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РОЗСЛІДУВАННЯ ВЕДЕ
БОГУН
В У раїні з’являться нові борці
за справедливість

²ãðè ñê³í÷èëèñÿ
Íåçàêîíí³ ãðàëüí³ àâòîìàòè â Ïîä³ëüñüêîìó
ðàéîí³ äåìîíòóþòü

Ó÷îðà ïðåäñòàâíèêè êîì³ñ³¿ ç ïå-
ðåâ³ðêè äîðó÷åííÿ Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè ç ïèòàíü áëàãîóñò-
ðîþ ñï³ëüíî ç Ãîëîâíèì óïðàâë³í-
íÿì âíóòð³øí³õ ñïðàâ (ÃÓÂÑ) òà
÷èíîâíèêàìè Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ ïå-
ðåâ³ðèëè 5 îá’ºêò³â ãðàëüíîãî á³ç-
íåñó ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ òà çà-
ô³êñóâàëè ÷èñëåíí³ ïîðóøåííÿ çà-
êîíîäàâñòâà. Ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè áó-
ëî âñòàíîâëåíî, ùî íà Êîíòðàê-
òîâ³é ïëîù³ äâà çàêëàäè ãðàëüíî-
ãî á³çíåñó — “Ì³ðàæ” òà “Äåñàíò”
ôóíêö³îíóþòü áåç æîäíèõ ë³öåí-
ç³é òà äîçâîë³â. Íà ïðîñïåêò³ Ñâî-
áîäè,2 ïðåäñòàâíèêè çàêëàäó
ãðàëüíîãî á³çíåñó ìåðåæ³ “Äæåê
ïîò” íàäàëè ë³öåíç³þ, òåðì³í ÿêî¿
äàâíî çàê³í÷èâñÿ. À íà ïðîñïåêò³
Ñâîáîäè, 5 — ïîêàçàëè ïðîñòðî÷å-
íèé äîçâ³ë íà ä³ÿëüí³ñòü çà ³íøîþ
àäðåñîþ. À ãðàëüíèé çàêëàä íà-
âïðîòè ïðîñïåêòó Ïðàâäè,100

ôóíêö³îíóâàâ, íå ìàþ÷è íàâ³òü äî-
çâîëó íà ðîçì³ùåííÿ ìàëî¿ àðõ³-
òåêòóðíî¿ ôîðìè.

“Ó ïåðøó ÷åðãó ìàþòü íåñòè â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü ãîëîâè ðàéîííèõ äåð-
æàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é ³ â³äïîâ³äí³
êåð³âíèêè ðàéîííî¿ ëàíêè â ì³ñò³
Êèºâ³. ² òîìó ç íèìè áóäåìî äå-
òàëüíî ðîçáèðàòèñÿ”,— íàãîëîñèâ
çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Âîëî-
äèìèð Ãîëîâà÷. Çà éîãî ñëîâàìè,
íàðàç³ ñòâîðåí³ ðîáî÷³ ãðóïè â êîæ-
íîìó ðàéîí³, ÿê³ çä³éñíþâàòèìóòü
ïåðåâ³ðêè ùîäî äîòðèìàííÿ ë³öåí-
ç³éíèõ âèìîã ñóá’ºêòàìè ãðàëüíî-
ãî á³çíåñó. “Ïåðåâ³ðêè ìàòèìóòü
êîìïëåêñíèé õàðàêòåð, àäæå ïåðå-
â³ðÿòèìóòü íå ëèøå ñóá’ºêòè ãðàëü-
íîãî á³çíåñó, à é â³äïîâ³äí³ óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñüêî¿ âëàäè, ÿê³ ìàþòü êîí-
òðîëþâàòè ¿õíþ ä³ÿëüí³ñòü. Âæèâà-
òè íàëåæíèõ çàõîä³â ðåàãóâàííÿ ìàº
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ âíóòð³øí³õ

ñïðàâ (ÃÓÂÑ) ì³ñòà, àëå âîíî, ÿê
çàñâ³ä÷óþòü ðåàë³¿, ìëÿâî âèêîíóº
ïîêëàäåí³ íà íüîãî îáîâ’ÿçêè. Ïî-
òð³áíî àêòèâ³çóâàòè öþ ä³ÿëüí³ñòü ³
ðîç³áðàòèñÿ, õòî äîïóñòèâ ³ñíóâàí-
íÿ òàêîãî áåçëàäó â ì³ñò³”,— ïîâ³-
äîìèâ ïàí Ãîëîâà÷.

“Ï³ä ÷àñ ö³º¿ ïåðåâ³ðêè çàô³êñó-
âàëè ïîðóøåííÿ ë³öåíç³éíèõ óìîâ.
Äåÿê³ ï³äïðèºìö³ ïîäàëè çàÿâè íà
îòðèìàííÿ ë³öåíç³¿ äî ÊÌÄÀ. Ùî-
ïðàâäà, ðîçïîðÿäæåííÿ ùå íå ï³ä-
ïèñàí³, à òîìó ¿õíÿ ä³ÿëüí³ñòü íà-
ðàç³ íåçàêîííà”,— çàóâàæèâ çàñòóï-
íèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ë³öåí-
çóâàííÿ òà ç ïèòàíü ðåºñòðàö³¿ Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðåãó-
ëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè òà ï³äïðèºìíèö-
òâà ÊÌÄÀ Îëåêñ³é Ñòîÿíîâñüêèé.

Ïðåäñòàâíèêè Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ
â³äïîâ³äàëüíîñò³ íà ñåáå íå áåðóòü
çà ôóíêö³îíóâàííÿ íåëåãàëüíèõ çà-
êëàä³â ãðàëüíîãî á³çíåñó, à ò³ëüêè
ðóêàìè ðîçâîäÿòü. ßê ïîâ³äîìèâ
“Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê ãîëîâè
Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ Â³êòîð ×îðíèé,
ðåàãóâàòè íà íåçàêîííó ä³ÿëüí³ñòü
ñóá’ºêò³â ãðàëüíîãî á³çíåñó ìàþòü
â ïåðøó ÷åðãó ïðàâîîõîðîíí³ îð-
ãàíè. “Íà ñüîãîäí³ æîäíîãî îô³-
ö³éíîãî çâåðíåííÿ â³ä ïðåäñòàâíè-
ê³â ÃÓÂÑ ì³ñòà äî Ïîä³ëüñüêî¿
ÐÄÀ íå áóëî. Àäæå ñàìå âîíè ïî-
âèíí³ ³í³ö³þâàòè äåìîíòàæ ³ âèâå-
çåííÿ öèõ àâòîìàò³â”,— íàãîëîñèâ
ïàí ×îðíèé

Çåìëÿ — êèÿíàì
Ìåð³ÿ ïîâåðíóëà Æîâòíåâ³é ë³êàðí³
ä³ëÿíêè, ïåðåäàí³ Îëåêñàíäðîì
Îìåëü÷åíêîì ï³ä íåçàêîííó çàáóäîâó
Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора на з стрічі з працівни ами Центральної місь-
ої лінічної лі арні заст пни Київсь о о місь о о о-
лови Ірена Кільчиць а заявила, що нія о о омерцій-
но о б дівництва на території ліні и не б де. Всі рі-
шення, прийняті попередньою владою про передач
майже 4 е тарів території лі арні інвесторам, с ас -
ють на одном з найближчих засідань Київради.

Æîäíîãî êëàïòÿ çåìë³ íà òåðèòîð³¿ Öåíòðàëüíî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿
ë³êàðí³ (êîëèøíüî¿ Æîâòíåâî¿) íå ïðîäàäóòü. Ïðî öå ó÷îðà ñêàçàëà
êîðåñïîíäåíòîâ³ “Õðåùàòèêà” çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âì³ñüêäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. Ïîîá³öÿí³ ³íâåñòîðàì ÷îòèðè ãåêòàðè
çåìë³ ïîâåðíóòü ó âëàñí³ñòü ë³êàðí³. Çàáóäîâíèêè, ÿê³ ìàëè çâåñòè
äëÿ ë³êàðí³ íîâó ïîë³êë³í³êó òà ðåêîíñòðóþâàòè âñþ êë³í³êó, çà ÷î-
òèðè ðîêè íå âèêîíàëè âçÿòèõ íà ñåáå çîáîâ’ÿçàíü. Âëàñíå, 
çîáîâ’ÿçàíü ÿê òàêèõ ³ íå áóëî: îá³öÿëè ñïîðóäèòè äâà ïîâåðõè ïî-
ë³êë³í³êè (çðóéíîâàíà ìàëà ÷îòèðè), à ïîðÿä — äâà íåáîñÿãè. “Áàãà-
òîïîâåðõ³âîê íå áóäå,— çàïåâíèëà ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà.— Áóä³âíèöòâî
íîâî¿ ïîë³êë³í³êè òà ðåêîíñòðóêö³þ ë³êàðíÿíèõ êîðïóñ³â ïðîâîäèòè-
ìåìî êîøòîì ç ì³ñüêîãî áþäæåòó”. Çì³íÿòü ³ êåð³âíèêà êë³í³êè. Íè-
í³øí³é ¿¿ ãîëîâíèé ë³êàð Âàëåíòèí Á³äíèé, çà ñëîâàìè Ê³ëü÷èöüêî¿,
íå â³äïîâ³äàº îá³éìàí³é íèì ïîñàä³. “Ôàêòè÷íî ë³êàðíåþ çàïðàâëÿº
íå â³í, à éîãî áàòüêî — çàñòóïíèê ì³í³ñòðà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Âàëå-
ð³é Á³äíèé,— ðîçïîâ³ëà ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà.— Ó íüîãî íåìàº òàêèõ ïîâ-
íîâàæåíü. Öå íå ïðèâàòíà ñ³ìåéíà êë³í³êà. Ë³êàðíÿ ï³äïîðÿäêîâàíà
ì³ñòó. ² ìè íå äîçâîëèìî âòðó÷àòèñÿ ó ¿¿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàð÷ó ÷è
êàäðîâó ïîë³òèêó”. Íèí³ îáîâ’ÿçêè ãîëîâíîãî ë³êàðÿ âèêîíóº éîãî
çàñòóïíèê Îëåêñ³é Âîëèê. Òàêîæ âåäåòüñÿ ðîçñë³äóâàííÿ ç ïðèâîäó
ñìåðò³ îäíîãî ïàö³ºíòà, ÿêèé çàëèøèâ ñâ³ò çà çàãàäêîâèõ îáñòàâèí.

Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî
çàáåçïå÷åííÿ Ëþäìèëà Êà÷óðîâà ñâîºþ ÷åðãîþ ïîâ³äîìèëà, ùî ç ì³ñü-
êîãî áþäæåòó äîäàòêîâî âèä³ëåíî 128 ìëí ãðí äëÿ íàäáàâêè äî çàð-
ïëàò ìåäè÷íèì ïðàö³âíèêàì. Ë³êàð³ â³äòåïåð îòðèìóâàòèìóòü 1500
ãðí, ìåäñåñòðè — 900, à ñàí³òàðêè — 832 ãðí. Çàãàëîì íà ìåäè÷íó
ñôåðó öüîãî ðîêó âèä³ëåíî 40,1 ìëí ãðí

Þë³ÿ Òèìîøåíêî
çîìáóº êèÿí
Çàëÿêàí³ ïîë³òè÷íîþ àã³òàö³ºþ
ðåñïîíäåíòè ââàæàþòü, ùî âîíà 
âîëîä³º ã³ïíîçîì
Îëåã ÀÐÒÅÌ×ÓÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

“Хрещати " продовж є п блі вати рез льтати со-
ціоло ічно о дослідження "Стереотипи політи ів
очах иян", проведено о 20 — 22 липня сall-центром
иївсь ої мерії "0-51". У респондентів запит вали,
хто, на їхню д м , з відомих політи ів орист ється
іпнозом.

Íàéá³ëüøå îïèòàíèõ ðåñïîíäåíò³â ïåðåêîíàí³, ùî íàé÷àñò³øå
äî ìåòîä³â ã³ïíîòè÷íîãî çîìáóâàííÿ âäàºòüñÿ ë³äåð ÁÞÒ Þë³ÿ Òè-
ìîøåíêî (26%). Äàë³ çà ðåéòèíãîì éäóòü âëàñí³ âàð³àíòè â³äïîâ³-
äåé ðåñïîíäåíò³â ùîäî òèõ ÷è ³íøèõ â³äîìèõ ïîë³òèê³â (15%).

За інчення на 3-й стор.
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Заст пни олови КМДА Володимир Головач певненою ходою о лян в зали з “однор ими бандитами”

Òåòÿíà ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ
“Õðåùàòèê”

Учора провели перш по азов перевір ральних за-
ладів Подільсь ом районі міста. Рейд очолив заст п-
ни Київсь о о місь о о олови Володимир Головач. Під
час перевір и б ло встановлено, що низ а об'є тів
рально о бізнес ф н ціон є без жодних ліцензій та до-
зволів. Головне правління вн трішніх справ міста має
здійснити не айний демонтаж неле альних ральних
автоматів.
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Ó Êèºâ³ êîíòðîëþâàòèìóòü
ïîñëóãè ï³äïðèºìñòâ

ßê ó÷îðà ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, ì³ñü-
êà âëàäà ïîñèëèòü êîíòðîëü çà äîòðèìàí-
íÿì çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â. “Çà äîðó÷åí-
íÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî ìè ñòâîðèìî ïîâíó áàçó äà-
íèõ ï³äïðèºìñòâ, ùî íàäàþòü íåäîáðîÿê³ñ-
í³ ïîñëóãè êèÿíàì. Çäåá³ëüøîãî öå ñòîñóº-
òüñÿ ïðèâàòíèõ ô³ðì, ÿê³ ðîçì³ùóþòü îãî-
ëîøåííÿ ïðî ñâî¿ ïîñëóãè â ïåð³îäè÷íèõ
âèäàííÿõ ÷è ïðîñòî íà äîøêàõ îãîëî-
øåíü”,— ðîçïîâ³ëà ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. Âîíà
òàêîæ ïîâ³äîìèëà, ùî íà ñàéò³ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà-
÷³â ñòâîðÿòü îêðåìèé âåá-ðåñóðñ, äå áóäå
âêàçàíî àäðåñó, êîíòàêòí³ òåëåôîíè òà ïð³ç-
âèùà êåð³âíèê³â îðãàí³çàö³é ³ óñòàíîâ, íà
ÿê³ äî óïðàâë³ííÿ íàäõîäèòü íàéá³ëüøå
ñêàðã

Êåð³âíèöòâî ìåòðîïîë³òåíó
çóñòð³ëîñÿ ç âèðîáíèêàìè 
âàãîí³â

Ó÷îðà â³äáóëàñÿ ðîáî÷à çóñòð³÷ íà÷àëüíè-
êà Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó Ïåòðà Ì³ðî-
øíèêîâà ç ïðîâ³äíèìè ðîñ³éñüêèìè âèðîá-
íèêàìè âàãîí³â ìåòðî òà êîìïëåêòóþ÷èõ çà-
ïàñíèõ ÷àñòèí äî íèõ. ßê ñòàëî â³äîìî
“Õðåùàòèêó”, ñòîðîíè îáãîâîðèëè âàæëè-
â³ äëÿ Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó ïèòàííÿ,
çîêðåìà, ïðî ïîñòà÷àííÿ âàãîí³â ³ êîìïëåê-
òóþ÷èõ äî íèõ, ïðî ñï³ëüíó ä³ÿëüí³ñòü ç³
ñêëàäàííÿ âàãîí³â òîùî. Àêöåíò çóñòð³÷³ áóâ
çðîáëåíèé íà âàæëèâîñò³ ïîäàëüøî¿ ñï³â-
ïðàö³

Ó Êèºâ³ ç’ÿâëÿòüñÿ 
íîâ³ ñâ³òëîôîðí³ êîìïëåêñè

Íîâ³ ñâ³òëîôîðí³ êîìïëåêñè ç’ÿâëÿòüñÿ íà
âóëèöÿõ Ñ³÷íåâîãî ïîâñòàííÿ, Ãëèáî÷èöü-
ê³é, ×èñòÿê³âñüê³é, Ñòàðîíàâîäíèöüê³é, 
Ì. Êðèâîíîñà òà ïðîñïåêò³ Íàóêè. “Ðàçîì ç
òèì ðåêîíñòðóéîâàíî 29 ñâ³òëîôîðíèõ îá’-
ºêò³â íà ñóìó 1,8 ìëí ãðí, íà 458 — ïðîâå-
äåíî ðåìîíòí³ ðîáîòè. Äî ê³íöÿ ïîòî÷íîãî
ðîêó ïëàíóºòüñÿ îñâî¿òè ùå 2 ìëí ãðí, ç íèõ
640 òèñ. ãðí — ç êîøò³â ï³äïðèºìñòâà”,—
ïîâ³äîìèâ ó÷îðà “Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê äè-
ðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà “Êè¿âäîðñåðâ³ñ” Ìè-
êîëà Îíèùåíêî. Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ïëàíó-
þòü ïîëàãîäèòè ùå 23 ñòàðèõ ñâ³òëîôîðè,
ùîá çíèçèòè ð³âåíü ÄÒÏ íà ñòîëè÷íèõ äî-
ðîãàõ

Öüîãîð³÷ ó ñòîëèö³ ç’ÿâèëîñÿ
16 íîâèõ àòðàêö³îí³â

Öüîãî ðîêó â ñòîëèö³ â³äêðèòî 16 íîâèõ
àòðàêö³îí³â, íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ìàº îô³-
ö³éíî â³äêðèòèñÿ ö³ëå ì³ñòå÷êî â ïàðêó Ïå-
ðåìîãè. Ïðî öå â÷îðà “Õðåùàòèêó” ïîâ³-
äîìèëà íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ Ñâ³òëàíà Çîð³íà. Âîíà
çàïåâíèëà, ùî âñ³ àòðàêö³îíè, ÿê³ ïåðåáó-
âàþòü ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ ì³ñòà, áåç-
ïå÷í³ òà â íàëåæíîìó òåõí³÷íîìó ñòàí³. Ç
³í³ö³àòèâè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî, íèí³øíüîãî ðîêó íà
ðåìîíò òà ï³äòðèìàííÿ àòðàêö³îí³â â íà-
ëåæíîìó ñòàí³ ç³ ñòîëè÷íîãî áþäæåòó âè-
ä³ëåíî ïîíàä 1,6 ìëí ãðí. Çàãàëîì äî ïî-
ñëóã êèÿí öüîãî ë³òà â ñòîëèö³ ïðàöþº 59
àòðàêö³îí³â

Ìåðåæó íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â ðîçøèðÿòü

Çà äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, ïðè ïëàíóâàí-
í³ ðîçøèðåííÿ ìåðåæ³ äèòÿ÷èõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â âðàõîâóâàòèìóòü ïîòðåáè â îñâ³ò³
íå ëèøå ìàëåíüêèõ êèÿí, à é ä³òåé ç ³íøèõ
ðåã³îí³â. Ïðî öå ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ïîâ³-
äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æó-
ðàâñüêèé. Çà éîãî ñëîâàìè, âæå íà ïî÷àò-
êó öüîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè ìàº âèçíà÷èòè, ñê³ëü-
êè íåçàðåºñòðîâàíèõ ó Êèºâ³ ä³òåé íàâ÷àº-
òüñÿ â ñòîëè÷íèõ øêîëàõ àáî âèõîâóºòüñÿ
â äèòñàäêàõ. Ö³ äàí³ äàäóòü ìîæëèâ³ñòü ïðà-
âèëüíî ñïëàíóâàòè ðîçøèðåííÿ ìåðåæ³ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â íà íàñòóïí³ ðîêè

Òðóõàí³â îñòð³â ñòàíå çîíîþ
ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåëàêñàö³¿
Íà íüîìó ðîçòàøóþòü ëàíäøàôòíèé ïàðê 
“Ì³æíàðîäíîãî ìîëîä³æíîãî öåíòðó”

Ïðîãðàìîþ çàõîä³â Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ ÊÌÄÀ
ùîäî ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ ó Êèºâ³
÷åìï³îíàòó ªâðîïè ç ôóòáîëó 2012 ðîêó
ïåðåäáà÷åíî ðåàë³çàö³þ ïðîåêòó ëàíä-
øàôòíîãî ïàðêó “Ì³æíàðîäíîãî ìîëî-
ä³æíîãî öåíòðó” (ÌÌÖ).

“²äåÿ ñòâîðåííÿ “Ì³æíàðîäíîãî ìîëî-
ä³æíîãî öåíòðó” ó íàñ âèçð³âàëà äóæå äàâ-
íî. Ì³ñöåì ðîçòàøóâàííÿ êîìïëåêñó ñòà-
íå Òðóõàí³â îñòð³â, òîìó ïðîåêò ëàíä-

øàôòíîãî ïàðêó áóâ ðîçðîáëåíèé ñàìå
äëÿ ï³äòðèìêè åêîëîã³÷íîãî ñòàíó íà îñ-
òðîâ³”,— ïîâ³äîìèâ ó÷îðà “Õðåùàòèêó”
íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðà-
âàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ ÊÌÄÀ Ñåðã³é Áåðå-
çåíêî.

Íà òåðèòîð³¿ Öåíòðó ïåðåäáà÷åí³ çîíè
ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåëàêñàö³¿, ñïîðòèâíèõ
çìàãàíü, åêñòðåìàëüíîãî â³äïî÷èíêó ³
ðîçâàã, àäì³í³ñòðàòèâíà çîíà, çîíà òèì-
÷àñîâîãî ïðîæèâàííÿ. Ñïîðóäÿòü ñòàä³îí

³ ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè, ãîëüô-êëóá,
îçäîðîâ÷èé öåíòð ³ ñïîðòêîìïëåêñ, îãëÿ-
äîâó âåæó, ïðåñ-öåíòð, 16 ñïàëüíèõ êî-
òåäæ³â, ¿äàëüí³, ðåñòîðàí-áàð ³ íàâ³òü ñèñ-
òåìó ïåðåðîáêè â³äõîä³â. Âðàõîâóþ÷è äî-
ñâ³ä ïðîâåäåíîãî â Êèºâ³ ªâðîáà÷åííÿ,
ïëàíóþòü íà òåðèòîð³¿ 7 ãà ðîçì³ñòèòè íà-
ìåòîâå ì³ñòå÷êî, ÿêå çìîæå ïðèéíÿòè äî
5 òèñ. ÷îëîâ³ê. Ïåðøèìè éîãî ìåøêàí-
öÿìè ñòàíóòü ó÷àñíèêè ³ ãîñò³ Àëüòåðíà-
òèâíîãî ìîëîä³æíîãî íåïðîôåñ³éíîãî
÷åìï³îíàòó ªâðî-2012, ÿêèé ïëàíóº îð-
ãàí³çóâàòè “ÌÌÖ”.

“Ì³æíàðîäíèé ìîëîä³æíèé öåíòð”
áóäóâàòèìóòü çà ñèñòåìîþ çàëó÷åííÿ
ïðèâàòíèõ ³íâåñòèö³é òà áþäæåòíèõ
àñèãíóâàíü. Íà ïëîù³ 200 òèñ. êâ. ì ðîç-
òàøóþòü 20 òèñ. êâ. ì ñòàö³îíàðíèõ ñïî-
ðóä ³ 40 òèñ. êâ. ì òèì÷àñîâèõ. Îäíî-
÷àñíî íà òåðèòîð³¿ ïàðêó ìîæå ïåðåáó-
âàòè äî 15 òèñ. îñ³á. Çàãàëîì íà çâåäåí-
íÿ êîìïëåêñó äîâåäåòüñÿ âèòðàòèòè ìàé-
æå 35 ìëí ãðí

Î Ô ² Ö ² É Í Î

Çåìëþ îö³íèëè 
íå äîñèòü äåøåâî
Çàïðîïîíîâàíó íà àóêö³îí³ ä³ëÿíêó íå âäàëîñÿ ïðîäàòè
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора під час а ціон в примі-
щенні Київсь ої а ропромисло-
вої біржі ор анізатори не змо -
ли продати земельн ділян
за альною площею 0,25 а. Во-
на розташована в Дніпровсь о-
м районі на в лиці Л начар-
сь о о, 24-а. Передбачалося
вир чити за наділ щонайменше
4 млн 250 тис. рн, але тор и
з пинилися на позначці
2 млн 632 тис. рн.

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, çåìåëü-
íà ä³ëÿíêà íà âóëèö³ Ëóíà÷àðñüêîãî, 
24-à ðîçòàøîâàíà çà 1 êì 200 ì â³ä ñòàí-
ö³¿ ìåòðî “Ë³âîáåðåæíà” òà çà 5 êì â³ä
öåíòðó ñòîëèö³. Òåðèòîð³þ ìîæíà ï³ä’ºä-
íàòè äî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ — åëåêòðî-,
òåïëî-, âîäîïîñòà÷àííÿ, à òàêîæ êàíàë³-
çàö³¿. Ïåðåäáà÷àëîñÿ, ùî íà ö³é ä³ëÿíö³
ñïîðóäÿòü çàêëàäè òîðã³âë³ àáî õàð÷óâàí-
íÿ. ßê ç’ÿñóâàâ “Õðåùàòèê”, öþ ä³ëÿíêó
âèñòàâëÿëè íà àóêö³îí ùå â ÷åðâí³ 2003
ðîêó. Òîä³ ñòàðòîâà ö³íà äîð³âíþâàëà
995 896,00 ãðí, òîáòî âàðò³ñòü 1 êâ. ì ñòà-
íîâèëà 397,56 ãðí. Àëå íà öåé ëîò íå áó-
ëî çàÿâîê.

Öüîãî ðàçó ï³ä ÷àñ çåìåëüíîãî àóêö³î-
íó îðãàí³çàòîðè çàïðîïîíóâàëè çà íàä³ë

ñòàðòîâó ö³íó 2 ìëí 215 òèñ. ãðí. Òà òîð-
ãè íå â³äáóëèñÿ, áî çàì³ñòü çàïëàíîâàíèõ
4 ìëí 250 òèñ. ãðí (çà 1 êâ. ì. 1,6—1,7
òèñ. ãðí) âèéøëè ëèøå íà ïîçíà÷êó 
2 ìëí 632 òèñ. ãðí. Â³äîìî, ùî â àóêö³î-
í³ âçÿëè ó÷àñòü äâ³ êîìïàí³¿. Äî ñëîâà, öå
âæå äðóã³ ïîñï³ëü òîðãè, íà ÿêèõ íå ïðî-
äàëè çåìåëüíèé íàä³ë.

“Õðåùàòèêó” íå âäàëîñÿ ä³ñòàòè äå-
òàëüí³øî¿ ³íôîðìàö³¿ ç ïåðøèõ óñò, áî
çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â ÊÌÄÀ Àíäð³é
Òàðíîïîëüñüêèé, ÿê³é â³äïîâ³äàº çà ïðî-
âåäåííÿ àóêö³îí³â, â³ä áóäü-ÿêèõ êîìåí-
òàð³â â³äìîâèâñÿ (ÿê ³ íàïåðåäîäí³ òîð-
ã³â). Ïàí Òàðíîïîëüñüêèé ìîòèâóâàâ öå
òèì, ùî ïîòð³áåí îô³ö³éíèé çàïèò

Âîëîäèìèð ÏÎËªÒÀªÂ, 
Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Я чора стало відомо "Хрещати ", до Євро-2012 на Тр хановом
острові поб д ють с часний ландшафтний пар "Міжнародно о мо-
лодіжно о центр ". Площа ландшафтно о пар становитиме при-
близно 200 тис. в. м. За альна вартість прое т майже
35 млн рн. Одночасно на території змож ть переб вати понад
15 тис. молодих людей з сіх раїн світ .

Земельна ділян а по в лиці Л начарсь о о, я а че ає по пця вже третій рі
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Þë³ÿ Òèìîøåíêî çîìáóº êèÿí
За інчення.

Почато на 1-й стор.

11% îïèòàíèõ ââàæàþòü, ùî
ã³ïíîçîì âîëîä³º ³ Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé. Ìåíø³ ã³ïíîòè÷í³ çä³á-
íîñò³, íà äóìêó ðåñïîíäåíò³â, ìà-
þòü á³çíåñìåí Ãðèãîð³é Ñóðê³ñ
(10%), íàøîóêðà¿íåöü Ïåòðî Ïî-
ðîøåíêî (9%), ë³äåð êîìóí³ñòè÷-
íî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè Ïåòðî Ñèìî-
íåíêî (8%), ñåêðåòàð Êè¿âðàäè
Îëåñü Äîâãèé (7%), åêñ-áîêñåð
òà äåïóòàò Êè¿âðàäè Â³òàë³é
Êëè÷êî (6%).

Íàéñëàáøèìè ïîë³òè÷íèìè
ã³ïíîòèçåðàìè îïèòàí³ êèÿíè
ââàæàþòü ë³äåðà “Íàðîäíî¿ ñàìî-
îáîðîíè” Þð³ÿ Ëóöåíêà (5%) òà
çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âì³ñüê-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Â³òàë³ÿ Æóðàâ-
ñüêîãî (3%)

Оле АРТЕМЧУК,
спеціально для “Хрещати а”

Василіса ФРОЛОВА, телевед ча:
— Я та мало ці авлюсь політи ою, а тим паче іпнозом. Боюся щось

не те ляпн ти. Я, звичайно, рсі, хто та а Тимошен о, але все ж за
політи ою не слід ю. Це ж не м зи а, раще б ви про осмети спи-
тали...

Остап СТУПКА, а тор:
—Мені важ о с азати, я не слід ю за політи ами. На мою д м , біль-

ше за всіх іпнозом володіють вели і а тори.

Інна ЦИМБАЛЮК, міс У раїна:
— Я д маю, що люди близь і до істини, по одж юсь з рез льтатами

опит вання. Я не бер ся ствердж вати, але мені здасться, що оли по-
літи виходить на триб н і починає щось оворити, то це вже і є іп-
ноз. А люди зі слаб ою психі ою або з фінансовими проблемами прос-
то на це вед ться.

EL КРАВЧУК, співа :
— Це я ась нісенітниця, я не вірю все те, що пов’язане з іпнозом.

Я не д маю, що рівень наших політи ів я інтеле т альний, та і за аль-
ний та ий висо ий, що вони мож ть ви ористов вати іпноз.

ККООММЕЕННТТААРРИИ

Óêðà¿íñüêèé ïîâñòàíñüêèé ç’¿çä
Íà ñâîºìó ç³áðàíí³ “Íàøà Óêðà¿íà — Íàðîäíà ñàìîîáîðîíà” ñï³âàëà ï³ñí³ ÓÏÀ

Äî Óêðà¿íñüêîãî äîìó äåëåãàòè ì³æïàð-
ò³éíîãî ç’¿çäó Áëîêó Ëèòâèíà ï³ä’¿æäæàëè
íà äîðîãèõ ìàøèíàõ. Ñåíñàö³ºþ ç’¿çäó ñòà-
ëî òå, ùî íàéãîëîâí³øèé ñïîíñîð ìèíó-
ëî¿ ïåðåäâèáîðíî¿ êàìïàí³¿ ºêñ-ñï³êåðà
á³çíåñìåí ²ãîð ªðåìººâ, ïðèñóòí³é íà ç’¿ç-
ä³, äî ñïèñêó Áëîêó Ëèòâèíà íå ïîòðàïèâ.
“Ó ñïèñêó Áëîêó Ëèòâèíà íåìàº æîäíî¿
îä³îçíî¿ ô³ãóðè. ß íå ï³øîâ äî ñïèñêó, áî
âèð³øèâ çàéìàòèñÿ ³íøèìè ñïðàâàìè, â
òîìó ÷èñë³ á³çíåñîì. À ïàðò³éí³ âíåñêè
ìîæå ðîáèòè êîæåí ÷ëåí ïàðò³¿, âèä³ëÿþ÷è
ñò³ëüêè ãðîøåé, ñê³ëüêè ìîæå”,— çàÿâèâ
“Õðåùàòèêó” ïàí ªðåìººâ. Â³í ïîâ³äîìèâ,
ùî, õî÷à ïîë³òè÷íà ñèëà Ëèòâèíà ³ íå
ïðîéøëà äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè íà ìèíóëèõ
ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîðàõ, â³í íå â³äìîâ-

ëÿâñÿ ï³äòðèìóâàòè öþ ïàðò³þ ó ìàéáóò-
íüîìó. Òîáòî íèí³.

Òèì ÷àñîì áëîê “Íàøà Óêðà¿íà — Íà-
ðîäíà ñàìîîáîðîíà” ïðîâåëè ñâ³é ì³æïàð-
ò³éíèé ç’¿çä ó âåëèêîìó âèñòàâêîâîìó çà-
ë³ íà “Íèâêàõ”.

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî äîïî-
â³â ïðèñóòí³ì ïðî ïîë³òè÷íó ñèòóàö³þ ó êðà-
¿í³ çà 22 õâèëèíè. Ç’¿çä ñóïðîâîäæóâàâ ãó÷-
íèé áàðàáàííèé á³é ³ ïåðåáèâàëè ïîñò³éí³
âèñòóïè ïîïóëÿðíèõ åñòðàäíèõ âèêîíàâö³â.

Ãîëîâà Íàöðàäè ç ïèòàíü ðàä³î ³ òåëå-
áà÷åííÿ Â³òàë³é Øåâ÷åíêî çàÿâèâ “Õðå-
ùàòèêó”, ùî íàéñèëüí³øèì âðàæåííÿì
â³ä ç’¿çäó º âèêîíàííÿ íà íüîìó ï³ñåíü
ÓÏÀ: “Ïåâåí, ùî çàâòðà öåé ç’¿çä íàçèâà-
òèìóòü ïðîñòî ïîâñòàíñüêèì”

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ, 
Ñåðã³é ÑÈÍßÂÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора стало відомо, що бізнесмен І ор Єремєєв не відмовляється фі-
нанс вати Бло Литвина з " он ретною" про рамою, а В'ячеслав Ки-
рилен о та Юрій Л цен о назвали з'їзд пропрезидентсь о о бло по-
чат ом "вели о о поход проти ор пції". На з'їзді "Нашої У раїни —
Народної самооборони" Президент У раїни Ві тор Ющен о дочит вав
своє привітальне слово напівтемряві, а Віталій Шевчен о назвав
з'їзд повстансь им.

Îñ³ííÿ ì³ãðàö³ÿ
Ïîë³òèêè ñíóþòü ³ç ïàðò³¿ â ïàðò³þ, ñòàðàþ÷èñü íå ðâàòè ñòàðèõ çâ’ÿçê³â

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî, çà-
ëèøàþ÷èñü ÷³ëüíèì ïîñàäîâöåì
ó ñòîëè÷í³é ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿, âêîòðå áàëîòóºòüñÿ çà ñïèñ-
êàìè Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ ó äî-
ñèòü íåïðîõ³äí³é ÷àñòèí³ — 29-ì
íîìåðîì.

×åòâåðòèé íîìåð ïåðåäâèáîð-
íîãî ñïèñêó Ïàðò³¿ ðåã³îí³â — êî-
ëèøí³é ë³äåð ïàðò³¿ “Â³÷å”, çà-
ñòóïíèê ì³í³ñòðà þñòèö³¿ ²ííà
Áîãîñëîâñüêà — íå çáèðàºòüñÿ
çîâñ³ì ïîðèâàòè çâ’ÿçêè ³ç êî-

ëèøí³ìè îäíîïàðò³éöÿìè.
“Ïðè Êàá³íåò³ Ì³í³ñòð³â âîíà

î÷îëþâàëà ðîáî÷ó ãðóïó, ÿêà îï³-
êóºòüñÿ ðåôîðìàìè åêîíîì³êè. ̄ ¿
ðóêà â³ä÷óâàºòüñÿ â áàãàòüîõ ïî-
äàíèõ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè ïðîåê-
òàõ, òîìó ïîõ³ä íàøîãî ë³äåðà äî
ïàðëàìåíòó òðåáà ñïðèéìàòè íå
ÿê âòå÷ó â³ä “Â³÷å”, à ÿê ïðîäîâ-
æåííÿ ðîáîòè íà çàêîíîäàâ÷îìó
ð³âí³”,— òàê ïðîêîìåíòóâàâ
“Õðåùàòèêó” çàòâåðäæåííÿ ²ííè
Áîãîñëîâñüêî¿ ó ïåðø³é ï’ÿò³ðö³
¿¿ ïðåñ-ñåêðåòàð Ìàêñèì Ñºðêîâ.

Ïðî ðîçïóñê “Â³÷å” íå éäåòüñÿ,
áî ïàðò³þ î÷îëèâ îäèí ³ç ¿¿ çàñíî-
âíèê³â — ²ãîð Ä³äêîâñüêèé. Îä-
íàê òîãî, ùî “Â³÷å” ñòàëà äîíî-
ðîì äëÿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, í³õòî íå
çàïåðå÷óº. Òàê ñàìî ó ïàðò³¿ â³ä-
êðèòî ãîâîðÿòü, ùî ïðîãðàëè íà
ìèíóëèõ âèáîðàõ ³ ñàìîñò³éíèé
ïîõ³ä íà íèí³øí³ ïîçà÷åðãîâ³
çíîâó ì³ã çàê³í÷èòèñÿ ôàòàëüíî.
ª ùå ²ðèíà Ãîð³íà, ÿêà çìîæå
âçÿòèñÿ çà ðåàë³çàö³þ ïðîãðàìè
ïàðò³¿ “Â³÷å”, áóäó÷è ðåã³îíàë-
êîþ.

Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî ïîâ³äî-
ìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî áàëîòóºòü-
ñÿ äëÿ ï³äòðèìêè ñïèñêó Ñîö³-
àë³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ ³ íå çáèðàºòüñÿ
çàëèøàòè ïîñàäó ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íàâ³òü ó
ðàç³ îáðàííÿ íàðîäíèì äåïóòà-
òîì Óêðà¿íè â³ä Ñîö³àë³ñòè÷íî¿
ïàðò³¿. Ó ñïèñêó éîãî ïð³çâèùå
ñòî¿òü 29-ì. “Îäðàçó íàïèøó çà-
ÿâó ïðî ñêëàäåííÿ ïîâíîâàæåíü

íàðîäíîãî”,— ïîîá³öÿâ Ãîëóá-
÷åíêî. Íà çàïèòàííÿ, ÷è äàâ çãî-
äó íà ó÷àñòü ïàíà Ãîëóá÷åíêà ó
âèáîðàõ ì³ñüêèé ãîëîâà, â³äïîâ³-
äàòè â³äìîâèâñÿ, õî÷à ñêàçàâ, ùî
êîíñóëüòóâàâñÿ ³ç íèì, ³ ðåâíî-
ù³â ç áîêó ìåðà íå áóäå, áî “Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé — ëþäèíà âè-
ñîêèõ ìîðàëüíèõ ÿêîñòåé”.

Âèõ³ä ³ç ñïèñê³â Áëîêó Þë³¿
Òèìîøåíêî ó âëàñíó Ïàðò³þ
â³ëüíèõ äåìîêðàò³â Äìèòðî Âèä-
ð³í íàçèâàº “ìîæëèâ³ñòþ ãîâî-
ðèòè ïðàâäó”.

“Ìè íå çáèðàºìîñÿ â³äòÿãóâà-
òè ãîëîñè â³ä ãîëîâíèõ ïîë³òè÷-
íèõ ïàðò³é. Öå ñïðàâà âèáîðö³â.
Ó íàñ íåìàº ñïåö³àëüíî¿ òåõíîëî-
ã³¿ ³ áàæàííÿ â³ä êîãîñü òÿãíóòè
ãîëîñè. ßêùî íå áóäå ïðèõèëü-
íèê³â, ìè ïðàöþâàòèìåìî íà íà-
ñòóïíèõ âèáîðàõ”,— çàçíà÷èâ äå-
ïóòàò 5-ãî ñêëèêàííÿ Äìèòðî
Âèäð³í. Â³í çàïåðå÷óº, ùî Ïàð-
ò³ÿ â³ëüíèõ äåìîêðàò³â ãîòóâàëà-
ñÿ çàçäàëåã³äü ÿê çàïàñíèé àåðî-

äðîì, ÿêùî â ñïèñêàõ ÁÞÒ íà
âèáîðàõ íå âèñòà÷èòü ì³ñöÿ.
“Ñ³ì-â³ñ³ì ðîê³â òîìó ñòâîðèëè
ïàðò³þ “ßáëóêî”, ÿêà âõîäèëà äî
Áëîêó Þë³¿ Òèìîøåíêî. Ëèøå
ð³ê òîìó “ßáëóêî” ïåðåéìåíóâà-
ëè íà Ïàðò³þ â³ëüíèõ äåìîêðàò³â.
Çà êâîòîþ “ßáëóêà” ó ïàðëàìåíò
ïðîéøëî ï’ÿòü ÷îëîâ³ê, ÿê³ íàçè-
âàëèñÿ Ãðóïîþ â³ëüíèõ äåìîêðà-
ò³â”,— ïîÿñíèâ Äìèòðî Âèäð³í.

Ïðîòå íîâ³ êàäðè â ñïèñêàõ â³-
äîìèõ ïàðò³é íå ââàæàòèìóòü çà
â³äñòóïíèê³â, çàïåâíÿþòü ³ ïîë³-
òè÷í³ åêñïåðòè.

“Âîñåíè áóäå ö³ëà õâèëÿ îá’-
ºäíàííÿ ïàðò³é. Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â
çàïðîøóâàòèìå äî ïåâíî¿ îá’ºä-
íàâ÷î¿ ïëàòôîðìè, õî÷à é çáåð³-
ãàòèìóòü ñâîþ ³äåíòè÷í³ñòü”,—
ñêàçàâ êîðåñïîíäåíòîâ³ “Õðåùà-
òèêà” ïîë³òîëîã Àíäð³é ªðìîëà-
ºâ. Â³í ïðîãíîçóº, ùî, íàïðè-
êëàä, ñîö³àë-äåìîêðàò³â îá’ºäíà-
íèõ ³ “Â³÷å” çàëó÷àòü äî öüîãî
ïðîöåñó

Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора Партія ре іонів подала на реєстрацію до Цен-
тральної виборчої омісії спис и претендентів на ан-
дидати в народні деп тати. У перелі — досить відомі
раїнці, я і нещодавно очолювали інші політичні сили:

Інна Бо ословсь а, Нестор Ш фрич, Анатолій Кінах.
Політи и а тивно мі р ють із партій та посад, одна
воліють не розривати старі зв'яз и.

Ві тор Ющен о дає, ніби сл хає поради Ві тора Бало и

Õòî ç ïîë³òèê³â âèêîðèñòîâóº ã³ïíîç?
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Êè¿âñüêèé àâ³àçàâîä “Àâ³àíò” ïëàíóº ïå-
ðåäàòè äâà â³éñüêîâî-òðàíñïîðòíèõ ë³òàêè
Àí-70 äëÿ Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè ó
2009 ðîö³. Ïðî öå â÷îðà ïîâ³äîìèâ “Õðå-
ùàòèêó” ãåíäèðåêòîð — ãîëîâà ïðàâë³ííÿ
äåðæàâíîãî àâ³àáóä³âíîãî êîíöåðíó “Àâ³à-
ö³ÿ Óêðà¿íè” Îëåã Øåâ÷åíêî íà áðèô³íãó
íà àâ³àçàâîä³. “×åðåç íåäîô³íàíñóâàííÿ òî-
ð³ê ³ ïîçàòîð³ê äîâåëîñÿ ïåðåíåñòè òåðì³í
íà äâà ðîêè”,— ñêàçàâ â³í. “Àâ³àíò” ïðè-
ñòóïèâ äî ñåð³éíîãî âèðîáíèöòâà Àí-70 çà
êîíòðàêòîì ç Ì³íîáîðîíè â ãðóäí³ 2001-ãî,
òà ÷åðåç áðàê êîøò³â âèðîáíèöòâî ïîñò³é-
íî ãàëüìóºòüñÿ

Îáñÿã ïðîäàæó ìîá³ëüíèõ
òåëåôîí³â â Óêðà¿í³ âïàâ
íà 14 â³äñîòê³â

Ðèíîê ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â â Óêðà¿í³ â
ñ³÷í³-÷åðâí³ 2007 ðîêó ñêîðîòèâñÿ íà 14 %
ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì 2006-
ãî, òîáòî äî 3,5 ìëí ïðèñòðî¿â. Ïðî öå â÷î-
ðà “Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèâ õîëäèíã AVen-
tures Group ç ïîñèëàííÿì íà âëàñí³ ðåçóëü-
òàòè äîñë³äæåííÿ ðèíêó. Ó ãðîøîâîìó âè-
ðàç³ îáñÿã ïðîäàæó çà öåé ïåð³îä ñòàíîâèâ
$627 ìëí. Ó ñåãìåíò³ ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â
ë³äèðóº êîìïàí³ÿ Nokia, ÿêà çàéíÿëà 43 %
ðèíêó, çà ï³äñóìêàìè ñ³÷íÿ-÷åðâíÿ. Çà íåþ
éäóþòü Samsung (29 %), Sony Ericsson (19
%), Motorola (5 %), LG (3 %). Çà ïðîãíî-
çàì àíàë³òèê³â AVentures Group, â Óêðà¿í³
â 2007 ðîö³ ïðîäàäóòü 8,5 ìëí ìîá³ëüíèõ
òåðì³íàë³â (ç íèõ 7,8 ìëí ìîá³ëüíèõ òåëå-
ôîí³â ³ 700 òèñ. îäèíèöü ñìàðòôîí³â òà êî-
ìóí³êàòîð³â)

“Âîëÿ-êàáåëü” ãîòóºòüñÿ 
äî ïðîäàæó

Íàéá³ëüøèé êàáåëüíèé îïåðàòîð Óêðà-
¿íè — êîìïàí³ÿ “Âîëÿ” — çáèðàº ïðîïîçè-
ö³¿ â³ä ïîòåíö³éíèõ ïîêóïö³â äëÿ îö³íêè ñâî-
ãî á³çíåñó, òîáòî ïî÷èíàº åòàï pre-sales. Ïðî
öå â ïîíåä³ëîê çàÿâèâ ïðåçèäåíò êîìïàí³¿
Ñåðã³é Áîéêî. Òàêà ïðîöåäóðà ïåðåäáà÷àº
ïðîöåñ âèõîäó íà IPO, ùî êîìïàí³ÿ é ìàº
íàì³ð çðîáèòè â íàéáëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó.
Ñàìå äëÿ òîãî óêëàäåíî óãîäó ç ô³íàíñîâèì
êîíñóëüòàíòîì Ãîëäìàí Ñàêñ. Âîäíî÷àñ º
³íôîðìàö³ÿ ïðî òå, ùî êîìïàí³ºþ çàö³êàâèâ-
ñÿ îäèí ³ç ñï³ââëàñíèê³â óãîðñüêî¿ ô³íàíñî-
âî¿ ãðóïè ÎÒÐ. Ó Êèºâ³ ïîñëóãàìè êàáåëü-
íî¿ ìåðåæ³ “Âîë³” êîðèñòóþòüñÿ ïîíàä 500
òèñ. àáîíåíò³â (80 % ðèíêó)

“²íòåð” îïóáë³êóâàâ
ô³íàíñîâèé çâ³ò

Îïðèëþäíåí³ â÷îðà âèñíîâêè ì³æíàðîä-
íî¿ àóäèòîðñüêî¿ êîìïàí³¿ Ernst & Young
äàëè çìîãó åêñïåðòàì îö³íèòè “²íòåð” â
ñóìó ìàéæå $365 ìëí. ×èñòèé ïðèáóòîê
“²íòåðó” â 2006 ðîö³ ñÿãíóâ 123,306 ìëí ãðí
($24,41 ìëí), êàï³òàë — 372,84 ìëí ãðí
($73,8 ìëí). Òåëåêàíàë îïóáë³êóâàâ ñâî¿ ô³-
íàíñîâ³ ïîêàçíèêè âïåðøå ³ íàäàë³ ïëàíóº
ïðîâîäèòè ùîð³÷íèé àóäèò. Äîñ³ ºäèíîþ
òåëåêîìïàí³ºþ, êîòðà ïóáë³êóº ô³íàíñîâèé
çâ³ò, áóëà “Ñòóä³ÿ 1+1”, àêö³¿ íàéá³ëüøî-
ãî âëàñíèêà ÿêî¿ — êîðïîðàö³¿ Central Eu-
ropean Media Enterprises — êîòèðóþòüñÿ íà
NASDAQ

“Áîãäàí” ïî÷àâ âèðîáíèöòâî
ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â

Êîðïîðàö³ÿ “Áîãäàí” ó÷îðà ïîâ³äîìèëà
ïðî ïî÷àòîê âèðîáíèöòâà àâòîìîá³ë³â ó ²ë-
ë³÷³âñüêó (Îäåñüêà îáëàñòü) íà ²ëë³÷³âñüêî-
ìó çàâîä³ àâòîàãðåãàò³â (âõîäèòü äî ñêëàäó
Çàïîð³çüêîãî àâòîçàâîäó). Ãîëîâíîþ ï³äñòà-
âîþ äëÿ ïî÷àòêó âèðîáíèöòâà â ²ëë³÷³âñüêó
íàçèâàþòü îïòèì³çàö³þ ëîã³ñòèêè. Çîêðåìà
çáèðàòè àâòîìîá³ë³ ç äåòàëåé, ùî íàäõîäÿòü
ç Êîðå¿, âèã³äí³øå â ²ëë³÷³âñüêó, í³æ ó Ëóöü-
êó, äå íèí³ ðîçòàøîâàíèé ËÓÀÇ. Äî ê³íöÿ
ðîêó êîðïîðàö³ÿ ìàº íàì³ð âèïóñòèòè 15 òèñ.
àâòî. Çà ñëîâàìè ïðåçèäåíòà “Áîãäàíà” Îëå-
ãà Ñâèíàð÷óêà, â öåé ïðîåêò ³íâåñòóâàëè ïî-
íàä 20 ìëí ãðí

Ó÷îðà êåð³âíèöòâî îäíîãî ç íàéá³ëü-
øèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ îïåðàòîð³â ó
Íîðâåã³¿ — êîìïàí³¿ Telenor, ÿêà º âëàñ-
íèêîì 56,5% àêö³é óêðà¿íñüêîãî ìîá³ëü-
íîãî îïåðàòîðà “Êè¿âñòàð Äæ. Åñ. Åì.”,
çàÿâèëî ïðî ñâî¿ íàì³ðè äîìàãàòèñÿ âè-
êîíàííÿ ðîñ³éñüêîþ êîìïàí³ºþ Altimo
ð³øåííÿ àðá³òðàæíîãî ñóäó Íüþ-Éîðêà
â Óêðà¿í³. Çà ñëîâàìè âèêîíàâ÷îãî â³öå-
ïðåçèäåíòà Òîðà Õàëâîðñåíà, Altimo çî-
áîâ’ÿçàíà âèêîíóâàòè ð³øåííÿ àìåðè-
êàíñüêîãî àðá³òðàæíîãî ñóäó ³ áðàòè
ó÷àñòü ó çàãàëüíèõ çáîðàõ àêö³îíåð³â.

Þðèäè÷íèé ðàäíèê Telenor Îëåêñ³é
Ä³äêîâñüêèé ïîâ³äîìèâ, ùî îñê³ëüêè
Óêðà¿íà º ÷ëåíîì Íüþ-Éîðêñüêî¿ êîí-

âåíö³¿ ïðî âèçíàííÿ ³ âèêîíàííÿ ì³æíà-
ðîäíèõ àðá³òðàæíèõ ð³øåíü, òî óêðà¿í-
ñüê³ ñóäè ïîâèíí³ âèçíàòè ð³øåííÿ àð-
á³òðàæíîãî ñóäó Íüþ-Éîðêà. “Ð³øåííÿ
àðá³òðàæó â Íüþ-Éîðêó º îñòàòî÷íèì,
âîíî íå ìîæå áóòè àïåëüîâàíèì â ³íøèõ
³íñòàíö³ÿõ”,— çàÿâèâ ïàí Ä³äêîâñüêèé.

Íàãàäàºìî, àðá³òðàæíèé ñóä Íüþ-
Éîðêà ð³øåííÿì â³ä 1 ñåðïíÿ çîáîâ’ÿçàâ
ðîñ³éñüêó Altimo ïðîäàòè ñâîþ ÷àñòêó
àêö³é îïåðàòîðà ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó “Êè-
¿âñòàð” íå ïîâ’ÿçàí³é ç íåþ êîìïàí³¿
ïðîòÿãîì 120 äí³â àáî ïîçáàâèòè ñåáå
àêòèâ³â ó îïåðàòîð³â çâ’ÿçêó Turkcell ³
“Óêðà¿íñüê³ íîâ³òí³ òåõíîëîã³¿”. Ñóä òà-
êîæ çàáîðîíèâ ÒÎÂ “Ñòîðì”, ÿêà âîëî-

ä³º 43,5% àêö³é “Êè¿âñòàð”, òà ³íøèì
ä³éîâèì îñîáàì áóäü-ÿê³ ñóäîâ³ ðîçãëÿ-
äè â Óêðà¿í³.

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” àäâîêàò
ÒÎÂ “Ñòîðì” Ìèõàéëî ²ëüÿøîâ, ïàðò-
íåð þðèäè÷íî¿ ô³ðìè “²ëüÿøîâ ³ ïàðò-
íåðè”, ð³øåííÿ àðá³òðàæó, ïðèéíÿòå â
Íüþ-Éîðêó, äëÿ íàáóòòÿ þðèäè÷íî¿ ñè-
ëè â Óêðà¿í³ ïîâèííî ïðîéòè ïðîöåäó-
ðó âèçíàííÿ. Çà ñëîâàìè ïàíà ²ëüÿøî-
âà, âðàõîâóþ÷è ïîïåðåäí³ ð³øåííÿ
óêðà¿íñüêèõ ñóä³â, ö³ îñîáè íå ìàëè
êîìïåòåíö³¿ ðîçãëÿäàòè ñï³ð çà ïîçîâîì
Telenor, òîìó ëîã³÷íèì íàñë³äêîì áóäå
â³äìîâà ñóä³â âèçíàòè öå ð³øåííÿ â
Óêðà¿í³

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

На Хрещати днями з'явилися
нові автомати з продаж харчо-
вих дрібниць. Охочі мож ть при-
дбати т т 12 видів ави, іль а
десят ів наймен вань різнома-
нітної прод ції — від солод ої і
мінеральної води до ц еро ,
печива, оріш ів. Я що в місті
з'явиться попит на цю посл ,
власни и ма азинів-автоматів
план ють поставити їх і в інших
точ ах Києва.

Íà öåíòðàëüí³é âóëèö³ ñòîëèö³ äíÿìè
ç’ÿâèëèñÿ íîâ³ àâòîìàòè. Ðîçì³ðàìè ç íå-
âåëè÷êèé ê³îñê, âîíè áåç äîïîìîãè ïðî-
äàâö³â ïðîïîíóþòü 12 âèä³â êàâè òà ìàé-
æå äâà äåñÿòêè íàéìåíóâàíü çàïàêîâàíèõ
ïðîäóêò³â.

ßê ó÷îðà ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” ïðåä-
ñòàâíèê êîìïàí³¿ “Íåñòëå-Óêðà¿íà”
(âëàñíèê àâòîìàòèçîâàíèõ ìàãàçèí÷èê³â)
Ëàðèñà Ñàìîéëåíêî, òàê³ àâòîìàòè ìà-
þòü ñåðòèô³êàòè ì³æíàðîäíîãî çðàçêà. “Ó
Êèºâ³ öå íîâèíêà, à â ºâðîïåéñüêèõ äåð-
æàâàõ íèìè êîðèñòóþòüñÿ âæå äàâíî,—
ðîçïîâ³ëà ïàí³ Ñàìîéëåíêî.— “Àâòîìà-
òèçîâàíèõ ïðîäàâö³â” ñõâàëèëè ³ ñàíåï³-
äåì³îëîãè, àäæå “ðîáî÷å ì³ñöå” â ïîñò³é-
í³é ÷èñòîò³”. ßêùî íà òàê³ ïîñëóãè áóäå
ïîïèò, êîìïàí³ÿ âñòàíîâèòü àïàðàòè é ïî
ì³ñòó. “Ó öüîìó íàñàìïåðåä ìàº áóòè çà-
ö³êàâëåíà ñòîëè÷íà âëàäà, àäæå àâòîìà-
òè ìîæóòü ñòàòè êîíêóðåíòàìè íåñàíêö³-
îíîâàí³é òîðã³âë³,— ââàæàº Ëàðèñà Ñà-
ìîéëåíêî.— Äî òîãî æ âîíè ïðàöþþòü ó
ö³ëîäîáîâîìó ðåæèì³, ¿õ äîö³ëüíî ñòàâè-
òè òàì, äå íåìàº ìàãàçèí³â”. Çà ñëîâàìè
Ëàðèñè Ñàìîéëåíêî, òîâàð â àâòîìàòàõ
êîøòóº òàê ñàìî, ÿê ó ñóñ³äí³õ ê³îñêàõ,
àáî é äåøåâøå.

Íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ï³ä-
ïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñïîæèâ÷îãî
ðèíêó ³ ïîñëóã Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿ ²ðèíà Ïðèëèïêî ðîçïîâ³ëà

“Õðåùàòèêó”, ùî äîçâ³ë íà ðîçòàøóâàí-
íÿ íà Õðåùàòèêó äâîõ àâòîìàò³â íàäàíî
â ïîðÿäêó åêñïåðèìåíòó. “ßêùî íà íèõ
ç’ÿâèòüñÿ ïîïèò, òî ³ ðàéîí, ³ êîìïàí³ÿ
çàö³êàâëåí³, ùîá ¿õ áóëî á³ëüøå”,— ñêà-
çàëà ïàí³ Ïðèëèïêî.

Äèðåêòîð ÒÎÂ “Íàö³îíàëüíèé îïåðà-
òîð òîðãîâåëüíèõ àïàðàò³â” Âàëåð³é Áî-
ãóøåâ ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî ¿õíº
ï³äïðèºìñòâî º âåíäèíãîâîþ êîìïàí³ºþ
â Óêðà¿í³, êîòðå ïðîäàº òà îáñëóãîâóº
òîðãîâåëüí³ àâòîìàòè. “Ïîÿâà àâòîìàò³â
íà Õðåùàòèêó º ñï³ëüíèì ç “Íåñòëå”
ïðîåêòîì,— çàçíà÷èâ ïàí Áîãóøåâ.— Íà
âóëèö³ òàê³ òîðãîâåëüí³ àïàðàòè âñòà-

íîâëåíî âïåðøå, à îñü â óñòàíîâàõ ó Êè-
ºâ³ âæå º áëèçüêî 10 ñíåêîâèõ (ç ïðîäà-
æó øòó÷íî¿, çàïàêîâàíî¿ ïðîäóêö³¿.—
Àâò.) àïàðàò³â, ùå äâà äåñÿòêè çìîíòó-
âàëè â Äí³ïðîïåòðîâñüêó”. Çà ñëîâàìè
Âàëåð³ÿ Áîãóøåâà, äî ê³íöÿ ðîêó ò³ëüêè
â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ïëàíóþòü
â³äêðèòè 10 òàêèõ òî÷îê, âàðò³ñòü êîæ-
íîãî ç ÿêèõ ïåðåâèùóº 3400 ºâðî. “Íà-
ðàç³ ïðîáëåìà âèíèêëà ëèøå ç ï³äêëþ-
÷åííÿì àâòîìàò³â äî åëåêòðîìåðåæ³,—
çàçíà÷èâ ïàí Áîãóøåâ.— Çîêðåìà ïðà-
ö³âíèêè “Êè¿âåíåðãî” é äîñ³ íå íàëàø-
òóâàëè îäèí ç íèõ ïîáëèçó Öåíòðàëüíî-
ãî ãàñòðîíîìó”

Í Î Â È Í È  

“Àâ³àíò” ïåðåäàñòü 
Ì³íîáîðîíè ó 2009 ðîö³
äâà ë³òàêè Àí-70

Àìåðèêàíñüêèé ñóä çàõèùàº
íîðâåæö³â â Óêðà¿í³
Àêö³îíåðè “Êè¿âñòàð” óæå òðåò³é ð³ê íå ìîæóòü ïîä³ëèòè 
ì³æ ñîáîþ ñôåðè âïëèâó

Конфлі т між Telenor і Altimo розпочав-
ся в 2004 році через нез од норвезь ої
омпанії Telenor з придбанням російсь им
ВАТ “Вимпел ом”, найбільшими а ціоне-
рами я о о є обидві сторони, стільни о-
во о оператора ЗАТ “У раїнсь і радіосис-
теми”.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора віце-президент норвезь ої омпанії Telenor Тор Халворсен
заявив про обов'яз овість ви онання рішення арбітражно о с д
Нью-Йор а російсь ою омпанією Altimo щодо продаж част и а -
цій ЗАТ "Київстар". Своєю чер ою російсь і представни и посилаю-
ться на за онність інших рішень раїнсь их с дів. Обидва часни и
с дових процесів є найбільшими а ціонерами омпанії "Київстар".

Àâòîìàòè âèò³ñíèëè 
ëþäåé ç Õðåùàòèêà
Íà öåíòðàëüí³é âóëèö³ ç’ÿâèëèñÿ 
åêñïåðèìåíòàëüí³ òîðãîâåëüí³ òî÷êè

Нові автомати продають не тіль и ав , а й печиво, солод й мінеральн вод , ц ер и
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Ïîíàä 50 òèñÿ÷ ëþäåé óæå ïðî-
ãîëîñóâàëè íà ñàéò³ www.7chudes.
in.ua, îáðàâøè íàéá³ëüø çíàêîâ³
äëÿ Óêðà¿íè ³ñòîðèêî-êóëüòóðí³
òà òóðèñòè÷í³ îá’ºêòè. Ãîëîñóâàí-
íÿ çóïèíèòüñÿ çà ãîäèíó äî íà-

ãîðîäæåííÿ ô³íàë³ñò³â, ï³ñëÿ ÷î-
ãî â³äáóäåòüñÿ çàêëþ÷íå çàñ³äàí-
íÿ îðãêîì³òåòó òà åêñïåðòíî¿ ãðó-
ïè ç³ 100 íàóêîâö³â, ³ñòîðèê³â òà
ïðåäñòàâíèê³â òóðèñòè÷íî¿ ãàëó-
ç³. Ï³ñëÿ åêñïåðòíîãî çàñ³äàííÿ

ìîæóòü áóòè âíåñåí³ ïðàâêè ïî
ê³ëüêîõ îá’ºêòàõ, òà íàâðÿä ÷è öå
çìîæå âàãîìî çì³íèòè ñèòóàö³þ.
Êîæåí åêñïåðò îáèðàòèìå ñâî¿
ñ³ì ÷óäåñ, ï³ñëÿ ÷îãî ðåçóëüòàòè
ï³äñóìóþòü òà ñï³ââ³äíåñóòü ç ï³ä-
ñóìêàìè ³íòåðíåò-ãîëîñóâàííÿ.
“Îñíîâíèìè êðèòåð³ÿìè, çà ÿêè-
ìè îáèðàòèìóòü óêðà¿íñüê³ øå-
äåâðè, áóäå — ³ñòîðè÷íà çíà÷è-
ì³ñòü, àðõ³òåêòóðíà ïðèâàáëèâ³ñòü
òà òóðèñòè÷íà âàãîì³ñòü”,— çà-
óâàæèâ Ìèêîëà Òîìåíêî.

Çà ïîïåðåäí³ìè ðåçóëüòàòàìè
ë³äèðóº çàïîâ³äíèê “Êàì’ÿíåöü”,
ïàðê “Ñîô³¿âêà”, çàïîâ³äíèê
“Õîðòèöÿ”, ìóçåé “Ïèñàíêà”,
Õîòèíñüêà ôîðòåöÿ, Êèºâî-Ïå-

÷åðñüêà ëàâðà, Ë³âàä³éñüêèé ïà-
ëàö, Õåðñîíåñ, Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà
òà Îäåñüêèé îïåðíèé òåàòð. Ïå-
ðåìîæö³ îòðèìàþòü åêñêëþçèâíó
íàãîðîäó ³ç çåëåíîãî ìàðìóðó,
ìàòîâî¿ ñòàë³ ³ çîëîòèñòîãî äçåð-
êàëüíîãî àêðèëó. ßê ïîâ³äîìèâ
êîðåñïîíäåíòó “Õðåùàòèêà” ïàí
Òîìåíêî, ð³çíèö³ ì³æ ïåðøèì òà
ñüîìèì ì³ñöåì íå áóäå, ô³íàë³ñ-
ò³â ðîçòàøóþòü çà àëôàâ³òîì.

Ïàí Òîìåíêî íàãàäàâ, ùî ï³ä
÷àñ ïðîâåäåííÿ ³íòåðíåò-ãîëî-
ñóâàííÿ îðãêîì³òåò ìàâ äåÿê³
íåïðèºìíîñò³, îñê³ëüêè ðåçóëü-
òàòè íàìàãàëèñÿ ñôàëüñèô³êóâà-
òè. Ãîëîñóâàííÿ áóëî ïðèçóïè-
íåíî, à ðåçóëüòàòè ìàéæå ÷îòè-

ðèäåííîãî “âîëåâèÿâëåííÿ”
àíóëüîâàíî. Â ïðîãðàìó ãîëîñó-
âàííÿ âíåñëè äîäàòêîâ³ çàñîáè
áåçïåêè, àáè çàïîá³ãòè ùå îäí³é
àòàö³ õàêåð³â.

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ àêö³¿ ïàì’ÿò-
êè-ïåðåìîæö³ ïîòðàïëÿòü ó íàé-
êðàù³ òóðèñòè÷í³ äîâ³äíèêè, ÿê³
âèïóñòÿòü ó ô³íàë³. Âîíè ì³ñòè-
òèìóòü äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ ïðî
21 ïàì’ÿòêó àðõ³òåêòóðè, òàêîæ
ïëàíóþòü ïðî³íôîðìóâàòè òóðèñ-
ò³â ïðî âñ³ ñòî àðõ³òåêòóðíèõ øå-
äåâð³â Óêðà¿íè. Âñå öå ïëàíóºòü-
ñÿ äëÿ òîãî, àáè çàëó÷èòè òóðèñ-
ò³â ó îáëàñò³, äå âîíè çíàõîäÿòü-
ñÿ. Òàêîæ ïðî ÷óäåñà âèïóñòÿòü
ô³ëüì òà öèêë ðàä³îïåðåäà÷

Äåñÿòêà àðõ³òåêòóðíèõ øåäåâð³â
Óêðà¿íè âæå â³äîìà
Ë³äèðóº çàïîâ³äíèê “Êàì’ÿíåöü” òà ïàðê “Ñîô³¿âêà”
Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

21 серпня в заповідни "Софія Київсь а" відб деться
фінал он рс "Сім ч дес У раїни". До десят и об'є -
тів-фаворитів, я о олосив на вчорашньом брифін
ініціатор і олова Ор омітет он рс Ми ола Томен-
о, війшли Києво-Печерсь а лавра та Софія Київсь а.
Остання, до слова, відірвалась від сьомо о місця лише
на 2000 олосів.

Çà ñëîâàìè ïàíà Æåáðîâñüêî-
ãî, Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè ³ íàóêè
ââàæàº öüîãîð³÷íå çîâí³øíº òåñ-
òóâàííÿ óñï³øíèì. ²ç 448 òèñÿ÷
âèïóñêíèê³â øê³ë 116 òèñÿ÷
ïðîéøëè çîâí³øíº íåçàëåæíå
òåñòóâàííÿ (îõîïèëè Êè¿â, Ëüâ³â
òà Õàðê³â). ²ç øåñòè òèñÿ÷ øêî-
ëÿð³â, ÿêèõ áóëî îïèòàíî ï³ñëÿ
îö³íþâàííÿ, 40% çàçíà÷èëè, ùî
õîò³ëè ïðîñòî ïåðåâ³ðèòè ñâî¿
çíàííÿ, 25% õîò³ëè çàðàõóâàòè
ðåçóëüòàòè îïèòóâàííÿ ï³ä ÷àñ
âñòóïó äî âóçó, à 20% íå áàæàëè
ñêëàäàòè äåðæàâíó ï³äñóìêîâó
àòåñòàö³þ ó øêîë³. 5—7% îïèòà-
íèõ ïîâ³äîìèëè ïðî ïîðóøåííÿ
ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ òåñòóâàííÿ.
Çà éîãî æ ñëîâàìè, ðîçðîáëåí³
ìåòîäèêè ³ íàáóòèé äîñâ³ä äî-
çâîëÿòü ó 2008 ðîö³ ïðîâåñòè â
Óêðà¿í³ íåçàëåæíå òåñòóâàííÿ
ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ øêîëè ç äâîõ
äèñöèïë³í, à ïðè âñòóï³ äî âó-
çó — íå ìåíøå, í³æ ç ñåìè. Çâ³ñ-
íî, òàì, äå öå ïîòð³áíî, çáåðå-
æóòü òâîð÷èé êîíêóðñ. Çà ñëî-

âàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ì³í³ñ-
òðà îñâ³òè ³ íàóêè, àá³òóð³ºíò ìàº
ïðàâî âèìàãàòè â³ä âóçó ë³öåíç³þ
íà íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã ³ êî-
ï³þ àêðåäèòàö³éíîãî ëèñòà. ßê-
ùî òàê³ äîêóìåíòè ïîêàçóâàòè
â³äìîâëÿþòüñÿ, ìîæå ñì³ëèâî
çâåðòàòèñÿ äî ïðîêóðàòóðè, ì³ë³-
ö³¿ òà íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ ÌÎÍ. ßê
ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” Áîðèñ
Æåáðîâñüêèé, ëèøå çà îñòàíí³
äâà ç ïîëîâèíîþ ðîêó Ì³í³ñòåð-
ñòâî îñâ³òè àíóëþâàëî ïîíàä 150
ë³öåíç³é. ßêùî ó ïåðø³ ðîêè öÿ
äîëÿ ñï³òêàëà â îñíîâíîìó ïðè-
âàòí³ ó÷áîâ³ çàêëàäè, òî öüîãî
ðîêó ïðåòåíç³¿ ìàëè é óñòàíîâè
äåðæàâí³: “Äëÿ íàñ íå ìàº æîä-
íîãî çíà÷åííÿ, ÿêî¿ ôîðìè ï³ä-
ïîðÿäêóâàííÿ òîé ÷è ³íøèé ó÷-
áîâèé çàêëàä. ßê³ñòü ó âñ³õ ìàº
áóòè îäíàêîâîþ, òîáòî íàéâè-
ùîþ”,— çàçíà÷èâ ïàí Æåáðîâ-
ñüêèé.

Çà ³íôîðìàö³ºþ îáëàñíèõ
óïðàâë³íü îñâ³òè ³ íàóêè, ñüîãî-
äí³ ðÿä âóç³â, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ

ïðèïèíèëè òà ÿê³ áóëè ïîçáàâ-
ëåí³ ë³öåíç³é, ³ãíîðóþòü ð³øåí-
íÿ Äåðæàâíî¿ àêðåäèòàö³éíî¿
êîì³ñ³¿ òà ïðîòèçàêîííî ïðîäîâ-
æóþòü âñòóïíó êàìïàí³þ. Ç íè-
ìè ÌÎÍ “ðîçáèðàòèìåòüñÿ”
îêðåìî. Íå îìèíóâ óâàãîþ ïàí
Æåáðîâñüêèé ³ ñèòóàö³þ íàâêî-
ëî Ì³æðåã³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿
óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Äåð-
æàâíà àêðåäèòàö³éíà êîì³ñ³ÿ òà
Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè ³ íàóêè íå-
îäíîðàçîâî ïðîïîíóâàëè íà-
â÷àëüíîìó çàêëàäó òà ñòóäåíòàì
øëÿõè âèõîäó ³ç ñèòóàö³¿, ùî
ñêëàëàñÿ íàâêîëî ïåðåâèùåííÿ
ë³öåíçîâàíîãî îáñÿãó ïðèéîìó
äî ÌÀÓÏ. Çîêðåìà, ì³í³ñòåð-
ñòâî çàïðîïîíóâàëî âèïóñêíè-
êàì çàâåðøèòè íàâ÷àííÿ çà ïåâ-
íèì îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì
ð³âíåì ó ïðîâ³äíèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ Óêðà¿íè. Íàòîì³ñòü
ÌÀÓÏ íàìàãàºòüñÿ ó ñóäîâîìó
ïîðÿäêó çîáîâ’ÿçàòè ì³í³ñòåð-
ñòâî äàòè äîçâ³ë íà âèãîòîâëåí-
íÿ äèïëîì³â óñóïåðå÷ ÷èííîìó
çàêîíîäàâñòâó.

Áîðèñ Æåáðîâñüêèé íàãîëî-
ñèâ, ùî ì³í³ñòåðñòâî íå ï³ä-
äàñòüñÿ çàãàëüí³é ³ñòåð³¿ íàâêî-
ëî öüîãî ñëàâíîçâ³ñíîãî ó÷áî-
âîãî çàêëàäó òà çàçíà÷èâ, ùî
ºäèíîþ óìîâîþ âèäà÷³ äèïëî-
ì³â ñòàíå âèêîíàííÿ ñòóäåíòà-
ìè öüîãî âóçó â ïîâíîìó îáñÿ-
ç³ íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â ³ ïðîãðàì.
ßê³ñòü îäåðæàíèõ çíàíü ïåðåâ³-
ðÿòü îêðåìî

²ñïèòè áåç õàáàð³â
Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè ³ íàóêè ââàæàº âñòóïíó 
êàìïàí³þ-2007 íàéêðàùîþ çà îñòàíí³õ òðè ðîêè
Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Учора в прес-центрі Кабінет Міністрів б ла запланова-
на з стріч з міністром освіти і на и Станіславом
Ні олаєн ом, я ий мав провести прям телефонн з -
стріч. "При ривати" відс тньо о з невідомих причин
міністра та відповідати на запитання довелося першо-
м заст пни міністра освіти Борис
Жебровсь ом .

Â³ä ó÷îðà â Óêðà¿í³ ðîçïî÷à-
ëàñÿ ñóñï³ëüíî-ïðîñâ³òíèöüêà
àêö³ÿ “ªäèíà äåðæàâà — ñï³ëü-
íà ³ñòîð³ÿ”, êîòðó ïàòðîíóº

Óêðà¿íñüêèé ³íñòèòóò íàö³î-
íàëüíî¿ ïàì’ÿò³. Àêö³þ îðãàí³-
çîâàíî òåëåêàíàëîì “1+1”
ñï³ëüíî ç³ ñòóä³ºþ “Òåëåêîí”.

Ãîëîâíîþ ñêëàäîâîþ çàõîäó ñòà-
íå òåëåâ³ç³éíèé ïîêàç äåñÿòèñåð³é-
íîãî äîêóìåíòàëüíîãî ô³ëüìó “Ñî-
áîð íà êðîâ³”, ÿêèé ðîçïîâ³ñòü ïðî

òðàã³÷íó òà íåîäíîçíà÷íó ³ñòîð³þ
óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíî âèçâîëü-
íîãî ðóõó 1919—1949 ðîê³â.

Ñåð³àë “Ñîáîð íà êðîâ³”, ìîæ-
ëèâî, âïåðøå òà âñåá³÷íî ðîçïî-
â³ñòü ïðî áîðîòüáó óêðà¿íñüêîãî
íàðîäó çà ñîáîðí³ñòü òà íåçàëåæ-
í³ñòü. Ó ô³ëüì³ óêðà¿íñüêèé âèç-
âîëüíèé ðóõ ðîçãëÿäàþòü ÿê ÷àñ-
òèíó çàãàëüíîºâðîïåéñüêî¿ ³ñòî-
ð³¿. Òàêèé ï³äõ³ä, ìîæëèâî, äî-
ïîìîæå çðîçóì³òè òà ïåðåîñìèñ-
ëèòè äåÿê³ ïîä³¿ ³ â÷èíêè â³äî-
ìèõ ³ñòîðè÷íèõ ïîñòàòåé. Óïåð-

øå ó â³ò÷èçíÿíîìó òåëåïðîñòîð³
óêðà¿íñüêèé ³ñòîðè÷íèé ñåð³àë
òðàíñëþâàòèìóòü ÿê çàãàëüíîíà-
ö³îíàëüíèé êàíàë “1+1”, òàê ³
ïîíàä 50 ðåã³îíàëüíèõ òåëåêîì-
ïàí³é ç óñ³õ îáëàñòåé Óêðà¿íè.
Ùå äî ïî÷àòêó âèõîäó ñòð³÷êè
òâîð÷à ãðóïà íà ÷îë³ ç ²ãîðåì
Êîáð³íèì ç³òêíóëàñÿ ç â³äìîâîþ
ëóãàíñüêèõ òà äîíåöüêèõ ðåã³î-
íàëüíèõ òåëåêîìïàí³é ïîêàçóâà-
òè öåé ô³ëüì ó îáëàñòÿõ. ×èì çó-
ìîâëåíèé òàêèé êðîê, âëàñíèêè
êàíàë³â íå ïîÿñíèëè

Äåñÿòü ìèòòºâîñòåé âèçâîëüíîãî ðóõó
Òâîðö³ äîêóìåíòàëüíîãî ñåð³àëó ï³äëèëè êðîâ³ â ³ñòîð³þ Óêðà¿íè
Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Учора в прес-центрі "Главред-медіа" відб вся допрем'єрний по аз до ментально-
о серіал "Собор на рові". Десятисерійний фільм режисера І оря Кобріна розпові-
дає про раїнсь ий національно-визвольний р х ХХ століття. Національна тема
не є новою — особливість фільм поля ає в спробі не переджено розповісти
про відомі історичні фа ти.

За міністра освіти Станіслава Ні олаєн а довелося відд ватися йо о першом
заст пни ові Борис Жебровсь ом
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Àíäð³é Áåíêåíäîðô íàâ÷èòü 
ãîâîðèòè íàâ³òü ïàïóãó
Ðåæèñåð ðîçïî÷àâ çéîìêè íîâîð³÷íî¿ êîìåä³¿

Äîêè òåëå-, ôîòî- ³ ïðîñòî æóð-
íàë³ñòè øòîâõàëèñÿ, ùîá ïîáà÷è-
òè, ÿê çí³ìàþòü ïåðø³ êàäðè â ê³ì-
íàòö³ ðîçì³ðîì 4 íà 5 ìåòð³â, êî-
ðåñïîíäåíò “Õðåùàòèêà” âèéøîâ
íà âóëèöþ âñë³ä çà ñèíîì ðåæèñå-
ðà Àíäð³ÿ Áåíêåíäîðôà — ªãîðîì.

— ×è õâèëþâàâñÿ áàòüêî ïåðåä
çéîìêàìè, àäæå öå éîãî âæå 
21-é ô³ëüì, à êîìåä³é ìàéæå íå
áóëî, òà ùå é íîâîð³÷íèõ? — ïî-
ö³êàâèâñÿ “Õðåùàòèê”.

— Êîìåä³é ³ ñïðàâä³ íå òàê óæå
é áàãàòî. Âëàñíå, öå ³ðîí³÷íà ìå-

ëîäðàìà,— â³äïîâ³â ªãîð Áåíêåí-
äîðô.— Ïðîòå ó áàòüêà º äîñâ³ä
çí³ìàòè ³íòåð³âñüê³ íîâîð³÷í³ ìþ-
çèêëè. Ïðèºìíî, ùî òåëåêàíàë
ï³ñëÿ äâîð³÷íî¿ ïåðåðâè â³äíîâèâ
ê³íîâèðîáíèöòâî.

ªãîð ðîçïîâ³â, ùî â “ßëèíö³...”
ãðàòèìóòü Àííà Íåâñüêà, Àíòîí
Êóêóøê³í, Ìèêîëà Õìåëüîâ. Ä³-
äà Ìîðîçà çîáðàæóâàòèìå êîìïî-
çèòîð ³ çàâñ³äíèê “Çîëîòîãî Ãóñà-
êà” Âîëîäèìèð Áèñòðÿêîâ. Áàòü-
êî, Àíäð³é Áåíêåíäîðô, ¿çäèâ äî
Ìîñêâè, øóêàâ àêòîð³â. Ó îäí³é
³ç ãîëîâíèõ ðîëåé ìàëà çíÿòèñÿ
âîëîäàðêà “Í³êè” Ä³íà Êîðçóí,
àëå çàï³çíî ï³äòâåðäèëà ñâîþ

ó÷àñòü. Òîìó ¿¿ ãåðî¿íÿ ä³ñòàëàñÿ
Íåâñüê³é, êîòðà ïðåêðàñíî ç³ãðà-
ëà ó “Õòî âäîìà ãîñïîäàð?”. ªãîð
Áåíêåíäîðô â³äêðèâ “Õðåùàòè-
êó” ùå îäíó òàºìíèöþ: íàñòóï-
íîþ ñòð³÷êîþ áàòüêà (âæå ó 2008-
ìó) ñòàíå “Êîõàííÿ äàñòü ñèëè”,
òàêîæ âèðîáíèöòâà ²ÌÐ. Ç Àðìå-
íîì Äæèãàðõàíÿíîì ó îáðàç³ ñòà-
ðîãî, ÿêèé çìóøåíèé ï³òè â³ä ñè-
íà é íåâ³ñòêè äî áóäèíêó äëÿ ë³ò-
í³õ ëþäåé.

Íàòîì³ñòü ó “ßëèíö³, êðîëèêó ³
ïàïóç³” ðîçïîâ³äàòèìóòü ïðî
óñï³øíîãî á³çíåñìåíà ³ éîãî äàâ-
íüîãî ïðèÿòåëÿ, ÿê³ â ñòóäåíòñüê³
ðîêè ïî ÷åðç³ áóëè îäðóæåí³ ç îä-

í³ºþ ä³â÷èíîþ. Êîëè â íîâîð³÷íèé
âå÷³ð âîíè âèð³øèëè éòè äî ñàóíè,
ç’ÿâèëàñÿ ¿õíÿ Ìàð³ÿ, ÿêà êèíóëà
âæå òðåòüîãî ÷îëîâ³êà. Âñþ í³÷
õëîïö³ çìàãàþòüñÿ îäèí ç îäíèì,
ùîá ïîâåðíóòè âòðà÷åíå êîõàííÿ.

Íà çàïèòàííÿ “Õðåùàòèêà”, äî
÷îãî òóò êðîëèê ³ ïàïóãà, êîòð³ º
â íàçâ³ ô³ëüìó, ê³íîðåæèñåð Àí-
äð³é Áåíêåíäîðô óñì³õíóâñÿ é
ïðîìîâèâ:

— Öå êðàùå, í³æ ïåðøà ðîáî-
÷à íàçâà ñòð³÷êè — “Ñêåëåò ó øà-
ô³”. À ïàïóãà ç ô³ëüìó âèÿâèâñÿ
íå áàëàêó÷èì. Òà íå á³äà, ï³ñëÿ
÷èñëåííèõ ðåïåòèö³é ìè éîãî íà-
â÷èìî ãîâîðèòè

Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
“Õðåùàòèê”

Учора по в лиці Дмитрієвсь ій себе в офісі раїн-
сь а омпанія "Inter Media Production" традиційно роз-
била таріл перед почат ом зйомо . "Ялин а, роли
і пап а" — цією артиною інорежисер Андрій Бен ен-
дорф від рив рах но третьом десят своїх фільмів.

Ðîçñë³äóâàííÿ âåäå Áîãóí
Â Óêðà¿í³ ç’ÿâëÿòüñÿ íîâ³ áîðö³ çà ñïðàâåäëèâ³ñòü
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

ICTV розпочав зйом и пер-
шо о раїномовно о де-
те тивно о серіал під ро-
бочою назвою "Бо н. Ад-
во атсь і розслід вання".
Це раїнсь а версія поп -
лярно о німець о о сері-
ал "Lenssen & Partners".
Зніматиме серіал творча
р па, я а працювала над
омедією "Леся + Рома".

Ó öåíòð³ ïîä³é — ðîáî÷³ áóäí³
ïðèâàòíîãî äåòåêòèâíîãî àãåíò-
ñòâà “Áîãóí”, íàçâàíîãî ³ì’ÿì ãî-
ëîâíîãî ãåðîÿ, ó ìèíóëîìó ïðà-
ö³âíèêà ñïåöñëóæá, à ñüîãîäí³ àä-
âîêàòà. Ðàçîì ç³ ñâîºþ êîìàíäîþ
Îëåêñàíäð Áîãóí ïðîâîäèòü âëàñ-
í³ ðîçñë³äóâàííÿ çàïëóòàíèõ êðè-
ì³íàëüíèõ ³ ïîáóòîâèõ çëî÷èí³â.

Ñåð³àë ðîçðàõîâàíèé âèêëþ÷íî
íà óêðà¿íñüêó àóäèòîð³þ, ïðîäàâà-
òè éîãî íå çáèðàþòüñÿ. Ïðîäþñå-
ðè ç³çíàëèñÿ, ùî áþäæåò ô³ëüìó
íåâåëèêèé, àëå êîíêðåòí³ öèôðè
íàçèâàòè â³äìîâèëèñü. 30 çàïëàíî-
âàíèõ ñåð³é “Áîãóíà” çí³ìàòèìóòü
äî ëèñòîïàäà.

Ðîáî÷à íàçâà ñåð³àëó — “Áîãóí.
Àäâîêàòñüê³ ðîçñë³äóâàííÿ”. ßê
ðîçïîâ³ëà Òåòÿíà Âèííèê, ùîá
îáðàòè ïð³çâèùå ãîëîâíîãî ãåðîÿ,
ïðîâîäèëàñÿ ö³ëà íàðàäà. Ó ðå-
çóëüòàò³ ç³éøëèñÿ íà Áîãóí³ —
âîíî ëàêîí³÷íå, ìàº ñèëó òà ì³öü,
ÿê³ íåîáõ³äí³ ãåðîþ. Ïðîòå, ïðî-
äþñåð çàçíà÷èëà, ùî ïðÿìèõ ïà-
ðàëåëåé ç ²âàíîì Áîãóíîì — â³-
äîìèì óêðà¿íñüêèì ãåðîºì — íå
ïðîâîäèëè.

Êàñòèíã âèêîíàâö³â ãîëîâíèõ
ðîëåé òðèâàâ ïîíàä ð³ê. Çðåøòîþ
ðåæèñåð ô³ëüìó Îëåêñàíäð Äàðó-
ãà ñàì âèñòóïèâ ó ðîë³ ãîëîâíî-
ãî äåòåêòèâà. Â³í ç³çíàâñÿ “Õðå-
ùàòèêó”, ùî ïî÷óâàºòüñÿ òðîõè
íå â ñâî¿é òàð³ëö³. “Íå õîò³â ïî-
âåðòàòèñÿ äî àêòîðñüêî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³, àëå ñàìà ³äåÿ çàõîïèëà,— êà-
æå â³í.—Ìåí³ ö³êàâî ïðàöþâàòè
íàä öèì ñåð³àëîì, ÿê áè òÿæêî íå
áóëî”. Ïîì³÷íèê³â Áîãóíà Â³êòî-
ðà òà Þëþ ç³ãðàþòü Âîëîäèìèð
Îñàä÷èé, àêòîð Òåàòðó ðîñ³éñüêî¿
äðàìè ³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè òà
Îëüãà Êíÿçåâà. Äëÿ ä³â÷èíè öå
äåáþòíà ðîëü â ê³íî. “ß äîïîìà-
ãàëà ï³äáèðàòè àêòîð³â, à îäíîãî
ðàçó ñàìà ïðî÷èòàëà ðîëü ãåðî-
¿í³ — ³ ìåíå îáðàëè”,— ðîçïîâ³-
äàº Îëüãà. Â³êòîð òà Þëÿ, çà ñëî-
âàìè àêòîð³â — ³íòðèãàíè òà àôå-

ðèñòè, ùî âèïàäêîâî ñòàëè çàé-
ìàòèñÿ äåòåêòèâíèìè ðîçñë³äó-
âàííÿìè.

Çéîìêè ïðîõîäèòèìóòü ïåðå-
âàæíî íà ñàìîìó êàíàë³. Ê³ëüêà

ê³ìíàò âæå îáëàäíàíî ï³ä êàá³-
íåò äåòåêòèâ³â, ì³ë³öåéñüêèé â³ä-
ä³ëîê, ë³êàðíÿíó ïàëàòó. “Ìè íå
çìîæåìî ðîçáèâàòè àâòîìîá³ë³
÷è ï³äïàëþâàòè áóäèíêè â êîæ-

í³é ñåð³¿, òà ³íòðèãó çáåðåæåìî.
Ñåð³àë áóäå âèòðèìàíèé â òî÷-
íîìó ðîçóì³íí³ äåòåêòèâó”,—
îá³öÿº ðåæèñåð Îëåêñàíäð Äà-
ðóãà

Режисерові Оле сандр Дар зі довелося самом ви он вати оловн роль
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Ô³ëüì, ïîêðèòèé òàºìíèöåþ 
Àðìåíà Äæèãàðõàíÿíà
Ëåãåíäà ðîñ³éñüêîãî ê³íî ç³ãðàëà ó ñòð³÷ö³ “Âàí Ãîã íå âèíåí”

Äâîñåð³éíà ñòð³÷êà — ïåðøà
ïîâíîìåòðàæíà ðîáîòà ìîëîäî¿ ðå-
æèñåðêè, ëàóðåàòêè ì³æíàðîäíèõ
ê³íîïðåì³é Â³ðè ßêîâåíêî. Ñöå-
íàð³é äî ô³ëüìó íàïèñàëà Îëåê-
ñàíäðà Ñì³ëÿíñüêà. Çéîìêè ïðîâî-
äèëè â Êèºâ³ òà çà ì³ñòîì. Ðîáîòó
çàâåðøèëè â ðåêîðäíî êîðîòêèé
òåðì³í — 20 äí³â, òîìó äîâîäèëî-
ñÿ çí³ìàòè ïî 2—3 îá’ºêòè çà äåíü.

“ßêîñü íà çàõèñò³ Àêàäåì³¿ ìèñ-
òåöòâ ÿ ïî÷óëà ³ñòîð³þ, ÿê õóäîæ-
íèêè “ðîçâåëè” á³çíåñìåíà, ÿêèé

õîò³â íàâ÷èòèñÿ ìàëþâàòè,— ðîç-
ïîâ³ëà Â³ðà ßêîâåíêî “Õðåùàòè-
êó”.— Ï³çí³øå öåé ñþæåò ïåðå-
òâîðèâñÿ íà êîìåä³éíó ìåëîäðàìó
ïðî á³çíåñìåíà. Ï³ñëÿ æàõëèâî¿ àâ-
òîêàòàñòðîôè ÷îëîâ³ê ïîãëÿíóâ íà
ñâ³ò ³íøèìè î÷èìà. Ïåðåîö³íêà
ö³ííîñòåé ðóéíóº âñå éîãî ïîïå-
ðåäíº æèòòÿ”.

Ê³íîêîìïàí³ÿ “Ôàéíî-êîìïàí³”
çàïðîñèëà ðîñ³éñüêèõ àêòîð³â Ìè-
õàéëà Ðîçóìîâñüêîãî òà Àëëó Ôî-
ì³÷åâó, çíàìåíèòîãî îïåðíîãî

ñï³âàêà Âîëîäèìèðà Ãðèøêà, êè-
¿âñüêèõ àðòèñò³â ²ðèíó Ì³ðîøíè-
÷åíêî, Áîðèñà Àáðàìîâà, Àíàñòà-
ñ³þ Áàøó.

Íå îá³éøëîñÿ ³ áåç ìîäíîãî
îñòàíí³ì ÷àñîì çàïðîøåííÿ äî
çéîìîê ñâ³òñüêèõ ïåðñîí. Ìîäåë³
òà òåëåâåäó÷³é ²íí³ Öèìáàëþê ä³ñ-
òàëàñÿ ðîëü ñåêðåòàðêè ãîëîâíèõ
ãåðî¿â. Ðåæèñåð âèáîðîì ïðîäþ-
ñåð³â çàëèøèëàñü çàäîâîëåíà. “Âî-
íè âëó÷èëè â îáðàçè”,— êàæå âî-
íà. Ïðîòå âñ³ëÿê³ ï³êàíòí³ ïîäðî-
áèö³ òà ñåêðåòè “êóõí³” âîíà ïîêè
ùî íå ðîçãîëîøóº: íå õî÷å çóðî-
÷èòè.

Ñï³âïðàöþ ç óñëàâëåíèì àêòî-
ðîì Àðìåíîì Äæèãàðõàíÿíîì Â³-
ðà ßêîâåíêî ââàæàº ïë³äíîþ. “Â³í
÷óäîâî ç³ãðàâ. Íà ìàéäàí÷èêó â íàñ

â³äáóâàâñÿ ä³àëîã. Ç ëþäüìè âèñî-
êîãî ïðîôåñ³îíàë³çìó ïðàöþâàòè
íåâàæêî. Íàâïàêè, â³ä ìåíå, ÿê ðå-
æèñåðà, âèìàãàëîñÿ â³äïîâ³äàòè
öüîìó ð³âíþ”,— ïîä³ëèëàñÿ Â³ðà
ßêîâåíêî.

Åï³çîäè ç Àðìåíîì Äæèãàðõàíÿ-
íîì â³äçíÿëè çà äåíü. “ß ðîçðàõî-
âóâàâ íà äîâøå ïåðåáóâàííÿ â Êè-
ºâ³ òà âèñîê³ ãîíîðàðè”,— ïîæàð-
òóâàâ àðòèñò. Â³ðó ßêîâåíêî Äæè-
ãàðõàíÿíó ïîðåêîìåíäóâàâ Àíäð³é
Áåíêåíäîðô, ç ÿêèì àêòîðà ïî-
â’ÿçóº äðóæáà òà ñï³ëüíà ðîáîòà â
ê³ëüêîõ ê³íîñòð³÷êàõ. Ç ðåæèñåð-
êîþ Äæèãàðõàíÿí ïîçíàéîìèâñÿ
ëèøå íà çéîìêàõ. “Ïðî ðåçóëüòàò
íå äóìàþ. Õî÷ó, ùîá ìè ç Â³ðîþ
çäèâóâàëèñÿ,— êîìåíòóº ñâîº ïå-
ðåáóâàííÿ â Êèºâ³ Àðìåí Äæèãàð-

õàíÿí.— Ìè ç ð³çíèõ ïîêîë³íü.
Çíàþ, ùî ì³é ÷àñ ìèíóâ. Àëå ÿê-
ùî âèð³øèëè íàðîäèòè ñï³ëüíó äè-
òèíó, òî íàéâàæëèâ³øå — çíàéòè
êîìïðîì³ñ”. Òàºìíèöþ ñâîãî ãå-
ðîÿ ìåòð ðîçêðèòè â³äìîâèâñÿ. Â³-
äîìî ëèøå, ùî çàãàäêîâèé ïåðñî-
íàæ ç’ÿâèòüñÿ íàïðèê³íö³ ô³ëüìó.

Óêðà¿íñüêèé ê³íåìàòîãðàô ëå-
ãåíäà åêðàíó îö³íþº âèñîêî: â³í
ââàæàº éîãî ïðèâàáëèâèì òà ïåð-
ñïåêòèâíèì. Ñàì Àðìåí Äæèãàð-
õàíÿí íàìàãàºòüñÿ çí³ìàòèñÿ ÿêî-
ìîãà á³ëüøå. “Í³ùî íå çàì³íèòü
ìåí³ çí³ìàëüíèé ìàéäàí÷èê. Ïðà-
öþâàòèìó, ïîêè º ñèëè,— çàÿâèâ
â³í.— Ñöåíà, åêðàí, æèòòÿ — öå
îäíå é òå ñàìå. Öå ìîÿ íàòóðà. ß
àðòèñò, ùî íàìàãàºòüñÿ ïðîíèêíó-
òè â ÷óæå ò³ëî”

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У неділю продюсери ново о фільм вітчизняно о ви-
робництва о олосили про завершення зйомо . Ці а-
вин ою артини став спеціально запрошений а тор
Армен Джи арханян.
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Головне правління ом нальної власності м. Києва
повідомляє про об'є ти ом нальної власності Києва, я і приватизовані

шляхом ви п :
Гр па "А"

- нежила б дівля ма азин площею 256,9 в. м на в л. Фр нзе, 33, літ. "А", приватизовано
юридичною особою за 1156692,0 рн., в том числі ПДВ 192782,0 рн.
- нежилі приміщення площею 478,5 в. м на в л. Тимошен а Маршала, 9, літ. "А",
приватизовано юридичною особою за 2447445,17 рн., в том числі ПДВ 407907,53 рн.
- нежилі приміщення площею 40,8 в. м на в л. Кр ло ніверситетсь ій, 4, літ. "А",
приватизовано юридичною особою за 308852,4 рн., в том числі ПДВ 51475,4 рн.

Головне правління ом нальної власності м. Києва
повідомляє про об'є ти ом нальної власності Києва,

що підля ають приватизації

шляхом ви п орендарями:

Гр па "А"
- нежилі приміщення площею 59,3 в.м на пров л. Ярославсь ий/в л.Ярославсь а, 1/3,
літ. "Л";
- нежилі приміщення площею 247,6 в.м на в л. Зань овець ої/Станіславсь о о, 5/2,
літ. "А";
- нежилі приміщення площею 482,2 в.м на просп. Перемо и, 21 А, літ. "А";
- нежилі приміщення площею 559,8 в.м на в л. Ломоносова, 73, літ. "А";
- нежилі приміщення площею 68,3 в.м на в л. Артема, 11, літ. "А";
- нежилі приміщення площею 194,2 в.м на в л. Ярославів Вал, 36-38, літ. "А";
- нежилі приміщення площею 131,9 в.м на в л. Мінсь е шосе, 6, літ. "Б".

Головне правління ом нальної власності м. Києва

повідомляє про об'є ти ом нальної власності Києва, що підля ають
приватизації з ідно з рішенням Київради від 24.05.2007 №738/1399:

шляхом ви п орендарями:
Гр па "А"

- нежилі приміщення площею 482,2 в.м на просп.Перемо и, 21 А, літ. "А".

шляхом продаж на а ціоні:

Гр па"А"
- нежилий б дино площею 1120,3 в. м на в л.Ра етна, 8;
- нежилий б дино площею 411,9 в.м на в л.Мельни ова, 28, літ. "А";
- нежилий б дино площею 96,8 в.м на пров л.Геор іївсь ий, 9, .2;
- нежилий б дино площею 84,3 в.м на пров л.Геор іївсь ий, 9, .3;
- нежилі приміщення площею 1787,6 в.м на в л.Ярославів Вал, 36-38, літ. "А";
- нежилий б дино площею 439,7 в.м на в л.Жилянсь а, 43, літ. "Б";
- нежилий б дино площею 581,8 в. м на в л.Жилянсь а, 106, літ. "Б";
- нежилі приміщення площею 1379,2 в. м на в л.Жилянсь а, 148;
- нежилий б дино площею 1748,4 в.м на в л.Лабораторна/Барбюса, 1/62, літ. "А";
- нежилий б дино площею 298,2 в.м на в л.Михайлівсь а, 15/1, літ. "Б";
- нежилі приміщення площею 854,3 в.м на в л.Золотоворітсь а, 11, літ. "А";
- нежилий б дино площею 239,3 в.м на в л. Золотоворітсь а, 11, літ. "Б";
- нежилі приміщення на в л.Володимирсь а/Іринінсь а, 27-29/1, літ. "Б";
- нежилий б дино на пров л. Геор іївсь ий, 9, орп с 1;
- нежилий б дино на в л. Рейтарсь а-пров.Геор іївсь ий, 8-5, літ. "Б";
- нежилі приміщення на в л. Волось а, 31а, літ. "А";
- нежилі приміщення на в л. Ярославів Вал, 36-38, літ. "А";
- нежилі приміщення на просп. Перемо и, 17-23, літ. "А";
- нежилі приміщення площею 400,4 в.м на в л. Межи ірсь а, 7/16.

Головне правління ом нальної власності м. Києва
повідомляє про об'є ти ом нальної власності Києва, що підля ають
приватизації з ідно з рішенням Київради від 14.06.2007 №792/1453:

шляхом ви п орендарями:
Гр па "А"

- нежилі приміщення площею 710,2 в.м на в л.Сосніних Сім'ї, 3/5, літ. "Д";
- нежилі приміщення площею 360,7 в.м на в л.Володимирсь а, 42, літ. "А, А'";
- нежилі приміщення площею 442,3 в.м на б льв.Л.У раїн и/Командарма Каменєва,
27/2, літ. "А";
- нежилий б дино (спальний орп с №3) площею 477,5 в.м, АР Крим, м.Ал п а на
в л.Ялтинсь а, 9, літ. "Б";
- нежилий б дино (оранжерея) площею 154,5 в.м, АР Крим, м.Ал п а на в л.Ялтинсь а,
9, літ. "А";
- нежилий б дино (спальний орп с№5 (4МВД) площею 256,9 в.м, АР Крим, м.Ал п а
на в л.Ялтинсь а, 16, літ. "А";
- нежилі приміщення площею 137,4 в.м на в л.Р.О іпної, 3, літ. "А";
- нежилі приміщення площею 29,0 в.м на в л.Р.О іпної, 3, літ. "А";
- нежилі приміщення площею 291,8 в.м на в л.Маршала Греч а, 14, літ. "А";
- нежилі приміщення площею 38,8 в.м на просп.Мая овсь о о, 15, літ. "А";
- нежилі приміщення площею 84,0 в.м на в л.Приозерна, 2, літ. "А";
- нежилі б дівлі площею 649,4 в.м на в л.Народно о ополчення, 12а, літ. "А", літ."Б";
- о реме індивід ально визначене майно інотеатр "Др жба-Орбіта" на в л.Хрещати ,
25,29;
- нежилий б дино площею 185,0 в. м на пров л.Косо ірний, 17;
- нежилі приміщення площею 157,0 в.м на в л.Лютнева, 58;
- нежилі приміщення площею 1278,0 в.м на в л.Пестеля, 5-7;
- цілісний майновий омпле с державне ом нальне підприємство інотеатр "Нив и"
на в л. Щерба ова, 58.

шляхом продаж на а ціоні:

Гр па"А"
- нежилий б дино на в л. Воровсь о о, 35, літ. "А";
- нежилі приміщення площею 564,0 в.м на в л.Лятошинсь о о, 24а;
- нежилі приміщення площею 181,2 в.м на в л.Фр нзе, 6-а;
- нежилі приміщення площею 3946,0 в.м на в л.Каменєва Командарма, 6-а;
- нежилі приміщення площею 758,7 в.м на в л.Тропініна, 10-а, б, в, , д;
- нежилі приміщення площею 10449,0 в.м на в л.Межи ірсь а, 87;
- нежилі приміщення площею 3030,0 в.м на Набережном шосе, 2;

Головне правління ом нальної власності м. Києва
повідомляє про об'є ти ом нальної власності Києва, що підля ають
приватизації з ідно з рішенням Київради від 26.06.2007 №947/1608:

шляхом ви п орендарями:
Гр па "А"

- нежилі приміщення площею 236,3 в.м на в л. П ща-Водиць а, 37, літ. "А";
- нежилі приміщення площею 89,4 в.м на в л. Приозерна, 2, літ. "А";
- нежилі приміщення площею 90,0 в.м на в л. П ш інсь а, 9, літ. "В";
- нежилі приміщення площею 588,4 в.м на в л. Ярославів Вал, 33, літ. "А";
- нежилі приміщення площею 73,5 в.м на Р санівсь ій набережній, 7;
- нежилі приміщення площею 276,0 в.м на в л. Маршала Ж ова, 26, літ. "А".

шляхом ви п орендарями:

Гр па "Ж"
- цілісний майновий омпле с інотеатр "Слав тич" на в л. Ент зіастів, 1.

шляхом продаж на а ціоні:

Гр па "А"
- нежила б дівля на в л. Са са ансь о о, 4Б.

Інформація про підс м и проведення он рсів на право оренди нежилих
приміщень ом нальної власності територіальної ромади м. Києва,

о олошених 30.03.2007 в азеті "Хрещати ", затверджених з ідно з рішеннями Київсь ої
місь ої ради від 14.06.2007 №767/1428 та від 26.06.2007 946/1607.

Переможцями он рс на право оренди нежилих приміщень визнані:
- в л. Воровсь о о, 35 літ. А - приміщення першо о поверх за альною площею 101,30 в. м. - ТОВ
"Впровадж вальна інноваційна омпанія нові техноло ії";
- в л. Гавро Лайоша, 20 літ. А - приміщення третьо о поверх за альною площею 230,00 в. м. - ТОВ
"Дом Ін ";
- в л. Гайдай Зої, 5 - нежила спор да ( араж) за альною площею 50,00 в. м. -ФО - підприємець
Гашимов Фір дін Гашим О ли;
- в л. Героїв Космос , 17 літ. А - підвальне приміщення за альною площею 200,50 в. м. - ТОВ "Камелія-К";
- в л. Героїв Космос , 17 літ. А - приміщення др о о поверх за альною площею 140,00 в. м. - ТОВ
"Камелія-К";
- в л. Ломоносова, 73 літ. А - приміщення першо о поверх (приб дова) за альною площею 38,50 в. м. -
ТОВ "Ман ст";
- просп. Лісовий, 39 літ. А - приміщення др о о поверх за альною площею 24,42 в. м.- ПП "Сімма с";
- просп. Лісовий, 39 літ. А - приміщення др о о поверх за альною площею 17,80 в. м. - ФО -
підприємець К хар Світлана Гри орівна;
- в л. Лятошинсь о о, 24 літ. А - приміщення першо о поверх за альною площею 79,70 в. м. - ТОВ
"Тор овий дім" Маршал-Київ";
- просп. Мая овсь о о, 73 літ. А - приміщення першо о поверх за альною площею 79,30 в. м. - ТОВ
"Оніс.А";
- в л. Набережно-Л ова, 6 К.1 - приміщення др о о поверх за альною площею 30,40 в. м. - ТОВ
"Інвестиційно- онс льтаційна омпанія "Гаєр";
- в л. Набережно-Л ова, 6 К.1 - приміщення др о о поверх за альною площею 40,40 в. м.- ТОВ
"Інвестиційно- онс льтаційна омпанія "Гаєр";
- в л. Набережно-Л ова, 6 К.1 - приміщення др о о поверх за альною площею 35,95 в. м. - ТОВ
"Інвестиційно- онс льтаційна омпанія "Гаєр";
- просп. Радянсь ої У раїни, 5 літ. А - приміщення др о о поверх за альною площею 78,20 в. м. СПД-
ФО Вязовсь ий Ілля Володимирович;
- просп. Радянсь ої У раїни, 20 літ. В1 - приміщення першо о поверх за альною площею 221,10 в. м.
-ТОВ "Юні с Інвест";
- станція метро "Берестейсь а", Б/Н - приміщення за альною площею 2,00 в. м. (2 ролетні онстр ції
по 1 в. м ожна) - ТОВ "Центр дистриб'юції преси";
- станція метро "Берестейсь а", Б/Н - частина приміщення переход за альною площею 21,00 в. м. -
ФО - підприємець Ба лан Сер ій Оле сійович;
- станція метро "Житомирсь а" - ніші підземно о переход за альною площею 270,00 в. м. - ТОВ
"Шофар";
- станція метро "Контра това площа", Б/НІ - частина переход за альною площею 27,62 в. м. - ФО -
підприємець Ба лан Сер ій Оле сійович;
- станція метро "Либідсь а", Б/Н 2 - частина переход за альною площею 17,90 в. м. - ФО - підприємець
Мартинен о Юрій Анатолійович;
- станція метро "Л 'янівсь а", Б/Н - частина вестибюлю за альною площею 13,80 в. м. - ПП "Мобілоч а";
- станція метро "Майдан Незалежності", Б/Н - частина вестибюлю за альною площею 31,40 в. м. - ФО
- підприємець Мартинен о Юрій Анатолійович;
- станція метро "Мінсь а", Б/Н - частина підземно о переход за альною площею 17,00 в. м. - ФО -
підприємець Ба лан Сер ій Оле сійович;
- станція метро "Нив и", Б/Н - частина підземно о переход за альною площею 12,60 в. м. - ФО -
підприємець Ба лан Сер ій Оле сійович;
- станція метро "Театральна", Б/Н - частина підземно о переход за альною площею 25,60 в. м. - ФО
- підприємець Мартинен о Юрій Анатолійович;
- пров. Шевчен а, 18/19 літ. А - приміщення першо о, др о о поверхів та напівпідвал за альною
площею 100,00 в. м. - ТОВ "Титан - Інвест";
- просп. Перемо и, 17- 23 літ. А - приміщення першо о та др о о поверхів за альною площею 1783,50 в. м.-
он рс не відб вся;
- в л. Рейтарсь а, 27 літ. А - нежилий б дино за альною площею 449,60 в. м. - он рс не відб вся.

За рите а ціонерне товариство "Альфа-Бан "
повідомляє про доповнення поряд денно о

позачер ових За альних зборів а ціонерів, я і відб д ться
03 вересня 2007 ро о 14.30 за адресою: м. Київ,

в л. Десятинна, 4/6, одним питанням наст пно о зміст :

1. Внесення змін до Стат т За рито о а ціонерно о товариства
"Альфа-Бан " шляхом ви ладення Стат т в новій реда ції.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Зла ода, ЛТД ( од 30371673),
зареєстроване Печерсь ою РДА м. Києва 24.03.1999 р., реєстрац. номер 24279, 01001,

Київ, Хрещати , 10 . 12 телефон 8-050-330-71-05

повторно повідомляє про свою реор анізацію шляхом поділ
зазначено о Товариства на два нових Товариства.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЕРСТЕ БАНК"

повідомляє про проведення позачер ових за альних зборів
а ціонерів бан , я і відб д ться 25 вересня 2007 ро о 13.00 за

адресою: м. Київ, в л. Де тярівсь а, ЗЗв

Порядо денний:
1) Обрання олови та се ретаря За альних зборів а ціонерів ВАТ "Ерсте

Бан ".
2) Затвердження рез льтатів від рито о (п блічно о) розміщення простих

іменних а цій ВАТ "Ерсте Бан " др ої емісії та звіт про рез льтати
від рито о (п блічно о) розміщення простих іменних а цій ВАТ "Ерсте Бан "
др ої емісії.

3) Внесення змін до стат т ВАТ "Ерсте Бан ".
4) Зміни в с ладі Спостережної Ради ВАТ "Ерсте Бан ".

Додат ова інформація:
Збільшення стат тно о апітал ВАТ "Ерсте Бан " дасть можливість

підвищити фінансов стабільність і забезпечить подальший розвито бан .
Стат тний апітал збільш ється шляхом збільшення іль ості простих

іменних а цій існ ючої номінальної вартості за рах но додат ових внес ів.
Кіль ість а цій, що вип с ається додат ово, становить 350 500 000 (триста

п'ятдесят мільйонів п'ятсот тисяч) шт .
За альна номінальна вартість а цій, що вип с аються додат ово,

350 500 000 (триста п'ятдесят мільйонів п'ятсот тисяч) ривень.
Номінальна вартість однієї простої іменної а ції становить 1 (одна) ривня.
Права а ціонерів при додат овом вип с а цій є незмінними. А ціонери

мають переважне право на придбання додат ово вип щених а цій.
Стро від рито о (п блічно о) розміщення а цій почався 16 вітня 2007

ро та за інч ється 14 вересня 2007 ро .
У зв'яз зі зміною стат тно о апітал бан а ціонери збит ів не нес ть.
Зміни до стат т план ється внести шляхом ви ладення стат т в новій

реда ції, том числі:

Реєстрація часни ів за альних зборів а ціонерів з 11.30 до 12.30 за місцем
проведення зборів.

Попередня реда ція: Нова реда ція:

3.1.2. Стат тний апітал Бан становить
300 000 000 (триста мільйонів ривень) і
сформований за рах но вип с а цій.

3.1.2. Стат тний апітал Бан становить
650 500 000 (шістсот п'ятдесят мільйонів
п'ятсот тисяч) ривень і сформований за
рах но вип с а цій.

3.1.3. Стат тний апітал Бан поділений
на 300 000 000 (триста мільйонів) простих
іменних а цій номінальною вартістю
1 (одна) ривня ожна.

3.1.3. Стат тний апітал Бан поділений
на 650 500 000 (шістсот п'ятдесят
мільйонів п'ятсот тисяч) простих іменних
а цій номінальною вартістю 1 (одна)
ривня ожна.



Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü, ì³ñöÿìè êîðîòêî÷àñí³ äîù³, ãðîçè.
Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà ó ñõ³äí³é ÷àñòèí³ âíî÷³ +21°...+23°Ñ, âäåíü +32°...+37°Ñ. Íà ðåøò³ òåðèòîð³¿ âíî÷³

+16°...+20°Ñ, âäåíü +29°...+34°Ñ.
Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü, ïåðåâàæíî áåç îïàä³â.
Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +26...+31°Ñ, âíî÷³ +14...+19°Ñ
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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 2792

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

Каштанова Мав а Антоніна КОРОЛЬ (Київ)

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

Партнер прое т

Спонсор — деп татсь а фра ція Бло Леоніда Черновець о о
в Солом’янсь ій райраді Києва
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Ãîðîñêîï êèÿíèíà 
íà 8 ñåðïíÿ
Ви о рилені д хом — це ч дово! Ле ість, з я ою с ачете від одної справи до іншої, свідчить не

про бра непосидючості, а навпа и, хара териз є вас я здібно о ви онавця, що здатний одночас-
но працювати на іль а фронтів і досить прод тивно. Найпліднішою б де інтеле т альна праця,
саме завдя и моз овом шт рм ви зможете зробити надзвичайний прорив.

ОВНИ, засівайте ділов нив творчими зернами, М за нині симпатиз є вам і посприяє ма симальній само-
реалізації.
ТЕЛЬЦІ, світ поверн вся до вас осяйним віт чим бо ом, на серці радісно, д ша співає... Утримайтеся на

тій вібрації, і тоді все вас б де ч дово!
БЛИЗНЯТА, нині ви оролева бал , і саме шарм ер диції зробить вас неперевершеною спо сницею чо-

ловічих сердець.
РАКИ, люч до таємниць ваших р ах, від ривайте заповітн с ринь ... і приємно див йтеся... Відтепер

ви “озброєні” ні альною інформацією і можете нею “ озирн ти” певний момент.
ЛЕВИ, ваше місце серед юрби. Не самітнюйтеся, беріть а тивн часть оле тивних заходах. Ви чарів-

ниця, заради ва и я ої прихильни и отові на подви и.
ДІВИ, хоча ч жа ад а і за ад а, одна нині ви є винят ом із цьо о правила... ос іль и можете, я рент ен,

проявляти приховані речі. Для ар’єрно о сходження це надзвичайна дача.
ТЕРЕЗИ, я що ви затіяли вдома ремонт, с ладіть ошторис і р шайте с пермар ет за б дматеріалами,

але неодмінно з фахівцями. Не е ономте, п йте все добротне і я існе. Потрібно арно облашт вати з ми-
лим райсь е ніздеч о.
СКОРПІОНИ, роз ошелити боса вам тр днощів не становитиме. Нині ви фаворі, тож орист йтеся на о-

дою і поліпш йте своє матеріальне становище.
СТРІЛЬЦІ, період роз р т и ділово о імідж розпалі! Танцюючи під с рип тих, хто замовляє м зи , ви

прославитеся. Пам’ятайте, Творець цьом році дав вам олосальні важелі вплив соці мі, тож майте на
вазі... пробайди єте — наст пно о ро сидітимите з порожніми ишенями під абл ом начальства. Зба -
н ли?..
КОЗОРОГИ, маєте ч дов омерційн жил , лише все прорах йте, і роші потеч ть до вас невичерпними

стр м ами.
ВОДОЛІЇ, припніть бла овірно о до подр жньо о іл а, час підзарядити батарею охання, тоді шлюбний со-

юз отримає нове дихання.
У РИБ почався інтенсивний процес оздоровлення від лятих хвороб, що останнім часом та ат вали вас,

бідолашних. Од ж йте д шею та тілом, очищайтеся від не ативних психоло ічних стресів, що зашла вали
вн трішній світ. Домашня затишна атмосфера стане найліпшим лі арем

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ, політоло :
— Ми виробляємо естети ромадсь их заходів. Відмовляючись від

одних стереотипів, засвоюємо інші. Наші мо ли б обрати інтелі ентніш
модель, щоб проводити та і заходи. Але ж простіше зал чати фахівців,
я і ор анізов ють онцерти для молоді. Я не д маю, що барабанний бій
додає партіям пова и чи поп лярності.

Оле ПОКАЛЬЧУК, соціальний психоло :
— Свідомість і дії людини пов’язані з ритмом серця. Спочат в бара-

бани б’ють синхронно з ритмом серця. Я що надалі ритм прис орюва-
ти, то це стим лює до дії. Коли ж сповільнювати — стим люється ва а,
ле ше про овт ються меседжі.

Дмитро ВИДРІН, політоло , п бліцист:
— Це в мене ви ли ає подвійн асоціацію.
Перше. Всі останні партійні з’їзди порожні, мов барабани.
Др е. Бертольд Брехт писав: “Б’ють барани в барабани, а ш ір для

них дають самі барани”.

ЕL КРАВЧУК, співа :
— Барабанний дріб привертає ва людей, та им чином а тивіз єть-

ся моз ова а тивність, онцентр ється. Не атив може виявитися над-
мірном емоційном зб дженні.

Оле сандр ПОНОМАРЬОВ, співа :
— Барабанний дріб — с оріш за все, режисерсь ий хід. Це створює

напр ження. Мені с ладно відповісти, я на це реа ють люди. Я ж осо-
бисто зви до чної м зи и і, с оріш за все, відреа вав би нормально.
А вза алі, оли б я там б в і простояв з один , точніше відповів би вам
на це запитання

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Íàâ³ùî âîíè ñòóêàëè?
Ó÷îðàøí³é ç’¿çä “Íàøî¿ Óêðà¿íè” òà “Íàðîäíî¿ ñàìîîáîðîíè” ïðîéøîâ ï³ä áàðàáàííèé á³é
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