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ПЕТРО МІРОШНИКОВ:
“ДО 2012 РОКУ У СТОЛИЦІ
ПОБУДУЮТЬ 20 СТАНЦІЙ
МЕТРОПОЛІТЕНУ”

Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ îïðè-
ëþäíåíî íà ïðåñ-êîíôåðåíö³¿
“Ñïðàâæí³é êèÿíèí. Ïîïåðåäí³é
ïîðòðåò”. ßê ïîâ³äîìèâ ðàäíèê
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ç ïè-
òàíü ñâîáîäè ñëîâà òà ³íôîðìàö³¿
Êàçáåê Áåêòóðñóíîâ, â îö³íö³ êè-
ÿíàìè ä³ÿëüíîñò³ ìåðà Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî ïðîñòåæóºòüñÿ ïî-
çèòèâíà äèíàì³êà.

“Ðåéòèíã Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêî-
ãî äåìîíñòðóº âïåâíåíå çðîñòàí-
íÿ. ßêùî ó ÷åðâí³ ëèøå 26% êèÿí
äîáðå îö³íþâàëè éîãî ä³ÿëüí³ñòü,
òî çà ëèïåíü öåé ïîêàçíèê çð³ñ íà
7 ïóíêò³â ³ ñòàíîâèòü 33%”,— íà-
ãîëîñèâ Êàçáåê Áåêòóðñóíîâ.

Çà éîãî ñëîâàìè, ðåçóëüòàòè
îïèòóâàííÿ, ÿêå ïðîâ³â Öåíòð äî-
ñë³äæåíü SOCIS, ñâ³ä÷àòü, ùî çà

Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ãîòîâ³ çàâ-
òðà â³ääàòè ãîëîñè 20% êèÿí. “ßê
âè, íàïåâíî, ïàì’ÿòàºòå, ïåðåä âè-
áîðàìè 2006 ðîêó öåé ïîêàçíèê
íå ïåðåâèùóâàâ 15%, ïðîòå Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé ïåðåì³ã, íà-
áðàâøè ïîíàä 32% ãîëîñ³â. Ï³ñëÿ
çèìîâî¿ êðèçè, ïîâ'ÿçàíî¿ ç ðå-
ôîðìîþ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà ì³ñòà, ðåéòèíã ìåðà
âèð³ñ ïðèáëèçíî âòðè÷³. Íàäàë³
â³í áóäå ò³ëüêè ï³äâèùóâàòèñÿ. ß
â öüîìó âïåâíåíèé”,— íàãàäàâ
ïàí Áåêòóðñóíîâ.

Ïðîòè âñ³õ âèÿâèëè áàæàííÿ
ïðîãîëîñóâàòè 8% ðåñïîíäåíò³â, à
4% çîâñ³ì íå çáèðàþòüñÿ áðàòè
ó÷àñò³ â òàêîìó ãîëîñóâàíí³.

Çà ñëîâàìè Êàçáåêà Áåêòóðñó-
íîâà, â³äòåïåð òàê³ äîñë³äæåííÿ
Öåíòð ïðîâîäèòèìå ùîì³ñÿöÿ.
Òèì ÷àñîì â ³íøèõ ì³ñòàõ Óêðà-
¿íè ïîä³áíèõ îïèòóâàíü íå ïðàê-
òèêóþòü, çàçíà÷èâ ïàí Áåêòóðñó-
íîâ, â³äïîâ³äàþ÷è íà çàïèòàííÿ
æóðíàë³ñò³â.

За інчення на 3-й стор.

Ðåêëàì³ñòè 
ï³ä³éøëè äî ñïðàâè
êîíöåïòóàëüíî
Ó÷àñíèêè ðèíêó ïðèäóìàþòü, ÿê çðîáèòè
òàê, ùîá ðåêëàìà í³êîìó íå çàâàæàëà

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Після затвердження "Поряд розміщення зовніш-
ньої ре лами" часни и столично о рин ре лами
збираються розробити Концепцію розміщення. Цей
до мент визначатиме, я розташ вати ре лам ,
щоб вона ні ом не заважала й сім подобалася.
Тим часом "Київре лама" продовж є наводити поря-
до Києві. Уже демонтовано 60 неза онно вста-
новлених бі -бордів.

Ñüîãîäí³ ï³ä ÷àñ êðóãëîãî ñòîëó, ÿêèé îðãàí³çîâóº ãàçåòà “Õðåùà-
òèê”, ðåêëàì³ñòè îáãîâîðÿòü Êîíöåïö³þ ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè â Êè-
ºâ³. ßêùî “Ïîðÿäîê ðîçì³ùåííÿ...” îõîïëþº îðãàí³çàö³éíî-ô³íàí-
ñîâ³ ïèòàííÿ, òî íàñòóïíèé äîêóìåíò âðàõîâóâàòèìå âëàñíå ³íòåðå-
ñè êèÿí. Ó Êîíöåïö³¿ âèïèøóòü, ÿêó ³ äå ðîçì³ùóâàòè ðåêëàìó, ùîá
âîíà í³êîìó íå çàâàæàëà: íå çàêðèâàëà ïàì’ÿòíèê³â, íå çàò³íÿëà â³ê-
íà êèÿíàì, íå “õîâàëà” â³ä àâòîìîá³ë³ñò³â äîðîæí³ çíàêè. Â³ä íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â ïðèáåðóòü á³ã-áîðäè åðîòè÷íîãî õàðàêòåðó òà ç ðåê-
ëàìîþ òþòþíîâèõ ³ àëêîãîëüíèõ âèðîá³â, à ðóõîì³ êîíñòðóêö³¿ çðîá-
ëÿòü ìåíø øóìíèìè, ùîá êèÿíè ìàëè çìîãó ñïàòè ñïîê³éí³øå.

Ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü
ðåêëàìè Þð³é Ôðåéä³íîâ ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî óìîâè “Ïîðÿä-
êó ðîçì³ùåííÿ...” ñòàëè êîìïðîì³ñíèìè. Âîíè ïåðåäáà÷àþòü ï³äâè-
ùåííÿ òàðèô³â ëèøå íà 14,6% — öå ð³âåíü ³íôëÿö³¿ çà 3 ðîêè, ïî-
êè ðîçö³íîê íå ïåðåãëÿäàëè. Íà äóìêó ïàíà Ôðåéä³íîâà, åêîíîì³÷-
íî îá´ðóíòîâàí³øèì áóëî á çá³ëüøåííÿ òàðèô³â íà 40%, à òàêîæ ñêî-
ðî÷åííÿ òåðì³í³â äîãîâîð³â íà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ êîíñòðóêö³é ç
5 äî 2 ðîê³â.

Òèì ÷àñîì ó Êèºâ³ ïðîäîâæóþòü äåìîíòóâàòè âñòàíîâëåí³ áåç äî-
çâîë³â á³ã-áîðäè. Ùå ì³ñÿöü òîìó áóëî äåìîíòîâàíî 46 ðåêëàìíèõ
íîñ³¿â, à íà ñüîãîäí³ òàêèõ óæå 60. Ñåðåä êîìïàí³é, ÷è¿ êîíñòðóê-
ö³¿ ïðèáðàíî,— ÑÏÄ “Ä³äêîâñüêèé Î.Ì.”, ÒÎÂ “ÃÄÑ”, ÒÎÂ “Êðå-
àòèâÄèçàéí”, ÒÎÂ “ÏÌÊ Êîìïàí³”. Òàêîæ “Êè¿âðåêëàìà” ïðîäîâ-
æóº ïîâåðòàòè äî ì³ñüêîãî áþäæåòó íåäîäàí³ ðåêëàì³ñòàìè êîøòè.
Ò³ëüêè ç ïî÷àòêó ì³ñÿöÿ ïîäàíî ê³ëüêà ñóäîâèõ ïîçîâ³â, çîêðåìà äî
êîìïàí³é ÑÏÄ “Ä³äêîâñüêèé Î. Ì.” (áîðã 280 300 ãðí), ÑÏÄ “Ä³ä-
êîâñüêà Î. Ì.” (278 634 ãðí), ÏÏ “Àòò³ñ” (92 062 ãðí). Ç 22 ìëí
ãðí áîðã³â, ùî ïåðåéøëè “Êè¿âðåêëàì³” ó ñïàäîê, âäàëîñÿ 
ïîâåðíóòè óæå 10 ìëí 

Ç ì³ñüêîãî áþäæåòó íà ðåêîíñòðóêö³þ
âèä³ëåíî 6 500 000 ãðèâåíü

Çîëîò³ âîðîòà â³äêðèþòü
äî ê³íöÿ ðîêó

Ðóñëàí ÂËÀÑÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Óðî÷èñòó áðàìó ñòàðîäàâíüîãî Êèºâà — Çîëîò³ âîðîòà — âæå äî
ê³íöÿ ðîêó â³äêðèþòü äëÿ â³äâ³äóâà÷³â. Îñòàíí³ åêñêóðñ³¿ òóò áóëè
ùå â 2001-ìó. Òîä³ öå òâîð³ííÿ äàâíüîðóñüêèõ çîä÷èõ çàêðèëè íà
ðåñòàâðàö³þ, àëå çàâåðøèòè ðîáîòè íå âèñòà÷èëî êîøò³â. ßê ïî-
â³äîìèâ “Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê ÃÓ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè Êèºâà Ðóñëàí Êóõàðåíêî, ìåð³ÿ ïîñòàâèëà ïðîåêòóâàëüíèêàì
÷³òêå çàâäàííÿ: çðîáèòè ³ ãåðöó, ³ ìåõàí³çì ¿¿ ï³ä³éìàííÿ ìàêñè-
ìàëüíî ïðîñòèìè, íàä³éíèìè ³ áåçïå÷íèìè. Çàãàëîì íà Çîëîò³ âî-
ðîòà âèòðàòÿòü ø³ñòü ç ïîëîâèíîþ ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Ïëàíóþòü,
ùî âæå íàïðèê³íö³ 2007-ãî Çîëîòà áðàìà ï³ñëÿ øåñòè ðîê³â ïðîñ-
òîþ çìîæå ïðèéíÿòè ïåðøèõ òóðèñò³â
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Я і ияни, Софія Ротар висо о оцінює діяльність Леоніда Черновець о о на пост мера

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
ïåðåì³ã íà âèáîðàõ
ßêáè âîíè â³äáóëèñÿ ö³º¿ íåä³ë³, 
çà íüîãî ïðîãîëîñóâàëè á 20% êèÿí

Äåíèñ ÏÐÓÖ
“Õðåùàòèê”

Я свідчать оприлюднені вчора рез льтати дослідження,
проведено о з 26 липня до 8 серпня цьо о ро Цен-
тром соціальних і політичних досліджень "СОЦИС" на
замовлення азети "Хрещати " й тижневи а "У раїнсь а
столиця", я би вибори мера Києва відб лися цієї неділі,
то за нинішньо о Київсь о о місь о о олов Леоніда
Черновець о о отові про олос вати 20% иян. Йо о о-
ловні с перни и по мин лорічних пере онах дістан ть
значно менше олосів. Зо рема за е с-бо сера Віталія
Клич а та е с-мера Оле сандра Омельчен а про олос -
вали б 13 і 12% відповідно.
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Ó öåíòð³ ì³ñòà áîðþòüñÿ 
ç³ ñòèõ³éíîþ òîðã³âëåþ

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãî-
óñòðîºì Êèºâà ïîâ³äîìèëî “Õðåùàòèêó”,
ùî ïîïðîñèòü ïîäàòê³âö³â ì³ñòà çâåðíóòè
óâàãó íà ä³ÿëüí³ñòü ïðèâàòíèõ ï³äïðèºì-
ö³â, ÿê³ áåç íàëåæíîãî äîçâîëó ïðîäàþòü
ð³çíîìàí³òíó ïðîäóêö³þ ó öåíòð³ ñòîëèö³.
ßê â³äîìî, íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ ç 26
òðàâíÿ íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ òîðãóþòü ëè-
øå ïðåäñòàâíèêè Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â
íåçàëåæíî¿ ïðåñè, ÿêèì âèäàíî íà öå äî-
çâ³ë. Âîíè ìàþòü äîãîâ³ð ç Øåâ÷åíê³â-
ñüêîþ ðàéðàäîþ íà îðåíäó çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè äî 31 ñåðïíÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ï’ÿ-
òè ñòîëèê³â

Êè¿â îáì³íÿºòüñÿ 
êóëüòóðíèìè ïàì’ÿòíèêàìè

Êè¿â òà Ðèì îáì³íÿþòüñÿ ïàì’ÿòíèêàìè.
Â Êèºâ³ ïëàíóþòü âñòàíîâèòè ïàì’ÿòíèê
Äàíòå Àë³´’ºð³, à â Ðèì³ — Òàðàñîâ³ Øåâ÷åí-
êó. Ïðî öå â÷îðà “Õðåùàòèêó” ñêàçàâ çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ñåðã³é Ðóäèê. “Ïè-
òàííÿ ïðî ðåàë³çàö³þ öüîãî ïðîåêòó íå ðàç
ïîðóøóâàëè ï³ä ÷àñ äâîñòîðîíí³õ ïåðåãîâî-
ð³â, ó òîìó ÷èñë³ é íà íàéâèùîìó ð³âí³. ² îñü
òåïåð ìîæíà âåñòè ìîâó ïðî òå, ùî ïðîåêò
âñòóïàº ó çàâåðøàëüíó ñòàä³þ”,— ïðîêîìåí-
òóâàâ ïîä³þ Ñåðã³é Ðóäèê. Ìåð³ÿ Ðèìà òà
Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ äà-
ëè ïðèíöèïîâó çãîäó íà âèä³ëåííÿ ä³ëÿíîê
ï³ä ïàì’ÿòíèêè

Þí³ øåâ÷åíê³âö³ 
â³äïî÷èíóòü ó ªâïàòîð³¿

17 þíèõ øåâ÷åíê³âö³â, ÿê³ ïîñòðàæäàëè
âíàñë³äîê àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ, âè-
ðóøèëè äî ªâïàòîð³¿. Öå — ä³òè-ñèðîòè, íà-
ï³âñèðîòè òà ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé â³-
êîì â³ä 10 äî 18 ðîê³â. Ïðîòÿãîì 15 ä³á âî-
íè â³äïî÷èâàòèìóòü ó ñàíàòîð³¿ “Ñîíÿ÷íèé”,
ðîçïîâ³ëè “Õðåùàòèêó” ó Øåâ÷åíê³âñüê³é
ÐÄÀ. Íà ë³òíº îçäîðîâëåííÿ ä³òåé-÷îðíî-
áèëüö³â ç ðàéîííîãî áþäæåòó âèä³ëåíî ìàé-
æå 28 òèñ. ãðí, ïîíàä 19 òèñ. ãðí âèòðà÷åíî
íà ïóò³âêè, ðåøòó — íà ïåðå¿çä. Äî ªâïàòî-
ð³¿ êèÿíè ïî¿õàëè êîìôîðòàáåëüíèì ïîòÿ-
ãîì ç³ çðó÷íèìè ñèä³ííÿìè òà êîíäèö³îíå-
ðîì

Îãîëîøåíî êîíêóðñ 
íà îö³íåííÿ 80 % 
“Êè¿âì³ñüêáóä”

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îãîëîñèëà êîíêóðñ íà îö³íåííÿ 80 % àêö³é
õîëäèíãîâî¿ êîìïàí³¿ “Êè¿âì³ñüêáóä”, ïîâ³-
äîìèëè “Õðåùàòèêó” â ÃÓ êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ ÊÌÄÀ. Êîíêóðñ çàïëàíîâàíî íà 17
ñåðïíÿ, é â³äáóäåòüñÿ â³í ó Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³íí³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³. Äîêóìåíòè íà
ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ïðèéìàþòü äî 14 ñåðïíÿ.
Ó “Êè¿âì³ñüêáóä” âõîäèòü ìàéæå 98 êîìïà-
í³é, ÿê³ ïðàöþþòü íà áóä³âåëüíîìó ðèíêó é
ðèíêó áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â. Ñåðåä íèõ —
6 äî÷³ðí³õ ï³äïðèºìñòâ, 35 â³äêðèòèõ àêö³î-
íåðíèõ òîâàðèñòâ, 4 òîâàðèñòâà ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ òà 53 àñîö³éîâàí³ êîì-
ïàí³¿. 80 % àêö³é ÕÊ “Êè¿âì³ñüêáóä” íàëå-
æèòü Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³

Ó ñòîëèö³ ç’ÿâèòüñÿ ïåðøà
“Øêîëà ïîâíîãî ðîêó 
íàâ÷àííÿ”

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, ñòàòóñ åêñ-
ïåðèìåíòàëüíî¿ íàäàäóòü çàãàëüíîîñâ³òí³é
øêîë³ ¹ 23 Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó. Âîíà ðîç-
ïî÷íå ñâîþ íîâó ðîáîòó âæå ïåðøîãî âåðåñ-
íÿ. “Ó ö³é øêîë³ ïëàíóþòü äîäàòêîâó ãóðò-
êîâó ðîáîòó, ïðàöþâàòèìóòü êîíñóëüòàòèâí³
öåíòðè. Ó÷í³ 1-õ, 4-õ òà 5-õ, 7-õ êëàñ³â çàé-
ìàòèìóòüñÿ â ãðóïàõ ïîäîâæåíîãî äíÿ, ÿê â
çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ, àëå 8-ì³, 11-ò³ êëà-
ñè îòðèìóâàòèìóòü äîäàòêîâ³ îñâ³òí³ ïîñëó-
ãè â êîíñóëüòàòèâíèõ ïóíêòàõ”,— ïîâ³äîìè-
ëà “Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà
óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äåñíÿíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³-
í³ñòðàö³¿ Îëåíà Øóðêî. Ðîçðàõîâàíèé òàêèé
åêñïåðèìåíòàëüíèé ïðîåêò íà òðè ðîêè.
Øêîëà â³äð³çíÿòèìåòüñÿ â³ä çâè÷àéíèõ òèì,
ùî ä³òè çìîæóòü çàéìàòèñÿ òóò ö³ëèé ð³ê,
íàâ³òü ï³ä ÷àñ êàí³êóë

Ñîáàêàì íà ðàä³ñòü
Ó Êèºâ³ â³äêðèëè íîâó âåòåðèíàðíó ë³êàðíþ

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè ²ðåíè Ê³ëü÷èöüêî¿, ÿêà
â³äêðèâàëà êë³í³êó, ïîòðåáà ó òàê³é óñòà-
íîâ³ íàçð³âàëà äàâíî. Áóä³âíèöòâî, ùî
òðèâàëî ïîíàä 6 ðîê³â, íàðåøò³ çàâåðøè-
ëè. Ç ì³ñüêîãî áþäæåòó íà çàêëàä âèòðà-
÷åíî 7,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. “Îñîáëèâ³ñòü
âåòåðèíàðíî¿ ë³êàðí³ â òîìó, ùî òóò ïðî-
âîäèòèìóòü ñòåðèë³çàö³þ áåçïðèòóëüíèõ
òâàðèí, ÿêèõ ó ñòîëèö³ ïðèáëèçíî 30 òè-

ñÿ÷,— çàóâàæèëà ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà.— Òîæ
öå ó ïåðøó ÷åðãó ïèòàííÿ áåçïåêè ìåø-
êàíö³â òà ãóìàííîñò³”. Ó ñàìî¿ ïàí³ Ê³ëü-
÷èöüêî¿ äîìàøíüîãî óëþáëåíöÿ íåìàº,
àëå ãîòîâà íàäàòè âëàñí³ êîøòè äëÿ òî-
ãî, ùîá äîïîìîãòè áåçïðèòóëüíèì òâàðè-
íàì.

Äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
“Êè¿âñüêà ì³ñüêà ë³êàðíÿ âåòåðèíàðíî¿
ìåäèöèíè” Àíäð³é Ïàí÷åíêî ðîçïîâ³â,

ùî â êë³í³ö³ ñòâîðåíî ñïåö³àëüíå â³ää³-
ëåííÿ äëÿ ïåðåòðèìêè áåçïðèòóëüíèõ
òâàðèí. Ï³ñëÿ ñòåðèë³çàö³¿ âîíè òèæäåíü
ïåðåáóâàòèìóòü ó êë³í³ö³ íà ðåàá³ë³òàö³¿.
¯ì âèâåäóòü ïàðàçèò³â, çðîáëÿòü ùåïëåí-
íÿ ïðîòè ñêàçó òà ëåïòîñï³ðîçó, à âæå ïî-
ò³ì ïåðåäàäóòü äî êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “Ïðèòóëîê äëÿ òâàðèí”, ç ÿêèì ë³-
êàðíÿ ò³ñíî ñï³âïðàöþº. Çà äåíü ìîæíà
ïðîâîäèòè äî 50 òàêèõ îïåðàö³é.

Çàãàëîì âåòë³êàðíÿ ïðèéìàòèìå ïðè-
áëèçíî 60 “ïàö³ºíò³â” íà äåíü. Ðîçö³í-
êè íà ïîñëóãè íå â³äëÿêóþòü: îãëÿä âåò-
ë³êàðÿ — 15 ãðèâåíü, ðåíòãåí — 25—30.
ª é êîñìåòîëîã ç ïåðóêàðåì. Ïîùàñòè-
ëî ÷îòèðèíîãèì, õàçÿ¿ êîòðèõ ìàþòü
ï³ëüãîâó êàòåãîð³þ: äëÿ íèõ ë³êóâàííÿ
áåçêîøòîâíå.

Êë³í³êà ðîçïî÷íå ïðàöþâàòè âæå çà
òèæäåíü. Äî ê³íöÿ ðîêó ó ñòîëèö³ ïëàíó-
þòü â³äêðèòè ùå ÷îòèðè âåòåðèíàðíèõ ë³-
êàðí³
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Óñ³ ð³âí³ ïåðåä øêîëîþ
²íîãîðîäí³ ä³òè, ÿê³ ìåøêàþòü ó Êèºâ³, 
ìàþòü òàêå ñàìå ïðàâî íà îñâ³òó, ÿê ³ êèÿíè

“Ì³ñüêà âëàäà íå ðîáèòü ð³çíèö³ ì³æ
òèìè, õòî â Êèºâ³ íàðîäèâñÿ, ³ òèìè, õòî
ïðè¿õàâ ðàçîì ç áàòüêàìè äî íàøîãî ì³ñ-
òà. Âñ³ ä³òè, ÿê³ æèâóòü ó ñòîëèö³, íàâ÷à-
òèìóòüñÿ â êè¿âñüêèõ øêîëàõ. Âñå ³íøå —
ïðîâîêàö³ÿ. Á³ëüøå òîãî, ÿ çðîáëþ âñå
ìîæëèâå äëÿ òîãî, ùîá øëÿõ äî çíàíü
ä³òëàõ³â, ÿê³ ïðè¿õàëè äî íàøîãî ì³ñòà ðà-

çîì ç áàòüêàìè, áóâ ëåãøèì ³ ïðîñò³-
øèì”,— çàóâàæèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Íà öåé ð³ê çàïëàíîâàíî çàâåðøåííÿ áó-
ä³âíèöòâà øêîëè â òðåòüîìó ì³êðîðàéî-
í³ íà Ïîçíÿêàõ, çàâåðøåííÿ øêîëè â ñå-
ëèù³ Æóëÿíè òà íà âóëèö³ Êàâêàçüê³é â
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³. Êð³ì òîãî, ðîç-
ðîáëÿþòü íèçêó ïðîåêò³â ç áóä³âíèöòâà

øê³ë ó ì³êðîðàéîíàõ Ë³âîáåðåææÿ. “Ó
íàñ ãðàíä³îçí³ ïëàíè ùîäî ïîë³ïøåííÿ
ñèñòåìè îñâ³òè. Ìè çàïðîâàäèëè ìóí³öè-
ïàëüí³ íàäáàâêè äî çàðïëàòè äëÿ â÷èòå-
ë³â. Êð³ì òîãî, çà ìî¿ì äîðó÷åííÿì ñüî-
ãîäí³ âèâ÷àºòüñÿ ïèòàííÿ ñïîðóäæåííÿ
áóäèíê³â òà ãóðòîæèòê³â äëÿ ïåäàãîã³â. Öå
áóëî îäí³ºþ ç ìî¿õ ïåðåäâèáîðíèõ îá³öÿ-
íîê. ² ÿ çðîáëþ âñå ìîæëèâå äëÿ òîãî,
ùîá äî Êèºâà ç’¿æäæàëèñÿ âèêëàäà÷³ ç
óñ³º¿ Óêðà¿íè”,— çàóâàæèâ Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé.

Íàãàäàºìî, ùî âäàëèé äîñâ³ä áóä³âíèö-
òâà æèòëîâîãî áóäèíêó äëÿ â÷èòåë³â óæå
âò³ëåíèé â ñåëèù³ Æóëÿíè, äå ïîðÿä ç³
øêîëîþ çâåëè áóäèíîê äëÿ â÷èòåë³â ³ äå
âæå ïðîæèâàþòü âèêëàäà÷³ òà äèðåêòîð
øêîëè

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора в Деснянсь ом районі столиці від рили нов лі арню вете-
ринарної медицини. Двоповерхова ліні а на в лиці Еле тротехніч-
ній, 5-а обладнана за останнім словом техні и. Крім лі вання, тва-
рини отримають т т осметоло ічні та пер арсь і посл и. Лі арня
стане тимчасовою домів ою для бездомних: після операції зі сте-
рилізації вони тиждень переб ватим ть під на лядом лі арів. Потім
їх відправлятим ть до справжньо о прит л .

Ірена Кільчиць а особисто взяла часть від ритті ветеринарної ліні и

Îëåã ÀÐÒÅÌ×ÓÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора Київсь ий місь ий олова Леонід Черновець ий пообіцяв, що
всі діти, я і жив ть столиці, незалежно від то о, мають вони ре-
єстрацію чи ні, навчатим ться в иївсь их ш олах. Місь ий олова
та ож відзначив, що місь а влада продовжить почат тенденцію і
лише збільш ватиме обся и б дівництва за альноосвітніх за ладів.



За інчення. Почато на 1-й стор.

Ïðîäåìîíñòðóâàëî îïèòóâàííÿ ³ ñòàí
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè â Êèºâ³: óêðà¿íñüêà º
ð³äíîþ äëÿ 66,9 % êèÿí, ñï³ëêóþòüñÿ æ
ò³ëüêè íåþ 22,7 %, à 45,9 % — çàëåæíî
â³ä ñèòóàö³¿ ðîñ³éñüêîþ ÷è óêðà¿íñüêîþ.
Òàêèì ÷èíîì, ç ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåííÿ
âèäíî, ùî Êè¿â º ì³ñòîì, äå íåìàº ìîâ-
íèõ ïðîáëåì.

Çà ñëîâàìè Êàçáåêà Áåêòóðñóíîâà, öå
äîñë³äæåííÿ äàº çìîãó çðîçóì³òè, ÿêèì º
êèÿíèí, ùî éîãî õâèëþº ³ ÿê³ éîãî
æèòòºâ³ ö³ííîñò³.

Ñîö³îëîã³÷íå äîñë³äæåííÿ ñòîëèö³, ¿¿
ïðîáëåì º â³äîáðàæåííÿì åôåêòèâíîñò³
ðîáîòè ì³ñüêî¿ âëàäè. Êè¿â, äå íàé³íòåí-
ñèâí³øèé ðîçâèòîê â Óêðà¿í³, º ñâîºð³ä-
íèì ³íäèêàòîðîì ñîö³àëüíèõ çì³í ó ñó-
ñï³ëüñòâ³ òà, çâè÷àéíî æ, îáëè÷÷ÿì äåð-
æàâè.

Çà ñëîâàìè ìåíåäæåðà ïðîåêò³â SOCIS
Îëåêñàíäðà ×àøêîâñüêîãî, “ìè õîò³ëè
ïîêàçàòè éîãî òàêèì, ÿêèì â³í º âçàãàë³,
ç óñ³ìà éîãî ïðîáëåìàìè, ³íòåðåñàìè ³
âàäàìè, òîáòî éîãî æèòòÿ ç ð³çíèõ áîê³â
ä³ÿëüíîñò³”. 

Ïî÷èíàþ÷è ç íàñòóïíîãî íîìåðà,
“Õðåùàòèê” ïóáë³êóâàòèìå ðåçóëüòàòè
öüîãî ñîö³îëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ

Денис ПРУЦ,
“Хрещати ”

Ïðåì’ºð ßíóêîâè÷ 
õî÷å ñïëàâèòèñÿ 
ã³ðñüêîþ ð³÷êîþ íà Àëòà¿

Êåð³âíèê Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Â³êòîð ßíóêîâè÷
ìàº ïðàâî íà ñïîê³éíèé â³äïî÷èíîê ó òèø³
Àëòàéñüêèõ ã³ð. Áåç âòðó÷àííÿ ó éîãî ïðè-
âàòíå æèòòÿ æóðíàë³ñò³â. “Êîæíà ëþäèíà
ìàº ïîâíå ïðàâî íà ïðèâàòíå æèòòÿ, òîìó
ÿ ÿê ïðåäñòàâíèê ïàðò³¿ ç ì³ðêóâàíü ïàðò³é-
íî¿ åòèêè íå ìîæó í³÷îãî ãîâîðèòè ïðî ìå-
òó ³ ïîäðîáèö³ ïî¿çäêè ë³äåðà ïàðò³¿”,— ïî-
ÿñíèëà “Õðåùàòèêó” ðå÷íèê öåíòðàëüíîãî
àïàðàòó Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Îëåíà Áîíäàðåíêî.
Â³äîìî ëèøå, ùî ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè
â³äïî÷èâàº íà îäí³é ³ç áàç ó ×åìàëüñüêîìó
ðàéîí³ Àëòàéñüêîãî êðàþ (Ðîñ³ÿ) ³ ùîäíÿ
ïðîõîäèòü ê³ëüêà ê³ëîìåòð³â ï³øêè. Çäàºòü-
ñÿ, Ïàðò³¿ ðåã³îí³â í³ÿêîâî çà äîñèòü çàãàä-
êîâó òèæíåâó ïî¿çäêó ¿õíüîãî ë³äåðà â äà-
ëåêó ðåñïóáë³êó Ðîñ³¿ ó ÷àñ, êîëè â Óêðà¿í³
íàáóâàþòü àêòèâíî¿ ôàçè ïåðåäâèáîðí³ ïå-
ðåãîíè. Âîäíî÷àñ ðÿäîâ³ ïàðò³éö³, ÿê³ íå
éäóòü äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè, ñîë³äàðí³ ³ç íàì³-
ðàìè ïðåì’ºðà òðîõè ï³äë³êóâàòèñÿ. Àäæå
ïî¿õàâ â³í ï³äë³êóâàòè çàñòàð³ëó òðàâìó êî-
ë³íà.

Òàê, â³äîìèé êîíôë³êòàìè ³ç æóðíàë³ñòà-
ìè íàðîäíèé äåïóòàò Îëåã Êàëàøíèêîâ, ó
ÿêîãî òåæ óðàæåíå êîë³íî, ñêàçàâ “Õðåùà-
òèêó”, áóö³ìòî ó “íüîãî º çâ’ÿçîê ³ç ïðåì’-
ºðîì íà äåùî ³íøîìó ð³âí³”. “Îñü ë³êóþ
ñâîº êîë³íî òóò, à ïðåì’ºð — òàì. Ôàêòè÷-
íî ó íàñ ç íèì â³äáóâñÿ çâ’ÿçîê íà ìåäè÷í³é
íèâ³”,— ïðîêîìåíòóâàâ ÷ëåí Ïàðò³¿ ðåã³î-
í³â, ÿêîãî íåùîäàâíî âèêëþ÷èëè ³ç ïåðåä-
âèáîðíîãî ñïèñêó. ßê ïîâ³äîìèëî “Õðåùà-
òèê” íàáëèæåíå äî ë³äåðà Ïàðò³¿ ðåã³îí³â
äæåðåëî, ìîæå ñòàòèñÿ, ùî Â³êòîð ßíóêîâè÷
ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ³ç Àëòàþ ðîçïîâ³ñòü ïðî
àêòèâí³øèé â³äïî÷èíîê, í³æ ïðîñòî ïðî ïðî-
ãóëÿíêè â ãîðàõ ï³øêè.

“ßê â³äîìî, Àëòàé º ì³ñöåì àêòèâíîãî
ðàôòèíãó — ñïëàâëÿííÿ ïî ð³÷ö³ â ÷îâíàõ.
Çà ìîºþ ³íôîðìàö³ºþ, ó Â³êòîðà ßíóêîâè÷à
áóëè òàê³ íàì³ðè”,— ïî³íôîðìóâàëî äæåðå-
ëî. Íàãàäàºìî, ùî ï³ä ÷àñ îô³ö³éíî¿ â³äïóñò-
êè ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³ê-
òîð Þùåíêî ñïëàâëÿâñÿ ïî ð³÷ö³ â Êàðïà-
òàõ

Áëîê Ëèòâèíà ïîäàâ 
ñïèñêè äî ÖÂÊ

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè Íàðîäíî¿ ïàðò³¿
Îëåã Çàðóá³íñüêèé ïðîêîìåíòóâàâ äëÿ
“Õðåùàòèêà” ñïèñêè êàíäèäàò³â â³ä “Áëî-
êó Ëèòâèíà”, ïîäàí³ íà ðåºñòðàö³þ äî Öåí-
òðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿. Çà ñëîâàìè ïðåä-
ñòàâíèêà áëîêó, íàéõàðàêòåðí³øîþ îñîáëè-
â³ñòþ ñïèñêó º òå, ùî âæå ó ïåðø³é äåñÿò-
ö³ (îäðàçó ï³ñëÿ Ëèòâèíà) ïðåäñòàâëåí³ ðå-
ã³îíàëüí³ ë³äåðè ïàðò³¿. Çàãàëîì íà ðåºñòðà-
ö³þ ïîäàíî ñïèñîê ³ç 261 êàíäèäàòà. Êåð³â-
íèê Òðóäîâî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè Ìèõàéëî Ñè-
ðîòà ïîñ³äàº ó ñïèñêó 10-òó ïîçèö³þ. “Ìè
íå ìàºìî íàì³ðó óçóðïóâàòè âñþ âëàäó â
Óêðà¿í³, òîìó íå ïðåòåíäóºìî íà á³ëüøó
ê³ëüê³ñòü ì³ñöü ó çàêîíîäàâ÷îìó îðãàí³”,—
íàãîëîñèâ â³í

ÁÞÒ íå âòðà÷àº íàä³¿ 
çàðåºñòðóâàòè âèáîð÷³ 
ñïèñêè

Ó÷îðà ÖÂÊ çíÿëà ç ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî
ðåºñòðàö³þ âèáîð÷îãî ñïèñêó ÁÞÒ. Íàðäåï
5-ãî ñêëèêàííÿ Àíäð³é Øåâ÷åíêî â³ä ÁÞÒ
ïîÿñíèâ “Õðåùàòèêó”, ùî í³÷îãî ³ñòîòíîãî
öåé ôàêò íå îçíà÷àº. “Âàæëèâå íå òå, ñê³ëü-
êè êîì òà äðóêîâàíèõ çíàê³â ó íàøèõ äîêó-
ìåíòàõ, à òå, ùî ìè çàïðîïîíóºìî âèáîð-
öÿì ï³ñëÿ âèáîð³â. Çðåøòîþ º ñòàíäàðòíà
ïðîöåäóðà. ßêùî ÖÂÊ äîáðîñîâ³ñíî âèêî-
íóº ñâîþ ðîáîòó, òî íåìàº í³ÿêèõ ïðîá-
ëåì”,— íàãîëîñèâ ïàí Øåâ÷åíêî. Â³í ïå-
âåí, ùî ÷àñó äëÿ ðîçãëÿäó ùå äîñòàòíüî. Íà-
ãàäàºìî: â÷îðà Öåíòðâèáîð÷êîì íå çàõîò³â
ðåºñòðóâàòè âèáîð÷³ ñïèñêè Áëîêó Þë³¿ Òè-
ìîøåíêî, áî òàì íå áóëî ïîøòîâî¿ àäðåñè,
à ó çàÿâàõ äåïóòàò³â âêàçóâàëè ëèøå íàçâó
íàñåëåíîãî ïóíêòó, áåç êîíêðåòèêè ì³ñöÿ
ïðîæèâàííÿ

Іван РИБАЛКО,
“Хрещати ”
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ßêáè ó íàéáëèæ÷ó íåä³ëþ â³äáóëèñÿ äîñòðîêîâ³ âèáîðè ìåðà Êèºâà, 
êîìó á ³ç öèõ êàíäèäàò³â âè â³ääàëè á ñâ³é ãîëîñ?

18,5

3,7

8,1

1

19,8

12,8
12

7,2

4,2
3,83,12,5

1,10,80,5

Ìèõà
éëî

 Ï
îæ

èâàí
îâ

²ðå
íà Ê

³ëü
÷è

öüê
à

Ìèõà
éëî

 Áðî
äñ

üê
èé

Ìèêî
ëà

 Òîì
åí

êî

Þ
ð³é

 Ê
àð

ìàç³
í

Ìèêî
ëà

 Êàò
åð

èí
÷ó

ê

Þ
ð³é

 Ë
óö

åí
êî

Þ
ë³ÿ

 Òèìîø
åí

êî

Îëå
êñ

àí
äð

 Î
ìåë

ü÷
åí

êî

Â³òà
ë³é

 Ê
ëè

÷ê
î

Ëåî
í³ä 

×åð
íî

âå
öü

êè
é

²íøèé

Ïðî
òè

 âñ
³õ

ÍÅ ÃÎËÎÑÓÂÀÒÈÌÓ

Ñêë
àä

íî
 â³

äï
îâ

³ñò
è

Радни мера Казбе Бе т рс нов певнений, що рейтин Леоніда Черновець о о зростатиме і надалі

За алом під час дослідження “Справж-
ній иянин. Попередній портрет” столи-
ці У раїни проведено 1200 інтерв’ю за ви-
бір ою, що репрезент є доросле населен-
ня міста (старше 18 ро ів) всіх 10 адмі-
ністративно-територіальних районах за
статтю й ві ом. Середня тривалість інтер-
в’ю — 15 хвилин. Метод збирання інфор-
мації — індивід альне інтерв’ю вдома
респондента (face-to-face). Випад ова по-
хиб а вибір и (довірчий інтервал) стано-
вить 2,8%.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Íà ñê³ëüêè âè îñîáèñòî äîâ³ðÿºòå...?

 Îö³íèòè äîâ³ðó ïðîïîíóâàëîñÿ çà 10-áàëüíîþ øêàëîþ, 
äå "0" - çîâñ³ì íå äîâ³ðÿþ, à "10" - ïîâí³ñòþ äîâ³ðÿþ
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Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé 
ïåðåì³ã íà âèáîðàõ

ÏÀÐÒÈÒÓÐÀ

“СОЦИС” б ла першою і залишається
провідною в У раїні омпанією, що зай-
мається соціально-політичними дослі-
дженнями. Сьо одні оловними напрям-
ами діяльності ЦСПД “СОЦИС” є дослі-
дження різноманітних соціальних проб-
лем, вивчення ромадсь ої д м и, прове-
дення е спертних опит вань з соціально-
політичної проблемати и, а та ож часть
міжнародних на ових прое тах і про-
рамах соціоло ічно о спрям вання.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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Íà Ïîäîë³ çâåäóòü ôàñòáóä
Ì³ñòîáóä³âíà ðàäà ñõâàëèëà ïðîåêò áóä³âíèöòâà íà âóëèö³ Ôðóíçå 
îô³ñíîãî öåíòðó ç ïóíêòîì ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ãî-
ëîâíèé àðõ³òåêòîð ïðîåêòó Ìè-
êîëà Ïîë³ùóê, ðîáîòó âæå âäðó-
ãå ðîçãëÿäàþòü íà ì³ñòîáóä³âí³é
ðàä³. “Àâòîðè âðàõóâàëè âñ³ çà-
óâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿,— çàçíà-
÷èâ â³í.— Â³äòàê, ðåêîíñòðóþâàâ-
øè ³ñíóþ÷ó äâîïîâåðõ³âêó, ïðî-
ïîíóºìî íàäáóäóâàòè íàä íåþ ùå
òðè ïîâåðõè”. Çà éîãî ñëîâàìè,
ïåðøèé ïîâåðõ áóä³âë³ â³äâåäóòü
ï³ä êàôå íà 35 îñ³á, íà âåðõí³õ —
ðîçòàøóþòü îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ.
“Ó íèæí³é ÷àñòèí³ ñïîðóäè º ï³ä-
âàëüíå ïðèì³ùåííÿ, àëå âîíî íå
ïåðåäáà÷åíå äëÿ îáëàøòóâàííÿ
ïàðê³íãó,— ïîâ³äîìèâ ïàí Ïîë³-
ùóê.— Òàê ÿê â³ëüíîãî ì³ñöÿ ïî-
áëèçó ìàéáóòíüîãî îô³ñó òàêîæ
çàìàëî, òî ïëàíóºìî ïîáóäóâàòè
òóò ëèøå ñòîÿíêó íà 11 ìàøèí”.

Ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ ïðîåêòó
àðõ³òåêòîðè âèçíàëè, ùî ðîáîòà
çàñëóãîâóº íà óâàãó, òîáòî ¿¿ ïî-
òð³áíî ïðîäîâæèòè. Àëå ïðè
öüîìó âàðòî âðàõóâàòè äåÿê³
óòî÷íåííÿ. Íà÷àëüíèê “Êè¿â-
äåðæåêñïåðòèçè” Àíàòîëü Êàð-

ì³íñüêèé ââàæàº, ùî ðîçðîáíè-
êè ìàþòü âíåñòè ÿñí³ñòü â ðîáî-
÷ó äîêóìåíòàö³þ, à ñàìå: âèçíà-
÷èòèñÿ, ùî òóò áóäå — ðåêîí-
ñòðóêö³ÿ ÷è íîâå áóä³âíèöòâî,
ÿê çàçíà÷åíî â ïðîåêò³. Àðõ³òåê-
òîð Àíàòîë³é Öâºòêîâ îêðåìî
çóïèíèâñÿ íà àðõ³òåêòóð³ îô³ñó.
Íà éîãî äóìêó, çàïðîïîíîâàíèé
ï³ä ÷àñ ïîïåðåäíüîãî îáãîâîðåí-
íÿ âàð³àíò, ó âèãëÿä³ ïîâí³ñòþ
çàñêëåíî¿ êîíñòðóêö³¿ (ÿêèé òî-
ä³ çîä÷³ çàáðàêóâàëè), ìàº ñó÷àñ-
í³øèé âèãëÿä. Òîìó ñàìå éîãî é
ïîòð³áíî âçÿòè çà îñíîâó. Ç öèì

ïîãîäèëàñÿ á³ëüø³ñòü ó÷àñíèê³â
ì³ñòîáóä³âíî¿ ðàäè. Ïåðøèé çà-
ñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà Åäóàðä Ëåùåíêî ïî-
ðåêîìåíäóâàâ ðîçðîáíèêàì äî-
îïðàöþâàòè ïðîåêòíó äîêóìåí-
òàö³þ òà çðîáèòè ðîçðàõóíêè ç
³íñîëÿö³¿, òîáòî ïî â³äñòàí³ â³ä
ñóñ³äí³õ áóä³âåëü, íåîáõ³äíîãî
äëÿ íîðìàëüíîãî ïðèðîäíîãî
îñâ³òëåííÿ. “Ùîäî àðõ³òåêòóðè,

òî ïîòð³áíî ïîäóìàòè íàä êî-
ëüîðîì òà òîâùèíîþ ñêëà, ÿêå
âèêîðèñòàþòü äëÿ îáëèöþâàííÿ
áóä³âë³”,— çàçíà÷èâ Åäóàðä Ëå-
ùåíêî.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”
ïðåäñòàâíèê çàìîâíèêà — äèðåê-
òîð ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà òà ³í-
ôðàñòðóêòóðè ÂÀÒ “ÓêðÍÄ²ÀÒ”
Ìèêîëà Êðèñ³í, çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó, â³äâåäåíó ï³ä áóä³âíèöòâî, ¿ì
íàäàíî â îðåíäó íà 24 ðîêè.
“×àñòèíó îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü

ïëàíóºìî çàëèøèòè äëÿ âëàñíèõ
ïîòðåá, ³íøó çäàâàòèìåìî â
îðåíäó,— çàçíà÷èâ â³í.— Íàðàç³
çà âëàñí³ êîøòè ô³íàíñóºìî ïðî-
åêòí³ ðîáîòè, çãîäîì çàëó÷àòè-
ìåìî äî áóä³âíèöòâà ³íâåñòîð³â”.
Â³í äîäàâ, ùî õî÷à âæå çðîáëå-
íî äåÿê³ ï³äðàõóíêè, îäíàê íà-
çâàòè ï³äñóìêîâó âàðò³ñòü îô³ñíî¿
ñïîðóäè ç ïóíêòîì õàð÷óâàííÿ
âàãàºòüñÿ. Àäæå ùå íå ãîòîâà
îô³ö³éíà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíà
äîêóìåíòàö³ÿ

Áóä³âåëüíèêè ïîêàçàëè 
ñòîëè÷íó øêîëó
Êè¿âñüêà âëàäà ïåðåâ³ðèëà ñòàí âèêîíàííÿ ðîá³ò íà îá’ºêòàõ 
ñîö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ â Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³

Ðåêîíñòðóéîâàíèé òåàòð íà
Àíäð³¿âñüêîìó óçâîç³, 20-à ïëà-
íóâàëè óðî÷èñòî â³äêðèòè âæå
íèí³øíüîãî ðîêó. Àëå ÷åðåç îá’-
ºêòèâí³ ïðè÷èíè öå âäàñòüñÿ
çðîáèòè ëèøå â 2008-ìó. Çà ñëî-
âàìè çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ³
ìèñòåöòâ Ãðèãîð³ÿ Ïîë³ùóêà,
íèí³ çàâåðøåíî ïåðøó ÷åðãó ðî-
á³ò. “Ïåðåäáà÷åíî ðåêîíñòðóêö³þ
íàÿâíî¿ ñïîðóäè òà ñïîðóäæåííÿ
ïîðÿä íîâî¿”,— çàçíà÷èâ â³í. Çà
éîãî ñëîâàìè, 4 ðîêè òîìó íà áó-
ä³âíèöòâî òåàòðó âèä³ëèëè 
25,3 ìëí ãðí, ç ÿêèõ íå îñâî¿ëè
5,4 ìëí ãðí. Ïàí Ïîë³ùóê äîäàâ,
ùî íàðàç³ ïðîåêò ïîòðåáóº ïåðå-
çàòâåðäæåííÿ, àäæå äîâåäåòüñÿ
âíåñòè êîðåêòèâè â ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíó äîêóìåíòàö³þ. Ñêî-
ð³ø çà âñå, òåàòð âäàñòüñÿ â³ä-
êðèòè íàïðèê³íö³ ñåðïíÿ íàñòóï-
íîãî ðîêó.

Îäíî÷àñíî ç íèì ïëàíóþòü

çäàòè â åêñïëóàòàö³þ øêîëó
¹ 100, ðîçòàøîâàíó íà âóë. Ïî-
êðîâñüê³é, 4. Îäèí ³ç íàéâ³äîì³-
øèõ ³ íàéñòàð³øèõ ó ñòîëèö³ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â, ùî º ïàì’ÿò-
êîþ àðõ³òåêòóðè XVIII ñòîë³òòÿ,
ìàþòü ðåêîíñòðóþâàòè, çä³éñ-
íèâøè òàêîæ íàäáóäîâó ç ïðè-
áóäîâîþ. Ïðè öüîìó øêîëó íå
çàêðèâàòèìóòü íà ÷àñ âèêîíàí-
íÿ ðîá³ò. ßê ðîçïîâ³ëà “Õðåùà-
òèêó” íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ë³ë³ÿ Ãðèíå-
âè÷, íèí³ òóò íàâ÷àºòüñÿ 1300 ó÷-
í³â, òîìó âîíà äåùî ïåðåïîâíå-
íà ³ ïîòðåáóº òåðì³íîâîãî ïîë³ï-
øåííÿ óìîâ. Äî òîãî æ ³ç ïåðå-
õîäîì íà 12-ð³÷íå íàâ÷àííÿ
ê³ëüê³ñòü âèõîâàíö³â çà ê³ëüêà
ðîê³â çðîñòå.

Òàêà ñàìà ïåðñïåêòèâà ÷åêàº ³
íà ñïåö³àë³çîâàíó øêîëó ¹ 107.
“Çà ïëàíîì, öå áóäå ïðàâîâèé ë³-
öåé. Ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ òóò ç’ÿâ-
ëÿòüñÿ àêòîâ³ çàëè, êîìï’þòåðí³

³ ìóçè÷í³ êëàñè”,— ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó” êåð³âíèê ïðîåêòó
Áîðèñ Øåõòåð. Çàãàëüíà âàðò³ñòü
áóä³âíèöòâà ñòàíîâèòü 32 ìëí
ãðí, ç ÿêèõ ìàéæå 20 ìëí óæå îñ-
âîºíî.

Çà ñëîâàìè Ìàðèíè Ëóêàøèíî¿,
âñ³ ñîö³àëüí³ îá’ºêòè, ÿê³ öüîãî
äíÿ â³äâ³äàëè ó÷àñíèêè ðîáî÷î¿
íàðàäè, ìàþòü âàæëèâå çíà÷åííÿ
äëÿ ìåøêàíö³â Ïîä³ëüñüêîãî
ðàéîíó. “Âñ³ ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ ³

ç áóä³âíèöòâà òåàòðó, ³ ç ðåêîí-
ñòðóêö³¿ îáîõ øê³ë áóäå âèð³øåíî
âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì,— çàçíà-
÷èëà âîíà.— Òîæ ñïîä³âàºìîñÿ,
ùî âæå íàñòóïíîãî ðîêó áóä³âåëü-
íèêè çäàäóòü ¿õ ó åêñïëóàòàö³þ”

П’ятиповерхове адміністратив-
но-офісне приміщення з п н том
ромадсь о о харч вання план -
ють спор дити в Подільсь ом
районі на в л. Фр нзе, 12. Тери-
торія заб дови обмежена в лиця-
ми Введенсь а, Ще авиць а, Кос-
тянтинівсь а. За альна територія
б дівництва 0,22 а. Площа офі-
с з афе — 1353 в. м.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У Подільсь ом районі на в лиці Фр нзе незабаром
розпочн ть ре онстр цію існ ючої спор ди, надб д -
вавши над нею ще три поверхи. Представлений прое т
серед схвалили фахівці на містоб дівній раді. Про-

тя ом ро -півтора там з'явиться с часна офісна спо-
р да з п н том харч вання та наземним пар ін ом.
Розробни ам запропон вали з одити прое тн до -
ментацію та зробити розрах н и з інсоляції.

Нинішній одноповерховий б дино перетворять на офісний центр зі с ла та бетон
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

На Андріївсь ом звозі в наст пном році від риють
Київсь ий театр на Подолі. О рім цьо о, до першо о
вересня 2008- о завершать ре онстр цію з доб до-
вою ш оли № 100 на в л. По ровсь ій, 4 та спеціалі-
зованої № 107 на Введенсь ій, 35. Це стало відомо
під час чорашньої робочої поїзд и під олов ванням
ви он вача обов'яз ів начальни а Головно о правління
е ономі и та інвестицій Марини Л ашиної.
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За словами Гри орія Поліщ а, поряд з нинішньою б дівлею, що потреб є ре онстр ції, звед ть ще одн
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Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí
çàëèøàºòüñÿ íàä³éíèì òà
øâèäêèì âèäîì ãðîìàä-
ñüêîãî òðàíñïîðòó. Òàêîæ
ñòîëè÷íå ìåòðî íàðàç³ çàëè-
øàºòüñÿ íàéäåøåâøèì ó
ñâ³ò³. Ïðî ïåðñïåêòèâè ðîç-
âèòêó ñòîëè÷íî¿ ï³äçåìêè
â÷îðà ðîçïîâ³â “Õðåùàòè-
êó” íà÷àëüíèê ÊÏ “Êè¿â-
ñüêèé ìåòðîïîë³òåí” Ïåòðî
Ì³ðîøíèêîâ.

— ×è ìîæëèâå ïîäîðîæ-
÷àííÿ ïðî¿çäó ó ìåòðîïîë³òå-
í³ äëÿ ïàñàæèð³â ó ïåðñïåê-
òèâ³?

— Çâè÷àéíî, íèí³ Êè¿â-
ñüêèé ìåòðîïîë³òåí çáèòêî-
âèé, àëå ñòîëè÷íà âëàäà íàì
êîìïåíñóº òå, ùî íåäîïëà-
÷óþòü ïàñàæèðè. Íà 2007 ð³ê
ç ì³ñüêîãî áþäæåòó ÊÏ

“Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí”
âèä³ëåíî 220 ìëí ãðí. Òðåáà
çàçíà÷èòè, ùî êè¿âñüêå ìåò-
ðî íàéäåøåâøå ó ñâ³ò³. Ïðî-
¿çä, ÿê ³ ðàí³øå, êîøòóâàòè-
ìå 50 êîï. Íàïðèêëàä, â
ëîíäîíñüêîìó ìåòðî ïî¿çäêà
êîøòóº 4 ôóíòè ñòåðë³íã³â
àáî ïðèáëèçíî 40 ãðí.

— Íèí³ âñÿ ñòîëèöÿ ãî-
òóºòüñÿ äî ªâðî-2012. ßê äî
öüîãî çàõîäó ãîòóºòüñÿ ìåò-
ðîïîë³òåí?

— Äî 2012 ðîêó ìè ïëà-
íóºìî ïîáóäóâàòè ùå 20
ñòàíö³é òà ïðîêëàñòè 20 êì
äîäàòêîâèõ øëÿõ³â. Äëÿ ïî-
ð³âíÿííÿ, ñüîãîäí³ â êè¿â-
ñüêîìó ìåòðî åêñïëóàòóºòü-
ñÿ 45 ñòàíö³é, ÿê³ ïîáóäîâà-
í³ çà 46 ðîê³â.

Çà ïîïåðåäí³ìè ï³äðàõóí-

êàìè íîâà Ïîä³ëüñüêî-Âè-
ãóð³âñüêà ë³í³ÿ, áóä³âíèöòâî
ÿêî¿ ïëàíóºìî çàê³í÷èòè äî
ê³íöÿ 2011 ðîêó, êîøòóâà-
òèìå 5,3-5,7 ìëðä ãðí. Áóä³â-
íèöòâî äðóãîãî âèõîäó 
ñò. “Âîêçàëüíà” îá³éäåòüñÿ
ïðèáëèçíî â 340 ìëí ãðí,

“Ëüâ³âñüêî¿ áðàìè” — 245
ìëí ãðí, à ÷îòèðüîõ ñòàíö³é
â³ä “Ëèá³äñüêî¿” äî “Âèñòàâ-
êîâîãî êîìïëåêñó” — 2,1
ìëðä ãðí.

Äî 2012 ðîêó, òîáòî äî
ªâðî-2012, ïëàíóºìî ïðè-
äáàòè 635 âàãîí³â. Äëÿ öüî-

ãî ïîòð³áíî 7-8 ìëðä ãðí.
Êîøòè âèä³ëÿòèìóòü ç ì³ñ-
öåâîãî (80—85%) ³ çàãàëü-
íîãî (15—20%) áþäæåò³â.
Äî ñëîâà, íà 2007 ð³ê ìåò-
ðîïîë³òåíó äëÿ çàêóï³âë³ ðó-
õîìîãî ñêëàäó âèä³ëåíî 1
ìëðä 157 ìëí ãðí.

— Öüîãî òèæíÿ âè çóñòð³-
÷àëèñÿ ç ðîñ³éñüêèìè âàãî-
íîâèðîáíèêàìè. À ÷è ñï³â-
ïðàöþºòå ç â³ò÷èçíÿíèìè âè-
ðîáíèêàìè?

— Òàê ñêëàëîñÿ, ùî â
Óêðà¿í³ íåìàº âëàñíîãî âà-
ãîíîáóä³âíîãî çàâîäó, ÿêèé
áè âèãîòîâëÿâ ðóõîìèé
ñêëàä äëÿ ïîòðåá ìåòðîïî-
ë³òåíó. Ìîæëèâî, â³í
ç’ÿâèòüñÿ, àëå ïðî òåðì³íè
ãîâîðèòè çàðàíî. Êðåìåí-
÷óöüêèé âàãîíîáóä³âíèé çà-
âîä (òî÷í³øå Êðþê³âñüêèé)
ðîáèòü ïåðø³ êðîêè ó öüî-
ìó íàïðÿìêó. Ðóõîìèé
ñêëàä, ÿêèé íèí³ åêñïëóàòó-
ºìî, âèãîòîâëåíèé íà ðîñ³é-
ñüêèõ çàâîäàõ (Ìèòèùåí-
ñüêîìó òà Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
çüêîìó). Àëå ¿õíÿ ÿê³ñòü óæå
äàâíî íå çàäîâîëüíÿº.

Íàðàç³ ö³êàâèìîñÿ ðîç-
ðîáêàìè ïðîâ³äíèõ ñâ³òîâèõ
âàãîíîáóä³âíèõ çàâîä³â Êà-
íàäè, Ôðàíö³¿, Êîðå¿, ßïî-
í³¿. Öå ñó÷àñí³ âàãîíè ç äâè-
ãóíîì ïåðåì³ííîãî ñòðóìó,
ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü íà 30%
ìåíøå åëåêòðîåíåð³¿. Ùî-
ïðàâäà, íà ä³þ÷èõ ë³í³ÿõ
ìåòðîïîë³òåíó öþ ôóíêö³þ
ðåàë³çóâàòè íåìîæëèâî, ëè-
øå íà íîâèõ. Ó íàñòóïíîìó
ðîö³ ðîçïî÷íåìî ïåðåõ³ä íà
âèêîðèñòàííÿ îíîâëåíîãî
ðóõîìîãî ñêëàäó

Ïåòðî Ì²ÐÎØÍÈÊÎÂ: “Äî 2012 ðîêó ó ñòîëèö³
ïîáóäóþòü 20 ñòàíö³é ìåòðîïîë³òåíó”
Òåòÿíà ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ
“Õðåùàòèê”

Я повідомив чора "Хрещати " начальни
КП "Київсь ий метрополітен" Петро Мірошни-
ов, вартість проїзд в столичній підземці не
підвищать до інця ро . З місь о о бюджет
на 2007 рі метрополітен виділено приблиз-
но 220 млн рн дотацій. У найближчій пер-
спе тиві метрополітен оновить р хомий
с лад. До 2012 ро план ють придбати 635
ва онів за альною вартістю 7- 8 млрд рн.

Перспе тивний план розвит столично о метрополітен
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Ê ² Í Î  Í À  T V Ð³äíîâ³ðè ñïîñòåð³ãàòèìóòü
çà ñâÿòîì õðåùåííÿ Ðóñ³,
ç³áðàâøèñü íà òðèçíó

Ó íåä³ëþ 12 ñåðïíÿ íà Ñï³âî-
÷îìó ïîë³ ï³ä ñëîãàíîì “Äåíü
õðåùåííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³” —
“Íàéïåðøå ñâÿòî Â³ò÷èçíè” â³ä-
áóäåòüñÿ êîíöåðò, ï³ä ÷àñ ÿêîãî
âñ³ îõî÷³ ìàòèìóòü çìîãó â³äñâÿò-
êóâàòè Äåíü õðåùåííÿ Ðóñ³. Äî
ó÷àñò³ â êîíöåðò³ çàïðîñèëè ãîñ-
òåé ç Ðîñ³¿ — ãðóïó Þð³ÿ Øåâ-
÷óêà “ÄÄÒ” òà ñëàâåòíó ãðóçèí-
ñüêó ñï³âà÷êó Í³íî Êàòàìàäçå.
Óêðà¿íó ïðåäñòàâëÿòèìóòü ëåãåí-
äàðíèé ðîê-ãóðò “Áðàòè Êàðà-
ìàçîâè” òà õîð Êèºâî-Ïå÷åð-
ñüêî¿ ëàâðè. Çà ñëîâàìè ë³äåðà
áðàòåðñüêîãî ãóðòó Îëåãà Êàðà-
ìàçîâà, ¿õíÿ äðóæáà ç öåðêâîþ
òðèâàº íå ïåðøèé ð³ê. Âîíè âæå
ê³ëüêà ðàç³â âèñòóïàëè íà ôåñòè-
âàë³ ïðàâîñëàâíîãî ê³íî “Ïî-
êðîâ”. “Äóæå ðàä³, ùî íàñ çà-
ïðîñèëè ³ íà öåé çàõ³ä. Êð³ì
âëàñíèõ êîìïîçèö³é, õî÷åìî âè-
êîíàòè ê³ëüêà ï³ñåíü ç íàðîäíèì
õîðîì “Äðåâî”,— ðîçïîâ³â “Õðå-

ùàòèêó” Îëåã.— Ñàì ÿ ïðàâî-
ñëàâíèé, õðåñòèëè íà ïåðøîìó
ðîö³ æèòòÿ â Ñâÿòî-Òðî¿öüê³é
öåðêâ³ Äí³ïðîïåòðîâñüêà. Äî
ñëîâà, íåùîäàâíî íà ãàñòðîëÿõ ÿ
âäðóãå çà æèòòÿ ïîáóâàâ ó ò³é
öåðêâ³. Â³ä÷óòòÿ ïåðåäàòè íå-
ìîæëèâî”.

Îðãàí³çàòîðè ñâÿòà ìàþòü ìàé-
æå “íàïîëåîí³âñüê³” íàì³ðè. “Ìè
õî÷åìî öüîãî ðîêó çðîáèòè ïðå-
öåäåíò ñâÿòà, ùîá ó íàñòóïíîìó
â³äçíà÷àòè éîãî íà äåðæàâíîìó
ð³âí³. Â 2008-ìó áóäå 1020-ð³÷÷ÿ
â³ä äíÿ õðåùåííÿ”,— ïîä³ëèâñÿ ç
“Õðåùàòèêîì” îäèí ³ç ³í³ö³àòî-
ð³â ñâÿòà, ãåíåðàëüíèé ïðîäþñåð
ìóçè÷íîãî êàíàëó Enter Þð³é
Ìîë÷àíîâ. Ïðî òå, ùî öå ö³ëêîì
ðåàëüíî, ñâ³ä÷èòü óæå îòðèìàíå
áëàãîñëîâåííÿ Áëàæåíí³éøîãî
Âîëîäèìèðà, ìèòðîïîëèòà Êè¿â-
ñüêîãî òà âñ³º¿ Óêðà¿íè, ÿêèé
î÷îëèâ îðãêîì³òåò. Ïàí Ìîë÷à-
íîâ ïåðåêîíàíèé: õðåùåííÿ º

åïîõàëüíèì ìîìåíòîì ³ñòîð³¿, çà-
âäÿêè ÿêîìó Êè¿âñüêà Ðóñü ïðè-
ºäíàëàñÿ äî çàõ³äíîãî õðèñòèÿí-
ñüêîãî ñâ³òó. Òîìó âàæëèâî íàãà-
äàòè óêðà¿íöÿì ¿õíº ³ñòîðè÷íå
êîð³ííÿ, ïîâåðíóòè äî ðåë³ã³éíèõ
³ êóëüòóðíèõ ïî÷àòê³â.

Äåíü õðåùåííÿ Ðóñ³, çà öåðêîâ-
íèìè êàëåíäàðÿìè, â³äçíà÷àþòü
14 ñåðïíÿ. Öüîãî ðîêó íà öåé
äåíü çàïëàíîâàíî çàêëàäàííÿ
õðàìó ñâÿòîãî êíÿçÿ Âîëîäèìè-
ðà íà Äí³ïðîâñüê³é íàáåðåæí³é.

À âò³ì, íå âñ³ óêðà¿íö³ çáèðàþ-
òüñÿ ñâÿòêóâàòè Äåíü õðåùåííÿ
Ðóñ³. 12 ñåðïíÿ á³ëÿ Ìóçåþ ³ñòî-
ð³¿ Óêðà¿íè òà íàâïðîòè Êèºâî-
Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè Îá’ºäíàííÿ
ð³äíîâ³ð³â Óêðà¿íè ðàçîì ³ç ãðî-
ìàäîþ ÐÓÍÂ³ðè ïðîâåäå îáðÿä
òðèçíè ïî çàêàòîâàíèõ õðèñòè-
ÿíàìè óêðà¿íöÿõ. ßê ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó” ãîëîâà ³íôîðìàö³é-
íîãî öåíòðó “Ñâàðîã” Îëåêñàíäð
Âàâðèê, ó òðèçí³ â³çüìóòü ó÷àñòü
ïîíàä 200 óêðà¿íö³â ç Îá’ºäíàí-
íÿ ð³äíîâ³ð³â, ãðîìàäè ÐÓÍÂ³ðè,
ãðîìàäè óêðà¿íñüêèõ çâè÷àºâèõ
êîçàê³â òà ðîäîâîãî âîãíèùà ð³ä-
íî¿ ïðàâîñëàâíî¿ â³ðè. Íà òðèç-
íó çáåðóòüñÿ âñ³ ò³, õòî ââàæàº íå-
ïðèïóñòèìèì ñâÿòêóâàííÿ õðå-
ùåííÿ Ðóñ³, áî õðèñòèÿí³çàö³ÿ
â³äáóëàñü ïðèìóñîâî, ç³ çíèùåí-
íÿì íàðîäíî-çâè÷àºâî¿ êóëüòóðè
òà íàâ’ÿçóâàííÿì óêðà¿íöÿì ÷ó-
æèõ òðàäèö³é.

Çâàæàþ÷è íà òåðèòîð³àëüíó
áëèçüê³ñòü îáîõ çàõîä³â, îðãàí³çà-
òîðè ïðèïóñêàþòü, ùî ìîæëèâ³
ñóòè÷êè íà ðåë³ã³éíîìó ´ðóíò³.
“Õðåùàòèê” ñòåæèòèìå çà ðîç-
âèòêîì ïîä³é

Ô³ëüì òèæíÿ — “Òðè... åêñòðè-
ìè” (2004) (12 ñåðïíÿ, Ê1, 23.55).
Öå ïðîíèçëèâà ñèìôîí³ÿ ñó÷àñ-
íèõ ïîáóòîâèõ ñòðàõ³â. Ñòð³÷êà
ñêëàäàºòüñÿ ³ç òðüîõ íîâåë, ñòâî-
ðåíèõ ïðîâ³äíèìè ðåæèñåðàìè
êðà¿í Äàëåêîãî Ñõîäó. Ôðóò
×àíü (Ãîíêîíã) ðîçïîâ³äàº ³ñòî-
ð³þ àêòðèñè, ÿêà ó ïîøóêàõ âòðà-
÷åíî¿ ìîëîäîñò³ çâåðòàºòüñÿ äî
ðåöåïò³â òðàäèö³éíî¿ êèòàéñüêî¿
ìåäèöèíè, õàð÷óþ÷èñü ëþäñüêè-
ìè åìáð³îíàìè. Ïàê ×õàí-Óê
(Ï³âäåííà Êîðåÿ) çí³ìàº íàïðó-
æåíèé åï³çîä ïðî ê³íîðåæèñåðà,
çìóøåíîãî äëÿ ïîðÿòóíêó ñ³ì’¿
âèêîíóâàòè ñàäèñòè÷í³ çàáàãàí-
êè áåçäàðíîãî àêòîðà ç ìàñîâêè.
Òàêåø³ Ì³¿êå (ßïîí³ÿ) ðîçì³ð-
êîâóº íàä çáî÷åíîþ ïðèðîäîþ
ñòîñóíê³â, ç³ïñîâàíèõ ðåâíîùà-
ìè. Â éîãî ìàéñòåðíî òðèâîæ-
í³é, àëå çàíàäòî íåñï³øí³é íî-
âåë³ éäåòüñÿ ïðî çíàìåíèòó
ïèñüìåííèöþ, ÿêà áîë³ñíî ïå-
ðåæèâàº ñìåðòü ñåñòðè — àæ ïî-
êè òà ïî÷èíàº ç’ÿâëÿòèñÿ ó í³÷-
íèõ òà äåííèõ êîøìàðàõ. Ãåðî¿
öèõ ³ñòîð³é — ëþäè êóëüòóðè. Íà
ïåðåêîíàííÿ ðåæèñåð³â, ìèòö³
÷óòëèâ³øå ñïðèéìàþòü çãóáí³ ³ì-
ïóëüñè, ÿê³ ìîæóòü çàíàïàñòèòè
îñîáèñòå æèòòÿ. Îðèã³íàëüíà õó-
äîæíÿ êîíöåïö³ÿ ïåðåòâîðþº
“Òðè... åêñòðèìè” ç ÷åðãîâîãî
æîðñòîêîãî ô³ëüìó æàõ³â íà îá’-
ºêòèâíèé äîêóìåíò åïîõè. Ôîð-
ìàò ñòðàøíî¿ êàçêè äàº çìîãó ðå-
æèñåðàì êàòàëîã³çóâàòè ïñèõî-
ëîã³÷í³ ïðîáëåìè ëþäèíè íîâî-
ãî òèñÿ÷îë³òòÿ.

Çíåðâîâàíèì ïåðñîíàæàì
àç³éñüêîãî õîððîðà ñë³ä ïîâ÷è-
òèñÿ ìåòîä³â ðåëàêñàö³¿ ó ãåðîÿ
àâàíòþðíî¿ òðàã³êîìåä³¿ Ð³äë³
Ñêîòòà “×óäîâà àôåðà” (2003)
(11 ñåðïíÿ, “1+1”, 22.15). Ìàõ³-
íàòîð Ðîé (íåïåðåâåðøåíèé Í³-
êîëàñ Êåéäæ) ñòðàæäàº â³ä ÷èñ-
ëåííèõ íåâðîç³â. Âàðòî öüîìó
ëîñ-àíäæåëåñüêîìó Áåíäåðó ïî-
áà÷èòè ïëÿìêó íà êèëèì³ ÷è íå-
çà÷èíåí³ äâåð³, ³ â³í âòðà÷àº íàä
ñîáîþ êîíòðîëü. Íàïàäè ïàí³êè
øêîäÿòü á³çíåñó, òîæ íàïàðíèê
(Ñåì Ðîêâåëë) ðàäèòü íåñïîê³é-
íîìó àôåðèñòîâ³ çâåðíóòèñÿ äî
ïñèõ³àòðà. À òîé íàêàçóº Ðîþ
â³äíàéòè äàâíî ïîêèíóòó ñ³ì’þ,
àäæå ðîäèíà — íàéë³ïø³ ë³êè
â³ä äóøåâíîãî íåñïîêîþ. Ïîïðè
âñþ ñâîþ íåîäíîçíà÷í³ñòü, ó âè-
ïàäêó Ðîÿ ïîðàäà âèÿâëÿºòüñÿ
íà äèâî åôåêòèâíîþ. Ò³ëüêè-íî
ãåðîé ä³çíàºòüñÿ, ùî ìàº 14-ð³÷-
íó äîíüêó (Åë³ñîí Ëîìàí), ÿê
çàáóâàº ïðî ôîá³¿, ìàí³¿, îáà÷-
í³ñòü ³ çäîðîâèé ãëóçä. Â³í â³ä-
êðèâàº Àíæåë³ ñåêðåòè “á³çíå-
ñó” ³ çàïðîøóº ï³äë³òêà âçÿòè
ó÷àñòü ó íåáåçïå÷í³é ïðèãîä³.
Ãîëîâíà ÷åñíîòà ñòð³÷êè — âðà-

æàþ÷à ïðàâäèâ³ñòü ïñèõîëîã³÷-
íèõ ðåàêö³é ãåðî¿â. Óïåðøå çà
êàð’ºðó Ð³äë³ Ñêîòò âçÿâñÿ çí³-
ìàòè ³ñòîð³þ, â ÿê³é íåìàº
ñêëàäíèõ òðþê³â ³ áàòàëüíèõ
ñöåí. Ðåæèñåð êîíöåíòðóº óâà-
ãó íà åìîö³ÿõ ïåðñîíàæ³â, ñòâî-
ðþº ÷óäîâèé àêòîðñüêèé àí-
ñàìáëü.

À îñü Ãåð³ Ðîññ, ðåæèñåð ³ ñöå-
íàðèñò ô³ëüìó “Ôàâîðèò” (2003)
(14 ñåðïíÿ, ÒÐÊ Óêðà¿íà, 23.30),
îìèíàº âèêîíàâö³â ãîëîâíèõ ðî-
ëåé óâàãîþ: çäåá³ëüøîãî àêòîðè
ïðîñòî “êëîíóþòü” îáðàçè, ñòâî-
ðåí³ ðàí³øå. Ïåðåäîâñ³ì â³í ïå-
ðåéìàºòüñÿ ìàñøòàáíèìè ñöåíà-
ìè ê³ííèõ ïåðåãîí³â, ÿê³ çíÿòî â
åôåêòíèé òà íåî÷³êóâàíèé ñïî-
ñ³á — çñåðåäèíè. Ïîïðè ñâîþ
íàçâó, “Ôàâîðèò” — ³ñòîð³ÿ àóò-
ñàéäåð³â, êîòð³ çíàõîäÿòü âíóò-
ð³øíþ ñèëó, ùîá ïîäîëàòè íå-
ñïðèÿòëèâ³ îáñòàâèíè, ñòâåðäè-
òèñÿ ó æîðñòîêîìó ñóñï³ëüñòâ³,
îìèíóòè äîëþ. Â ðîçïàë Âåëè-
êî¿ Äåïðåñ³¿ íà ³ïîäðîìàõ ÑØÀ
ïî÷èíàº âèñòóïàòè ê³íü-íåäîì³-
ðîê, ÿêîãî îáñëóãîâóº êîìàíäà
íåâäàõ (Òîá³ Ìàãâàéð, Äæåôô
Áð³äæåñ, Êð³ñ Êóïåð). Íåçâàæà-
þ÷è íà ñêåïòèöèçì ñïåö³àë³ñò³â,
ñêàêóí ðåãóëÿðíî ïåðåìàãàº ó çà-
¿çäàõ, âòèðàº íîñà ñóïåðíèêàì.
Äëÿ ïðîñòîãî àìåðèêàíöÿ íåïî-
êàçíèé òðóäîâèé “ôàâîðèò” ñòàº
ñèìâîëîì ìîö³ íàö³îíàëüíîãî
äóõó, óîñîáëåííÿì âèõîäó êðà-
¿íè ç òðèâàëî¿ åêîíîì³÷íî¿ êðè-
çè. Ô³ëüì êëàñè÷íî¿ ãîëë³âóä-
ñüêî¿ òðàäèö³¿ çàñíîâàíî íà ðå-
àëüíèõ ïîä³ÿõ.

Ñþæåò äåòåêòèâó Ðîíà Øåëòî-
íà “Ãîëë³âóäñüê³ êîïè” (2003) (16
ñåðïíÿ, Ê³íî, 21.30) òàêîæ óçÿòî
ç æèòòÿ. Òî÷í³øå, êóðéîçíî¿ ñïå-
öèô³êè ³ñíóâàííÿ ïîðÿä ³ç “ôàá-
ðèêîþ ìð³é”. Ñë³ä÷èé â³ää³ëó
óáèâñòâ âåòåðàí Äæî Ãàâ³ëàí
(Õàðð³ñîí Ôîðä) ï³äðîáëÿº àãåí-
òîì ç íåðóõîìîñò³. Éîãî ìîëîäèé
íàïàðíèê Êåéñ³ Êîëäåí (Äæîø
Õàðòíåòò) âåäå æ³íî÷ó ãðóïó ç éî-
ãè ³ ìð³º ïðî êàð’ºðó àêòîðà. Äå-
òåêòèâè ðîçñë³äóþòü óáèâñòâî ó
í³÷íîìó êëóá³ ÷îòèðüîõ ðåï-âè-
êîíàâö³â. Âîíè ðîçðèâàþòüñÿ ì³æ
íóäíèìè ïðîôåñ³éíèìè îáîâ’ÿç-
êàìè ³ ïðèâàáëèâèì êàë³ôîðí³é-
ñüêèì äîçâ³ëëÿì. Øòàìïè êðóòî-
ãî ïîë³öåéñüêîãî æàíðó — ïîãî-
í³, ïåðåñòð³ëêè, äîïèòè, ãðóá³ ÷î-
ëîâ³÷³ æàðòè — çàâàæàþòü ñïîâíà
îö³íèòè ãîñòðèé ñàòèðè÷íèé ïî-
òåíö³àë ñòð³÷êè. Çðåøòîþ, â í³é
º íàìàãàííÿ ãîâîðèòè ïðî ³ëþç³¿
øîó-á³çíåñîâîãî óñï³õó, ÿê³ çà-
òüìàðþþòü ñâ³äîì³ñòü ìåøêàíö³â
Ëîñ-Àíäæåëåñà, äîäàþ÷è àáñóð-
äó â ¿õí³ ö³ëêîì ïåðåñ³÷í³ æèòòÿ

Сер ій ВАСИЛЬЄВ,
спеціально для “Хрещати а”

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У неділю на Співочом полі всі охочі матим ть змо
відсвят вати День хрещення Р сі. Ор анізатори захо-
д — Міжнародна ромадсь а ор анізація з одноймен-
ною назвою — запросили на свято російсь р п
"ДДТ", р зинсь співач Ніно Катамадзе та раїн-
сь их ро ерів "Братів Карамазових". Генеральний про-
дюсер м зично о анал Enter Юрій Молчанов план є
навіть через рі відсвят вати цей день же на дер-
жавном рівні. А втім, я стало відомо "Хрещати ",
цьом спроб ють завадити раїнсь і рідновіри, я і
вже заплан вали провести жалобн тризн по за ато-
ваних християнами раїнцях.

Три режисери форматі страшної аз и ласифі вали психоло ічні
проблеми людей ХХІ століття
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

1.Кон рс по зал ченню інвесторів до фінанс вання прое т вання,
ре онстр ції та б дівництва об'є тів транспортної інфрастр т ри,
житлової та соціально-поб тової сфери та об'є тів незавершено о
б дівництва проводить ом нальне підприємство "Київпастранс" на
ви онання розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації
від 28.07.2003 р. № 1374 "Про зал чення інвесторів для ре онстр ції
станцій трамвайної лінії від площі Перемо и до вели ої Кільцевої
доро и, лінійних диспетчерсь их станцій, б дівель тя ових підстанцій,
що знаходяться на балансі КП "Київпастранс", в прое тах я их
передбачається розташ вання об'є тів соціально-поб тових посл
для персонал та населення" (із змінами та доповненнями, внесеними
розпорядженням КМДА від 16.10.2006 р. № 1516).

2.Інформація про інвест вання ре онстр ції тя ових підстанцій
(ТП): орієнтовний розмір інвестицій для здійснення ре онстр ції
тя ової підстанції с ладає від 6 до 8 млн. рн. (відповідно до
он рсної до ментації по ожном об'є т інвест вання), стро , в
межах я о о має б ти здійснена інвестиційна діяльність - 18-24 місяці.

На он рс винесено наст пні об'є ти:
- тя ова підстанція за адресою: м. Київ, в л. Симирен а, 12, площа
об'є та - 352, 00 м. в., площа земельної ділян и - 1 477,00 м. в.,
орієнтовний розмір інвестицій - 8 млн. рн.;
- тя ова підстанція за адресою: м. Київ, в л. Миропільсь а, 29,
площа об'є та - 237, 08 м. в., площа земельної ділян и - 1 504,07
м. в., орієнтовний розмір інвестицій - 6 млн. рн.;
- тя ова підстанція за адресою: м. Київ, в л. Оболонсь а, 26,
площа об'є та - 200, 00 м. в., площа земельної ділян и - 762,06 м. в.,
орієнтовний розмір інвестицій - 8 млн. рн.;
- тя ова підстанція за адресою: м. Київ, в л. Гайдара, 37, площа
об'є та - 175,50 м. в.; площа земельної ділян и - 507,97 м. в.,
орієнтовний розмір інвестицій - 8 млн. рн.;
- тя ова підстанція за адресою: м. Київ, в л. Казансь а, 18-а, площа
об'є та - 204, 00 м. в.; площа земельної ділян и -595,00 м. в.,
орієнтовний розмір інвестицій - 8 млн. рн.
- тя ова підстанція за адресою: м. Київ, проспе т Голосіївсь ий, 105,
площа об'є та - 182, 00 м. в., площа земельної ділян и - 933,90 м. в.,
орієнтовний розмір інвестицій - 8 млн. рн.
- тя ова підстанція за адресою: м. Київ, проспе т Правди, 2-а, площа
об'є та -245, 60 м. в., площа земельної ділян и - 1724,12 м. в.,
орієнтовний розмір інвестицій - 8 млн. рн.

Прое т вання ре онстр ції тя ової підстанції здійснюється на підставі
технічних мов замовни а.
Тя ова підстанція має б ти оснащена новим пожежостій им
обладнанням та системою теле ер вання. Обладнання повинно мати
необхідні елементи захист .
Приміщення тя ової підстанції повинно мати підвищен зв оізоляцію,
систем централізовано о чи місцево о теплозабезпечення,
водопровід, аналізацію, телефонізацію та радіофі ацію.

3. Інформація про інвест вання ре онстр ції лінійно-
диспетчерсь их станцій (ЛДС): орієнтовний розмір інвестицій для
здійснення ре онстр ції лінійно-диспетчерсь ої станції с ладає від
195 до 600 тис. рн. (відповідно до он рсної до ментації по
ожном об'є т інвест вання), стро , в межах я о о має б ти
здійснена інвестиційна діяльність - 18-24 місяці.
На он рс винесено наст пні об'є ти:
- лінійно-диспетчерсь а станція за адресою: м. Київ, в л. Кіото, 23-а,
площа об'є та - 144, 00 м. в., площа земельної ділян и - 566,05 м. в.,
орієнтовний розмір інвестицій - 450 тис. рн.;
- лінійно-диспетчерсь а станція за адресою: м. Київ, в л. Героїв
Бреста, 1, площа об'є та - 80,00 м. в., площа земельної ділян и -
1500,00 м. в.; орієнтовний розмір інвестицій - 450 тис. рн.;
- лінійно-диспетчерсь а станція за адресою: м. Київ, в л. Івана
П люя, 6, площа об'є та - 50,00 м. в., площа земельної ділян и - 98,53
м. в.; орієнтовний розмір інвестицій - 195 тис. рн.;
- лінійно-диспетчерсь астанція за адресою:м. Київ, в л. І.Ми итен а, 27а,
площа об'є та - 288,00 м. в., площа земельної ділян и - 2000,00 м. в.;
орієнтовний розмір інвестицій - 195 тис. рн.;
- лінійно-диспетчерсь а станція за адресою: м. Київ, в л. Північна, 3,
площа об'є та - 276, 72 м. в., площа земельної ділян и - 568,23 м. в.;
орієнтовний розмір інвестицій - 195 тис. рн.;
- лінійно-диспетчерсь а станція за адресою: м. Київ, проспе т На и,
62, площа - 45,00 м. в., площа земельної ділян и - 337,90 м. в.;
орієнтовний розмір інвестицій - 195 тис. рн.

Прое т вання ре онстр ції лінійно-диспетчерсь ої станції
здійснюється на підставі технічних мов замовни а. В приміщенні ЛДС
мають б ти розташовані робочі місця диспетчера, начальни а
маршр т , поб тові приміщення для водіїв, п н т реалізації проїзних
до ментів.
Приміщення ЛДС повинні мати водопровід, аналізацію,
телефонізацію, радіофі ацію та оснащені охоронно-пожежною
си налізацією.

Після завершення ре онстр ції об'є ти транспортної інфрастр т ри
(ЛДС, ТП) зарахов ються до ом нальної власності територіальної
ромади м. Києва приміщення, поб довані в рез льтаті інвестиційної
діяльності, передаються інвестор власність. Остаточний розмір
ре онстр йованих та поб дованих площ б де визначено після
затвердження в становленом поряд прое тно- ошторисної
до ментації.

4. Основні мови он рс :
4.1. Фінанс вання сіх витрат, пов'язаних з прое т ванням та
ре онстр цією об'є тів інвест вання.
4.2. Сплата внес пайової часті інвестора створенні соціальної
та інженерно - транспортної інфрастр т ри м. Києва поряд та
розмірі, встановленом рішенням Київради від 27.02.2003 р.
№ 271/431 "Про пайов часть (внес и) інвесторів (заб довни ів)
створенні соціальної та інженерно-транспортної інфрастр т ри
м. Києва" (зі змінами та доповненнями).
4.3. Здійснення відрах вань на мовах та в розмірі, встановленом
рішенням Київсь ої місь ої ради від 16.12.2005 р. № 609/3070 "Про
встановлення відрах вань на розвито та зміцнення матеріально -
технічної бази пожежної охорони м. Києва".
4.4.Термін ре онстр ції об'є та повинен б ти не більше
нормативно о, що визначається прое тно- ошторисною
до ментацією.
4.5. Сплата реєстраційно о внес розмірі 1 225, 00 рн. за часть

он рсі на р/р 26004250210178 в КРФ ВАТ КБ "Хрещати " в
м. Києві, МФО 300830, од ЄДРПОУ 33153915.
Реєстраційний внесо сплач ється до отримання он рсної
до ментації для часті он рсі. Кошти, сплачені часни ом
он рс в я ості реєстраційно о внес , поверненню не підля ають.
4.6. Оздоблювальні роботи в приміщеннях Об'є та інвест вання,
підведення та під лючення інженерних мереж до Об'є та
інвест вання, техноло ічне обладнання та інші додат ові роботи,
спрямовані на облашт вання Об'є та інвест вання, фінанс ються
Інвестором додат ово з ідно з розробленою прое тно- ошторисною
до ментацією Об'є та інвест вання.
4.7. Співвідношення між площею приміщень, що зарахов ються до
ом нальної власності територіальної ромади м. Києва та
новоствореною в рез льтаті інвестиційної діяльності площею, б де
визначено після затвердження в становленом поряд прое тно-
ошторисної до ментації.
4.8. Майново-правові та земельні питання виріш ються в
становленом поряд .

5. Додат ові мови он рс .
5.1. Надання часни ом он рс додат ових пропозицій,
спрямованих зо рема на створення (ремонт, ре онстр цію)
соціальної та інженерно-транспортної інфрастр т ри
КП "Київпастранс".

6. Надання он рсної до ментації та отримання он рсних
пропозицій здійснюється Дире цією по б дівництв об'є тів
наземно о пасажирсь о о транспорт ом нально о підприємства
"Київпастранс" за адресою: м. Київ, в л. Ярославів Вал, 33-а, аб.
№ 317, тел. (044) 272-00-03, з 10.00 до 16.00 (з понеділ а по
п'ятницю) протя ом 15 алендарних днів з дня оп блі вання
о олошення про проведення он рс при наявності до мента, що
підтвердж є сплат часни ом реєстраційно о внес .
Для отримання довід ової інформації, блан ів заяво та он рсної
до ментації звертатися за адресою: 01034, м. Київ, в л. Ярославів
Вал, 33а, аб. № 317, тел. (044) 272-00-03 з 10.00 до 16.00
(з понеділ а по п'ятницю).

Підприємство ДП "АВТО Інтернешнл",
розташоване за адресою: проспе т Мос овсь ий, 22А,
м. Київ, 04073, займається продажем та технічним

обсл ов ванням ле ових автомобілів
"МАЗДА" та "СУЗУКІ".

Підприємство належить до 3 р пи об`є тів, до я их розробляються
до менти з обґр нт ванням обся ів ви идів. З ідно зі Звітом з
інвентаризації ви идів забр днюючих речовин в атмосферне повітря
(Київ - 2004р.), підприємство має 29 ор анізованих стаціонарних
джерел ви идів, від я их в атмосферне повітря потрапляють 26
наймен вань забр днюючих речовин. За альний обся ви идів
становить 2,0 т/рі .
Оцін а вплив ви идів на стан забр днення атмосферно о повітря
надає можливості ДП "АВТО Інтернешнл" отримати в становленом
поряд дозвіл на ви иди забр днюючих речовин в атмосферне
повітря.
Пропозиції надсилайте до Оболонсь ої районної м. Києвi дер-
жавної адміністрації за адресою: 04205, м. Київ, в л. Тимошен а, 16.

ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"
ідентифі аційний од 00481212, місцезнаходження: 02093, м. Київ,
в л. Бориспільсь а, 13 повідомляє про проведення позачер ових
за альних зборів а ціонерів, що відб д ться 28 вересня 2007 ро

о 10.00 за адресою: Київсь а область, м. Біла Цер ва,
в л. К рсова, 22. Реєстрація а ціонерів відб деться за місцем

проведення за альних зборів 28 вересня 2007 ро з 9.00 до 9.45
за адресою: Київсь а область, м. Біла Цер ва, в л. К рсова, 22

Порядо денний:
1. Звіт Правління та Ревізійної омісії про рез льтати фінансово- осподарсь ої
діяльності ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" за 2006 рі .
2. Затвердження звіт про фінансово- осподарсь діяльність ЗАТ
"Фармацевтична фірма "Дарниця" за 2006 рі .
3. Про внесення змін та доповнень до Стат т та вн трішніх положень ЗАТ
"Фармацевтична фірма "Дарниця".

Період
Наймен вання по азни а Звітній 2006 Попередній 2005
Усьо о а тивів 329471 279420
Основні засоби 129865 103393
Дов остро ові фінансові інвестиції - -
Запаси 73022 53401
С марна дебіторсь а забор ованість 86924 78223
Грошові ошти та їх е віваленти 11636 6284
Нерозподілений приб то 18041 15055
Власний апітал 222779 204673
Стат тний апітал 32000 32000
Дов остро ові зобов'язання - 7717
Поточні зобов'язання 106692 67030
Чистий приб то (збито ) 18111 15453
Чисельність працівни ів на інець період (осіб) 823 745

Для ознайомлення з до ментами, пов'язаними з поряд ом денним за альних
зборів, просимо звертатися до повноваженої особи за тел.: 8 (050) 526-86-92.
Для часті за альних зборах часни ам необхідно мати при собі до мент,
що посвідч є особ а ціонера чи йо о представни а. Представни ам
а ціонерів додат ово потрібно мати довіреність на право часті за альних
зборах, оформлен відповідності до за онодавства У раїни.

Правління ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"

Голосіївсь ий районний с д
м.Києва ви ли ає Дара онова
Р слана Станіславовича в я ості
відповідача в с дове засідання по
справі за позовом АКБ СР
“У рсоцбан ” до Дара онова
Р слана Станіславовича про
стя нення забор ованості, що
відб деться приміщенні с д за
адресою: 03027, м. Київ, в л.
Пол овни а Потєхіна, б д. 14 а,
аб. № 1 20.08.2007р. об 11.30.

Шановні меш анці Печерсь о о район !
21 серпня 2007 ро відб деться
ромадсь е об оворення б дівництва
офісно-житлово о омпле с за адресою:
в л. Січнево о повстання, 26. Збори
відб д ться о 18.00 приміщенні
а тово о зал КП УЗН Печерсь о о
район по в л. Радіальна, 5. Ор анізатор
об оворення ДП “Оазис”, довід и за тел.
8-067-509-31-37. Реєстрація починається
о 17.30. При собі мати паспорт.

Свідоцтво про право власності
на нежиле приміщення
серія НП № 010007914,

видане Головним правлінням
ом нальної власності м. Києва

24.11.2003 р., вважати недійсним
в зв'яз з втратою.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"

Дире ція по б дівництв об'є тів наземно о пасажирсь о о транспорт

Розцін и вартості ефірно о час
для проведення передвиборної
а ітації в ефірі теле анал

К2 (ЗАТ "Телерадіо омпанія
"Інтервідео-Київ")

Проміжо час ( од.) Вартість
розміщення 1 се .,
без ПДВ та ПнР

3:00-4:00 0,27 рн.
4:00-5:00 0,38 рн.
5:00-6:00 0,38 рн.
6:00-7:00 1,58 рн.
7:00-8:00 2,40 рн.
8:00-9:00 5,02 рн.
9:00-10:00 5,15 рн.
10:00-11:00 6,49 рн.
11:00-12:00 6,73 рн.
12:00-13:00 9,89 рн.
13:00-14:00 7,58 рн.
14:00-15:00 6,24 рн.
15:00-16:00 6,90 рн.
16:00-17:00 8,72 рн.
17:00-18:00 16,90 рн.
18:00-19:00 18,78 рн.
19:00-20:00 54,90 рн.
20:00-21:00 63,25 рн.
21:00-22:00 59,42 рн.
22:00-23:00 45,73 рн.
23:00-24:00 18,79 рн.
0:00-01:00 3,73 рн.
1:00-02:00 1,61 рн.
2:00-3:00 1,09 рн.

Вартість наведена без рах вання
подат ів.

Державне
ом нальне

підприємство
"Телерадіо омпанія

"Київ"
інформ є, що розцін и
вартості однієї се нди

ефірно о час для
розміщення матеріалів
передвиборної а ітації

на теле аналі
становлять:

Прайм-тайм: робочі дні
(18.00 - 22.00);

вихідні дні та свята -
весь день -7,41 рн.,
в т.ч ПДВ та ПнР;

Інші одини - 5,27 рн.,
в т.ч ПДВ та ПнР.

Розцін и вартості ефірно о час
для проведення передвиборної
а ітації в ефірі теле анал

К1 (ВАТ "Київтелемонтаж")
Проміжо час ( од.) Вартість

розміщення 1 се .,
без ПДВ та ПнР

3:00-4:00 0,57 рн.
4:00-5:00 0,80 рн.
5:00-6:00 0,80 рн.
6:00-7:00 3,33 рн.
7:00-8:00 5,05 рн.
8:00-9:00 10,56 рн.
9:00-10:00 10,84 рн.
10:00-11:00 13,66 рн.
11:00-12:00 14,17 рн.
12:00-13:00 20,83 рн.
13:00-14:00 15,95 рн.
14:00-15:00 13,14 рн.
15:00-16:00 14,52 рн.
16:00-17:00 18,36 рн.
17:00-18:00 35,58 рн.
18:00-19:00 39,53 рн.
19:00-20:00 115,58 рн.
20:00-21:00 133,13 рн.
21:00-22:00 125,08 рн.
22:00-23:00 96,26 рн.
23:00-24:00 39,56 рн.
0:00-01:00 7,86 рн.
1:00-02:00 3,38 рн.
2:00-3:00 2,30 рн.

Вартість наведена без рах вання
подат ів.

Головне правління льт ри і мистецтв
Київсь ої місь ої державної адміністрації
о олош є он рс на заміщення ва антних посад:

- оловно о спеціаліста відділ б х алтерсь о о облі та звітності.
Вимо и: вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за
освітньо- валіфі аційним рівнем спеціаліста, ма істра, стаж роботи
5 ро ів державної сл жби або стаж роботи за фахом 7 ро ів
(стро овий тр довий до овір);

- провідно о спеціаліста планово-е ономічно о відділ .
Вимо и: вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за
освітньо- валіфі аційним рівнем спеціаліста, ма істра, стаж роботи
3 ро и на посаді спеціаліста І або ІІ ате орії, або стаж роботи за
фахом не менше 5 ро ів .

Довід и за тел.: 279-73-02; 279-54-89; 279-50-90.

Кольороподіл А2Кольороподіл А2 (формат 660х560 mm)(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
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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 2794
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Т Х А О С Л О У

Т О Л Е Р А Н Т Н І С Т Ь

Ю К А Е О Н А Р

Л А З Щ Т У А З О А

Ь А М А З О Н К А Ж

П А Р И Т Е Т Т А Г А

А Е Т И Л Е Н Я С О Н

Н У Т К О М А Н Д О Р

ОВНИ
Піднесіться над поб товою р тиною і від-

рийте своє серце наз стріч висо им світлим

відч ттям! Життя— ра, і саме час влашт вати

свято, розважитися, запалитиромантичнийфе-

єрвер ! Вн трішній олос під аже, в о о треба

за охатися і хто найдостойніший потрапити в

лавин вашої пристрасті. Для ба атьох то б де

давній др . Навіть я що це не перейде в сер-

йознийзв’язо —небіда. Хороші споминидов-

о живитим ть вас. У справах — період твор-

чо о роз віт . Беріться за все, до чо о личе

серце, тіль и не давайте себе навантаж вати

ч жими обов’яз ами. Красиво хиляйтеся від

небажаної роботи.

ТЕЛЬЦІ
Щастя,що віддалялося, мовміраж, в остан-

ніх два ро и,—нині стало реальним. Облашто-

в йтеродинне ніздеч о, станьте зраз омсім’-

янина, зміцнивши стос н и з рідними. Це все-

лить певненість собі, за ладеф ндаментдля

самовираження. Домочадці — надійна опора,

саме через них до вас прийде спіх. Том , о-

ли щось не ладиться, проаналіз йте свої вчин-

и: може, в чом сь ви немаєте рації і варто по-

ст питися?.. Ви зобов’язані пробитися через

щавин взаємно о нероз міння в ім’я щастя

і з оди! Любов рідних зцілює, вона — бальзам

для д ші. Та не заб вайте й про товаришів. Са-

мовіддана др жба потреб є ре лярної робо-

ти.Ося н ти її с ладно, але треба!Щобне зби-

тися з небесної про рами ро .

БЛИЗНЮКИ
Всі події цьо о ро стан ть поштовхом до

прос вання в ар’єрі. Навіть неприємності,

“спрово овані” долею, мають одн мет —під-

вищити вашпрофесійний рейтин . Напри лад,

я що оханий чолові (жін а) не заці авлений

вашом сл жбовом зростанні, не допома ає,

виможетерозл читися через, здавалосяб, не-

зроз мілі причини. Том живіть спільними інте-

ресами, діліться досвідом, підтрим йте і зба-

ач йте одне одно о знаннями. Світле майб т-

нє — любовно-діловом альянсі.

РАКИ
Ви продемонстр єте пі майстерності на

осподарсь их теренах. Особливо піде на о-

ристь раціоналізм під час вибор ділових про-

позицій. Вони потеч ть рі ою і, я що вхопите-

ся за найви ідніші, розба атієте. На сл жбі ви

невтомнийент зіаст, назаздрістьледарям, от-

рі пра н ть спихн ти на вас свої обов’яз и. Не

онфлі т йте. Реа йтенавсепо-філософсь о-

м . Головне— чесно ви он вати свою робот ,

щоб ні до чо о б ло прис іпатися.

ЛЕВИ
Звич а домо атися сво о, не впадати в роз-

пач ритичні моменти нарешті подар є ра-

дість перемо и і міць д х . Адже цілих два ро-

и (е заменаційна осмічна см а) ви йшли

тяж ою доро ою самодисципліни і ас етизм .

Тепер це позад . Ви роз мні, расиві, приваб-

ливі, отожрозпрямте рила, підбадьортеся і р -

хайтеся наз стріч своєм щастю! За вчораш-

нім днем не аняйтеся, настав час переверн -

ти сторін в своїй долі і почати ба ато чо о за-

ново. За ладається життєвий ци л на рі . Але

майте на вазі: доро а до щастя б де неле -

а, але ці ава. Доведеться страждати, “поми-

рати” і “відродж ватися”, я птах Фені с, з по-

пел . Це армічна про рама ро , і проі нор -

вати її неможна. Кер йтеся золотимправилом:

ні до чо о (й ні до о о) сильно не прив’яз ва-

тися. Бо те, до чо о приросли д шею, можете

втратити.

ДІВИ
Ви перевтілитеся фею таємно о царства,

перед я ою почн ть від риватися со ровенні

речі, при оломш ючи своєю ір ою правдою.

А втім, нічо о дивно о: серпень підбиває під-

с м и ро . Все невисловлене, засе речене,

часом брехливе має виплисти на поверхню,

щоб вивести вас із полон ілюзій і помило ,

розсіяти підозр . Адже, не роз ривши обман,

житимете фальшивом світі, де щастю не-

має місця.

ТЕРЕЗИ
Вампотрібноб типрацелюбноюПопелюш-

ою, в ад вати щонайменші бажання с п тни-

а, і тоді наособистом фронті всеб де аразд.

К мир серця подар є поч ття, про я і давно

мріяли, але, на жаль, вони зни али за оризон-

том, мов міраж. Тепер настав час любові і

зла оді б д вати спільний замо щастя. Дер-

зайте!

СКОРПІОНИ
Я що ви зібралися відп ст , ліпше її від-

ласти. Настала пора збирати врожай на про-

фесійній ниві. Кар’єрнийолімп, до я о о завзя-

то ро вали два ро и,— поряд. Не дистанці-

юйтеся від начальства, воно до вас прихильне,

і шанс піти на підвищення висо ий. У б дь-я о-

м разі доля відчинить двері саме в т сфер

діяльності, де зможете оптимально самореалі-

з ватися. І пам’ятайте: д ша повинна наповни-

тися романтичними флюїдами, отож флірт й-

те, заводьтеле і інтриж и.Немає ідеал ?Ство-

ріть йо о, і він матеріаліз ється!

СТРІЛЬЦІ
Р шайтев т ристичн подорож, помандр й-

те в дале і раї — вам потрібно зарядити свій

д ховно- льт рний “а м лятор”, насититися

новою інформацією і враженнями. Я що ж об-

ставини не дають змо и, ймовірно, фо с до-

леносних подій опиниться в робочом офісі.

Т т швидше за все спалахне роман, отрий до

вінця не приведе, але розб рхає пристрасть.

Влашт ватиособистежиття— армічнезавдан-

ня. Том все по ане й хороше, що трапиться

на вашом шлях , призначено саме для осо-

бисто ощастя (хоча іноді здається,щовсенав-

па и). Доля розвертає вас я раз потрібном

напрям .

КОЗОРОГИ
Я що серце с олихне пристрасть — це ч -

дово! Вона спопелить сі шла и образ, с м-

ніви, печалі й оздоровить д ш . Нині обранець

отовий заради вас на все, отож насолодж й-

теся. Настав час повернення давніх бор ів,

я их ви стомилися че ати. Єдине,щоможеот-

р їти настрій, внести с м’яття,— це ваше мо-

ралізаторство. Том ни айте рити и, спіл й-

теся тіль и на обопільно ці аві теми, я і під-

вищ ють інтеле т і ер дицію, сприяють д хов-

ній еволюції.

ВОДОЛІЇ
Претендентів на р і серце — предостат-

ньо, отож визначайтеся з обранцем. Хай от є

обр ч и. На подр жні пари, що “м чилися”

останніх два ро и, нарешті сп ститься ан ел

любові. Радійте і т рботливо ставтеся одне до

одно о, не ш од йте нічо о (ні рошей, ні час )

для охано о, більше давайте, ніж беріть. І то-

ді ваш шлюб стане міцним і дов овічним.

РИБИ
За вами тя неться шлейф на ромаджених

протя ом ро психоло ічних стресів, фізіоло-

ічних розладів, і нині він дося не ритичної

“маси”. Том бажано піти відп ст , добря-

че відпочити й оздоровитися. Я що ж немає

та ої можливості, м сите працювати. Б дь-я е

завдання треба ви он вати охоче, з любов’ю,

а в оле тиві повинен пан вати теплий мі ро-

лімат. Попросіть шефа, аби подбав про ом-

фортні мови праці, адже від цьо о залежить

самопоч ття і прод тивність. Виявляйте ініці-

атив , щоб вас не “підсиділи”. Кар’єрний ма-

рафон розпалі і, хоча це й дивно, он рен-

ти дад ть вам ч довий “стим л” для прос -

вання!

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,

астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 10 ïî 16 ñåðïíÿ )

Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü,
ì³ñöÿìè êîðîòêî÷àñí³ ãðîçîâ³
äîù³. Â³òåð ñõ³äíèé, 7—12 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà ó ñõ³äí³é ÷àñòèí³
âíî÷³ +18...+20°Ñ, âäåíü
+28...+32°Ñ. Íà ðåøò³ òåðèòîð³¿
âíî÷³ +17...+20°Ñ, âäåíü
+25...+29°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàð-
í³ñòü, ì³ñöÿìè êîðîòêî÷àñí³ ãðî-
çîâ³ äîù³. Â³òåð ñõ³äíèé,
7—12 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+25...+30°Ñ, âíî÷³ +14...+19°Ñ

Ï Î Ã Î Ä ÀÔ Î Ò Î Ô À Ê Ò

Ó÷îðà ï³ñëÿ çëèâè íà âóë. Õðåùàòèê, 52 óòâîðèâñÿ ÷èìàëèé ïðîâàë.
ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê ØÅÓ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéî-
íó Âîëîäèìèð Ðèáàëêî, äîùîâà âîäà ðîçìèëà â òîìó ì³ñö³ ñò³íêè ³í-
æåíåðíîãî êîëîäÿçÿ. “Íàðàç³ øëÿõîâèêè ë³êâ³äîâóþòü íåáåçïå÷íó
ÿìó,— çàçíà÷èâ â³í.— ² âæå ïðîòÿãîì äîáè ìàøèíè ðóõàòèìóòüñÿ ö³ºþ
ä³ëÿíêîþ Õðåùàòèêà áåç ïåðåøêîä”

Õðåùàòèê ïðîâàëèâñÿ
â ³íæåíåðíèé êîëîäÿçü
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