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“КИЇВ СТАНЕ СТОЛИЦЕЮ,
КОЛИ КИЯН ПОЧНУТЬ
НЕНАВИДІТИ”
Галерист Оле Байшев —
про раїнсь ий арт-рино та
перспе тиви наздо нати Мос в

Îëåêñàíäðó Ìîðîçó 
âñå äîáðå â ìåðó
ªêñ-ñï³êåð ïàðëàìåíòó âèñòóïèâ ïðîòè ì³ñöåâèõ âèáîð³â

Çà ï³äðàõóíêàìè ë³äåðà ñîö³àë³ñ-
ò³â Îëåêñàíäðà Ìîðîçà, âèáîðè äî
ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè â³äáóäóòü-
ñÿ íå ðàí³øå 2009 ðîêó ³ ïðîâî-
äèòè ¿õ ìîæíà ëèøå ï³ñëÿ òîãî,
ÿê áóäå çàïðîâàäæåíî çì³íè äî
Êîíñòèòóö³¿, ùî ñòîñóþòüñÿ ðå-
ôîðìóâàííÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ. Îäíàê äåõòî ç ïîë³òèê³â,
ÿêèõ îïèòàëà ãàçåòà “Õðåùàòèê”,
íå â³ðèòü ó â³äâåðò³ñòü ñë³â ñï³êå-
ðà ïàðëàìåíòó 5-ãî ñêëèêàííÿ.
Ùîïðàâäà, ñîö³îëîã Â³êòîð Íåáî-
æåíêî çàóâàæèâ ãàçåò³ “Õðåùà-
òèê”: ðîáëÿ÷è òàê³ çàÿâè, Îëåê-

ñàíäð Ìîðîç ÷óäîâî ðîçóì³º, ùî
ö³ ïàðëàìåíòñüê³ âèáîðè íîñÿòü
ñóìí³âíèé õàðàêòåð.

Çà ñëîâàìè ãîëîâè ðàäè äèðåê-
òîð³â ²íñòèòóòó ïîë³òè÷íèõ òà ñî-
ö³àëüíèõ äîñë³äæåíü ³ìåí³ Øåâ-
÷åíêà Âîëîäèìèðà Áîíäàðåíêà,
çì³íþâàòè ì³ñöåâó âëàäó áóëî á íå-
äîö³ëüíî, áî â Óêðà¿í³ òðèâàëè á
áåçê³íå÷í³ âèáîðè. “Òèì á³ëüøå òå-
ïåð, êîëè çàïðîâàäæóºòüñÿ ³ìïåðà-
òèâíèé ìàíäàò ³ äåïóòàòè íå çìî-
æóòü áóòè ïåðåêóïëåíèìè. Íåõàé
ôðàêö³¿ ì³ñöåâèõ ðàä øóêàþòü ³
çíàõîäÿòü ïîðîçóì³ííÿ ³ç ì³ñüêè-

ìè ãîëîâàìè”,— çàçíà÷àº åêñïåðò.
Ðàçîì ç òèì ñîðàòíèê ñîö³àë³ñ-

ò³â, ÷ëåí Êîìïàðò³¿ Ëåîí³ä Ãðà÷ ó
ðîçìîâ³ ç êîðåñïîíäåíòîì “Õðå-
ùàòèêà” íàãîëîñèâ, ùî “ïèòàííÿ
ïåðåâèáîð³â ìåðà ïîçà êîìïåòåí-
ö³ºþ Ïðåçèäåíòà, ïðåì’ºðà ³ ãîëî-
âè ïàðëàìåíòó”. “Ï³øëî-ïî¿õàëî.
Â³í óæå “íå äîïóñòèâ” ïðîâåäåí-
íÿ ïîçà÷åðãîâèõ ïàðëàìåíòñüêèõ
âèáîð³â”,— ³ðîí³çóº êîìóí³ñò Ãðà÷.
Îäíàê ñîðàòíèêè Îëåêñàíäðà Ìî-
ðîçà äîñèòü âïåâíåíî êîìåíòóþòü
éîãî ³í³ö³àòèâó.

“ß ç ïîâàãîþ ñòàâëþñÿ äî ñë³â
íàøîãî ë³äåðà Îëåêñàíäðà Ìîðî-
çà. Ñüîãîäí³ ñèòóàö³ÿ íàâêîëî êè-
¿âñüêîãî ìåðà Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî íàäòî çàïîë³òèçîâàíà. Ïîë³-
òè÷íà íàïðóæåí³ñòü ó ñóñï³ëüñòâ³
çðîñòàº. Äóìàþ, ïåðåâèáîðè äî
Êè¿âðàäè íå ñòàá³ë³çóþòü ñèòóàö³¿,
à öå ñâîºþ ÷åðãîþ øêîäèòü íàðî-
äîâ³ òà äåðæàâ³”,— ñòâåðäæóº ñî-
ö³àë³ñò Âàñèëü Ñ³ëü÷åíêî

²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà
çàïåðå÷èëà “Ôàêòè”
Êè¿âñüêà ì³ñüêà âëàäà çàïåâíÿº, 
ùî í³êîëè íå äîïóñòèòü 
ïîäîðîæ÷àííÿ õë³áà
Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора заст пни олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації Ірена Кільчиць а запевнила, що місь а
влада не веде жодних пере оворів про підвищення
цін на соціальний хліб столиці, інформацію про я і
цей же день оприлюднила азета "Фа ти". На-

чальни Головно о правління з питань тор івлі та
поб т КМДА Василь Щербен о зазначив "Хрещати-
", що підвищення цін на хліб при чинній місь ій

владі ні оли не станеться.

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà, êîìåíòóþ÷è
ïóáë³êàö³þ â ãàçåò³ “Ôàêòè” ïðî ï³äâèùåííÿ ö³í íà õë³á ³ õë³áîáó-
ëî÷í³ âèðîáè, çàÿâèëà, ùî öå ïèòàííÿ íàâ³òü íå îáãîâîðþºòüñÿ. Çà
¿¿ ñëîâàìè, Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé àâòîðè-
òåòíî çàÿâèâ, ùî â Êèºâ³ íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ æîäíîãî ï³äâèùåííÿ ö³í
íà õë³á ³ õë³áîáóëî÷í³ âèðîáè.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà çàçíà÷èëà, ùî í³ ç³
ñòîëè÷íîþ äåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ, í³ ç ¿¿ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ç ïè-
òàíü ö³íîâî¿ ïîë³òèêè ÂÀÒ “Êè¿âõë³á” íå âåäå í³ÿêèõ ïåðåãîâîð³â ùî-
äî çá³ëüøåííÿ ö³í íà õë³á “Óêðà¿íñüêèé” ÷è áàòîí. Òèì á³ëüøå, ùî
ñåñ³ºþ Êè¿âðàäè ââåäåíî ìîðàòîð³é íà ï³äâèùåííÿ ö³í íà õë³á äî
ê³íöÿ 2007 ðîêó. ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà òàêîæ çàïåâíèëà, ùî ðåã³îíàëü-
íèé çàïàñ çåðíà, ÿêèé ïåðåäáà÷àº çáåðåæåííÿ 100 òèñ. òîíí çëàêî-
âèõ, ïîïîâíÿòü ñâîº÷àñíî. Çà ¿¿ ñëîâàìè, íåîáõ³äí³ êîøòè äëÿ öüî-
ãî âæå âèä³ëåíî Êè¿âðàäîþ.

Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü òîðã³âë³ ³ ïîáóòó
ÊÌÄÀ Âàñèëü Ùåðáåíêî çàÿâèâ “Õðåùàòèêó”, ùî îñòàíí³ì ÷à-
ñîì õòîñü ñïåö³àëüíî ïàïëþæèòü ³ì’ÿ êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè.
“Ïðî æîäíå ï³äâèùåííÿ ö³í íà õë³á íå ìîæå éòè ³ ìîâè, äî òîãî
æ Êè¿âðàäà ïðèéíÿëà ìîðàòîð³é íà ï³äâèùåííÿ ö³í äî ê³íöÿ 2007
ðîêó”. Çà éîãî ñëîâàìè, íàðàç³ áàòîí ó Êèºâ³ º íàéäåøåâøèì â
Óêðà¿í³, à “Óêðà¿íñüêèé” — íàéäåøåâøèé â ñåðåäíüîìó ïî êðà-
¿í³. “Íà 120 ìëí ãðí âëàäà íàäàëà ï³ëüãîâèõ êðåäèò³â íà çàêóïêó
100 òèñ. òîíí çåðíà, ïðî ÿêå ï³äâèùåííÿ ï³ñëÿ öüîãî ìîæå
éòèñÿ”,— çàÿâèâ Âàñèëü Ùåðáåíêî

“Îãèäí³” 
ç “íàéîãèäí³øèõ”
Äëÿ ïîë³òèê³â íàñòàâ ÷àñ äóìàòè
àñîö³àòèâíî
Äìèòðî ÂÎÐÎÍÊÎÂ
“Õðåùàòèê”

За рез льтатами дослідження Call-центр столичної
мерії, найбільш о ид в сіх опитаних ви ли ає
деп тат Киїради Михайло Бродсь ий. Цей по азни
становить 29%.

Íà äðóãå ì³ñöå ñåðåä “îãèäíèõ” ïîë³òèê³â ïîòðàïèëà ë³äåð ÁÞÒ
Þë³ÿ Òèìîøåíêî — 15%. Òðåòþ ïîçèö³þ çàéíÿâ êåð³âíèê “Íà-
ðîäíî¿ ñàìîîáîðîíè” Þð³é Ëóöåíêî — 12%.

Ñïèñîê ïðîäîâæóþòü Ðèíàò Àõìåòîâ ç³ ñâî¿ìè 10%, Îëåêñàíäð
Ìîðîç — 9%, Â³òàë³é Êëè÷êî — 7%, Àðñåí³é ßöåíþê — 7%, Äå-
íèñ Áàññ — 5%, Îëåñü Äîâãèé — 4% òà Â³òàë³é Æóðàâñüêèé —
2%.

За інчення на 2-й стор.
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Лідер соціалістів на олош є на неможливості проведення місцевих виборів без внесення змін до Констит ції

Àíàòîëèé ÂÅÐßÃ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора е с-спі ер раїнсь о о парламент 5- о с ли ан-
ня Оле сандр Мороз заявив, що не бачить за онодав-
чих підстав для перевиборів до місцевих рад. Разом з
тим опитані "Хрещати ом" е сперти на олош ють на не-
доцільності позачер ових виборів до Київради.
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Â³êòîð Ïàäàëêà çàïåâíÿº:
çâèíóâà÷åííÿ íà àäðåñó
ÊÌÄÀ áåçï³äñòàâí³

ßê ó÷îðà ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê
Ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ Â³êòîð Ïà-
äàëêà, íàðàç³ â ñòîëèö³ ïðîâîäÿòü äåðæàâíèé
ô³íàíñîâèé àóäèò òà ðåâ³ç³þ âèêîíàííÿ áþ-
äæåòó Êèºâà â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá-
ì³íó. Çã³äíî ç ïðîì³æíèì àêòîì ïåðåâ³ðêè, ïî-
ðóøåíü íå âèÿâëåíî. “Çâèíóâà÷åííÿ íà àäðå-
ñó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ùîäî íå-
ïîãîäæåííÿ íåþ êîøòîðèñ³â óñòàíîâ, ÿê³ ïå-
ðåáóâàþòü ó âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ñòîëèö³, ³ç öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âëàäè áåç-
ï³äñòàâí³”,— íàãîëîñèâ Â³êòîð Ïàäàëêà

“Êè¿ââîäîêàíàë” ïðèñêîðèòü
ðîáîòó íà îá’ºêòàõ

Ïðîô³ëüí³ ñëóæáè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿ çàíåïîêîºí³ íèçüêèì ð³âíåì âèêî-
íàííÿ ðîá³ò ÂÀÒ “Êè¿ââîäîêàíàë”. Òàê, ôàê-
òè÷íî âèêîíàíî 25% ðîá³ò â³ä çàïëàíîâàíèõ
íà 2007 ð³ê Ïðîãðàìîþ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó Êèºâà. Ó ìåð³¿
ñòóðáîâàí³ òàêèì îñâîºííÿì áþäæåòíèõ êîø-
ò³â ³ îñîáëèâî — âèêîðèñòàííÿì ñóáâåíö³é ç
äåðæáþäæåòó. Ïðî öå ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ïî-
â³äîìèâ íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Ìèõàéëî Øïàðèê

²íâåñòîð çàéäå 
íà “Êè¿âñüêèé ³ïîäðîì”

Ñòîëè÷íà âëàäà ïëàíóº çàëó÷èòè ³íâåñòîðà
äî ðîçâèòêó ÇÀÒ “Êè¿âñüêèé ³ïîäðîì”. Äëÿ
âèçíà÷åííÿ ó÷àñíèêà, ÿêèé îòðèìàº 49% ñòà-
òóòíîãî ôîíäó, êåð³âíèöòâî ì³ñòà ïðîâåäå
êîíêóðñ. Ïðî öå ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ïîâ³äî-
ìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâ-
ñüêèé, ÿêèé î÷îëþº êîíêóðñíó êîì³ñ³þ. “Êî-
ì³ñ³ÿ ç âèçíà÷åííÿ ³íâåñòîðà ÇÀÒ “Êè¿âñüêèé
³ïîäðîì” çàòâåðäèëà ãîëîâí³ óìîâè êîíêóð-
ñó. Âíåñîê íîâîãî ó÷àñíèêà ñòàíîâèòèìå 45,9
ìëí ãðí. Êð³ì òîãî, â³í ìàº âíåñòè íå ìåí-
øå 2 ìëí ãðí íà ðîçâèòîê ï³äïðèºìñòâà,
çîêðåìà é äëÿ ïîãàøåííÿ êðåäèòîðñüêî¿ çà-
áîðãîâàíîñò³”,— ñêàçàâ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé

Ó Êèºâ³ çáåðåæóòü 
çåëåí³ íàñàäæåííÿ

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé äîðó÷èâ ðàéîííèì äåðæàäì³í³ñòðàö³ÿì
ñï³ëüíî ç áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè ðîçðîáèòè êîì-
ïëåêñ çàõîä³â ùîäî çáåðåæåííÿ òà óòðèìàííÿ
â íàëåæíîìó ñòàí³ òåðèòîð³é çåëåíèõ íàñà-
äæåíü. Ïðî öå ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèâ
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ.
Çà ð³øåííÿì êîëåã³¿ ÊÌÄÀ òåðèòîð³þ á³ëÿ ïàð-
êó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà äî âåðåñíÿ îáãîðî-
äÿòü äåêîðàòèâíèìè ðîñëèíàìè ïî ïåðèìåòðó
ãàçîí³â, ùîá íå ïàðêóâàâñÿ àâòîòðàíñïîðò, à òà-
êîæ ³íâåíòàðèçóþòü óñ³ íàñàäæåííÿ, ïîøêî-
äæåí³ ìàøèíàìè ï³ä ÷àñ ïàðêóâàíü

Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîí 
çàéíÿâ ïåðøå ì³ñöå 
ç ³ííîâàö³éíî¿ àêòèâíîñò³

Çà ï³äñóìêàìè ïåðøîãî ï³âð³÷÷ÿ Ñîëîì’ÿí-
ñüêèé ðàéîí ïîñ³äàº ïåðøå ì³ñöå çà ïîêàç-
íèêàìè ³íâåñòèö³éíî¿ òà ³ííîâàö³éíî¿ àêòèâ-
íîñò³. Ïðî öå ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèâ
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ.
Ïåðøå ì³ñöå â ðåéòèíãó — çà Ñîëîì’ÿíñüêèì
ðàéîíîì. Äàë³ ó ñïèñêó éäóòü Ïå÷åðñüêèé,
Ãîëîñ³¿âñüêèé, Äåñíÿíñüêèé, Îáîëîíñüêèé,
Ñâÿòîøèíñüêèé, Äí³ïðîâñüêèé, Ïîä³ëüñüêèé,
Äàðíèöüêèé òà Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîíè

Ó Êèºâ³ ç’ÿâèëèñÿ ïîñòè 
íàãëÿäó çà ïîâ³òðÿì

ßê ó÷îðà ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, ïåð-
øèé àâòîìàòè÷íèé ïîñò íàãëÿäó çà ïîâ³òðÿì
“Àòìîñôåðà-10” íåùîäàâíî âñòàíîâèëè íà
âóë. Ðåâóöüêîãî (Õàðê³âñüêèé ìàñèâ). Òàêèé
ñàìèé ê³îñê åêîëîãè îáëàøòóâàëè ³ íà Òðî-
ºùèí³. Ïîñòè ïåðåäàþòü ³íôîðìàö³þ ïðî
âì³ñò ïîâ³òðÿ äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâè-
ùà òà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é. Ïëàíóþòü îá-
ëàøòóâàòè ùå ÷îòèðè òàêèõ ïîñòè. Âàðò³ñòü
îäíîãî — 300 òèñ. ãðí

Ïàðêóâàëüíèê³â 
ïîçáàâëÿòü ñàìîä³ÿëüíîñò³
Ïðè â’¿çä³ íà àâòîìîá³ëüíó ñòîÿíêó  
íà âîä³ÿ ÷åêàòèìå ïðåéñêóðàíò
Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора заст пни олови столич-
ної держадміністрації Ірена Кіль-
чиць а о олосила нові тарифи
на пар вання в Печерсь ом та
Деснянсь ом районах Києва,
найближчим часом цей перелі
доповнить Подільсь ий. Там
встановлять спеціальні пар -
вальні зна и. "Хрещати " поці-
авився відомих людей, с іль-
и вони сплач ють за пар ван-
ня сво о авто та на я их май-
данчи ах їх залишають.

Ñüîãîäí³ çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà îãîëîñèëà íîâ³ çîíàëüí³ óìî-
âè ïàðêóâàííÿ ó äâîõ ðàéîíàõ ì³ñòà: Ïå-
÷åðñüêîìó òà Äåñíÿíñüêîìó. Íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì òàê³ ñàì³ ïðàâèëà ä³ÿòèìóòü ³
â Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³. “²íø³ ðàéîíè íå
ìàþòü ïðàâà áðàòè áóäü-ÿêî¿ ïëàòè çà
ïàðêóâàííÿ. ßêùî õòîñü äàâàòèìå ãðîø³
çà ïàðêóâàííÿ, öå áóäå éîãî îñîáèñòîþ
ñïðàâîþ, ò³ êîøòè íå íàäõîäÿòü äî áþ-
äæåòó í³ ðàéîí³â, í³ ì³ñòà”,— çàçíà÷èëà
ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà.

Íåçàáàðîì êîæåí ðàéîí ñòîëèö³ áóäå
ïîä³ëåíî íà çîíè, çàëåæíî â³ä â³ääàëåíî-
ñò³ ìàéäàí÷èêà â³ä öåíòðó ì³ñòà òà ðîç-
ì³ð³â ðàéîíó. Äëÿ ïîçíà÷åííÿ ìàéäàí÷è-
ê³â âèêîðèñòîâóâàòèìóòü ñïåö³àëüíèé
çíàê, íà ÿêîìó áóäå âêàçàíî íàçâó êîìó-
íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ³ òàðèô çà ñòîÿí-
êó. “Òàê³ äîðîæí³ çíàêè âæå âñòàíîâëå-
íî íà âîñüìè ïàðêóâàëüíèõ ìàéäàí÷èêàõ
ñòîëèö³, íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ¿õ ç’ÿâèòüñÿ
ùå 20”,— ïîâ³äîìèëà ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà.
Âàðò³ñòü îäíîãî òàêîãî çíàêó ñòàíîâèòü
500 ãðí, ðàí³øå ðàéîíí³ ÊÏ âèãîòîâëÿ-
ëè ¿õ çà 900 ãðí.

ßê ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó” äèðåêòîð
ÊÏ “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ” Îëåíà Ïîë³-
ùóê, ï³äïðèºìñòâî ðîçðîáèëî ³íâåñòè-
ö³éíó ïðîãðàìó, äî ÿêî¿ âêëþ÷åíî ïåðå-
õ³ä íà áåçãîò³âêîâó ñèñòåìó îïëàòè çà ïàð-
êóâàííÿ çà äîïîìîãîþ ìîá³ëüíîãî òåëå-
ôîíà, âñòàíîâëåííÿ ïàðêîìàò³â, îáëàä-
íàííÿ ìàéäàí÷èê³â øëàãáàóìàìè òà ³í-
øå. “Ó òàðèô³ 3 ãðí ³íâåñòèö³éíà ñêëà-
äîâà ñòàíîâèòü 38 êîï., ó 5 ãðí — 1,6 ãðí,

ó 7 ãðí — 2,87ãðí”,— çàçíà÷èëà Îëåíà
Ïîë³ùóê.

Çà ³íôîðìàö³ºþ ²ðåíè Ê³ëü÷èöüêî¿, ³ç
çàòîðàìè â Êèºâ³ é íàäàë³ áîðîòèìóòüñÿ
çà äîïîìîãîþ åâàêóàòîð³â, ðîáîòà ÿêèõ
òåïåð ïåðåõîäèòü äî êîìïåòåíö³¿ ÊÏ

“Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ”. Ð³ê òîìó åâàêó-
àòîðè çà äîáó äàâàëè äîõîäó 3—5 òèñ. ãðí,
ñüîãîäí³ æ — 35—45 òèñ. ãðí. Ïîêè ùî
íà öåíòðàëüíèõ âóëèöÿõ ì³ñòà ïðàöþþòü
24 ìàøèíè, ùå 2 äîïîìàãàþòü ñòîëè÷í³é
Äåðæàâòî³íñïåêö³¿

Î Ô ² Ö ² É Í Î  

“Îãèäí³” 
ç “íàéîãèäí³øèõ”

За інчення. Почато на 1-й стор.

Çà ñëîâàìè ïðîâ³äíîãî åêñïåð-
òà ç ïèòàíü ñîö³îëîã³¿ Íàóêîâî-
äîñë³äíèöüêîãî öåíòðó Êèºâà
Îëåêñàíäðà Òêà÷óêà, öå îïèòó-
âàííÿ íå òðåáà ñïðèéìàòè ÿê
íàäòî ñåðéîçíèé ñîö³îëîã³÷íèé
àíàë³ç, ïðîòå âîíî âèñâ³òëþº
ñïðàâæí³ ñòåðåîòèïè, ÿê³ ñêëà-
ëèñÿ â êèÿí ùîäî òîãî ÷è òîãî
ïîë³òè÷íîãî ä³ÿ÷à. Öå ñêîð³øå
´ðóíò äëÿ ðîçäóì³â ñàìèõ ïîë³òè-
ê³â. “Ìè íå íàìàãàëèñÿ âèâ÷èòè
ÿê³ñü ïîë³òè÷í³ ñåãìåíòè, òîìó
îïèòóâàííÿ ìàº íå ôóíêö³îíàëü-
íèé õàðàêòåð, à ñêîð³ø çàãàëü-
íèé. Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ —
ëèøå àñîö³àòèâíèé ðÿä”,— ñêà-
çàâ ïàí Òêà÷óê êîðåñïîíäåíòîâ³
“Õðåùàòèêà”. Â³í òàêîæ çàçíà-
÷èâ, ùî îïèòóâàííÿ ïðîâîäèëè
ò³ëüêè â Êèºâ³

Дмитро ВОРОНКОВ,
“Хрещати ”

Õòî ç ïîë³òèê³â âèêëèêàº ó âàñ ïî÷óòòÿ â³äðàçè?

Áðîäñüêèé Ì.; 29,0%

Òèìîøåíêî Þ. ; 15,0%

Ëóöåíêî Þ.; 12,0%

Àõìåòîâ Ð. ; 10,0%
Ìîðîç Î.; 9,0%

Êëè÷êî Â.; 7,0% ßöåíþê À.; 7,0%

Áàññ Ä.; 5,0%
Äîâãèé Î.; 4,0%

Æóðàâñüêèé Â.; 2,0%
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Ірена Кільчиць а має намір жорст о боротися з неза онними пар вальни ами

“Хрещати ” вирішив поці авитися відомих людей, чи орист ються вони
пар вальними майданчи ами центрі міста та чи забирали їхні автів и ева -
атори за стоян не в належном місці.

Дире тор а ентства нер хомості “Планета Оболонь” Оле сій КОТЕНКО:
— Своє авто залишаю, я правило, на звичайних пар вальних майданчи ах, ін оли ж
орист юся ритими пар ін ами. Б ває і та е, що ставлю авто на безплатних стоян ах,
але оли впевнений, що йо о не забере ева атор.

Начальни азначейства АКБ “Київ” Оле сій КОЗИРЄВ:
— Залишаю своє авто на пар вальних майданчи ах неподалі від роботи і там, де до-

зволено безплатне пар вання. Тіль и не на дорозі. Я д же дисциплінований водій.

Продюсер І ор ЛІХУТА:
— Я зазвичай лишаю машин там, де зр чно. Проблем з ева аторами ні оли не б -

ло, бо нама аюся пар ватись дозволених місцях.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА
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Òðåòº çàñ³äàííÿ V ç’¿çäó “Íà-
ðîäíîãî ñîþçó “Íàøà Óêðà¿íà”
(ÍÑÍÓ) ðîçïî÷àëîñÿ ³ç 20-õâè-
ëèííèì çàï³çíåííÿì, ïðîòå äî-
ñèòü åíåðã³éíî. Íà â³äêðèòò³ çà-
ñ³äàííÿ, êîëè ìàâ çâó÷àòè Ã³ìí
Óêðà¿íè, âèíèêëè òåõí³÷í³ ïðîá-
ëåìè, òî æ ìóçèêà çàëóíàëà íå
â³äðàçó. Ï³ñëÿ ÷îãî ãîëîâà ÍÑÍÓ
Â’ÿ÷åñëàâ Êèðèëåíêî âïåâíåíî
ñêàçàâ: “ßêáè ã³ìí íàâ³òü íå
ââ³ìêíóëè, ìè çàñï³âàëè á éîãî
àêàïåëüíî”. À ó ñâîºìó âèñòóï³

ïàí Êèðèëåíêî çàçíà÷èâ: “Ìè
ùîäíÿ íàìàãàëèñÿ áóòè ã³äíîþ
ï³äòðèìêîþ Ïðåçèäåíòà”.

Ðàçîì ç òèì, äîñèòü àêòèâíî ó
êóëóàðàõ ç’¿çäó îáãîâîðþâàëè íî-
âó ³í³ö³àòèâó ë³äåðà ïðîïðåçèäåíò-
ñüêî¿ ñèëè Â’ÿ÷åñëàâà Êèðèëåíêà
ùîäî ñêîðî÷åííÿ ñêëàäó ìàéáóò-
íüîãî ïàðëàìåíòó ç 450 äî 300.

“Öå ïðîïîçèö³ÿ Ïðåçèäåíòà
ïðî ðåêîíñòðóêö³þ âñ³º¿ âåðòèêà-
ë³ âëàäè, â òîìó ÷èñë³ ³ ïðî ñêî-
ðî÷åííÿ ê³ëüêîñò³ íàðîäíèõ äåïó-

òàò³â äî 300 ÷îëîâ³ê. Ìè áà÷èìî,
ùî âñ³ 450 äåïóòàò³â ó Âåðõîâí³é
Ðàä³ í³êîëè ðàçîì íå ïðàöþþòü.
Êðàùå, ùîá áóëî ìåíøå äåïóòà-
ò³â, àëå âîíè ïðàöþâàëè åôåê-
òèâí³øå”,— ñêàçàëà êîðåñïîí-
äåíòó “Õðåùàòèêà” äåëåãàòêà
ç’¿çäó Êñåí³ÿ Ëÿï³íà.

Íåïîäàë³ê â³ä êëóáó óí³âåðñè-
òåòó “ÊÏ²” ñèíõðîííî ç³ ç’¿çäîì
“Íàøî¿ Óêðà¿íè” ó ïðèì³ùåíí³
Óí³âåðñèòåòó õàð÷îâèõ òåõíîëîã³é
2 ëèïíÿ â³äáóâñÿ ç’¿çä Êîìóí³ñ-
òè÷íî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè. Ãîëîâíèé
äîïîâ³äà÷, êîìóí³ñò ¹ 1 Ïåòðî
Ñèìîíåíêî ó ñâî¿é äîïîâ³ä³ ïðàê-
òè÷íî íå çãàäóâàâ óëþáëåíó àêòó-
àëüíó òåçó ñîö³àë³ñò³â ïðî òå, ùî

âèáîðè ìîæóòü íå â³äáóòèñÿ ÷åðåç
â³äñóòí³ñòü ïðàâîâèõ ï³äñòàâ. ²í-
øèõ ïàðòíåð³â ó êîàë³ö³¿ íàö³î-
íàëüíî¿ ºäíîñò³ Ñèìîíåíêî çàî÷-
íî “ïðèâ³òàâ” òâåðäæåííÿì ç äî-
ïîâ³ä³ ïðî òå, ùî “óêðà¿íñüê³ ë³â³
º ºäèíîþ ïåðåøêîäîþ äèêòàòîð-
ñüêèì ïëàíàì Â³êòîðà Þùåíêà”.
Çâ³ñíî, ó ïðåçèä³¿ ç’¿çäó íå áóëî í³
ñîö³àë³ñò³â, í³ ðåã³îíàë³â.

Çã³äíî ç ïåðåäáà÷åííÿìè Ïåò-
ðà Ñèìîíåíêà “íèí³øíÿ âèáîð-
÷à êàìïàí³ÿ ìàº çàâåðøèòèñÿ âè-
íåñåííÿì íà âñåíàðîäíèé ðåôå-
ðåíäóì ïðåçèäåíòñüêîãî ïðîåêòó
Êîíñòèòóö³¿”. Çâ³ñíî, ó ö³é ãîí-
ö³ êîìóí³ñòè íå çàäêóþòü. Ïåòðî
Ñèìîíåíêî çàêëèêàâ äåëåãàò³â

ïðîâåñòè ïåðåãîíè ó àã³òàö³¿ çà
ïàðò³éíèé ïðîåêò Êîíñòèòóö³¿,
îïðèëþäíåíèé ùå 7 ëèïíÿ, ùîá
ï³ñëÿ âèáîð³â ³í³ö³þâàòè âèñëî-
âëåííÿ íåäîâ³ðè Ïðåçèäåíòó
Þùåíêó, à â³äòàê — “âñòàíîâè-
òè ñïðàâæíº íàðîäîâëàääÿ, øëÿ-
õîì çàòâåðäæåííÿ íà ðåôåðåíäó-
ì³ Îñíîâíîãî Çàêîíó, çàïðîïî-
íîâàíîãî íàøîþ ïàðò³ºþ” (ïðî-
åêò ïåðåäáà÷àº ñêàñóâàííÿ ïîñà-
äè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè). Íàñòóï-
íèì êðîêîì ë³âèõ, íà äóìêó Ñè-
ìîíåíêà, ìàº áóòè íàö³îíàë³çà-
ö³ÿ áàçîâèõ ãàëóçåé åêîíîì³êè,
äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ö³í íà
íèçêó òîâàð³â ³ ïîñëóã, çîêðåìà
íà ïîñëóãè ÆÊÃ

Âåðõîâí³é Ðàä³ çàïðîïîíóâàëè
â³äð³çàòè ÷âåðòü
Íàøîóêðà¿íö³ çàïåâíÿþòü, ùî â Óêðà¿í³ çàáàãàòî äåïóòàò³â

Ë³äåðè äåâ’ÿòè ïîë³òè÷íèõ ïàð-
ò³é ï³äïèñàëè óãîäó ïðî ñòâîðåí-
íÿ ºäèíîãî âèáîð÷îãî áëîêó “Íà-
øà Óêðà¿íà — Íàðîäíà ñàìîîáî-

ðîíà”. Äî íüîãî óâ³éøëè ïàðò³¿
“Íàøà Óêðà¿íà”, “Âïåðåä, Óêðà-
¿íî!”, Íàðîäíèé ðóõ Óêðà¿íè,
Óêðà¿íñüêà ðåñïóáë³êàíñüêà ïàð-

ò³ÿ “Ñîáîð”, Óêðà¿íñüêà íàðîäíà
ïàðò³ÿ, Õðèñòèÿíñüêî-äåìîêðà-
òè÷íèé ñîþç, ïàðò³ÿ “Ïîðà”,
Ïàðò³ÿ çàõèñíèê³â â³ò÷èçíè ³ ªâ-
ðîïåéñüêà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè.

Êåð³âíèêè öèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë,
íàïåâíî, áåðóòü ïðèêëàä ç Â³êòî-
ðà Þùåíêà òà Þë³¿ Òèìîøåíêî,
àäæå çìóñèëè æóðíàë³ñò³â ÷åêàòè
íà ñåáå ïðîòÿãîì ãîäèíè. Òîæ ó
ïðèñóòí³õ ç’ÿâèëèñÿ ñóìí³âè ùî-
äî ñòâîðåííÿ ºäèíîãî âèáîð÷îãî

áëîêó ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ³ ïðè-
ïóùåííÿ, ùî õòîñü â³äìîâèâñÿ
óêëàäàòè óãîäó. Àëå ïðåñ-ñåêðå-
òàð Â’ÿ÷åñëàâà Êèðèëåíêà Îëåê-
ñàíäð Áàáàê çàñïîêîþâàâ æóðíà-
ë³ñò³â: ñüîãîäí³ äîêóìåíò áóäå
ï³äïèñàíî. Êåð³âíèêè çàòðèìóþ-
òüñÿ, áî, çà éîãî ñëîâàìè, íà òîé
÷àñ íå âñ³ ç’¿çäè äåâ’ÿòè ïàðò³é
çàê³í÷èëèñÿ.

“Ìè çàÿâëÿºìî, ùî ñòâîðåí-
íÿì öüîãî áëîêó ðîçïî÷èíàºìî

íàðîäíèé ïîõ³ä ïðîòè ïîë³òè÷íî¿
êîðóïö³¿ òà áîðîòüáó çà ñîö³àëü-
íó ñïðàâåäëèâ³ñòü ³ ºâðîïåéñüêó
êðà¿íó”,— ïîâ³äîìèâ ãîëîâà “Íà-
ðîäíîãî ñîþçó “Íàøà Óêðà¿íà”
Â’ÿ÷åñëàâ Êèðèëåíêî. Çà éîãî
ñëîâàìè, ï³äïèñàííÿ óãîäè ³í³ö³-
þâàâ ãëàâà äåðæàâè Â³êòîð
Þùåíêî. “Ìè îá’ºäíóºìîñÿ äëÿ
ï³äòðèìêè Ïðåçèäåíòà ó íàñòóï-
íîìó ïàðëàìåíò³”,— çàçíà÷èâ
Â’ÿ÷åñëàâ Êèðèëåíêî

Ìåãàáëîê óñå ùå îá’ºäíóºòüñÿ
Êåð³âíèêè îïîçèö³éíèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë çìóñèëè æóðíàë³ñò³â ÷åêàòè
íà ñåáå ïðîòÿãîì ãîäèíè
²ðèíà ÌÀËÈÊ
“Õðåùàòèê”

Учора ерівни и дев'яти політичних партій з одинною
затрим ою лали од про створення ме абло "На-
ша У раїна — Народна самооборона", хоча щодо її під-
писання вже вини али с мніви.

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ,
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора л арах передвиборно о з'їзд пропрези-
дентсь ої сили партії "Народний союз "Наша У раїна"
досить а тивно об оворювали ініціатив лідера В'яче-
слава Кирилен а про те, що іль ість деп татів на-
ст пном парламенті може б ти зменшена на одн
третин , до 300. Майб тніх деп татів не надто обтяж -
вала д м а про те, що ва антних місць парламенті
може не вистачити. Мовляв, це все одно балач и на
перспе тив .

Віталій КУЛИК, політоло :
— Це поп лістсь а заява, олись її вис вав К чма, і тоді рити вала “Наша У раїна”. Робиться з метою тис-
на опонентів. Нічо о не вирішить, бо “помаранчевої оаліції” новом парламенті с оріше за все не б де.

Ця профанація ідеї політичної реформи може призвести то то о, що парламент б де “п’ятим олесом” при
я ом сь політичном діячеві. Я при лад, пан К ли наводить с ттєве зменшення іль ості деп татів Мос ов-
сь ої місь д ми, я е, проте, нія не вплин ло на робот цієї інстит ції.

ККООММЕЕННТТААРР

Íà ç’¿çä³ “ãîëîâíî¿ ïàðò³¿ Ïðåçè-
äåíòà” áóäü-õòî ç îõî÷èõ ì³ã ïîëà-
ñóâàòè ñìà÷íèì ïèð³æêîì òà çà-
ïèòè éîãî êàâîþ. Ùîá ï³äñèëèòè
ïîë³òè÷í³ íàñòðî¿ ïåðåõîæèõ, á³ëÿ
ïðèì³ùåííÿ õëîï÷àêè òà ä³â÷àòêà
ðîçìàõóâàëè ïðàïîðàìè ³ç ïåðåä-
âèáîðíîþ ñèìâîë³êîþ. À ïèð³æêè
òà êàâà áóëè ìàéæå ãàðÿ÷èìè. Òàê
³ áóëî: äåëåãàòè, â³äïî÷èâàþ÷è â
êóëóàðàõ, ñëóõàëè ³ æâàâî êîìåí-
òóâàëè âèñòóïè ñâî¿õ êîëåã, êîòð³
äîëèíàëè ç âñòàíîâëåíèõ ó õîë³ äè-

íàì³ê³â. Òîáòî æîäíî¿ òàºìíèö³.
Ïî çàê³í÷åíí³ ç’¿çäó ãîëîâà ìàé-

áóòíüîãî áëîêó ³ ë³êâ³äîâàíî¿ ïàð-
ò³¿ Â’ÿ÷åñëàâ Êèðèëåíêî çíèê íà
ñð³áëÿñò³é Toyota. Ï³ñëÿ ðåòåëüíèõ
ïîøóê³â “Õðåùàòèê” âñòàíîâèâ
òàêîæ, ùî îäèí ³ç ó÷àñíèê³â ç’¿ç-
äó â³ä’¿õàâ íà ñòàðåíüê³é “Íèâ³” ç
äîñèòü çàòåðòîþ ïîìàðàí÷åâîþ
ñòð³÷êîþ — ïåâíî, ã³ñòü.

Íàòîì³ñòü á³ëÿ Íàö³îíàëüíîãî
óí³âåðñèòåòó õàð÷îâèõ òåõíîëî-
ã³é, äå â³äáóâñÿ ç’¿çä Êîìóí³ñòè÷-

íî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè, í³ùî íå íà-
ãàäóâàëî, ùî òóò ç³áðàëèñÿ ò³, ùî
ïîâñòàëè, “ïðîêëÿòüåì çàêëåé-
ìåííûå”. ×îðí³ Mercedes, íåäå-
øåâ³ ãîäèííèêè — âñå ñâ³ä÷èëî
ïðî òå, ùî êîìóí³ñòè÷í³ îáðàíö³

äîáðå ïðèçâè÷à¿ëèñÿ äî ðèíêî-
âèõ óìîâ ñüîãîäåííÿ. Äîñèòü äèâ-
í³, ÿê íà æóðíàë³ñòñüêå îêî, âè-
ãëÿä ìàëà ïðåçèä³ÿ ³ç êîìóí³ñòè÷-
íèìè ë³äåðàìè Óêðà¿íè. Ó ñåðï-
íåâó ñïåêó â çàë³ ç êîíäèö³îíå-

ðîì ìàéæå âñ³ ñèä³ëè â ÷îðíèõ
ï³äæàêàõ. Ïåòðî Ñèìîíåíêî
âêîòðå çàïåâíèâ ïðèñóòí³õ, ùî
îáîâ’ÿçêîâî ïðîâåäå ³ìï³÷ìåíò
Ïðåçèäåíòó. Îäíàê öüîãî ðàçó —
ï³ñëÿ âèáîð³â

Êîìóí³ñòàì íå ÷óæ³ äåìîêðàòè÷í³
ö³ííîñò³
ÍÑÍÓ òà ÊÏÓ ïðîâåëè ñâî¿ ç’¿çäè
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ,
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора нав оло л б Національно о ніверситет "Київ-
сь ий політехнічний інстит т" с пчилося чимало Mer-
cedes різних моделей. Інші авто т т мали ви ляд "іно-
маро ". Та , на тлі специфічно о олорит відб валася
самолі відація партії "Народний союз "Наша У раїна".
Натомість ба ато "іномаро " зібралося біля приміщен-
ня Університет харчових техноло ій, де проводили
свій з'їзд "єдино вірні і єдино прийнятні" — ом ністи
У раїни.

Петро Симонен о важно під лядає передвиборні нотат и Адама Мартиню а
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“Ìèñòåöüêèé àðñåíàë” íå âñòîÿâ ïåðåä í³ìöÿìè

Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà äåïàðòà-
ìåíòó ðîçâèòêó “Ìèñòåöüêîãî
àðñåíàëó” Ìèêîëè Ñêèáè, â öüî-
ìó ðîö³ íà êóëüòóðíî-ìèñòåöü-
êèé òà ìóçåéíèé êîìïëåêñ âïåð-
øå âèä³ëèëè ãðîø³ ç äåðæàâíîãî
áþäæåòó. Íà 2007 ð³ê “Ìèñòåöü-
êèé àðñåíàë” îòðèìàâ â³ä äåðæà-
âè 75 ìëí ãðí. Ç íèõ íà 35 ìëí
óêëàëè óãîäó ç êîìïàí³ºþ Strabag
íà ïðîâåäåííÿ ïî÷àòêîâèõ ðîá³ò,
ÿê³ êîìïàí³ÿ ìàº ïðîâåñòè ó
2007—2008 ðîêàõ. “Öå áóäå çì³ö-

íåííÿ áóä³âë³, çàì³íà ïîêð³âë³,
³íæåíåðíèõ ìåðåæ, òîáòî ï³äãî-
òîâêà äî áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, ÿê³
ðîçïî÷íóòü ëèøå ï³ñëÿ çàòâåð-
äæåííÿ ïðîåêòó”,— ïîÿñíèâ ïàí
Ñêèáà. Îñòàòî÷íèé ïðîåêò îáå-
ðóòü íà êîíêóðñ³, äî ÿêîãî çà-
ïðîñÿòü ÿê â³ò÷èçíÿí³, òàê ³ çà-
ðóá³æí³ ìèñòåöüêî-àðõ³òåêòóðí³
ñòóä³¿. Êîíêóðñ îãîëîñÿòü âîñå-
íè, à éîãî ðåçóëüòàòè ìàþòü áó-
òè îãîëîøåí³ íàâåñí³ 2008 ðîêó.
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê âèçíà÷àòü êîí-

êðåòíèé ïðîåêò “Ìèñòåöüêîãî
àðñåíàëó”, áóäå â³äîìà òî÷íà
âàðò³ñòü óñ³õ ðîá³ò ç éîãî áóä³â-
íèöòâà. Ïîêè ùî îð³ºíòîâíà ñó-

ìà, ÿêó ïëàíóþòü âèòðàòèòè — 
3 ì³ëüÿðäè ãðèâåíü. Íàðàç³ öå
ëèøå áþäæåòí³ êîøòè, àëå âæå
íèí³ ñòâîðþþòü áëàãîä³éíèé

ôîíä. Ñïîíñîðè äî öüîãî ÷àñó
ï³äòðèìóâàëè ëèøå ïðîâåäåííÿ
ìèñòåöüêèõ àêö³é â “Ìèñòåöüêî-
ìó àðñåíàë³”. Òàê íà âåðåñåíü çà-
ïëàíîâàíà àêö³ÿ “Ãîãîëü. Ïðî-
åêò”.

×åðåç 2 ì³ñÿö³ åêñïåðòè íàäà-
äóòü âèñíîâîê, ÿê³ íàïðÿìêè êðà-
ùå ðîçâèâàòè ³ ÿê åôåêòèâí³øå
âèêîðèñòàòè ò³ ÷è ³íø³ ïëîù³.
Ïîêè ùî çàïëàíîâàí³ 15 îá’ºêò³â:
ìóçåé “Ìèñòåöüêèé àðñåíàë”,
öåíòð ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà,
öåíòð ñó÷àñíî¿ ìóçèêè, öåíòð
òâîð÷î¿ ³íäóñòð³¿, íàóêîâî-äîñë³ä-
íèé ðåñòàâðàö³éíèé öåíòð, ãî-
òåëü, ïàðê³íã òà ³íøå. Ï³ä êîì-
ïëåêñ âèä³ëåíî 9,8 ãåêòàðà, âò³ì
íå âèêëþ÷åíî, ùî ï³ñëÿ ïðîâå-
äåííÿ âñ³õ ðîá³ò òåðèòîð³þ ðîç-
øèðÿòü. ßê â³äîìî, Strabag ðåñ-
òàâðóâàëà áóä³âëþ Ðåéõñòàãó ó
Áåðë³í³, Íàö³îíàëüíèé ³ñòîðè÷-
íèé ìóçåé ó Â³äí³ òà ³íø³ ³ñòî-
ðè÷í³ àðõ³òåêòóðí³ ïàì’ÿòêè Öåí-
òðàëüíî¿ ªâðîïè

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора ерівни департамент розвит "Мистець о о
арсенал " Ми ола С иба повідомив про почато робіт
омпле сі. 24 липня б ло підписано до овір з австрій-
сь о-німець ою омпанією Strabag. Компанія проведе
почат ові передпрое тні роботи на с м 35 млн рн. До
2012 ро план ють повністю завершити сі роботи в
омпле сі. Орієнтовна вартість зведення сіх 15 запла-
нованих об'є тів омпле с — 3 млрд рн.

Ó ÁÞÒ âèðîñëî 14 ìåòð³â
Âëàñíèê áóäèíêà â öåíòð³ Êèºâà ñàìîâ³ëüíî 
äîáóäóâàâ éîìó äâà ïîâåðõè

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè
ñòîëè÷íî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Â³-
òàë³ÿ Æóðàâñüêîãî, áóäèíîê ó
ïðîâ. Ðèëüñüêîìó, 4 çâåäåíî áåç
çãîäè Íàö³îíàëüíîãî çàïîâ³äíè-
êà “Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà”. “À öå º
îõîðîííà çîíà ïàì’ÿòêè
ÞÍÅÑÊÎ ³ çâîäèòè òóò âèùå çà
âñòàíîâëåí³ íîðìàòèâè çàáîðîíå-
íî,— çàçíà÷èâ Â³òàë³é Æóðàâ-
ñüêèé.— Íà öå í³ ÊÌÄÀ, í³ Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè òà Ì³í³ñòåðñòâî êóëü-
òóðè äîçâîëó íå äàâàëè”. Â³í äî-
äàâ, ùî â³äïîâ³äíî äî Ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó çàáóäîâè Êèºâà, òóò

ìîæíà çâîäèòè áóäèíêè íå âèùå
27 ì, à öåé ìàº 41 ì. “Âëàñíèê
áóä³âë³ — íàðîäíèé äåïóòàò
Óêðà¿íè îñòàííüîãî ñêëèêàííÿ
Îëåêñàíäð Øåïåëºâ (ÁÞÒ)
ïðîñòî çíåõòóâàâ óñ³ìà ïðàâèëà-
ìè,— çàçíà÷èâ ïàí Æóðàâ-
ñüêèé.— Ìè çâåðíåìîñÿ äî ïðî-
êóðàòóðè, ñóäó ç ïðîõàííÿì ïðè-
ïèíèòè öå íåçàêîííå áóä³âíèö-
òâî. Ñâîãî ÷àñó ìè çàïðîøóâàëè
ïàíà Øåïåëºâà, âðó÷èëè éîìó
â³äïîâ³äí³ ïðèïèñè, àëå, íà æàëü,
â³í íà öå íå â³äðåàãóâàâ”.

Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-

ùèíè Ðóñëàí Êóõàðåíêî ðîçïî-
â³â “Õðåùàòèêó”, ùî ñâîãî ÷àñó
ïðîåêò áóä³âíèöòâà áóëî ïîãî-
äæåíî, àëå òîä³ â³í áóâ íèæ÷èì
íà äâà ïîâåðõè. “Íàðàç³ âèñîòà
áóä³âë³ â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïîãîäæå-
íî¿ ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿,— çàçíà÷èâ ïàí Êóõà-
ðåíêî.— À â³äòàê çíà÷íî çðîñëà
çàãàëüíà ïëîùà ñïîðóäè (ç 5,6 äî
6,5 òèñ. êâ. ì)”. Â³äîìî, ùî
1 êâ. ì êîìåðö³éíî¿ ïëîù³ â öüî-
ìó ðàéîí³ ïåðåâèùóº $10 òèñ.
Ðóñëàí Êóõàðåíêî äîäàâ, ùî ïàí
Øåïåëºâ ñâîãî ÷àñó ïðèõîäèâ äî
ÊÌÄÀ ç ïðîõàííÿì ïîãîäèòè
ïðîåêò ï³äâèùåíî¿ ïîâåðõîâîñò³,
àëå éîìó â³äìîâèëè â öüîìó.

Íà æàëü, ó÷îðà “Õðåùàòèêó”
íå âäàëîñÿ çâ’ÿçàòèñÿ ç ïàíîì
Øåïåëºâèì, ùîá ç’ÿñóâàòè â íüî-
ãî âñ³ ïîäðîáèö³. Íàðàç³ ïðî íà-
ðîäíîãî äåïóòàòà-áþò³âöÿ â³äî-
ìî, ùî â³í íà÷åáòî ïðè÷åòíèé
äî ñêàíäàëó, ïîâ’ÿçàíîãî ç âáèâ-
ñòâîì çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà äî-
íåöüêîãî ÓÁÎÇ ïîëêîâíèêà ªðî-
õ³íà. Îêð³ì öüîãî, í³áèòî ïàí
Øåïåëºâ ìàº ùå é ïîäâ³éíå ãðî-
ìàäÿíñòâî (Óêðà¿íè ³ Êàíàäè),
ùî çàáîðîíåíî ÷èííèì çàêîíî-
äàâñòâîì Óêðà¿íè

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У пров л Рильсь ом , 4, розташованом пор ч із Со-
фійсь им собором, робітни и заверш ють зводити с -
часн висот . Я стало відомо "Хрещати ", це спо-
р дження триває із р бим пор шенням. Адже б дівля
вже має 41 м висот , замість дозволених 27 м. До
то о ж б дівництво не по оджено з пам'ят оохоронни-
ми ор анами. Про це вчора розповів заст пни олови
КМДА Віталій Ж равсь ий. А ще стало відомо, що
власни ом цієї висот и є с андально відомий народ-
ний деп тат У раїни (БЮТ) Оле сандр Шепелєв.

Ïå÷åðñüê çíîâó îáð³ñ áðóäîì

ßêùî äâîðè íà âóëèöÿõ Õðå-
ùàòèê, Ãîðîäåöüêîãî, ùî ïîðó÷
³ç Ïå÷åðñüêîþ ðàéäåðæàäì³í³ñ-

òðàö³ºþ, ïðèáðàí³, òî áëèæ÷å äî
îêîëèöü ñèòóàö³ÿ ³ñòîòíî â³äð³ç-
íÿºòüñÿ. Õî÷à öåé ðàéîí ó ñòî-

ëèö³ òåðèòîð³àëüíî íàéìåíøèé,
íåäîë³ê³â ó÷îðàøí³é îá’¿çä âè-
ÿâèâ ÷èìàëî. Ñïî÷àòêó ì³ñüêà
êîì³ñ³ÿ ïåðåâ³ðèëà íåïàðíèé á³ê
âóëèö³ Ê³êâ³äçå. Ìàéæå â êîæíî-
ìó äâîð³ òóò ïîøêîäæåíèé àñ-
ôàëüò, íà ïàãîðáàõ òà çà ³íæåíåð-
íèìè ñïîðóäàìè êóïè ñì³òòÿ.
Îêð³ì òîãî, á³ëÿ áóäèíêó ¹ 27 â
àâàð³éíîìó ñòàí³ êðèøêè êàíà-
ë³çàö³éíèõ ëþê³â. À â ñóñ³äíüîìó
äâîð³ ðîçêîìïëåêòîâàíèé äèòÿ-
÷èé ìàéäàí÷èê: îäíà ãîéäàëêà,
ï³ñî÷íèöÿ áåç ã³ðêè, à ùå ïîêè-
íóòèé “Çàïîðîæåöü”. Á³ëÿ áóäèí-
êó ¹ 33 çâîäÿòü áåç äîçâîëó ãà-
ðàæ³. Ïàðíèé á³ê âóëèö³ Ê³êâ³äçå
ãóñòî çàáóð’ÿíåíèé, òðàïëÿþòüñÿ

ãîðè áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â. Äâî-
ðîâ³ ïðî¿çäè ó ÿìàõ ³ âèáî¿íàõ. À
â öåé æå ÷àñ ì³ñöåâ³ øëÿõîâèêè
â àâðàëüíîìó ïîðÿäêó (ïåâíî,
ñïåö³àëüíî äëÿ êîì³ñ³¿) ïîêðèâà-
ëè ñâ³æèì àñôàëüòîì òðîòóàðíó
äîð³æêó.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” âè-
êîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â çàñòóïíèêà
ãîëîâè ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Ãîëî-
âà÷, ïîðóøíèê³â áëàãîóñòðîþ
ïðèòÿãóâàòèìóòü äî â³äïîâ³äàëü-
íîñò³. “Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ
ñàìîâ³ëüíîãî áóä³âíèöòâà,— àê-
öåíòóâàâ ïàí Ãîëîâà÷.— Òîìó
âæèâàòè çàõîä³â íàñàìïåðåä ïî-
âèííà ðàéîííà âëàäà, áî ïîò³ì
äèñöèïë³íàðíîãî ïîêàðàííÿ çà-

çíàþòü â³äïîâ³äàëüí³ çà öå çà-
ñòóïíèêè ãîëîâè ðàéîíó”.

Íå ë³ïøà êàðòèíà ç äîðîãàìè
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó, à òàêîæ ³ç
ïàðêàíàìè â ïðèâàòíîìó ñåêòî-
ð³. Á³ëüø³ñòü îãîðîæ ïîõèëèëàñÿ
â³ä ÷àñó, ³íø³ íåïîôàðáîâàí³, ïî-
ëàìàí³.

Íà çàïèòàííÿ “Õðåùàòèêà”,
÷îìó â òàêîìó çàíåäáàíîìó ñòà-
í³ ïðî¿æäæà ÷àñòèíà, çàñòóïíèê
ãîëîâè Ïå÷åðñüêî¿ ðàéäåðæàäì³-
í³ñòðàö³¿ Âàëåð³é Ñàíäðàöüêèé,
êîòðèé â³äïîâ³äàº çà áëàãîóñòð³é,
â³äïîâ³â, ùî íà öå íåâèêîðèñòà-
íèìè çàëèøèëèñÿ ùå 5 ìëí ãðí,
³ çàïåâíèâ, ùî ¿õ îñâîÿòü ïðîòÿ-
ãîì íàéáëèæ÷èõ äâîõ ì³ñÿö³â

Віталій Ж равсь ий (лівор ч) запевняє Р слана К харен а потребі знесення
двох зайвих поверхів

Керівництв “Мистець о о арсенал ” є ди витратити 35 млн рн

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Під час чорашньої перевір и стан територій Печер-
сь о о район , я проводила місь а омісія з бла о-
строю, з'яс валося, що найчистіший і найохайніший
район (за підс м ами весняно о двомісячни а з бла о-
строю) наразі має чимало проблем. Це стихійні сміт-
тєзвалища, невчасне вивезення відходів, розбиті доро-
и, заб р'янені збіччя та роз омпле товані дитячі
майданчи и. Та артин часни и об'їзд побачили
на в лиці Кі відзе.

Äâîì³ñÿ÷íèê ç áëàãîóñòðîþ ìèíóâ äëÿ ðàéîíó áåçñë³äíî

Êîìïàíèÿ Strabag çàïðîïîíóâàëà íàéá³ëüøó ö³íîâó ïðîïîçèö³þ

Ô
îò
î 
Ï
àâ
ëà
 Á

À
ÃÌ

Ó
ÒÀ

Ô
îò
î 

Âî
ëî
äè

ì
è
ðà
 
Ñ
ÒÐ
Ó
Ì
Ê
Î
ÂÑ

ÜÊ
Î
ÃÎ



Хрещатик  3 серпня 2007 ССУУССППІІЛЛЬЬССТТВВОО 55

×è ïîòð³áí³ íàì
ñòàðîäàâí³ ãðåêè?

Àíäð³é ÊÓÐÊÎÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Çà â³êîíöåì — ïîõìóðå ìîðå ³ ïîõìóðå íåáî. Íàêðàïóº äîùèê. Ìè
ç ñèíîì íàïèñàëè çàïèñêó íåâ³äîìîìó äðóãîâ³. Äâîìà ìîâàìè. Âêà-
çàëè íàø³ ³ìåéë-àäðåñè òà ïîïðîñèëè ïîâ³äîìèòè, êóäè ä³éøëà çâ³ñ-
òî÷êà. Ïîò³ì çàïõàëè ïàï³ðåöü ó ïîðîæíþ ïëÿøêó ç-ï³ä “Ïåïñ³”, ³ ÿ
çàêèíóâ ¿¿ â ìîðå. Â³òåð, ùî â³º ç áåðåãà, îäðàçó ïîêîòèâ ¿¿ ãðåá³íöÿ-
ìè íåâèñîêèõ õâèëü ó á³ê ãîðèçîíòó. Ïîäèâèìîñÿ, ÿê ïðàöþº ìîð-
ñüêà ïîøòà. À ïîêè çáèðàºìî ðå÷³ é ãîòóºìîñÿ äî çàâòðàøíüîãî â³ä’-
¿çäó. Ë³òî ùå íå çàê³í÷óºòüñÿ, àëå íàø ÷àñ íà î÷àê³âñüêîìó áåðåç³ çá³ã.
Ùî ìè âñòèãëè? Ñïëàâàëè íà îñòð³â Áåðåçàíü. Â³äâ³äàëè ïàì’ÿòíèê
ëåéòåíàíòîâ³ Øì³äòó ³ òðüîì éîãî ñîðàòíèêàì ïî ñòðàò³. Ïàì’ÿòíèê-
ñòåëà âæå îáñèïàºòüñÿ. Óãîð³ ñòèð÷àòü øìàòêè àðìàòóðè, íà ÿêó â ³í-
ø³é êðà¿í³ â ³íøèé ÷àñ áóëî “ïîñàäæåíî” áåòîí. Ðàäÿíñüêå ìèíóëå
ïîñòóïîâî çì³øóºòüñÿ ç àíòèêîþ. Îñòð³â Áåðåçàíü êîëèñü áóâ ï³âîñ-
òðîâîì, äå ñòàðîäàâí³ ãðåêè â VI ñòîë³òò³ äî íàøî¿ åðè îáëàøòóâàëè
ïåðåâàëî÷íó áàçó ç êîëîí³çàö³¿ Ï³âí³÷íîãî Ïðè÷îðíîìîð’ÿ. Òàì æîä-
íîãî äåðåâà, íåìàº ïð³ñíî¿ âîäè, àëå ñòóäåíòè-àðõåîëîãè, ùî æèâóòü
â íàìåòàõ ó ñïàðòàíñüêèõ óìîâàõ, ìàþòü çàäîâîëåíèé ³ ùàñëèâèé âè-
ãëÿä. Ïîêè êðà¿íà áîðåòüñÿ ç òèì÷àñîâèìè òðóäíîùàìè, ¿õí³ ðóêè âè-
òÿãóþòü ³ç çåìë³ øìàòî÷êè áåççàïåðå÷íî¿ ³ñòîðè÷íî¿ ö³ííîñò³. Êåð³â-
íèê åêñïåäèö³¿ — ìîëîäèé ó÷åíèé ç Ïåòåðáóðãà ðîçêëàäàº ÷åðåï’ÿ
ñòàðîäàâíüî¿ êåðàì³êè ïî ñòîë³òòÿõ. Ï’ÿòå ñòîë³òòÿ äî íàøî¿ åðè íà
ë³âó êóïêó, òðåòº — íà ïðàâó. Öèõ êóïîê òàì ñò³ëüêè, ùî ñêàëêàìè
àìôîð âèìîùåíà ñòåæèíà â³ä áåðåãà äî ôîðòåö³, ÿêó ñïîðóäèëè, ùîá
ïåðåâ³ðÿòè ôîðòèô³êàö³éí³ ÿêîñò³ áåòîíó. Ïîáóäóâàëè, à ïîò³ì áîì-
áèëè, îáñòð³ëþâàëè. Ó õâèëèíè çàòèøøÿ ðàäÿíñüê³ â³éñüêîâ³ ôàõ³â-
ö³ ï³äõîäèëè äî óêð³ïëåíü ³ç öèðêóëåì — éîãî òîíêèì æàëîì çàì³-
ðÿëè ãëèáèíó ä³ðîê â³ä êóëü òà ð³çíèõ ñíàðÿä³â. Íàñêð³çí³ îòâîðè âè-
ì³ðþâàëè, ìàáóòü, ÷èìîñü ³íøèì. ßê³ ìàðí³ áóëè ¿õí³ äîñë³äæåííÿ!
Ùå á³ëüøå ìàðí³, í³æ çóñèëëÿ ñòàðîäàâí³õ ãðåê³â. Âîíè ââàæàëè, ùî
ïðèéøëè íàäîâãî. À âò³ì, ó ðåàëüíîìó ÷àñ³ ¿ì âäàëîñÿ ëàäèòè ç ì³ñ-
öåâèìè ïëåìåíàìè ê³ëüêà ñòîë³òü, ïîáóäóâàòè ñâî¿ ì³ñòà. Ñïîðóäèëè
Îëüâ³þ, äå òåïåð âàñ çóñòð³÷àº ìîëîäèé îõîðîíåöü ç àâòîìàòîì Êà-
ëàøíèêîâà íà ãðóäÿõ ³ ïîêàçóº, êóäè éòè, ùîá êóïèòè âõ³äíèé êâè-
òîê íà òåðèòîð³þ. Êâèòêè ïðîäàþòü êîíêðåòíî â áóõãàëòåð³¿, ï³ñëÿ
÷îãî òîé ñàìèé îõîðîíåöü ïîâ³äîìëÿº: éòè ìîæíà ò³ëüêè ï³ñëÿ êî-
ðîòêîãî ìàðøðóòó. Ïîðàäóâàëî òå, ùî êîëè ìè òóäè ïðè¿õàëè, á³ëÿ
âîð³ò ìóçåþ-çàïîâ³äíèêà “Îëüâ³ÿ” ñòîÿëî òðè åêñêóðñ³éíèõ “²êàðó-
ñè”, à êîðîòêèé ìàðøðóò áóâ çàïîâíåíèé ãîì³íëèâèìè øêîëÿðàìè.
À íå ïîðàäóâàëî òå, ùî çà âñ³ ðîêè óêðà¿íñüêî¿ íåçàëåæíîñò³ àðõåî-
ëîãè íàâðÿä ÷è äîäàëè äî ðîçêîïàíèõ ðàí³øå (ïî÷èíàþ÷è ³ç ñåðåäè-
íè XIX ñòîë³òòÿ) ï’ÿòè â³äñîòê³â ì³ñòà ùå îäèí â³äñîòîê. Íå ïîòð³á-
í³ íàì, ìàáóòü, ñòàðîäàâí³ ãðåêè ç ¿õíüîþ ³ñòîð³ºþ, ÿêà óêëèíèëàñÿ
âèïàäêîâî â ³ñòîð³þ íàøî¿ çåìë³. Îñü ìåøêàíöÿì Òðèï³ëëÿ — ïðè-
â³ëå¿. ¯õ, ïî-ñïðàâæíüîìó í³÷îãî ïðî íèõ íå çíàþ÷è, ðîçêîïóâàòèìå-
ìî é ï³äí³ìàòèìåìî. Âèá³ðêîâà àðõåîëîã³ÿ í³÷èì íå êðàùà çà âñå ³í-
øå âèá³ðêîâå. ²ñòîð³ÿ íå áóâàº õîðîøîþ ³ ïîãàíîþ, âîíà áóâàº îá’-
ºêòèâíà (çð³äêà) ³ ï³äêëàäåíà ï³ä ³äåîëîã³þ, ï³ä ì³ôîëîã³þ. ß çàïè-
òàâ îõîðîíöÿ: “Íàâ³ùî â ìóçå¿-çàïîâ³äíèêó õîäèòè ç àâòîìàòîì Êà-
ëàøíèêîâà? Àäæå ñòð³ëÿòè òóò, íàïåâíî, íå ìîæíà!” Â³í òåðïëÿ÷å ïî-
ÿñíèâ, ùî ðàí³øå ñþäè ïðèë³òàëè òî îäèí, òî äâà âåðòîëüîòè ç ÷îð-
íèìè àðõåîëîãàìè òà õëîïöÿìè â êàìóôëÿæ³ ³ ç àâòîìàòàìè. Êîïàëè
äî ðàíêó, ïîò³ì âàíòàæèëè òðîôå¿ â êðèëàò³ ìàøèíè é â³äë³òàëè. À
òåïåð, ìîâëÿâ, íå ïðèë³òàþòü. “Öå âñå â³éñüêîâ³,— ðîçïîâ³äàâ îõîðî-
íåöü.— Á³ëüøå òóò ïîðÿä í³ ó êîãî âåðòîëüîò³â íåìàº!” Áîã éîãî çíàº,
÷è áóëè òî â³éñüêîâ³, àëå îäíà ç íåìîëîäèõ íàóêîâèõ ñï³âðîá³òíèê³â
ìóçåþ ³ñòîð³þ ï³äòâåðäèëà. À âò³ì, ÿ íå ïðî öå. Óÿâ³òü ñîá³, íà òåðè-
òîð³¿ âàøî¿ êðà¿íè ëåæèòü ö³ëå ñòàðîãðåöüêå ì³ñòî, ÿêå ìîæíà ðîçêî-
ïàòè, óêð³ïèòè é â³äíîâèòè äåÿê³ ñïîðóäè òà ïîêàçàòè âñüîìó ñâ³òî-
â³. ² òèì ñàìèì ï³äíåñòè ³ äóõ, ³ åêîíîì³êó çàïîâ³äíîãî êðàþ. Âëàñ-
íå, òàì óæå º íà ùî äèâèòèñÿ — ³ â³âòàð äëÿ æåðòâîïðèíåñåíü, ³ äâà
ï³äêóðãàííèõ ñêëåïè ç ïîõîâàííÿìè çíàòíèõ ãîðîäÿí, ùî äîáðå çáå-
ðåãëèñÿ, ³ ö³ëèé êâàðòàë ç ï’ÿòè áóäèíê³â, ³ ñêëàäñüê³ ñïîðóäè íà ñà-
ìîìó áåðåç³ ìîðÿ. Ïðè¿æäæàéòå ³ äèâ³òüñÿ! Õî÷à á äëÿ òîãî, àáè çðî-
çóì³òè, ùî ìè íà íàø³é çåìë³ — íå ïåðø³ é íå äðóã³ ³ ïîâèíí³ õî÷
³íîä³ ïîð³âíþâàòè íàø âëàñíèé öèâ³ë³çàö³éíî-êóëüòóðíèé âíåñîê ç
òèì, ùî âêëàëè â íàøó çåìëþ ñòàðîäàâí³ ãðåêè

“Êè¿â ñòàíå ñòîëèöåþ,
êîëè êèÿí ïî÷íóòü 
íåíàâèä³òè”
Ãàëåðèñò Îëåã Áàéøåâ — ïðî óêðà¿íñüêèé 
àðò-ðèíîê òà ïåðñïåêòèâè íàçäîãíàòè Ìîñêâó
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Творчий дире тор але-
реї "Коле ція" Оле Бай-
шев отовий піднімати
стат с раїнсь ої ль-
т ри світі. С ладові
форм ли спіх петер-
б рзь ий арт-менеджер
вже прорах вав: міжна-
родні ярмар и, вистав о-
ві зали, дос онале за о-
нодавство та особистий
при лад Ві тора Пінч а.

— ßê âè ïî÷àëè ïðàöþâàòè ó
Êèºâ³?

— Ñïî÷àòêó îòðèìàâ ïðîïîçè-
ö³þ ñòàòè àðò-äèðåêòîðîì ãàëå-
ðå¿ ó Ìîñêâ³. Ïî÷óâøè ïðî öå,
ì³é áëèçüêèé äðóã, êè¿âñüêèé á³ç-
íåñìåí Þð³é Êîãóòÿê çàïðîïî-
íóâàâ ñòâîðèòè ÿê³ñíó ãàëåðåþ ó
Êèºâ³. Òàê âèíèêëà “Êîëåêö³ÿ”.
Ìè áóëè îäíèìè ç ïåðøèõ, õòî
íà âèñîêîìó (ùå äîäàì — çàòðàò-
íîìó) ð³âí³ îðãàí³çóâàâ ãàëåðåþ.
Ïåðøèì âàæ÷å, ïðîòå ³ ö³êàâ³øå.
ß â³ðþ â óêðà¿íñüêèé ðèíîê, â³í
ìàº óñ³ øàíñè íàçäîãíàòè, à â
ïåâíèõ ñôåðàõ é îá³ãíàòè ìîñ-
êîâñüêèé. Íàéãîëîâí³øå, ùî
êðà¿íà áàãàòà íà òàëàíòè, íàâ³òü
çíà÷íà ÷àñòèíà ðîñ³éñüêèõ òîï-
õóäîæíèê³â ðîäîì ç Óêðà¿íè.

— Ùî âäàëîñÿ çðîáèòè ãàëåðå¿
çà ÷àñ ¿¿ ³ñíóâàííÿ?

— Â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó ìè çà-
ÿâèëè, ùî áóäåìî ïðèâîçèòè àâ-
òîð³â ç-çà êîðäîíó. Ìàëî õòî íà
öå â³äâàæóºòüñÿ, àäæå â Óêðà¿í³
é äîñ³ ³ñíóº “áåðë³íñüêà ñò³íà”.
Ùîá âèñòàâèòè ðîáîòè õóäîæ-
íèêà, ÿêèé íå º ãðîìàäÿíèíîì
Óêðà¿íè, íà ìèòíèö³ òðåáà ñïëà-
òèòè 44% ¿õíüî¿ âàðòîñò³. Â Ðî-
ñ³¿ öÿ ñóìà äîð³âíþº íóëþ. Àëå
ïîïðè óñ³ ïåðåøêîäè ïðîòÿãîì
ðîêó ìè ïîêàçàëè êèÿíàì êàð-
òèíè Þð³ÿ ²âàí÷åíêà ç Ïåòåð-
áóðãà, á³ëîðóñ³â Ðóñëàíà Âàøêå-
âè÷à òà Îëåêñàíäðà Íåêðàøåâè-
÷à, ðîáîòè åì³ãðàíòà Ìèêîëè
Çàëåâñüêîãî (ÑØÀ). Ïðî óêðà-
¿íñüêèõ àâòîð³â òåæ íå çàáóâà-
ºìî — â ñò³íàõ “Êîëåêö³¿” â³ä-
áóëèñÿ ïåðñîíàëüí³ âèñòàâêè
Ñàø³ Ìàêàðñüêî¿, Êàòåðèíè
Êîñüÿíåíêî, Àíäð³ÿ Áëóäîâà.
Íàéãó÷í³øèì âèÿâèâñÿ îñòàí-
í³é ïðîåêò — äæîéñîâñüêèé
Bloomsday, — ùî îá’ºäíàâ 26 õó-
äîæíèê³â ð³çíèõ ïîêîë³íü. Ñïî-
ä³âàþñÿ, ó ìàéáóòíüîìó ñòàíå
íàøîþ â³çèò³âêîþ — ùîð³÷íèì

ìàñøòàáíèì ôåñòèâàëåì ç ê³ëü-
êîìà êóðàòîðñüêèìè ïðîåêòàìè.

— ßê³ ùå ³äå¿ íà ìàéáóòíº? —
Âæå ó âåðåñí³ â³äêðèºòüñÿ ôîòî-
âèñòàâêà Áîðèñà Ìèõàéëîâà òà
Ìèêîëè Ð³äíîãî. Â ïëàíàõ òà-
êîæ íîâèé êîíöåïòóàëüíèé ïðî-
åêò Ðóñëàíà Âàøêåâè÷à. À ùå
õî÷åìî âèâåñòè óêðà¿íñüêå ìèñ-
òåöòâî íà ì³æíàðîäí³ ôåñòèâàë³
òà ìîñêîâñüê³ àðò-ÿðìàðêè.

— ßê âè îö³íþºòå ñüîãîäí³øíþ
ñèòóàö³þ íà êè¿âñüêîìó àðò-ðèí-
êó? 

— Êè¿â â³äñòàº â³ä Ìîñêâè
ôàêòè÷íî íà äâà ðîêè. Ùîïðàâ-
äà, ñóòòºâî çì³íèâ ñèòóàö³þ
ôîíä Â³êòîðà Ï³í÷óêà. ßê íà
ìåíå, öå ôðîíòìåí óêðà¿íñüêî-
ãî àðò-ðèíêó, ùî âèòÿãóº êðà¿íó
íà çðîçóì³ë³ äëÿ ñâ³òó ïîçèö³¿.
Ðàí³øå óêðà¿íñüê³ ìèòö³ “ðîç-
êðó÷óâàëèñÿ” çàâäÿêè Ìîñêâ³ ÷è
Çàõîäó, à òåïåð áàãàòî õòî ïðàã-
íå çðîáèòè åêñïîçèö³þ ñàìå òóò.

Çðîçóì³ëî, ó Ìîñêâè ³ Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà º âåëèêà ïåðåâàãà —
ìóçå¿ ñâ³òîâîãî ð³âíÿ. ß ïðàöþ-
âàâ ó Åðì³òàæ³, òîæ ìîæó ñòâåð-
äæóâàòè, ùî ôåíîìåí ìóçåþ ñâ³-
òîâîãî ð³âíÿ âïëèâàº íà âñþ
êóëüòóðíó ñèòóàö³þ ó ì³ñò³. Äðó-
ãèé âàæëèâèé ìîìåíò — “ôóíäà-
ìåíò” àðò-ðèíêó, àíòèêâàð³àò. Íà
æàëü, ä³ºâî¿ ñèñòåìè àíòèêâàðíî-
ãî ðèíêó, ñàëîí³â, àóêö³îí³â â
Óêðà¿í³ ùå íå ³ñíóº, òà é ÷åðåç
âåëèê³ çáîðè íà ìèòíèö³ öå íå-

ìîæëèâî. Íó é, çâ³ñíî, ïîòð³áíà
ï³äòðèìêà êóëüòóðè ç áîêó äåðæà-
âè. ßê ïðèêëàä: ó Ìîñêâ³ íà ïðî-
âåäåííÿ á³ºíàëå ñó÷àñíîãî ìèñ-
òåöòâà ó áåðåçí³ öüîãî ðîêó ëè-
øå ìåð³ÿ âèä³ëèëà 1 ìëí äîëàð³â.

Æàõëèâà ïðîáëåìà Êèºâà —
â³äñóòí³ñòü âèñòàâêîâèõ çàë³â ç
â³äïîâ³äíèì ð³âíåì îõîðîíè òà
îáëàäíàííÿ. Ùîá áóòè â êîí-
òåêñò³ ñâ³òîâî¿ êóëüòóðè, ïîòð³á-
í³ âèñòàâêè àâòîð³â ç ð³çíèõ êðà-
¿í. À îò ðîáèòè ¿õ íåìàº äå.
Ì³ñüê³é âëàä³ ïîòð³áíî ³í³ö³þâà-
òè ïðîöåñ ñòâîðåííÿ âèñòàâêî-
âîãî êîìïëåêñó — õî÷à á îäíî-
ãî-äâîõ ìàñøòàáíèõ öåíòð³â äëÿ
ìóçåéíèõ åêñïîçèö³é.

— ßê³ âàø³ óëþáëåí³ ì³ñöÿ â
Êèºâ³?

— Ùå â³ä ïåðøîãî ïðè¿çäó ñþ-
äè îáîæíþþ âóëèöþ Òåðåùåí-
ê³âñüêó ç ìóçåÿìè ðîñ³éñüêîãî ³
çàõ³äíîãî ìèñòåöòâà ³ ïàðêîì
Øåâ÷åíêà. Ïîäîáàºòüñÿ Òðóõàí³â
îñòð³â, Äí³ïðî. Ïðîòå Êè¿â ùå
ìàº íàáóòè ñòàòóñó ñòîëèö³. Öå
ñòàíåòüñÿ, êîëè õàðê³â’ÿíè, îäå-
ñèòè, ëüâ³â’ÿíè ïî÷íóòü íåíàâè-
ä³òè ìåøêàíö³â ì³ñòà, ÿê ó Ðîñ³¿
íåíàâèäÿòü òèõ, õòî æèâå ó Ìîñ-
êâ³, à ó Ôðàíö³¿ — òèõ, õòî ìàº
ùàñòÿ æèòè ó Ïàðèæ³. ² ïîêè Êè-
¿â ôîðìóºòüñÿ, õî÷åòüñÿ, ùîá êè-
ÿíè ïèøàëèñÿ íå ëèøå ìîæëèâ³ñ-
òþ çàðîáèòè ãðîø³, à é ñâî¿ì
øàíñîì íà âëàñí³ î÷³ ïîáà÷èòè
áåçë³÷ ñâ³òîâèõ òà íàö³îíàëüíèõ
êóëüòóðíèõ øåäåâð³â

Í Î Â ²  Ê È ß Í È

ВІД АВТОРА

Оле Байшев народився 1966 році. За інчив Сан т-Петерб рзь
А адемію мистецтв, з 1992 по 1994 рі працював Ермітажі. Я не-
залежний арт-дилер ор анізов вав вистав ов діяльність Вели обри-
танії, Голландії та Росії. З 2006 ро — арт-дире тор алереї “Коле -
ція” в Києві.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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Шановний оле о!
Дозвольте від щиро о серця

привітати Вас з ювілеєм! Вітати
та людин для мене дійсно ве-
ли а честь.
За Вашими плечима — ч до-

вий шлях, наповнений спіхами
та на ородами. Ви заре омен-
д вали себе я майстерний
спортсмен, ставши майстром
спорт міжнародно о лас , Ви
дійшли до вершини спортивно-
о товариства “Динамо”. Зреш-
тою, Ви — олова родини та
бать о двох ч дових дітей.

Втім, най оловніше для ожної
людини не те, що позад , а те,
що поперед . Я впевнений, що
поперед Вас — та само ба-
ато перемо та нових дося нень.
Я хоч подя вати Вам особис-

то та оле тив міністерства за
те, що за Вашої а тивної часті
нарешті розпочався процес ре-
альної співпраці між очолюваним
Вамиміністерством та Київсь ою
місь ою державною адміністра-
цією. Цьо о ро — вперше! —
б ла спільно ор анізована та
проведена серія заходів в рам-

ах “Тижня раїнсь ої молоді”, і
всі змо ли побачити реальні пло-
ди та ої співпраці. Впевнений, в
майб тньом плодів б де ще
більше.
Бажаю вамміцно о спортивно-
о здоров’я, під орення нових
п’єдесталів та особисто о щастя!

З пова ою,
Сер ій БЕРЕЗЕНКО,

начальни Головно о правлін-
ня справах сім’ї та молоді
Київсь ої місь ої державної

адміністрації

Ì³í³ñòðó Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ ³ ñïîðòó 
Â³êòîðó Êîðæó — 50 ðîê³â!
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Ñåðã³é ÂÀÑÈËÜªÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ô³ëüì òèæíÿ — ìåëîäðàìà
“2046” (2004) Âîí´à Êàð-âàÿ (4
ñåðïíÿ, Êè¿â, 23.05). Øèðîêå âè-
çíàííÿ äî ê³íåìàòîãðàô³ñòà ç
Ãîíêîíãó ïðèéøëî ó 1997 ðîö³,
êîëè éîãî ô³ëüì-ïîäîðîæ ïðî
ñòîñóíêè ãîìîñåêñóàëüíî¿ ïàðè
“Ùàñëèâ³ ðàçîì” áóëî â³äçíà÷å-
íî Ãðàí-ïð³ Êàííñüêîãî ôåñòè-
âàëþ. Ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîê³â
ðåæèñåð íå çðàäæóº ñîá³: ó êîæ-
í³é íîâ³é ñòð³÷ö³ ðîçïîâ³äàº ³ñòî-
ð³þ ðîçáèòîãî êîõàííÿ, çí³ìàº
òèõ ñàìèõ àêòîð³â, à ùå ïë³äíî
ñï³âïðàöþº ç âèäàòíèì îïåðàòî-
ðîì Êð³ñòîôåðîì Äîéëîì.

“2046” — ñâîºð³äíèé ïóò³âíèê
òâîð÷³ñòþ Âîí´à Êàð-âàÿ. 1966
ð³ê. Ïèñüìåííèê Ìî Âàí ×îó
(Òîí³ Ëþí´) ïåðå¿çäèòü äî Ãîí-
êîíãó, àáè çàãàñèòè ïî÷óòòÿ äî
îäðóæåíî¿ æ³íêè. Â³í îñåëÿºòüñÿ
ó ãîòåë³, ïèøå ôàíòàñòè÷íèé ðî-
ìàí ï³ä íàçâîþ “2046” ³ çóñòð³-
÷àºòüñÿ ç ïîâ³ºþ (×æàí Öç³é¿),
êîòðà ìåøêàº ó ñóñ³äíüîìó íî-
ìåð³. Íàñë³äêîì çàäóìëèâèõ
ñïîñòåðåæåíü ãåðîÿ çà ÷óæèì
æèòòÿì ñòàº ð³øåííÿ äîïîìîãòè
äîíüö³ âëàñíèêà ãîòåëþ (Ôåé
×åí), ÿêà ïðàãíå â³äíîâèòè çðóé-
íîâàí³ ñòîñóíêè ç êîõàíèì. ²ñòî-
ð³ÿ ä³â÷èíè — ñþæåòíå òëî äëÿ

îñîáèñòî¿ äðàìè Ìî Âàí ×îó, éî-
ãî ñïðîá â³äíàéòè äóøåâíèé ñïî-
ê³é òà â³ðó ó ïðàâèëüí³ñòü âëàñ-
íîãî âèáîðó. Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ
äî Ñ³íãàïóðó äîëÿ çâîäèòü ãåðîÿ
ç æ³íêîþ íà ïð³çâèñüêî “×îðíèé
ïàâóê” (Ãîíã Ë³) — ñàìå âîíà òå-
ïåð íàìàãàºòüñÿ äîïîìîãòè éîìó
ïîâåðíóòè âòðà÷åíå.

Ðàçîì ³ç ñâî¿ì ãåðîºì-ïèñü-
ìåííèêîì Âîí´ Êàð-âàé ïåðå-
òðàâëþº ðåàëüí³ñòü íà âèãàäëèâó
ôàíòàç³þ, ÿêà ìîæå çì³íþâàòè
êîë³ð â çàëåæíîñò³ â³ä åìîö³éíî-
ãî ñòàíó ïåðñîíàæà. Íåéòðàëüíà
ãàìà ãîòåëüíîãî ïîáóòó ïåðåõî-
äèòü ó åêñïðåñèâíî ÷åðâîí³ åðî-
òè÷í³ ìàðåííÿ. Ñàìîòí³ñòü ïî-
ôàðáîâàíî ó ÷îðíî-á³ëå. Ðåæèñå-
ðó íå ïîòð³áí³ ñëîâà — éîãî ïå-
ðåñë³äóþòü îáðàçè. Âîíè ïîñë³-
äîâíî ïîâòîðþþòüñÿ, íåìîâ òà-
ºìíèé åìîö³éíèé êîä. Âîí´ Êàð-
âàé çí³ìàº ê³íî áåç îãëÿäó íà äî-
ñâ³ä ãëÿäà÷à: â³í íå àïåëþº äî
ñâî¿õ ïîïåðåäí³õ ô³ëüì³â, à ïðîñ-
òî ïðîäîâæóº ¿õ, â³äòâîðþþ÷è ñè-
òóàö³¿, ïîãëÿäè, ñöåíè. Ùîïðàâ-
äà, öå àáñîëþòíî íå çàâàæàº çà-
õîïëåíî ìèëóâàòèñü ìàãíåòè÷-
íèì âñåñâ³òîì ðåæèñåðà, ñïîâíå-
íèì åðîòèçìó ³ òèõî¿ ñêîðáîòè çà
ìèíóëèì.

Çâ’ÿçîê ì³æ ðåàëüí³ñòþ ³ âèãàä-
êîþ çàçâè÷àé âèãëÿäàº ó ê³íî áðó-
òàëüí³øå, í³æ öå ðîáèòü Âîí´
Êàð-âàé. Íàïðèêëàä, òàê, ÿê ó êî-
ìåä³¿ Äæîíà Ìåääåíà “Çàêîõàíèé
Øåêñï³ð” (1998) (4 ñåðïíÿ, Íîâèé
êàíàë, 23.30). Çà ñþæåòîì Â³ëüÿì
Øåêñï³ð (Äæîçåô Ôàéíñ) íàïè-
øå “Ðîìåî ³ Äæóëüºòòó” ëèøå ï³ñ-
ëÿ òîãî, ÿê çóñòð³íå íåäîñÿæíó
Â³îëó (¥â³íåò Ïåëòðîó), çàêîõàº-
òüñÿ ó íå¿ é ñàì ïåðåæèâå äðàìà-
òè÷í³ êîë³ç³¿, ùî ÷åêàòèìóòü ïî-
ò³ì íà éîãî ãåðî¿â. Íà¿âíà ãîëë³-
âóäñüêà ïðîñòîòà! Åôåêòíà êîñ-
òþìíà ïîñòàíîâêà (â àêòèâ³ “Çà-
êîõàíîãî Øåêñï³ðà” ñ³ì Îñêàð³â)
ìàéñòåðíî æîíãëþº êëàñè÷íèìè
òåêñòàìè âåëèêîãî àíãë³éöÿ, ïðî-
òå íå ïðîòè ïîãðàòèñÿ é ç ñó÷àñ-
íèì êîíòåêñòîì. Ãëÿäà÷³ íàïåâíî
îö³íÿòü ê³íî-øòàìïè (íàïðèêëàä,
ñöåíè ñòåæåííÿ ÷è ñåàíñè ïñèõî-
àíàë³çó), àïåëÿö³¿ äî ôåì³í³çìó é
çàãàëüíó êóëüòóðòðåãåðñüêó íàñòà-
íîâó ðåæèñåðà: âèãàäëèâ³ ñöåíàð-
í³ ôàíòàç³¿ Òîìà Ñòîïïàðäà ñòà-
ëè íàâ÷àëüíèì ïîñ³áíèêîì ó àâñò-
ðàë³éñüêèõ øêîëàõ. Îêðàñà ñòð³÷-
êè — Äæóä³ Äåí÷ ó ðîë³ êîðîëå-
âè ªëèçàâåòè ². Ëåãåíäà àíãë³é-
ñüêîãî òåàòðó ïðîæèâàº íà åêðà-
í³ ëèøå â³ñ³ì õâèëèí, ïðîòå ÿêèõ!
Ê³ëüêîõ ôðàç ó öüîìó ô³ëüì³ âè-
ÿâèëîñÿ äîñòàòíüî äëÿ Îñêàðà çà
ðîëü äðóãîãî ïëàíó.

Ùå ðàç îö³íèòè íåïåðåâåðøå-
íèé òàëàíò àêòðèñè äîïîìîæå êî-
ìåä³ÿ Ñò³âåíà Ôð³ðçà “Ì³ñ³ñ Ãåí-
äåðñîí ïðåäñòàâëÿº” (2005) (7
ñåðïíÿ, ÒÐÊ Óêðà¿íà, 00.00). Ñà-
ìîòíÿ âäîâà óñïàäêîâóº òåàòð ³ ïå-
ðåòâîðþº éîãî íà ïåðøå ëîíäîí-
ñüêå êàáàðå. Êîíñåðâàòèâí³ çâè÷à¿
Áðèòàí³¿ íå äîçâîëÿþòü äåìîí-
ñòðóâàòè íà ñöåí³ îãîëåíå ò³ëî,
òîæ ãåðî¿íÿ ðàçîì ³ç äèðåêòîðîì
òðóïè Âàí Äàììîì (Áîá Õîñê³íñ)
ìàþòü îá³éòè öåíçóðó. Îñê³ëüêè
ãîë³ ä³â÷àòà ñòîÿòü íåïîðóøíî, ¿õ-

í³ ò³ëà ïåðåòâîðþþòüñÿ íà íåâèí-
íó ³ëþñòðàö³þ òâîð³â îáðàçîòâîð-
÷îãî ìèñòåöòâà. Ïîïðè ôðèâîëü-
íó òåìó ñòð³÷êà ñïîâíåíà äðàìà-
òèçìó ³ ñâîºð³äíîãî ãåðî¿÷íîãî
øàðìó. Äæóä³ Äåí÷ äîñë³äæóº
ñïîñîáè, äî ÿêèõ âäàºòüñÿ ë³òíÿ
ëþäèíà, ùîá çàðàäèòè ñàìîòíîñò³.
À ðåæèñåð Ñò³âåí Ôð³ðç ãðàºòüñÿ
ó ïàðàäîêñè: ÿêùî ëîíäîíñüêèé
åðîòè÷íèé òåàòð ïðàöþº íàâ³òü
ï³ä ÷àñ áîìáàðäóâàíü, íå âèêëþ-
÷åíî, ùî ñàìå â³í ³ º ñèìâîëîì
íåñêîðåíî¿ àíãë³éñüêî¿ íàö³¿

Ê³íî òèæíÿ
Ê ² Í Î  Í À  Ò V

Режисер “2046” знімає іно без о ляд на досвід лядача
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ПОВІДОМЛЕННЯ
про с ли ання За альних Зборів А ціонерів

У відповідності до На аз Генерально о Дире тора
(На аз від 31.07.2007 р.)

Від рите а ціонерне товариство "Страхова
омпанія “ПЗУ У раїна страх вання життя"
повідомляє про проведення За альних Зборів А ціонерів,

я і відб д ться 27 вересня 2007 ро о 16.00
за адресою: м. Київ, в л. Де тярівсь а, 62.

Почато реєстрації а ціонерів та їх представни ів о 15.00.

Порядо денний:
1. Затвердження звіт Генерально о Дире тора ВАТ СК "ПЗУ У раїна

страх вання життя” про рез льтати фінансово- осподарсь ої діяльності за
2006 рі (відповідно до п. 7.2.9. Стат т Товариства).

2 Затвердження звіт та виснов ів Ревізійної омісії ВАТ СК "ПЗУ У раїна
страх вання життя" за 2006 рі (відповідно до п. 7.2.9. Стат т Товариства).

3. Затвердження річно о звіт на лядової ради ВАТ СК "ПЗУ У раїна
страх вання життя" про рез льтати діяльності за 2006 рі (відповідно до
п. 7.2.9. Стат т Товариства).

4. Затвердження звіт про рез льтати фінансово- осподарсь ої діяльності
ВАТ СК "ПЗУ У раїна страх вання життя" за 2006 рі (відповідно до
п. 7.2.10. Стат т Товариства).

5. По риття збит ів ВАТ СК "ПЗУ У раїна страх вання життя" за рез льтатами
фінансово- осподарсь ої діяльності за 2006 рі (відповідно до п. 7.2.10.
Стат т Товариства).

6. Затвердження рез льтатів підпис и на а ції ВАТ СК "ПЗУ У раїна
страх вання життя" (відповідно до п.7.2.2 Стат т Товариства).

7. Затвердження змін до стат т ВАТ СК "ПЗУ У раїна страх вання життя"
(пов'язаних зі збільшенням стат тно о апітал Товариства з рах ванням
рез льтатів розміщення а цій) шляхом ви ладення йо о в новій реда ції
(відповідно до п. 7.2.1. Стат т Товариства).

8. Про змін рішення позачер ових За альних Зборів А ціонерів ВАТ СК "ПЗУ
У раїна страх вання життя" від 20 листопада 2006 ро про надання
Від ритим А ціонерним Товариством “Страхова омпанія “ПЗУ У раїна
страх вання життя” повноважень представляти ВАТ СК "ПЗУ У раїна
страх вання життя" під час підписання до оворів про надання посл , що
ладаються між ВАТ СК "ПЗУ У раїна страх вання життя" та

представни ами Члена На лядової ради і представни ами Члена Ревізійної
омісії ВАТ СК "ПЗУ У раїна страх вання життя".

Для часті в За альних Зборах А ціонерів при собі необхідно мати наст пні
до менти:
А ціонерам-фізичним особам — паспорт або до мент, що посвідч є особ .
Представни ам а ціонерів-фізичних осіб — паспорт або до мент, що
посвідч є особ , та довіреність, посвідчена нотаріально.
Представни ам а ціонерів-юридичних осіб:
а) резидентам — паспорт або до мент, що посвідч є особ представни а;
довіреність, підписана ерівни ом та засвідчена печат ою юридичної особи;
опія свідоцтва про державн реєстрацію, засвідчена нотаріально; опія
довід и ор ан статисти и про присвоєння од ЄДРПОУ, засвідчена
нотаріально; витя з Стат т щодо повноважень ерівни а юридичної особи,
засвідчений ерівни ом юридичної особи; опія до мента (прото ол, на аз)
про призначення ерівни а юридичної особи, засвідчена печат ою юридичної
особи;
б) нерезидентам - витя із тор овельно о, бан івсь о о чи с дово о реєстр
або довіреність, підписана ерівни ом та засвідчена печат ою юридичної
особи-нерезидента, я і повинні б ти засвідчені з ідно із за онодавством
раїни йо о видачі, пере ладені раїнсь ою мовою та ле алізовані
онс льсь ій станові У раїни або засвідчені посольстві відповідної держави
в У раїні та ле алізовані в МЗС, я що міжнародними до оворами, я их
бере часть У раїна, не передбачено інше; паспорт або до мент, що
посвідч є особ .
З матеріалами та до ментами, пов'язаними з поряд ом денним За альних
Зборів А ціонерів, а ціонери мож ть ознайомитися в Се ретаріаті ВАТ СК
"ПЗУ У раїна страх вання життя" за адресою: м. Київ, в л. Де тярівсь а, 62,
починаючи з 01 вересня 2007 ро . Тел./фа с (044) 537-60-40.

Генеральний дире тор ВАТ СК "ПЗУ У раїна страх вання життя”

Основні по азни и фінансово- осподарсь ої діяльності
ВАТ СК "ПЗУ У раїна страх вання життя" за 2006 рі .

Наймен вання по азни а період
Звітний 2006 р. Попередній 2005 р.

Усьо о а тивів, тис. рн 27 292,5 21 000,3
Основні засоби, тис. рн 4 768,9 3 233,1
Дов остро ові фінансові інвестиції, тис. рн
Запаси, тис. рн 309,5 41,9
С марна дебіторсь а
забор ованість, тис. рн 2 052,2 603,9
Грошові ошти та їх е віваленти, тис. рн 927,1 509,4
Поточні фінансові інвестиції, тис. рн 18 717,9 16 491,7
Нерозподілений приб то , тис. рн (13 957,4) (5483,2)
Власний апітал, тис. рн 14 756,6 17 516,8
Стат тний апітал, тис. рн 28 000,0 23 000,0
Дов остро ові зобов'язання, тис. рн 25,8
Поточні зобов'язання, тис. рн 2286,3 366,6
Чистий приб то (збито ), тис. рн (8 474,2) (3 072,6)
Середньорічна іль ість а цій (шт.) 254 795,0 177 096,0
Кіль ість, власних а цій, ви плених
протя ом період (шт.) — —
За альна с ма оштів, витрачених
на ви п власних а цїй протя ом
період , тис. рн — —
Чисельність працівни ів на інець
період , осіб 89 91

Генеральний дире тор ВАТ СК
"ПЗУ У раїна страх вання життя” К. Г рець ий

Шевчен івсь а районна м. Києві
державна адміністрація

о олош є он рс по визначенню інвестора
по ре онстр ції (реставрації) частини б дин № 12-А

по в л. Червоноармійсь ій (В. Василь івсь ій).
1. Замовни он рс :Шевчен івсь а районна м. Києві державна
адміністрація (Районна он рсна омісія, створена з ідно
Розпорядження ШРДА від 25.10.06 р. № 1618).
2. Вартість посл за часть он рсі: 1 700 рн (одна тисяча
сімсот рн.)
3.Місце та інцевий термін подання он рсних пропозицій: 01001,
м. Київ, в л. Михайлівсь а, 24-В, Ком нальне підприємство
"Центрінвест" (тел. 278-11-19) до 16.00 31.08.2007 р.
Умови зал чення інвесторів та довід и надаються Ком нальним
підприємством "Центрінвест" за телефонами: 278-11-19, 278-12-86.

Доповнення до о олошення, оп блі овано о
03 липня 2007 р. в азеті "Хрещати "

ЗАТ "Внєштор бан (У раїна)"
повідомляє, що за вимо ою А ціонера Бан ,

я ий володіє більш ніж 10% а цій, порядо денний
позачер ових За альних Зборів А ціонерів,
що відб д ться 17 серпня 2007 р. о 14.00,

доповнено п.9 наст пно о зміст :

9.Про визнання та ими, що втратили сил , рішення
позачер ових За альних Зборів А ціонерів від 10 вітня
2007 р. та від 17 вітня 2007 р.

Доповнення до о олошення, оп блі овано о
03 липня 2007 р. в азеті "Хрещати "

ВАТ ВТБ Бан
повідомляє, що за вимо ою А ціонера Бан , я ий володіє більш
ніж 10% а цій, порядо денний позачер ових за альних зборів
а ціонерів ( часни ів), я і відб д ться 17 серпня 2007 р. о 15.00,

ви ласти в наст пній реда ції:

"Інформація Про емісію а цій ВАТ ВТБ Бан в зв'яз
з приєднанням ЗАТ "Внєштор бан (У раїна)":

Збільшення Стат тно о апітал проводиться в зв'яз з приєднанням ЗАТ
"Внєштор бан (У раїна)" до ВАТ ВТБ Бан та в обсязі зареєстровано о
стат тно о апітал ЗАТ"Внєштор бан (У раїна)" шляхом емісії простих
іменних а цій ВАТ ВТБ Бан в іль ості 2 750 000 000 шт , номінальною
вартістю 0,10 ривні ожна на с м 275 000 000 ривень.
Після проведення емісії а цій ВАТ ВТБ Бан в зв'яз з приєднанням ЗАТ

"Внєштор бан (У раїна)" стат тний апітал ВАТ ВТБ Бан становитиме
643 784 404,8 ривні, що с ладає 6 437 844 048 шт а цій ВАТ ВТБ Бан .
Стат тний апітал ВАТ ВТБ Бан б де поділений на:
- 6 437 331 238 шт простих іменних а цій;
- 512 810 шт привілейованих іменних а цій.
А ції вип с аються в бездо ментарній формі.
Обмін а цій проводиться з 31 серпня 2007 р. до 1 листопада 2007 р.
При емісії а цій ВАТ ВТБ Бан номінальна вартість а цій не змінюється.
Права а ціонерів ВАТ ВТБ Бан реаліз ються з ідно з чинним

за онодавством.
Збит и для власни ів а цій ВАТ ВТБ Бан в зв'яз із приєднанням

ЗАТ"Внєштор бан (У раїна)" не передбачаються".

Правління ВАТ ВТБ Бан

Шановні а ціонери ЗАТ "Тр довий оле тив
Київсь о о підприємства по виробництв
ба терійних препаратів "Біофарма".

Товариство з обмеженою відповідальністю підприємство з
іноземними інвестиціями "Медбіоінвест", я а ціонер, що

володіє більш я десятьма відсот ами олосів
стат тном апіталі ЗАТ "Біофарма", на підставі ч. 4 ст. 45
За он У раїни "Про осподарсь і товариства" та п 5.3.7.
Стат т ЗАТ "Біофарма", повідомляє про проведення
позачер ових За альних зборів а ціонерів Товариства,

я і відб д ться 22 вересня 2007 ро о 10.00 за адресою:
м.Київ, в л. Ми оли Амосова, 9.

Порядо денний:
1. Внесення змін до Стат т ЗАТ "Біофарма".
2. Від ли ання та обрання Спостережної ради ЗАТ "Біофарма".
3. Від ли ання та обрання Правління ЗАТ "Біофарма".
4. Від ли ання та обрання Ревізійної омісії ЗАТ "Біофарма".
З питань поряд денно о та процед ри проведення зборів
звертатись за телефоном (044) 5295784. Реєстрація часни ів
зборів відб деться за місцем проведення з 8.00 до 9.45 22 вересня
2007 ро . При собі мати: а ціонерам - паспорт або до мент, що
йо о замінює, представни ам - довіреності, оформлені з ідно з
чинним за онодавством.

А ціонер ТОВ ПІІ "Медбіоінвест".

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО
ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ

ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ВІДКРИТОГО

АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА

"ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ
"ДИНАМО" КИЇВ"

повідомляємо, що 21 вересня
2007 ро об 11.00 за
адресою: м. Київ, в л.

Гр шевсь о о, 3, відб д ться
за альні збори а ціонерів
Від рито о а ціонерно о

товариства "Ф тбольний л б
"Динамо" Київ"

(далі за те стом -
Товариства)

Порядо денний:
1. Затвердження звіт Комісії з

припинення (перетворення) ВАТ
"ФК "Динамо" Київ" щодо
заходів на ви онання рішень
за альних зборів а ціонерів від
07.06.2007р.

2. Затвердження передавально о
а та.

Реєстрація а ціонерів та їхніх
представни ів проводитиметься з
10.00 до 10.55 за місцем прове-
дення за альних зборів. Для
реєстрації при собі необхідно мати
до менти, що посвідч ють особ ,
а представни ам мати рім то о,
довіреність.

Правління

Державна с дова
адміністрація У раїни

відповідно до п н т 4
розділ VII "При інцеві
та перехідні положення"

Коде с
адміністративно о
с дочинства У раїни

повідомляє
про почато

діяльності з 30 липня
2007 ро о р жно о
адміністративно о
с д міста Києва,
розташовано о

за адресою: 01025,
м. Київ, в л.

Десятинна, 4/6

Голосіївсь ий районний с д м. Києва ви ли ає
в я ості позивача Кононен о (Петров ) Нін
Оле сіївн для дачі пояснень цивільній справі
№2-8/15 за позовом Петрової Ніни Оле сіївни до
Петрова Юрія Васильовича про поділ майна та за
з стрічним позовом Петрова Юрія Васильовича
до Кононен о (Петрової) Ніни Оле сіївни про
розподіл спільно о майна. С дове засідання
відб деться 15 серпня 2007 ро о 15.00 в
приміщенні с д за адресою: м. Київ, в л.
П.Потєхіна, 14-А, аб. 32.
Ви маєте право подати до с д письмові
заперечення проти позов з посиланням на
до ази чи повідомити про поважність причин
неяв и.В разі неяв и справ б де роз лян то за
наявних до азів. Наслід и неяв и в с дове
засідання особи, я а бере часть справі,
передбачені ст.ст. 169, 170 ЦПК У раїни та ст.
185-3 КУпАП.

Ковальова Віра Федорівна
Святошинсь ий районний с д
м. Києва повідомляє, що с дове
засідання по справі за позовом
Чеш о Святослава Ми олайовича
до Вас про розірвання шлюб
відб деться 14.09.07 ро об 08.50.
У разі Вашої неяв и справа
роз лядатиметься Ваш від-
с тність, адреса: м.Київ, в л.
Я. Коласа, 27-а, зал №1.

Деснянсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає я відповідача Зацеп Ларис
Василівн в с дове засідання на роз ляд
цивільної справи за позовом Осінч
Володимира Борисовича про стя нення
бор за до овором пози и. С дове
засідання відб деться 21 серпня 2007
ро о 14.00 приміщенні Деснянсь о о
районно о с д (м. Київ, пр. Мая ов-
сь о о, 5 В, аб. 22 ).
В разі неяв и відповідача в с дове
засідання справ б де роз лян то без
йо о часті.

Солом'янсь ий районий с д м. Києва
повідомляє, що 16.08.2007 ро о 14.30
відб деться роз ляд цивільної справи за
позовом Страхової омпанії “Лемма"
формі АТЗТ, Київсь ої філії ХАК "Зембан "
до Стрельчен а Сер ія Валентиновича
про відш од вання матеріальних збит ів.
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:
- Стрельчен о Сер ій Валентинович,
м. Київ, пр-т Відрадний, б д. 28 А, в. 7.
В разі вашої неяв и справ б де
роз лян то без вашої часті.

ННННаааасссстттт ппппнннниииийййй
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Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ïåðåâàæíî áåç
îïàä³â, íà ðåøò³ òåðèòîð³¿ ì³ñöÿìè êîðîòêî÷àñí³ äîù³, ãðîçè.

Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 2—5 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà â çàõ³äíèõ òà ï³âí³÷íèõ îáëàñòÿõ âíî÷³ +7°...+12°Ñ,

âäåíü +17°...+22°Ñ. Â öåíòðàëüíèõ îáëàñòÿõ âíî÷³ +11°...+16°Ñ,
âäåíü +20°...+26°Ñ, ó ï³âäåíí³é òà ñõ³äí³é ÷àñòèí³ âäåíü +25°...+27°Ñ,
âíî÷³ +13°...+15°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü, ÷àñîì äîù³, ì³ñöÿìè ãðîçè.
Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 2—5 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü, +17...+22°Ñ, âíî÷³ +11...+16°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 2614

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

Домашній любленець Наталія Стахорсь а (Київ)

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

Партнер прое т
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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.
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ОВНИ
Я що ви налаштовані побавити себе, порозва-

жатися з ши ом — сп стошите аманець. Фінан-

сові запаси полетять на вітер, одна за задоволен-

ня треба платити, том не переймайтеся, з одом

заробите. Р шайте відп ст подалі від насидже-

но о місця. Цьо о ро дача бл ає дале о від до-

мів и, саме в дале их раях вас цін ватим ть біль-

ше, ніж вдома, і навіть форт на порад є сюрпри-

зами.

ТЕЛЬЦІ
Ви нарі аєте на долю?.. Змініть себе, і зміниться

нав олишній світ. Я що вам, примхливим,щось м ль-

о — і це не та , і те не ся , світ сприймаєте різь

ви ривлен призм претензій та ос д — ніхто в то-

м не винен, о рім вашої ордині, що паразит є в д -

шевних пенатах... Зорі радять зайнятися домашнім

бла о строєм, фізичній праці все по ане пере о-

рить...

БЛИЗНЯТА
Спіл йтеся з людьми висо ої д ховної льт -

ри, це захоплююче і ці аво, зба атить вас. Одна

на тижні потрапите в оловорот різнобарвної п б-

лі и, де особливо стежте, оли, з им і про що о-

ворите. Не спл тайте тематичні “жанри” і вчасно

наберіть води в рот, аби не с азати зайво о. Щоб

вас не звин вач вали в пліт арстві чи вибов ван-

ні се ретів. Особливо остері айтеся тих, хто має на

вас з б. Та й ви не нама айтеся ні ом насолити.

Постарайтеся змінювати обстанов , не сидіть на

одном місці.

РАКИ
К льмінаційною точ ою тижня стане зала оджен-

ня фінансових розбіжностей зі с пим патроном. Ця

атавасія з ар’єрними джерелами приб т вже тя -

неться півтора місяця, і зрештою все с інчиться. Ймо-

вірно, не зовсім б дете задоволені, але (зазираючи

вперед) ви все-та и ви раєте. Хочете отримати ба-

жане?.. Тоді пере лючіться на онспіративн страте-

ію дій, домовляйтеся таємно і постарайтеся, аби

ваша совість б ла чистою.

ЛЕВИ
Прихов вати вади хара тер , професійні недолі-

и не треба. Навпа и, ваш авторитет зросте саме від

тої щирості, завдя и я ій ви визнаєте свої “мін си”.

Тож оли спалахне чер овий с андальний інцидент

на роботі, при сіть язи а, бо, щиро аж чи, вас сва-

рять засл жено, через фахов недос оналість. Втім

а ресивний тайф н (що шаленів півтора місяця) вже

по идає ар’єрні володіння... Зітхніть з поле шен-

ням, з начальством нарешті запан є мир і зла ода.

А на ам рном фронті розпочнеться трі мфальний

прорив.

ДІВИ
Учити інших роз м і б ти роз мними — це зов-

сім різні речі. Том не допі айте ні о о своїми наста-

новами. П ття не б де, лише роздрат єте, спрово-

єте чвари. Нині ви не зовсім розбираєтеся в тон-

ощах виховання. Тож і не лізьте зі своїм ставом

ч жий монастир. Ліпше дбайте про сл жбові спра-

ви. Нині ви — права р а шефа, тож міло маніп -

люйте ним, не афіш ючи це, щоб бере тися від злих

язи ів заздрісних оле . К йте перемо в тіні. А на-

пр а на роботі після 7 серпня з асне.

ТЕРЕЗИ
Шлюбне щастя, я о о ви та пра н ли, мов не-

пристпна фортеця (за останні 2 ро и), не піддава-

лося нія имшт рмам, нині стане досяжним. Насправ-

ді то відб валося армічне випроб вання, що фіні-

ш є в інці серпня. Тож про овтніть на тижні остан-

ню ір от пораз и з вірою все най раще май-

б тньом . І ш айте по и що розрад в малень их

радощах. Адже обранець вас охає по-своєм . Я

спроможний. Коли цьо о замало— потерпіть, я мо-

виться: дозріле ябл ч о само відпаде.

СКОРПІОНИ
Кар’єрна олотнеча розпалі, ерівництво то хва-

лить, то дить, пресин ючи за фахові про оли. Тіль-

и не над майте вте ти відп ст ! Безжалістні он-

ренти, я і че ають, оли вас с ин ть з посади (вже

півтора місяця), злорадно втілять свою мрію в жит-

тя, залишивши вас без роботи. Витримайте остан-

ню ата , а після 7 серпня воювати вже не б де з

им. Нинішнє місце сл жби — це р а, що несе зо-

лоті яйця, чи вам про це не знати? Тож тримайтеся!

СТРІЛЬЦІ
Із свободолюбиво о м стан а ви перетворилися

на за нан оня , я навантаж ють і навантаж ють

тр довими завданнями та мерщій по аняють. Я на

аторзі. Парадо с том , що, нама аючисть ви о-

нати я існо та в ластися відведений рафі , ви пе-

реб ваєте стресовом режимі і виснаж єте здо-

ров’я. Починаєте ненавидіти апосн робот . Том

оптимальний варіант — вир шити відп ст . Нині

вам в рай потрібні відпочино і свіжі наснажливі вра-

ження. А особливо — романтичний “драйв”!

КОЗОРОГИ
Кохання не пити ні за я і роші. Все нещире,

шт чне розсиплеться, я арт ова хат а. Кохати по-

справжньом до либини серця здатні лише д хов-

но зрілі особи. Отже, не влаштов йте драматичних

сцен з істери ами в той час, оли від вас вима ають

подар вати висо і поч ття, а ви, на жаль, ще не до-

росли, щоб зяти т “план ”... Працюйте, зароб-

ляйте роші, дбайте про сімейний доброб т. І памя-

тайте: невим шене зад шевне спіл вання — най-

раща ш ола для роз м .

ВОДОЛІЇ
Я що опинилися в рабстві власниць их інтересів

і платите різноманітними збит ами, ця справді тра-

ічна см а (за останніх півтора місяця) має сл -

вати ро ом, що жити під ди тов пристрастно о

Е о, нехт ючи запитами оточення, не можна. Усві-

домили?.. Пере лючіться на ам рн нот , на шлях

серйозних сердечних стос н ів ри а с ресла. Гот й-

те обр ч и.

РИБИ
До с андальних е сцесів на сл жбі вам не зви-

ати. Тож, оли вони знов спалахн ть, напри лад,

працедавці влашт ють проч хан за недобросовіс-

но ви онан робот , попрацюйте над помил ами і

с ньте про алини. Тіль и не сваріться! Не дайте

злом д х поселитися між вами. Кармічна “обло а”

з вашої ар’єрної цитаделі (що тривала 3 місяці) зні-

мається... Тож вперед, шлях посадово о рост ося-

яний світлом форт ни!
Під от вала

Любов ШЕХМАТОВА,
астроло
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