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ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ
“ДЕФІЦИТ”
Деп тати Дніпровсь ої РДА
власнор ч с оротили видат и
на освіт

Ðóñü ïîõðåñòèëè
ðîêîì
Íà Ñï³âî÷îìó ïîë³ âèñòóïèëà Í³íî Êàòàìàäçå,
ðîê-ãóðòè “ÄÄÒ” ³ “Áðàòè Êàðàìàçîâè”

Îðãàí³çàö³þ ñâÿòêóâàííÿ óçÿ-
ëà íà ñåáå Ì³æíàðîäíà ãðîìàä-
ñüêà îðãàí³çàö³ÿ “Äåíü õðåùåí-
íÿ Ðóñ³”, ÿêà îá’ºäíàëà â³äîìèõ
ä³ÿ÷³â êóëüòóðè, ïðåäñòàâíèê³â
ä³ëîâèõ ê³ë òà ãðîìàäñüêîñò³.
Óâåñü ñâÿòêîâèé çàõ³ä ïðîâåëè ç
áëàãîñëîâåííÿ Áëàæåíí³éøîãî
ìèòðîïîëèòà Êè¿âñüêîãî ³ Âñ³º¿
Óêðà¿íè Âîëîäèìèðà. Ãîëîâíîþ

ìåòîþ çàõîäó ñòàëà ñïðîáà íàãà-
äàòè óêðà¿íöÿì ¿õíº ³ñòîðè÷íå
êîð³ííÿ, ïîâåðíóòè äî ðåë³ã³é-
íèõ òà êóëüòóðíèõ äæåðåë. Äî
ñëîâà, ÿê ñêëàä ó÷àñíèê³â, òàê ³
ôîðìó êîíöåðòó îáðàëè íå âè-
ïàäêîâî: âèêîðèñòîâóþ÷è ñó÷àñ-
í³ ìåä³à-òåõíîëîã³¿, ìîæíà ÿê-
íàéêðàùå äîíåñòè äî êèÿí òà
ãîñòåé ì³ñòà ñàìó ñóòü ³ñòîð³¿.

Ñï³âî÷å ïîëå áóëî çàïîâíåíå
âùåíò: êîíöåðò ç³áðàâ ê³ëüêà äå-
ñÿòê³â òèñÿ÷ ëþäåé. Ñåðåä ïðè-
ñóòí³õ áóëî áàãàòî â³ðóþ÷èõ. Ö³-
êàâî áóëî ñïîñòåð³ãàòè, ÿê ïîðÿä
ìèðíî ñï³â³ñíóâàëè ïðåäñòàâíè-
êè öåðêâè é ðîêåðè â øê³ðÿíêàõ
íà ìîòîöèêëàõ.

Í³íî Êàòàìàäçå ñêàçàëà, ùî
çàâæäè ï³äòðèìóâàòèìå õðèñòè-
ÿíñòâî òà ç³çíàëàñÿ ó ëþáîâ³ äî
êèÿí. ¯¿ êîíöåðòíå âáðàííÿ —
äîâãèé ÷îðíèé áàëàõîí — ÷è-
ìîñü íàãàäóâàëî öåðêîâíó ðÿñó.

“Äëÿ ìåíå ó÷àñòü ó òàêîìó ñâÿ-
ò³ — äóæå âàæëèâèé êðîê,— ñêà-
çàëà Í³íî Êàòàìàäçå.— ß ïðè-
ºìíî çäèâîâàíà, ùî äëÿ éîãî îð-
ãàí³çàö³¿ îáðàëè òàêó ñó÷àñíó
ôîðìó. À çàãàëîì âñå ñâ³ä÷èòü
ïðî ãëèáèíó õðèñòèÿíñüêî¿ 
â³ðè”.

Ñåðåä â³äîìèõ ãîñòåé çàõîäó
áóëè Âàë³ä Àðôóø òà Åäóàðä
Ïðèñòóïà ç ãóðòó “Íåä³ëÿ”

“Íàðóæêà” 
ïîïîâíþº áþäæåò
Ïîïðè ïðèáóòîê ì³ñüêîãî áþäæåòó 
â 90 ìëí ãðí â³ä çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, 
¿¿ ðèíîê çàëèøàºòüñÿ íåâðåãóëüîâàíèì

80 % ëþáîâ³ 
äî ñòîëèö³

Ïåòðî ÙÅÐÁÈÍÀ
“Õðåùàòèê”

Я свідчать оприлюднені мин ло о тижня рез льта-
ти дослідження, проведено о з 26 липня до 8 серп-
ня цьо о ро Центром соціальних і політичних до-
сліджень "СОЦИС" на замовлення азети "Хреща-
ти " та тижневи а "У раїнсь а столиця", понад 80 %
иян пишаються тим, що вони є меш анцями столи-
ці. Кіль ість тих, для о о проживання Києві не є
предметом ордості становить менше 10 %.

За інчення на 3-й стор.
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Ніно Катамадзе за оворила раїнсь ою мовою та зізналася любові до иян

Êèÿíè ïèøàþòüñÿ ñâî¿ì ì³ñòîì 
³ º éîãî ïàòð³îòàìè

Çà ñëîâàìè Êàçáåêà Áåêòóðñóíîâà, ó ì³ñò³ ïîâèííà ç’ÿâèòèñÿ
ñâîÿ êîíöåïö³ÿ ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè. Òîìó âàæëèâî
âèçíà÷èòèñÿ ç ïðàâèëàìè ¿¿ ðîçì³ùåííÿ, âèìîãàìè äî îôîðìëåí-
íÿ ðåêëàìíèõ êîíñòðóêö³é (ðîçì³ð, ôîðìà, çì³ñò) òà ìîæëèâèì
ïðèáóòêîì ñòîëè÷íîãî áþäæåòó â³ä “íàðóæêè”.

Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïðîåêòóâàííÿ òà äèçàéíó ÊÏ “Êè¿âðåêëà-
ìà” Âàëåð³é Ñàôðîíîâ êîíñòàòóâàâ: ñüîãîäí³ ó÷àñíèêè ðèíêó, íà
æàëü, ïîðóøóþòü ïðàâèëà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè. “Ó
çàêîí³ çàçíà÷åíî, ùî âñ³ êîíñòðóêö³¿ íà äàõàõ ïîòð³áíî âñòàíîâ-
ëþâàòè ç óðàõóâàííÿì åêñïåðòèçè êîíñòðóêö³¿ áóä³âë³. Ó Êèºâ³
ïðàâî íà òàêèé âèñíîâîê ìàþòü ùîíàéìåíøå òðè ïðîâ³äíèõ ³í-
ñòèòóòè. Ïðîòå çàìîâíèêè ââàæàþòü çà ïîòð³áíå íå åêîíîìèòè
ñâ³é ÷àñ. ßêùî ãîâîðèòè ïðî ïðîåêòóâàííÿ, òî ïîòð³áíî çâàæà-
òè é íà ³ñòîðèêî-àðõ³òåêòóðíó ö³íí³ñí³ñòü, à ùå — ïðîåêòóâàí-
íÿ ìàº áóòè êîìïëåêñíèì”,— ñêàçàâ ïàí Ñàôðîíîâ.

Çà éîãî ñëîâàìè, â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè, íèí³ ïðî-
åêòóþòü ñõåìó ðåêëàìíèõ êîíñòðóêö³é äëÿ öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè
ñòîëèö³. “Ñïîä³âàºìîñÿ, îñíîâí³ ïîëîæåííÿ, ÿê³ çàêëàäàºìî ó
êîíöåïö³þ, áóäå âðàõîâàíî. ßñêðàâèì ïðèêëàäîì ðîçðîáëåííÿ
òàêèõ äîêóìåíò³â ³ âò³ëåííÿ ¿õ ó æèòòÿ º ñòîëèöÿ Ðîñ³éñüêî¿ Ôå-
äåðàö³¿. Ìîñêâà éøëà äî ö³º¿ êîíöåïö³¿ ï’ÿòíàäöÿòü ðîê³â, ³ íàä
ê³íöåâèì âàð³àíòîì ïðàöþâàëè ï³âòîðà ðîêó. Â Ìîñêâ³ 29 òèñÿ÷
ëèøå ùèòîâèõ êîíñòðóêö³é, ó Êèºâ³ æ ¿õ ò³ëüêè 8 òèñÿ÷”,— çà-
óâàæèâ ïàí Ñàôðîíîâ.

За інчення на 4-й стор.

Îëåã ÀÐÒÅÌ×ÓÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У п'ятницю приміщенні Київмісь держадміністрації
відб вся чер овий р лий стіл, ор анізований "Хре-
щати ом" і тижневи ом "У раїнсь а столиця". Те-
мою об оворення стала онцепція розміщення зов-
нішньої ре лами Києві та очі вання ре ламним
рин ом змін, передбачених цим до ментом. Моде-
ратором вист пив радни Київсь о о місь о о оло-
ви з питань свободи слова та інформації Казбе
Бе т рс нов.

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ,
Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Учора за ініціативи Міжнародної ромадсь ої ор анізації
"День Хрещення Р сі" в Києві відб лося свят вання
Дня Хрещення — масштабний онцерт за частю р п
"Брати Карамазови" з хором "Древо", "ДДТ" та р зин-
сь о о джазово о "соловей а" Ніно Катамадзе із р пою
"Інсайт". Несподіван ою для всіх стало її привітання до-
волі непо аною раїнсь ою. Концерт вдало поєднав ро-
овий спів з хоровим та д ховним.
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Îçåðî Íåáðåæ âðÿòîâàíî 
â³ä ñòèõ³éíîãî çâàëèùà

Ó ï’ÿòíèöþ ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó” çà
äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, ùî â³äïîâ³äí³
ñëóæáè ç ïî÷àòêó íèí³øíüîãî ðîêó îáëàø-
òóâàëè 393 êîíòåéíåðí³ ìàéäàí÷èêè, çà äî-
ïîìîãîþ ÿêèõ çìåíøóºòüñÿ øê³äëèâèé
âïëèâ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â íà çîâí³øíüî-
ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå. Äî ñ³÷íÿ ó ðàéîíàõ
çàïëàíîâàíî âèãîòîâèòè ùå ïîíàä 460 òà-
êèõ ìàéäàí÷èê³â. Êîìïëåêñí³ çàõîäè ç áëà-
ãîóñòðîþ òà ñàí³òàðíî¿ î÷èñòêè ì³ñòà òðè-
âàëè â óñ³õ ðàéîíàõ. Çîêðåìà, âèâåçåíî âñ³
ïîáóòîâ³ â³äõîäè ç îçåðà Íåáðåæ, ôàêò çà-
ñì³÷åííÿ ÿêîãî ðîêàìè ³ãíîðóâàëà ïîïå-
ðåäíÿ âëàäà

Ãîëîâó Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó
çâ³ëüíÿòü

ßê ó÷îðà ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, Êè-
¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà çâåðíåòüñÿ äî Ïðå-
çèäåíòà ç ïðîõàííÿì çâ³ëüíèòè ªâãåíà Ðî-
ìàíåíêà ç ïîñàäè ãîëîâè Ïîä³ëüñüêîãî ðàéî-
íó. “Íà òåðèòîð³¿ éîãî ðàéîíó çíàõîäèëîñÿ
400 ÌÀÔ³â, ÿê³ áóëè íå îôîðìëåí³. ß äóæå
õâîðîáëèâî ðåàãóþ ò³ëüêè íà íåâèêîíàííÿ
îäí³º¿ ôóíêö³¿ ãîëîâè ðàéîíó — ÿêùî â³í íå
ö³êàâèòüñÿ æèòòÿì ëþäåé, çà ÿêèõ â³í â³ä-
ïîâ³äàº”,— çàçíà÷èâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.
Îêð³ì òîãî, ì³ñüêèé ãîëîâà äîäàâ, ùî íèí³ø-
íüîãî ïîä³ëüñüêîãî ãîëîâó íàé³ìîâ³ðí³øå âè-
êëþ÷àòü ³ç ëàâ “Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî”

Ó Êèºâ³ äîäàòêîâî ïîáóäóþòü
íîâ³ ï³äçåìí³ ïåðåõîäè

ßê ó ï’ÿòíèöþ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”
ïåðøèé çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
ÊÊ “Êè¿âàâòîäîð” Ïàâëî Ìîíàñòèðñüêèé,
çà äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî öüîãî ðîêó çàâåð-
øàòü áóä³âíèöòâî äåñÿòè ï³äçåìíèõ ïåðå-
õîä³â òà äâîõ ï³øîõ³äíèõ ìîñò³â. “Íà çà-
òâåðäæåíí³ ùå â³ñ³ì ïðîåêò³â ïîä³áíèõ ñïî-
ðóä, áóä³âíèöòâî ÿêèõ ðîçïî÷íóòü óæå â
2008 ðîö³”,— çàçíà÷èâ ïàí Ìîíàñòèðñüêèé.
Äëÿ áåçïå÷íîãî ðóõó ï³øîõîä³â çáóäóâàëè 
5 ï³äçåìíèõ ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â òà îäèí
íàäçåìíèé ïåðåõ³ä â ðàéîí³ ïàðêó â³äïî-
÷èíêó “Ïåðåìîãà”

Ó öåíòð³ Êèºâà ³íâåñòîð 
çáóäóº ñó÷àñíå æèòëî

ßê ç’ÿñóâàâ ó÷îðà “Õðåùàòèê”, ìàéæå
ðîçâ’ÿçàíî áàãàòîð³÷íó æèòëîâó ïðîáëåìó
ìåøêàíö³â íà âóëèö³ ×îðíîâîëà, 29/31 ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³. Ðåêîí-
ñòðóêö³þ ö³º¿ õðóùîâêè ìàëè ðîçïî÷àòè ùå
1989 ðîêó, â çâ’ÿçêó ç ÷èì òîä³øíÿ ðàéîí-
íà âëàäà â³äñåëèëà ì³ñöåâèõ ìåøêàíö³â äî
êâàðòèð ìàíåâðåíîãî ôîíäó. Çà ³íôîðìà-
ö³ºþ Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿, ³íâåñòîð çãîäåí çà âëàñíèé ðàõóíîê çà-
áåçïå÷èòè æèòëîì ò³ ï’ÿòü ñ³ìåé, ÿê³ ÷åêà-
þòü íîâîñ³ëëÿ: â³í ïîîá³öÿâ êóïèòè ¿ì ó
öåíòð³ ì³ñòà êâàðòèðè ç ïîêðàùåíèì ïëà-
íóâàííÿì

Íîâå íåñòàíäàðòíå 
ôóòáîëüíå ïîëå 
çáóäóþòü íà Îáîëîí³

ßê ä³çíàâñÿ “Õðåùàòèê”, íîâå ôóòáîëüíå
ïîëå ç³ øòó÷íèì ïîêðèòòÿì ç’ÿâèòüñÿ äî Äíÿ
ô³çêóëüòóðíèêà (8 âåðåñíÿ) íà Îáîëîí³. Áó-
äóþòü éîãî ó Äèòÿ÷î-þíàöüê³é ñïîðòèâí³é
øêîë³ “Çì³íà” íà âóëèö³ Ëàéîøà Ãàâðî, 24.
Ïëîùà ãàçîíó: 40 íà 60 ìåòð³â. Íà òàêîìó
ïîë³ çìîæóòü ãðàòè ä³òè â³êîì äî 10-12 ðî-
ê³â. “Ïîëå íà Ëàéîøà Ãàâðî — öå ñèíòåòè÷-
íà òðàâà (âîðñ äîâæèíîþ 60 ìì). Òàêå ïîëå
ñåðòèô³êîâàíå Ì³æíàðîäíîþ ôåäåðàö³ºþ
ôóòáîëó Ô²ÔÀ ³ äîçâîëÿº ïðîâîäèòè íå ëè-
øå òðåíóâàííÿ, à íàâ³òü ³ çìàãàííÿ”,— ïî-
â³äîìèâ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ô³çêóëüòóðè ³ ñïîðòó Âîëîäèìèð
Ñàäîìîâ. Òàê³ ïîëÿ âæå ä³þòü íà Òåðåìêàõ
òà ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîíàõ ñòîëèö³. Íà
÷åðç³ áóä³âíèöòâî ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ íà
âóëèö³ ²âàíà Êóäð³. Îêð³ì òîãî, âåëèêå ïî-
ëå çáèðàþòüñÿ îáëàøòóâàòè ó Ïàðêó “Ïàð-
òèçàíñüêî¿ ñëàâè”

Ðàéîííèì ãîëîâàì 
“íàäàâàëè ïî øàïö³”
Ìåðà íå âëàøòîâóº ìëÿâà ðîáîòà ì³ñüêèõ ÷èíîâíèê³â

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ,
Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

На розширеном засіданні оле-
ії ви онавчо о ор ан Київради
п’ятницю об оворювали питан-

ня стан санітарно о очищення
та бла о строю територій райо-
нів, отовності столичних за ла-
дів освіти до ново о навчально-
о ро та під отов и до відзна-
чення 16-ї річниці Незалежності
У раїни. Я що останнє питання
виявилося "найле шим", то за
перші два ба атьом чиновни ам
довелося не тіль и почервоніти,
а й нести особист відповідаль-
ність.

Íà êîëåã³¿ ÊÌÄÀ íà÷àëüíèê Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì
ÊÌÄÀ Áîë³ñëàâ Àíäðóøåíêî äîïîâ³äàâ
ïðî óñóíåííÿ êîìóíàëüíèêàìè òèõ íåäî-
ë³ê³â, ïðî ÿê³ éøëîñÿ ï³ä ÷àñ ïîïåðåäíüî¿

àïàðàòíî¿ íàðàäè. “Çà ðåçóëüòàòàìè ïå-
ðåâ³ðêè ðîáîòè ñòîëè÷íèõ ÆÅÊ³â îøòðà-
ôîâàíî á³ëüø ÿê 120 êåð³âíèê³â, ïåðå-
âàæíî çà íåíàëåæíèé áëàãîóñòð³é”. Òà-
êîæ, çà ñëîâàìè ïàíà Àíäðóøåíêà, íå âñ³
íà÷àëüíèêè âèêîíàëè äîðó÷åííÿ ìåðà
ñòîñîâíî ðåìîíòó òà âïîðÿäêóâàííÿ äè-
òÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â. ßê çàâæäè, çàäí³õ ïà-
ñóòü ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó, Äí³ïðîâñüêîìó,
Îáîëîíñüêîìó òà Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-
íàõ. Òðîõè ïîë³ïøèëàñÿ ñèòóàö³ÿ ³ç âè-
âåçåííÿì ñì³òòÿ. Ñêð³çü, äå òèæäåíü òî-
ìó áóëî çàô³êñîâàíî íàâàëè ïîáóòîâèõ òà
áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, íàðåøò³ íàâåäåíî
ëàä.

Ñòîëè÷íèé ãîëîâà çàÿâèâ, ùî çà íåâè-
êîíàííÿ ïîñàäîâèõ îáîâ’ÿçê³â â³äòåïåð êà-
ðàòèìóòü æîðñòê³øå. Çîêðåìà, ïîçáàâëÿòü
ïðåì³é ãîë³â òà ¿õí³õ çàñòóïíèê³â ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó ³ Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîíàõ. “Â
Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ñïðàâè êåïñüê³, ïè-
òàííÿ ïîòð³áíî âèð³øóâàòè íåãàéíî. ß
íàä³øëþ Ïðåçèäåíòîâ³ â³äïîâ³äí³ ïîäàí-
íÿ. Ìè, ïåâíî, ïîìèëèëèñÿ òàêîæ ³ç âè-
áîðîì äåïóòàòà, ÿêîãî ïðåäñòàâèëè â³ä ñâî-
ãî áëîêó,— äîâåäåòüñÿ éîãî íå ò³ëüêè çâ³ëü-
íèòè, à é âèêëþ÷èòè ç³ ñïèñê³â ïàðò³¿”,—
çàçíà÷èâ ïàí ×åðíîâåöüêèé.

Äàë³ îáãîâîðþâàëè ãîòîâí³ñòü ñòîëè÷íèõ
øê³ë äî íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó. Íà îñ-
â³òíþ ñôåðó, çîêðåìà íà çì³öíåííÿ ìàòå-
ð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè, ç ì³ñüêîãî áþäæå-
òó çàïëàíîâàíî âèä³ëèòè 121, 8 ìëí ãðí.
Ñüîãîäí³ çàêëàäàì îñâ³òè âèä³ëåíî êîøò³â
á³ëüøå, í³æ íà ïîëîâèíó  çàïëàíîâàíèõ —
12,6 ìëí ãðí.

Òàêîæ ï³ä êîíòðîëåì ÃÓ îñâ³òè ³ íàóêè
çàëèøàºòüñÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ñòàðèõ òà áóä³â-
íèöòâî íîâèõ øê³ë. Íà êàïðåìîíò ñåðåä-
íüî¿ øêîëè ¹ 76 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-
í³ âèä³ëåíî 57 ìëí ãðí. 35,3 ìëí ãðí çà-
ïëàíîâàíî âèòðàòèòè íà áóä³âíèöòâî íî-
âî¿ øêîëè òà áóäèíêó äëÿ â÷èòåë³â ó Æó-
ëÿíàõ.

Çà äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè âñ³ äèòÿ÷³ ñàäêè, ÿê³ áóëî ïåðåäàíî ó
îðåíäó ïðèâàòíèì îñîáàì, ïîâåðíóòü ì³ñü-
ê³é ãðîìàä³. Íàðàç³ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ
ïðî ðåêîíñòðóêö³þ ¿õ òà ìîäåðí³çàö³þ, êàä-
ðîâå çàáåçïå÷åííÿ. 

Òàêîæ ìåð³ÿ ïëàíóº âèä³ëèòè 70,9 ìëí
ãðí íà ìàòåð³àëüíå çàîõî÷åííÿ ïåäàãîã³â.
Äî íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó âñ³ â÷èòåë³ îò-
ðèìàþòü ïðåì³¿ â ðîçì³ð³ 50% ïîñàäîâîãî
îêëàäó òà ùå ïî 100% íà â³äçíà÷åííÿ Äíÿ
â÷èòåëÿ
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Мер позбавив ом нальни ів та олів районів премій
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Ìåð ðîçãðîìèâ ÷óòêè
àóòñàéäåð³â
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ðàäèòü ë³äåðó ÁÞÒ Þë³¿ Òèìîøåíêî
òà ¿¿ êîëåç³ Ìèêîë³ Òîìåíêó ï³äë³êóâàòè íåðâîâó ñèñòåìó
Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Після за інчення засідання оле-
ії КМДА Київсь ий місь ий о-
лова Леонід Черновець ий
спрост вав "властиві а тсайде-
рам" ч т и щодо можливості
достро ових виборів Київрад
та нісенітниці про заборон на-
вчання иївсь их ш олах дітей
без столичної пропис и.

Ñïðîñòîâóþ÷è ãîëîñë³âí³ çàÿâè êîëèø-
íüîãî ìåðà Îëåêñàíäðà Îìåëü÷åíêà ïðî

ìîæëèâ³ñòü äîñòðîêîâèõ âèáîð³â òà çì³-
íó âëàäè ó ì³ñò³, ïàí ×åðíîâåöüêèé ñêà-
çàâ íàñòóïíå: “Áåçóìîâíî, òàê³ çàÿâè
âëàñòèâ³ àóòñàéäåðàì. Ïåâíî ïàí Îìåëü-
÷åíêî é äîñ³ íå ìîæå îãîâòàòèñÿ â³ä ñâî-
ãî áëèñêó÷îãî ïðîâàëó”.

Íå ìåíøå çà Îìåëü÷åíêà öå ïèòàííÿ
áîëèòü é ë³äåðó ÁÞÒ, ïàí³ Òèìîøåíêî.
“ß êàçàâ ³ çàâæäè êàçàòèìó, ùî ïîä³áí³
í³ñåí³òíèö³ — ïë³ä ¿¿ õâîðîáëèâî¿ óÿâè.
Ïðè ìîºìó ñüîãîäí³øíüîìó ðåéòèíãó, ïà-
í³ Òèìîøåíêî øâèäøå çà âñå îòðèìàº
íåðâîâèé çðèâ, òàê ³ íå âò³ëèâøè ó æèò-
òÿ ñâî¿ ³ñòåðè÷í³ ïðîãðàìè. ß ¿é öüîãî
ïðîñòî íå äîçâîëþ. Íàâ³òü ò³ äåìîíñòðà-
ö³¿, ùî ïðîõîäÿòü ï³ä ñò³íàìè ÊÌÄÀ ô³-

íàíñóþòüñÿ íåþ îñîáèñòî íå áåç äîïîìî-
ãè ¿¿ “áëàãîâ³ðíîãî” Òîìåíêà”,— çàóâà-
æèâ ì³ñüêèé ãîëîâà.

Ïðîêîìåíòóâàâ ïàí ×åðíîâåöüêèé é
÷óòêè íàâêîëî çàáîðîíè íàâ÷àííÿ ó ñòî-
ëè÷íèõ øêîëàõ “÷óæèõ” ä³òåé: “Çíîâó æ
òàêè ïîä³áíó ³íôîðìàö³þ ðîçïîâñþäæó-
þòü ìî¿ îïîíåíòè ç ìåòîþ äèñêðåäèòà-
ö³¿ êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè. ß çàâæäè
íàãîëîøóâàâ, é íå ïîáîþñü ïîâòîðèòè-
ñÿ, ùî ä³òè — öå ñâÿòå. ß íå äîçâîëþ
í³êîìó íà öüîìó ñïåêóëþâàòè. Âñ³ âî-
íè, íåçàëåæíî â³ä ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ,
â³ðîñïîâ³äàííÿ ÷è áàòüê³âñüêèõ ñòàòê³â,
íàâ÷àòèìóòüñÿ ó ñòîëè÷íèõ øêîëàõ é
íàäàë³”



Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
“Õðåùàòèê”

Дедалі більше раїнсь их політи-
ів схиляються до д м и, що Пре-
зидент У раїни Ві тор Ющен о ви-
ористов є телерадіоефіри для
підвищення рейтин "сво о" бло-
. Мин ло о тижня е с-спі ер

Оле сандр Мороз назвав теле-
звернення лави держави, частин
я о о ви ористано щотижневій
радіопро рамі "А центи Президен-
та", "дешевиною". Голова правлін-
ня Комітет виборців У раїни І ор
Попов ате оричніший. За йо о
словами, а іт вати під час виборів
можна, лише пішовши відп ст .

Ó ðàä³îïðîìîâ³ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³ê-
òîð Þùåíêî âêîòðå òîðêíóâñÿ òåìè äåïó-
òàòñüêî¿ íåäîòîðêàííîñò³. Â³í ñêàçàâ, ùî
âæå â³ä÷óâ ï³äòðèìêó ãðîìàäÿí ó ïèòàíí³
ñêàñóâàííÿ íåîáìåæåíî¿ äåïóòàòñüêî¿ íå-
äîòîðêàííîñò³ é çàêëèêàâ óñ³õ îá’ºäíàòè-
ñÿ íàâêîëî ö³º¿ ³í³ö³àòèâè. Æîäíèì ÷èíîì
Â³êòîð Þùåíêî íå çãàäóº ïðî âëàñíó, ïðå-
çèäåíòñüêó, íåäîòîðêàíí³ñòü, ïðî ùî éî-
ìó íå âòîìëþþòüñÿ íàãàäóâàòè ïîë³òè÷í³
îïîíåíòè. 

Ïðåçèäåíò ââàæàº ñêàñóâàííÿ äåïóòàò-
ñüêî¿ íåäîòîðêàííîñò³ ëèøå ïåðøèì êðî-
êîì, áî º ùå áàãàòî ìàñøòàáíèõ ï³ëüã, ùî
ðîáëÿòü íàðîäíèõ äåïóòàò³â âèùèìè íàä
çâè÷àéíèìè ãðîìàäÿíàìè. Õî÷à íà Áàíêî-
â³é ïðî âëàñí³ ï³ëüãè íå ãîâîðÿòü, ïðåçè-
äåíòñüê³ ñï³âðîá³òíèêè íàðàõóâàëè ï³âì³ëü-
ÿðäà ïåðåâàã çà äåïóòàòñüêèì êîðïóñîì. Çà
ï³äðàõóíêàìè Ñåêðåòàð³àòó Ïðåçèäåíòà, çà
ö³ ãðîø³ ìîæíà ïîáóäóâàòè äîäàòêîâèõ
äâ³ñò³ ï’ÿòäåñÿò øê³ë, ï’ÿòü øàõò, çìåíøè-
òè çàáîðãîâàí³ñòü ïåíñ³îíåðàì íà äâàäöÿòü
â³äñîòê³â. Ãëàâà äåðæàâè íàãîëîñèâ, ùî ïî-
âèííà áóòè ñïðàâåäëèâ³ñòü çàðàäè ³íòåðå-
ñ³â ïðîñòèõ ëþäåé.

Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ Êîì³òåòó âèáîðö³â
Óêðà¿íè ²ãîð Ïîïîâ çàçíà÷àº: “Â³êòîð
Þùåíêî ó ñâîºìó òåëåçâåðíåíí³, ÿêå
òðàíñëþâàëè áåçïëàòíî íà òåëåáà÷åíí³ çà
ðàõóíîê ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, ãîâîðèâ ïðî òå
ãàñëî, ÿêå º êëþ÷îâèì äëÿ îäí³º¿ ïîë³òè÷-
íî¿ ñèëè. Íåãàòèâ óæå òå, ùî â³í íàçèâàâ
öþ ïîë³òè÷íó ñèëó”. Çà àíàëîã³ºþ òàê ìîæ-
íà ðîçö³íþâàòè òðàíñëÿö³þ íà ðàä³î óðèâ-
ê³â ³ç òåëåçâåðíåííÿ òà ç âèñòóïó Â³êòîðà
Þùåíêà íà ç’¿çä³ áëîêó “Íàøà Óêðà¿íà —
Íàðîäíà ñàìîîáîðîíà”. “Äëÿ ñëóæáîâö³â
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè àã³òàö³þ ïðÿìî çàáîðî-
íåíî çàêîíîì”,— ï³äñóìóâàâ ²ãîð Ïîïîâ.
Íàòîì³ñòü Ïðåçèäåíò çàÿâëÿº, ùî “çà ä³-
ÿëüíîñò³ íèí³øíüîãî óðÿäó íà 123 % ïî-
äîðîæ÷àëî âîäîïîñòà÷àííÿ, ìîëîêî — íà
18 %, õë³á — íà 15 %. Ëèøå 2,4 % êîøò³â
ñïðÿìîâàíî íà ðîçâèòîê óêðà¿íñüêî¿ ìîâè,
íà óêðà¿íñüêó êíèæêó çîâñ³ì íå âèä³ëåíî”.
“×óæà êíèæêà, ÷óæà ìîâà, ÷óæà ïîë³òèêà.
Â ÷è¿õ ³íòåðåñàõ öå?! Îñòàíí³ì ÷àñîì ñòà-
ëîñÿ â³ñ³ì âåëèêèõ àâàð³é, çîêðåìà â Õàð-
êîâ³, Òåðíîïîë³, íà Ï³âäåíí³é çàë³çíèö³.
Â³äáóâàºòüñÿ ò³í³çàö³ÿ ïðèâàòèçàö³éíèõ
ïðîöåñ³â”,— ïîâ³äîìëÿº Â³êòîð Þùåíêî.
Ìîâëÿâ, êîàë³ö³ÿ ³ óðÿä ðîçïî÷àëè á³é çà
âëàäó, õîò³ëè â÷èíèòè çàêîëîò, ç³áðàâøè
íåêîíñòèòóö³éíî â ïàðëàìåíò³ òðèñòà ãîëî-
ñ³â, òà ìàòè âëàäó áåç îáìåæåíü, óçóðïóâà-
òè ¿¿ ³ òâîðèòè áåççàêîííÿ ³ êîðóïö³þ.
Ñâîºþ ÷åðãîþ ñï³êåð ïàðëàìåíòó V ñêëè-
êàííÿ, ñîö³àë³ñò Îëåêñàíäð Ìîðîç çàÿâèâ,
ùî Ïðåçèäåíò ó ñâî¿õ òåëåðàä³îçâåðíåííÿõ
âèêîðèñòîâóº äåøåâó äåìàãîã³þ, ôàêòè÷íî
âåäå íåçàêîííó àã³òàö³þ íà áîö³ îäí³º¿ ïî-
ë³òè÷íî¿ ñèëè
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За інчення. Почато на 1-й стор.

Ðàçîì ç òèì, 72 % ðåñïîíäåíò³â º ïàò-
ð³îòàìè Êèºâà, äëÿ 16 % îïèòàíèõ öå çà-
ïèòàííÿ âèÿâèëîñÿ íàäòî ñêëàäíèì, à 12
% çàïåâíèëè ó â³äñóòíîñò³ ïàòð³îòèçìó äî
ñòîëèö³.

Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ, îïðèëþäíåí³ íà
ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ “Ñïðàâæí³é êèÿíèí. Ïî-
ïåðåäí³é ïîðòðåò”. ßê ïîâ³äîìèâ ðàäíèê
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ç ïèòàíü ñâî-
áîäè ñëîâà òà ³íôîðìàö³¿ Êàçáåê Áåêòóð-
ñóíîâ, â³äòåïåð òàê³ äîñë³äæåííÿ ïðîâî-
äèòèìóòü ùîì³ñÿöÿ, àäæå âîíè äàþòü çìî-
ãó çðîçóì³òè, ÿêèì º êèÿíèí, ùî éîãî õâè-
ëþº ³ ÿê³ éîãî æèòòºâ³ ö³ííîñò³. “Òèì ÷à-
ñîì â ³íøèõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè ïîä³áíèõ îïè-
òóâàíü íå ïðàêòèêóþòü”,— çàçíà÷èâ ïàí
Áåêòóðñóíîâ, â³äïîâ³äàþ÷è íà çàïèòàííÿ
æóðíàë³ñò³â.

Ó çàâòðàøíüîìó íîìåð³ “Õðåùàòèê”
îïóáë³êóº ðåçóëüòàòè öüîãî ñîö³îëîã³÷íîãî
äîñë³äæåííÿ, ÿê³ ïîêàçóþòü ñòàâëåííÿ æè-
òåë³â ñòîëèö³ äî îñíîâíèõ ïðîáëåì ðîçâèò-
êó ì³ñòà òà éîãî ³íôðàñòðóêòóðè

Петро ЩЕРБИНА,“Хрещати ”

80 % ëþáîâ³ äî ñòîëèö³

Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ,
Голова ради дире торів р пи омпаній “XXI століття”:
— Особисто я пишаюся тим, що иянин. І я це неодноразово під-
реслював. Рез льтати досліджень, на мою д м , баз ються на
двох речах. По-перше, на рівні життя иян і, по-др е, на том , що
порівняно навіть з Росією в нас по ано пропа ють патріотизм.
Звісно не треба од вати людей расивими бай ами, але і с ціль-
но о не атив , що спостері ається наразі, б ти та ож не повинно.
Особисто для мене Київ б в, є і б де раїнсь им центром ль-
т ри і релі ії, а та ож місцем, де енер ються основні нововведен-
ня, що потім впливають на життя всій У раїні. Том на запитан-
ня, чи є в мене відч ття єднання, патріотизм зв’яз з тим, що
я меш аю місті Києві, я відповім — та .

Оле сій ЗАЛЕВСЬКИЙ,
дизайнер одя :
— Насправді Київ — непо ане місто. Киянам і мені є чим пиша-

тись. Та , я пишаюсь, що я иянин. Ви питаєте, чом все ж та и
не всі ияни це відч вають? Гадаю, том що вони б вали в різних
раїнах і їм є з чим порівнювати. Особисто я порівняв би Київ з
Парижем, і це порівняння, на жаль, не на ористь раїнсь ої сто-

лиці. Мені не подобається те, що в нас часто б д ють що попало
й де попало. Ба ато та их заб дов, на мою д м , ш одять архі-
те т рі столиці.

Сніжана ЄГОРОВА,
телевед ча:
— Я вважаю себе патріот ою Києва і патріот ою всієї раїни. По-

вірте, я бачила ба ато раїн і міст, і мож с азати, що Київ д же
непо ано ви лядає на їхньом тлі. А що стос ється людей, що жи-
в ть в столиці і не пишаються цим, то, знаєте, ом що до вподо-
би, хоча мені здається — ці люди просто не бачать далі сво о но-
са, і навіть не нама аються знайти в столиці те, чим можна пиша-
тися особисто їм. Я що вже мова зайшла за патріотизм, то, д -
маю, в Києві б ти патріотом ле ше, ніж в малень их містах і селах.
Київ — це зменшена арта У раїни, це місто в я ом є безліч ль-
т р і безліч людей працювали і працюють, щоб нашою столицею
можна б ло пишатись. У Києві раще можна зроз міти, що с різь
жив ть хороші і по ані л ди, і це не пов’язано з ео рафією їх про-
живання. Проте я бачила, що д же часто саме в селах і невелич-
их містах люди люблять свою землю і свою раїн навіть більше,
ніж Києві.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

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 (старші 18 ро ів) всіх 10 адмі-
ністративно-територіальних районах за
статтю і 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””

Ï Ð Å Ç È Ä Å Í Ò Ñ Ü Ê Å  Ð À Ä ² Î

Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÷è ïèøàºòåñü âè îñîáèñòî òèì, 
ùî º ìåøêàíöåì Êèºâà?

6

3

11

27

54

Çâè÷àéíî (çâè÷àéíî, áåç ñóìí³â³â,
³íøå) Í²

Ñêîð³øå (íàïåâíî, ìàáóòü) Í²

Íå çíàþ (âàæêî ñêàçàòè)

Ñêîð³øå (íàïåâíî, ìàáóòü) ÒÀÊ

Çâè÷àéíî (çâè÷àéíî, áåç ñóìí³â³â,
³íøå) ÒÀÊ

Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÷è âèíèêàº ó âàñ â³ä÷óòòÿ ºäíàííÿ, 
ïàòð³îòèçìó, ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî º ìåøêàíöåì Êèºâà?

5

7

16

30

42

Çâè÷àéíî (çâè÷àéíî, áåç ñóìí³â³â, ³íøå)
Í²

Ñêîð³øå (íàïåâíî, ìàáóòü) Í²

Íå çíàþ (âàæêî ñêàçàòè)

Ñêîð³øå (íàïåâíî, ìàáóòü) ÒÀÊ

Çâè÷àéíî (çâè÷àéíî, áåç ñóìí³â³â, ³íøå)
ÒÀÊ

Ðàä³îðóïîðîì
ïî ï³ëüãàõ
Îëåêñàíäð Ìîðîç 
íå â³ðèòü
ó ùèð³ñòü ³í³ö³àòèâè 
Ïðåçèäåíòà 
ïðî ñêàñóâàííÿ ï³ëüã

×ëåíè ÖÂÊ ñòâåðäæóþòü, ùî ¿ì âäàº-
òüñÿ çàáåçïå÷óâàòè ð³âí³ñòü ïðàâ òà ìîæ-
ëèâîñòåé óñ³õ ïàðò³é. Àêö³¿, ïðîâåäåí³
ïðèõèëüíèêàìè ÁÞÒ á³ëÿ áóä³âë³ ÖÂÊ,
âîíè íàçèâàþòü ïðîâîêàö³ºþ.

Íåçâàæàþ÷è íà âàãîì³ òà çàêîíí³ àðãó-
ìåíòè ç áîêó ÖÂÊ, áþò³âö³ íàìàãàþòüñÿ
çàïîë³òèçóâàòè ñâî¿ ïðîáëåìè. Çîêðåìà

ïðåäñòàâíèê ÁÞÒ Àíäð³é Øê³ëü ïîâ³äî-
ìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî â³äìîâà ó ðåºñòðà-
ö³¿ ÁÞÒ â ÖÂÊ ìàº áåçïåðå÷íî ïîë³òè÷-
íèé õàðàêòåð.

Óò³ì, ó Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ââàæàþòü, ùî
ÁÞÒ ñàì³ øòó÷íî ïðîâîêóþòü ñèòóàö³þ.
×ëåí ïîë³òðàäè ÏÐ Ãàííà Ãåðìàí çàïåâ-
íèëà êîðåñïîíäåíòà “Õðåùàòèêà”: “ßê-

ùî öå ïîìèëêà, òî ¿¿ òðåáà ñïîê³éíî âè-
ïðàâèòè — ÷àñ ùå º. ßêùî öå íå ïîìèë-
êà, à òàêèé ï³àð, òàêà ñàìîðåêëàìà, òî ÿ
íå ðîçóì³þ, íàùî öå ðîáèòüñÿ? Ïðèïóñ-
êàþ, ùî ÁÞÒ åëåìåíòàðíî õî÷å “ç³ñêî-
÷èòè ç ïîòÿãà” — òîáòî øóêàº ïðè÷èíè
íå áðàòè ó÷àñò³ ó âèáîðàõ”.

Ïîë³òîëîã Âàäèì Êàðàñüîâ òåæ ââàæàº,
ùî “ÁÞÒ ñàì øòó÷íî ñòâîðèâ öþ ñèòó-
àö³þ, ùîá àêòèâ³çóâàòè ñâî¿õ ïðèá³÷íè-
ê³â”. Ïðåçèäåíò Öåíòðó ñîö³àëüíèõ äî-
ñë³äæåíü “Ñîô³ÿ” Àíäð³é ªðìîëàºâ â ³í-
òåðâ’þ “Õðåùàòèêó” çàçíà÷èâ: “Äð³áíà
äóðíèöÿ îáåðíóëàñÿ çóñòð³÷íèì ï³àðîì.
Çâ³ñíî, ïðåäñòàâíèêè ÁÞÒ ìîãëè îïå-
ðàòèâíî âèïðàâèòè ñïèñêè, ³ ïèòàííÿ áó-
ëî á âè÷åðïàíå”, — ñòâåðäæóº Àíäð³é
ªðìîëàºâ

ÁÞÒ ï³àðèòüñÿ 
íà íåäîðîáëåíèõ äîêóìåíòàõ
Þë³ÿ Òèìîøåíêî çàòÿãóº ç ïîäàííÿì â³äîìîñòåé äî ÖÂÊ 
÷åðåç íåáàæàííÿ á³çíåñìåí³â ô³íàíñóâàòè ¿¿ ïîë³òè÷íó äåìàãîã³þ

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

За тиждень до останньо о термін подання спис ів до ЦВК — 20
серпня — оловні часни и передвиборно о марафон долають
проблеми із реєстрацією спис ів андидатів Центрвиборч омі.
Несподіван ою в цьом процесі стала відмова ЦВК реєстр вати
спис и БЮТ.
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За інчення. Почато на 1-й стор.

Ùå îäèí ó÷àñíèê êðóãëîãî ñòî-
ëó, ãîëîâà ïðåäñòàâíèöòâà Äåð-
æàâíîãî êîì³òåòó ç ïèòàíü ðåãó-
ëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè ³ ï³äïðèºìíèö-
òâà ó Êèºâ³ Â³òàë³é Àïîñòîëîâ ïî-
â³äîìèâ, ùî ïåðøå çàñ³äàííÿ ì³ñ-
òîáóä³âíî¿ ðàäè ï³äòðèìàëî îñíîâ-
í³ ïðèíöèïè êîíöåïö³¿. “Õî÷åìî,
àáè öåé ïðîåêò ñòàâ ïîøòîâõîì,
ïåðøèì êðîêîì íå ò³ëüêè ó ðîç-
âèòêó, à é ó ðåàë³çàö³¿. Ãàäàþ,
îñòàòî÷íî êîíöåïö³þ óñüîãî ì³ñ-
òà çìîãëè á îáãîâîðèòè íàïðèê³í-
ö³ îñåí³. Àëå öå íå îçíà÷àº, ùî äî
öüîãî ÷àñó í³÷îãî íå ðîáèòèìåìî.
Ñüîãîäí³ íàñàìïåðåä îáëàøòîâó-
ºìî öåíòðàëüíó ÷àñòèíó ì³ñòà òà
ãîëîâí³ ìàã³ñòðàë³ Êèºâà”,— íàãî-
ëîñèâ ïàí Àïîñòîëîâ.

Ïðåäñòàâëÿþ÷è ³íòåðåñè ó÷àñ-
íèê³â ðåêëàìíîãî ðèíêó, ãîëîâà
êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ “Ñï³ëêà ï³äïðè-
ºìñòâ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè” Áîã-
äàí Äóáîâèê ïîâ³äîìèâ, ùî êîí-
öåïö³ÿ îõîïëþº øèðîêå êîëî
ïèòàíü ³ äàº â³äïîâ³äü íà çàïè-
òàííÿ, ÿêîþ ìàº áóòè ðåêëàìà ³
äå ¿¿ ìîæíà ðîçòàøîâóâàòè. Ðà-
çîì ç òèì ïàí Äóáîâèê íàãîëî-
ñèâ íà âåëèê³é ê³ëüêîñò³ ïðîá-

ëåì, ÿê³ ïîòð³áíî âðàõóâàòè â
êîíöåïö³¿. “Ìè ïðîïîíóºìî
âñòàíîâèòè íîðìàòèâíó áàçó òà
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ñòîñîâíî ðîç-
ì³ùåííÿ ðåêëàìè. Ãîëîâíå çàâ-
äàííÿ îáãîâîðþâàíîãî äîêóìåí-
òà: ñòèìóëþâàòè ðåêëàì³ñò³â ³
ðîçðîáëÿòè íîâ³ êîíñòðóêö³¿. Çà
äàíèìè “Êè¿âðåêëàìè”, çà íè-
í³øí³ ï³âðîêó ðåêëàìà äàëà ìàé-
æå 90 ìëí ãðí äî ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó. Öå âåëèê³ ãðîø³, ìàéæå
íà 25 ìëí á³ëüøå, í³æ òîð³ê”,—
äîäàâ Áîãäàí Äóáîâèê.

ßê ïîâ³äîìèâ âèêîíàâ÷èé äè-
ðåêòîð Àñîö³àö³¿ çîâí³øíüî¿ ðåê-
ëàìè Óêðà¿íè Ðîìàí Ïàëàìàð-
÷óê, êîíöåïö³ÿ íå ìîæå áóòè ñà-
ìîö³ëëþ ó ö³é ñèòóàö³¿. “Âîíà ïî-
âèííà áóòè ïåðøîþ ó ñïèñêó äî-
êóìåíò³â, ÿê³ ðåãóëþþòü ðîáîòó
ö³º¿ ãàëóç³. Âæå äåÿê³ ïðàâèëà
ìàºìî, àëå âñå ïîâèííî áóòè
êîíöåïòóàëüíî. Ìè ïîáóäóâàëè
ñò³íè, à ôóíäàìåíòó íåìàº. Òîá-
òî êîíöåïö³þ ìîæåìî çàòâåðäæó-
âàòè ëèøå òîä³, êîëè ïîáà÷èìî
ïîâíèé ìåõàí³çì ðîçâèòêó ðåê-
ëàìíîãî ðèíêó”,— íàãîëîñèâ Ðî-
ìàí Ïàëàìàð÷óê

Оле АРТЕМЧУК,
спеціально для “Хрещати а”

“Íàðóæêà” ïîïîâíþº áþäæåò

Ре ламісти Києва: “Концепцію затвердимо тоді, оли побачимо механізм розвит ре ламно о рин ”
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— Êîæíà ³ç ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì äîäàº âëà-
ä³ áàëè àáî â³äí³ìàº ¿õ. ßêðàç íàïåðåäîäí³
öåíòð “Ñîöèñ” ïðîâ³â äîñë³äæåííÿ. Ìè îò-
ðèìàëè ö³êàâ³ öèôðè ùîäî âàøîãî ðåéòèí-
ãó.

— Ïðîñòî íàïåðåäîäí³ âèáîð³â ìåí³
ïðîãíîçóâàëè 16% ãîëîñ³â çà ðåçóëüòàòàìè
ñîöîïèòóâàííÿ, à ÿ îòðèìàâ 32%. Öå çíà÷-
íà öèôðà, ï³âì³ëüéîíà ëþäåé ïðîãîëîñó-
âàëè çà ìåíå â Êèºâ³. Íàéãîëîâí³øå, Îëåê-
ñàíäðå, ùîá âè ðîçóì³ëè ìîº ñòàâëåííÿ äî
ñîö³îëîã³÷íèõ îïèòóâàíü. ¯õ ïðîâîäÿòü áà-
ãàòî, à âèáîðè áóäóòü íå çàâòðà, ³ íå ï³ñ-
ëÿçàâòðà, ³ íå ÷åðåç ð³ê. Ìåíå îáðàëè íà 5
ðîê³â, ³ çà ö³ 5 ðîê³â ÿ ïîâèíåí äîâåñòè
âñ³ì, õòî ùå ñóìí³âàâñÿ,— àäæå áàãàòî ïðî-

ãîëîñóâàëè çà ïîïåðåäíüîãî ìåðà ÷è çà áîê-
ñåðà — ùî çðîáèëè ïðàâèëüíèé âèá³ð. Àëå
öå ïåðåìîãà, ñüîãîäí³ ó ìåíå á³ëüøå ãîëî-
ñ³â “çà”, í³æ ïåðåä âèáîðàìè.

— Âè ãîâîðèòå ïðî òå, ùî íà âèáîðè íå
çáèðàºòåñü. Àëå âñå æ òàêè, ïîâåðòàþ÷èñü
äî ñîöîïèòóâàíü, ÿêáè âèáîðè â³äáóëèñÿ íàé-
áëèæ÷î¿ íåä³ë³, òî 20% ãðîìàäÿí ãîòîâ³ ïðî-
ãîëîñóâàòè çà ×åðíîâåöüêîãî, à 40 % — ïðî-
òè.

— Òàê, íîðìàëüíî?! Âèáîð³â íå áóäå çàâ-
òðà, à òå, ùî ÿ ïîâèíåí ïðèéìàòè áàãàòî
íåïîïóëÿðíèõ ð³øåíü ñüîãîäí³, îñü, íà-
ïðèêëàä, ìåí³ íå ïîäîáàºòüñÿ, ùî ìàøè-
íè ñòîÿòü íà òðîòóàðàõ, àëå ñüîãîäí³ ñïðàâ-

ä³ ³ñíóþòü ïðîáêè. ²íøèì íå ïîäîáàºòü-
ñÿ, ùî ïðîáêè áóëè êîëîñàëüíèìè. Êîëè
øòðàô çà ïàðêóâàííÿ â íåäîçâîëåíîìó ì³ñ-
ö³ ñòàíîâèâ 17,5 ãðí, áóëî ïðîñòî çàëèøè-
òè ìàøèíó íà ïðî¿æäæ³é ÷àñòèí³. Ñüîãî-
äí³ äîâîäèòüñÿ ïëàòèòè ïî 1000-1200 ãðí
çà òå, ùîá çàáðàòè àâòî ç³ øòðàôìàéäàí-
÷èêà. Ëþäè ñòàâëÿòü ìàøèíè íà òðîòó-
àðàõ, îäíèì öå ïîäîáàºòüñÿ, ³íøèì — í³.
Ïðîñòî ïîïåðåäíÿ âëàäà íå áóëà ãîòîâà,
ùî â Êè¿â íàä³éäóòü òàê³ ³íâåñòèö³¿, â³í º
ï’ÿòèì ì³ñòîì ó ªâðîï³ çà ê³ëüê³ñòþ çàâå-
çåíèõ àâòîìîá³ë³â.

— Øòðàô ìîæå áóòè ³ 1000, ³ 1200, ³ 2000
ãðí, àëå ê³ëüê³ñòü ïàðêóâàëüíèõ ì³ñöü â³ä
òîãî íå ïîá³ëüøàº. Ëþäÿì í³äå ñòàâèòè ìà-
øèíè â öåíòð³ ì³ñòà.

— Óñå ïðàâèëüíî, òîìó ìè ñüîãîäí³
ñòóðáîâàí³ ³íâåñòèö³éíèìè ïðîåêòàìè ç
áóä³âíèöòâà ïàðê³íã³â, ùîá öå íå çàâàæà-
ëî êèÿíàì.

— Öå âè ïðî ï³äçåìí³ ïàðê³íãè, íàçåìí³
÷è ÿê³?

— Àáñîëþòíî ïðàâèëüíî. Öå ³ ïðî ï³ä-
çåìí³, ³ ïðî íàçåìí³ ïàðê³íãè — ð³çí³. Ö³
ïèòàííÿ âèâ÷àºìî, àëå, ùîá ñïîðóäèòè íà-
â³òü îäèí ïàðê³íã, ïîòð³áíî ïðàöþâàòè ð³ê
ö³ëîäîáîâî. Îêð³ì òîãî, ïîòð³áíî çàòâåð-
äèòè ïðîåêò, ïîãîäèòè ç êèÿíàìè. Òóò ö³-

ëà ³ñòîð³ÿ, ³, ïîâ³ðòå, íå âñå òàê ïðîñòî.

— Ùî ðîáèòå, àáè ïîêëàñòè êðàé ïîðó-
øåííÿì íîðì áóä³âíèöòâà, çîêðåìà ³ çâåäåí-
íþ áàãàòîïîâåðõ³âîê. ² áåçïîñåðåäíüî çàïè-
òàííÿ â³ä ãëÿäà÷³â: ÷îìó íèùàòüñÿ äèòÿ÷³
ìàéäàí÷èêè òà çåëåí³ ïàðêè, à çàì³ñòü íèõ
çâîäÿòü áàãàòîïîâåðõ³âêè? Äàéòå â³äïîâ³äü.

— Êè¿âðàäà ñòâîðåíà äëÿ òîãî, ùîá âè-
ä³ëÿòè çåìëþ äëÿ áóä³âíèöòâà, îñê³ëüêè
ì³ñòî ïîâèííå ðîçâèâàòèñÿ. ²íøå ïèòàí-
íÿ, ùî â Êèºâ³ óïåðøå ç ìî¿ì ïðèõîäîì
ïî÷àëè â³äáóâàòèñÿ ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ, ³
ìè ñòàëè äîñëóõîâóâàòèñÿ äóìêè êèÿí.
Ìàëî òîãî, ìè ïî÷àëè çì³íþâàòè ð³øåí-
íÿ ùîäî ä³ëÿíîê, â³äâåäåíèõ ïîïåðåäíüîþ
âëàäîþ, íà 99,99 %. Íèí³ ìè çàáèðàºìî
çíà÷í³ ïëîù³ ïðÿìî íà òåðèòîð³¿ Æîâòíå-
âî¿ ë³êàðí³, ùî íàëåæàòü çàñòóïíèêîâ³ ì³-
í³ñòðà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Á³äíîìó, ÿêèé
ñâîãî ÷àñó â³äàâ ïèòàííÿìè ìåäèöèíè ïðè
Êè¿âðàä³. Òàêèì ÷èíîì, ìè ïîâèíí³ â³äâî-
äèòè ö³ çåìë³, ç ³íøîãî áîêó, ìè íå ïî-
âèíí³ çàâàæàòè êèÿíàì, ³ ìè ïîâèíí³ áó-
äóâàòè îá’ºêòè ñîö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ,
ï³ä ÿê³ òàêîæ ïîòð³áíà çåìëÿ. Öå ³ ï³ä øêî-
ëè, ³ ï³ä äèòÿ÷³ ñàäî÷êè, ÿêèõ áðàêóº, ³ ï³ä
ãàñòðîíîìè, ÿê³ ïîâí³ñòþ ë³êâ³äîâàíî. Öå
âñå ïåðåæèòêè ñòàðî¿ âëàäè
За матеріалами телепро рами під от вав

Денис ПРУЦ

Мер Києва Леонід Черновець ий: “Мені
про ноз вали 16% олосів за рез льтатами
соцопит вання, а я отримав 32%”.

Мер Києва Леонід Черновець ий: “Сьо одні
мене більше олосів “за”, ніж перед

виборами”.

Ëåîí³ä ×ÅÐÍÎÂÅÖÜÊÈÉ: “Ñüîãîäí³ ó ìåíå á³ëüøå
ãîëîñ³â “çà”, í³æ ïåðåä âèáîðàìè”
Ìåð Êèºâà ìàº íàì³ð äîâåñòè êèÿíàì, ùî âîíè çðîáèëè ïðàâèëüíèé âèá³ð

Запитання до мера під час трансляції авторсь ої про рами на теле а-
налі "Київ" "Час мера з Оле сандром Колодієм" стос валися виборів,
рез льтатів соцопит вань та соціальних проблем міста. П блі ємо
найці авіші моменти з інтерв'ю Київсь о о місь о о олови Леоніда
Черновець о о теле омпанії "Київ". Запитання для про рами "Час ме-
ра з Оле сандром Колодієм" можна поставити за телефоном call-
центр столичної адміністрації "051".

Оле сандр Колодій — пристрастний допит вач мера Києва Леоніда Черновець о о
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²ñòîð³ÿ 
îäíîãî õóòîðà
Ïîäðîáèö³ çâåäåííÿ
ë³âîáåðåæíîãî 
æèòëîâîãî ìàñèâó
Âîëîäèìèð ÂÎËÎÄÜÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí ÿê òåðèòîð³àëüíî-àä-
ì³í³ñòðàòèâíó îäèíèöþ ñòâîðåíî ó 1969 ðî-
ö³. Íàçâó Áåðåçíÿêè ðàéîí ä³ñòàâ â³ä îäíî-
éìåííîãî õóòîðà, â³äîìîãî ùå ç 30-õ ðð. 
XVII² ñò. Ó 1923 ðîö³ ìàñèâ îô³ö³éíî óâ³é-
øîâ äî ì³ñüêî¿ ñìóãè. Çåìë³ ìàñèâó Âîñêðå-
ñåíêà ó XVI ñò. íàëåæàëè êîçàöüêîìó âàòàæ-
êó Îñòàô³þ Äàøêåâè÷ó. Ï³çí³øå â³í ïîäà-
ðóâàâ ¿õ Âîñêðåñåíñüê³é öåðêâ³ íà Ïîäîë³.
Êîìñîìîëüñüêèé ìàñèâ äî 1968 ðîêó áóâ ñó-
ö³ëüíèì ë³ñîì. Äî 1941 — ïåðåáóâàâ ó àðòè-
ëåð³éñüêîìó â³äîìñòâ³. Ó 1965—1975 ðð. êîì-
ñîìîëüö³ ïî÷àëè áóäóâàòè áàãàòîïîâåðõ³â-
êè — îñü âàì ³ íàçâà. Â³ä îçåðà Ðàäóíêà ïî-
õîäèòü íàçâà Ðàéäóæíîãî ìàñèâó (ïîðÿä ³ç
Âîñêðåñåíêîþ), çâåäåíîãî ó 1978—1982 ðð.
Ìèê³ëüñüêà Ñëîá³äêà ó ñåðåäèí³ XVIII ñò.
íàëåæàëà Ìèê³ëüñüêîìó ìîíàñòèðþ. Ë³âîáå-
ðåæíèé æèòëîâèé ìàñèâ òóò ñïîðóäèëè ó
1970—80-õ ðð

Хрещатик  13 серпня 2007 ДДННІІППРРООВВССЬЬККИИЙЙ РРААЙЙООНН 55

Îëåêñàíäð Ñîòíèêîâ 
ïðèêðèâàºòüñÿ 
Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè,
ïðîãðàìó ÿêîãî “10 êðîê³â íàçóñòð³÷ ëþäÿì” â³í âèêîíóº,
ïîãðóçíóâøè â êîðóïö³éíèõ ñõåìàõ òà ñïðèÿþ÷è
íåçàêîííèì çàáóäîâàì

Àí³ îô³ö³éíèé ëèñò íà ³ì’ÿ ãîëîâè Äí³ï-
ðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè òà Äí³ïðîâñüêî¿
ðàéîííî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäðà Ñîò-
íèêîâà, àí³ ñï³ëêóâàííÿ ïî òåëåôîíó ³ç
éîãî ïîì³÷íèöåþ ùîäî ïðèçíà÷åííÿ ÷à-
ñó íà ³íòåðâ’þ íå ìàëè æîäíîãî óñï³õó.

“Ìè â³äïîâ³ìî âàì â îô³ö³éíîìó çâåð-
íåíí³”,— ñêàçàëà çà Îëåêñàíäðà Ñîòíèêî-
âà éîãî ïðåñ-ñåêðåòàð Ëþäìèëà Îë³éíèê.
Ãîëîâà óí³êàëüíîãî ðàéîíó Êèºâà, äå ìà-
ëà á âò³ëèòèñÿ êîíöåïö³ÿ ïðåçèäåíòñüêî¿
ïðîãðàìè “10 êðîê³â íàçóñòð³÷ ëþäÿì”,
óíèêàâ ñï³ëêóâàííÿ ³ç ðåïîðòåðîì “Õðå-
ùàòèêà”.

“Ïðåçèäåíòñüêà ïðîãðàìà “10 êðîê³â

íàçóñòð³÷ ëþäÿì”, ñàìå íà í³é ÿ ïîáóäó-
âàâ êîíöåïö³þ ïîäàëüøîãî ðóõó âïåðåä
Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó”,— 23 ÷åðâíÿ ìè-
íóëîãî ðîêó ðîçïîâ³äàâ “Õðåùàòèêó” ãî-
ëîâà Äí³ïðîâñüêî¿ ÐÄÀ Îëåêñàíäð Ñîò-
íèêîâ. Ïðî òå, ùî öå ïðîñòî ïóñòîïîðîæ-
í³ ñëîâà, äîñèòü ëåãêî êàæóòü éîãî îïî-
íåíòè. Âîíè òâåðäÿòü, ùî âèêîíàííÿ öèõ
àìá³òíèõ ïëàí³â ïðîâàëèëîñÿ, ³, éìîâ³ð-
íî, òîìó ïàíó Ñîòíèêîâó íåìàº ùî ñêà-
çàòè ëþäÿì, ÿê³ äîâ³ðèëèñÿ îá³öÿíêàì
ïîë³òèêà ³ç “ïîìàðàí÷åâîãî òàáîðó”.

“Ïåðåä âèáîðàìè áðàëè äî óâàãè íàêà-
çè âèáîðö³â ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³ ïî ðàéîíó.
Öå ñòîñóºòüñÿ ³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ³

ðåìîíò³â ï³ä’¿çä³â. Áðàëè ç íüîãî îá³öÿí-
êè, ùî ñòîñóâàëèñÿ ³ éîãî ïðîãðàìè “10
êðîê³â íàçóñòð³÷ ëþäÿì”. Çãîäîì â³í ïî÷àâ
â³äñ³êàòè äåïóòàò³â íàøîãî áëîêó òà äåÿêèõ
³íøèõ â³ä óõâàëåííÿ ð³øåíü. Íå áåç íàøî¿
ï³äòðèìêè Îëåêñàíäð Ñîòíèêîâ îòðèìàâ ó
ðàéîí³ äîñèòü øèðîê³ ïîâíîâàæåííÿ. Ìè
ðîçðàõîâóâàëè, ùî ö³ ïîâíîâàæåííÿ äîçâî-
ëÿòü íàì çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü áþðîêðàòè÷-
íèõ ïðîöåäóð. Àëå âèéøëî íàâïàêè. Ìè
íàä³ëèëè ëþäèíó âëàäîþ, à âîíà çàì³ñòü òî-
ãî, ùîá ãðàìîòíî ¿¿ âèêîðèñòîâóâàòè, äî-
êåðóâàëàñÿ äî êîðóïö³éíèõ ñêàíäàë³â, çà-
òÿãóâàííÿ ç âèäà÷åþ äîçâ³ëüíèõ äîêóìåí-
ò³â. Ó ðàéîí³ íå çàäîâîëåí³ í³ ï³äïðèºìö³,
í³ ìåøêàíö³. Ïðèïèíèâ Îëåêñàíäð Ñîòíè-
êîâ ïðèéîì ãðîìàäÿí. Íàâ³òü äåïóòàòè Êè-
¿âðàäè íå ìîæóòü ïîòðàïèòè äî íüîãî. Òî-
ìó ñàì³ íàìàãàºìîñÿ òà àã³òóºìî êîëåã ç ³í-
øèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë ïîì³íÿòè ãëàâó ðàéî-
íó”,— êàæå îäèí ³ç êîëèøí³õ ïðèõèëüíè-
ê³â ãîëîâè Äí³ïðîâñüêîãî ÐÄÀ Ìàêñèì
Ñàâðàñîâ, äåïóòàò Êè¿âðàäè (ôðàêö³ÿ Áëî-
êó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî). ², íà æàëü, ãî-
ëîâà ðàéîíó, ÿêèé ì³ã áè ñïðîñòóâàòè ÷è
ïîÿñíèòè, ùî æ íàñïðàâä³ òðàïèëîñÿ ³ç ïî-
êðàùåííÿì æèòòÿ éîãî ñï³âìåøêàíö³â,
óíèêíóâ ïðîïîçèö³¿ âèñëîâèòè ñâîþ äóì-
êó íà øïàëüòàõ “Õðåùàòèêà”

Òîðãîâö³, ñì³òòÿ 
òà äîðîæí³ ÿìè
çãîäîì ìîæóòü ñòàòè ñïðàâæí³ì îáëè÷÷ÿì Äí³ïðîâñüêîãî
ðàéîíó ñòîëèö³
Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
“Õðåùàòèê”

Голова Дніпровсь ої
районної держадмініс-
трації та Дніпровсь ої
райради в місті Києві
Оле сандр Сотни ов не
помічає щоденних
проблем меш анців
район і безлад . По-
трібно відійти від йо о
робочо о місця лише
на 400 метрів, аби про-
йти повз р д сміття
чи потрапити до табор
тор овців, я і жив ть
машинах просто неба.

Âèõîäæó ç³ ñòàíö³¿ ìåòðî
“Äàðíèöÿ” — öå ìåòð³â ÷îòè-
ðèñòà äî ïðèì³ùåííÿ Äí³ïðîâ-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà
Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³
Êèºâ³ ðàäè, ÿê³ î÷îëþº Îëåê-
ñàíäð Ñîòíèêîâ. Îêð³ì ðèíêó,
ùî çàéíÿâ óâåñü ìàéäàí òà âå-
ëèêó ÷àñòèíó çåëåíî¿ çîíè, äî-
âêîëà òóëèòüñÿ âåëèêà ê³ëü-
ê³ñòü íåëåãàëüíèõ òîðãîâö³â,
äåáåëèõ æ³íî÷îê òà îñ³á, ùî
ïðè¿õàëè ç ï³âäåííèõ äåðæàâ
ÑÍÄ. Á³ëÿ òðîòóàðó, íà ãàçîí³
ï³ä äåðåâîì, äàâíî ³ íàäîâãî
ïðè÷à¿âñÿ íà ïðèêîë³ ïîãàíî-
ãî âèãëÿäó âàíòàæíèé àâòîìî-
á³ëü ç áóäîþ, äå òîðãîâö³, íà-
ïåâíî, çáåð³ãàþòü ÿêåñü äîáðî
òà æèâóòü, íà÷å áîìæ³. Âîíè

êàæóòü, ùî ïåðåáóâàþòü ó ö³é
êèáèòö³ âæå ê³ëüêà ì³ñÿö³â.
Äîáðî, ùî òóàëåò íåäàëåêî.

“Ìèºìîñÿ òà ãîëèìîñÿ â
óìèâàëüíèêó”,— òâåðäèòü òîð-
ãîâåöü Ðîìàí. Ïîðó÷ ïåðåïîâ-
íåí³ ³ç ãàêîì ñì³òòºâ³ áàêè.
Éìîâ³ðíî, ¿õ ìîæíà ïîáà÷èòè
³ç â³êîí ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿?
Ðîìàí êàæå, ùî çàëþáêè õî-
äèâ áè äî ðàéîííî¿ âëàäè

ïðèéìàòè äóø ó òóàëåò³, îäíàê
âàðòîâèé íà âõîä³, idblit çà âñå,
íå ïðîïóñòèòü. Ò³øèòü ëèøå
òå, ùî ³ç ñì³òòÿì ïðàêòè÷íî ó
âñ³õ ðàéîíàõ Êèºâà ñïîñòåð³-
ãàþòüñÿ ñõîæ³ êàðòèíè. Íà ïå-
ðèôåð³¿ ã³ðøå, í³æ ó öåíòð³.

Éäó äàë³ â íàïðÿìêó ðàé-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Íà Ïîïóä-
ðåíêà, 26/9 çàíåäáàí³ äâåð³ òà
íåìàº ÷àñòèíè ïàðêàíó. Òóò

æå ç áîêó áóëüâàðó Ïðàö³ êó-
ïè çð³çàíèõ ã³ëëÿê. Ó äâîð³, ÿê
³ áàãàòî äå, êóïè ñì³òòÿ. Íó,
öå ìè âæå äåñü áà÷èëè...

Çóñòð³÷àþ Êàòåðèíó ²âàí³â-
íó ç áóëüâàðó Âåðõîâíî¿ Ðàäè,
25-à. Âîíà ðîçïîâ³äàº: “Íå-
çâàæàþ÷è, ùî çà âñå ñïëà÷ó-
ºìî ñïðàâíî, ñì³òòÿ äîâãî íå
âèâîçÿòü. Áàãàòî ÿì ó àñôàëü-
ò³. Ðàç íà òèæäåíü ïðèáèðà-
þòü. ß ñêàðæèëàñÿ äî ðàéîí-
íî¿ âëàäè íåîäíîðàçîâî, ðå-
çóëüòàò³â íåìàº í³ÿêèõ”.

Çãàäóþ, ùî íà ðåàãóâàííÿ íà
çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí äî call-
öåíòðó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü
æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí
çàéìàº 9-òå ì³ñöå ç äåñÿòè.
Íàéá³ëüøå ïðîáëåì ó ìåø-
êàíö³â ç ãàðÿ÷èì âîäîïîñòà-
÷àííÿì (356 çâåðíåíü), íåçà-
äîâ³ëüíèì îáñëóãîâóâàííÿ òå-
ðèòîð³é (199) òà åëåêòðîïîñ-
òà÷àííÿì (136). Ñåðåä ³íøèõ
ïðîáëåì º òàê³: ïîãàíà ðîáîòà
ë³ôò³â, õîëîäíå âîäîïîñòà÷àí-
íÿ, íåçàäîâ³ëüíèé âèâ³ç ñì³ò-
òÿ ³ ñêàðãè íà ðîáîòó ïðàö³â-
íèê³â ÆÅÊ³â. Ï’ÿòü ÆÅÊ³â ó
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ïåðåäà-
íî â îïåðàòèâíå óïðàâë³ííÿ
òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “Óêðà¿íà-Æèò-
ëîñåðâ³ñ”. Íà ÷îòèðè ì³ëüéî-
íè ãðèâåíü ïîðóøåíü çíàéäå-
íî ó öüîãî òîâàðèñòâà. Òàêèé
âèñíîâîê çðîáèëî Êîíòðîëü-
íî-ðåâ³ç³éíå óïðàâë³ííÿ ì³ñòà
Êèºâà ï³ñëÿ ïåðåâ³ðêè ô³íàí-
ñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ óñòàíîâè

Òðè 
ïðîáëåìíèõ
“êèòè” 
Îëåêñàíäðà
Ñîòíèêîâà:
Êîðóïö³ÿ ÷èíîâíèê³â 
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿

26 ëèïíÿ çàòðèìàëè äâîõ çàñòóïíèê³â ãîëîâè
Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ íà îòðèìàí-
í³ õàáàðà ó $ 530000. Íèìè âèÿâèëèñÿ Ìèêîëà
Êðàñíîùîê (çà ñóì³ñíèöòâîì — äåïóòàò ðàéðà-
äè â³ä ôðàêö³¿ “Íàøî¿ Óêðà¿íè”) òà ²ãîð Êîçè-
ðºâ. Ïðîòå öå íå ºäèíèé âèïàäîê äîáðå íàëà-
ãîäæåíèõ êîðóïö³éíèõ ñõåì ãîëîâè ðàéîíó
Îëåêñàíäðà Ñîòíèêîâà. 19 ñåðïíÿ ìèíóëîãî ðî-
êó â ìîìåíò îòðèìàííÿ õàáàðà ñòîëè÷í³ ïðàâî-
îõîðîíö³ çàòðèìàëè çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ³
íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ Äí³ïðîâñüêî¿ ÐÄÀ Ëþ-
áîâ Ãàëàêò³îíîâó ³ Íàòàë³þ Êó÷ìåíêî. Çà äà-
íèìè ñë³äñòâà, ñëóæáîâ³ îñîáè âèìàãàëè ³ îò-
ðèìàëè â³ä îäí³º¿ ç áóä³âåëüíèõ ô³ðì “â³äêàò”
ó ðîçì³ð³ 10 % â³ä ñóìè â 190 òèñ. ãðí, âèä³ëå-
íî¿ íà ðåìîíò ðàéîííèõ øê³ë. Ö³êàâèì º òîé
ôàêò, ùî Ëþáîâ Ãàëàêò³îíîâà òåæ º äåïóòàòîì
Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéðàäè â³ä “Íàøî¿ Óêðà¿íè”.

“Ö³ëüîâå” âèêîðèñòàííÿ 
áþäæåòíèõ êîøò³â

Âèä³ëèâøè ð³øåííÿì ñåñ³¿ 40000 òèñ. ãðí
íà ñâÿòêóâàííÿ ìåøàíöÿìè Äí³ïðîâñüêîãî
ðàéîíó öüîãîð³÷íî¿ Ìàñëÿíî¿, Îëåêñàíäð
Ñîòíèêîâ âèêîðèñòàâ ¿õ íà ï³àð-àêö³þ î÷î-
ëþâàíî¿ íèì ðàéîííî¿ îðãàí³çàö³¿ “Íàøî¿
Óêðà¿íè” òà ÁÞÒ. ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùà-
òèêó” äåïóòàòè Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéðàäè, çà
âêðàäåí³ ãîëîâîþ ðàéîíó êîøòè ïàí Ñîòíè-
êîâ ïðîâ³â òåàòðàë³çîâàíå ä³éñòâî ç ïàðò³é-
íèìè ïðàïîðàìè, à ðåàëüíî¿ äîïîìîãè ìåø-
êàíö³ ðàéîíó òàê ³ íå ïîáà÷èëè.

Ñïðèÿííÿ íåçàêîííèì 
çàáóäîâàì

Îëåêñàíäð Ñîòíèêîâ âèÿâèâñÿ áåçïîñåðåä-
íüî ïðè÷åòíèì äî íåçàêîííî¿ çàáóäîâè íà
âóëèö³ Áåðåçíÿê³âñê³é, 12, äå êåð³âíèöòâî
êîìïàí³¿ “Êðîóí” îðãàí³çóâàëî ïîáèòòÿ âè-
ñòóïàþ÷èõ ïðîòè çâåäåííÿ áóäèíêó ìåøêàí-
ö³â Áåðåçíÿê³â. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü ï³äïèñàíå
ïàíîì Ñîòíèêîâèì ðîçïîðÿäæåííÿ â³ä
17.04.07 ¹ 374 “Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà çíå-
ñåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü” êîìïàí³¿ “Êðîóí”.
Ðàçîì ç òèì Îëåêñàíäð Ñîòíèêîâ, áóäó÷è ïî-
â’ÿçàíèì ³ç íåçàêîííèìè çàáóäîâíèêàìè, íå
äîïîìàãàº ìåøêàíöÿì ðàéîíó â³äñòîþâàòè
òåðèòîð³þ äèòñàäêà, äå ô³ðì³ “Åêîáóä” åêñ-
ìåð Îëåêñàíäð Îìåëü÷åíêî áåç æîäíèõ ãðî-
ìàäñüêèõ ñëóõàíü òà çàêîííèõ ï³äñòàâ âèä³-
ëèâ ä³ëÿíêó ï³ä çâåäåííÿ 25-ïîâåðõ³âîê

Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
“Õðåùàòèê”

Неприбране сміття біля під'їздів, всюдис щі тор овці на трот арах.
Із цим сьо одні доводиться змиритися иянам, що меш ають на те-
риторії 16 % столиці У раїни — Дніпровсь ом районі. Район, про
я ий останнім часом ба ато не ативно о оворять пресі, одна
йо о ерівни чом сь збері ає мовчан . Тим більше, що вже мин в
рі , я олова Дніпровсь ої районної адміністрації про олосив до-
сить амбітні плани втілити життя передвиборн про рам Прези-
дента Ві тора Ющен а на о ремо взятій територіальній одиниці
міста.

Тор овці 400-х метрах від Дніпровсь ої РДА завмерли очі ванні
на по ляд влади
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Ðàéîííà ì³ë³ö³ÿ “êðèøóº” 
îäíîðóêèõ áàíäèò³â
Ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ íåçàêîíí³ ãðàëüí³ àâòîìàòè 
âñòàíîâëåí³ á³ëÿ øê³ë òà ë³öå¿â

Ãîëîâà ì³ñüêî¿ êîì³ñ³¿, çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð
Ãîëîâà÷ ïîïåðåäèâ, ùî ç öüîãî
÷àñó çàéìóòüñÿ íå ëèøå ãðàëüíè-
ìè çàêëàäàìè, à òèìè, õòî íå âæè-
âàº çàõîä³â, à òàêîæ òèìè, õòî äàâ
ìîâ÷àçí³ äîçâîëè íà âñòàíîâëåí-
íÿ öüîãî âñüîãî “äîáðà”. “Õòîñü
æå ï³äêëþ÷àâ ¿õ äî åëåêòðîïîñòà-
÷àííÿ? Äå áóëè ïîæåæíèêè? ×î-
ìó íå äåìîíòóþòü, äå âèÿâèëè ïî-
ðóøåííÿ? Îá³öÿþ â³äïîâ³äí³ ïî-
äàííÿ äî ïðîêóðàòóðè ³ ùîíàé-
ìåíøå ïðîòîêîëè ïðî êîðóïö³þ
ãàðàíòóþ”,— ñêàçàâ çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ì³ñüêî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿.

Çàñòóïíèê ãîëîâè Äí³ïðîâñüêî¿
ÐÄÀ ç ïèòàíü ïðîìèñëîâî¿ ïîë³-
òèêè, ÿêèé î÷îëþº ãðóïó êîíòðî-
ëþ çà ãðàëüíèì á³çíåñîì òà òîð-
ã³âëåþ çàãàëîì Â³êòîð Ëèííèê
ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî â
ðàéîí³ áîðîòüáà ç íåçàêîííèì
ãðàëüíèì á³çíåñîì ðîçïî÷àëàñÿ

ùå ç ìèíóëîãî ðîêó. Çà öåé ÷àñ
âèëó÷èëè 240 ãðàëüíèõ àâòîìà-
ò³â. “Íàäçâè÷àéíî ïîçèòèâíî òå,
ùî ñïðàâó àêòèâ³çóâàëè íà ì³ñü-
êîìó ð³âí³. Öå çíà÷íî çá³ëüøèòü
åôåêòèâí³ñòü”,— ââàæàº ïîñàäî-
âåöü. Çà îñòàíí³é ì³ñÿöü îïåðà-
òèâíà ãðóïà âèëó÷èëà ó ðàéîí³ 22
ãðàëüí³ àâòîìàòè. Çà ñëîâàìè ïà-
íà Ëèííèêà, ó ðàéîí³ ïåðåéøëè
ó ôàçó ïåðåâ³ðêè “ñ³ðîãî ñåêòî-
ðà” ãðàëüíîãî á³çíåñó, òîáòî çà-
êëàä³â, ÿê³ ïðàöþþòü çàêîííî,
ïðîòå ç ïåâíèìè ïîðóøåííÿìè.
Çà 8 ñåðïíÿ ïåðåâ³ðèëè 10 âåëè-
êèõ çàêëàä³â, ç íèõ ëèøå â îäíî-
ìó íå âèíèêëî æîäíèõ çàóâà-
æåíü, ó ïîëîâèíè æ íà ðàç³ â³ä-
ñóòí³ ë³öåíç³¿. Â³êòîð Ëèííèê
ââàæàº, ùî áîðîòèñÿ ç öèì ÿâè-
ùåì âàðòî ó êîíòåêñò³ áîðîòüáè
ç íåñàíêö³îíîâàíîþ òîðã³âëåþ.
“Â ãðîìàäñüêèõ çàêëàäàõ ðîçâà-
æàëüíîãî òèïó ÷àñòî áåç äîçâîëó

ïðîäàþòü òþòþíîâ³ âèðîáè òà
ñïèðòí³ íàïî¿. Ïðîáëåìà çàãîñ-
òðþºòüñÿ, êîëè ïîðÿä º íàâ÷àëü-
í³ çàêëàäè”,— ââàæàº çàñòóïíèê
ãîëîâè ÐÄÀ.

Òèì ÷àñîì Â³êòîð Ëèííèê çà-
ïåâíÿº, ùî ñàìå ñèëîâ³ ñòðóêòó-
ðè ³ “êðèøóþòü” íåñàíêö³îíîâà-
íèé á³çíåñ. “Êîëè ìè ïðèõîäè-
ìî íà ì³ñöå ³ íàø ì³ë³ö³îíåð âè-
ëó÷àº ðå÷³, äî íüîãî ï³äõîäèòü
ä³ëüíè÷íèé ³ ïðîñèòü íå ðîáèòè
öüîãî. Îò âàì äèôèðåíö³éîâàíà
ì³ë³ö³ÿ”,— êàæå çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÐÄÀ.

“Õðåùàòèê” ïåðåâ³ðèâ, ÷è âèêî-
íóþòü âèìîãó, çà ÿêîþ ãðàëüí³ àâ-
òîìàòè íå ìàþòü áóòè áëèæ÷å, í³æ
íà 150 ìåòð³â â³ä øê³ë. Òàê á³ëÿ
ÇÑØ ¹ 180 ìè ïîáà÷èëè ãðàëü-
íèé çàñ³á ïðÿìî á³ëÿ îãîðîæ³ øêî-
ëè. À â øêîë³ ¹ 158 ïîñêàðæèëè-
ñÿ íà ñóñ³äñòâî ç “çàá³ãàéë³âêîþ”,
äå íå ëèøå àâòîìàòè º, à ùå é ó÷-
íÿì ñïèðòíå íàëèâàþòü. Çàñòóï-
íèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëþäìèëà Äå-
íèñþê ââàæàº, ùî “150 ìåòð³â” ëè-
øå ÷àñòêîâî âèð³øóþòü ïðîáëåìó.
“Äèòèíà æ ìîæå ³ 155 ìåòð³â ïðî-
éòè. Ìè ìóñèìî â³äñòåæèòè, ùîá
ïðàö³âíèêè ðîçâàæàëüíèõ çàêëàä³â
íå âïóñêàëè òóäè ä³òåé”,— çàçíà-
÷èëà ïàí³ Äåíèñþê. Çà ¿¿ ñëîâàìè,
íèí³ â³äïðàöüîâóºòüñÿ ïðîöåäóðà
ïåðåäà÷³ ïðàâîîõîðîíöÿì çàïèñ³â
ç êàìåð â³äåîíàãëÿäó ãðàëüíèõ çà-
êëàä³â. Â³äòàê ïðàâîîõîðîíö³ ìî-
í³òîðèòèìóòü, ÷è ïîòðàïëÿþòü ä³-
òè äî àâòîìàò³â

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Перевір и рально о бізнес , я і проходили мин ло о
тижня, зафі с вали мас пор шень, проте автомати в
більшості випад ів та і не демонт вали. "Хрещати "
з’яс вав, що в Дніпровсь ом районі продовж місяця
вил чено 22 автомати, а з листопада мин ло о ро ,
за словами районних чиновни ів, онфіс овано 240 не-
сан ціоновано встановлених апаратів. Тим часом е-
рівництво Дніпровсь ої РДА запевняє, що по риванні
неза онно о рально о бізнес винні співробітни и
районної міліції.

У Дніпровсь ом районі ральні автомати розташовані вприт л до ш оли
№ 180 (позад )

Ïàðê “Ïåðåìîãè” ðîçâàæàòèìåòüñÿ
ï³ñëÿ äîîïðàöþâàííÿ
Îëåêñàíäð Ñîòíèêîâ ïðîâîäèòü ô³êòèâí³ ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ç “ó÷àñíèêàìè” 
çà 10 ãðèâåíü ³ç íàéáëèæ÷î¿ “ðîçëèâàéêè”
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Запропонований архіте -
торами прое т б дівниц-
тва спортивно-розважаль-
но о омпле с в пар
"Перемо а" члени місто-
б дівної ради відправили
на доопрацювання. Авто-
ри мають з одити робоч
до ментацію, а інвесто-
ри план ють провести
ромадсь і сл хання з по-
передньою презентацією
прое т . За словами за-
б довни ів, ромадсь і
об оворення, ініційовані
Дніпровсь ою райдержад-
міністрацію, б ли нелі и-
тимними, адже вони від-
б лися без їхньої часті.

Â óëþáëåíîìó ì³ñö³ â³äïî÷èí-
êó òèñÿ÷ êèÿí — ïàðêó “Ïåðå-
ìîãà” íèí³ òðèâàº ìàñøòàáíà ðå-
êîíñòðóêö³ÿ. Íàðàç³ çàâåðøåíî
ïåðøó ÷åðãó îíîâëåííÿ çåëåíî¿
çîíè. Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî àðõ³-
òåêòîðà ðåêîíñòðóêö³¿ ïàðêó Êîñ-
òÿíòèíà ×åðí³ÿ, äðóãà ÷åðãà ïå-
ðåäáà÷àº îáëàøòóâàííÿ ³ î÷è-
ùåííÿ îçåð, à ùå áóä³âíèöòâî
ê³ëüêîõ îá’ºêò³â. “Îäíèì ç íèõ º

ñïîðòèâíî-ðîçâàæàëüíèé êîì-
ïëåêñ ³ç êàôå, ðåñòîðàíàìè, äè-
òÿ÷èìè ìàéäàí÷èêàìè ³ àòðàêö³î-
íàìè”,— çàçíà÷èâ â³í. Àðõ³òåê-
òîð äîäàâ, ùî íà ïåðøîìó ïî-
âåðñ³ áóäå îçäîðîâ÷èé öåíòð ³ç
çîíîþ â³äïî÷èíêó “Âîäíèé ñâ³ò”,
áàñåéíàìè ³ ôîíòàíàìè. Ïðîåê-

òîì òàêîæ ïåðåäáà÷åíî äèòÿ÷ó
ñòóä³þ. Íà äðóãîìó ïîâåðñ³ êîì-
ïëåêñó ç’ÿâèòüñÿ ô³òî-áàð, çàëè
äëÿ áîðîòüáè, àåðîá³êè, éîãè òà
ã³ìíàñòè÷íèé, áîêñåðñüêèé ðèíã,
à ùå ìàéäàí÷èê äëÿ ãðè ó ñêâîø.
Íà òðåòüîìó ïîâåðñ³ ðîçòàøóþòü
êîñìåòè÷íèé ñàëîí ³ çèìîâèé

ñàä. ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”
ïàí ×åðí³é, “ô³øêîþ” îçäîðîâ-
÷îãî öåíòðó ñòàíå áàñåéí, ó ÿêî-
ìó ìîæíà áóäå êóïàòèñÿ íà ñâ³-
æîìó ïîâ³òð³ íàâ³òü óçèìêó.

Ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ ïðîåêòó
ó÷àñíèêè ì³ñòîáóä³âíî¿ ðàäè âè-
çíàëè, ùî ïðåäñòàâëåíà äîêóìåí-
òàö³ÿ ïîòðåáóº âïîðÿäêóâàííÿ.
Àðõ³òåêòîð ßíîø Â³ã ââàæàº, ùî
íà ñõåì³ íåìàº æîäíîãî äåðåâà,
òîìó çäàºòüñÿ, ùî êîìïëåêñ çâå-
äóòü â ïóñòåë³, àáî æ âñ³ íàñà-
äæåííÿ íàâêðóãè çð³æóòü. Àðõ³-
òåêòîð Ëåîí³ä Ìóëÿð ïåðåêîíà-
íèé, ùî ïîòð³áíî çàâ÷àñíî ïîä-
áàòè ïðî äîäàòêîâ³ ñòîÿíêè, àäæå
ç â³äêðèòòÿì êîìïëåêñó ê³ëüê³ñòü
àâò³âîê òóò çíà÷íî çðîñòå. ²ç çà-
ëó õòîñü âèãóêíóâ, ùî ñòîñîâíî
öüîãî áóä³âíèöòâà â³äáóëèñÿ ãðî-
ìàäñüê³ ñëóõàííÿ ³ ìåøêàíö³ âè-
ñëîâèëè ñâîº íåâäîâîëåííÿ ðîç-
òàøóâàííÿì îá’ºêòà íåïîäàë³ê
Êóðãàíó ñëàâè.

Ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð Äí³ïðîâ-
ñüêîãî ðàéîíó Ìèõàéëî Ìèêè-
òåíêî ï³äòâåðäèâ “Õðåùàòèêó”,
ùî îñòàíí³ì ÷àñîì ³ ñïðàâä³ â³ä-
áóëîñÿ òðè ãðîìàäñüê³ îáãîâîðåí-
íÿ, ³í³ö³éîâàí³ Äí³ïðîâñüêîþ
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ. “Íà íèõ
ìåøêàíö³ ñóñ³äí³õ ç ïàðêîì “Ïå-
ðåìîãà” áóäèíê³â âèñòóïèëè ïðî-
òè áóä³âíèöòâà ñïîðòèâíî-ðîçâà-
æàëüíîãî êîìïëåêñó”,— ïîâ³äî-
ìèâ ïàí Ìèêèòåíêî.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” äè-
ðåêòîð ïðîåêòíîãî äåïàðòàìåí-
òó êîìïàí³¿ “Óêðà¿íñüêèé ñòàí-
äàðò” (ÿêà âõîäèòü äî ãðóïè êîì-
ïàí³é FAM Group ³ º ³íâåñòîðîì
áóä³âíèöòâà) ²ëëÿ Íàðàäèöüêèé,
ó ñïîðóäæåííÿ êîìïëåêñó âîíè
ïåðåäáà÷àþòü âêëàñòè ïîíàä 150
ìëí ãðí. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 1,53 ãà êîìïà-
í³ÿ îòðèìàëà â äîâãîñòðîêîâó
îðåíäó â³ä Êè¿âçåëåíáóäó íà 10
ðîê³â. “Ñòîñîâíî ãðîìàäñüêèõ
ñëóõàíü, òî âîíè, íà æàëü, â³ä-
áóëèñÿ áåç íàøî¿ ó÷àñò³,— çàçíà-
÷èâ â³í.— Íàñ íàâ³òü íå ïîâ³äî-
ìèëè ïðî ÷àñ ³ ì³ñöå ïðîâåäåí-
íÿ çáîð³â. Òîìó ìè ïðîâåäåìî
ñïðàâæíº îáãîâîðåííÿ çà ó÷àñò³
ãðîìàäñüêîñò³, à íå äåñÿòè áà-
áóñü, ÿêèõ ïðèâåëè ç-ï³ä ìàãàçè-
íó, çàïëàòèâøè êîæí³é ïî 10
ãðèâåíü. Àëå ïîïåðåäíüî ïëàíó-
ºìî îðãàí³çóâàòè ïðåçåíòàö³þ
ïðîåêòó, ùîá ëþäè çìîãëè ïîáà-
÷èòè, ùî íàñïðàâä³ òóò ìàþòü
ïîáóäóâàòè”.

“Õðåùàòèê” íàìàãàâñÿ çâ’ÿçà-
òèñÿ ³ ç îðãàí³çàòîðîì ñëóõàíü —
çàñòóïíèêîì ãîëîâè Äí³ïðîâ-
ñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ²ãî-
ðåì Êîçèðºâèì. Àëå íàì ïîâ³äî-
ìèëè, ùî íàðàç³ éîãî â³äëó÷åíî
â³ä ðîáîòè ÷åðåç â³äêðèòòÿ ïðîòè
íüîãî êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè, ïî-
â’ÿçàíî¿ ç îòðèìàííÿì õàáàðà â
îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ

У б дівництво спортивно-розважально о омпле с в пар “Перемо а”
інвестори план ють в ласти понад 150 млн рн
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Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Я стало відомо "Хреща-
ти ", за лади льт ри
Дніпровсь о о район ,
особливо бібліоте и,
онче потреб ють ремон-
т , а м зичні ш оли й
досі залишаються без
заходів протипожежної
безпе и. Хоча на розви-
то ал зі льт ри цьо о
ро з районно о бюдже-
т виділено 11 млн рн.

27 çàêëàä³â êóëüòóðè Äí³ï-
ðîâñüêîãî ðàéîíó çíàõîäÿòüñÿ
â ì³ñöåâ³é êîìóíàëüí³é âëàñíî-
ñò³. Ñåðåä íèõ 18 á³áë³îòåê,
Öåíòð êóëüòóðè òà ìèñòåöòâ òà
6 øê³ë åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ.
Ä³ÿ÷³ êóëüòóðè ñòóðáîâàí³ ñòà-

íîì äåÿêèõ óñòàíîâ, çîêðåìà
á³áë³îòåê. Äåêîòð³ ç íèõ íå áà-
÷èëè ðåìîíòó ïîíàä äåñÿòîê
ðîê³â, ïðî êîìïëåêòàö³þ ãîä³ é
êàçàòè. “Íàø³ á³áë³îòåêè â³ä-
â³äóþòü ïîíàä 60 òèñÿ÷ ÷èòà-
÷³â,— ðîçïîâ³äàº äèðåêòîð Öåí-
òðàë³çîâàíî¿ á³áë³îòå÷íî¿ ñèñ-
òåìè ðàéîíó Ãàëèíà Ëàãóòà.—
Òà âñ³ ïðèì³ùåííÿ ó æàõëèâî-
ìó ñòàí³, ïîòðåáóþòü íåãàéíî-
ãî ðåìîíòó. Íàïðèêëàä, ó á³á-
ë³îòåö³ ¹ 2 íàâ³òü íåìàº îïà-
ëåííÿ. Íàðàç³ ðîçïî÷àòî êîñìå-
òè÷íèé ðåìîíò òðüîõ á³áë³î-
òåê — íà êàï³òàëüíèé ïðîñòî
íå âèñòà÷àº êîøò³â”. Íå âëàø-
òîâóº á³áë³îòåêàð³â é ìàëåíüêà
çàðïëàòíÿ (600—700 ãðèâåíü).
Âëàñíå, íåïðåñòèæí³ñòü ïðîôå-
ñ³¿ ³ º îäí³ºþ ³ç ïðè÷èí äåô³-
öèòó ïðàö³âíèê³â.

Íèí³ çàâåðøóºòüñÿ êàï³òàëü-
íèé ðåìîíò ïðèì³ùåííÿ Öåí-
òðó êóëüòóðè òà ìèñòåöòâ. ßê

ðîçïîâ³â éîãî äèðåêòîð Ìèêî-
ëà Æåðîíê³í, õî÷ ðåêîíñòðóê-
ö³ÿ ³ òðèâàº ÷åòâåðòèé ð³ê ïî-
ñï³ëü, âò³ì íèí³ êîøò³â íà íå¿
âèä³ëèëè äîñòàòíüî.

ßê ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó”
íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè
Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó Ñâ³òëàíà
Çàºöü, ó öüîìó ðîö³ íà ðîçâèòîê
ãàëóç³ ç ðàéîííîãî áþäæåòó âè-
ä³ëåíî 11 ìëí ãðí (íà 2 ìëí.
á³ëüøå, í³æ òîð³ê). Á³ëüø³ñòü
êîøò³â ï³äå íà ï³äâèùåííÿ çàð-
ïëàòí³ ïðàö³âíèêàì ãàëóç³. Âîä-
íî÷àñ óïðàâë³ííÿ ñêàðæèòüñÿ íà
íåñòà÷ó êîøò³â äëÿ îáëàäíàííÿ
ïðîòèïîæåæíèõ òà îõîðîííèõ
ñèñòåì çàêëàä³â êóëüòóðè, çîêðå-
ìà ìóçè÷íèõ øê³ë. Ðîçïîä³ëåí-
íÿì ô³íàíñ³â, çà ñëîâàìè ïàí³
Çàºöü, äîâîäèòüñÿ çàéìàòèñÿ
îñîáèñòî: óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè
íàâ³òü íå ìàº âëàñíîãî â³ää³ëó
ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå-
÷åííÿ

Çàãàëüíîîñâ³òí³é
“äåô³öèò”
Äåïóòàòè Äí³ïðîâñüêî¿ ÐÄÀ âëàñíîðó÷
ñêîðîòèëè âèäàòêè íà îñâ³òó
Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ,
Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Упровадження про рами иївсь ої мерії "Освіта столиці
2006—2010 р.р." має створити належні мови для все-
бічно о розвит освіти столиці з рах ванням соці-
ально-е ономічно о, льт рно о потенціал районів та
потреб їхніх меш анців. Проте, я стало відомо "Хре-
щати ", Дніпровсь ом районі недофінанс вання ос-
віти є звичним явищем.

Ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ôóíêö³îíóº 24 çàãàëüíîîñâ³òí³ òà 14 ñïå-
ö³àë³çîâàíèõ øê³ë, 4 ã³ìíàç³¿, 6 ë³öå¿â, 3 øêîëè-³íòåðíàòè, 3 ïðèâàò-
í³ øêîëè, 7 ïîçàøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, âå÷³ðíÿ øêîëà, 10
øê³ë-äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â, 68 äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, 12 ñïîð-
òèâíèõ êëóá³â. Ñåðåä âóç³â — Ïåäàãîã³÷íèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Ãð³í-
÷åíêà, Óí³âåðñèòåò ðèíêîâèõ â³äíîñèí òà Óí³âåðñèòåò òóðèçìó, åêî-
íîì³êè ³ ïðàâà. ßê ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ë³ë³ÿ Ãðèíåâè÷, íà îñâ³òíþ ãàëóçü Äí³ïðîâñüêîãî
ðàéîíó ç ì³ñüêîãî áþäæåòó çàïëàíîâàíî âèä³ëèòè 1 ìëí 288 òèñ. ãðè-
âåíü. Ïðîòå ð³øåííÿì ì³ñöåâèõ äåïóòàò³â öþ öèôðó çìåíøèëè á³ëüø
í³æ íàïîëîâèíó. Âèâ³ëüíåí³ êîøòè, ó ÿêîñò³ ñóáâåíö³é ç äåðæàâíîãî
áþäæåòó, âèòðàòèëè íà ³íø³ ðàéîíí³ ïîòðåáè. “Çàëèøîê” ó 661 òèñ.
ãðí îïàíîâàíî ðàéîíîì ëèøå ó ñóì³ 281 òèñ. ãðèâåíü. Êîøòè âèêî-
ðèñòàëè íà ï³äâèùåííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè â÷èòåëÿì, íàäáàâêè çà âè-
ñëóãó ðîê³â, çàêóï³âëþ ïðîòèïîæåæíîãî îáëàäíàííÿ, çàáåçïå÷åííÿ
ï³äðó÷íèêàìè òà ïëàíîâèé ðåìîíò øê³ëüíèõ ïðèì³ùåíü. ßê çàçíà-
÷èâ â. î. íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó Ñòå-
ïàí Ì³íüêî, êîøòè, ÿêèõ ïîòðåáóº ðàéîí, âèä³ëÿþòü íå â ïîâíîìó
îáñÿç³. É öå óñêëàäíþº ðåàë³çàö³þ äåÿêèõ îñâ³òí³õ ïðîãðàì ó ðàéîí³.
Õî÷à â ö³ëîìó ðàéîí äî íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó ãîòîâèé

Êóëüòóðí³ çàêëàäè
çàëèøàþòüñÿ 
áåç ðåìîíòó
Á³áë³îòåêè òà ìóçè÷í³ øêîëè äîñ³ 
íå äî÷åêàþòüñÿ ñâî¿õ 11 ì³ëüéîí³â

Äí³ïðîâñüêèì 
ìåäèêàì ÷àñ ³òè 
íà ïåíñ³þ
Äëÿ ÿê³ñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ìåøêàíö³â 
ðàéîíó íå âèñòà÷àº ìîëîäèõ ñïåö³àë³ñò³â
Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Дефіцит валіфі ованих
медичних працівни ів є
однією з найа т альні-
ших проблем оздоровчої
ал зі Дніпровсь о о
район . Більшій частині
медперсонал пора на
пенсію. А молодих спе-
ціалістів, отрих запро-
ш ють з ре іонів, райо-
ні не мож ть забезпечити
житлом. Реор анізація
ал зі, що триває нині,
має на меті вирішити це
та інші питання.

Ìåäè÷í³ çàêëàäè Äí³ïðîâ-
ñüêîãî ñòðàæäàþòü â³ä íåñòà÷³
ïåä³àòð³â, ðåíòãåíîëîã³â òà ñå-
ðåäíüîãî ìåäïåðñîíàëó. Îäí³ºþ
ç ïðè÷èí äåô³öèòó ñïåö³àë³ñò³â
íà÷àëüíèê ë³âîáåðåæíîãî òåðè-
òîð³àëüíî-ìåäè÷íîãî îá’ºäíàí-
íÿ, äî ÿêîãî ââ³éøëè Äí³ïðîâ-
ñüêèé, Äåñíÿíñüêèé òà Äàð-
íèöüêèé ðàéîíè, Äàí³åëü Êàðà-
áàºâ âáà÷àº ó íåîá´ðóíòîâàí³é
ë³êâ³äàö³¿ ãóðòîæèòê³â äëÿ ìåä-
ïåðñîíàëó. ßêùî ðàí³øå íà ðî-
áîòó äî ìåäè÷íèõ çàêëàä³â ñòî-
ëèö³ ìîãëè çàïðîñèòè ñïåö³àë³ñ-
ò³â ³ç ³íøèõ ðåã³îí³â, òî íèí³ ¿õ
ïðîñòî íåìàº äå ñåëèòè.

“Íèí³ ìè ïðàöþºìî íàä âè-
ð³øåííÿì ö³º¿ ïðîáëåìè,— ïî-
â³äîìèëà “Õðåùàòèêó” íà÷àëü-

íèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ ÊÌÄÀ Ëþäìèëà
Êà÷óðîâà.— Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
ïëàíóºìî â³äðîäèòè ãóðòîæèò-
êè, çîêðåìà äëÿ ñåðåäíüîãî ìåä-
ïåðñîíàëó”. Ç ïðîõàííÿì ïî-
ñïðèÿòè íàéøâèäøîìó âèð³-
øåííþ ö³º¿ ñïðàâè ÃÓ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ çâåðíóëîñÿ äî Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî. Íà ä³ëÿíêàõ
çåìë³, ùî íàëåæàòü ìåäè÷íèì
óñòàíîâàì çâåäóòü íîâ³ ãóðòî-
æèòêè äëÿ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíè-
ê³â. Òàêèì ÷èíîì âèð³øàòü
ïðîáëåìó äåô³öèòó òà çáåðåæåí-
íÿ êàäð³â.

Çà ñëîâàìè ïàíà Êàðàáàºâà,
àêòóàëüíèì ñüîãîäí³ òàêîæ º ïè-
òàííÿ ïî¿çäêè ìåøêàíö³â ç Ë³-

âîãî íà Ïðàâèé áåðåã. Ïîøóê
ïîòð³áíî¿ ìåäóñòàíîâè ÷è ïî-
òð³áíîãî ñïåö³àë³ñòà íà äðóãîìó
áåðåç³ äëÿ ïàö³ºíòà ñòâîðþº íå-
àáèÿê³ òðóäíîù³. Ñàìå òîìó ïëà-
íóþòü ñòâîðèòè ºäèíèé ìåäè÷-
íèé ïðîñò³ð: õâîðèé çìîæå îò-
ðèìàòè áóäü-ÿêó êâàë³ô³êîâàíó
ìåäè÷íó äîïîìîãó, íå ïåðå¿æä-
æàþ÷è Äí³ïðî. Òàê, íà äóìêó
ñïåö³àë³ñò³â, ìåøêàíö³â ì³ñòà
óð³âíÿþòü â ïðàâàõ íà ÿê³ñíå òà
îïåðàòèâíå îáñëóãîâóâàííÿ. Çà
ñëîâàìè ñàìèõ ìåäèê³â-äí³ïðî-
â÷àí, ³äåÿ ñòâîðåííÿ ºäèíîãî
ìåäïðîñòîðó, áåçóìîâíî, äîáðà.
Âò³ì, íèí³ öå — íîâîââåäåííÿ,
³ ÿêèì áóäå ðåçóëüòàò, ñêàçàòè
ïîêè ùî âàæêî

У районі розташована єдина в У раїні ш ола джазово о та естрадно о
мистецтв

Формат

А3

Розмір,

см

За розміщення

інформації

За розміщення

інформації

номері з

про рамою

телебачення

(четвер)

Остання

сторін а

1 36х26 19 656-00 29 952-00 59 904-00

1/2 18х26 9 828-00 14 976-00 29 952-00

1/4 18х13 4 914-00 7 488-00 14 976-00

1/8 9х13 2 457-00 3 744-00 7 488-00

1/16 9х6,5 1 228-00 1 872-00 3 744-00

Вартість 1 см2,

рн.
21 32 64

Розцін и на розміщення а ітаційних п блі ацій азеті "Хрещати "
( ривнях, без рах вання ПДВ та подат на ре лам )

Розцін и на розміщення а ітаційних п блі ацій
тижневи "У раїнсь а столиця"

Частина шпальти Розмір, мм Розмір, см За альна с ма ( рн)

1 260х350 910 см 20 000

1/2 260х175 455 см 10 000

1/4 130х175 227 см 5 000

1/8 130х87 156 см 2 500

Ціни наведені з рах ванням ПДВ 20% і подат на ре лам — 0,5%
З питань розміщення ре лами звертатись за адресою: 01 034, в л.

Володимирсь а, 51-б, тел: 8 067 209 76 81, (044) 458 19 00, 502 34 61.
E-mail: info@stolytsya.kiev.ua, kostenkoa@ukr.net
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Лівобережне ТМО обіцяє “підняти” медицин Дніпровсь о о район



Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü, ó ï³âí³÷íî-çàõ³äí³é ïîëîâèí³ êîðîò-
êî÷àñí³ ãðîçîâ³ äîù³. Íà ðåøò³ òåðèòîð³¿ áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåí-
íî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà ó ñõ³äí³é ÷àñòèí³ âíî÷³
+18...+20°Ñ, âäåíü +30...+35°Ñ. Íà ðåøò³ òåðèòîð³¿ âíî÷³ +15...+19°Ñ,
âäåíü +23...+26°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü, ì³ñöÿìè êîðîòêî÷àñí³ ãðîçîâ³
äîù³. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+23...+27°Ñ, âíî÷³ +14...+18°Ñ

Ï Î Ã Î Ä À

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308

хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ïàâëî ÊÀÐÀÉ×ÅÍÖÅÂ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Òàðàñ Áóðíîñ

Çàâ. â³ää³ëîì «Åêîíîì³êà òà ³íôðàñòðóêòóðà» — Àëüáåðò Ïîòàïîâ
Çàâ. â³ää³ëîì «Ñóñï³ëüñòâî» — Íàòàë³ÿ Ç³í÷åíêî

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ
1999 ðîêó. Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê/ôàêñ: 235-32-60
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  235-61-48, 531-91-05, 234-21-84
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó ïîíåä³ëîê, â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 67485
Çàìîâëåííÿ 2795
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Êîñìîá³îëîã³÷íèé
ïðîãíîç íà 13 ñåðïíÿ
2 од. 4 хв.— фаза ново о Місяця.
У природі, а та ож на нашом вн трішньом плані йде процес

оновлення. Життєвий тон с понижений, том проведіть день спо-
ої, віддайтеся розд мам, моделюйте плани на майб тнє, в я их
поставте на перше місце владнання сердечних проблем. Тоді
протя ом місяця все стане на свої місця.
Сни потреб ють творчо о переосмислення. Довіртеся інт їції,

вона під аже, що насправді має зб тися, а що є ілюзією.

ОВНИ, охання часто помиляється, ідеаліз ючи об’є т обожнення... От-
же, оли ви опинилися в анало ічній сит ації, не впадайте відчай від
розчар вань... Бо саме ваше охання по ли ано від рити в партнері пре-
расне і висо е, я е переб ває в “за онсервованом ” стані. Впевнено
дома айтеся взаємності!
ТЕЛЬЦІ, займіться енеральним прибиранням. Є потреба чистити,

ла одити, впоряд ов вати — ч дово! Адже підсвідомо ви прибираєте та
чеп рите свою д шевн оселю...
БЛИЗНЯТА, ваші д м и ч дово втіляться в слова, співатимете соло-

в’єм, тішачи оточення та завойов ючи серця симпати ів. Не заб дьте
освідчитися в оханні своїм с п тни ам.
РАКИ, я що ваша олова ма ітриться від матеріальних лопотів, нічо-

о дивно о, за ладається фінансова база на майб тнє... Постарайтесь
он ретно домовитися з висо им ерівництвом про оплат . А тивно тор-
йтеся, натя аючи, що за та о о тр дово о “ оня” (засл вас нівро-
) треба давати висо цін .
ЛЕВИ, пора змінити імідж. Нині ви (пройшовши психоло ічні транс-

формації) переб ваєте в стані метели а, що вилетів із о она і пізнає
цей незба ненний і та ий пре расний світ!
ДІВИ, нама айтеся “від лючитися” від поб тової мет шні та полетіти

на рилах мрій т ди, де аз а стає дійсністю. Б дьте певні, завдя и ва-
шим олосальним бажанням з одом той “фантом” перетвориться на ре-
альність.
ТЕРЕЗИ, знайомство нинішньо о дня чи з стріч з давнім др ом мо-

же поверн ти вас мин ле... Неза інчений роман спалахне знов , про-
б дивши з аслі серця.
СКОРПІОНИ, очі йте зміни ерівництва. Я що ж над вами же з’явив-

ся новий патрон, подбайте, я знайти з ним спільн мов , сподобатися,
а то й причар вати.
СТРІЛЬЦІ, не дає спо ою поч ття справедливості, м чить совість,

через невисловлене — це нормально. Можете різати правд -матін
вічі.
КОЗОРОГИ, стомилися в очі ванні справжньо о охання? А може, то

ваше виба ливе єство априз є?.. Не дот м ючи, що висо е небесне
поч ття має свої фази розвит : роз ішн весн , жар е літо, осінь, от-
ра б ває для одних теплою, а для інших — холодною, нилою та без-
плідною.
ВОДОЛІЇ, мірою ціни для вас б де чолові (жін а), отро о ви оха-

єте. Я що нині ваше серце порожнє, робіть відповідні виснов и...
РИБИ, вам, певно, ближчим часом доведеться змінити профіль діяль-

ності, про рам йте те, що давно зад мали
Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,

астроло
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Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора під час проведення
рідновірами обряд Триз-
ни по за атованих христи-
янами раїнцях сталася
бій а між представни ами
ромади та сл жителями
цер ви біля М зею історії
У раїни. На місце події
ви ли али правоохоронців
та швид допомо . По-
страждалі з обох бо ів
вис вають взаємні звин -
вачення. "Хрещати "
з'яс вав подробиці он-
флі т .

12 ñåðïíÿ íà Ãîëîâíîìó æåðòîâ-
íèêó Óêðà¿íè ó ïîäâ³ð’¿ Ìóçåþ
³ñòîð³¿ Óêðà¿íè Îá’ºäíàííÿ ð³äíî-
â³ð³â òà ãðîìàäè Ðóíâ³ðè âëàøòó-
âàëè ïîìèíàëüíå ñëóæ³ííÿ çà âáè-
òèìè õðèñòèÿíàìè âîëõâàìè òà
ÿçè÷íèêàìè. Ï³ä ÷àñ îáðÿäó âè-
íèêëà ñóòè÷êà ç ðîá³òíèêàìè
öåðêâè, ùî çíàõîäèëàñÿ íåäàëåêî.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”
Îëåêñàíäð Âàâðèê, ãîëîâà ³íôîð-
ìàö³éíîãî öåíòðó “Ñâàðîã”, ï³ä
÷àñ ïðîâåäåííÿ ñëàâëåííÿ â öåðê-
â³ ïî÷àëè ãîëîñíî äçâîíèòè, õî-
÷à ñëóæáà âæå çàê³í÷èëàñÿ. “Êî-
ëè ïðåäñòàâíèê ð³äíîâ³ð³â ïîïðî-
õàâ ïðèïèíèòè, äçâîíàð áðóòàëü-
íî âèÿëàâñÿ ³ âäàðèâ ÷îëîâ³êà â
îáëè÷÷ÿ. Ï³äêëþ÷èëèñÿ îõîðîí-
ö³ öåðêâè, çàâ’ÿçàëàñÿ á³éêà. ª
ïîñòðàæäàë³”,— ðîçïîâ³â â³í.
Îñîáèñòî â³ä ñåáå Îëåêñàíäð çà-
ÿâó äî ì³ë³ö³¿ íàïèñàâ.

Ãîëîâà Îá’ºäíàííÿ ð³äíîâ³ð³â
Óêðà¿íè Âåðõîâíà Âîëõâèíÿ
Óêðà¿íè Çîðåñëàâà (Ãàëèíà Ëîç-
êî) çàÿâèëà, ùî ïîä³ÿ áóëà ñïðî-

âîêîâàíà öåðêâîþ, à ëþäè, ÿê³
ðîçïî÷àëè á³éêó, íå çàòðèìàí³.
“Ìè ïðîâîäèìî ñëóæ³ííÿ ùîíå-
ä³ë³ ³ íå çáèðàºìîñÿ ïðèïèíÿ-
òè”,— ñêàçàëà âîíà.

Çà ñëîâàìè ïðèáèðàëüíèö³
öåðêâè, íàïàä ç÷èíèëè ñàìå ³íî-
â³ðö³. “Íàø ïàëàìàð ï³øîâ áè-
òè ó äçâ³íèöþ, áî ïî÷èíàëàñÿ
ñëóæáà. Äî íüîãî ï³äá³ãëè õëîï-
ö³ ³ ïî÷àëè ëóïöþâàòè”. ßê ïî-
â³äîìèëà æ³íêà, ó ïðåäñòàâíèê³â
³íîâ³ðö³â áóëè ãàçîâ³ áàëîí÷èêè,
ÿê³ âîíè âèêîðèñòàëè. Îõîðîíà
öåðêâè âèçâàëà ì³ë³ö³þ òà øâèä-
êó äîïîìîãó. Äî ë³êàðí³ â³äâåç-
ëè îõîðîíöÿ òà ïàëàìàðÿ, êîò-
ðîìó ïîïàâ â î÷³ ñëüîçîã³ííèé
ãàç. ×åðåç ê³ëüêà ãîäèí ï³ñëÿ ³í-
öèíäåíòó ïðî á³éêó á³ëÿ öåðêâè
íàãàäóâàëè ëèøå âèòîïòàí³
êëóìáè òà ïåðåêèíóò³ ãîðùèêè ç
êâ³òàìè.

ßê ðîçïîâ³ëè “Õðåùàòèêó” â
òåðèòîð³àëüíîìó â³ää³ëêó ì³ë³ö³¿
¹ 4 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó, íà
ì³ñö³ ç³òêíåíü áóëà ïðèñóòíÿ îïå-
ðàòèâíà ãðóïà, ÿêà ñêëàëà ïðîòî-
êîë òà ïðèéíÿëà çàÿâè â³ä ïî-
ñòðàæäàëèõ ñòîð³í. Ïðàâîîõîðîí-
ö³ ï³äòâåðäèëè ôàêò á³éêè òà çà-
ïåâíèëè, ùî ñïðàâó ðîçñë³äóþòü.

Äàë³ ð³äíîâ³ðè ïåðåéøëè äî
ïàì’ÿòíèêà Íåñòîðó-ë³òîïèñöþ,
äå ïðîâåëè êîðîòêèé îáðÿä ïîìè-
íàííÿ. Ïîðó÷ çíàõîäèëèñÿ ì³ë³-
ö³îíåðè òà ìàøèíà ç ÎÌÎÍîì.

Ï³çí³øå îðãàí³çàòîðè ç³áðàëè
ãðîìàäó íà Ñï³âî÷îìó ïîë³, äå ðîç-
äàëè ïîìèíàëüíèé õë³á. Ïðî òàêèé
íàì³ð ó çàÿâ³ ïðî ïðîâåäåííÿ òðèç-
íè íå çãàäóâàëîñÿ, òîìó ì³ë³ö³î-
íåðè ñóïðîâîäæóâàòè ð³äíîâ³ð³â íå
ñòàëè. Çàõ³ä ïðîéøîâ ñïîê³éíî.
“Õðåùàòèê” â³äñòåæóâàòèìå ðîç-
ñë³äóâàííÿ ñïðàâè

Ðåë³ã³éí³ îáðÿäè 
çàê³í÷èëèñÿ êðîâ’þ
Ð³äíîâ³ðè òà ïðàâîñëàâí³ õðèñòèÿíè íå ïîä³ëèëè
òåðèòîð³þ

Рідновіри протиставляють свої давні традиції цер ві
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