìêè êóëüòóðè. Ïðî öå â÷îðà
“Õðåùàòèêó” ñêàçàâ çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. Ó ðàç³ ï³äïè-
ñàííÿ çãàäàíîãî ïðîåêòó ðîçïîðÿäæåííÿ
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ óçãîäæóâàòèìóòü ³ç
ïðîô³ëüíèì óïðàâë³ííÿì óìîâè êîíêóðñó
íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà

Ñòîëèöÿ òàê ³ íå âèçíà÷èëà
âèêîíàâöÿ êîìóíàëüíèõ
ïîñëóã
Äëÿ âèð³øåííÿ öüîãî ïèòàííÿ îäíîãî çàñ³äàííÿ 
êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè âèÿâèëîñÿ çàìàëî
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора відб лося засідання по-
стійної омісії Київради з питань
житлово- ом нально о оспо-
дарства і паливно-енер етично-
о омпле с . Деп тати об ово-
рювали 8 прое тів рішень, біль-
шість із я их винес ть на роз-
ляд серпневої сесії. Роз ляд
оловно о і надто а т ально о
для столиці питання, я е стос -
валося визначення ви онавця
ом нальних посл для насе-
лення, через недостатню під о-
тов перенесли на четвер.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ãîëîâà ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ³ ïàëè-
âíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó Þð³é Áîí-
äàð, ó÷îðà äåïóòàòè ðîçãëÿíóëè 8 îñíîâ-
íèõ ³ 2 äîäàòêîâèõ ïèòàííÿ. “Íà æàëü,
âèð³øåííÿ îäíîãî ç ãîëîâíèõ ïèòàíü äî-
âåëîñÿ ïåðåíåñòè íà ÷åòâåð,— çàçíà÷èâ

Þð³é Áîíäàð.— Âîíî ñòîñóºòüñÿ âèçíà-
÷åííÿ âèêîíàâöÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ
ïîñëóã äëÿ íàñåëåííÿ. Òîáòî, õòî çàáåç-
ïå÷óâàòèìå êèÿí òåïëîì, ãàðÿ÷îþ âî-
äîþ”. À ùå ïàí Áîíäàð ïîÿñíèâ, ùî òà-
êà ñèòóàö³ÿ ñêëàëàñÿ ÷åðåç íåóçãîäæåí-
íÿ â ä³ÿõ îñíîâíèõ åíåðãåòè÷íèõ îðãàí³-
çàö³é — “Êè¿âåíåðãî”, Äàðíèöüêî¿ ÒÅÖ,
“Êè¿ââîäîêàíàëó” ³ “Êè¿âãàçó”. “Ñâîº-
÷àñíî íå â³äáóëîñÿ î÷³êóâàíîãî ä³àëîãó
ì³æ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì æèòëîâîãî
ãîñïîäàðñòâà ³ åíåðãîçàáåçïå÷óâàëüíèìè
êîìïàí³ÿìè,— ââàæàº ïàí Áîíäàð.—
Ñïîä³âàþñÿ, ùî ï³ñëÿ ÷åòâåðãîâîãî çàñ³-
äàííÿ íàì âäàñòüñÿ âèçíà÷èòèñÿ ç ö³ºþ
ïðîáëåìîþ. Òîä³, ï³äãîòóâàâøè ïðîåêò
ð³øåííÿ, âèíåñåìî éîãî 22 ñåðïíÿ íà ñå-
ñ³þ Êè¿âðàäè”. Îñîáèñòî Þð³é Áîíäàð
ïåðåêîíàíèé, ùî ïåðåõ³ä íà áåçïîñåðåä-
í³ ðîçðàõóíêè ïîñòà÷àëüíèêà ç íàñåëåí-
íÿì ìîòèâîâàíèé, àëå äî öüîãî ïîòð³á-
íî ïðîéòè â³äïîâ³äíèé øëÿõ. Òîáòî íà-
ñàìïåðåä ñôîðìóâàòè ñëóæáè, ñòâîðèòè
ºäèíèé ðîçðàõóíêîâèé öåíòð, áàçó äà-
íèõ ñïîæèâà÷³â. Çà éîãî ñëîâàìè, âàæ-
ëèâîþ ïðîáëåìîþ çàëèøàºòüñÿ ³ âèçíà-
÷åííÿ âëàñíèêà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ
ìåðåæ. Êîìóíàëüíèêè âæå íå ìîæóòü ¿õ
îáñëóãîâóâàòè, àäæå òàðèôè çàíèçüê³,
îá³ãîâèõ êîøò³â íå âèñòà÷àº íàâ³òü äëÿ

çàðïëàòè. Ïåðåêèíóòè æ öåé òÿãàð íà
åíåðãåòè÷í³ êîìïàí³¿ òàêîæ íå äîö³ëüíî,
áî öå ïðèçâåäå äî êðèçè, à çðåøòîþ ïî-
òåðïàòèìå ñïîæèâà÷. “Òîìó ïðîãðàìó ïå-
ðåõîäó äî ðîáîòè áåçïîñåðåäíüî ³ç ñïî-
æèâà÷àìè ïîòð³áíî çàòâåðäèòè ³ ïî÷è-
íàòè âïðîâàäæóâàòè â æèòòÿ âæå ñüîãî-
äí³.— ïåðåêîíàíèé Þð³é Áîíäàð.— Àëå
íà öå, êð³ì ÷àñó, ïîòð³áí³ çíà÷í³ êîø-
òè”.

Íà êîì³ñ³¿ éøëîñÿ òàêîæ ïðî âèêîíàí-
íÿ ïðîãðàìè “Òâ³é ä³ì, òâîº ïîäâ³ð’ÿ”.
Ï³ñëÿ çâ³òó ïåðøîãî çàñòóïíèêà íà÷àëü-
íèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî
ãîñïîäàðñòâà Ìèêîëè Ðóëÿ äåïóòàòè
ä³éøëè âèñíîâêó, ùî ðåàë³çóþòü ¿¿ â ñòî-
ëèö³ íåçàäîâ³ëüíî. “Çà ø³ñòü ì³ñÿö³â 2007
ðîêó çðîáëåíî ëèøå 21 % â³ä çàïëàíîâà-
íîãî. À â³äòàê ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî
çàçíà÷åíó ïðîãðàìó ç³ðâàíî”,— ñêàçàâ
“Õðåùàòèêó” Þð³é Áîíäàð. Çà éîãî ñëî-
âàìè, çàãàëîì íå çðîçóì³ëî, ÿê ïðàöþþòü
ó öüîìó íàïðÿìêó ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿.
Àäæå â³äñîòîê âèêîíàííÿ ðîá³ò ó íèõ ìàº
çíà÷íèé ðîçðèâ — â³ä 5,5 äî 48 %. Â³í
äîäàâ, ùî äåïóòàòè çàïðîïîíóâàëè â³äçâ³-
òóâàòè íà ñåðïíåâ³é ñåñ³¿ Êè¿âðàäè êåð³â-
íèêàì Äí³ïðîâñüêîãî, Äàðíèöüêîãî ³
Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîí³â, ó ÿêèõ íàé-
íèæ÷³ ïîêàçíèêè ïî ì³ñòó

Î Ô ² Ö ² É Í Î

Ïðåçèäåíò ³ ìåð ïðîéøëè
ïîë³òè÷íå õðåùåííÿ

За інчення. Почато на 1-й стор.

ßê ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó” äèðåêòîð
ÊÍÄÓ “Íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà” Îêñà-
íà Ãàëåíêî, íàéá³ëüøà ñõèëüí³ñòü êèÿí äî
òîãî, àáè ¿õí³õ ä³òåé ÷è âíóê³â õðåñòèëè
Â³êòîð Þùåíêî àáî Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé, ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî õðåùåííÿ âè-
êëèêàº ó ñâ³äîìîñò³ ëþäåé àñîö³àö³¿ äóõîâ-
íî¿ áëèçüêîñò³ ç äèòèíîþ. “Õðåùåí³ áàòü-
êè òàê ñàìî âèõîâóþòü ³ ìîæóòü äàâàòè äó-
õîâí³ íàñòàíîâè, ÿê ³ ñàì³ áàòüêè. Êð³ì

òîãî, º àñîö³àö³ÿ õðåùåíèõ ç òèì, ùî âî-
íè äàðóþòü ïîäàðóíêè ä³òÿì, òîìó êèÿíè
ââàæàþòü, ùî ïðåñòèæíî ìàòè òàêèõ õðå-
ùåíèõ, ÿê Ïðåçèäåíò àáî ìåð ñòîëèö³”,—
çàïåâíÿº ïàí³ Ãàëåíêî. Òàêîæ âîíà íàãî-
ëîøóº, ùî âèá³ð êèÿí íà êîðèñòü Ëåîí³-
äà ×åðíîâåöüêîãî º äîñèòü îá´ðóíòîâàíèì,
àäæå ìåð — öå ïåðøà îñîáà ó ñòîëèö³.

Çà ñëîâàìè Îêñàíè Ãàëåíêî, ñåðåä òèõ
ðåñïîíäåíò³â, ÿê³ îáèðàëè âëàñíèé âàð³-
àíò â³äïîâ³ä³, á³ëüø³ñòü íàçâàëî áàæàíèì
õðåùåíèì áàòüêîì ñâî¿õ ä³òåé àáî âíóê³â

á³çíåñìåíà ³ íàðäåïà-ðåã³îíàëà V ñêëè-
êàííÿ Ðèíàòà Àõìåòîâà.

Êîìåíòóþ÷è íèçüêèé “õðåùåíèé” ðåé-
òèíã ë³äåðà ñîö³àë³ñò³â Îëåêñàíäðà Ìî-
ðîçà, ïàí³ Ãàëåíêî íàãîëîñèëà, ùî ïåðø
çà âñå íà öå âïëèíóëè ïîë³òè÷í³ ïîä³¿
íàâêîëî Âåðõîâíî¿ Ðàäè, à ñàìå ¿¿ ðîç-
ïóñê, à öå, íà ¿¿ äóìêó, íå íàäòî ïðåñòèæ-
íî, ³ êèÿíè íå áàæàþòü, àáè ¿õí³ ä³òè áðà-
ëè ïðèêëàä ç òàêîãî ïîë³òèêà

Оле АРТЕМЧУК,
спеціально для “Хрещати а”

Êîãî á âè õîò³ëè áà÷èòè õðåñíèì ñâîº¿ äèòèíè?

Ìîðîçà Î.; 6,0%

Þùåíêî Â.; 28,0%

ßíóêîâè÷à Â.; 14,0%

Ïóò³íà Â.; 9,0%

×åðíîâåöüêîãî Ë.; 23,0%

Òèìîøåíêî Þ.; 14,0%Ñâ³é âàð³àíò; 15,0%
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Êè¿âñüêèé òåðâèáîð÷êîì 
íå ïîñï³øàº ç âèáîðàìè

Ó÷îðà êîðåñïîíäåíò “Õðåùàòè-
êà” ñïðîáóâàâ ä³çíàòèñÿ, ÿê Êè¿â-
ñüêà ì³ñüêà òåðèòîð³àëüíà âèáîð-
÷à êîì³ñ³ÿ ãîòóºòüñÿ äî âèáîð³â,
àëå öå íå âäàëîñÿ, áî æîäåí òåëå-
ôîí êîì³ñ³¿ íå â³äïîâ³äàâ. Ç öüî-
ãî ïðèâîäó êåð³âíèê ïðåñ-ñëóæáè
Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ Çîÿ
Øàð³êîâà ïîâ³äîìèëà, ùî ùå íå
ñòâîðåíî æîäíî¿ êîì³ñ³¿, áî íå
ðîçïî÷àâñÿ âèáîð÷èé ïðîöåñ, òî-
ìó é íà äçâ³íêè í³õòî íå â³äïîâ³-
äàº. “Êè¿âñüêà ì³ñüêà òåðèòîð³àëü-
íà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ïðàöþº çà ñâî-
¿ì ãðàô³êîì ³ çà ñâî¿ìè ïðàâèëà-
ìè”,— ïîÿñíèëà Çîÿ Øàð³êîâà.

Äåïóòàò Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ó Êè-
¿âðàä³ Îëåêñàíäð Äàíèëîâ ðîçïî-
â³â, ùî ðîáîòà Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ç
ï³äãîòîâêè äî âèáîð³â íå ïðèïè-
íÿëàñÿ ç áåðåçíÿ 2006 ðîêó.
“Ïðîáëåìè, ùî âèíèêàþòü íà
âèáîðàõ, öüîãî ðàçó íå çíèêíóòü,
îñê³ëüêè öå äîñòðîêîâ³ âèáîðè,
íà ï³äãîòîâêó äî ÿêèõ â³äâîäèòü-
ñÿ äóæå ìàëî ÷àñó”,— çàçíà÷èâ
Îëåêñàíäð Äàíèëîâ.

“Îñåðåäêè ÁÞÒ ó ïðîöåñ³ ï³ä-
ãîòîâêè äî äîñòðîêîâèõ âèáîð³â
âèêîíóþòü çâè÷àéíó ðîáîòó, îñî-
áëèâèõ ïîä³é íå â³äáóâàºòüñÿ”,—
ñêàçàâ êîðåñïîíäåíòîâ³ “Õðåùà-

òèêà” äåïóòàò Áëîêó Þë³¿ Òèìî-
øåíêî ó Êè¿âðàä³ Îëåêñàíäð
Áðèãèíåöü. Çà éîãî ñëîâàìè, îñî-
áëèâî¿ ïåðåäâèáîðíî¿ ðîáîòè
ïðîâîäèòè íå ïîòð³áíî. Îëåê-
ñàíäð Áðèãèíåöü çàçíà÷èâ òàêîæ,
ùî îñîáëèâî¿ ï³äãîòîâêè äî âè-
áîð³â ç áîêó êè¿âñüêî¿ âëàäè â³í
íå áà÷èòü.

Äåïóòàò ôðàêö³¿ “Íàøà Óêðà-
¿íà” ó Êè¿âðàä³ Äìèòðî Àíäð³ºâ-
ñüêèé ðîçïîâ³â, ùî îñåðåäêè
“Íàøî¿ Óêðà¿íè” ïîñèëåíî ãî-
òóþòüñÿ äî âèáîð³â ó Âåðõîâíó
Ðàäó. “Ñüîãîäí³ ìè ïðàöþºìî,
ãîòóºìî ëþäåé ³ ôîðìóºìî øòà-
áè”,— çàçíà÷èâ Äìèòðî Àíäð³ºâ-
ñüêèé. Çà éîãî ñëîâàìè, ãîëîâíà
ïðîáëåìà íà âèáîðàõ — ìàòåð³-
àëüíî-òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ êî-
ì³ñ³é. Ïîòð³áíî ñòâîðèòè íàëåæ-
í³ óìîâè äëÿ ¿õíüî¿ ïðàö³. “ß íå
çàäîâîëåíèé ðîáîòîþ êè¿âñüêî¿
âëàäè ùîäî ï³äãîòîâêè äî âèáî-
ð³â ó ïàðëàìåíò, áî íàäàºòüñÿ íå-
äîñòàòíüî ³íôîðìàö³¿”,— íàãîëî-
ñèâ ïàí Àíäð³ºâñüêèé

²ðèíà ÌÀËÈÊ
“Õðåùàòèê”

Я стало відомо ореспондентові "Хрещати а", не всі
представни и політичних сил Київради задоволені ро-
ботою иївсь ої влади щодо під отов и до перевибо-
рів. А Київсь а місь а територіальна виборча омісія
не відповідає на дзвін и й працює за власними прави-
лами.

Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â çàéìàºòüñÿ íèìè ùå ç áåðåçíÿ
ìèíóëîãî ðîêó

“Çåìåëüíèé” àóêö³îí óñå æ òàêè íå â³äáóâñÿ
Ä³ëÿíêà íà Îáîëîí³ ïîêè ùî çàëèøàºòüñÿ ó âëàñíîñò³ ÊÌÄÀ

Âèñòàâëåíó íà òîðãè ä³ëÿíêó
ïðèçíà÷àëè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ çà-
êëàäó òîðã³âë³. Ó÷àñòü ó àóêö³îí³
âçÿëè äâà ïðèâàòíèõ ï³äïðèºì-
ñòâà — “ªâðî-àëüÿíñ” òà “Àëü-
ÿíñ-²íâåñò”. Çóïèíèëè òîðãè íà
ñóì³ 2 ìëí 230 òèñ. 400 ãðí, ÿêó
çàïðîïîíóâàâ ïðåäñòàâíèê ÏÏ
“Àëüÿíñ-²íâåñò” Â³òàë³é Ñâèð-
ñüêèé. Á³ëüøó ñóìó ó÷àñíèêè
àóêö³îíó íå ãîòîâ³ áóëè â³ääàòè,
îñê³ëüêè, çà ¿õí³ìè ï³äðàõóíêà-

ìè, ñòàðòîâó ö³íó ä³ëÿíêè ³ òàê
çàâèùèëè. Ï³ñëÿ öüîãî ³í³ö³àòî-
ðè òîðã³â çíÿëè ëîò ³ç àóêö³îíó.

“Ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ñòà-
íîâèòü ïîíàä 0,13 ãà, àëå ç íèõ
ðåàëüíî ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè
ëèøå â³ä 0,06 äî 0,07 ãà. Àäæå
ïðèáëèçíî 40% çåìë³ çàéìàþòü
êîìóí³êàö³¿. Òîìó ñòàðòîâà ö³íà
áóëà çàâèùåíà”,— íàãîëîñèâ Â³-
òàë³é Ñâèðñüêèé.

Íàòîì³ñòü çàñòóïíèê íà÷àëüíè-
êà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-

íèõ ðåñóðñ³â Àíäð³é Òàðíîïîëü-
ñüêèé çàïåâíèâ, ùî ö³íà ä³ëÿí-
êè ö³ëêîì âèïðàâäàíà. Çà éîãî
ñëîâàìè, ó÷àñíèêè íå çàïðîïî-
íóâàëè ñóìó, âèçíà÷åíó åêñïåð-
òàìè, òîáòî 2 ìëí 700 òèñ. ãðí,
àáî 2 òèñ. ãðí çà 1 êâ. ì.

Íà çàïèòàííÿ “Õðåùàòèêà”,
÷îìó â òîðãàõ âçÿëè ó÷àñòü ëèøå
äâà ñóá’ºêòè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³, ïàí Òàðíîïîëüñüêèé
â³äïîâ³â: “Íèí³ íå âñ³ ï³äïðèºì-
ö³ ãîòîâ³ äî òîãî, ùîá êóïóâàòè
ä³ëÿíêó íà àóêö³îí³. Ìîæëèâî,
âîíè ïîáîþþòüñÿ, ùî ïîò³ì áó-
äóòü ÿê³ñü óñêëàäíåííÿ. Àëå â ïà-
êåò³ äîêóìåíòàö³¿, ÿêà ñóïðîâî-
äæóº çàïðîïîíîâàíó ä³ëÿíêó, º
âèñíîâêè âñ³õ ñëóæá ì³ñòà, ùî
ðåãëàìåíòóþòü ì³ñòîáóä³âíó ä³-
ÿëüí³ñòü”,— íàãîëîñèâ Àíäð³é
Òàðíîïîëüñüêèé

Стартова ціна земельної ділян-
и — 1 млн 990 тис. 400 рн. Пло-
ща — 0,1352 а.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Áóä³âåëüíèêè 
çðóéíóâàëè áóäèíîê

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора меш анці б дин
120-б на в л. Жилянсь ій
б ли вим шені зібрати
речі та залишити б дино
зв'яз з тим, що в сті-

нах б дин з'явились трі-
щини завширш и 1,5 см.
За попереднім розслід -
ванням, причиною цьо о
стали б дівельні роботи,
я і проводяться поблиз .

Ó ïîíåä³ëîê ó ï’ÿòèïîâåðõîâî-
ìó æèòëîâîìó áóäèíêó íà âóëè-
ö³ Æèëÿíñüê³é, 120-á, ùî çíàõî-
äèòüñÿ â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-
í³, ðîçêðèëèñÿ òð³ùèíè ç ïåðøî-
ãî äî ï’ÿòîãî ïîâåðõó. ßê ïîâ³-
äîìèëè ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ó
ïðåñ-ñëóæá³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ÌÍÑ Óêðà¿íè â ì³ñò³ Êèºâ³,
ç ôàñàäíîãî òà òèòóëüíîãî áîê³â
öüîãî áóäèíêó ç’ÿâèëèñÿ òð³ùè-
íè çàâøèðøêè 1,5 ñì. Ó öåé æå
äåíü 14 ÷îëîâ³ê â³äñåëèëè äî ãî-
òåëþ “Ñïîðò”, ³íø³ 46, ÿê³ òóò

ìåøêàëè, ðîç’¿õàëèñÿ äî ðîäè÷³â.
ßê âäàëîñÿ ç’ÿñóâàòè, ïåðø³

òð³ùèíè ç’ÿâèëèñÿ ùå òèæäåíü
òîìó, àëå áóä³âåëüíèêè íà öå íå
çâåðíóëè óâàãè. Çà ñëîâàìè íà-
÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç
ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é Â³-
òàë³ÿ Ïøåíè÷íîãî, ó ì³ñò³ ñòâî-
ðåíà ñïåö³àëüíà êîì³ñ³ÿ ç ðîçñë³-
äóâàííÿ ïðè÷èí âèíèêíåííÿ òð³-
ùèí ó áóäèíêó íà âóë. Æèëÿí-
ñüê³é,120-á. “Ðàéîííà àäì³í³ñòðà-
ö³ÿ çàáîðîíèëà ïðîâåäåííÿ áóä³-
âåëüíèõ ðîá³ò ïîðÿä ç áóäèíêîì
120-á. Äåðæáóäêîíòðîëü ïðèçó-
ïèíèâ ä³þ äîçâîëó íà áóä³âíèö-
òâî”,— çàçíà÷èâ Â³òàë³é Ïøåíè÷-
íèé.

ßê ïîâ³äîìèâ êîðåñïîíäåíòó
“Õðåùàòèêà” ãîëîâà Øåâ÷åíê³â-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ Â³êòîð Ïèëèïèøèí, çà-
áóäîâíèêîì º êîìïàí³ÿ “ÅÑÑÅ”,
ÿêà ïîâèííà áóëà ïîãîäèòè ç
ðàéîííîþ âëàäîþ ïðîâåäåííÿ
ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü, îòðèìàííÿ
îðäåðà íà áóä³âíèöòâî, çàìîâèòè
îáñòåæåííÿ ñóñ³äí³õ áóäèíê³â.
“Í³ ïåðøå, í³ äðóãå, í³ òðåòº íå
áóëî çðîáëåíî”,— çàçíà÷èâ ïàí
Ïèëèïèøèí

Ì³æ Ïðåçèäåíòîì ³ ïðåì’ºðîì çàáèëè ñò³ëåöü
За інчення. Почато на 1-й стор.

Òàê ñàìî ïðåäñòàâíèê Ñåêðåòàð³àòó ñòâåð-
äæóº, ùî âîñòàííº ó òàêîãî ìàñøòàáó íàðàä³
Â³êòîð Þùåíêî òà Â³êòîð ßíóêîâè÷ çóñòð³÷à-
ëèñÿ ³ç äîòðèìàííÿì óñ³õ ïðîòîêîëüíèõ íîðì...
ùå çà ÷àñ³â óðÿäó ªõàíóðîâà. À äàë³ — àáî òàá-
ëè÷êè íåïðàâèëüíî ðîçñòàâëÿëè, àáî â ïðåçè-
ä³¿ ì³ñöÿ — õòî ³ íà ÿêîìó ñò³ëüö³ ñèäèòü —
ïåðåïëóòóâàëè.

“Êîëèñü ïðåì’ºð ñèä³â ë³âîðó÷ â³ä Ïðåçè-
äåíòà. Çàñ³äàííÿ â³â ïðåì’ºð-ì³í³ñòð. Öå òà-
êîæ ïðàâèëî ïðîòîêîëó: âåäå çàñ³äàííÿ ãëàâà
òîãî îðãàíó, äå âîíî â³äáóâàºòüñÿ. Ïðîòîêî-
ëîì Ïðåçèäåíòà òîä³ êåðóâàâ Ðóñëàí Äåì÷åí-
êî, ÿêèé òåïåð î÷îëþº êàá³íåò Ïðåçèäåíòà.

Íà æàëü, äîñ³ íå â³äîìî, ÷è ðîç³ðâåòüñÿ êî-
ëî öèõ ïðîòèñòîÿíü, êîëè íåïðàâèëüíå ðîçòà-
øóâàííÿ çà ñòîëîì ìîæå ïðèçâåñòè äî ðîç³-
ðâàííÿ ä³àëîãó ì³æ äâîìà ë³äåðàìè êðà¿íè

Лідія СТРЕЛЬЧЕНКО,
“Хрещати ”

Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ, олова ради дире торів У раїнсь ої б дівельної асоціації ХХІ:
— Я за алом не політоло , а опі юся вели им бізнесом. Одна , на мою д м , з стріч може відб тися цьо о тижня.

К зьма (СКРЯБІН), шо мен:
— Коли вони з стрін ться? Ха-ха-ха-ха! Гадаю, післязавтра!

Бо дан БЕНЮК, народний артист У раїни:
— Іронічної д м и з цьо о привод не може б ти. У та их з стрічах виріш ється доля раїни, а не осподарства малень о о. Треба

йти на онта т. Я оптиміст і вважаю, що ця з стріч відб деться.

Дмитро КОРЧИНСЬКИЙ, лідер партії “Братство”, революціонер:
— Гадаю, вони обов’яз ово з стрін ться. Ос іль и треба проводити вибори. Ось тіль и Ві тор Ющен о трохи відпочине.

Сер ій ЄРМАКОВ, х дожни -модельєр:
— Знаєте, я, маб ть, не д же свідомий ромадянин, адже саме ви розповіли мені новин . Одна мене це обходить. Я нама аюся не

с н тися політи , а робити я існо свою робот — одя ати др жин політи ів.

×è ä³éäå Ïðåçèäåíò äî Êàáì³íó?
ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Òåòÿíà ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ
“Õðåùàòèê”

Учора та і не відб вся чер овий а ціон з продаж зе-
мельної ділян и несільсь о осподарсь о о призначення
с б'є там підприємниць ої діяльності під заб дов за
адресою в л. Маршала Тимошен а, 2-4, що в Оболон-
сь ом районі. Зняли лот із а ціон самі ж ініціатори
тор ів. За е спертною оцін ою, земельна ділян а ош-
т вала 2 млн 700 тис. рн. Натомість часни тор ів —
ПП "Альянс-Інвест" — запропон вало лише
2 млн 230 тис. 400 рн.

Ìåøêàíö³â åâàêóþâàëè ó ãîòåëü “Ñïîðò”

За ділян 13 сото між
домами №2 і №4

по в л. Маршала Тимошен а
не змо ли отримати 2,7 млн рн
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хрещатик

Про будівництво жилих будинків 
на вулиці Глінки 

з вбудовано�прибудованими 
приміщеннями соціальної інфраструктури 

Розпорядження Київської міської державної адміністрації  № 885 
від 12 липня 2007 року

Відповідно до ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядження Прези�
дента України від 04.06.96 № 136/96�рп “Про заходи щодо залучення коштів населення для будівництва
житла”, рішення Київської міської ради від 01.03.2001 № 217/1194 “Про створення комунального підпри�
ємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення “Спецжитлофонд”, беру�
чи до уваги протокол громадських слухань від 15.02.2007 та вимоги мешканців, викладені у резолюції гро�
мадських слухань, зважаючи на можливість використання будинку на вул. Васильченка, 3, який знаходить�
ся на утриманні комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального
призначення “Спецжитлофонд”, для відселення мешканців з будинків на вул. Глінки, 1, 3, 5, 6, з метою
раціонального використання зазначеної земельної ділянки:

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

1. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî çà-
áåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ðàçîì ç êîìóíàëüíèì ï³äïðè-
ºìñòâîì ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëî-
âîãî ôîíäó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ
“Ñïåöæèòëîôîíä” (äàë³ — ÊÏ “Ñïåöæèòëî-
ôîíä”) çàáåçïå÷èòè â³äñåëåííÿ ãðîìàäÿí, ÿê³
ïðîæèâàþòü òà çàðåºñòðîâàí³ â áóäèíêàõ íà
âóë. Ãë³íêè, 1, 3, 5, 6, â íîâîçáóäîâàíèé áó-
äèíîê íà âóë. Âàñèëü÷åíêà, 3.

2. ÊÏ “Ñïåöæèòëîôîíä” ðàçîì ç Ñîëî-
ì’ÿíñüêîþ ðàéîííîþ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíîþ
àäì³í³ñòðàö³ºþ îôîðìèòè â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó äîçâ³ëüíó äîêóìåíòàö³þ òà âèð³øè-
òè ïèòàííÿ çíåñåííÿ áóäèíê³â íà âóë. Ãë³í-
êè, 1, 3, 5, 6 ï³ñëÿ ¿õ â³äñåëåííÿ.

3. Äîçâîëèòè ÊÏ “Ñïåöæèòëîôîíä” âè-
ñòóïèòè çàìîâíèêîì òà ³íâåñòîðîì ïðîåêòó-
âàííÿ òà áóä³âíèöòâà æèëèõ áóäèíê³â íà âóë.
Ãë³íêè, 1, 3, 5, 6 çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 4 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. ÊÏ “Ñïåöæèòëîôîíä” ó âñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó:

4.1. Îäåðæàòè äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè
íà âóë. Ãë³íêè, 1, 3, 5, 6.

4.2. Çíåñòè áóäèíêè, çàçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 2
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ï³ñëÿ îôîðìëåííÿ â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äîçâ³ëüíî¿ äîêóìåí-
òàö³¿ íà çíåñåííÿ òà âèêîíàííÿ ïóíêò³â 1, 2
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4.3. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáêó ïðîåêòó çàáóäî-
âè æèëèõ áóäèíê³â íà çâ³ëüíåí³é çåìåëüí³é
ä³ëÿíö³ íà âóë. Ãë³íêè, 1, 3, 5, 6.

4.4. Îäåðæàòè àðõ³òåêòóðíî-ïëàíóâàëüíå
çàâäàííÿ â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) òà òåõí³÷í³ óìîâè åêñïëóàòó-
þ÷èõ ñëóæá íà ïðèºäíàííÿ îá’ºêò³â äî ³í-
æåíåðíèõ ìåðåæ ì³ñòà òà âèêîíàòè ¿õ âèìî-
ãè.

4.5. Ðîçðîáèòè ³ çàòâåðäèòè ïðîåêòíî-êîø-
òîðèñíó äîêóìåíòàö³þ íà áóä³âíèöòâî æè-
ëèõ áóäèíê³â íà âóë. Ãë³íêè, 1, 3, 5, 6. Ïðè
ðîçðîáö³ ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòà-
ö³¿ ïåðåäáà÷èòè âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàí³ ïðè-
ì³ùåííÿ ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ç âèçíà-
÷åííÿì ¿õ ïðèçíà÷åííÿ çà ïîãîäæåííÿì ç
Ñîëîì’ÿíñüêîþ ðàéîííîþ â ì. Êèºâ³ äåð-
æàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

4.6. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âèêîíà-
òè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³ íàñåëåí-
íÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (äèòÿ÷³ äî-
øê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³òí³ øêîëè, îá’-
ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òîùî.

4.7. Îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³-
âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàâíîãî àðõ³-
òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ï³ñëÿ âèêî-
íàííÿ ïóíêò³â 1, 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ³
ï³äïóíêò³â 4.1—4.5, 4.12 öüîãî ïóíêòó.

4.8. Âèçíà÷èòè ãåíï³äðÿäíèêà áóä³âíèöòâà
æèëèõ áóäèíê³â òà óêëàñòè ç íèì óãîäó.

4.9. Çä³éñíèòè ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà
æèëèõ áóäèíê³â çà ðàõóíîê çàëó÷åíèõ êîø-
ò³â.

4.10. Ïåðåäáà÷èòè ó çáóäîâàíèõ áóäèíêàõ
ñëóæáîâ³ êâàðòèðè äëÿ ïåðåäà÷³ åêñïëóàòó-
þ÷èì îðãàí³çàö³ÿì.

4.11. Çàáåçïå÷èòè ââåäåííÿ áóäèíê³â ó åêñ-
ïëóàòàö³þ çã³äíî ç òåðì³íàìè, ïåðåäáà÷åíè-
ìè ïðîåêòîì îðãàí³çàö³¿ áóä³âíèöòâà.

4.12. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³í-
âåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëü-
íî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè ì. Êèºâà” (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿ-
ìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 12.02.2004 ¹ 14/1223, â³ä 28.12.2004
¹ 1051/2461, â³ä 27.12.2005 ¹ 622/3083, â³ä
31.10.2006 ¹ 122/179 òà â³ä 28.12.2006
¹ 530/587).

4.13. Ìàéíîâî-ïðàâîâ³ ïèòàííÿ âèð³øóâà-
òè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿä-
êó.

4.14. Âèð³øèòè ïèòàííÿ ùîäî â³äøêîäó-
âàííÿ âòðàòè êîìóíàëüíîãî ìàéíà Ñîëîì’ÿí-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ ðàäè ç óðàõóâàí-
íÿì âèòðàò íà â³äñåëåííÿ ìåøêàíö³â áóäèí-
ê³â íà âóë. Ãë³íêè, 1, 3, 5, 6.

5. Åêñïëóàòàö³éíèì ñëóæáàì ì³ñòà ïðè
îôîðìëåíí³ òåõí³÷íèõ óìîâ íà ³íæåíåðíå çà-
áåçïå÷åííÿ áóäèíê³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 3
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ïåðåäáà÷èòè ¿õ ï³ä-
êëþ÷åííÿ ïî ìîæëèâîñò³ áåçïîñåðåäíüî äî
íàéáëèæ÷èõ âíóòð³øíüîêâàðòàëüíèõ ìåðåæ
òà ñïîðóä.

6. Ñîëîì’ÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì. Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ çàáåçïå÷èòè ñïèñàííÿ ç
áàëàíñó áóäèíê³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ, íà ï³äñòàâ³ àêò³â ïðî çíå-
ñåííÿ.

7. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â òà ãîëîâó Ñî-
ëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Ñèäîðîâà ². Ï.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про захист традиційного 
характеру середовища та об’єктів культурної

спадщини м. Києва
Розпорядження Київської міської державної адміністрації 

№ 886 від 12 липня 2007 року

Відповідно до статті 4 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, статей 30, 32, 34 За�
кону України “Про охорону культурної спадщини”, на виконання Указу Президента України від 15.03.2007
№ 208/2007 “Про заходи щодо впорядкування забудови території та збереження історико�культурних те�
риторій і об’єктів в місті Києві” з метою захисту традиційного характеру середовища та об’єктів культур�
ної спадщини м. Києва:

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

від 12.07.2007 № 886

Заходи щодо впорядкування забудови території 
та збереження історико�культурних територій і об’єктів у місті Києві

1. Çàòâåðäèòè çàõîäè ùîäî âïîðÿäêóâàííÿ
çàáóäîâè òåðèòîð³¿ òà çáåðåæåííÿ ³ñòîðèêî-
êóëüòóðíèõ òåðèòîð³é ³ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êè-
ºâ³, ùî äîäàþòüñÿ.

2. Ñòâîðèòè ðîáî÷ó ãðóïó äëÿ âèâ÷åííÿ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ áàçè ó ñôåð³ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â ì. Êèºâ³ òà çàáåçïå-
÷åííÿ ¿¿ ñèñòåìàòèçàö³¿ ó ñêëàä³ çã³äíî ç äî-
äàòêîì.

3. Ðîáî÷³é ãðóï³ ó òåðì³í äî 01.09.2007
âíåñòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïåðåãëÿäó, ñèñòåìà-
òèçàö³¿ òà âäîñêîíàëåííÿ íîðìàòèâíî-ïðà-

âîâî¿ áàçè ó ñôåð³ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè ó ì. Êèºâ³.

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ.

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

№
п/п

Зміст заходів Ви онавці Відповідальні
( онтроль)

Термін
ви онання

1 Забезпечити визначення
територій м. Києві, що мають
особлив істори о- льт рн
цінність, встановлення
передбачених за онодавством
обмежень їх заб дови та
ви ористання, перш чер
територій істори о- льт рних
заповідни ів

Головне правління
охорони льт рної
спадщини, Головне
правління
містоб д вання,
архіте т ри та
дизайн місь о о
середовища, ДП
"Київ енплан"

Лещен о Е.В. Серпень
2007

2 Забезпечити розроблення і
подання до Міністерства льт ри
і т ризм на затвердження в
становленом поряд меж
історичних ареалів м. Києва та
режимів ви ористання територій
цих ареалів. Подати до Київсь ої
місь ої ради на затвердження
містоб дівн до ментацію щодо
визначення меж історичних
ареалів м.Києва

Головне правління
охорони льт рної
спадщини, Головне
правління
містоб д вання,
архіте т ри та
дизайн місь о о
середовища, ДП
"Київ енплан"

Лещен о Е.В. Вересень
2007

3 Забезпечити подання на
затвердження Київсь ої місь ої
ради Концепції розміщення
висотних б дівель і спор д на
території м. Києва

Головне правління
містоб д вання,
архіте т ри та
дизайн місь о о
середовища, ДП
"Київ енплан"

Лещен о Е.В. Серпень
2007

4 Забезпеч вати при прое т ванні
та б дівництві об`є тів
містоб д вання інтереси жителів
м. Києва в об`є тах соціально-
льт рно о призначення, дитячих

та спортивних майданчи ах,
пар ах, с верах, б льварах,
набережних, інших об`є тах
масово о переб вання і
відпочин

Головне правління
містоб д вання,
архіте т ри та
дизайн місь о о
середовища, Головне
правління земельних
рес рсів, районні м.
Києві державні
адміністрації

Присяжню В.Ф. Постійно

5 Головне правління
містоб д вання, архіте т ри та
дизайн місь о о середовища
що вартально надає Головном
правлінню з питань взаємодії з
засобами масової інформації та
зв`яз ів з ромадсь істю для
висвітлення інформацію про
план вання заб дови відповідних
територій межах м. Києва та
плани ромадсь их сл хань з
цьо о питання

Головне правління з
питань взаємодії з
засобами масової
інформації та зв`яз ів
з ромадсь істю,
Головне правління
містоб д вання,
архіте т ри та
дизайн місь о о
середовища

Лещен о Е.В. Постійно

6 При проведенні ромадсь их
об оворень містоб дівної
до ментації в поряд ,
визначеном рішенням Київради
від 16.06.2005 №438/3014,
зал чати представни ів
відповідних територіальних
ромад до часті в об оворенні
питань план вання та заб дови
територій м. Києва

Районні м. Києві
державні
адміністрації, Головне
правління
містоб д вання,
архіте т ри та
дизайн місь о о
середовища

Лещен о Е.В. Постійно



№
п/п

Зміст заходів Ви онавці Відповідальні
( онтроль)

Термін
ви онання

7 С ласти повний перелі
пам`ято льт рної спадщини
та інших об`є тів ромадсь о о
призначення для зовнішньо о
х дожньо о освітлення з ідно з
розпорядженням Київсь ої
місь ої державної адміністрації
від 15.08.2006 № 1215 "Про
зовнішнє х дожнє освітлення
фасадів б дин ів і спор д та
пам`ято льт рної спадщини
м. Києва"

Головне правління
охорони льт рної
спадщини, Головне
правління ом нальної
власності м.Києва,
Головне правління
містоб д вання,
архіте т ри та дизайн
місь о о середовища,
КП "Київмісь світло"

Гол бчен о А.К.,
Лещен о Е.В.

Вересень
2007

8 Провести інвентаризацію
щойно виявлених об`є тів
льт рної спадщини м. Києва,

за рез льтатами я ої внести
пропозиції до Міністерства
льт ри і т ризм щодо

внесення об`є тів до
Державно о реєстр
нер хомих пам`ято У раїни

Головне правління
охорони льт рної
спадщини

Гол бчен о А.К.
Ж равсь ий B.C.

Листопад
2007

9 Під от вати й подати на
роз ляд Київсь ої місь ої ради
в становленом поряд
ори вання меж і режимів
ви ористання територій зон
охорони пам`ято м. Києва

Головне правління
охорони льт рної
спадщини, Головне
правління
містоб д вання,
архіте т ри та дизайн
місь о о середовища

Лещен о Е.В. Гр день
2007

10 Розробити й подати на
затвердження в
становленом поряд
про рам заходів щодо
цільово о ви ористання
пам`ято м. Києва для
розвит т ризм , особливо
пам`ято ом нальної форми
власності

Головне правління
охорони льт рної
спадщини, Головне
правління ом нальної
власності м.Києва,
Головне правління
льт ри і мистецтв,

Головне правління
ом нально о
осподарства

Ж равсь ий B.C. Листопад
2007

11 Під от вати й подати на
затвердження в
становленом поряд
перелі об`є тів, я і
потреб ють проведення
першочер ових
протиаварійних та
реставраційних робіт

Головне правління
охорони льт рної
спадщини, районні м.
Києві державні
адміністрації, Головне
правління з питань
надзвичайних сит ацій

Ж равсь ий B.C. Вересень
2007

12 Розробити й подати на
затвердження в
становленом поряд заходи
щодо реставрації,
пристос вання, бла о строю
території Пам`ят и-м зею
"Київсь а Фортеця"

Головне правління
охорони льт рної
спадщини, Головне
правління льт ри і
мистецтв, дире ція
Пам`ят и-м зею
"Київсь а Фортеця"

Ж равсь ий B.C. Жовтень
2007

13 Забезпечити систематизацію
нормативно-правової бази
щодо охорони льт рної
спадщини м. Києві

Головне правління
охорони льт рної
спадщини, Юридичне
правління

Головач В.В Вересень
2007

Çàñòóïíèê ãîëîâè — êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Склад робочої групи для вивчення нормативно�правової бази 
у сфері охорони культурної спадщини у м. Києві та забезпечення

її систематизації
Ãîëóá÷åíêî - ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
Àíàòîë³é Êîñòÿíòèíîâè÷ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâà ðîáî÷î¿ ãðóïè

Ãîëîâà÷ - âèêîíóþ÷èé îáîâ`ÿçêè çàñòóïíèêà ãîëîâè
Âîëîäèìèð Âîëîäèìèðîâè÷ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,

çàñòóïíèê ãîëîâè ðîáî÷î¿ ãðóïè

Ëåùåíêî - âèêîíóþ÷èé îáîâ`ÿçêè çàñòóïíèêà ãîëîâè
Åäóàðä Âîëîäèìèðîâè÷ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,

çàñòóïíèê ãîëîâè ðîáî÷î¿ ãðóïè

Øåâ÷óê - ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò þðèäè÷íîãî â³ää³ëó
Ãàëèíà Ñåðã³¿âíà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,

àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà, ñåêðåòàð ðîáî÷î¿ ãðóïè

Âàùåíêî - íà÷àëüíèê þðèäè÷íîãî â³ää³ëó Äåðæàâíî¿
ßðîñëàâà Ëåîíò³¿âíà ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿

ñïàäùèíè (çà çãîäîþ)

Âå÷åðñüêèé - íà÷àëüíèê â³ää³ëó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
Â³êòîð Âàñèëüîâè÷ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó

ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà

Ãóñàê - çàñòóïíèê ãîëîâè Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç
Àíäð³é ²âàíîâè÷ ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè

(çà çãîäîþ)

Æåëòîâñüêèé - çàñòóïíèê äèðåêòîðà ³íñòèòóòó
Âîëîäèìèð Âàñèëüîâè÷ "Êè¿âãåíïëàí" ÂÀÒ "Êè¿âïðîåêò"

Êàðì³íñüêèé - íà÷àëüíèê ñëóæáè "Êè¿âäåðæåêñïåðòèçà"
Àíàòîëü Ìàðêîâè÷

Êóíàõ - íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ êîîðîäèíàö³¿ ðîáîòè
Âîëîäèìèð Àíäð³éîâè÷ ïðîåêòíèõ ³ áóä³âåëüíèõ îðãàí³çàö³é àïàðàòó

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Êóõàðåíêî - íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
Ðóñëàí ²âàíîâè÷ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè

Ïðèñÿæíþê - íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
Âàñèëü Ôåäîðîâè÷ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó

ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
Ðåáèöüêèé - íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ
Îëåêñàíäð Îëåêñàíäðîâè÷

Çàñòóïíèê ãîëîâè — êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Про створення тимчасової комісії 
з розслідування причин пошкодження 
суцільно�секційної оправи перегінного 

тунелю між станціями 
“Осокорки” — “Позняки” Сирецько�Печерської

лінії Київського метрополітену
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 895 від 17 червня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенно�
го та природного характеру” та з метою визначення причин аварії під час виконання запобіжних протиава�
рійиих заходів по укріпленню основи тунелю ТОВ “Капітальний підземний ремонт свердловин”, на замов�
лення AT XK “Київміськбуд”, 13.07.2007 сталося пошкодження суцільно�секційної оправи перегінного ту�
нелю між станціями “Осокорки” — “Позняки” Сирецько�Печерської лінії Київського метрополітену:

1. Ñòâîðèòè òà çàòâåðäèòè ñêëàä òèì÷àñî-
âî¿ êîì³ñ³¿ äëÿ âèçíà÷åííÿ ïðè÷èí àâàð³¿ òà
ï³äãîòîâêè ïðîïîçèö³é ùîäî ë³êâ³äàö³¿ ¿¿ íà-
ñë³äê³â çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Òèì÷àñîâ³é êîì³ñ³¿ ó òåðì³í äî 25.07.2007
íàäàòè Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñ-
òðàö³¿ âèñíîâêè ùîäî ïðè÷èí àâàð³¿ òà ï³ä-
ãîòóâàòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî ¿õ ë³êâ³äàö³¿.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóïíèêà
ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Ãîëóá÷åíêà À. Ê.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 17.07.2007 № 895

СКЛАД 
тимчасової комісії з розслідування причин пошкодження 

суцільно�секційної оправи перегінного тунелю між станціями 
“Осокорки” — “Позняки” Сирецько�Печерської лінії 

Київського метрополітену
ÑÀË²É - â.î. çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
²âàí Ìèêîëàéîâè÷ àäì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâà êîì³ñ³¿

ÏØÅÍÈ×ÍÈÉ - íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü
Â³òàë³é Íèêèôîðîâè÷ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàñòóïíèê ãîëîâè êîì³ñ³¿

ÀÉÂÀÇÎÂ - çàâ³äóþ÷èé êàôåäðîþ Íàö³îíàëüíîãî
Þð³é Ìèêîëàéîâè÷ òðàíñïîðòíîãî óí³âåðñèòåòó (çà çãîäîþ)

ÁÎÉÊÎ - äîêòîð òåõí³÷íèõ íàóê, çàâ³äóþ÷èé êàôåäðîþ
²ãîð Ïåòðîâè÷ Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó

áóä³âíèöòâà ³ àðõ³òåêòóðè (çà çãîäîþ)

ÄÓÍÀÑ - íà÷àëüíèê òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ
Ñòåïàí Âàñèëüîâè÷ Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó ïî Êè¿âñüê³é îáëàñò³ òà

ì. Êèºâó (çà çãîäîþ)

ÆÓÐÀÂÑÜÊÈÉ - íà÷àëüíèê â³ää³ëó ç ïèòàíü îõîðîíè ïðàö³
Â³êòîð Ìèõàéëîâè÷ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ÇÀÊ - ïåðøèé çàñòóïíèê — ãîëîâíèé ³íæåíåð
Áîðèñ Ôðî¿ìîâè÷ ñïåö³àë³çîâàíî¿ äåðæàâíî¿ îðãàí³çàö³¿ "Êè¿âñüêà

ì³ñüêà ñëóæáà Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíî¿ ³íâåñòèö³éíî¿
åêñïåðòèçè"

ÊÎÇÀ×ÓÊ - â³öå-ïðåçèäåíò, íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³¿
Âàñèëü Ïåòðîâè÷ áóä³âíèöòâà AT XK "Êè¿âì³ñüêáóä"

ÊÓÍÀÕ - íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ êîîðäèíàö³¿ ðîáîòè
Âîëîäèìèð Àíäð³éîâè÷ ïðîåêòíèõ ³ áóä³âåëüíèõ îðãàí³çàö³é

ÌÀÐ×ÅÍÊÎ - äèðåêòîð ³íñòèòóòó "Êè¿â³íæïðîåêò" ÂÀÒ "Êè¿âïðîåêò"
Ìèêîëà Ñåðã³éîâè÷

ÏÅÒÐÅÍÊÎ - ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ "Êè¿âìåòðîáóä"
Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷

ÏÈËÈÏÅÍÊÎ - ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ "ÇÇÁÊ ¿ì. Ñ. Êîâàëüñüêî¿"
Îëåêñàíäð Ñåðã³éîâè÷

ÐÅÁÈÖÜÊÈÉ
Îëåêñàíäð Îëåêñàíäðîâè÷ - íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-

áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ

ÑÅË²ÂÀÍÎÂ - ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿
Âàäèì Ìèêîëàéîâè÷ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ÑËÞÑÀÐÅÍÊÎ - çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÍÄ² "Áóä³âåëüíèõ êîíñòðóêö³é" 
Þð³é Ñòåïàíîâè÷ (çà çãîäîþ)

ÔÅÄÎÐÅÍÊÎ - ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ÊÏ "Êè¿âñüêèé 
Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷ ìåòðîïîë³òåí"

ØÏÈËÜÎÂÈÉ - íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó,
²âàí Ôåäîðîâè÷ çâ'ÿçêó òà ³íôîðìàòèçàö³¿

ßÍ²Ê²Í
Â³êòîð Âîëîäèìèðîâè÷ - äèðåêòîð ÄÏ "Ï² "Óêðìåòðîòóíåëüïðîåêò" 

(çà çãîäîþ)

Çàñòóïíèê ãîëîâè — êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé
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²íîçåìí³ ³íâåñòèö³¿ óäàðèëè 
ïî Óêðà¿í³ äîëàðîì
Ï³äáèòî ï³äñóìêè áàíê³âñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ

Ó÷îðà ï³äáèòî ï³äñóìêè ðîáîòè
áàíê³âñüêî¿ ñôåðè çà ïåðøå ï³â-
ð³÷÷ÿ 2007 ð. Ñòàíîì íà 1 ëèïíÿ
2007 ðîêó îáñÿã ÷èñòèõ àêòèâ³â
áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè ñòàíîâèâ
440,07 ìëí ãðí. Çðîñòàííÿ ç ïî-
÷àòêó ðîêó — 29,36%. Çà ïåðøå

ï³âð³÷÷ÿ áàíêè îòðèìàëè ïðèáó-
òîê íà ñóìó ïîíàä 2,5 ìëðä ãðí.
ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ïðå-
çèäåíò Àñîö³àö³¿ óêðà¿íñüêèõ áàí-
ê³ð³â (ÀÓÁ) Îëåêñàíäð Ñóãîíÿêî,
ç ïîçèòèâíèìè òåíäåíö³ÿìè ³ñíó-
þòü ³ ïåâí³ ðèçèêè äëÿ áàíê³â-

ñüêî¿ ñôåðè. Îñòàíí³ì ÷àñîì êðå-
äèòóâàííÿ çðîñëî ³ ïåðåâèùóº
çðîñòàííÿ çàëó÷åííÿ äåïîçèòíèõ
âíåñê³â (íà 30% ³ 20% â³äïîâ³äíî).
Íà ñüîãîäí³ 45% ïðèâåðíóòèõ ðå-
ñóðñ³â áàíêàìè º çàñîáè, îòðèìà-
í³ ç-çà êîðäîíó (174 ìëðä ãðí).

“Âíàñë³äîê òîãî, ùî ÍÁÓ ïî-
ñèëèâ âèìîãè äî îö³íþâàííÿ ïî-
çè÷àëüíèê³â, çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³
ñïîæèâ÷èõ êðåäèò³â äåùî çíèçè-
ëîñÿ, ÷îãî ³ äîìàãàëèñÿ, îñòåð³-
ãàþ÷èñü ìàñîâèõ íåïîâåð-
íåíü”,— ñêàçàâ ïðåçèäåíò ÀÓÁ.

Íà çàïèòàííÿ ïðî ðåâàëüâàö³þ
ãðèâí³ ïàí Ñóãîíÿêî â³äïîâ³â,
ùî “óêðà¿íñüêà ãðèâíÿ íåäîîö³-

íåíà, àëå ðåâàëüâàö³ÿ ïîêè ùî
íåäîðå÷íà”.

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ïðàâ-
ë³ííÿ “Ïðàâåêñ-áàíêó” Ðîìàí
Âàëåñþê, çð³ñ ïðèïëèâ ³íîçåìíèõ
³íâåñòèö³é, çá³ëüøèâñÿ åêñïîðò,
ùî çóìîâèëî íàäì³ðíå íàäõî-
äæåííÿ äîëàðà äî êðà¿íè. “×àñ-
òèíà “çàéâî¿” ÂÊÂ ç áåçãîò³âêî-
âîãî ðèíêó ïîòðàïëÿº â îáì³ííè-
êè, ³ òàì êóðñ çíèæóþòü. Ãðîìàä-
ñüê³ñòü â³äðåàãóâàëà àêòèâíîþ
çäà÷åþ àìåðèêàíñüêî¿ âàëþòè,
ùî ïðèçâåëî äî ùå á³ëüøîãî çíå-
ö³íåííÿ. ß ïðèïóñêàþ, ùî, âðà-
õîâóþ÷è åêîíîì³÷í³ ðåàë³¿, âîñå-

íè Íàöáàíê ï³äå íà ðåâàëüâàö³þ
ãðèâí³ äî $/4,9-5,0 ãðí, ³ òîä³ àíà-
ëîã³÷íèé êóðñ ïîêóïêè/ïðîäàæó
ìè ïîáà÷èìî â îáì³ííèêàõ”,—
â³äçíà÷èâ ïàí Âàëåñþê

“Àåðîñâ³ò” çàíàäòî êîìï’þòåðèçîâàíèé
Êîìïàí³ÿ çíàéøëà ÷èì ïîÿñíèòè íèçüêó ÿê³ñòü îáñëóãîâóâàííÿ íà âíóòð³øí³õ ðåéñàõ

Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð “Àåðîñâ³-
òó” Àðåí Ìàéáåð ó÷îðà ðîçïîâ³â,
ùî çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ 2007 ðîêó
ïàñàæèðîïîò³ê çð³ñ íà 853 òèñÿ÷³

îñ³á, òîáòî íà 31% ïîð³âíÿíî ç òà-
êèì ïåð³îäîì 2006-ãî. À ùå ïåðå-
â³ç 4,8 òîííè âàíòàæ³â ³ ïîøòè, ùî
íà 49% á³ëüøå, í³æ òîð³ê. Çà ñëî-

âàìè ãåíäèðåêòîðà, êîìïàí³ÿ íà-
ðàç³ çàéìåòüñÿ ï³äâèùåííÿì àê-
òèâíîñò³ ïîëüîò³â íà ðåéñàõ.

Òèì ÷àñîì ïåâí³ òðóäíîù³ çà-
ëèøàþòüñÿ ó çàáåçïå÷åíí³ ïàëè-
âîì ÷åðåç çðîñòàííÿ âàðòîñò³. Çà
ï³âðîêó ÷åðåç öå êîìïàí³ÿ çàçíà-
ëà çáèòê³â íà $3,5 ìëí.

Íåùîäàâíî “Àåðîñâ³ò” âèãðàâ
êîíêóðñ íà ïðèäáàííÿ êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà “Äîíáàñàåðî”.
Çà ñëîâàìè Àðåíà Ìàéáåðà, â
“Äîíáàñàåðî” íàä³éäóòü â³ä
“Àåðîñâ³òó” äåñÿòêè ì³ëüéîí³â
äîëàð³â ³íâåñòèö³é. “Äîíáàñàåðî”
³ íàäàë³ ïðàöþâàòèìå ï³ä âëàñ-
íèì òðåíäîì ÿê ìåðåæîâèé ïåðå-

â³çíèê. Äî ê³íöÿ ðîêó “Àåðîñâ³ò”
çàêóïèòü äî 10 “ðåã³îíàëüíèõ” ë³-
òàê³â äëÿ âíóòð³øí³õ ïîëüîò³â.

Íà çàïèòàííÿ “Õðåùàòèêà”,
÷îìó âàðò³ñòü êâèòê³â íà ì³æíà-
ðîäí³ òà âíóòð³øí³ ðåéñè íå íàä-
òî â³äð³çíÿºòüñÿ, à ñåðâ³ñ àáñî-
ëþòíî ³íøèé, Àðåí Ìàéáåð â³ä-
ïîâ³â: “Âàðò³ñòü êâèòê³â ðîçðîá-
ëÿþòü çà ñïåö³àëüíîþ êîìï’þ-
òåðíîþ ïðîãðàìîþ, äå âðàõîâàíî
âñ³ çàòðàòè. Ùîäî ñåðâ³ñó, òî, ÿñ-
íà ð³÷, íà òðèâàë³øèõ ì³æíàðîä-
íèõ êë³ºíò ô³çè÷íî “âñòèãàº” îò-
ðèìàòè á³ëüøå”.

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”,
âæå âîñåíè ìîæå áóòè ñòðàéê ï³-

ëîò³â “Àåðîñâ³òó”. ßê ïîâ³äîìèâ
çâ³ëüíåíèé ï³ëîò êîìïàí³¿ “Àåðî-
ñâ³ò” Ñåðã³é Ìîëîäèé, 30% ëüîò-
÷èê³â ãîòîâ³ äî íüîãî. Â³í çàïåâ-
íÿº, ùî â êîìïàí³¿ ïîðóøóþòü
íîðìè ðîáî÷îãî ÷àñó, ³ãíîðóþòü
âèìîãè äî íîðì õàð÷óâàííÿ òà ³í-
øå. Íàòîì³ñòü êåð³âíèöòâî êîìïà-
í³¿ ö³ çâèíóâà÷åííÿ â³äêèäàº. “Íà-
øèì ï³ëîòàì â÷àñíî âèïëà÷óþòü
íàéâèùó çàðïëàòó, à ¿õí³é ðîáî-
÷èé ãðàô³ê ðîçðîáëÿþòü çà ñïåö³-
àëüíîþ êîìï’þòåðíîþ ïðîãðà-
ìîþ”,— íàãîëîñèâ Àðåí Ìàéáåð.
Ðàçîì ³ç òèì â³í ñêàçàâ, ùî áóäå
ñòâîðåíî âíóòð³øíþ êîì³ñ³þ äëÿ
âèâ÷åííÿ ñèòóàö³¿

На сьо одні в У раїні, за дани-
ми НБУ, зареєстровано 193 бан-
и, з я их 19 знаходяться стадії
лі відації. При цьом ліцензію на
здійснення бан івсь ої діяльності
мають 173 бан и, в порівнянні з
мин лим ро ом іль ість зросла
на 8 одиниць зі 165.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

За перше півріччя 2007 р. бан іри отримали понад 2,5
млрд рн приб т . У бан івсь ій сфері спостері ається
збільшення зростання редит вання над зростанням
депозитів. Незважаючи на це, по роз для девальвації
ривні бан іри по и що не бачать.

“Ñåêîíä õåíä” ³ êîíòðàáàíäà 
äóøàòü ëåãêó ïðîìèñëîâ³ñòü
Óêðà¿íñüêèé ðèíîê îäÿãó íà 95% ïåðåáóâàº â ò³í³

Ó÷îðà âèðîáíèêè òîâàð³â ëåã-
êî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ðîçïîâ³ëè ïðî
çàãðîçó çíèêíåííÿ ö³º¿ ãàëóç³ â
Óêðà¿í³. Çà ñëîâàìè ïðåçèäåíòà
Àñîö³àö³¿ ï³äïðèºìñòâ ëåãêî¿
ïðîìèñëîâîñò³ Âàëåíòèíè ²çîâ³ò,
ÿêùî ðåàëüíèé ðèíîê îäÿãó â
Óêðà¿í³ ìîæíà îö³íèòè â 50 ìëðä
ãðí, òî çà îô³ö³éíèìè äàíèìè öå
ìåíøå, ÿê 6 ìëðä ãðí. “Òîáòî
ïîíàä 40 ìëðä ãðí ïðîõîäÿòü
ïîâç äåðæàâíèé áþäæåò”,— êîí-
ñòàòóâàëà ïàí³ ²çîâ³ò. Îäí³ºþ ç
ïðè÷èí òàêî¿ ñèòóàö³¿ — ìàñîâå
ââåçåííÿ “ºâðîïåéñüêîãî íåïî-
òðåáó”. Çà ¿¿ ñëîâàìè, òîð³ê â
Óêðà¿íó ââåçåíî 77 òèñ. òîíí “ñå-
êîíä õåíäó”. Íà êîðäîí³ çà íüî-
ãî ïëàòÿòü êîï³éêè, íàòîì³ñòü ïî
êðà¿í³ ïðîäàþòü öåé “òîâàð” çà
íîðìàëüíèìè ö³íàìè, ñòâîðèâ-
øè íàäïðèáóòêîâèé á³çíåñ.

“Õðåùàòèê” ïîñï³ëêóâàâñÿ ç â³-
öå-ïðåçèäåíòîì Óêðëåãïðîìó,
ãîëîâîþ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòîäàâö³â
ó ëåãê³é ïðîìèñëîâîñò³ Êèºâà
Îëåêñàíäðîì Ñîêîëîâñüêèì. Íà
çàïèòàííÿ êîðåñïîíäåíòà, â ùî
îäÿãíóòèé ïàí Ñîêîëîâñüêèé, â³í
ïîâ³äîìèâ, ùî ï³äòðèìóº â³ò÷èç-
íÿíîãî âèðîáíèêà, ³ íà íüîìó
êîñòþì â³ä “Ìèõà¿ë Âîðîí³í” òà
ðåãëàí â³ä “Â³ä³âàí”.

— Ëåãêà ïðîìèñëîâ³ñòü — ÷è íå
ºäèíà ãàëóçü ó ñòîëèö³, äå ñïîñòå-
ð³ãàºòüñÿ ñïàä. Òîð³ê ñòîëè÷íå âè-
ðîáíèöòâî â í³é ñêîðîòèëîñÿ ïðè-
áëèçíî íà 12%. ×èì öå ìîæíà ïî-
ÿñíèòè?

— Ó Êèºâ³ ñòàº íåâèã³äíî øè-
òè. Ëþäè íå õî÷óòü âàæêî ïðàöþ-
âàòè íà øâåéíèõ ôàáðèêàõ çà íå-

âåëèêó ïëàòíþ. À âåëèêèõ ãðî-
øåé ¿ì äàòè íå ìîæóòü, áî íå âè-
òðèìóþòü êîíêóðåíö³¿ ç òèìè æ
êèòàéñüêèìè âèðîáíèêàìè. Ñüî-
ãîäí³, ÿêùî â òåáå º çåìåëüíà ä³-
ëÿíêà ï³ä ôàáðèêîþ, ¿¿ âèã³äí³øå
ïðîäàòè ï³ä áóä³âíèöòâî, í³æ çàé-
ìàòèñÿ øâåéíèì á³çíåñîì. Çà
îñòàíí³ äâà ðîêè â Êèºâ³ çàêðè-
ëèñÿ ôàêòè÷íî óñ³ øâåéí³ ôàáðè-
êè, òîä³ ÿê ó Ñòàìáóë³, ïðèì³ðîì,
ç’ÿâèëîñÿ 500 íîâèõ ï³äïðèºìñòâ.

— ßêùî ôàáðèêè çàêðèâàþòüñÿ,
òî ÷è ìîæíà ãîâîðèòè ïðî àñîðòè-
ìåíò óêðà¿íñüêî¿ ïðîäóêö³¿? Ç ÷î-
ãî âèáèðàòè?

— Í³, ôàáðèêè ïðàöþþòü. ß
êàæó íå ïðî Êè¿â, à ïðî ³íø³
ðåã³îíè. À âò³ì, ÿê ïðàâèëî, ðî-
áîòó ¿ì çàìîâëÿþòü çàõ³äí³ êîí-
öåðíè. Íàäñèëàþòü ãîòîâ³ òêà-
íèíè, âèêð³éêè, ³ íàøèì ëþ-
äÿì çàëèøàºòüñÿ âèêîíàòè, ãðó-
áî êàæó÷è, “ìàâï’ÿ÷ó ðîáîòó”
çà êîï³éêè. ª ïîîäèíîê³ ïðè-
êëàäè, êîëè çàðîáëÿþòü ãðîø³
íå ò³ëüêè íà âèïëàòó çàðïëàòè.
Öå òîé æå “Âîðîí³í”, “Â³ä³-
âàí”, “Àðáåð”. Ö³ ô³ðìè ðåàëü-
íî ïðàöþþòü, ðîçâèâàþòüñÿ,
óòðèìóþòü äèçàéíåð³â ³ ïðîïî-
íóþòü ïîêóïöÿì ñïðàâä³ äîáðî-
ÿê³ñíèé îäÿã. Öå ðîçâèòîê, ³ öå
äàº ðîáîòó ëþäÿì. À â íàñ âè-

õîäèòü, ùî êèòàéö³ äàþòü ðî-
áîòó ëèøå òèì, õòî ñòî¿òü íà
ðèíêàõ. Àëå æ íå ìîæå âñÿ êðà-
¿íà òàì áóòè.

— À ùî ðîáèòå â íàïðÿìêó ñòâî-
ðåííÿ íîâèõ áðåíä³â, ùîá ïðîäóê-
ö³ÿ áóëà ïðèâàáëèâîþ, à íå ïðîñ-
òî òàì “ñîðî÷êà áàâîâíÿíà”?

— Íàïðèêëàä, ÿ º ñï³âîðãàí³-
çàòîðîì Óêðà¿íñüêîãî òèæíÿ ìî-

äè. Íàøå çàâäàííÿ ïîëÿãàº íå
ëèøå â òîìó, ùîá ïðàâèëüíî ³
äîáðîÿê³ñíî ïîøèòè. Öå ìàº áó-
òè íåðîçðèâíèé ëàíöþã — ïðà-
âèëüíèé ïîäàæ, ìàðêåòèíãîâà
ïîë³òèêà, ðîáîòà ç àñîðòèìåíòîì,
ç òðåíäàìè. Ëþäè ïîâèíí³ áà÷è-
òè, ùî öå ìîäíî. Íà æàëü, íå íà
âñ³õ â³ò÷èçíÿíèõ ï³äïðèºìñòâàõ
ðîçóì³þòü, ÿê öå ðîáèòè. Äåêîãî
âëàøòîâóº îòðèìóâàòè ñâî¿ “2 êî-
ï³éêè” â³ä Çàõîäó

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора ерівництво одно о з найбільших перевізни ів
У раїни — омпанії "Аеросвіт" — звіт вало про спіхи
за останніх півро . За 6 місяців перевезено на 31%
пасажирів більше, ніж за та ий самий період 2006- о.
За альна іль ість рейсів збільшилася на 24,1%. Одно-
часно прес пере онали, що омпанія не пор ш вала
тр дово о за онодавства, а отже, по рози дея их піло-
тів про страй безпідставні.

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Обся везення ношено о одя в У раїн зріс від 2000
ро втричі. Торі б ло ввезено 77 тис. тонн "се онд
хенд ". Цей надприб т овий бізнес разом з онтрабан-
дою дешевих товарів із Південно-Східної Азії д шать
вітчизнян ле промисловість. За альний обся рин
одя в У раїні становить приблизно 50 млрд рн, тоді
я статисти а по аз є лише 6 млрд рн, решта оштів
тіні проходять повз бюджет.

Ô
îò
î 
Ï
àâ
ëà
 Á

À
ÃÌ

Ó
ÒÀ

Оле сандр Со оловсь ий



Хрещатик  1 серпня 2007 ССУУССППІІЛЛЬЬССТТВВОО 77

ВІД АВТОРАÀðòèñòàì çíàéøëè
ì³ñöå â áóäèíêó äëÿ
ë³òí³õ ëþäåé
Òàì âîíè äàäóòü äîáðî÷èíí³ êîíöåðòè
Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора місь а влада запро-
пон вала відомим раїн-
сь им артистам влашт ва-
ти астролі в иївсь их та
примісь их б дин ах для
літніх людей. Увесь вере-
сень подр жжя Білонож-
ів, Алла К длай, Іво Бо-
б л та Анатолій Зас хін
їздитим ть з доброчинни-
ми онцертами. Продюсер
Юрій Квелєн ов та режи-
сер Анатолій Солов'янен о
з ент зіазмом підтримали
ініціатив , що належить
заст пни ові олови КМДА
Віталію Ж равсь ом .

“Öå — íåïîë³òè÷íà àêö³ÿ. Ìè
ñïî÷àòêó õîò³ëè âëàøòóâàòè çàãàëü-
íèé êîíöåðò äëÿ ë³òí³õ ëþäåé ó
Ïàëàö³ ñïîðòó. Ïîä³áíèé îðãàí³çî-
âóâàëè äëÿ ä³òåé ç äèòáóäèíê³â. Òà
á³ëüøîñò³ ñòàðåíüêèõ òàêà ìàíäð³â-
êà íå ï³ä ñèëó. Ï³ñëÿ âèñòóï³â ìàé-
æå ïðîòÿãîì ãîäèíè ïîêàæåìî ùå
é ô³ëüì, âðó÷èìî ïîäàðóíêè. Âå-
ëèêèõ ãîíîðàð³â àðòèñòàì íå îá³-
öÿºìî — ìàþòü ÷èíèòè çà ïîêëè-
êîì ñåðöÿ. Ìîæëèâî, äî áëàãîä³é-
íî¿ àêö³¿ äîëó÷èòüñÿ ³ ñàì ìåð”,—
ðîçïîâ³â Â³òàë³é Æóðàâñüêèé.

Àðòèñòè ïîáóâàþòü ó Öåíòð³ ðî-
áîòè ç ³íâàë³äàìè, øïèòàë³ äëÿ ³í-
âàë³ä³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè
â Ïóù³-Âîäèö³ òà äàäóòü ê³ëüêà
êîíöåðò³â ó Òåàòð³ îïåðåòè. Ãðà-
ô³ê âèñòóï³â ñòàíå â³äîìèé íàñòóï-
íîãî òèæíÿ.

“Öå ñâÿòà ñïðàâà — äîãëÿä çà
ñòàðåíüêèìè,— ñêàçàëà íàðîäíà
àðòèñòêà Óêðà¿íè Àëëà Êóäëàé.—
Ó ìåíå â ñàìî¿ áàòüêè ë³òí³. Ñüî-
ãîäí³øíÿ ïðîïîçèö³ÿ — òîé êðîê,
ÿêèé ì³ñüêà âëàäà ìîãëà á çðîáè-
òè é ðàí³øå. Â³ä ñòàðîñò³ í³õòî íå
çàñòðàõîâàíèé. Òîìó ÿ âñ³ºþ äó-
øåþ ï³äòðèìóþ òàêó ñïðàâó”

Ïðîáëåìó îðåíäè ïðèì³ùåíü 
êóëüòóðíèõ îñåðåäê³â 
ðîçâ’ÿçàíî

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé òà íà÷àëü-
íèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ Ñâ³òëàíà Çîð³íà ïî-
â³äîìèëè, ùî ì³ñüêà âëàäà ðîçâ’ÿçàëà ïðîáëåìè ç îðåíäîþ ïðèì³-
ùåíü êóëüòóðíèõ îñåðåäê³â ó ñòîëèö³. Ìèòöÿì ïðîäîâæåíî îðåí-
äó ³ âñòàíîâëåíî ï³ëüãè: çà ïëîùó äî 50 êâ. ì îðåíäó íå ïîòð³áíî
ñïëà÷óâàòè, ïîíàä — ïî 25 ãðí/êâ. ì. Óñ³ ð³øåííÿ ñòîñîâíî çà-
êëàä³â êóëüòóðè íà ð³âí³ ðàéîí³â ïðèéìàòèìóòü ëèøå çà ïîãîäæåí-
íÿì ÃÓ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ Êèºâà é çàñòóïíèêà ãîëîâè — êóðà-
òîðà íàïðÿìêó. ªäèíîþ ïðîáëåìîþ çàëèøàºòüñÿ ñèòóàö³ÿ ç ãàëå-
ðåºþ “Àòåëüº Êàðàñü”. ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ¿¿ äèðåêòîð, àñî-
ö³àö³ÿ òà ãàëåðåÿ íèí³ íå ïðàöþþòü, ³ â³äêðèâàòè ¿õ ïîêè ùî áî-
ÿçêî: “Ó íàñ íèí³ ïðèáëèçíî 300 ðîá³ò â³äîìèõ óêðà¿íñüêèõ õó-
äîæíèê³â. Ðåéäåðàì, ÿêèõ òóäè çàïóñòèëà Ïîä³ëüñüêà ðàéäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³ÿ, îá³öÿþòü íàäàòè àëüòåðíàòèâíå ïðèì³ùåííÿ. Òà ïîêè
ùî âñå íà ïàïåð³”.

ßêáè 
Äîâæåíêî çíàâ

Áîãäàí ÆÎËÄÀÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ñòàë³í áóâ ÷óäîâî ïî³íôîðìîâàíèé, ùî Äîâæåíêî âîþâàâ ïðîòè
íüîãî â ïåòëþð³âñüêèõ â³éñüêàõ. Äîâæåíêî ùîñèëè óäàâàâ, íà÷å ïðî
òàêå é ãàäêè íå ìàº. Â³í ïðîäîâæóâàâ ãðàòèñÿ â ê³øêè-ìèøêè ç íàé-
ñòðàøí³øèì âñåñâ³òí³ì òèðàíîì, çáàãíóâøè, ùî òîé ê³íî ëþáèòü ÷à-
ñîì äóæ÷å, àí³æ æîðñòîê³ ñâî¿ âèò³âêè.

Öüîãî ðîêó íà çäîáóòòÿ Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ ³ìåí³ Îëåêñàíäðà Äîâ-
æåíêà ïðåòåíäóâàëè ñòð³÷êè: “Çàãàäêà Íîðèëüñüêîãî ïîâñòàííÿ” —
àâòîðà-ðåæèñåðà Ìèõàéëà Òêà÷óêà, “Äèñèäåíòè” Â³êòîðà Øêóð³íà òà
Îëåêñàíäðà Ôðîëîâà òà ùå ìó÷åíèöüêèé ê³íîôåñòèâàëü â³ò÷èçíÿíî-
ãî ê³íîâèðîáíèêà “Â³äêðèòà í³÷” Ìèõàéëà ²ëëºíêà. Óñ³õ ïðåòåíäåí-
ò³â îá’ºäíóº òå, ùî çà ¿õí³ ê³íîñòð³÷êè âîíè á ó ÷àñè Ñòàë³íà áóëè
çíèùåí³ ðàçîì ç óñ³ìà ðîäè÷àìè. ×îãî âäàâàëîñÿ óíèêàòè ñâîãî ÷à-
ñó Äîâæåíêó â íàéïàðàäîêñàëüí³øèé ñïîñ³á — ï³ä âèãëÿäîì àã³òîê
â³í ñòâîðþâàâ íàéäîñêîíàë³ø³ ïàðîä³¿ íà íèõ, àäæå ïîïåðåäíÿ ïðî-
ôåñ³ÿ éîãî — êàðèêàòóðèñò. Äèêòàòîð, ïîâí³ñòþ ïîçáàâëåíèé ïî÷óò-
òÿ ãóìîðó, ñïðèéìàâ ¿õ “ó ëîá”, ëèøå åìîö³éíî, ö³ëêîì çàõîïëåíèé
ïîâåðõíåâèì øàðìîì ñòð³÷îê. Íàïðèêëàä, àã³òêà “Àåðîãðàä” áóëà
óëþáëåíîþ ñòð³÷êîþ âîæäÿ âñ³õ íàðîä³â. Â³í, íàéá³ëüøèé ñâ³òîâèé
ìîâîçíàâåöü, íå çäîãàäàâñÿ, ùî ñàìà íàçâà º äîñêîíàëî àáñóðäíîþ.
ßê ìîæå ³ñíóâàòè àåðîãðàä — ì³ñòî â ïîâ³òð³, îñü ïèòàííÿ. Áåçñóì-
í³âíî, ëèøå äëÿ òîãî, õòî çâèê áóäóâàòè çàìêè â ïîâ³òð³, òîáòî — äëÿ
äóðíÿ. Çà÷àðîâàíèé, Ñòàë³í ³ ãàäêè íå ïðèïóñêàâ, ùî º, ïî-ïðîñòî-
ìó, çàçîìáîâàíèé íåþ.

²íøà ð³÷ íîâ³òí³ óêðà¿íñüê³ ê³íîñòð³÷êè, â ÿêèõ íà ñüîãîäí³ íå òðå-
áà âäàâàòèñÿ äî åçîïîâî¿ ìîâè, ïðîìîâëÿþòü äî ãëÿäà÷à â³äâåðòî,
ðîçïîâ³äàþ÷è ïðî ëþäåé, ÿêèì ìè çàâäÿ÷óºìî òàêîþ ìîæëèâ³ñòþ. Ó
âñ³õ ñêëàëîñÿ ñò³éêå âðàæåííÿ, ùî òàêó ìîæëèâ³ñòü ìè çäîáóëè âè-
ïàäêîâî, íåçàëåæí³ñòü óïàëà íà íàñ ³ç íåáåñ. Öþ áàéêó ðîçâ³í÷óº “Çà-
ãàäêà Íîðèëüñüêîãî ïîâñòàííÿ”. Ó ñòð³÷ö³ éäåòüñÿ, ùî áóëè é ïîïå-
ðåäí³ ïîâñòàííÿ â çîíàõ, à äëÿ òîãî, àáè ñïîäâèãíóòè òàêå, ïîòð³áí³
çóñèëëÿ òèñÿ÷ ³ òèñÿ÷ ëþäåé. Çâàæèâøè, ùî ä³ÿòè òàê çà êîëþ÷èì
äðîòîì â óìîâàõ íàéëþò³øèõ õîëîä³â, ì³çåðíîãî õàð÷óâàííÿ, ï³ä íå-
âñèïíèì îêîì íàãëÿäà÷³â òà “áëàòíèõ” — îñü ìàñîâèé ãåðî¿çì, ÿêèé
ìàâ ëèøå îäíó ê³íöåâó ìåòó — Íåçàëåæí³ñòü Óêðà¿íè.

Íèí³ íàâ³òü âàæêî ïðèáëèçíî íàçâàòè âñ³õ ïî³ìåííî, òîìó é ñòâî-
ðþºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî ¿õ áóëà êóïêà. Öå ò³, ÿê³ â óìîâàõ íàéðåòåëü-
í³øî¿ îï³êè êàðíèõ êîìóí³ñòè÷íèõ îðãàí³â ùå é ïðèìóäðÿëèñÿ... ïå-
ðåäàâàòè ÿêóñü ³íôîðìàö³þ ïðî ñåáå çà êîðäîí. Òàêèõ áóëî íåáàãà-
òî. ßêà áóëà â íèõ ïåðñïåêòèâà, ÿêùî âîíè çíàëè — âèéòè íà ñâî-
áîäó ¿ì íå äîâåäåòüñÿ í³êîëè. Ñòð³÷êà “Äèñèäåíòè” äîñê³ïëèâî àíà-
ë³çóº öåé ôåíîìåí. Ìè ç ïîäèâîì íàðåøò³ óñâ³äîìëþºìî, ùî çà êî-
ëþ÷èì äðîòîì íå ëèøå ÷èòàëè ëåêö³¿ ç ïðîáëåì íàö³îíàëüíîãî ³ñíó-
âàííÿ òà â³äáóâàëèñÿ íàóêîâ³ êîíôåðåíö³¿, âèäàâàëè é ðîçïîâñþäæó-
âàëè íå ëèøå ëèñò³âêè, à é ï³äðó÷íèêè ç ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè! Ñàìå çà-
âäÿêè òàêèì íåçëàìíèì áîðöÿì öÿ ³ñòîð³ÿ íàðåøò³ é â³äáóëàñÿ. Îä-
íà ñïðàâà ïðîòèä³ÿòè çëî÷èíí³é âëàä³ íà ñâîáîä³, ³íøà — ÷èíèòè-òà-
êè ñóïðîòèâ ç-çà êîëþ÷îãî äðîòó.

×è º â íàñ òåïåð äèñèäåíòè? Òàê. ² íàáàãàòî á³ëüøå, í³æ ìè ñïî-
ä³âàºìîñÿ. Öå ö³ëå âèðîáíèöòâî, áà, ïðîìèñëîâ³ñòü, ñàìå çà òàêó âëàñ-
òèâ³ñòü é çàáîðîíåíå. Éäåòüñÿ ïðî ê³íî. Çäàâàëîñÿ á, à íàâ³ùî íè-
ùèòè íàéïðèáóòêîâ³øó ãàëóçü, ïðèáóòêîâ³øó, íàïðèêëàä, çà ìåòà-
ëóðã³éíó ÷è é íàôòîãàçîâó? Îêð³ì òîãî, ùî âîíà çáàãà÷óº äåðæàâó,
âîíà ìàº ùå îäèí ãð³õ — âîíà íàéåï³÷í³øà ç óñ³õ ð³çíîâèä³â ìèñ-
òåöòâ, îñü ÷îìó. Âîíà íàéøâèäøå ïðîáóäæóº ñàìîñâ³äîì³ñòü, ³ òîìó,
õàé ¿ì ãðåöü òèì ïðèáóòêàì, ãîëîâíå, àáè ÷åðåç íå¿ íå çàâàëèëàñÿ ïî-
ñòêîìóí³ñòè÷íà ä³éñí³ñòü.

Îö³é ðóéíàö³¿ ê³íîâèðîáíèöòâà ïðîòèä³º ºäèíèé íåâåëè÷êèé ê³íî-
ôåñòèâàëü “Â³äêðèòà í³÷”, ñïîäâèæíèêîì ÿêîãî âæå äåñÿòü ðîê³â º íå-
çì³ííèé àðò-äèðåêòîð Ìèõàéëî ²ëëºíêî. ×àñòî ì³êðîô³ëüìè çâ³äòè ïî-
òðàïëÿþòü ³ â òåëååô³ð, à òàêîæ íà âñåñâ³òí³ ôåñòèâàë³ ³ ïåðåìàãàþòü
é òàì! Îñü ùî òàêå óêðà¿íñüêå ê³íî, çàïî÷àòêîâàíå Äîâæåíêîì. Îñü
ùî òàêå Äåðæàâíà ïðåì³ÿ éîãî ³ìåí³. Äî ñëîâà, ñâîãî ÷àñó çàáîðîíå-
íà ïîñòêîìóí³ñòè÷íîþ äåðæàâîþ, àëå òîä³øí³é ãîëîâà ¿¿ — Ìèêîëà
Ìàùåíêî, çà ïðèêëàäîì âëàñíèõ ê³íîãåðî¿â, øòóðìóâàâ âèñîê³ êàá³-
íåòè é âèáîðîâ â³äíîâëåííÿ ¿¿, àáè âîíà áóëà äîðîãîâêàçîì äî íàñòóï-
íèõ çâèòÿã. Áî îòàêå íàøå ê³íî, îòàê³ éîãî é ê³íîä³ÿ÷³

ÑÍÄ â³äñâÿòêóâàëà
çâ³ëüíåííÿ Áðåñòà
Ñòîëè÷íó äåëåãàö³þ ïðåäñòàâëÿâ ñîþç 
“Çà äðóæáó ì³ñò-ãåðî¿â ÑÍÄ ³ Êèºâà”

Çë³ò â³äáóâàâñÿ 26—29 ëèïíÿ.
Çà ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî â³ä ñòîëèö³ áóëî äåëå-

ãîâàíî ïðåäñòàâíèê³â ñîþçó “Çà
äðóæáó ì³ñò-ãåðî¿â ÑÍÄ ³ Êè-
ºâà”. Ñåðåä íèõ ãîëîâà êè¿â-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, Ãåðîé Ðàäÿí-

ñüêîãî Ñîþçó Áîðèñ Êîñå÷ê³í,
â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð çãàäà-
íîãî îá’ºäíàííÿ, çàñòóïíèê ãî-
ëîâè, ó÷àñíèöÿ ãåðî¿÷íî¿ îáî-
ðîíè Êèºâà òà Ñòàë³íãðàäñüêî¿
áèòâè Åì³ë³ÿ ²âàí÷åíêî, à â³ä
Ñîþçó îô³öåð³â — Àíàòîë³é
Þðêîâñüêèé. Âåòåðàíè çóñòð³-
ëèñÿ ç êåð³âíèöòâîì Áðåñòà,
óðî÷èñòîþ õîäîþ ïðîéøëè éî-
ãî âóëèöÿìè, âçÿëè ó÷àñòü ó â³é-
ñüêîâîìó ïàðàä³, ïîêëàëè êâ³òè
äî ïàì’ÿòíèêà Ìèðó, ïîáóâàëè
íà åêñêóðñ³¿ òà ïîäèâèëèñÿ
ñâÿòêîâèé êîíöåðò

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні иївсь і ветерани, я і позавчора поверн лися
з міста-фортеці Бреста, з стрін ться з Київсь им місь-
им оловою Леонідом Черновець им. Деле ація брала
часть XV зльоті Міжнародно о союз СНД та свят -
ванні 63-ї річниці звільнення міста- ероя від фашистів.

Алла К длай та Віталій Білонож о, можливо, заспівають д етом.
Я що Світлана дозволить
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Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. ×àñîì äîù³, ì³ñöÿìè ãðîçè, ïîäåêóäè ãðàä. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 
5—10 ì/ñ. 

Òåìïåðàòóðà â çàõ³äíèõ òà ï³âí³÷íèõ îáëàñòÿõ âíî÷³ +9°...+14°Ñ, âäåíü +17°...+22°Ñ. Â öåíòðàëüíèõ
îáëàñòÿõ âíî÷³ +12°...+17°Ñ, âäåíü +20°...+25°Ñ, ó ï³âäåíí³é òà ñõ³äí³é ÷àñòèí³ âäåíü +23...+28°Ñ, âíî-
÷³ +16...+21°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. 
Òåìïåðàòóðà âäåíü +17...+22°Ñ, âíî÷³ +9...+14°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» — Òàðàñ Áóðíîñ

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 2545
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Êîñìîá³îëîã³÷íèé ïðîãíîç íà 1 ñåðïíÿ
Події дня є визначальним чинни ом на майб тнє. Вони мотивовані армічно, по аз ть, на я их

життєвих темах вам потрібно зосередитися перед сім. Бажання зан ритися власний вн трішній
світ є нормальним. Сьо одні ми живемо д шею. Мрійте й ні о о не сл хайте, б цімто це на ш о-
д , нині то в рай потрібно!

ОВНИ, розслабтеся, посл хайте ласичні мелодії, помедит йте під “м зи “ природи. Щебетання пташо ,
дзюрчання води, дзижчання бджіл подар ють вам незба ненне задоволення. І мрійте, мрійте, мрійте... Цьо-
о ро це найліпший спосіб ер вати долею. Бажано відвідати Божий храм.
ТЕЛЬЦІ, не б дьте холодним айсбер ом, станьте ніжним та лас авим телят ом, і ви знайдете справжніх

др зів, без я их цьо о ро щасливих можливостей не бачити, мов власних в х.
БЛИЗНЯТА, навіть я що ви с ромно блитиметеся своєм робочом нізді, нама аючись не потрапляти

шефові на очі, доля ор аніз є ваш з стріч. Н а далі події роз ортатим ться за сценарієм, що виведе на шлях
професійної самореалізації.
РАКИ, почитайте філософсь літерат р , поспіл йтеся з людьми, я і в д ховно- льт рном розвит знач-

но вищі від вас і залюб и поділяться надбаннями... До слова, дале о ходити не треба, ви можете їх з стріти
себе в офісі. Ваша “провідна зоря” цьо о ро — місце сл жби і тр довий оле тив.
ЛЕВИ, з партнерами (шлюбними, діловими) ви пов’язані альпіністсь ою вірьов ою матеріальних приб т ів.

Тож оли займаєтеся омерційною діяльністю, чиніть порядно, не ховайте нічо о в “занач ”, спільні роші —
наріжний амінь взаємин. Розба атієте лише разом, натхненно працюючи й довіряючи одне одном .
ДІВИ, проп стіть перед ділових соратни ів. Це добре, оли вони рв ться в “бій”. По и ви пере лянете ми-

н ле, попрацюєте над власними помил ами, вони здоб д ть перемо і поділяться з вами своїми лаврами...
та трофеями.
ТЕРЕЗИ, робочий оле тив — зла оджений ор анізм, а ви йо о невід’ємна літин а, що має ф н ціон ва-

ти в нісон, тон о відч ваючи щонайменший дисбаланс, особливо психоло ічний. Майб тнє ар’єри залежить
саме від цьо о.
СКОРПІОНИ, дивіться на світ очима любові, він пре расний, без чорних барв. Саме тоді вас про ин ть-

ся мистець і таланти. Бо цьо о ро в б дь-я ій справі потрібен творчий підхід.
СТРІЛЬЦІ, випити солод чаш сердечно о щастя ви спроможні лише завдя и підтримці родини, бать ів...

А на ар’єрні педалі не д же натис айте, хіба що з метою заробити роші та інвест вати їх доброб т.
КОЗОРОГИ, я ви поч ваєтеся в ролі інтеле т ально о центр ? Ч дово?.. Отже, є надія, що ті, хто переб -

ває в сні, про ин ться... І це стане найбільшим дося ненням.
ВОДОЛІЇ, повно ровне, ці аве, насичене життя — це абсолютна незалежність від ч жих фінансів, апризів,

претензій, дорі ань. Приємний шелест власнор ч зароблених бан нот, я і можна витрачати, на що заманеть-
ся. Та чом річ? Ви здатні стати овалем сво о щастя.
РИБИ, ласична порада: ліпше в ор не йти, ліпше її обійти — нині не для вас. Цьо о ро ви новатор-пер-

шопрохідни , отож тор йте шлях. Уперед, з одяться навіть б льдозерні методи
Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло
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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.

Â³äïîâ³ä³ íà ñóäîêó, âì³ùåí³ ó íàø³é ãàçåò³ 31 ëèïíÿ 
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За рите а ціонерне товариство ''Каньйон"
од ЄДРПОУ 31725394

повідомляє про проведення За альних Зборів А ціонерів
Товариства, я і відб д ться 18 вересня 2007 р. об 11.00 за

адресою м. Київ, в л. Ярославсь а 56-а

Порядо денний:
1. Про наслід и фінансово- осподарсь ої діяльності Товариства за
2006 рі .

2. Затвердження річно о звіт та баланс Товариства за 2006 рі .
3. Затвердження раніше ладених до оворів ( од), надання з оди
на ладання до оворів ( од).

4. Про внесення змін до Стат т Товариства.

Почато реєстрації а ціонерів (їхніх представни ів) о 10.00 за
місцем проведення зборів.

Для реєстрації а ціонери повинні мати при собі до мент, що
посвідч є особ , а представни и а ціонерів — дор чення, оформлене
з ідно з чинним за онодавством У раїни.

Довід и за тел. (044) 390-82-20, фа с. (044) 390-82-24

Правління


