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ТУРИСТИ ЇДУТЬ
ДО ТРЕТЬОГО ЄРУСАЛИМА
А потрапляють бр дні т алети
та маршр т и-вбивці

Â³äíåñåíèé â³òðîì
Êèÿíè íå ïðîáà÷èëè ïîë³òè÷íîìó ïåíñ³îíåðó
Îëåêñàíäðîâ³ Îìåëü÷åíêó éîãî “äîñÿãíåíü”

Ïðî ñàìîä³ÿëüí³ñòü õóë³ãàí³â òóò
íå éäåòüñÿ. Õòîñü ï³äìàëþâàâ ùå
é ð³æêè äîñèòü äîáðå-òàêè ïîòðó-
äèâøèñü íàä ê³ëüêîìà äåñÿòêàìè
ïëàêàò³â. Êåð³âíèê ²íñòèòóòó
“Ðåñïóáë³êà” Âîëîäèìèð ×åìåðèñ
òàê ïðîêîìåíòóâàâ öþ ïîä³þ íà
ïðîõàííÿ “Õðåùàòèêà”: “²í³ö³àòè-
âà ðîçâ³øóâàòè ëàéò-áîêñè, íà
ìîþ äóìêó, ìîæå íàëåæàòè “ïî-
ìàðàí÷åâèì”, à ïàñêóäèòè ëàéò-
áîêñè ïå÷àòêàìè — ïðåäñòàâíè-
êàì Áëîêó Þë³¿ Òèìîøåíêî”.

Äîäàòêîâå îôîðìëåííÿ ëàéò-
áîêñ³â ³ç âëàñíèì çîáðàæåííÿì
ìîæå ï³òè Îëåêñàíäðîâ³ Îìåëü-
÷åíêó íà êîðèñòü, “áî êèÿíè ïî-
÷àëè éîãî çàáóâàòè”, êàæå êîëèø-
í³é ë³äåð âóëè÷íèõ ï³êåòíèê³â.

Ìîâëÿâ, çàãàëîì ö³ ëàéò-áîêñè
³ “âóëè÷íà â³éíà” ïðîòè íèõ ïðà-
öþþòü íå íà ïðîïðåçèäåíòñüêèé
áëîê “Íàøà Óêðà¿íà — Íàðîäíà
ñàìîîáîðîíà”, ïåðåêîíàíèé êî-
ëèøí³é ñï³âêîîðäèíàòîð àêö³¿
“Óêðà¿íà áåç Êó÷ìè”.

Ðàçîì ³ç òèì ìåøêàíö³ ñòîëèö³
íå ðàç êàçàëè, ùî ïðè Ñàí Ñàíè-
÷ó æèòòÿ â Êèºâ³ íàãàäóâàëî ðó-
ëåòêó: íåâ³äîìî áóëî, õòî ³ ñê³ëü-
êè çåìë³ ïðèâàòèçóâàâ ñüîãîäí³ ³
ùî áóäå çàâòðà.

Êîðåñïîíäåíò Õðåùàòèêà îïè-
òàâ ïåðåõîæèõ, ÿê³ çäèâîâàíî äè-
âèëèñÿ íà ñïîòâîðåíå ôàðáîþ îá-
ëè÷÷ÿ êîëèøíüîãî ë³äåðà.

“ß íå çíàþ, õòî öå çðîáèâ, îä-
íàê Îìåëü÷åíêî íà ìîºìó æèòò³
í³ÿê íå ïîçíà÷èâñÿ ÿê ì³ñüêèé ãî-
ëîâà”,— êàæå ïåíñ³îíåðêà Ìàðè-
íà Ïàâë³âíà.

“Ìåí³ îäíàêîâî. ß ùå ìîëîäèé
äóìàòè ïðî ïîë³òèêó”,— çðîíèâ
íà õîäó 20-ð³÷íèé Âàëåíòèí, ñòó-
äåíò îäíîãî ³ç âóç³â.

“Ïðî ïîë³òè÷íèõ íåá³æ÷èê³â
àáî í³÷îãî, àáî ëèøå äîáðå”,— ïî-
æàðòóâàâ Ìèêîëà, äåðæñëóæáî-
âåöü, ÿêèé ïðîñèâ íå íàçèâàòè éî-
ãî ïð³çâèùà

Æîâòíåâà 
ðåâîëþö³ÿ 
äëÿ íåçàêîííèõ 
çàáóäîâíèê³â
Áëîê Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ³í³ö³þº
â³äì³íó ð³øåíü Êè¿âðàäè ïðî âèä³ëåííÿ
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ï³ä çàáóäîâó 
òåðèòîð³¿ Æîâòíåâî¿ ë³êàðí³
Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора "Хрещати " стало відомо, що Бло Леоніда
Черновець о о ініціює відмін рішень Київради часів
Оле сандра Омельчен а щодо виділення земельних
діляно під заб дов території Центральної місь ої
лінічної лі арні зв'яз із неви онанням б дівель-
ними омпаніями своїх інвестиційних зобов'язань.
Після п блі ації вчорашньом номері "Хрещати а"
матеріал "Лі арняно-партійний підряд" заст пни
міністра охорони здоров'я Валерій Бідний розпочав
інформаційн ампанію на інтернет-сайтах з метою
дис редитації Київмісь держадміністрації.

ßê ïîâ³äîìèëà ïðåñ-ñëóæá³ ÊÌÄÀ ñï³âãîëîâà ôðàêö³¿ Áëîêó
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ó Êè¿âðàä³ Àëëà Øëàïàê, Áëîê Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî ³í³ö³þº â³äì³íó ð³øåíü Êè¿âðàäè ÷àñ³â Îëåêñàí-
äðà Îìåëü÷åíêà ùîäî âèä³ëåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ï³ä çàáóäî-
âó òåðèòîð³¿ Öåíòðàëüíî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ (Æîâòíåâî¿
ë³êàðí³).

За інчення на 3-й стор.

Êèÿíè 
“â³äïðàâèëè” 
ïîë³òèê³â âíèç 
ïî Äí³ïðó
Îëåã ÀÐÒÅÌ×ÓÊ
cïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

“Хрещати " продовж є п блі вати рез льтати со-
ціоло ічно о дослідження "Стереотипи політи ів
очах иян", проведено о 20—22 липня сall-центром
иївсь ої мерії "0-51". У респондентів запит вали,
о о б вони з відомих політи ів відправили вниз по
Дніпр .

Îïèòóâàííÿ çàñâ³ä÷èëî, ùî á³ëüø³ñòü êèÿí õî÷óòü â³äïðàâèòè
çà òå÷³ºþ Äí³ïðà ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè Â³êòîðà ßíóêîâè÷à
(24%), åêñ-ñï³êåðà òà ë³äåðà Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè Îëåê-
ñàíäðà Ìîðîçà (20%) òà ë³äåðà “Íàðîäíî¿ ñàìîîáîðîíè” Þð³ÿ Ëó-
öåíêà (12%).

Ìåíøèé â³äñîòîê îïèòàíèõ êèÿí â³äïðàâèâ áè ó âîäíó ïîäî-
ðîæ ë³äåðà ÁÞÒ Þë³þ Òèìîøåíêî (8%) òà Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
Â³êòîðà Þùåíêà (7%).

За інчення на 3-й стор.
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Меш анці Києва з радістю сприйняли повернення Оле сандра Омельчен а на політичн арен

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Вчора центрі міста невідомі х лі ани зіпс вали ре -
ламні щити із зображенням олишньо о олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації Оле сандра
Омельчен а. Обличчя е с- ерівни а столиці спотворене
відбит ом чималої печат и зі словами "Старпер
возвращается".
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Ìóçåé “Çîëîò³ âîðîòà” 
çàïðàöþº äî ê³íöÿ ðîêó

ßê ä³çíàâñÿ “Õðåùàòèê”, äî ê³íöÿ ðîêó
ñòîëèöÿ Óêðà¿íè ìàòèìå â³äðåñòàâðîâàíèé
ìóçåé “Çîëîò³ âîðîòà”. Òàêå ð³øåííÿ ïðèé-
íÿòî ó ï’ÿòíèöþ íà íàðàä³ ç ïèòàíü âèêî-
íàííÿ ðîá³ò ùîäî ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðåñòàâ-
ðàö³¿ ñïîðóäè ïàâ³ëüéîíó “Çîëîò³ âîðîòà”.
Ãîëîâí³ ïèòàííÿ, ÿê³ áóëî ðîçãëÿíóòî, ñòî-
ñóâàëèñÿ îðãàí³çàö³¿ ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðåñòàâ-
ðàö³¿ öüîãî îá’ºêòà, çàáåçïå÷åííÿ éîãî ïðî-
åêòíî-êîøòîðèñíîþ äîêóìåíòàö³ºþ òà îò-
ðèìàííÿ äîçâîë³â íà ïî÷àòîê ðîá³ò, çåìëå-
â³äâåäåííÿ ³ ðîçðîáëåííÿ ãåíïëàíó. Êð³ì òî-
ãî, ôàõ³âö³ âæå ïðàöþþòü íàä ñòâîðåííÿì
ïðîåêòó åêñïîçèö³¿ ìóçåþ “Çîëîò³ âîðîòà”.
Ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòó êîøòóâàòèìå ìóçåþ ïðè-
áëèçíî 0,5 ìëí ãðí

Äî âåðåñíÿ ïåðåâ³ðÿòü 
ìàéäàí÷èêè 
äëÿ âèãóëþâàííÿ òâàðèí

Äî âåðåñíÿ Ì³ñüêèé öåíòð ³äåíòèô³êàö³¿
òâàðèí çàê³í÷èòü ïåðåâ³ðÿòè óñ³ ïîòåíö³éí³
òà ³ñíóþ÷³ ìàéäàí÷èêè äëÿ âèãóëþâàííÿ òà
äðåñèðóâàííÿ òâàðèí. “Çàãàëîì ïðàö³âíèêè
âæå ïåðåâ³ðèëè 33 ìàéäàí÷èêè ó ï’ÿòè ðàéî-
íàõ ñòîëèö³ — Äàðíèöüêîìó, Îáîëîíñüêîìó,
Ñâÿòîøèíñüêîìó, Ïå÷åðñüêîìó òà Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó. Îñòàíí³é ôàõ³âö³ öåíòðó âèçíà-
ëè íàéïðèñòîñîâàí³øèì äëÿ òâàðèí”,— ïî-
â³äîìèëà ó÷îðà “Õðåùàòèêó” äèðåêòîð ï³ä-
ïðèºìñòâà Ñâ³òëàíà Áåðç³íà

Ïîä³ëüñüêà àäì³í³ñòðàö³ÿ 
â³äçâ³òóâàëà ïî çâåðíåííÿõ

Çà ïåð³îä â³ä 1 ñ³÷íÿ äî 3 ñåðïíÿ 2007 ðî-
êó äî Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íàä³éøëî 3680 ïèñüìî-
âèõ çâåðíåíü ãðîìàäÿí òà çâåðíåíü ç îñî-
áèñòèõ ïðèéîì³â ó Ïîä³ëüñüê³é ðàéäåðæàäì³-
í³ñòðàö³¿, ïîâ³äîìèëè ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ó
â³ää³ë³ ïî ðîáîò³ ç³ çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí
Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ. Ç íèõ óæå âèêîíàíî 3397,
íà âèêîíàíí³ ïåðåáóâàþòü ùå 283. Æîäíå ç³
çâåðíåíü íå áóëî ïðîñòðî÷åíî

“Â³äïî÷èíêîâ³ ³í³ö³àòèâè” 
â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³

Ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ç 1.08.2007 äî
23.08.2007 ðîêó äëÿ ïîâíîö³ííîãî îçäîðîâëåí-
íÿ ä³òåé òà ï³äë³òê³â ðåàë³çóºòüñÿ ïðîãðàìà “Â³ä-
ïî÷èíêîâ³ ³í³ö³àòèâè”. Ïðî öå “Õðåùàòèêó”
ïîâ³äîìèëè â Äàðíèöüê³é ÐÄÀ. Ìåòà ïðîãðà-
ìè — îðãàí³çóâàòè ñèñòåìó îçäîðîâ÷î-â³äïî-
÷èíêîâèõ òà ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â, ñïðÿìî-
âàíèõ íà â³äíîâëåííÿ òà ïîë³ïøåííÿ ìîðàëü-
íîãî, ïñèõ³÷íîãî ³ ô³çè÷íîãî ñòàíó ä³òåé, äëÿ
ðåàë³çàö³¿ ¿õíüîãî òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó. Ïðîâî-
äèòèìóòü ïðîô³ëàêòè÷í³ òà ìåäèêî-ðåàá³ë³òà-
ö³éí³ çàõîäè. Íàäàâàòèìóòü âèñîêîêâàë³ô³êî-
âàíó ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íó òà ïñèõîëîã³÷íó
êîíñóëüòàö³éíî-³íôîðìàòèâíó äîïîìîãó

Âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³
Ñüîãîäí³ çà ó÷àñò³ çàñòóïíèêà ãîëîâè

ÊÌÄÀ Â³òàë³ÿ Æóðàâñüêîãî â³äáóäåòüñÿ çà-
ñ³äàííÿ îðãàí³çàö³éíîãî êîì³òåòó ç âøàíó-
âàííÿ ïàì’ÿò³ âèäàòíîãî ïðàâîçàõèñíèêà,
ó÷àñíèêà äèñèäåíòñüêîãî ðóõó, îäíîãî ³ç çà-
ñíîâíèê³â Óêðà¿íñüêî¿ ãðóïè ñïðèÿííÿ Ãåëü-
ñ³íñüêèì óãîäàì Ïåòðà Ãðèãîðåíêà ç íàãîäè
100-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ éîãî íàðîäæåííÿ

Êè¿âñüêèõ äâ³ðíèê³â 
íàðÿäÿòü ó íîâèé ñïåöîäÿã

Êè¿âñüêèì äâ³ðíèêàì íå ëèøå ï³äâèùèëè
çàðîá³òíó ïëàòó. Çà äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè, ¿õ ìàþòü çàáåçïå÷èòè ùå é
íîâèì ñïåöîäÿãîì. Ïðî öå â÷îðà ïîâ³äîìè-
ëà ïðåñ-ñëóæáà ÊÌÄÀ ç ïîñèëàííÿì íà Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà. Íà
ïðèäáàííÿ ñïåöîäÿãó äëÿ ïðàö³âíèê³â ÆÊÃ
öüîãî ðîêó âèòðàòÿòü ìàéæå 2 ìëí ãðí. Ó
2007-ìó Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà âèä³ëèâ
ïîíàä 100 ìëí ãðí íà ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì
æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà. Ïîíàä
ïîëîâèíó öèõ êîøò³â ñïðÿìîâàíî íà çá³ëü-
øåííÿ ôîíäó îïëàòè ïðàö³ äâ³ðíèê³â, à ³íøó
÷àñòèíó — íà áëàãîóñòð³é ïðèáóäèíêîâèõ òå-
ðèòîð³é

Òîðãîâö³â ä³ñòàëè 
ç-ï³ä ìîñòó
Ìåð³ÿ ïðîïîíóº ïðàö³âíèêàì ðèíêó á³ëÿ ìåòðî 
“Øóëÿâñüêà” ïåðåéòè íà ³íø³ ì³ñöÿ
Îëåêñàíäð ßÖÈØÈÍ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Столична влада пропон є пра-
цівни ам рин поблиз станції
метро "Ш лявсь а" перейти на
вільні тор овельні місця, я их
сьо одні на інших столичних
рин ах нарахов ється майже 2
тис. Про це вчора "Хрещати "
повідомив начальни Головно о
правління з питань тор івлі та
поб т Василь Щербен о.

“Ï³ñëÿ îñòàííüî¿ ïîæåæ³ ñòîëè÷íà âëà-
äà îñòàòî÷íî âèð³øèëà ïðèáðàòè òîðã³â-
ëþ ç-ï³ä ìîñòó”,— íàãàäàâ Âàñèëü Ùåð-
áåíêî. Â³í íàãîëîñèâ, ùî íàðàç³ òàì í³-
ÿêî¿ òîðã³âë³ âæå íåìàº. Çàëèøèëèñÿ ò³ëü-
êè ÿòêè á³ëÿ êîëèøíüîãî Öåíòðàëüíîãî
ãàñòðîíîìó, àëå òèì, õòî ïðàöþº ³ íà öèõ
òî÷êàõ, ñòîëè÷íà âëàäà çàïðîïîíóº çâ³ëü-
íèòè ì³ñöÿ, àáè çàïîá³ãòè íàäçâè÷àéíèì
ñèòóàö³ÿì.

“Êåð³âíèöòâî ðèíêó, ùî çàëèøèâñÿ á³-
ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî “Øóëÿâñüêà”, ïîñèëèëî
ïðîòèïîæåæíó òåõí³êó áåçïåêè. Ïðîòå,
àáè ïîâí³ñòþ óíåìîæëèâèòè ùå îäíó ïî-
æåæó, ìè ïðàöþºìî ç ïðîäàâöÿìè òà êå-
ð³âíèöòâîì ðèíêó, ïîñò³éíî ïðîïîíóºìî

³íø³ òîðãîâåëüí³ ì³ñöÿ, ÿêèõ ó Êèºâ³ ö³ë-
êîì äîñòàòíüî”,— ñêàçàâ ïàí Ùåðáåíêî.

“Õðåùàòèê” ñòåæèòèìå çà ðîçâèòêîì
ïîä³é

Àóêö³îí äëÿ äâîõ
Ä³ëÿíêà çåìë³ â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ çàö³êàâèëà íå áàãàòüîõ

ßê ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê
â³ää³ëó ï³äãîòîâêè àóêö³îí³â ³ êîíêóðñ³â
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â ÊÌÄÀ Àëëà Õîäè÷, Êè¿âðàäà ïîãî-
äèëà ïðîäàæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë.
Ëóíà÷àðñüêîãî, 24-à â Äí³ïðîâñüêîìó

ðàéîí³ ùå â ãðóäí³ ìèíóëîãî ðîêó. “Òî-
ä³ æ ñòàëî â³äîìî, ùî íàä³ë çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 0,25 ãà ðåàë³çîâóâàòèìóòü íà òîð-
ãàõ, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºì-
íèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³ä áóä³âíèöòâî çà-
êëàä³â òîðã³âë³ ³ õàð÷óâàííÿ, òîáòî êàôå

àáî ìàãàçèíó”,— çàçíà÷èëà Àëëà Õîäè÷.
Âîíà äîäàëà, ùî ñòàðòîâà âàðò³ñòü çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà Ëóíà÷àðñüêîãî ñòà-
íîâèòèìå 2 ìëí 512 òèñ. ãðí (òîáòî îäèí
êâ. ì êîøòóâàòèìå 1002,79 ãðí). Çà ¿¿ ñëî-
âàìè, â³äîìî ëèøå, ùî â àóêö³îí³ â³çü-
ìóòü ó÷àñòü äâà ó÷àñíèêè-ïîêóïö³, ÿê³
ï³äãîòóâàëè ³ ïðåäñòàâèëè âñþ ïîòð³áíó
äëÿ öüîãî äîêóìåíòàö³þ. “Àëå çã³äíî ç
óìîâàìè ïðîâåäåííÿ òîðã³â ¿õí³ ³ìåíà íå
ïîâ³äîìëÿþòü äî ïî÷àòêó ä³éñòâà”,— ïî-
ÿñíèëà ïàí³ Õîäè÷. Òàêîæ íå ðîçãîëî-
øóºòüñÿ íå ò³ëüêè ³íôîðìàö³ÿ ïðî òèõ,
õòî áðàòèìå ó÷àñòü â àóêö³îí³, à é ñóìà,
çà ÿêó îðãàí³çàòîðè ïëàíóþòü ðåàë³çóâà-
òè ïðîäàæ ö³º¿ ä³ëÿíêè çåìë³ ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні відб деться чер овий а ціон з продаж земельної ділян и
несільсь о осподарсь о о призначення. Ор анізатори тор ів план -
ють продати 0,25 а на в лиці Л начарсь о о, 24-а в Дніпровсь о-
м районі. Я повідомили "Хрещати " в Головном правлінні зе-
мельних рес рсів, стартова ціна ділян и становитиме 2 млн 512
тис. рн.

Î Ô ² Ö ² É Í Î

Õðåùàòèê ëèøàºòüñÿ 
ç³ “Çíàííÿìè”
Ñòîëè÷íà âëàäà âèñòóïàº çà çáåðåæåííÿ êíèãàðí³

“Ìè íàâ³òü íå ðîçãëÿäàëè ïèòàííÿ ïðî
ïåðåïðîô³ëþâàííÿ öüîãî ïðèì³ùåííÿ.
Ïðèíàéìí³ Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ í³ÿêèõ ïðåòåíç³é äî ìà-
ãàçèíó íå ìàº. ßêùî ³ ïîñòàíå òàêà ïðîá-

ëåìà, òî ¿¿ ðîçâ’ÿçóâàòèìóòü íà ð³âí³ Ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñ-
íîñò³”,— ñêàçàâ Àíàòîë³é ×óá.

Çà éîãî ñëîâàìè, ì³ñüêà âëàäà âñåá³÷-
íî ñïðèÿº ðîçâèòêó êíèãîâèäàâíèöòâà. Ó

ñòîëèö³ ïîñò³éíî ïðîâîäÿòü ðîáîòè ùî-
äî ðîçâèòêó ìåðåæ êíèãîðîçïîâñþäæåí-
íÿ òà çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ñòàö³îíàðíèõ
îá’ºêò³â òîðã³âë³ êíèãàìè ³ çàéìàíèõ íè-
ìè ïëîù.

“Ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè Êèºâà êíèãàðí³ ³ ê³îñêè
îðåíäóâàëè 5 ìàãàçèí³â òà 4 ÿòêè. Ç ïî-
÷àòêó ðîêó ëèøå îäèí îðåíäàð íå ïðî-
äîâæèâ äîãîâîðó çà âëàñíèì áàæàííÿì.
Ùå îäèí ïðèâàòèçóâàâ ïðèì³ùåííÿ 78,5
êâ. ì. Êð³ì òîãî, íà ïëîùàõ, ÿê³ îðåíäóº
â óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì.
Êèºâà ÒÎÂ “Êâàäðàò-Äðóæáè íàðîä³â”
òà “Êâàäðàò-ïëîùà Ñëàâè”, ðîçòàøîâàí³
îêðåì³ â³ää³ëè ç ïðîäàæó êíèæêîâî¿ ïðî-
äóêö³¿”,— ïîâ³äîìèâ Àíàòîë³é ×óá
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Місь а влада наполе ливо пропон є тор овцям вийти з-під мост і зайняти б дь-я і із двох
тисяч вільних місць на иївсь их рин ах

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Столична влада вист пає проти перепрофілювання ни арні "Знан-
ня". Я повідомив чора "Хрещати " начальни Головно о прав-
ління ом нальної власності Київмісь держадміністрації Анатолій
Ч б, для рамниці "Знання" встановлено орендн став , нижч від
базової. За йо о словами, до овір про оренд за інч ється 16
жовтня, але по и що розмови про о олошення он рс на оренд
приміщення на в л. Хрещати залишаються розмовами.



Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
“Õðåùàòèê”

Сьо одні парламент знов не збе-
реться. Про це вчора стало відомо
"Хрещати " із джерел, наближе-
них до ерівництва фра ції соці-
алістів. Наразі невідома дата на-
ст пно о позачер ово о засідання
деп татів парламент 5- о с ли-
ання. Конс льтації з цьо о питан-
ня, попри попередню домовленість
на рівні спі ера та прем'єра, три-
ватим ть ще й вівторо . Головні
ініціатори позачер ової сесії — со-
ціалісти — повідомили "Хрещати-
", що очі ють зібрання деп та-

тів до четвер а.

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ãîëîâà ôðàêö³¿
Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ ó Âåðõîâí³é Ðàä³ 5-ãî
ñêëèêàííÿ ²âàí Áîêèé, ïîçà÷åðãîâà ñåñ³ÿ, çà-
ïëàíîâàíà íà 7—10 ñåðïíÿ, øâèäøå çà âñå,
íå â³äáóäåòüñÿ. Íàãàäàºìî, öå âæå äðóãà ñïðî-
áà çà îñòàíí³õ äâà òèæí³ ç³áðàòèñÿ íà ïîçà-
÷åðãîâå çàñ³äàííÿ. Õî÷à íàðîäíèé äåïóòàò çà-
óâàæóº, ùî äî äåñÿòîãî ñåðïíÿ ÷àñ º ³ ùîñü
ìîæå çì³íèòèñÿ. Òðàäèö³éíà ïîíåä³ëêîâà ïî-
ãîäæóâàëüíà ðàäà ãîë³â ôðàêö³é ó÷îðà òàêîæ
íå â³äáóëàñÿ.

Ðåã³îíàë ßðîñëàâ Ñóõèé çàçíà÷èâ “Õðåùà-
òèêó”: éîìó í³õòî íå êàçàâ ³òè íà ïîçà÷åðãî-
âó ñåñ³þ. Êîëåãà ïàíà Ñóõîãî ïî ïàðò³¿ Îëåê-
ñ³é Ïëîòíèêîâ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî
òðèâàþòü êîíñóëüòàö³¿ íà ð³âí³ êåð³âíèöòâà
ôðàêö³é.

Ïîë³òîëîã Âàäèì Êàðàñüîâ çàóâàæèâ: “Òå,
ùî ôðàêö³ÿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â íå ïðèéäå íà ïî-
çà÷åðãîâó ñåñ³þ, îçíà÷àòèìå, ùî âîíà íå çëÿ-
êàëàñÿ ïîãðîç ³ øàíòàæó Îëåêñàíäðà Ìîðîçà,
íàïðèêëàä, ðîçâàëîì êîàë³ö³¿ ³ òèì, ùî ÷ëåíè
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü ó âè-
áîðàõ, ïåðåáóâàþ÷è ó â³äñòàâö³. Ïàðò³ÿ ðåã³î-
í³â íå õî÷å á³ëüøå çàëåæàòè â³ä çàâåëèêèõ àïå-
òèò³â ì³íîðèòàðíèõ ïàðòíåð³â, êîòðèìè º ñî-
ö³àë³ñòè. Íå õî÷å ñêàíäàë³â, à ìàº íàì³ð ñïî-
ê³éíî ãîòóâàòèñÿ äî âèáîð³â. Îëåêñàíäð Ìî-
ðîç âòðàòèòü ³ì³äæåâî ³ ïîë³òè÷íî. Öå ùå á³ëü-
øå âäàðèòü ïî ðåéòèíãîâ³ ñîö³àë³ñò³â”.

Êîëèøí³é ñîö³àë³ñò, à íèí³ ïîòåíö³éíèé
êàíäèäàò â³ä Áëîêó “Íàøà Óêðà¿íà — Íàðîä-
íà ñàìîîáîðîíà” ²âàí Ñïîäàðåíêî â³äìîâèâ-
ñÿ êîìåíòóâàòè “Õðåùàòèêó” öþ ñèòóàö³þ,
àðãóìåíòóâàâøè òèì, ùî “ðîáèòü ãàçåòó” —
“÷èòàþ ìàòåð³àëè, ìåí³ íå äî òîãî”.

Ïîë³òîëîã Â³êòîð Íåáîæåíêî çàçíà÷èâ
“Õðåùàòèêó”, ùî Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, â ÿêî¿ ìàé-
æå 30 â³äñîòê³â åëåêòîðàëüíèõ ñèìïàò³é, íå-
ìàº ñåíñó áðàòè ó÷àñòü ó ïîçà÷åðãîâ³é ñåñ³¿.
“²íàêøå ñòàâèëèñÿ á ï³ä ñóìí³â äîñòðîêîâ³
âèáîðè ïàðëàìåíòó. ßêùî âñ³ óæå ïðîâåëè
ç’¿çäè, òî âîíè íàëàøòîâàí³ íà âèáîðè. Öå êà-
òàñòðîôà Îëåêñàíäðà Ìîðîçà ÿê ë³äåðà îïî-
íåíò³â Ïðåçèäåíòà ç éîãî óêàçàìè. Ñòàíîì íà
ñüîãîäí³, çã³äíî ç ðåçóëüòàòàìè ñîö³îëîã³÷íèõ
îïèòóâàíü, Ñîöïàðò³ÿ íàáðàëà á áëèçüêî 2,5
â³äñîòêà ãîëîñ³â ³ íå ïðîéøëà á äî íîâî¿ Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè”,— ñêàçàâ “Õðåùàòèêó” Â³êòîð
Íåáîæåíêî.

“À ÿêèé ñåíñ ïîçà÷åðãîâî¿ ñåñ³¿, ÿêùî âíà-
ñë³äîê í³÷íî¿ óãîäè 27 òðàâíÿ Âåðõîâíó Ðàäó
ï’ÿòîãî ñêëèêàííÿ áóëî çëèòî â ïîë³òè÷íó êà-
íàë³çàö³þ”? — ðèòîðè÷íî çàïèòóº îäèí ç ë³-
äåð³â Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè Ëåîí³ä
Ãðà÷. Â³í ïðîäîâæóº: “Òàêèì ÷èíîì áóëî ïå-
ðåêðåñëåíî Êîíñòèòóö³þ íà äîãîäó, ì’ÿêî êà-
æó÷è, ïîë³òè÷í³é äîö³ëüíîñò³. Òåïåð ãîëîâí³
ïîë³òè÷í³ ãðàâö³ òàíöþþòü ï³ä äóäêó àìåðè-
êàíñüêèõ ïîë³òè÷íèõ òåõíîëîã³â ³ ïðîäþñåð³â.
Îäíà ç ïðè÷èí ïðîâåäåííÿ ïîçà÷åðãîâî¿ ñå-
ñ³¿, ùî ¿õ íàçâàâ “Õðåùàòèêó” ãîëîâà ôðàêö³¿
Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ ó Âåðõîâí³é Ðàä³ 5-ãî
ñêëèêàííÿ, “ïîòðåáà â ðîçãëÿä³ ïðîåêò³â äî-
êóìåíò³â ùîäî çì³í äî äåðæáþäæåòó ó çâ’ÿç-
êó ç ð³øåííÿì Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó ïðî ñî-
ö³àëüí³ âèïëàòè”. Óò³ì, êîìóí³ñò Ëåîí³ä Ãðà÷
ââàæàº, ùî ïîçà÷åðãîâà ñåñ³ÿ öüîãî ðàçó íå
â³äáóäåòüñÿ, ÿêùî íå áóäå â³éíè àáî íàäçâè-
÷àéíîãî ñòàíó
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Ðàäà çíîâó
âè¿õàëà
Ïðåäñòàâíèêè êîàë³ö³¿ 
íå ä³éøëè çãîäè ùîäî 
òåðì³í³â ïîçà÷åðãîâî¿ ñåñ³¿

За інчення. Почато на 1-й стор.

“Ð³øåííÿ Êè¿âðàäè ïîïåðåäíüîãî ñêëèêàííÿ áóëî ïðèéíÿòå ç³
çíà÷íèìè ïîðóøåííÿìè. Ðàçîì ³ç òèì êîìïàí³¿-çàáóäîâíèêè íå
âèêîíàëè ñâî¿õ ³íâåñòèö³éíèõ çîáîâ’ÿçàíü ïåðåä ì³ñòîì, çðóéíó-
âàâøè ïîë³êë³í³êó ë³êàðí³ é íå çáóäóâàâøè íîâó. Öå ñòàëî ìîæ-
ëèâèì ÷åðåç ëîá³þâàííÿ ³íòåðåñ³â çàáóäîâíèê³â êîëèøí³ì çàñòóï-
íèêîì Îëåêñàíäðà Îìåëü÷åíêà ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Âàëå-
ð³ºì Á³äíèì, ÿêèé íèí³ º çàñòóïíèêîì ì³í³ñòðà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.
À ñâîãî ñèíà ïàí Á³äíèé ïðèçíà÷èâ íà ïîñàäó ãîëîâíîãî ë³êàðÿ
ÖÌÊË”,— íàãîëîñèëà Àëëà Øëàïàê.

“Âàëåð³é Á³äíèé, áóäó÷è çàñòóïíèêîì Îëåêñàíäðà Îìåëü÷åí-
êà, ï³äïèñàâ äîãîâ³ð ïðî ñóì³ñíó ä³ÿëüí³ñòü ³ç “Ô³íàíñîâî-áóä³-
âåëüíîþ ãðóïîþ “Åë³òà-Öåíòð”, çã³äíî ÿêîãî ïëàíóâàëîñÿ ïîáó-
äóâàòè, îêð³ì áàãàòîïîâåðõ³âîê òà îô³ñíîãî öåíòðó, ïîë³êë³í³êó
Æîâòíåâî¿ ë³êàðí³. Ïðîòå ñòàðå ïðèì³ùåííÿ ïîë³êë³í³êè áóëî
çðóéíîâàíî, à áóä³âíèöòâî íîâîãî òàê ³ íå ðîçïî÷àòî”,— ï³äêðåñ-
ëèëà êåð³âíèê ôðàêö³¿ Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî.

“ß ïåðåêîíàíà, ùî á³ëüø³ñòü äåïóòàò³â Êè¿âðàäè ïðîãîëîñóþòü
çà â³äì³íó öüîãî ð³øåííÿ, àäæå âîíè ïåðø çà âñå ïîâèíí³ ïåðåé-
ìàòèñÿ ïðîáëåìàìè êèÿí, à íå âóçüêîá³çíåñîâèìè ³íòåðåñàìè
îêðåìèõ íåçàêîííèõ çàáóäîâíèê³â”,— äîäàëà Àëëà Øëàïàê.

Éäåòüñÿ ïðî òå, ùî ãîëîâíèé ë³êàð ö³º¿ ë³êàðí³ Âàëåíòèí Á³ä-
íèé íèí³ ó â³äïóñòö³. Òîæ îáîâ’ÿçêè ãîëîâíîãî ë³êàðÿ áóëî ïî-
êëàäåíî íà çàâ³äóâà÷êó ì³ñüêîãî öåíòðó åíäîêðèíîëîã³¿ Àëëó Ïåø-
êî (çà ñóì³ñíèöòâîì ìà÷óõó Âàëåíòèíà Âàëåð³éîâè÷à òà äðóæèíó
çàñòóïíèêà ì³í³ñòðà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Âàëåð³ÿ Á³äíîãî ³ çàîäíî
äî÷êó ãîëîâè íàãëÿäîâî¿ ðàäè ñêàíäàëüíî â³äîìî¿ Òåíäåðíî¿ ïà-
ëàòè Óêðà¿íè, êîìóí³ñòà Îëåêñàíäðà Òêà÷åíêà). À âò³ì, íåâäîâç³
êîëåêòèâ ìåäïðàö³âíèê³â öåíòðàëüíî¿ ë³êàðí³ çâåðíóâñÿ äî íà-
÷àëüíèêà ÃÓ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Ëþäìèëè Êà÷óðîâî¿ ç ïðîõàííÿì
ïðèçíà÷èòè ¿ì ³íøîãî êåð³âíèêà: òàêîãî, ùîá áóâ íà ì³ñö³ (öåíòð
åíäîêðèíîëîã³¿ ðîçòàøîâàíèé íà Ïóøê³íñüê³é, 22). Òîæ íàêàçîì
â³ä 1.08.07 ¹ 1200/Ê Ëþäìèëà Êà÷óðîâà ïðèçíà÷èëà â. î. ãîëîâ-
íîãî ë³êàðÿ êë³í³êè Îëåêñ³ÿ Âîëèêà (çàñòóïíèêà Âàëåð³ÿ Á³äíî-
ãî — ñïåö³àë³ñòà âèùî¿ êàòåãîð³¿ ç îðãàí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ).
Àëëà Ïåøêî íå çãîäíà ç òàêèì ñòàíîì ðå÷åé, ³ ñâîºþ ÷åðãîþ
çâåðòàºòüñÿ äî Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ç ïîçîâîì. Âæå ÷å-
ðåç äâà äí³ ñóä, íå äîâîäÿ÷è äî â³äîìà ÃÓ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ïðî
â³äêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ ö³º¿ ñïðàâè, âèíîñèòü óõâàëó, ÿêà ïðèïè-
íÿº ä³þ âèäàíîãî íàïåðåäîäí³ íàêàçó íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ. “ß
âïåðøå ó ñâîºìó æèòò³ ñòèêàþñÿ ç òàêèì,— îáóðþºòüñÿ Ëþäìè-
ëà Êà÷óðîâà.— Äå öå âèäàíî, ùîá ä³¿ ïðÿìîãî íà÷àëüíèêà îñêàð-
æóâàëè, òà ùå é ÷åðåç ñóä. Ó ìåíå, âðåøò³-ðåøò, ÿê ó íà÷àëüíè-
êà óïðàâë³ííÿ º ïðàâà ³ âèäàâàòè íàêàçè, ³ ïåðåïðèçíà÷àòè íà ïî-

ñàäè. É öå ïðàâî íàâ³òü íå ï³äëÿãàº îáãîâîðåííþ”. Òà óõâàëó ñó-
äó óïðàâë³ííÿ âèêîíóº: ñêàñîâóº íàêàç â³ä 1.08.07 ïðî ïðèçíà÷åí-
íÿ Îëåêñ³ÿ Âîëèêà â. î. ãîëîâíîãî ë³êàðÿ é òóò æå âèäàº òàêèé
ñàìèé çà çì³ñòîì, àëå íîâèé. Îëåêñ³é Âîëèê çàëèøàºòüñÿ íà ïî-
ñàä³. À âò³ì, ïàí³ Ïåøêî ïðîäîâæèëà åñòàôåòó. Âîíà âäðóãå çâåð-
òàºòüñÿ äî ñóäó ç ïîçîâîì ïðî ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü ïàíà Âî-
ëèêà ÿê ãîëîâíîãî ë³êàðÿ. Ñóääÿ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó
²âàíåíêî Þ. Ã. âäðóãå áåç ó÷àñò³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ ÊÌÄÀ âèíîñèòü óõâàëó ïðî ïðèçóïèíåííÿ íàêàçó. Óïðàâ-
ë³ííÿ ÷èíèòü çà âæå â³äîìèì ñöåíàð³ºì: ñêàñîâóº ïîïåðåäí³é òà
âèäàº íîâèé íàêàç: ïàí Âîëèê çàëèøàºòüñÿ â. î. ãîëîâíîãî ë³êà-
ðÿ. Ó÷îðà ïàí³ Ïåøêî âòðåòº çâåðíóëàñÿ äî ñóäó ç óòî÷íåííÿì
ïîçîâíèõ âèìîã.

“ß ââàæàþ, ùî öå çìîâà ïîçèâà÷à òà ñóää³,— êàæå Ëþäìèëà
Êà÷óðîâà.— Ìè çâåðíóëèñÿ äî Âèùî¿ ðàäè þñòèö³¿ ç òèì, ùîá
äàòè îö³íêó òàêèì ä³ÿì”. Ó÷îðà ÃÓ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òàêîæ ïå-
ðåäàëî äî ïðîêóðàòóðè ì³ñòà êîï³¿ âñ³õ íàêàç³â (íà ïðîõàííÿ öüî-
ãî â³äîìñòâà)

Михайло ШКУРІН,
“Хрещати ”

Æîâòíåâà ðåâîëþö³ÿ äëÿ
íåçàêîííèõ çàáóäîâíèê³â

За інчення.
Почато на 1-й стор.

Íàéìåíø áàæàíèìè ãåðî-
ÿìè “äí³ïðîâñüêî¿ ðåãàòè”
äëÿ êèÿí âèÿâèëèñÿ Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé (7%), ñåêðå-
òàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé
(6%), åêñ-áîêñåð òà äåïóòàò
Êè¿âðàäè Â³òàë³é Êëè÷êî
(5%) ³ çàñòóïíèê ãîëîâè ñòî-
ëè÷íî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Â³-
òàë³é Æóðàâñüêèé (1%)

Оле АРТЕМЧУК,
cпеціально для “Хрещати а”

Êèÿíè “â³äïðàâèëè” 
ïîë³òèê³â âíèç ïî Äí³ïðó

Сер ій ПОТІМКОВ,
народний деп тат У раїни п’ято о с ли ання:
— Не ожен політи допливе до середини Дніпра. Потрібно сплавляти сіх!

Оль а СУМСЬКА,
а тор а:
— Я б ні о о не сплавляла, хай жив ть. Плювала я на них з висо ої дзвіниці.

Оль а ГЕРАСИМ’ЮК,
телевед ча:
— Я з сіма з одна жити в одній раїні, аби лише можна б ло відстоювати власні інтереси. Бо дав життя, Бо дав і влад .

Лілія ПОДКОПАЄВА,
олімпійсь а чемпіон а:
— У ожно о з політи ів є свої вади. Потрібно розв’яз вати проблеми, а не вживати неординарних заходів щодо політи ів.

Оле сій ЛОГВИНЕНКО,
народний деп тат У раїни п’ято о с ли ання:
— Люди люблять політи ів та , я люблять. Ко о я б сплавив? Я людина не ровожерна.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Êîãî á ç ïîë³òèê³â âè ñïëàâèëè ïî Äí³ïðó?
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²ðèíà ÌÀËÈÊ
“Õðåùàòèê”

Учора в У раїні з'явився чер овий
медіа-холдин . Я видно по медіа,
що об'єдналися, це ново творення
онтролюватим ть вихідці з олиш-
ньо о "помаранчево о табор ". Го-
ловними трим вачами а ції цьо-
м холдин залишаються пред-
ставни и пропрезидентсь о о бло-

"Наша У раїна — Народна само-
оборона". Одна фахівці аж ть,
що холдин не б де № 1 серед ін-
ших.

Ó÷îðà ïðåçèäåíò ³íôîðìàãåíòñòâà ÓÍ²ÀÍ
²ðèíà Ãåðàùåíêî çàÿâèëà ïðî çëèòòÿ â ºäè-
íèé õîëäèíã “Ãëàâðåä-ìåäèà”, “Ãàçåòû ïî-
êèåâñêè” ³ àãåíòñòâà ÓÍ²ÀÍ. Çà ñëîâàìè ïà-
í³ Ãåðàùåíêî, àêö³îíåðè íå âòðó÷àòèìóòüñÿ
â ðåäàêö³éíó ïîë³òèêó âèäàíü, âîíè çàëè-
øàòüñÿ íåçàëåæíèìè.

“Àêö³îíåðè íàøèõ âèäàíü ïðèéíÿëè ð³-
øåííÿ ïðî çëèòòÿ â ºäèíèé õîëäèíã óñï³ø-
íèõ êîìåðö³éíèõ ïðîåêò³â, ÿêèìè ñüîãîäí³
º ÓÍ²ÀÍ, ìåä³à-õîëäèíã “Ãëàâðåä-ìåäèà” ³
“Ãàçåòà ïî-êèåâñêè”. Ï³äïèñàíî â³äïîâ³äíó
óãîäó, ³ ìè ïðî öå ðàä³ âàì ïîâ³äîìèòè”,—
çàÿâèëà ²ðèíà Ãåðàùåíêî. Òàêîæ âîíà çà-
çíà÷èëà: “Àêö³îíåðè óõâàëèëè âàæëèâå ð³-
øåííÿ ïðî òå, ùî àêö³¿ çàëèøàþòüñÿ â óïðàâ-
ë³íí³ ðåäàêö³éíèõ êîëåêòèâ³â”. Çà ñëîâàìè
ïàí³ Ãåðàùåíêî, â àãåíòñòâ³ ÓÍ²ÀÍ íåçàáà-
ðîì ïðàöþâàòèìå äâà çàëè, òàêîæ ïëàíóºòü-
ñÿ â³äêðèòòÿ êîðïóíêò³â ó Ìîñêâ³ òà Âàðøà-
â³.

Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÓÍ²ÀÍ Îëåã Íàëè-
âàéêî ïîâ³äîìèâ, ùî äîõîäè àãåíòñòâà çðîñ-
ëè íà 25 %, à ïåðåäïëàòà — íà 10 %. “Ç ïåð-
øîãî ñåðïíÿ çàòâåðäæåíî ïëàí ðîçâèòêó
àãåíòñòâà, ³ â³í äîâîë³ àìá³òíèé”,— çàóâàæèâ
Îëåã Íàëèâàéêî.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ïðàâë³ííÿ “Ãàçåòû ïî-
êèåâñêè” Ñåðã³é Ñàé-Áîäíàð êîðåñïîíäåí-
òîâ³ “Õðåùàòèêà” çàïåðå÷èâ, ùî ãàçåòà íà-
ëåæèòü “ïîìàðàí÷åâèì”. “ßê ïðåäñòàâíèê
“Ãàçåòû ïî-êèåâñêè” ÿ íå ìîæó ïîãîäèòè-
ñÿ, ùî ìè íàëåæèìî “ïîìàðàí÷åâèì”. Çà
ï’ÿòü ðîê³â ìè íå íàëåæàëè í³êîìó, îêð³ì íà-
øèõ àêö³îíåð³â. Âîíè í³êîëè íå ìàëè ïîë³-
òè÷íîãî çàáàðâëåííÿ”,— çàÿâèâ Ñåðã³é Ñàé-
Áîäíàð.

ßê çàóâàæèâ ãàçåò³ “Õðåùàòèê” ïîë³òîëîã
Ìàêñèì Ñòð³õà, “ìåä³à-õîëäèíã íå áóäå ¹ 1
ñåðåä ³íøèõ”. “Â³í, ìàáóòü, áóäå äîñòàòíüî
ïîì³òíèì, àëå íå ¹ 1. ßêùî óìîâíî ââàæà-
òè, ùî º âèùà, ïåðøà ³ äðóãà ë³ãè, òî öå îá’-
ºäíàííÿ ìîæå áóòè ó ïåðø³é ë³ç³”,— ñêàçàâ
Ìàêñèì Ñòð³õà

Ãàçåòà “Áåç öåíçóðè”
ïåðåéøëà â ïðàâîâå ïîëå
Êîëåêòèâ âèäàííÿ íå çáèðàºòüñÿ âèáèâàòè ñîá³ çàðïëàòó øàíòàæåì
Îêñàíà ÊÐÀÂÖÎÂÀ, ²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора оле тив азети “Без
ценз ри” разом з Київсь ою не-
залежною медіа-профспіл ою
відверто оприлюднив інформа-
цію про двомісячн забор ова-
ність інвесторів перед співробіт-
ни ами реда ції, типо рафією та
власни ом приміщення видання.
У іншом виданні — азеті "Ве-
чірні вісті"— ж рналісти потер-
пають не стіль и від невиплати
зарплат, с іль и від неможливо-
сті нормально працювати.

Æóðíàë³ñòè ïîâ³äîìèëè, ùî âæå íàïè-
ñàëè êîëåêòèâíèé ëèñò äî Â³êòîðà
Þùåíêà, Â³êòîðà Áàëîãè, Â’ÿ÷åñëàâà Êè-
ðèëåíêà òà Ðîìàíà Áåçñìåðòíîãî, êîòð³
º ñï³âçàñíîâíèêàìè ãàçåòè “Áåç öåíçó-
ðè”. Ç òîãî ÷àñó ìèíóëî 9 äí³â, ïðîòå
æîäíî¿ â³äïîâ³ä³ âîíè òàê ³ íå îòðèìàëè.

Ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ íåçàëåæíî¿ ìåä³à-
ïðîôñï³ëêè Ìèõàéëèíà Ñêîðèê çàÿâèëà,
ùî âñ³ ïðîáëåìè ðîçâ’ÿçóâàòèìóòü âè-
íÿòêîâî ó ïðàâîâîìó ïîë³, áåç çàñòîñó-
âàííÿ øàíòàæó. Ïðîòå, ÿê ðîçïîâ³ëè äå-
ÿê³ òåïåð³øí³ òà êîëèøí³ ñï³âðîá³òíèêè
“Õðåùàòèêó” íå íà äèêòîôîí, ðåäàêö³ÿ
ìàº áàãàòî äîñèòü êîìïðîìåòóþ÷èõ äîêó-
ìåíò³â.

Ïðîòå êîëèøí³é “íàøîóêðà¿íåöü” Áî-
ðèñ Áåñïàëèé ââàæàº öåé ñêàíäàë çàãîñ-
òðåííÿì âíóòð³øíüî¿ êîíêóðåíö³¿ â “Íà-
ø³é Óêðà¿í³”. “Íàñïðàâä³ “Áåç öåíçóðè”
í³êîëè íå áóëà ñòîâ³äñîòêîâî êèøåíüêî-
âèì ïðîåêòîì. Æóðíàë³ñòè ïèñàëè îá’ºê-
òèâíî, äîçâîëÿëè ñîá³ ïîêðèòèêóâàòè
“ÍÓ”, òî â³ääàòè íàëåæíå ÁÞÒ ÷è “Ðå-
ã³îíàì”. Ïîìàðàí÷åâ³ ñèëè çì³íèëè êóðñ,
çì³íþþòüñÿ ñôåðè âïëèâó, ³ ïî÷èíàþòü
òîïèòè îäèí îäíîãî”,— ðîçïîâ³â “Õðåùà-
òèêó” Áåñïàëèé.

Ñâîþ äîïîìîãó ó ïðàöåâëàøòóâàíí³

æóðíàë³ñò³â, êîòð³ çàëèøèëèñÿ áåç ðîáî-
òè, çàïðîïîíóâàâ ãîëîâíèé ðåäàêòîð òèæ-
íåâèêà “Óêðà¿íñüêà ñòîëèöÿ” Ïåòðî
Ùåðáèíà. “ß õî÷ó âèñëîâèòè ï³äòðèìêó
êîëåêòèâó ãàçåòè “Áåç öåíçóðè” â³ä óñüîãî
êîëåêòèâó “Êè¿âñüêîãî ìåä³à-õîëäèíãó”,
äî ÿêîãî âõîäÿòü âèäàííÿ “Õðåùàòèê”,
“Âå÷³ðí³é Êè¿â”, “Óêðà¿íñüêà ñòîëèöÿ” òà
ÒÐÊ “Êè¿â”. Òîìó ïðîïîíóþ â³ëüí³ âà-
êàíñ³¿ ç óñ³ìà ñîö³àëüíèìè ãàðàíò³ÿìè òà
ñòàá³ëüíîþ çàðïëàòîþ”,— ñêàçàâ Ùåð-
áèíà.

Ó 2003 ðîö³ òèæíåâèê “Áåç öåíçóðè”
áóâ çàñíîâàíèé çàäëÿ âèñâ³òëþâàííÿ ä³-
ÿëüíîñò³ êàíäèäàòà ó Ïðåçèäåíòè Óêðà-
¿íè Â³êòîðà Þùåíêà òà áëîêó “Íàøà
Óêðà¿íà” íà âèáîðàõ 2006 ðîêó. Çà öåé ÷àñ
âèäàííÿ ê³ëüêà ðàç³â çì³íþâàëî êîíöåï-
ö³þ, äèçàéí òà êåð³âíèöòâî, õî÷à ê³ñòÿê
êîëåêòèâó ïðàöþº ç äíÿ çàñíóâàííÿ.

Ñåðåä çàñíîâíèê³â ãàçåòè º Â³êòîð
Þùåíêî, Ðîìàí Áåçñìåðòíèé, Â³êòîð
Ïèíçåíèê, Ìèêîëà Êàòåðèí÷óê, Þð³é
Êîñòåíêî, Ïåòðî Ïîðîøåíêî, Îëåêñàíäð
Îìåëü÷åíêî, Ãåííàä³é Óäîâåíêî, Îëåã
Ðèáà÷óê, Âîëîäèìèð Ñòðåòîâè÷ òà ³íø³.

Ó÷îðà ãîëîâíèé ðåäàêòîð ãàçåòè “Âå-
÷³ðí³ â³ñò³” Îëåêñàíäð Êîñâ³íöåâ ïîâ³äî-

ìèâ “Õðåùàòèêó” ïðî òåõí³÷í³ ïåðåøêî-
äè ó âèïóñêó ãàçåòè:

“Â³ä³ìêíóëè æèâëåííÿ â îðåíäîâàíîìó
íàìè ïðèì³ùåíí³, ïðè÷îìó âëàñíèêè ïðè-
ì³ùåííÿ áåçïîñåðåäíüî íàïåðåäîäí³ ³í-
öèäåíòó çàãàäêîâî çíèêëè “ðàïòîâî” â³ä-
ïî÷èâàòè”. Êîëåêòèâ ðåäàêö³¿, çà ñëîâàìè
éîãî êåð³âíèêà, ñõèëÿºòüñÿ äî äóìêè, ùî
“âèëó÷åííÿ åëåêòðîæèâëåííÿ áóëî àêòîì
ñàáîòàæó, ïðèóðî÷åíîãî äî ïàðò³éíîãî
ç’¿çäó áëîêó “ÁÞÒ”. Òèæäåíü òîìó çàãàä-
êîâî “çãîð³â ñåðâåð” ðåäàêö³¿, ÿêèé ðå-
òðàíñëþâàâ äî âñåñâ³òíüî¿ ìåðåæ³ åëåê-
òðîííèé âàð³àíò ãàçåòè. Ñï³ââëàñíèê òî-
âàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“²íñòèòóò åêîíîì³÷íèõ ðåôîðì” ²ãîð Òêà-
ëåíêî ïîÿñíèâ “Õðåùàòèêó”, ùî îñîáèñ-
òî áóâ ³ çàëèøàºòüñÿ ñï³ââèäàâöåì ãàçåòè
“Âå÷³ðí³ â³ñò³”, à ñàì ³íñòèòóò áóâ çàñíî-
âàíèé ñâîãî ÷àñó ô³çè÷íèìè îñîáàìè, ÿê³
áàëîòóâàëèñÿ äî ïàðëàìåíòó çà ñïèñêîì
ÁÞÒó. Äèðåêòîð ñòîëè÷íî¿ “Ëàáîðàòîð³¿
çàêîíîäàâ÷èõ ³í³ö³àòèâ” ²ãîð Êîãóò ïîâ³-
äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî ç îðãàí³çàö³ÿìè
³ç íàçâîþ “²íñòèòóò åêîíîì³÷íèõ ðåôîðì”
ïîâ’ÿçóþòü ïðèíàéìí³ äâà ïð³çâèùà, ùî
º ÷ëåíàìè ïàðò³¿ “Áàòüê³âùèíà”: Îëåê-
ñàíäð Òóð÷èíîâ òà Ðóñëàí Ëóê’ÿí÷óê

Íàéá³ëüøå êîøò³â äëÿ ï³àð-êîìïàí³¿ íà
íàñòóïíèõ âèáîðàõ ñôîðìîâàíî â øòàá³
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. ßê ïîâ³äîìèëî ãàçåò³
“Õðåùàòèê” äæåðåëî, íàáëèæåíå äî îð-
ãàí³çàö³¿ ïåðåäâèáîðíî¿ êàìïàí³¿ ïàðò³¿,
îáñÿã âèòðàò íà ðåêëàìó ñÿãàº ïîíàä 50
ìëí äîëàð³â. Âîäíî÷àñ ïðåäñòàâíèê Ïàð-
ò³¿ ðåã³îí³â â³äìîâèâñÿ êîíêðåòí³øå ðîç-
ïîâ³ñòè íå ñò³ëüêè ïðî ãðîø³, ÿê³ áóäå
âèòðà÷åíî çàãàëîì, ÿê ïðî ñóìó, âèä³ëå-
íó äëÿ ñòâîðåííÿ “÷îðíîãî ï³àðó”.

“Âè çíàºòå, ÿêáè ìè äóìàëè êîãîñü
÷îðíèòè, òî âè á óæå äàâíî ïîáà÷èëè íà-
øó “â³äïîâ³äü”,— ñêàçàâ àíîí³ìíèé ñï³â-
ðîçìîâíèê. Âîäíî÷àñ ïîë³òòåõíîëîãè íà-
çèâàþòü êîíêðåòí³ø³ ñóìè, ÿê³ âèä³ëÿòü
íà ïðîâåäåííÿ ïîë³òè÷íî¿ àã³òàö³¿ ó íà-
ñòóïíèõ äâà ì³ñÿö³.

“Ãàäàþ, íà öèõ âèáîðàõ çàãàëüíèé áþ-
äæåò âèòðàò íà PR ñòàíîâèòèìå ìàéæå 30
ìëí äîëàð³â ùîì³ñÿöÿ. Ïðè÷îìó íàéá³ëü-

øèé áþäæåò ó Ïàðò³¿ ðåã³îí³â — çà ìîºþ
³íôîðìàö³ºþ, öå 80 ìëí äîëàð³â. Âîäíî-
÷àñ óñ³ì â³äîìî, ùî íà òàê çâàíèé ÷îð-
íèé ï³àð ïàðò³¿ çàâæäè çàëèøàþòü â³ä 1
äî 5 â³äñîòê³â áþäæåòó”,— ïîÿñíèâ ó ³í-
òåðâ’þ ãàçåò³ “Õðåùàòèê” ãîëîâà PR-ãðó-
ïè Polittech Òàðàñ Áåðåçîâåöü.

Ïðî òå, ùî öå ñïðàâä³ òàê, ñâ³ä÷èòü ³
âèïàäîê, ÿêèé ñòàâñÿ â ðåäàêö³¿ ãàçåòè
“Õðåùàòèê”. Äíÿìè íåâ³äîì³ ïðèíåñëè
ïà÷êó áðîøóð, ÿê³ çîâí³ íàãàäóþòü íå-
ùîäàâíî íàäðóêîâàí³ ñèãíàëüí³ ïðèì³ð-
íèêè êíèæêè ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Â³êòîðà
ßíóêîâè÷à “Å² ð³ê ïðè âëàä³”. Íåâåëè÷-
êà çà ðîçì³ðàìè, âîíà ñõîæà íà îá’ºìíèé
ôîë³àíò ë³äåðà Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, ÿêèé ïî-
êè ùî âèéøîâ íàêëàäîì 500 ïðèì³ðíè-
ê³â. Ùå é ìàº íàçâó “Å² îñòàíí³é ð³ê ïðè
âëàä³”. Ôàëüøèâêà îôîðìëåíà òàê ñàìî,
ÿê ³ îðèã³íàë âèäàííÿ, ³ç ñïðàâæí³ìè ôî-
òîãðàô³ÿìè ãëàâè óðÿäó. “Âèïóñê òàêî¿

êíèæêè — ïðîâîêàö³ÿ, ³ ìè ïîäàâàòèìå-
ìî äî ñóäó íà òèõ, õòî ¿¿ ðîçïîâñþäèâ”,—
ïîâ³äîìèëè êîðåñïîíäåíòîâ³ ãàçåòè “Õðå-
ùàòèê” ó þðèäè÷íîìó â³ää³ë³ öåíòðàëü-
íîãî àïàðàòó Ïàðò³¿ ðåã³îí³â.

Þðèñòè ïðèïóñêàþòü, ùî öå ìîæå áó-
äè ñïðàâà ðóê ¿õí³õ ïîë³òè÷íèõ îïîíå-
íò³â, îäíàê íå íàçèâàþòü, êîãî ñàìå. Êà-
æóòü, ùî íà ñóáîòó çàïëàíîâàíî ïðåçåí-
òàö³þ “ñïðàâæíüî¿” êíèãè “Å² ð³ê ïðè
âëàä³”. Ï³êàíòíèì ìîìåíòîì ö³º¿ ï³äðîá-
êè º òå, ùî ïðàïîð Óêðà¿íè íàäðóêîâà-
íî íà îáêëàäèíö³ äîãîðè íîãàìè. Ó âè-
õ³äíèõ äàíèõ çàçíà÷åíî, áóö³ìòî íàäðó-
êîâàíî ¿¿ â Äîíåöüêó, íà ïîë³ãðàô³÷íîìó
ï³äïðèºìñòâ³ “Íîâèé ñâ³ò”, ïðîòå éîãî
ïðåäñòàâíèêè ê³ëüêà ðàç³â óòî÷íþâàëè
íàçâó, äèâóâàëèñÿ é çàïåâíÿëè, ùî òî íå
¿õíÿ ïðîäóêö³ÿ. Á³ëüø³ñòü ôàõ³âö³â, ÿê³
òàê ÷è òàê ìîãëè â³äñòåæóâàòè ÷îðíèé ï³-
àð, óçàãàë³ íå ÷óëè ïðî éîãî ðåçîíàíñí³
ñïëåñêè, ïðèíàéìí³ â ²íòåðíåò³.

Ãîëîâà êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè Àñîö³àö³¿
çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè Àðòåì Á³äåíêî í³
ìóëüòèê³â, í³ áðîøóð ùå íå áà÷èâ, àëå
íåãàòèâíî îö³íþº òàê³ òåõíîëîã³¿ òà ââà-
æàº ÷îðíèì ï³àðîì.

Íàòîì³ñòü âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â äèðåê-
òîðà òåëåêàíàëó ÒÐÊ “Êè¿â” Äìèòðî
Äæàíã³ðîâ íå ââàæàº ôëåø-ìóëüòô³ëüìè,
çîêðåìà é “ïðî ïàõàí³â”, ÷îðíèì ï³àðîì.
Â³í ÷³òêî âèñëîâèâñÿ ùîäî ö³íè òàêèõ
ðîëèê³â: “Ñàìå ö³ ìóëüòèêè äóæå äîðîã³.
Çà íèõ çàïëàòèëè äî 15 òèñ. äîëàð³â, ùî
â ÷îòèðè-ï’ÿòü ðàç³â ïåðåâèùóº ñïðàâæ-
íþ ö³íó òàêîãî ïðîäóêòó”

Е с-радни Президента У раїни Оле сандр
Третья ов має низ раїнсь их видань. Се-
ред інших е сперти називають холдин “Глав-
ред-медиа”, я ом належать “Известия в У ра-
ине” та “Новая азета”, ж рнал “Профіль-У ра-
їна”. Та ож холдин є а ціонером теле аналів
“Сіті”, “Кіно” та “ТРК ЖІСА”, отрий є одним із
6 теле аналів, що мовлять на території
Кримсь о о півострова.
Відомо, що в Оле сандра Третья ова є част-
а в “Газете по- иевс и”, одна наразі ця ін-
формація досить запл тана через небажання
власни ів повідомити раїнців про свої біз-
нес-інтереси ЗМІ.
З неофіційних джерел відомо, що чільний

номер спис “Наша У раїна — Народна са-
мооборона” Оле сандр Третья ов є співвлас-
ни ом “Газеты по- иевс и”, я ою та ще й
а ентством УНІАН володіє один з найба атших
раїнців — топ-менеждер р пи “Приват” І ор

Коломойсь ий.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

×îðí³ áóäí³ óêðà¿íñüêîãî ï³àðó

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора азета "Урядовий р'єр" надр вала офіційні тарифи на
розміщення політичної ре лами в ефірі еле тронних ЗМІ. Ціни на
політичн ре лам та а ітацію ошт ватим ть середньом від 3,2
до 720 рн за се нд — залежно від час трансляції та рейтин
телерадіо омпанії. За даними азети "Хрещати ", середньомісяч-
ний бюджет на PR- ампанію для У раїни становитиме майже 30
млн доларів. Отож більшість партій повідомляє с оріше за все про
офіційні витрати на ре лам . Одна існ є й та званий чорний PR.
С іль и він ошт є, спроб вала дізнатися ореспондент азети.

“Áðóäí³ òåõíîëîã³¿” âñå ÷àñò³øå âèêîðèñòîâóþòü 
ó ïåðåäâèáîðíèõ êàìïàí³ÿõ

Òðè 
â îäíîìó
Íà ðèíêó ÇÌ², 
ùî ï³äêîíòðîëüí³
ïðåäñòàâíèêàì Áàíêîâî¿,
â³äáóëîñÿ ïåðåôîðìàòóâàííÿ
â³äíîñèí

Коле тив “Без ценз ри” більше не прихов є, що вже два місяці не отрим є рошей за вип с азети
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Ìàêñèì ÃÀÂÂÀ
“Õðåùàòèê”

Напри інці мин ло о тижня холдин-
ова омпанія "Київмісь б д" під-
била підс м и роботи за перше
півріччя цьо о ро . За цей час
"Київмісь б д" я енпідрядни
вів е спл атацію 13 ба ато вар-
тирних житлових б дин ів площею
272,1 тис. в. м, що на 80% біль-
ше, ніж за цей період торі . Опи-
тані "Хрещати ом" е сперти пе-
редбачають масове повернення
фахівців б дівельної ал зі із заро-
біт ів за ордоном, а та ож появ
на рин пот жних зар біжних
б д омпаній.

Íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî òèæíÿ ç íàãîäè
çáîð³â ðàäè äèðåêòîð³â ï³äïðèºìñòâ, êîòð³
âõîäÿòü äî õîëäèíãîâî¿ êîìïàí³¿ “Êè¿â-
ì³ñüêáóä”, îïðèëþäíåíî ðåçóëüòàòè ðîáî-
òè çà I ï³âð³÷÷ÿ òà ñôîðìîâàíî ïðîãðàìó áó-
ä³âíèöòâà íà 2008 — 2010 ðîêè. Çà ñëîâà-
ìè ïåðøîãî â³öå-ïðåçèäåíòà êîìïàí³¿ Âà-
ñèëÿ Ìîæàðà, ñòîëè÷íà áóä³âåëüíà ãàëóçü
ïðàöþº ìàéæå íà ìåæ³ ìîæëèâîãî. “Îäíàê
çà ðàõóíîê çàëó÷åííÿ íîâèõ ïîòóæíîñòåé
ìè ïëàíóºìî íàðîùóâàòè ïîòåíö³àë íå ìåí-
øå 10% ùîðîêó òà çäàâàòè 600 òèñ. êâ. ì
æèòëà íà ð³ê”,— ïîîá³öÿâ ïàí Ìîæàð. Ïî-
òóæíîñò³ “Êè¿âì³ñüêáóäó” çà ìèíóëèé ð³ê
òà ï³âð³÷÷ÿ 2007-ãî, çà åêñïåðòíèìè îö³í-
êàìè, ñòàíîâëÿòü ïîíàä ïîëîâèíó ñòîëè÷-
íîãî áóä³âíèöòâà. Çà ï³âð³÷÷ÿ 2007-ãî õîë-
äèíãîâà êîìïàí³ÿ ÿê ãåíï³äðÿäíèê óâåëà â
åêñïëóàòàö³þ 13 áàãàòîêâàðòèðíèõ æèòëî-
âèõ áóäèíê³â ïëîùåþ 272,1 òèñ. êâ. ì,
çá³ëüøèâøè îáñÿã ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì
ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó íà 80%. Çàãàëüíà
âàðò³ñòü âèêîíàíèõ ïðîåêò³â ó ïåðøîìó ï³â-
ð³÷÷³ ñÿãíóëà 1,8 ìëðä ãðí, òîáòî íà òðåòè-
íó á³ëüøå, í³æ òîð³ê. Á³ëüø³ñòü ³ç öèõ êîø-
ò³â êîìïàí³ÿ çàëó÷èëà â³ä ïðèâàòíèõ ³íâåñ-
òîð³â (83,4%), ìàéæå 7% ñòàíîâèëà ÷àñòêà
áþäæåòíèõ êîøò³â, 0,2% — çàêîðäîíí³ ³í-
âåñòèö³¿. Ïàéîâèé âíåñîê òîâàðèñòâà íà
ðîçâèòîê ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà çà ï³âðîêó
ñòàíîâèâ 38,5 ìëí ãðí.

“Óêðà¿íñüê³ áóä³âåëüíèêè ðîáî÷èõ ñïåö³-
àëüíîñòåé îòðèìóþòü íàéìåíø³ çàðïëàòè
ïîð³âíÿíî ç êîëåãàìè ç êðà¿í Ñõ³äíî¿ ªâ-
ðîïè,— çàóâàæèâ ïðåçèäåíò “Êè¿âì³ñüêáó-
äó” Ïåòðî Øèëþê.— Ïðîòå óêðà¿íñüê³ ìó-
ëÿðè òà áåòîíóâàëüíèêè íàâðÿä ÷è ïî¿äóòü
ïðàöþâàòè íà ùåäð³øèõ ðîáîòîäàâö³â äî
Ìîñêâè ÷è Ïîëüù³. Âîíè ñêîð³øå ïîâåð-
íóòüñÿ äîäîìó, çâ³äêè äîíåäàâíà ìàñîâî
âè¿æäæàëè. Îòæå, ðîçâèâàòèìåòüñÿ ðåã³î-
íàëüíå áóä³âíèöòâî. Äî òîãî æ øâèäøå,
í³æ ó ñòîëèö³”. Ïðîòå ïðî âñÿê âèïàäîê
“Êè¿âì³ñüêáóä” ï³äíÿâ çàðîá³òíó ïëàòó ñâî-
¿ì ðîá³òíèêàì ìàéæå íà 40%, äî 2161 ãðí.
² âñå-òàêè, ïîïðè àêòóàëüí³ñòü, áóä³âåëüí³
ïðîôåñ³¿ â Óêðà¿í³ çàëèøàþòüñÿ íåïðåñ-
òèæíèìè, íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ ºâðîïåé-
ñüêèõ ñòîëèöü. Îêð³ì ïîäîðîæ÷àííÿ ðîáî-
÷î¿ ñèëè, â Ì³í³ñòåðñòâ³ áóä³âíèöòâà, àð-
õ³òåêòóðè òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà êàæóòü ïðî ïîñò³éí³ ïîãðîçè ï³ä-
âèùèòè ö³íè íà ãàç, åëåêòðîåíåðã³þ, ìå-
òàë, áðàê ðèíê³â â³äâåäåííÿ çåìë³ òà ïîñëóã
ç óïðàâë³ííÿ ïðîåêòàìè. Ïðîòå êîíñàëòèí-
ãîâ³ êîìïàí³¿ âæå íå ïåðøèé ð³ê íàçèâà-
þòü çàñ³á â³ä ïîäîðîæ÷àííÿ ñòîëè÷íîãî áó-
ä³âíèöòâà — ïðèõ³ä íà â³ò÷èçíÿíèé ðèíîê
ïîòóæíèõ çàðóá³æíèõ áóäêîìïàí³é, ÿê³
ñòâîðþâàòèìóòü åôåêòèâí³ ïðîåêòè ç
óïðàâë³ííÿ áóä³âåëüíèìè ïðîåêòàìè
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Мин лої середи після повторно о об оворення
містоб дівна рада підтримала прое т б дівництва
адміністративної б дівлі на в л. К т зова, 18/7.
Перші 5 поверхів висот и відвед ть для Печер-
сь их правоохоронців, я і переселяться сюди з
в л. Мос овсь ої. У верхніх влашт ють офісні
приміщення. Фахівці порадили розробни ам пере-
лян ти поверховість б дівлі бі зниження та
доопрацювати транспортн схем .

Ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð ïðîåêòó Áîãäàí Íå÷âîëîäîâ ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó”, ùî 18-ïîâåðõ³âêó çâåäóòü íà òåðèòîð³¿ â 0,4 ãà.
“Çàãàëüíà ïëîùà ïðèì³ùåíü äëÿ ñòðàæ³â ïîðÿäêó çàéìàòè-
ìå 4-5 òèñ. êâ. ì,— çàçíà÷èâ â³í.— Ó ï³äçåìí³é ÷àñòèí³ îá-
ëàøòóþòü 5-ð³âíåâèé ï³äçåìíèé ïàðê³íã”. Â³í äîäàâ, ùî âè-
ñîòêó çâåäóòü íåïîäàë³ê â³ä óæå ³ñíóþ÷èõ ñïîðóä, òîæ ù³ëü-
í³ñòü çàáóäîâè òóò ñòàíîâèòèìå ïîíàä 70%. Ïàí Íå÷âîëîäîâ
âèçíàâ, ùî çíà÷íîþ ïðîáëåìîþ º òðàíñïîðòíà. Àäæå ðóõ
òðàíñïîðòó òóò íàñè÷åíèé, à ïðî¿æäæà ÷àñòèíà íåøèðîêà.
Òîæ ³ ïðèïàðêóâàòè àâòî áóäå äîñèòü ñêëàäíî. Òàêîæ îáìå-
æåíîþ áóäå é ê³ëüê³ñòü â’¿çä³â-âè¿çä³â áåçïîñåðåäíüî äî ñà-
ìî¿ âèñîòêè.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ïðåäñòàâíèê ³íâåñòîðà — êîì-
ïàí³¿ “ªâðîáóä-Àëüÿíñ” ßðîñëàâ Âðóíñüêèé, ä³ëÿíêà ï³ä çà-
áóäîâó âæå áàãàòî ðîê³â òîìó â³äâåäåíà ÐÂÂÑ Ïå÷åðñüêîãî
ðàéîíó. “Âñ³ çåìåëüí³ ñïðàâè âæå âëàäíàíî,— çàçíà÷èâ â³í.—
Ïðîáëåìà â òîìó, ùî çà âëàñíèé êîøò ïðàâîîõîðîíö³ íå ìà-
ëè çìîãè ñïîðóäèòè ñîá³ íîâå ïðèì³ùåííÿ. ×åðåç öå ïîãî-
äèëèñÿ íà çàïðîïîíîâàíèé ³íâåñòîðàìè âàð³àíò. Òîáòî ÷àñ-
òèíó ïðèì³ùåíü îòðèìàþòü âîíè, ÷àñòèíó — çàáóäîâíèê”.

Á³ëüø³ñòü ³ç ó÷àñíèê³â ì³ñòîáóä³âíî¿ ðàäè ïîãîäèëèñÿ, ùî
ïðîåêò ïîòðåáóº âò³ëåííÿ â æèòòÿ. Àëå ïðè öüîìó âèçíàëè,
ùî ðîçðîáíèêè ìàþòü âíåñòè â ðîáîòó äåÿê³ êîðåêòèâè. Òàê,
àðõ³òåêòîð Ñåðã³é Öåëîâàëüíèê ââàæàº, ùî âèñîòó áóä³âë³
ïîòð³áíî çíèçèòè íà äâà ïîâåðõè. Éîãî êîëåãà ßíîø Â³ã
ñòâåðäæóº, ùî âòðó÷àííÿ ïîòðåáóº é çîâí³øíÿ àðõ³òåêòóðà
ñïîðóäè. Òîæ, ìîæëèâî, òðåáà ðîçðîáèòè ê³ëüêà âàð³àíò³â ³

îáðàòè íàéêðàùèé ç íèõ. ²íø³ ôàõ³âö³ ïðîïîíóâàëè çíàéòè
õî÷ íåâåëèê³ ì³ñöÿ äëÿ îáëàøòóâàííÿ ãîñòüîâèõ ñòîÿíîê ³
îáîâ’ÿçêîâî çðîáèòè ¿õ ïëàòíèìè

Ïå÷åðñüê³ ïðàâîîõîðîíö³ 
îòðèìàþòü íîâå ïðèì³ùåííÿ
Ì³ñòîáóä³âíà ðàäà ñõâàëèëà ïðîåêò áóä³âíèöòâà
àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³
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У перші 5 поверхів висот и на в лиці К т зова, 18/7 переселяться
печерсь і правоохоронці, інші приміщення передбачено під офіси

Äîðîãó äî øêîëè 
ðîç÷èñòÿòü â³ä àâòîìàò³â
Ó ñåðïí³ ñòîëè÷íà âëàäà àêòèâ³çóº áîðîòüáó 
ç íåçàêîííèì ³ãðîâèì á³çíåñîì
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

До 1 вересня місь а влада пла-
н є остаточно навести лад з і -
ровим бізнесом Києві. Про це
чора повідомив перший заст п-
ни олови Київсь ої місь держ-
адміністрації Денис Басс. Впро-
довж наст пних двох тижнів
районами здійснюватим ть рей-
ди з вил чення неле альних ав-
томатів. На сьо одні виявлено
266 нормативно-правових пор -
шень в і ровом бізнесі, 754 ав-
томати опечатано, а 5 вил чено.
Пор шено 3 римінальні справи.

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Äåíèñ
Áàññ íàãîëîñèâ íà ïîòðåá³ òåðì³íîâèõ
çàõîä³â ùîäî äåìîíòàæó íåñàíêö³îíî-
âàíî âñòàíîâëåíèõ ó ì³ñò³ ³ãðîâèõ àâòî-
ìàò³â. Çà éîãî ñëîâàìè, ïåðåâ³ðêè, çã³ä-
íî ç äîðó÷åííÿì ìåðà, ïðîâîäÿòü ïî-
ñò³éíî, ³ íà ñüîãîäí³ âèÿâëåíî óæå 266
íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ ïîðóøåíü ó ³ãðî-
âîìó á³çíåñ³, 754 àâòîìàòè îïå÷àòàíî, à
5 âèëó÷åíî. Òàê áóêìåêåðñüêà êîíòîðà
ÒÎÂ “Ïàð³ Ìàò÷” áåç íàëåæíî¿ ë³öåí-
ç³¿ Ì³íô³íó íàäàâàëà ïîñëóãè ç ãðè íà
òîòàë³çàòîð³. Ó ðåçóëüòàò³ ï³äïðèºìö³ îò-
ðèìàëè ïîíàä 570 òèñ. ãðí ïðèáóòêó.
Áåç ë³öåíç³¿ ïðàöþâàëè ÏÏ “Ôåí³êñ ³

Ê” òà ÏÏ “Ñîëþêñ”, ùîäî ïîñàäîâèõ
îñ³á ÿêèõ òàêîæ ç³áðàíî â³äïîâ³äí³ ìà-
òåð³àëè òà ïîðóøåíî êðèì³íàëüí³ ñïðà-
âè. “Ó ïðîêóðàòóðè òà ì³ë³ö³¿ âèíèêëà
äèñêóñ³ÿ, ÷è º ï³äñòàâè âèëó÷àòè àâòî-
ìàòè. Òóò íå ïîâèííî áóòè äèñêóñ³¿ —
ï³äñòàâè º. Öå çíàðÿääÿ ñêîºííÿ ïîðó-
øåíü ³ âîíè ìàþòü áóòè âèëó÷åí³”,— çà-
çíà÷èâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ. Â³í òàêîæ ïîâ³äîìèâ, ùî âæå äî
ê³íöÿ òèæíÿ çáåðóòü ïîâíó ³íôîðìàö³þ
ïðî ì³ñöÿ íåçàêîííî âñòàíîâëåíèõ àâ-
òîìàò³â òà çàêëàä³â, à äàë³ ïî÷íóòüñÿ
ðåéäè, ï³ä ÷àñ ÿêèõ çàêëàäè-ïîðóøíè-
êè çàêðèâàòèìóòü, à àâòîìàòè êîíô³-
ñêóþòü. Ó êîæíîìó ðàéîí³ ñòâîðÿòü
ñâîþ ðîáî÷ó ãðóïó, äî ñêëàäó ÿêî¿, êð³ì
ïðàâîîõîðîíö³â òà ïîäàòê³âö³â, çàëó÷àòü
ùå é ïðåäñòàâíèê³â ÇÌ².

Çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüê-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ëþäìèëà Äåíèñþê
ââàæàº, ùî ââåäåííÿ ë³öåíç³éíèõ óìîâ
â ³ãðîâîìó á³çíåñ³ ñòàëî âåëèêèì ïîçè-
òèâîì, àëå íå “ïàíàöåºþ” â³ä óñ³õ ïðîá-
ëåì. Ãîëîâíà ìåòà ì³ñüêî¿ âëàäè, çà ¿¿
ñëîâàìè, íå äîïóñòèòè äî ³ãðîâèõ àâòî-
ìàò³â ä³òåé, à òàêîæ óñóíóòè ò³íüîâèé
á³çíåñ. “ Ñêàæó âàì â³äâåðòî, âàæêî öå
ðîáèòè, êîëè ³ ì³ë³ö³ÿ, ³ ïðîêóðàòóðà ìà-
þòü òàì “ñâî¿” ãðîø³”,— ââàæàº Ëþäìè-
ëà Äåíèñþê. Âîíà ïåðåêîíàíà, ùî ðåé-
äè áóäóòü äîñòàòíüî åôåêòèâíèìè, àäæå
ï³ä ÷àñ íèõ óæå âèëó÷àòèìóòü óñ³ “íå-
÷èñò³” àâòîìàòè.

“Õðåùàòèê” ñïðîáóâàâ çâ’ÿçàòèñÿ ç
êîìïàí³ÿìè, ïðîòè ÿêèõ ïîðóøåíî êðè-

ì³íàëüí³ ñïðàâè. “Ïàð³ Ìàò÷” — êîì-
ïàí³ÿ, ÿêà, îêð³ì Óêðà¿íè, ïðàöþº ùå
³ â Ðîñ³¿. Â Óêðà¿í³ êîìïàí³ÿ ìàº 128 òî-
÷îê, ç ÿêèõ 19 çíàõîäèòüñÿ ó Êèºâ³. Ïî-
ÿñíèòè, ÷îìó â öèõ òî÷êàõ áåç ë³öåíç³¿
íàäàâàëè ïîñëóãè, â êîìïàí³¿ íå çìîã-
ëè. “Êåð³âíèöòâî áóäå ÷åðåç ê³ëüêà
äí³â, à ìè òàêîþ ³íôîðìàö³ºþ íå âîëî-
ä³ºìî”,— ñêàçàëè “Õðåùàòèêó”. Ó “Ôå-
í³êñ ³ Ê” âçàãàë³ â³äìîâèëèñÿ ðîçìîâ-
ëÿòè. “Ó íàñ º ë³öåíç³ÿ! ß íàðàç³ â Òó-
ðå÷÷èí³. À á³ëüøå ç âàìè í³õòî íå ðîç-
ìîâëÿòèìå”,— ñêàçàâ “êîíòàêòíà îñî-
áà êîìïàí³¿ — ²ãîð Þð³éîâè÷” ³ êèíóâ
ñëóõàâêó.

Çà ñëîâàìè Ëþäìèëè Äåíèñþê, ïîðó-
øåí³ êðèì³íàëüí³ ñïðàâè — ïåðø³ â ³ã-
ðîâîìó á³çíåñ³ Êèºâà. Íåçâàæàþ÷è íà
ðîçì³ð åêîíîì³÷íèõ çáèòê³â, çàõîäè, ùî
âæèâàòèìóòü ñòîñîâíî ïîðóøíèê³â, îáè-
ðàòèìå ñóä. Òèì ÷àñîì, ÿê ç’ÿñóâàâ “Õðå-
ùàòèê”, ñòàòòÿ 209 Êðèì³íàëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè ïåðåäáà÷àº çà ëåãàë³çàö³þ
(â³äìèâàííÿ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èí-
íèì øëÿõîì, â³äïîâ³äàëüí³ñòü ó 3—15 ðî-
ê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³

На сьо одні в сфері лотерей та азартних
і ор в У раїні офіційно працює лише 142
оператори, тоді я за оцін ами е спертів
реальна іль ість часни ів рин переви-
щ є 4 тисячі. Обороти неле ально о бізне-
с оцінюють е сперти в 0,6—1,0 млрд рн.
У Києві, за попередніми даними, 3200 ав-
томатів працюють без ліцензій.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Äëÿ 
ìåøêàíö³â
ñòîëèö³ 
ãîòóþòü
êâàðòèðè
“Êè¿âì³ñüêáóä” ï³äáèâ
ï³äñóìêè çà ï³âðîêó
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Ùî â ì³ñò³
òîá³ ìîºìó

Àíòîí ÏÅÒÐÎÂ
“Õðåùàòèê”

Êîëè ÿ âïåðøå ïðè¿õàâ äî Êèºâà äî ñâîãî
äàâíüîãî äðóãà, ïîáà÷åíå ñïðàâèëî íà ìåíå òà-
êå âðàæåííÿ, ùî ÿ òóò æå íàïèâñÿ â³ä ùàñòÿ.
À ïîò³ì ùå ³ ùå. Òàê ìèíóâ â³äâåäåíèé íà
óêðà¿íñüêó ñòîëèöþ òèæäåíü, ³, ïðîêèíóâøèñü
ó Ìîñêâ³, ÿ çðîçóì³â, ùî äî Êèºâà ïîòð³áíî
ïðè¿õàòè ùå ðàç. Íàñòóïíà ïî¿çäêà âèÿâèëà-
ñÿ ³íôîðìàòèâí³øîþ. Áóëî ïðèéíÿòî ºäèíî
ïðàâèëüíå ð³øåííÿ — ¿çäèòè äî Êèºâà ÿêî-
ìîãà ÷àñò³øå, ³ õàé íå çà íîâèìè âðàæåííÿ-
ìè, à çà òèìè, äî ÿêèõ óæå çâèê. Âðåøò³-ðåøò
÷àñò³ ïî¿çäêè ç Ìîñêâè äî Êèºâà ïðèçâåëè äî
òîãî, ùî ÿ ç³áðàâ ðå÷³ ³ íà íåâèçíà÷åíó ê³ëü-
ê³ñòü ðîê³â ïîêèíóâ Ðîñ³þ. Îáæèâøèñÿ, òå-
ïåð óæå ÿ âèêîíóþ îáîâ’ÿçêè åêñêóðñîâîäà,
êîëè ìî¿ ìîñêîâñüê³ äðóç³ ïðè¿æäæàþòü äî
ìåíå â ãîñò³.

Ç ìî¿õ ïåðøèõ â³äâ³äèí Êèºâà ìèíóâ ÷àñ,
ìè ç äðóçÿìè âèðîñëè, ³ òåïåð âîíè ïðè¿æä-
æàþòü óæå çà çîâñ³ì ³íøèìè ðîçâàãàìè. Çð³ä-
êà êîãî ç íèõ ìîæíà çàìàíèòè äî Ëàâðè àáî
ïåðåêîíàòè ïîãëÿíóòè íà ³íø³ àðõ³òåêòóðí³
ïàì’ÿòêè ñòàðîäàâíüîãî ì³ñòà. Ðîçïèñàíà ó êî-
ëüîðàõ åêñêóðñ³ÿ â ìóçåé “Ïèðîã³â” çàëèøàº-
òüñÿ â ñïîãàäàõ äðóç³â ëèøå ÿñêðàâîþ ðîçïî-
â³ääþ — òàê äàëåêî â³ä öåíòðó ì³ñòà í³õòî íå
¿äå. Ïî ùî æ òîä³ ïðè¿æäæàþòü ìî¿ äðóç³? Çà-
ðàäè ÷îãî òðÿñóòüñÿ í³÷ â ïîòÿç³, íå âèñèïàþ-
òüñÿ ÷åðåç äâ³ ìèòíèö³, âèíàéìàþòü êâàðòè-
ðè íà Ìèõàéë³âñüê³é âóëèö³?

Âîíè âñ³ çíàþòü ïðî “îðàíæåâó ðåâîëþö³þ”
³ Ìàéäàí. ×èòàëè â ²íòåðíåò³ ³ áà÷èëè ôîòî-
ãðàô³¿ âñ³õ êè¿âñüêèõ âèçíà÷íèõ ïàì’ÿòîê. Âî-
íè íå ï³äâîäÿòü çäèâîâàíî áðîâè, êîëè ÷óþòü
ñëîâà Ïîä³ë, Ìàð³¿íñüêèé ïàðê, Ìóçåé âîäè,
Âåðõîâíà Ðàäà, Ì³ñò çàêîõàíèõ, Áåññàðàáêà.
Çàëèø ¿õ íà ê³ëüêà ãîäèí íà ñàéòàõ äëÿ òóðèñ-
ò³â, ³ â íàñòóïíèé ïðè¿çä âîíè çìîæóòü ïîêà-
çàòè ìåí³ âåñü öåíòð ì³ñòà, ïðîâåñòè äâîðàìè
â³ä Ïðîð³çíî¿ äî Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, ñôî-
òîãðàôóâàòè ïîðÿä ç âîðîíàìè íà Ðåéòàðñüê³é
âóëèö³. Äðóç³ ìî¿ ¿äóòü äî Êèºâà çà òèì, ùî
íå ä³çíàºøñÿ ³ íå â³ä÷óºø ÷åðåç ²íòåðíåò.

Ó Ìîñêâ³ º ìåðåæà çàêëàä³â ç óêðà¿íñüêîþ
íàçâîþ — “Òàðàñ Áóëüáà”, äàðìà, ùî çàñíó-
âàâ ¿õ óêðà¿íåöü Þð³é Áºëîéâàí. Íà ñüîãîäí³
òàêèõ ÷îòèðíàäöÿòü — ó ð³çíèõ ðàéîíàõ ì³ñ-
òà. Îáñòàíîâêà ³ êóõíÿ â “Òàðàñ³ Áóëüá³” ïå-
ðåäàþòü âåñü óêðà¿íñüêèé êîëîðèò, òà òàê, ùî
í³ÿêî¿ ïî¿çäêè äî Êèºâà âæå íå ïîòð³áíî. Ä³-
ëÿíêà Ëåí³íãðàäñüêîãî øîñå â ðàéîí³ ï³äìîñ-
êîâíîãî ì³ñòà Õèìêè (àíàëîã Ê³ëüöåâî¿ äîðî-
ãè ³ ïðîñïåêòó Ïåðåìîãè íî÷àìè) ìîæå çàäî-
âîëüíèòè ùå îäíó òóãó çà Óêðà¿íîþ. Çíàé-
îìèé àêöåíò, à òî ³ ñïðàâæíþ óêðà¿íñüêó ìî-
âó ìîæíà ïî÷óòè íà äà÷³, ùî áóäóºòüñÿ, àáî â
êâàðòèð³ ï³ä ÷àñ ðåìîíòó — Óêðà¿íà ì³öíî
âðîñëà â Ìîñêâó, çãóáèâøè ñâîºþ ïðèñóòí³ñ-
òþ âñþäè âñþ íàéïðèâàáëèâ³øó åêçîòèêó.

Ïðîòå ìîñêâè÷³ îäíàê ¿äóòü äî Êèºâà, ³ ð³ê
ó ð³ê óñå á³ëüøå ³ ÷àñò³øå. ¯äóòü ïî àòìîñôå-
ðó. Óêðà¿íà â êîð÷ì³ “Òàðàñ Áóëüáà” îäíàê
øòó÷íà, à ä³â÷àòà íà Ëåí³íãðàäñüêîìó øîñå íå
ñì³þòüñÿ ³ íå ñòð³ëÿþòü î÷èìà, ÿê êðàñóí³ íà
Õðåùàòèêó. Ïî àòìîñôåðó áåçòóðáîòíîñò³, ïî
ë³òî ³ ùàñòÿ ¿äóòü äî Êèºâà çãîëîäí³ë³ ìîñêâè-
÷³. ̄ õ õî÷åòüñÿ íàãîäóâàòè òóò òàê, ÿê áàáóñ³ —
îíóê³â. Õàé âîíè ïîâåðíóòüñÿ äîäîìó çàñìàã-
ëèìè ³ ñïðàâíèìè. Õàé òàêà ³íøà Ìîñêâà, äî
ÿêî¿ ëèøå í³÷ øëÿõó, òðîõè ïîäîáð³øàº. Í³-
÷îãî ç íàìè íå ñòàíåòüñÿ

Òóðèñòè ¿äóòü 
äî òðåòüîãî ªðóñàëèìà
À ïîòðàïëÿþòü ó áðóäí³ òóàëåòè òà ìàðøðóòêè-âáèâö³
Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

За останні 3 ро и іль ість т -
ристів-іноземців Києві значно
зросла. По ращення сервіс ,
рівня життя, політичні фа тори
зробили нарешті свою справ .
Не останнє місце в цьом спис-

посідає й Інтернет, де почали
з'являтися спеціалізовані рес р-
си- іди по Києв .

Áàæàþ÷èõ â³äâ³äàòè ñòîëèöþ Óêðà¿íè äå-
äàë³ á³ëüøå. Ëèøå çà äàíèìè óïðàâë³ííÿ
òóðèçìó ïðè ÊÌÄÀ, ç ðîêó â ð³ê â³äñîòîê
òóðèñò³â â Êèºâ³ çðîñòàº íà 25—30 %. Ïðè-
íàäàìè äëÿ òóðèñò³â º òå, ÷èì ìè íàñïðàâ-
ä³ ìîæåìî ïèøàòèñÿ: ³ñòîð³ÿ, êóëüòóðà, ÷ó-
äîâà àðõ³òåêòóðà òîùî. ×îãî ò³ëüêè âàðòèé
Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç, ÿêèé â³äâ³äóº êîæåí òó-
ðèñò, òà é äî Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè
ç’¿æäæàþòüñÿ ïðî÷àíè ç óñüîãî ñâ³òó, ñàìå
çàâäÿêè ¿é Êè¿â ³íîä³ íàçèâàþòü òðåò³ì
ªðóñàëèìîì. Àëå íå âñ³ òóðèñòè çàäîâîëå-
í³ ìàíäð³âêàìè äî Êèºâà, ùî ñàìå ¿õ íå
âëàøòîâóº, ³ ñïðîáóâàëà ä³çíàòèñü êîðåñ-
ïîíäåíò “Õðåùàòèêà”.

Òóðèñòè ç Ëîñ-Àíäæåëåñà Äæèì Ïðå-
ñë³íã òà Ëàóðà Ìàêëåéí ðîçïîâ³äàþòü, ùî
¿õàëè äî Êèºâà çà ïîðàäîþ äðóç³â, ÿê³ çà-
ïåâíèëè, ùî öå äóæå êðàñèâå ì³ñòî ç³ ñòà-
ðîâèííèìè ïàì’ÿòêàìè àðõ³òåêòóðè, ö³-
êàâèìè ìóçåÿìè. Òà, ïðèáóâøè äî ñòîëè-
ö³, çðîçóì³ëè, ùî î÷³êóâàëè äåùî ³íøî-
ãî. Íåïðèºìíå âðàæåííÿ íà òóðèñò³â
ñïðàâèëè òóàëåòè, ÿê³, íà ¿õíþ äóìêó, áó-
ëè â äóæå íåïðèãëÿäíîìó ñòàí³. ßê ïðè-
êëàä, âîíè ïðèâåëè âáèðàëüí³ â ïàðêó
Ñëàâè òà â ï³äçåìíîìó ïåðåõîä³ íà ïëî-
ù³ Ëüâà Òîëñòîãî. Âðàæåí³ òàêèì ñòàíîì
ðå÷åé, ãîñò³ Êèºâà ïîïðÿìóâàëè íà ïîøó-
êè òóàëåòó â êàôå òà ðåñòîðàíè, àëå é òàì
ñèòóàö³ÿ áóëà íå êðàùà, àáè çàâ³òàòè äî
âáèðàëüí³, òðåáà áóëî ùîñü êóïèòè. Îñî-
áëèâå âðàæåííÿ ³íîçåìí³ òóðèñòè îòðèìà-
ëè é ï³ñëÿ ïðî¿çäó â ìàðøðóòíîìó òàêñ³,
äå ëþäåé áóëî â òðè ðàçè á³ëüøå, í³æ äî-
çâîëÿºòüñÿ, òà ùå é âîä³é ¿õàâ ç òàêîþ
øâèäê³ñòþ, íåíà÷å çà íèì æåíóòüñÿ. Òà
áóëî âñå æ ³ òå, ùî Äæèìó òà Ëàóð³ äóæå
ñïîäîáàëîñÿ — íàïðèêëàä, Àíäð³¿âñüêèé
óçâ³ç. Âîíè çàïåâíèëè, ùî í³êîëè íå äó-
ìàëè, ùî ïðîñòî âóëèö³ ìîæå áóòè ö³ëà
ãàëåðåÿ ÷óäîâèõ ðîá³ò. Òóò âîíè êóïèëè
ê³ëüêà êàðòèí óêðà¿íñüêèõ õóäîæíèê³â òà
âèøèâàíêè.

Íà ³ñïàíêó Òàë³òó Ìîçîâÿí³ íåïðèºì-
íå âðàæåííÿ ñïðàâèâ êè¿âñüêèé âîêçàë.
Íà ¿¿ äóìêó, ïîáóäîâàíèé äóæå íåçðó÷-
íî, íàâ³òü íåïðîäóìàíî. “ß äóìàëà, ùî
Êè¿â — öå ñïðàâä³ ì³ñòî êàøòàí³â, ç âå-
ëèêîþ ê³ëüê³ñòþ çåëåíèõ íàñàäæåíü, à

âèÿâèëîñü, ùî ì³ñòî áðóäíå, òà é çåëåí³
íå òàê áàãàòî”,— ï³äñóìóâàëà òóðèñòêà.

Ñïåö³àëüíî äëÿ òóðèñò³â ñòâîðþþòü
ñàéòè, ÿê³ á ïîëåãøóâàëè ³íîçåìöþ ìàí-
äð³âêó, õî÷à òàêèõ â ²íòåðíåò³ é îáìàëü.
Îäèí ç íèõ tour2kiev. com, êîîðäèíàòîð
ÿêîãî Òåòÿíà Îðëîâà ðîçïîâ³ëà “Õðåùà-
òèêó”, ùî ³äåÿ ñòâîðèòè òàêèé ñàéò âè-
íèêëà ï³ñëÿ ïî¿çäêè äî Ñåóëó. “Ìåíå
íàäçâè÷àéíî âðàçèëî ñòàâëåííÿ ìåøêàí-
ö³â äî ð³äíîãî ì³ñòà, äóõ ïàòð³îòèçìó òóò
ïðîñòî ë³òàº â ïîâ³òð³. Ñåóëüö³ ç çàõîï-
ëåííÿì ðîçïîâ³äàþòü ïðî ñâ³é êðàé, éî-
ãî âèçíà÷í³ ì³ñöÿ. Äî òóðèñò³â òóò ñòàâ-
ëåííÿ òàêîæ îñîáëèâå. ß ïåðåêîíàëàñÿ â
öüîìó íà âëàñíîìó äîñâ³ä³. Öåé ñàéò
ñòâîðþâàâñÿ ç ìåòîþ ìàêñèìàëüíî ïî-
ëåãøèòè ïîäîðîæ äî ñòîëèö³, ùîá ³íî-
çåìíèé òóðèñò, ïðè¿õàâøè äî Êèºâà, ì³ã
ñàìîñò³éíî ñïëàíóâàòè ñâ³é â³äïî÷èíîê
áåç ñòîðîííüî¿ äîïîìîãè.

Ðåñóðñ â³äêðèâàº ³ñòîðè÷íèé, êóëüòóð-
íèé òà ðîçâàæàëüíèé Êè¿â óñ³ì áàæà-

þ÷èì — ³ñòîð³ÿ, ïîáóò, òðàäèö³¿ ñòîëèö³
Óêðà¿íè; òåàòðè, ìóçå¿, êàðòèíí³ ãàëåðå¿;
êàôå, ðåñòîðàíè, í³÷í³ êëóáè; ìàãàçèíè
òà ðèíêè. Îñîáëèâèé àêöåíò òóò ðîáèòü-
ñÿ íà òóðàõ (ìàðøðóòàõ).

Ïðîåêò ôóíêö³îíóº ç ëþòîãî, ³ â ìàé-
áóòíüîìó ìè ïëàíóºìî éîãî ò³ëüêè ïîêðà-
ùóâàòè, âèïóñêàòè ïðîâ³äíèìè ºâðîïåé-
ñüêèìè òà àç³éñüêèìè ìîâàìè. Íèí³ ñàéò
âèõîäèòü òðüîìà ìîâàìè: àíãë³éñüêîþ,
í³ìåöüêîþ, ðîñ³éñüêîþ”

Дея і іноземці ще бачать Києві місто визначних пам’ято , а не столицю се с-інд стрії Східної
Європи (див. нижче)

ВІД АВТОРА

За рез льтатами підрах н ів т рис-
тичних а ентств Києва за 2006 рі іль-
ість т ристів становила 1 млн 392 тис.
862 т ристів. Пото и іноземних т ристів
до Києва збільшились порівняно з 2005
ро ом на 4,4 % (202 727 осіб), вн тріш-
ніх т ристів на 65,5 % (372 375 осіб) та
е с рсантів на 22,1 % (240 578 осіб).

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Óêðà¿íñüêà ñåêñ-ñòîëèöÿ
Êè¿â ïðèâàáëþº òóðèñò³â íå ò³ëüêè àðõ³òåêòóðîþ, à é áîðäåëü÷èêàìè

Òóðèñòà ïðèâàáëþº íå ëèøå ñëàâíî-
çâ³ñíà ñëîâ’ÿíñüêà êðàñà, õî÷à ñåðåä ïî-
â³é ìîæíà çóñòð³òè ä³â÷àò áóäü-ÿêî¿ íà-
ö³îíàëüíîñò³, à é ¿õíÿ ö³íîâà äîñòóï-
í³ñòü. Ðîçö³íêè íà ñåêñ-ïîñëóãè ó ñòî-
ëèö³ ð³çíÿòüñÿ â³ä ÿêîñò³ “íàäàíèõ ïî-
ñëóã”. Ñåðåäíÿ âàðò³ñòü ¿õ — $50—100,
³íîä³ — $300. Õòîñü õî÷å äåøåâøå —

áóäü ëàñêà. Âåëèêà Ê³ëüöåâà ÷è Áðîâàð-
ñüêèé ïðîñïåêò çàïðîïîíóþòü òîâàð íà
êøòàëò óñå ïî 50 ãðí. Áàãàòî ïîâ³é ìîæ-
íà çóñòð³òè ó í³÷íèõ êëóáàõ ÷è ðåñòîðà-
íàõ. Øèðîêî ïðàêòèêóþòüñÿ âè¿çäè ç
ä³â÷àòàìè â êîòåäæ³ çà ì³ñòî. “Âóëè÷íà
ïðîñòèòóö³ÿ íèí³ íåïîïóëÿðíà, ÿê ³ ãî-
òåëüíà,— ðîçïîâ³äàº çàñòóïíèê íà÷àëü-

íèêà ÖÃÇ ÃÓ ÌÂÑ ó Êèºâ³ Âîëîäèìèð
Äìèòðåíêî.— Îõî÷èì ðîçñëàáèòèñÿ ñâî¿
ïîñëóãè íèí³ ïðîïîíóþòü ì³í³-áîðäåë³,
ÿêèõ ùîðàçó á³ëüøàº”.

Ñõåìà ðîáîòè áîðäåëü÷èê³â äóæå ïðîñ-
òà: ïðè¿æäæà ïðàöþº ñïî÷àòêó íà äîñâ³ä-
÷åíó “ìàìöþ”. ×åðåç ð³ê-ï³âòîðà, êîëè îñ-
âî¿òüñÿ, óæå ìîæå ðîçïî÷èíàòè âëàñíèé
á³çíåñ. Äî ñï³âïðàö³ çàïðîøóº ñâî¿õ çåì-
ëÿ÷îê.

Çà äàíèìè Öåíòðó ãðîìàäñüêèõ çâ’ÿç-
ê³â ÃÓ ÌÂÑ, ó ñòîëèö³ íèí³ íàë³÷óºòüñÿ
ïîíàä 4 òèñ. ïîâ³é. Ùîðîêó öÿ öèôðà
çá³ëüøóºòüñÿ. Ìàéæå âñ³ ç ³íøèõ ðåã³î-
í³â. ¯äóòü äî ì³ñòà ç Êè¿âñüêî¿, ×åðí³ã³â-
ñüêî¿, Ñóìñüêî¿, ×åðêàñüêî¿, Æèòîìèð-
ñüêî¿ îáëàñòåé ³, ãîëîâíèì ÷èíîì, ç îä-
í³º¿ ïðè÷èíè: ñïîä³âàþ÷èñü çíàéòè çàðî-
á³òîê, ³ äîáðå, ÿêùî ëåãêèé

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Київсь і "нічні метели и" становлять сьо одні неабия он ренцію
найпоп лярнішим т ристичним маршр там столиці. Власне, нині
це один із чинни ів, я ий найбільше приваблює т ристів до нашо о
міста. Завітавши до "матері міст р сь их", вони зазвичай же зна-
ють, ди їм зверн тися: дістали нап ття від тих, хто же навтішав-
ся раїнсь ими дівчатами.
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"

о олош є он рс
на право розміщення ре ламної прод ції

на станціях метрополітен та зовні р хомо о с лад .

УМОВИ КОНКУРСУ
1. Ор анізатор он рс - КП "Київсь ий метрополітен".

2. Учасни и он рс - юридичні та фізичні особи.
До часті он рсі не доп с аються с б'є ти осподарсь ої
діяльності або їх часть он рсі може б ти приз пинена разі,
оли вони:
- визнані бан р тами або стосовно них пор шено справ про
бан р тство;
- переб вають стані лі відації;
- припинили свою осподарсь діяльність;
- пор ш вали раніш ладені до овори з КП “Київсь ий метрополітен".

3. Мета он рс - визначення най ращої омерційної пропозиції.
3.1. Переможця он рс визначає Спеціальна омісія
метрополітен , на я по ладаються обов'яз и по визначенню
переможця он рс .
3.2. Оцін а он рсних пропозицій здійснюється на основі наст пних
ритеріїв:
а) ціна;
б) найбільш привабливі х дожньо-архіте т рні рішення.
3.3. Спеціальна омісія КП “Київсь ий метрополітен" залишає за
собою право відхилити он рсн пропозицію на любом етапі
оцін и.
3.4. У разі наявності двох і більше одна ових пропозицій
переможець визначається на др ом етапі он рс .
3.5. О олошення про рез льтати он рс п блі ються в засобах
масової інформації після хвалення Спеціальної омісії
метрополітен рішення про надання дозвол на ладання з
переможцем он рс до овор на розміщення ре лами.

4. Інформація про об'є ти для розміщення ре лами (п.п.12, 13).

5. Основні мови он рс :
5.1. Термін розміщення ре лами 1 рі .
5.2. Почат овий розмір за розміщення ре лами: 120 000,00 рн (з
ПДВ) за одн станцію та 15 000,00 рн (з ПДВ) за 1 потя (5 ва онів)
в місяць.
5.3. Оплата за право розміщення ре лами здійснюється протя ом
15 днів з момент підписання до овор з переможцем он рс .
5.4. Сплата реєстраційно о збор за часть он рсі на право
розміщення ре лами по ожном лот (1 лот - 1 станція, 1 лот -
1 потя ) 1000 рн.
Реєстраційний збір спрямов ється на розрах н овий рах но КП
"Київсь ий метрополітен" на ор анізацію проведення он рс та
поверненню не підля ає.

6. Учасни и он рс повинні до дати проведення он рс
ознайомитись з мовами до овор .

7. Для часті он рсі заявни ом подаються наст пні до менти:
7.1. Заява (на ім'я заст пни а начальни а КП "Київсь ий
метрополітен").
7.2. Копія стат т або положення для юридичної особи.
7.3. Копія свідоцтва про державн реєстрацію.
7.4. Копія довід и ор ан статисти и про в лючення часни а до
ЄДРПОУ.
7.5. Копія паспорта (стор. 1, 2, 11) для фізичної особи.
7.6. Копія ідентифі аційно о од для фізичної особи.
7.7. Копія довід и про взяття на облі платни а подат .

8. Кон рсні пропозиції (плата в ривнях) на ожний лот о ремо
(1 лот - 1 станція, 1 лот - 1 потя (п'ять ва онів)) - запечатаний
онверт з написом "На он рс". На онверті мають б ти зазначені
об'є ти (лоти) для розміщення ре лами та назва часни а он рс .

9. Платіжний до мент, що засвідч є сплат реєстраційно о збор
за часть он рсі на право розміщення ре лами.
Призначення платеж : реєстраційний збір за часть он рсі на
право розміщення ре лами на майні ом нальної власності.
Одерж вач: КП "Київсь ий метрополітен"; р/р 2600000990432 в
ВАТ КБ “Хрещати " в м. Києві, МФО 300670, ЄДРПОУ 03328913.

10. Термін прийняття он рсних пропозицій - 15 днів з момент
п блі ації о олошення про он рс.

11. Кон рсні пропозиції приймаються КП "Київсь ий метрополітен"
за адресою: 03055, м.Київ, пр.Перемо и, 35, .614-616, телефони
для довідо : 238-44-88, 238-54-60.

12. Перелі станцій для розміщення ре ламної прод ції:
Святошино-Броварсь а лінія: А адеммістеч о, Житомирсь а,
Святошин, Нив и, Берестейсь а, Ш лявсь а, Політехнічний інстит т,
Гідропар , Лівобережна, Дарниця, Черні івсь а, Лісова, Театральна
(е спон вання з 01.12.2007);
К ренівсь о-Червоноармійсь а лінія: Либідсь а, Палац “У раїна",
Респ блі ансь ий стадіон, Майдан Незалежності, Поштова площа,
Контра това площа, Петрів а, Оболонь, Мінсь а, Героїв Дніпра;
Сирець о-Печерсь а лінія: Бориспільсь а, Палац Спорт
(е спон вання з 01.12.2007), Л 'янівсь а (е спон вання з
01.01.2008), Хар івсь а, Позня и, Слав тич, Осо ор и, Вид бичі,
Др жби народів, Печерсь а, Кловсь а, Доро ожичі, Сирець.
Учасни и он рс надають он рсн пропозицію о ремо по ожній
станції ( ожном лот , 1 лот - 1 станція).
13. Кіль ість потя ів під розміщення ре лами - 100 потя ів (1 потя
- п'ять ва онів). Під отов а потя до і після про ат здійснюється
о ремо, за рах но претендента.
1 лот - 1 потя (п'ять ва онів).

Заст пни начальни а
КП "Київсь ий метрополітен" С.М.Три бен о

Ре іональне відділення
Фонд державно о майна У раїни

по м.Києв
повідомляє про підс м и приватизації шляхом
ви п об'є та ом нальної власності р пи А:

- нежилі приміщення за альною площею 64,10 в.м за
адресою: 04060, м.Київ, в л. Щ сєва/Телі и Олени, 2/19, літ. А.
Приватизовано юридичною особою за 390 996,00 рн, в
том числі ПДВ - 65 166,00 рн.

Головне правління льт ри і мистецтв
ви онавчо о ор ан Київради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
здійснює форм вання резерв на заміщення

ва антної посади дире тора
ом нально о підприємства "Київ інофільм".

Бажаючим необхідно надати наст пні до менти:
1. Заяв на ім'я Київсь о о місь о о олови про призначення на
посад .

2. Особовий листо по облі адрів.
3. Автобіо рафію.
4. Копії до ментів про освіт , на овий ст пінь, вчене звання,
засвідчені в становленом поряд .

5. Копію тр дової ниж и, засвідчен в становленом поряд .
6. Дві фото рафії розміром 4х6 см.
7. Довід про стан здоров'я, том числі психічно о.
8. Пропозиції щодо розвит та діяльності ом нально о
підприємства "Київ інофільм".

Вимо и: освіта вища, ві до 45 ро ів, досвід роботи на ерівних
посадах не менше 5 ро ів.
До менти приймаються протя ом тижня з дня оп блі вання за
адресою: м.Київ-04, б львар Т. Шевчен а, 3, аб. 330.

До ва и ерівни ів підприємств, станов, ор анізацій,
фірм, житлово-е спл атаційних онтор та меш анців!

З 15 до 29 серпня 2007 р. част ово Солом'янсь ом районі
(тепломережі від районної отельні РК "Відрадний", житловий масив
Відрадний) проводитим ться випроб вання теплових мереж.
У зв'яз з цим постачання арячої води б де припинено,

починаючи з 18.00 14 серпня.
Випроб вальні зони теплових мереж розміщені в межах:
в лиць Козелець ої, Авторемонтної, б львар Лепсе, в лиць

Василен а, Виборзь ої, пров л Машиноб дівно о, в лиць
Т пи ова, Леваневсь о о, Ніжинсь ої, Галана, здовж залізничної
олії, в лиці Пост-Волинсь ої.
У разі вини нення пош оджень теплових мереж подавання арячої

води затрим ватиметься на час, необхідний для їх ремонт , про що
б де додат ово повідомлено житлово-е спл атаційні ор анізації.
Власни и підвальних та напівпідвальних приміщень, в я их або

пор ч з я ими проходять теплові мережі, мають вжити заходів щодо
збереження матеріальних цінностей разі пош одження теплових
мереж.
На в лицях, садибах, підвалах б дин ів, де проходять теплові

мережі, можливі пош одження підземних тр бопроводів з
вини ненням провалин та ви идів арячої води на поверхню.
Б дьте обережні, попередж йте дітей про небезпе . Не

наближайтеся самі і не доп с айте дітей до провалин та
місць виход арячої води та повідомляйте про та і випад и
за телефонами:
Солом'янсь ий район — 272-23-73, 497-01-00.
Довід и за телефоном інформаційно-довід ової сл жби

АК “Київенер о" — 088.

АК "Київенер о"

До ва и ерівни ів підприємств, станов, ор анізацій,
фірм, житлово-е спл атаційних онтор та меш анців!

З 14 до 28 серпня 2007 р. част ово Голосіївсь ом ,
Печерсь ом , Дарниць ом районах (тепломережі від
теплома істралей № 3,4,5,6,7 ТЕЦ-5, житлові масиви Терем и-1,
Терем и-2, Деміїв а (част ово), Саперна Слобід а, Позня и,
Осо ор и (част ово) проводитим ться випроб вання теплових
мереж.
У зв'яз з цим постачання арячої води б де припинено,

починаючи з 14.00 13 серпня.
Випроб вальні зони теплових мереж розміщені в межах:
- в лиць Рев ць о о, Вишня івсь ої, Кр шельниць ої, Гмирі,

проспе т Бажана, Дніпровсь ої набережної, в лиці Ахматової,
проспе т Гри орен а, в лиці Дра оманова (Дарниць ий район);
- залізничної олії, в лиці Саперно-Слобідсь ої, проспе т На и,

в лиці Голосіївсь ої, Голосіївсь о о проспе т , в лиць Героїв
Оборони, Потєхіна, Заболотно о, Лятошинсь о о, Крейсера
"Аврори", Я бовсь о о, Ломоносова, Василь івсь ої, Стельмаха,
К станайсь ої, К станайсь о о пров л , Червонозоряно о
проспе т (част ово), в лиць Кірово радсь ої, Фрометівсь ої,
Ямсь ої, Федорова, Димитрова, Антоновича, Фіз льт ри, Вели ої
Василь івсь ої ( Голосіївсь ий район);
- в лиць Вели ої Василь івсь ої, Димитрова, Анрі Барбюса,

Лабораторно о пров л , в лиць Літньої, Щорса, Предславинсь ої,
Л м мби, Ковпа а, К дрі, Чесь ої, Менделєєва, Філатова, б львар
Др жби народів (Печерсь ий район).
У разі вини нення пош оджень теплових мереж подавання арячої

води затрим ватиметься на час, необхідний для їх ремонт , про що
б де додат ово повідомлено житлово-е спл атаційні ор анізації.
Власни и підвальних та напівпідвальних приміщень, в я их або

пор ч з я ими проходять теплові мережі, мають вжити заходів щодо
збереження матеріальних цінностей разі пош одження теплових
мереж.
На в лицях, садибах, підвалах б дин ів, де проходять теплові

мережі, можливі пош одження підземних тр бопроводів з
вини ненням провалин та ви идів арячої води на поверхню.
Б дьте обережні, попередж йте дітей про небезпе . Не

наближайтеся самі і не доп с айте дітей до провалин та
місць виход арячої води та повідомляйте про та і випад и
за телефонами:
Дарниць ий район — 566-13-48, 570-33-04 ;
Голосіївсь ий район (Терем и-1, Терем и-2, Деміїв а) —

249-47-29, 529-88-75;
Печерсь ий, Голосіївсь ий райони — 528-11-69, 272-23-73,

529-88-75.
Довід и за телефоном інформаційно-довід ової сл жби

АК “АК "Київенер о" — 088.

“АК "Київенер о"

Святошинсь ий районний с д
м. Києва (03148, м. Київ, в л.
Я. Коласа, 25-А, аб. № 4)
повідомляє, що 16.06.2007 ро
Святошинсь им районним с дом
м. Києва прийнято заочне рішення
по справі за позовом Кредитної
спіл и "Гарант" до Корх І оря
Івановича про стя нення забор о-
ваності за редитним до овором,
я им позовні вимо и задоволено.

ВДВС Шевчен івсь о о РУЮ в
м.Києві повідомляє, що від рито
ви онавче впровадження
№234/663/20, 192/551/20 від
20.09.2006 та 11.04.2006 про
стя нення бор з Маз рен а Юрія
Ми олайовича на ористь Стри-
жевсь ої А.В. та Гантім рова В.І.

Сидорч Володимир Станісла-
вович ви ли ається в с дове
засідання по роз ляд цивільної
справи за позовом ТОВ
“У раїнсь ий промисловий бан ” до
Сидорч а В.С. про стя нення
забор ованості на 09.30 16 серпня
2007 ро в Деснянсь ий район-
ний с д м. Києва (м. Київ, просп.
Мая овсь о о, 5-В, аб.33).

Печерсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає Слободіна Володимира Соломо-
новича (відповідача) по цивільній справі за
позовом Каліщ -Слободін Т.М. до Слобо-
діна В.С. про надання дозвол на виїзд
неповнолітньо о ромадянина У раїни за
ордон, попередній роз ляд я о о
відб деться 13 серпня 2007 о 10.00 за
адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 36,
під олов ванням с дді Умнової О.В. У разі
неяв и в с дове засідання відповідача
Слободіна В.С. або йо о представни а з
належно оформленим дор ченням справа
б де роз лян та Ваш відс тність
відповідності до ст. 169 ЦПК У раїни.

Cвятошинсь ий районний с д м. Києва
(03148, м. Київ, в л. Я ба Коласа, 27-А,
зал №5) ви ли ає П ш арен о Надію
Миронівн по цивільній справі за позовом
КС "ВІТЯЗЬ" про стя нення бор за
редитним до овором в с дове засідання
20 серпня 2007 ро на 09.00. У разі
неяв и та неповідомлення с д про
причини неяв и в с дове засідання
справа б де роз лядатися за наявними
справі до азами.

Святошинсь ий районний с д м. Києва
(03148, м. Київ, в л. Я. Коласа, 25-А, аб.
№ 4) ви ли ає Забольсь Алл Сер іївн ,
Забольсь о о Дмитра Володимировича
в я ості відповідачів по цивільній справі
за позовом Мара шевої Ірини
Володимирівни, Піпота Валерія
Всеволодовича про позбавлення
бать івсь их прав, стя нення аліментів та
призначення опі и, с дове засідання на
10.00 18.09.2007 ро . В разі неяв и та
неповідомлення с д про причини неяв и
в с дове засідання справа б де
роз лядатись відс тність відповідачів
за наявними справі до азами.

ОГОЛОШЕННЯ про ви ли в с д Чорно о
Ми ит Оле сандровича, А аєв Олен
Володимирівн , Чорно о Оле сандра
Омеляновича, Бессмертн Людмил
Леонідівн . У провадженніШевчен івсь о о
районно о с д м.Києва знаходиться
цивільна справа №2-3619/07 за позовом
Тов на Костянтина Трохимовича до
Шевчен івсь ої районної державної
адміністрації м. Києва, Бессонової О.А.,
Бессмертної Л.Л., Чорно о О.О., Чорно о
М.О., А аєвої О.В., про визнання
розпорядженняШРДА недійсним та визнання
недійсним до овор півлі-продаж . Роз ляд
зазначеної справи повторно призначено на
16.08.2007р. о 12.00 в Шевчен івсь ом
районном с ді м.Києва, аб. 28, с ддя
Коваль М.П. (адреса с д : м. Київ, в л.
Смирнова- Ласточ іна, 10-Б). С д ви ли ає
Чорно о М.О., А аєв О.В., Чорно о О.О.,
Бессмертн Л.Л. с дове засідання я
відповідачів. Яв а до с д є обов'яз овою. У
разі неяв и відповідачів, справа б де
роз лядатися за наявними матеріалами.
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Посвідчення лі відатора аварії
на Чорнобильсь ій АЕС,
ате орія 2, серія А, №375288,
на ім'я Двора а Петра
Оле сандровича вважати
недійсним.

Посвідчення лі відатора аварії
на Чорнобильсь ій АЕС,
ате орія 2, серія А, №319495,
на ім'я Д нд а Анатолія
Федоровича вважати
недійсним.

Посвідчення лі відатора аварії
на Чорнобильсь ій АЕС,
ате орія 2, серія А, №194200,
на ім'я Д пля а Віталія
Дмитровича вважати
недійсним.

Посвідчення лі відатора аварії
на Чорнобильсь ій АЕС,
ате орія 2, серія А, №331500,
на ім'я Писан а Володимира
Михайловича вважати
недійсним.

Посвідчення лі відатора аварії
на Чорнобильсь ій АЕС,
ате орія 2, серія А, №228595,
на ім'я Желепи Сер ія
Івановича вважати недійсним.

Посвідчення особи, я а
постраждала внаслідо
чорнобильсь ої атастрофи,
ате орія 1, серія А, №109266
та в лад , на ім'я С рип и
Володимира Петровича
вважати недійсними.

Кольороподіл А2 (формат 660х560 mm)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а, репроцентр азети “Хрещати ”.

Тел.: 235-82-72, 234-12-55

Internet: repro.kreschatic.kiev.ua



Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü,
ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³â-
í³÷íî-ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ.

Òåìïåðàòóðà ó ï³âäåíí³é ÷àñ-
òèí³ òà çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ âíî÷³
+21°...+23°Ñ, âäåíü +27°...+33°Ñ.
Íà ðåøò³ òåðèòîð³¿ âíî÷³
+17°...+21°Ñ, âäåíü +28°...+32°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàð-
í³ñòü, ïåðåâàæíî áåç îïàä³â.

Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 2—5
ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+23°...+29°Ñ, âíî÷³ +17°...+23°Ñ

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 2615

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä, 
âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 6 ñåðïíÿ 
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☺ “Äåðæàâà äî öüîãî íå ìàº í³ÿêèõ â³äíîñèí”.
☺ “ß ïîâåðòàþñü, ùîá ïðèïèíèòè áåçëàä ³ äàòè ñïðàâåäëèâèé ïî-

ðÿäîê”.
☺ “Òå, ùî ðîáèòü Þùåíêî ç ðîçãóëÿâø³ìñÿ íàö³îíàë³çìîì, çíà-

õîäèòü ó äåêîãî ï³äòðèìêó”.
☺ “Ôàêòè÷íî áóëà îäíà é òà æ êîìàíäà, ÿêó íàçèâàþòü øàéêîþ”.
☺ “Çàòåëåôîíóéòå ³ çàìîâòå íàñàäêè äëÿ âóõ ³ íîñà”.
☺ “ß çàðàç ¿æäæó ïî çóñòð³÷àõ, ³ ëþäè ïèòàþòü, ÷îìó ìè òàê ïî-

ãàíî æèâåìî”.
☺ “ß ãîòîâèé öèôðàìè ³ ôàêòàìè ãîâîðèòè ïðî ä³ÿëüí³ñòü òîãî

ïåð³îäó”
Під от вала Оль а ДЯЧЕНКО, “Хрещати ”

Ñ Ë Ó Õ À Þ × È  Ð À Ä ² Î

Ãîðîñêîï êèÿíèíà íà 7 ñåðïíÿ
День видасться надзвичайно ці авим і мет шливим. Нічо о не план йте, одна доведеться змі-

нювати плани, я мовиться, на ход . Пристосов йтеся до обставин, живіть реальністю (а вона
пре расна!), заб вши про мин ле та не д маючи про майб тнє. За небесним приписом, д ша
має взяти тайм-а т й перепочити від поб тових проблем. Я омо а більше спіл йтеся з роз м-
ними людьми, читайте, ризіть раніт на и: б дь-я а інформація проллється бальзамом на ва-
ш д ш . Ува а: сьо одні заверш ється “ альмівний” період (розпочався 8 вітня) сфері ма-
теріально о.

ОВНИ, ви чарівні в сердечній щирості та відвертості, немов ян ол, що зійшов з Небес... Та ими й залишай-
теся!
ТЕЛЬЦІ, я що вас д ховний олод, ш айте інтеле т альне пасовись о — сьо одні ви йо о неодмінно знай-

дете, бо том , хто ст ає в двері, вони завжди відчиняться.
БЛИЗНЯТА, навчайте не на словах, а на власном при ладі, я потрібно робити. Мобілізація творчих арсе-

налів потрібна для професійної самореалізації.
РАКИ, вам не слід йти на передов — перем ніться на “партизанщин : та тиш ом-ниш ом і рошенят за-

робите. “Під ин ть” ви ідн халт р .
ЛЕВИ, нарешті на ам рном небосхилі сяє сонце і жодної хмарин и! Т с йтеся, ловіть драйв! Знайомства

нинішньо о дня запро рамовані на щасливий фінал!
ДІВИ, в ролі сл жбово о інтри ана ви майже неперевершені! Ці аво, а що робив би шеф без вашої мітли-

вості, адже ви б д єте насамперед йом ар’єр ?..
ТЕРЕЗИ, йте залізо, по и аряче... Вас охають (очі йте освідчення), том постарайтеся відповісти вза-

ємністю на цей Божественний подар но .
СКОРПІОНИ, ви вболіваєте за ар’єр ?.. Триво и безпідставні, ось-ось потеч ть роші рі ою. А патрона не

завадило б задобрити ори інальним презентом. Йом імпон ють модні та престижні подар н и.
СТРІЛЬЦІ, нині на шлях вашо о самоствердження (що 3 місяці б в пере ритий армічним “шла ба мом”)

зелене світло. Ведіть ділові пере овори, домовляйтеся, р хайтеся впевнено до мети. Ви піднялися на полі-
тичн арен , авторитет набирає запаморочливих обертів!
КОЗОРОГИ з оратим ть і вос ресатим ть, в лючившись тр довий марафон. Стим л є, “світять” непо а-

ні роші. Одна не перетворіться на робота, поряд із вами живі люди, з я ими треба зад шевно спіл вати-
ся, ділитися ідеями, досвідом.
ВОДОЛІЇ, серця протилежної статі для вас — немов ці ава ниж а, я хочеться “про овтн ти” вмить, не

від ладаючи на завтра...
РИБИ, причеп ріть сімейне ніздо та робоче місце. Не заб дьте ви ин ти старі речі. Нині ви ле о з ними

попрощаєтеся. На ар’єрних ма істралях “пробо ” же немає, тож мчіть перед до мети, форт на з вами
Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,

астроло

Т Е Л Е П А Т Д А Х

О Я М А Е Л І К С И Р

Т Е Р П С И Х О Р А Е

Д І М Н У П Л Ю Щ
Ш Р А П І Р А А Н А

Т И Р Е Е К Е Р П А Т

Ю Л І Й Р Н А В И К И

К О К Ш А С Л А К

Ор анізатор — реда ція азети Київсь ої місь ої ради “Хрещати ”
Генеральний спонсор — олова Шевчен івсь ої районної

м. Києві державної адміністрації Ві тор Пилипишин.
Спонсор др о о етап — президент Міжнародно о бла одійно о

Фонд Святої Марії Ганна Маті о-Б бнова
Триває он рс “Ер дит” для читачів “Хрещати а”. До часті запрош ються

всі охочі. Переможці др о о етап (травень-серпень) визначатим ться
за іль істю набраних за цей час балів. Підс м и третьо о, за лючно о,
етап б де підбито р дні.
Щовівтор а п блі ватим ться три запитання і чотири варіанти відповідей,

та лише одна б де правильною, за неї нарахов ватиметься бал. Учасни имо-
ж ть запропон вати свої запитання (надіславши серо опію джерела). Серед
он рсантів, чиї запитання ви ористають, б де розі рано три призи.
Дванадцять читачів, отрі набер ть найбільше поетапних балів, отрима-

ють призи. То о, хто за підс м ами трьох етапів здоб де найбільше балів,
б де визнано переможцем. На ньо о че ає с перприз.

Вед чий — Оле сандр Яремен о
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Ïîçíà÷òå ïðàâèëüí³ â³äïîâ³ä³ é íàä³øë³òü ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â (çà ïîøòîâèì
øòåìïåëåì) îðèã³íàë êóïîíà íà àäðåñó ðåäàêö³¿. Âêàæ³òü ïð³çâèùå òà ³ì’ÿ,
êîíòàêòíèé òåëåôîí

У першом ре лярном
плані заб дови Києва 1837
ро передбачалося ство-
рення ново о місь о о цен-
тр на перехресті:

а Вели ої Мостової в лиці та
Боричево о звоз

б Бібі овсь о о б львар та
Університетсь ої в лиці

в в лицьТеатральної та Іванів-
сь ої
в лиць Золотої та Підвальної

Цей б дино Києві нази-
вають “Роліт”, зведенню
др ої чер и я о о в 1939
році заважав дерев’яний
дореволюційний б дино .
Коли йо о зносили, в стіні
знайшли зам рований:

Відповіді на запитання 12- о т р :
1-б ( азета “Поштовий вісни ”.— 2005.— № 3.— С. 5.);

2-в (ж рнал “Етнос і льт ра”.— 2005-2006.— № 2,3.— С.180);
3-б ( азета “Киевс ие ведомости”.— 8. 02. 01.— С.13)

а с арб монет і бон царсь ої
Росії
б жіночий с елет
в арсенал во непальної зброї
почат ХХ століття
с арб ювелірних при рас
Сюжет стріч и Орсона
Уелсса “Громадянин
Кейн”, я , за оцін ами
е спертів, називають “ ра-
щим фільмом сіх часів і
народів”, за р ч ється з
момент смерті ма ната
Кейна, я ий, помираючи,
прошепотів про себе лише
одне слово:

а Revevie
б Rubbish
в Retaliation
Rosebud
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1
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“Çàòåëåôîíóéòå ³ çàìîâòå íàñàäêè 
äëÿ âóõ ³ íîñà”

Îëåêñ³é ÃÎËÎÁÓÖÜÊÈÉ,
ïîë³òîëîã:
— ß ñòàâëþñÿ äî öüîãî äóæå ñïî-

ê³éíî. Ó êîæíîãî ïîë³òèêà ñâî¿
îñîáëèâîñò³ çàïàì’ÿòîâóâàííÿ, âè-
ãîëîøåííÿ ïðîìîâè. Âñå çàëåæèòü
â³ä éîãî çä³áíîñòåé. Òàê³ ñàì³ ñóô-
ëåðè âèêîðèñòîâóº ïðåçèäåíò
ÑØÀ, íàïðèêëàä. ² ùî ç öüîãî? ²í-
øà ð³÷, ïîë³òèêà òðåáà îö³íþâàòè
çà êîðèñí³ñòþ äëÿ ñóñï³ëüñòâà. Äó-

ìàþ, äëÿ ëþäåé, ÿê³ ãîëîñóâàòè-
ìóòü çà ßíóêîâè÷à, íåìàº ð³çíèö³,
êîðèñòóâàâñÿ â³í òàêèì ñóôëåðîì
÷è í³.

Êîñòÿíòèí ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ,
ïîë³òîëîã:
— Ùîá ïðîäåìîíñòðóâàòè òåõ-

í³÷íó ì³öü, íåáàéäóæ³ñòü äî íî-
âèõ òåõíîëîã³é. Äëÿ ÷îãî ïîë³òèê
êóïóº äîðîã³ ðó÷êè, êîñòþìè? Äëÿ

âèáîðöÿ öå íå ãîëîâíå, à îñü êî-
ëåãè ïî ïîë³òè÷íîìó ³ñòåáë³øìåí-
òó ã³äíî îö³íÿòü: ìîâëÿâ, ó õëîï-
öÿ öå âæå º, à ó ìåíå ùå íåìàº?
×îìó âñ³ ïîë³òèêè õîäÿòü ó Áð³î-
í³? Ïðèãàäàéòå, êîëè åêñ-ïðåçè-
äåíò Êó÷ìà íàäÿã ñèíþ ñîðî÷êó,
éîãî ïî÷àëè êîï³þâàòè. Öå ïèòàí-
íÿ “çàêîíîòâîð÷îñò³ ó ìîä³”, à íå
ëèøå áàæàííÿ ÷èìñü âèä³ëèòèñÿ.
ß ïðèïóñêàþ, ùî òàê³ ñóôëåðè
ïî÷íóòü âèêîðèñòîâóâàòè é ³íø³
ë³äåðè óêðà¿íñüêîãî ïîë³òèêóìó.

Âàäèì ÊÎËÅÑÍÈ×ÅÍÊÎ,
äåïóòàò V ñêëèêàííÿ â³ä Ïàðò³¿

ðåã³îí³â:
—Âëàñíå êàæó÷è, ÿ íå ñòåæèâ çà

òåõí³÷íèì îáëàøòóâàííÿì ç’¿çäó.
Ìåíå á³ëüøå ö³êàâèëà ïðîìîâà ë³-
äåðà. Ñòîñîâíî æ ñóôëåð³â ìîæó
ïðèïóñòèòè, ùî ¿õ îðåíäóâàëè ðà-
çîì ³ç ³íøîþ òåõí³êîþ, ÿê çàçâè-
÷àé ðîáëÿòü íà òàêèõ çàõîäàõ

Â³êòîð ßíóêîâè÷ ïðî÷èòàâ
ñâîþ ïðîìîâó ç ÷èñòîãî àðêóøà

Під час з'їзд Партії ре іонів раїнці мо ли побачити
досить незвичні дві підстав и біля мі рофонів. Я з'яс -
валося, це б ли рід о ристалічні с флери — новітні
розроб и піар-техноло ів. Зовні мають ви ляд прозоро-
о с ла, а на боці до то о, хто вист пає, "біжить" запи-
сана заздале ідь промова. Для чо о Ві торові Ян ови-
ч знадобився прихований с флер під час о олошення
першої п'ятір и виборчо о спис Партії ре іонів? Про
це ми нама алися дізнатися політоло ів та політи ів.
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