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ЄВГЕН КАРАСЬ РОЗПОЧАВ
НАСТУП НА ЧИНОВНИКІВ
підтримавши ініціатив Леоніда
Черновець о о щодо звільнення
олови Подільсь о о район
Єв ена Романен а

Юрій ШЕВЧУК:
“МОЇ КУМИРИ —
ГРАФ КАПОТО
І БАТЬКО
МАХНО”
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ОФІСНИЙ ЦЕНТР НА ПОЗНЯКАХ
НЕДОПРАЦЮВАЛИ
Містоб дівна рада не по одила
запропонований прое т б дівництва
ба атоф н ціонально о омпле с
на проспе ті Бажана

Êëàí Á³äíèõ 
îáëàøòóâàâ àïàðòàìåíòè
çà ðàõóíîê ïàö³ºíò³â Æîâòíåâî¿ ë³êàðí³

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Учора Контрольно-ревізійне правління
під час перевір и Центральної лінічної
місь ої лі арні, я за старою пам'яттю
називають Жовтневою, та інвентариза-
ції її приміщень виявило приховані
лю с-апартаменти. Я повідомив "Хре-
щати " в. о. оловно о лі аря ліні и
Оле сій Воли , дво імнатне помеш ан-
ня б ло облаштовано на території лі-
арні. Сво о час йо о ви ористов вав
олишній заст пни Оле сандра Омель-
чен а з питань охорони здоров'я Вале-
рій Бідний.

Òîé, õòî õî÷ ðàç ïîáóâàâ ó Æîâòíåâ³é, çãàäóþòü â³ä-
â³äèíè ³ç æàõîì: ðîçáèò³ ï³ä’¿çäè, íàï³âàâàð³éí³ êîð-
ïóñè, ïàëàòè, ùî äàâíî íå áà÷èëè ðåìîíòó, íàâ³òü
êîñìåòè÷íîãî — âñå öå ÿñêðàâèé ïðèêëàä ãîñïîäà-
ðþâàííÿ ñ³ìåéíîãî êëàíó Á³äíèõ ó ñòîëèö³. Ñâîãî ÷à-
ñó êåð³âíèöòâî ë³êàðí³ “ïåðåñåëèëî” “øâèäêó äîïî-
ìîãó” â ï³äâàë îäíîãî ç êîðïóñ³â, äå åêñòðåíà ñëóæ-
áà ïðàöþº é äîñ³. Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÊÌÄÀ Ëþäìèëè
Êà÷óðîâî¿, íàðàç³ ë³êàðíÿ â êîìàòîçíîìó ñòàí³: íå-
ãàéíîãî ðåìîíòó ïîòðåáóþòü â³ää³ëåííÿ íåéðîõ³ðóð-
ã³¿, ã³íåêîëîã³¿, íåâðîëîã³¿, îôòàëüìîëîã³¿ òà øê³ðíî-
âåíåðîëîã³÷íå. Çã³äíî ³ç ðîçïîðÿäæåííÿì Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî, ç ì³ñüêîãî áþäæåòó âæå âèä³ëåíî
ìàéæå 10 ìëí ãðí íà íåâ³äêëàäíå ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîá-
ëåì óñòàíîâè.

За інчення на 2-й стор.

Àíäð³¿âñüêà 
öåðêâà ç’¿æäæàº
íà Ïîä³ë
Ïðîòå ó ì³í³ñòåðñòâ³ 
Íåñòîðà Øóôðè÷à íå ïîñï³øàþòü 
³ç ïîðÿòóíêîì ñâÿòèí³

Ìèíóëîãî òèæíÿ ì³í³ñòð ç
ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é
Óêðà¿íè Íåñòîð Øóôðè÷ ïîâ³-
äîìèâ ïðî ñòâîðåííÿ êîì³ñ³¿,
êîòðà ïîâèííà çàéíÿòèñÿ ïî-
ðÿòóíêîì Àíäð³¿âñüêî¿ öåðêâè.
Îñòàíí³ì ÷àñîì àêòèâ³çóâàâñÿ
çñóâ ´ðóíò³â ïàãîðáà, íà ÿêîìó
çâåäåíî õðàì. Êð³ì òîãî, äå-
ôîðìóºòüñÿ ñàìà áóä³âëÿ. Îñ-
ê³ëüêè öåðêâà çâåäåíà íà ́ ðóí-
òàõ äâîõ òèï³â, òî îñ³äàþòü âî-
íè ç ð³çíîþ øâèäê³ñòþ. Òð³-

ùèíè äîñÿãàþòü 4—6 ñì ó øè-
ðèíó. Îñê³ëüêè Àíäð³¿âñüêà
öåðêâà — ³ñòîðè÷íî-àðõ³òåêòóð-
íà ïàì’ÿòêà íàö³îíàëüíîãî çíà-
÷åííÿ, ô³íàíñóâàòè ðîáîòè ïî-
âèíåí Êàáì³í.

Ó ïðåñ-ñëóæá³ ÌÍÑ “Õðåùà-
òèêó” íàðàç³ íå ïîâ³äîìèëè, õòî
êîíêðåòíî âõîäèòü äî ñêëàäó
êîì³ñ³¿ ³ êîëè âîíà ðîçïî÷íå ðî-
áîòó
Продовження в наст пном

номері “Хрещати а”.

Õðåùàòèê 
³ êàøòàíè âèçíàí³
çà ñèìâîëè ñòîëèö³
Êèÿíè âèçíà÷èëèñÿ, ç ÷èì
äëÿ íèõ àñîö³þºòüñÿ ì³ñòî
Îëåã ÀÐÒÅÌ×ÓÊ
cïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Я свідчать оприлюднені мин ло о тижня рез льтати
дослідження, проведено о з 26 липня до 8 серпня
цьо о ро Центром соціальних і політичних дослі-
джень "СОЦИС" на замовлення азети "Хрещати "
та тижневи а "У раїнсь а столиця", для иян Київ
перед сім асоціюється зі столицею У раїни. Респон-
дентам та ож пропон вали самостійно визначити,
що є символом Києва. Лідир ючі позиції зайняли
та і: иївсь і аштани — 29%, історичні визначні
пам'ят и — 21% і центральна в лиця міста, Хреща-
ти , — 13%.

Ñîö³îëîãè çàïèòàëè ó êèÿí, ùî, íà ¿õíþ äóìêó, º ñèìâîëîì ñòî-
ëèö³ (îáðàçè, ïîíÿòòÿ, ÿâèùà). ßê ñâ³ä÷àòü â³äïîâ³ä³, ë³äåðàìè ñòà-
ëè òàê³ ñèìâîëè: êè¿âñüê³ êàøòàíè — 29%, ³ñòîðè÷í³ âèçíà÷í³
ïàì’ÿòêè — 21% ³ öåíòðàëüíà âóëèöÿ ì³ñòà, Õðåùàòèê, — 13%.

За інчення на 3-й стор.
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²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Напри інці мин ло о тижня міністр з питань надзви-
чайних сит ацій Нестор Ш фрич повідомив про
створення спеціальної омісії для порят н Андріїв-
сь ої цер ви. Я з'яс вав "Хрещати ", до сьо одні
омісію не створено. За останні місяці а тивіз вався
зс в ґр нт на па орбі. Крім то о, в ф ндаменті б -
дівлі збільшилися тріщини до 4—6 см.
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Ши арна хня Валентина Бідно о для проведення “ділових” пере оворів...
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Êèÿíàì äîïîìîæóòü àäðåñíî
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-

âåöüêèé ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ùîäî íà-
äàííÿ, çã³äíî ç ð³øåííÿì á³ëüøîñò³ äåïóòà-
ò³â Êè¿âðàäè, îäíîðàçîâî¿ àäðåñíî¿ ìàòåð³-
àëüíî¿ äîïîìîãè ç íàãîäè â³äçíà÷åííÿ Äíÿ
íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè. ßê ïîâ³äîìèëà ó÷îðà
“Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðå-
íà Ê³ëü÷èöüêà, öå ðîçïîðÿäæåííÿ ïðèéíÿ-
òî ç ìåòîþ äîäàòêîâîãî ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
îêðåìèõ êàòåãîð³é ìàëîçàõèùåíèõ âåðñòâ íà-
ñåëåííÿ Êèºâà. Çîêðåìà ïåðåäáà÷åíî âèä³-
ëåííÿ êîøò³â â ñóì³ 28962,33 òèñ. ãðí. Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íà-
ñåëåííÿ äëÿ íàäàííÿ îäíîðàçîâî¿ ìàòåð³àëü-
íî¿ äîïîìîãè. Â³äïîâ³äíî äî öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ äîïîìîãó îòðèìàþòü ïðèáëèçíî 387
òèñÿ÷ êèÿí

Ìåòðîïîë³òåí ÷åêàº 
íà ³íâåñòèö³¿

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, ïðè áóä³â-
íèöòâ³ ñòàíö³é ìåòðîïîë³òåíó Êóðåí³âñüêî-
×åðâîíîàðì³éñüêî¿ òà Ïîä³ëüñüêî-Âîñêðå-
ñåíñüêî¿ ë³í³é çàëó÷àòü ³íâåñòèö³éí³ êîøòè.
Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ. “Â³äïîâ³äíèì ðîç-
ïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî âæå çàòâåðäæåíèé
ïåðåë³ê ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â äëÿ ðåàë³çà-
ö³¿ ¿õ íà êîíêóðñíèõ çàñàäàõ. Êè¿âñüêå ³í-
âåñòèö³éíå àãåíòñòâî ìàº äî æîâòíÿ ï³äãî-
òóâàòè ì³ñòîáóä³âí³ îá´ðóíòóâàííÿ, ïðîâåñ-
òè ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ òà îòðèìàòè ïî-
òð³áí³ ïîãîäæåííÿ ùîäî ìîæëèâîñò³ ðåàë³-
çàö³¿ öèõ ïðîåêò³â”,— íàãîëîñèâ Äåíèñ
Áàññ. Çà éîãî ñëîâàìè, äî ïåðåë³êó ³íâåñ-
òèö³éíèõ îá’ºêò³â óâ³éøëî 17 ñòàíö³é ìåò-
ðîïîë³òåíó

Äèðåêòîðà ñòîìàòîëîã³¿
çâ³ëüíåíî ÷åðåç íåäîñòà÷ó

Çà ãðóá³ ïîðóøåííÿ ô³íàíñîâî-áþäæåò-
íî¿ äèñöèïë³íè ðîçïîðÿäæåííÿì ÊÌÄÀ ç
ñüîãîäí³øíüîãî äíÿ çâ³ëüíåíî ç ïîñàäè äè-
ðåêòîðà ÊÏ “Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñòîìàòîëîã³÷-
íà ïîë³êë³í³êà” Àíàòîë³ÿ Êðóòÿ. ßê ïîâ³äî-
ìèëà ó÷îðà “Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà, ï³ä ÷àñ ñïåö³àëü-
íî¿ ïåðåâ³ðêè öüîãî ï³äïðèºìñòâà ïàí Êðóòü
êàòåãîðè÷íî â³äìîâèâñÿ íàäàâàòè â³äïîâ³ä-
í³ äîêóìåíòè òà âñ³ëÿêî ïðîòèä³ÿâ ä³ÿëüíî-
ñò³ ôàõ³âö³â ñòîëè÷íî¿ ìåð³¿. Ó çâ’ÿçêó ç öèì
äî ïåðåâ³ðêè áóëî çàëó÷åíî ïðàâîîõîðîíí³
òà êîíòðîëþþ÷³ îðãàíè. Äî ðîçñë³äóâàííÿ
ôàêò³â íåäîñòà÷³ ìàéíà íà ñóìó 42017,00
ãðí òà ïåðåäà÷³ â îðåíäó ïðèì³ùåíü áåç íà-
ëåæíîãî îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â äîëó÷èëî-
ñÿ Øåâ÷åíê³âñüêå ÐÓ ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â
Êèºâ³

Ìåð ðîçïîðÿäèâñÿ 
çàêóïèòè êàâóíè

Çà ³í³ö³àòèâîþ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, çà ðàõóíîê ì³ñü-
êîãî áþäæåòó äëÿ êèÿí íèí³øíüîãî ðîêó çà-
êóïëÿòü 2008 òîíí êàâóí³â, òîä³ ÿê òîð³ê öåé
ïîêàçíèê ñòàíîâèâ 19493 òîííè. Íàðàç³ äî
ñòîëèö³ çàâåçåíî âæå ïîíàä 30 % â³ä çàïëà-
íîâàíîãî — ïîíàä 6 òèñ. òîíí, õî÷à óìîâè
âèðîùóâàííÿ áàøòàííèõ êóëüòóð íà ï³âäí³
Óêðà¿íè áóëè âêðàé íåñïðèÿòëèâèìè. Ïðî öå
“Õðåùàòèê” ïîâ³äîìèëà çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà

Â³ðìåíñüê³é öåðêâ³ 
ïðîïîíóþòü 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó

Ì³ñüêà âëàäà ãîòîâà ï³äïèñàòè óãîäó ç Â³ð-
ìåíñüêîþ Àïîñòîëüñüêîþ öåðêâîþ Óêðà¿í-
ñüêî¿ ºïàðõ³¿. ÊÌÄÀ ï³äãîòóâàëà ïðîòîêîë,
â ÿêîìó çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ì³ñüêà âëàäà ïî-
ãîäæóºòüñÿ íàäàòè çàì³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè íà âóë. Êîñòÿíòèí³âñüê³é, 28-30 ³íøó çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó àíàëîã³÷íî¿ ïëîù³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà öåðêâè. Çîêðåìà ó ïðîòîêîë³ çàçíà-
÷åíî, ùî Àïîñòîëüñüêà öåðêâà ïîäàº äî ì³ñü-
êî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çàÿâó ç ïðîïîçèö³ºþ ïðî
äîñòðîêîâå ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,30 ãà. Îäíî÷àñ-
íî ç ïîäàííÿì çàÿâè ì³ñüêà àäì³í³ñòðàö³ÿ
íàäàº çãîäó íà âèä³ëåííÿ àíàëîã³÷íî¿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè

ªâãåí Êàðàñü ðîçïî÷àâ 
íàñòóï íà ÷èíîâíèê³â
ï³äòðèìàâøè ³í³ö³àòèâó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ùîäî
çâ³ëüíåííÿ ãîëîâè Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ªâãåíà Ðîìàíåíêà

Òðîõè á³ëüøå äâîõ òèæí³â òîìó ãëàâà
Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ªâãåí
Ðîìàíåíêî ïîîá³öÿâ, ùî ç ãàëåðåé ³ ìàé-
ñòåðåíü íà Àíäð³¿âñüêîìó óçâîç³ õóäîæ-
íèê³â íå âèñåëÿòèìóòü. Â³í çàÿâèâ, áóö³ì-
òî ç îðåíäàðÿìè ïðèì³ùåíü àâòîìàòè÷-
íî ïðîäîâæàòü äîãîâîðè.

“Ìèòöÿì, ÿêèõ âèñåëÿþòü, ïîäîâæèëè
ñòðîê îðåíäè, àëå ç äóæå íåçðîçóì³ëèì
ôîðìóëþâàííÿì,— ðîçïîâ³â “Õðåùàòè-
êó” ïàí Êàðàñü.— Ïðèì³ùåííÿ Àñîö³àö³¿
ä³ÿ÷³â ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà Óêðà¿íè é äî-
ñ³ çàõîïëåíå, à òàì ìàéæå 300 ðîá³ò ïðî-
â³äíèõ õóäîæíèê³â. Ç áîêó ïàíà Ðîìàíåí-
êà — öå íàðóãà íàä ñâî¿ì ñëîâîì. Äèâ-
íî, ùî ñòàâëåííÿ äî ö³ííîñòåé äëÿ ãîëî-
âè ðàéîíó çàëåæèòü â³ä òèñêó êèÿí. Öå
ñóïåðå÷èòü ðîçóì³ííþ ïîñàäè, ÿêó â³í
îá³éìàº. Ìàºìî íàä³þ, ùî ãàðàíò Êîí-
ñòèòóö³¿ âáîë³âàº çà êóëüòóðíèé ñïàäîê
íàö³¿ é ïðèéìå ïðàâèëüíå ð³øåííÿ”.

Ó ëèñò³ äî Ïðåçèäåíòà çîêðåìà éäåòü-
ñÿ: “Êîì³òåò çâåðòàºòüñÿ äî Âàñ ³ç ïðî-
õàííÿì, ÿêå â³äïîâ³äàº ñèòóàö³¿ — çâ³ëü-
íèòè ñâî¿ì óêàçîì ç ïîñàä ó êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é òà ðàéîííèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñ-
òðàö³ÿõ òèõ ïîñàäîâö³â, ÿê³ ñâîº ïðèçíà-
÷åííÿ âáà÷àþòü âèíÿòêîâî â òîìó, ùîá
ÿêîìîãà á³ëüøå çàðîáèòè ãðîøåé çà ðà-
õóíîê çíèùåííÿ âñüîãî òîãî, ùî òâîðèòü
óêðà¿íñüêó íàö³îíàëüíó êóëüòóðó, äóõîâ-
í³ñòü, ³íòåëåêò íàö³¿”.

Òàêèé êðîê ç áîêó ïàíà Êàðàñÿ º ïðî-
äîâæåííÿì áîðîòüáè íåùîäàâíî ñòâîðå-
íîãî íèì êîì³òåòó “Êóëüòóðà ïðîòè âàí-
äàë³â”, êóäè ââ³éøëè ïðåäñòàâíèêè øè-
ðîêèõ ê³ë êè¿âñüêî¿ òâîð÷î¿ ³íòåë³ãåíö³¿.

Íà ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ñàéòó êîì³òåòó
“Êóëüòóðà ïðîòè âàíäàë³â” íà çàïèòàííÿ,

ÿêèì ÷èíîì ìîæíà âðÿòóâàòè ìèòö³â â³ä
âèñåëåííÿ ç Àíäð³¿âñüêîãî óçâîçó Ïîä³ëü-
ñüêîþ âëàäîþ, 36 % êèÿí â³äïîâ³ëè, ùî
òðåáà áîðîòèñÿ çà óñóíåííÿ êåð³âíèêà
öüîãî ðàéîíó ªâãåíà Ðîìàíåíêà â³ä âëà-
äè, à 11% — ùî ïîòð³áíà àïåëÿö³ÿ äî êå-
ð³âíèöòâà äåðæàâè òà ì³ñòà

Єв ен Карась проти районних бюро ратів

Î Ô ² Ö ² É Í Î  

Êëàí Á³äíèõ îáëàøòóâàâ
àïàðòàìåíòè

За інчення. Почато на 1-й стор.

Ï³ä êåðóâàííÿì Âàëåíòèíà Á³äíîãî,
ñèíà êîëèøíüîãî çàñòóïíèêà Îëåêñàíäðà
Îìåëü÷åíêà, à íèí³ çàñòóïíèêà ì³í³ñòðà
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Âàëåð³ÿ Á³äíîãî, ÷è íå
ïîëîâèíó ë³êàðí³ ïåðåäàíî ï³ä ïðèâàòíó
çàáóäîâó àáî çðóéíîâàíî. Óçÿâøè â ðó-
êè ñâîãî ÷àñó âñþ ìåäè÷íó ñôåðó ì³ñòà,
êëàí Á³äíèõ óñ³ áþäæåòí³ êîøòè íà ìå-
äèöèíó êîíòðîëþâàâ îñîáèñòî òà âèêî-
ðèñòîâóâàâ íà âëàñí³ ïîòðåáè. Ñê³ëüêè
ëèøàëîñÿ â³ä òîãî ë³êàðí³, äîñòåìåííî
íåâ³äîìî.

Íàðàç³ ÊÐÓ âæå ìàº äîñòàòíüî ï³äòâåð-
äæåíü ùîäî çëîâæèâàííÿ êîëèøíüîãî
êåð³âíèöòâà Æîâòíåâî¿ ë³êàðí³. Íåâäîâ-
ç³ â³äïîâ³äí³ äîêóìåíòè ïåðåäàäóòü ïðà-
âîîõîðîííèì îðãàíàì.

Òàêîæ ó÷îðà ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè íà öî-
êîëüíîìó ïîâåðñ³ â³ää³ëåííÿ õ³ðóðã³¿ âè-
ÿâëåíî ïðèì³ùåííÿ äîñèòü ñïåöèô³÷-
íîãî õàðàêòåðó. Ðàçîì ³ç ïðàö³âíèêàìè
ÊÐÓ êîðåñïîíäåíò “Õðåùàòèêà” ÷è íå
ïåðøèì ç “ïðîñòèõ ñìåðòíèõ” ïîòðàïèâ
äî ïðèâàòíèõ àïàðòàìåíò³â Âàëåð³ÿ Á³ä-

íîãî, îáëàøòîâàíèõ éîãî ñèíîì, Â³òà-
ë³ºì Á³äíèì. Çîâí³ âõ³ä äî “áóíêåðà”
í³÷èì íå â³äð³çíÿâñÿ, àëå, êîëè ïîòðà-
ïèëè âñåðåäèíó, âñ³ áóëè, ì’ÿêî êàæó-
÷è, øîêîâàí³. Ïîáà÷èëè ùîñü ñõîæå íà
äâîê³ìíàòíèé ëþêñ, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç
ïåðåäïîêîþ, âàííî¿ ê³ìíàòè, òóàëåòó òà
ñòàö³îíàðíî¿ êóõí³. Íà âèãëÿä ïîìåø-
êàííÿ “òÿãíå” ùîíàéìåíøå íà ÷îòèðè
ç³ðêè. Ïðèçíà÷åííÿ “äîì³âêè” áåç â³-
êîí òà ç îêðåìèì áðîíüîâàíèì âèõîäîì
ó äâ³ð ÊÐÓ äîñòåìåííî âèçíà÷èòè íå
çìîãëî. ×è-òî ïàëàòà, ÷è ãîòåëü: âåëè-
êèé îá³äí³é ñò³ë, øê³ðÿí³ äèâàíè, â³äåî-
òåõí³êà, êàðòèíè íà ñò³íàõ, àâòîíîìíà
ñèñòåìà êîíäèö³þâàííÿ òà îïàëåííÿ.
Ïðèì³ùåííÿ ðîçðàõîâàíå, ïåâíî, íà
ùîñü á³ëüøå, í³æ â³äïî÷èíîê. ßêèì
êîøòîì âñå öå îáëàøòóâàëè, ìàº âèçíà-
÷èòè êîì³ñ³ÿ, àëå ÿñíî îäíå: ÷èìàëà ÷àñ-
òèíà ãðîøåé, âèä³ëåíà íà ïîòðåáè ë³-
êàðí³, îñ³ëà ç “äîçâîëó” Á³äíîãî ñàìå
òóò.

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, â÷îðà
Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè

âèäàëî íàêàç ïðî âëàñíó ïåðåâ³ðêó ÿê
Æîâòíåâî¿ ë³êàðí³, òàê ³ ä³ÿëüíîñò³ Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
ÊÌÄÀ. Òàêîæ ñòàëî â³äîìî, ùî öåé íà-
êàç ìàº íèçêó íåâ³äïîâ³äíîñòåé, ÷åðåç
ùî þðèäè÷íî¿ ñèëè íå ìàº. Òàê, ÌÎÇ,
ïîñèëàþ÷èñü íà ð³øåííÿ çáîð³â ïðàö³â-
íèê³â ë³êàðí³ òà çãîäó íà ïåðåâ³ðêó, íà-
ðàç³ ö³º¿ çãîäè íå ä³ñòàâàâ, áî çáîð³â íå
ïðîâîäèëè. Òàêîæ äî ñêëàäó êîì³ñ³¿, ÿêà
ìàº ïåðåâ³ðèòè ïàí³ Êà÷óðîâó, ââ³éøîâ
íà÷àëüíèê ÃÓ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Ëüâ³â-
ñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ùî òåæ ïðî-
òèð³÷èòü çàêîíîäàâñòâó.

Îòæå, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâêè, ùî
Âàëåð³é Á³äíèé, ïðèêðèâàþ÷èñü ì³í³ñ-
òåðñüêèìè íàêàçàìè, ñïðîáóº óíèêíóòè
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñêîºíå òà, ìîæëèâî,
ïîìñòèòèñÿ íà÷àëüíèêîâ³ ÃÓ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ ÊÌÄÀ Ëþäìèë³ Êà÷óðîâ³é çà
³í³ö³éîâàíó ïåðåâ³ðêó êë³í³êè é âèêðèò³
ôàêòè, êîòð³ ñâ³ä÷àòü ïðîòè ñ³ìåéñòâà
Á³äíèõ

Оле ПОНОМАРЬОВ,
“Хрещати ”
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Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора олова Комітет "К льт -
ра проти вандалів", президент
Асоціації діячів с часно о мис-
тецтва Єв ен Карась надіслав
Президентові У раїни Ві тор
Ющен офіційний лист, в я о-
м зверн вся до ньо о з прохан-
ням звільнити посадовців иїв-
сь ої місь ої та районних держ-
адміністрацій, отрі пра н ть на-
житися на льт рі. Цим ро ом
пан Карась, чия Асоціація теж
постраждала від рейдерсь о о
захват з бо районної влади,
сподівається захистити льт р-
н спадщин .

çà ðàõóíîê ïàö³ºíò³â Æîâòíåâî¿ ë³êàðí³



ÓÍÁ ââàæàº, 
ùî áåç Êîñòåíêà ³ Ïëþùà
â³çüìóòü á³ëüøå

Ó÷îðà ãîëîâà “Óêðà¿íè Ñîáîðíî¿” Òåòÿ-
íà ßõåºâà ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó”, ùî ¿¿
ïîë³òè÷íà ñòðóêòóðà ñï³ëüíî ³ç Ïàðò³ºþ
÷îðíîáèëüö³â óòâîðèòü äî ê³íöÿ òèæíÿ ïå-
ðåäâèáîð÷èé àëüÿíñ — “Óêðà¿íñüêèé íà-
ðîäíèé áëîê”, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó âèáîðàõ-
2006.

ÓÍÁ íà âèáîðàõ-2006 íàáðàâ 1,8% ãîëî-
ñ³â. Íàéá³ëüøîþ ïîë³òè÷íîþ ñòðóêòóðîþ
áëîêó áóëà ÓÍÏ Þð³ÿ Êîñòåíêà. Òåòÿíà ßõå-
ºâà ³ ãîëîâà ÷îðíîáèëüñüêî¿ ïàðò³¿ Ìèõàéëî
Óìàíåöü ñïîä³âàþòüñÿ, ùî áåç Êîñòåíêà òà
Ïëþùà ¿õí³é áëîê áóäå á³ëüø óñï³øíèì. Çà-
ñòóïíèê Òåòÿíè ßõåºâî¿ Ñåðã³é Ñåìåíåöü
ïîâ³äîìèâ, ùî ÓÍÁ ïëàíóº çäîáóòè 4-5%. Çà
¿¿ ñëîâàìè, çâåðíåííÿ íà ï³äòðèìêó áëîêó
“áåç Êîñòåíêà ³ Ïëþùà” âæå íàäðóêîâàíå ³
ïîøèðþâàòèìóòü ãîëîâè ñàä³âíè÷èõ ³ ãîðîä-
í³õ òîâàðèñòâ.

Ó÷îðà ãîëîâà Ñï³ëêè ñàä³âíèê³â òà ãîðîä-
íèê³â Óêðà¿íè ßðîïîëê Ê³çþê ï³äòâåðäèâ
“Õðåùàòèêó”, ùî “16 ëèïíÿ íà çàñ³äàíí³
Âñåóêðà¿íñüêî¿ ðàäè çàòâåðäæåíî òåêñò çâåð-
íåííÿ íà ï³äòðèìêó öüîãî áëîêó. Çàêîí ìè
íå ïîðóøèëè, áî ïîøèðþâàòèìåìî çâåðíåí-
íÿ ëèøå òîä³, êîëè ïî÷íåòüñÿ îô³ö³éíà àã³-
òàö³ÿ”

Â³éíà çà 5 ì³ëüéîí³â 
ãîëîñ³â

Ó÷îðà ðå÷íèê ÌÇÑ Ñåðã³é Äåùèöÿ íà çà-
ïèòàííÿ “Õðåùàòèêà” çàçíà÷èâ, ùî “ê³ëü-
ê³ñòü òèõ, õòî ïåðåáóâàº íà êîíñóëüñüêîìó
îáë³êó çà êîðäîíîì ïîñò³éíî çðîñòàº: íà “âè-
áîðàõ-2004 ð.— 348 òèñÿ÷, ó 2006 ð.— 422
òèñÿ÷³”.

Î÷³êóþòü, ùî äî ê³íöÿ âåðåñíÿ ê³ëüê³ñòü
çàêîðäîííèõ âèáîðö³â çá³ëüøèòüñÿ äî 500
òèñÿ÷. Ïðîòå ê³ëüê³ñòü ä³ëüíèöü íå çá³ëü-
øóºòüñÿ. Ñüîãîäí³ º 115 çàêîðäîííèõ âè-
áîð÷èõ ä³ëüíèöü. Ó 2006 ð. — ¿õ áóëî 116.
Çà åêñïåðòíèìè îö³íêàìè, ñüîãîäí³ çà êîð-
äîíîì ïåðåáóâàº ìàéæå 5 ìëí ãðîìàäÿí
Óêðà¿íè. Êóäè ïîä³íåòüñÿ ðåøòà 4,5 ìëí âè-
áîðö³â, ÷è íå ïðîãîëîñóþòü ¿õí³ìè ïàñïîð-
òàìè çà íèõ?

Ùîá çàïîá³ãòè öüîìó, çà ðîçïîðÿäæåííÿì
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â óêðà¿íö³, ÿê³ âè¿æäæàþòü
çà êîðäîí, ïîâèíí³ çàïîâíþâàòè âè¿çí³ àí-
êåòè.

“Ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ çà
êîðäîíîì ³ íå ïîäàäóòü çàÿâó ÷è ñêàðãó çà 5
äí³â äî ïðîâåäåííÿ âèáîð³â, íå çìîæóòü ïðî-
ãîëîñóâàòè 30 âåðåñíÿ 2007 ðîêó”,— çàÿâèâ
ãîëîâà Ðîáî÷î¿ ãðóïè îáë³êó âèáîðö³â, ùî
ìåøêàþòü àáî ïåðåáóâàþòü çà êîðäîíîì,
Ñåðã³é Ïîãîðåëüöåâ.

Âèáîðö³ ç Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè ÷àñò³øå âè¿ç-
äÿòü íà íåëåãàëüíó ðîáîòó äî ªâðîïè ³ íå ìà-
þòü çâè÷êè ðåºñòðóâàòèñÿ. Ñõ³äíÿêè òðàäè-
ö³éíî ¿äóòü äî Ðîñ³¿. ¯ì ëåãøå ïîâåðíóòèñÿ
äî Óêðà¿íè ó äåíü âèáîð³â. Òàêèì ÷èíîì
Ñåêðåòàð³àò Ïðåçèäåíòà äîïîìàãàº çá³ëüøè-
òè ê³ëüê³ñòü çàêîðäîííèõ âèáîðö³â, à Êàá³-
íåò Ì³í³ñòð³â íàìàãàºòüñÿ ¿õ çìåíøèòè íà çà-
õîä³ Óêðà¿íè. Òóò º çà ùî áîðîòèñÿ — ö³íà
ìîæëèâî¿ ôàëüñèô³êàö³¿ íå ìàëà — 5 ì³ëü-
éîí³â ãîëîñ³â. Öüîãî äîñòàòíüî, ùîáè áóäü-
ÿê³é ñèë³ ïðîéòè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè, çàóâà-
æóþòü åêñïåðòè

Іван РИБАЛКО, Денис ПРУЦ
“Хрещати ”
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О олошення

Відповідно до частини восьмої

статті 57 За он У раїни

“Про вибори народних деп татів У раїни”

повідомляємо, що 17 серпня 2007 ро

о 12 одині приміщенні онференц-зал

Національної бібліоте и У раїни

імені В. І. Вернадсь о о

(м. Київ, в л. 40-річчя Жовтня, 3)

відб деться др е засідання ХVI

позачер ово о з’їзд Партії Зелених

У раїни щодо вис вання андидатів

народні деп тати У раїни.

Õðåùàòèê ³ êàøòàíè
âèçíàí³ çà ñèìâîëè ñòîëèö³

За інчення. Почато на 1-й стор.

Òàêîæ ñîö³îëîãè çàïèòàëè, ç ÷èì ó æè-
òåë³â ñòîëèö³ àñîö³þºòüñÿ Êè¿â (îáðàçè,
ïîä³¿, ïîíÿòòÿ, ÿâèùà). Ïåðåäóñ³ì Êè¿â
äëÿ íèõ — ñòîëèöÿ Óêðà¿íè ( 63%), ïî-
ò³ì — Áàòüê³âùèíà (32%), êàøòàíè ³ ìå-
ãàïîë³ñ (ïî 27% â³äïîâ³äíî).

Ó çàâòðàøíüîìó íîìåð³ “Õðåùàòèê”
ïðîäîâæèòü ïóáë³êóâàòè ðåçóëüòàòè ñî-
ö³îëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ “Ñïðàâæí³é
êèÿíèí. Ïîïåðåäí³é ïîðòðåò”.

Під час дослідження “Справжній иянин.
Попередній портрет” столиці У раїни
проведено 1200 інтерв’ю за вибір ою(за
статтю і ві ом), що репрезент є доросле
населення міста (після 18 ро ів), всіх 10
адміністративно-територіальних районах.
Середня тривалість інтерв’ю — 15 хвилин.
Метод збирання інформації — індивід -
ально вдома респондента (face-to-face).
Випад ова похиб а вибір и (довірчий ін-
тервал) становить 2,8 %.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Андрій КУРКОВ, письменни :
— Ті 10% — це с оріше орінні ияни, я і відч вають це місто. Во-

ни т т народилися і роз міють йо о. А всі інші — просто приїжджі,
особливо, оли жив ть десь на Хар івсь ом масиві або Троєщи-
ні. Для них Київ — лише ба атоповерхів и. Символом Києва є, зви-
чайно ж та и, Андріївсь ий звіз. Анало ів та ої в лиці я ніде не
бачив. Вона, мов рі а, я а об’єдн є верхнє і нижнє місто та впа-
дає в Поділ.

Василіса ФРОЛОВА, телевед ча:
— Я та ож не мож назвати Київ абсолютним європейсь им міс-

том. Сміття нав оло, вибоїни на доро ах, низь а я ість обсл ов -

вання ресторанах і ма азинах. Коли продавці почн ть роз міти,
що потрібно працювати для лієнта, тоді можна б де про це ово-
рити. А ще льт ра поведін и — просто нія а, ріння в ромад-
сь их місцях, льт ра розмови по мобільном телефон ...
Для мене символом Києва є аштани. Маб ть том , що хочеться

їх бачити віт чими, але не вдається. Я вже 4 ро и в Києві, та жод-
но о раз не бачила, я палають їхні свіч и.

Стас ЯНКЕЛЕВСЬКИЙ, телевед чий:
— Маб ть, зарплатня малень а, от і не вважають через це Київ єв-

ропейсь ою столицею. Для мене символ Києва — все ж та и Хреща-
ти . Це для мос вичів оловна озна а столиці У раїни — аштани.

18

2

3

3

4

4

6

7

7

10

13

21

29

Інше

Цер ви, собори Києва

Влада, центральні ор ани влади (ВРУ, Президент),
державна символі а

Б дівництво міста, новоб дови

Засновни и міста Києва, епоха нязів, Київсь а Р сь

Майдан Незалежності

Пам'ятни и людям, подіям, історичні місця

Дніпро, мости через ньо о

Красиве, зелене місто (пар и, фонтани і та далі)

Столиця У раїни, вели е місто, с часне, ме аполіс

Хрещати

Історичні архіте т рні визначні пам'ят и (Софія
Київсь а, Печерсь а лавра, Золоті ворота, Андріївсь ий

Київсь і аштани

Ïåòðî Ñèìîíåíêî õî÷å ñòàòè 
Îëåêñàíäðîì Ìîðîçîì
Ó Ïàðò³¿ ðåã³îí³â çàÿâè ë³äåðà êîìóí³ñò³â íàçèâàþòü 
ïðèâàòíèìè ðîçìîâàìè

Ë³äåð ÊÏÓ Ïåòðî Ñèìîíåíêî ï³ä ÷àñ
ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ ïîâ³äîìèâ, ùî ïèòàí-
íÿ ïðî éîãî ñï³êåðñòâî âæå îáãîâîðåíî
ç Ïàðò³ºþ ðåã³îí³â. Ë³äåð ÊÏÓ òàêîæ
âïåâíåíèé ó ñòâîðåíí³ êîàë³ö³¿ ç ðåã³îíà-
ëàìè òà ñïîä³âàºòüñÿ, ùî Ñîö³àë³ñòè÷íà
ïàðò³ÿ Óêðà¿íè òàêîæ ïîòðàïèòü äî ïàð-
ëàìåíòó. “Óñ³ì çðîçóì³ëî, ùî “ïîìàðàí-
÷åâî¿” êîàë³ö³¿ ó Âåðõîâí³é Ðàä³ íå áóäå,
à êîàë³ö³ÿ íàö³îíàëüíî¿ ºäíîñò³ îäðàçó
ïîñòàâèòü ïèòàííÿ ïðî ë³êâ³äàö³þ ïîñà-
äè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè”,— çàÿâèâ Ïåò-
ðî Ñèìîíåíêî. Â³í òàêîæ ïåðåêîíàíèé,
ùî âïîðàºòüñÿ ³ç ïîñàäîþ ñï³êåðà, íà ÿêó
ïðåòåíäóº.

Âîäíî÷àñ äåÿê³ ïðåäñòàâíèêè Ïàðò³¿
ðåã³îí³â ñïðîñòîâóþòü ôàêò äîìîâëåíîñ-
òåé ç Ïåòðîì Ñèìîíåíêî ñòîñîâíî êð³ñ-

ëà ñï³êåðà. Íàðîäíèé äåïóòàò 5-ãî ñêëè-
êàííÿ â³ä Ïàðò³¿  ðåã³îí³â Âàäèì Êîëåñ-
íè÷åíêî ðîçïîâ³â ”Õðåùàòèêó”, ùî òà-
ê³ ð³øåííÿ ìîæå óõâàëþâàòè ïðèíàéìí³
ïîë³òðàäà ïàðò³¿. “À öüîãî íå áóëî. Ìîæ-
ëèâî, â³í ç êèìîñü ðîçìîâëÿâ ÿê ç ïðè-
âàòíîþ îñîáîþ”,— çàçíà÷èâ ïàí Êîëåñ-
íè÷åíêî.

Éìîâ³ðí³ñòü òàêîãî ñöåíàð³þ ðîçâèòêó
ïîä³é “Õðåùàòèêó” ï³äòâåðäèâ äèðåêòîð
Öåíòðó ñîö³àëüíèõ äîñë³äæåíü “Ñîô³ÿ”
ïîë³òîëîã Àíäð³é ªðìîëàºâ. Â³í ââàæàº
öå ìîæëèâèì, ÿêùî êîìóí³ñòè íàáåðóòü
ïîíàä ï’ÿòü â³äñîòê³â ãîëîñ³â. “Òå, ùî òà-
êà çàÿâà ïðîëóíàëà, ñâ³ä÷èòü ïðî âïåâíå-
í³ñòü Ïåòðà Ñèìîíåíêà, ùî ÊÏÓ íàáå-
ðå á³ëüø ãîëîñ³â, í³æ ó 2006 ðîö³”,— ïî-
ÿñíèâ ïîë³òîëîã.

Ïðîòå òàê ââàæàþòü íå âñ³ åêñïåðòè.
Êåð³âíèê íàóêîâèõ ïðîãðàì ²íñòèòóòó
â³äêðèòî¿ ïîë³òèêè Ìàêñèì Ñòð³õà ââà-
æàº, ùî âñå çàëåæàòèìå â³ä ôîðìàòó
ìàéáóòíüî¿ êîàë³ö³¿. ßêùî Ïàðò³ÿ ðå-
ã³îí³â ôîðìóâàòèìå ¿¿ ðàçîì ³ç ÊÏÓ, òî
êîìóí³ñòè ìàòèìóòü ïåâí³ øàíñè, îäíàê
íå ñòîâ³äñîòêîâ³. “Ðåã³îíàëè íàâ³òü ó
ðàç³ ôîðìóâàííÿ êîàë³ö³¿ ç êîìóí³ñòà-
ìè íàìàãàòèìóòüñÿ â³äêóïèòèñÿ ëèøå
ïîñàäîþ â³öå-ñï³êåðà. Áî ïîë³òè÷íà âà-
ãà öèõ ñóá’ºêò³â ð³çíà”,— ââàæàº Ñòð³-
õà.

Äèðåêòîð Öåíòðó ïðèêëàäíèõ ïîë³òè÷-
íèõ äîñë³äæåíü “Ïåíòà” ïîë³òîëîã Âîëî-
äèìèð Ôåñåíêî ââàæàº â ðàç³ êîàë³ö³¿ ç
ÊÏÓ ñï³êåðñòâî Ïåòðà Ñèìîíåíêà ö³ë-
êîì éìîâ³ðíèì, ïðîòå çàçíà÷àº, ùî ïðî-
òÿãîì ðîêó âîíà âçàãàë³ ìîæå áóòè íå
ñôîðìîâàíà.

“Çàÿâà Ïåòðà Ñèìîíåíêà º ïîñòìîäåð-
í³ñòñüêèì æàðòîì, êîòðèé ñâ³ä÷èòü ïðî
ïîë³òè÷íèé îïòèì³çì ³ áàäüîð³ñòü ë³äåðà
êîìóí³ñò³â”,— ñêàçàâ “Õðåùàòèêó” ïîë³-
òîëîã Â³êòîð Íåáîæåíêî. Íà éîãî äóìêó,
ñï³êåðñòâî Ïåòðà Ñèìîíåíêà íå ìàº ï³ä-
ñòàâ, áî Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â º “ïðîñóíóòîþ”,
òîáòî òàì çâàæàþòü íà ãðîìàäñüêó äóì-
êó â çàõ³äíèõ ñòîëèöÿõ

Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í,
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора лідер Ком ністичної партії У раїни Петро Симонен о ще раз
підтвердив свою впевненість том , що Партія ре іонів віддасть
йом посад спі ера Верховної Ради наст пно о с ли ання. Попри
необізнаність самих ре іоналів з цьо о привод , опитані "Хрещати-
ом" політоло и та ож прип с ають та можливість.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

×îìó êàøòàíè âàæëèâ³ø³ äëÿ êèÿí, 
í³æ öåíòðàëüí³ îðãàíè âëàäè?

Що на ваш д м є символом міста Києва
(образи, поняття, явища?)
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Âîëîäèìèð ÂÎËÎÄÜÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Äàâíüîðóñüê³ ë³òîïèñè ðîçïîâ³äàþòü ëåãåíäó ïðî
â³äâ³äèíè Ïîäí³ïðîâ’ÿ àïîñòîëîì Àíäð³ºì Ïåðâî-

çâàííèì, ÿêèé í³áèòî âñòàíîâèâ íà òåðèòîð³¿ ìàéáóò-
íüîãî Êèºâà õðåñò. Íàñïðàâä³ ïðîíèêíåííÿ ïåðøèõ
ïàðîñòê³â õðèñòèÿíñòâà äî ñõ³äíèõ ñëîâ’ÿí ìîæíà äà-
òóâàòè ²²² ñò. Óæå â VI ñò. ó ìîãóòíüîìó àíòñüêîìó
ñîþç³ ïëåìåí ïàíóâàâ êóëüò âåëèêîãî áîãà-ãðîìî-
âåðæöÿ, ùî áóëî îçíàêîþ õðèñòèÿíñüêîãî âïëèâó.

Â³éíè àíò³â ç â³çàíò³éöÿìè ñïðèÿëè àêòèâíîìó
ðåë³ã³éíîìó îáì³íó.

Äåÿê³ â÷åí³ âèñóâàþòü íàâ³òü âåðñ³þ ìîæëèâîãî õðå-
ùåííÿ ëåãåíäàðíîãî êíÿçÿ Êèÿ â ïåðø³é ïîëî-

âèí³ VII ñò. Àëå ïåðø³ ðåàëüí³ êðîêè äî õðå-
ùåííÿ Ðóñ³ çä³éñíèâ êè¿âñüêèé êíÿçü Àñ-

êîëüä. Àñêîëüä íåîäíîðàçîâî â³â â³éíè ç
Â³çàíò³ºþ. Îäèí ç éîãî ïîõîä³â â 60-õ ðð.

²Õ ñò. çàâåðøèâñÿ ðîçãðîìîì ðóñ³â òà õðå-
ùåííÿì ¿õíüîãî âàòàæêà. Â 882 ð. Àñêîëüäà âáèâ
âîºâîäà âàðÿçüêîãî êîíóíãà Ðþðèêà Îëåã, ÿêèé çà-
âîëîä³â Êèºâîì. Ïî÷àâñÿ òðèâàëèé ïåð³îä ÿçè÷-
íèöüêî¿ ðåàêö³¿.

Íàñòóïíèê Îëåãà ²ãîð òåæ áóâ ùèðèì ÿçè÷íèêîì.
Ïðèáëèçíî 955 ð. ï³ñëÿ ñìåðò³ ²ãîðÿ éîãî äðóæèíà Îëü-
ãà çä³éñíèëà ïîäîðîæ äî Êîíñòàíòèíîïîëÿ, äå áóëà
õðåùåíà ç ³í³ö³àòèâè ³ìïåðàòîðà Êîñòÿíòèíà Áàãðÿíî-
ðîäíîãî. ² õî÷à ñèí Îëüãè Ñâÿòîñëàâ áóâ ôàíàòè÷íèì
ÿçè÷íèêîì, ïðîöåñ õðèñòèÿí³çàö³¿ â³í óæå íå ì³ã çó-
ïèíèòè. Â 980 ð. êè¿âñüêèé ïðåñòîë ïîñ³â Âîëîäèìèð
Ñâÿòîñëàâè÷. Ïî÷àòîê éîãî ïðàâë³ííÿ çíàìåíóâàâñÿ
àíòèõðèñòèÿíñüêèì òåðîðîì òà ñïðîáîþ óêð³ïèòè
ÿçè÷íèöòâî.

Êàðäèíàëüíà çì³íà ðåë³ã³¿ áóëà ïîâ’ÿçàíà ç â³éñüêî-
âîþ äîïîìîãîþ, ÿêó íàäàâ Âîëîäèìèð â³çàíò³éñüêîìó
³ìïåðàòîðó Âàñèë³þ ²² â áîðîòüá³ ïðîòè çàêîëîòíèê³â.
Âàñèë³é îá³öÿâ íà çíàê âäÿ÷íîñò³ âèäàòè çàì³æ çà Âî-
ëîäèìèðà ñâîþ ñåñòðó Àííó. Ïðîòå íåçàáàðîì ³ìïå-
ðàòîð ïåðåäóìàâ, ³ êè¿âñüêîìó êíÿçþ â 987—988 ðð.
äîâåëîñÿ çä³éñíèòè ïîõ³ä íà ãðåöüêå ì³ñòî Õåðñîíåñ
ó Êðèìó. Âçÿòòÿ Õåðñîíåñà âèð³øèëî äîëþ Ðóñ³. Àí-
íà ïîãîäèëàñÿ âèéòè çàì³æ çà “ñõ³äíîãî âàðâàðà” çà
óìîâè ïðèéíÿòòÿ íèì õðåùåííÿ. Ñàìå â
Õåðñîíåñ³ ³ õðåñòèâñÿ Âîëîäèìèð, à ïîâåðíóâ-
øèñü äî Êèºâà, íàêàçàâ õðåñòèòè âñ³õ êèÿí
â ð³÷ö³ Ïî÷àéí³. Ðóñü âñòóïèëà â íîâó äîáó
ñâîº¿ ³ñòîð³¿

Ðîêåð³â çìóñèëè ïèòè ñâÿòó âîäó
Íàéáëèæ÷èé íàìåò ³ç àëêîãîëüíèìè íàïîÿìè çíàõîäèâñÿ á³ëÿ Ëàâðè
Îêñàíà ÊÐÀÂÖÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У неділю на Співочом полі и-
яни відсвят вали новостворений
День хрещення Р сі стоячи та
без традиційно о пива. Подиви-
тися свят овий онцерт за час-
тю Ніно Катамадзе та рт "In-
side", ртів "ДДТ", "Брати Кара-
мазови", хор "Древо" прийшло
іль а тисяч людей. Концерт від-
різнявся від інших схожих захо-
дів с ладом артистів та соціаль-
ною приналежністю прис тніх.

12 ñåðïíÿ â Êèºâ³ ïðîéøîâ ãðàíä³îçíèé
êîíöåðò ó ïîïóëÿðíîìó ôîðìàò³ open air,
ïðèñâÿ÷åíèé Äíþ õðåùåííÿ Ðóñ³. Íà ñöåí³
âèñòóïèëà ãðóçèíñüêà äæàçîâà ñï³âà÷êà Í³-
íî Êàòàìàäçå ðàçîì ³ç ãóðòîì “Inside”, “Áðà-
òè Êàðàìàçîâè” ç öåðêîâíèì õîðîì “Äðå-
âî” òà ãóðò “ÄÄÒ”. Ó ïåðåðâ³ ì³æ âèñòóïà-
ìè àðòèñò³â íà ñöåíó âèõîäèëè ïðåäñòàâíè-
êè öåðêâè, ÿê³ ðîçïîâ³äàëè êèÿíàì ïðî ³ñ-
òîð³þ õðåùåííÿ òà äóõîâí³ òðàäèö³¿ õðèñòè-
ÿíñòâà.

Îðãàí³çàòîðè ãîòóâàëè ñâÿòî äëÿ êèÿí ö³-
ëèé ð³ê, òîìó ðîñ³éñüêå ïðèñë³â’ÿ ïðî ïåð-
øèé ìëèí áóëî ñïðîñòîâàíî äîñèòü âèñî-
êèì ð³âíåì ïðîâåäåííÿ çàõîäó.

Ç³ ñöåíè ëóíàâ äæàç, ðîê òà õîðîâ³ öåð-
êîâí³ ï³ñí³, òîìó ìóçèêà áóëà çàíàäòî åêëåê-
òè÷íîþ. Ïðîòå â³ä êîæíîãî ç öèõ íàïðÿì-
ê³â áóëè ïðåäñòàâëåí³ ìàéæå ëåãåíäàðí³ âè-
êîíàâö³, òîìó íåáàéäóæèì íå çàëèøèâñÿ í³-
õòî. Äî ðå÷³, âèñòóïè õîðó Êèºâî-Ïå÷åð-
ñüêî¿ ëàâðè ñëóõà÷³ â³òàëè òàêîæ ãàðÿ÷å, ÿê
³ ïîïóëÿðíèõ ç³ðîê ñöåíè.

Ïîãîäà ïîñïðèÿëà ïîâíîìó àíøëàãîâ³.
Ñï³âî÷å ïîëå áóëî âùåíò çàïîâíåíî ëþäü-
ìè. Ïóáë³êà áóëà ð³çíà: â³ä ñ³ìåéíèõ ïàð ç
ìàëåíüêèìè ä³òüìè äî ìîëîäèõ ôàíàò³â-ðî-
êåð³â ó øê³ðÿíèõ ñêîðîõîäàõ Grinders. Îñî-
áëèâå âðàæåííÿ ñïðàâëÿëî ìèðíå ñóñ³äñòâî
çàïåêëèõ áàéêåð³â ó øê³ð³ òà ö³ïêàõ ç ðåë³-
ã³éíèìè æ³íêàìè ó õóñòî÷êàõ. Áàãàòîòèñÿ÷-
íèé íàòîâï çàïîâíèâ íå ëèøå ì³ñöÿ á³ëÿ
ñöåíè, à é âñ³ ï³äñòóïè íàâêîëî.

Ñåðåä ïðîñòèõ êèÿí ìîæíà áóëî ïîì³òè-
òè é â³äîìèõ ñâ³òñüêèõ ïåðñîí, ÿê³ çîâñ³ì íå

öóðàëèñÿ ºäíàííÿ ç íàðîäîì. Íàïðèêëàä,
âèäàâåöü æóðíàëó “ÏàïàðàZZè”, ïåðøèé
ïîñîë äîáðî¿ âîë³ ÎÎÍ òà ïðîñòî “ñâ³òñüêèé
ëåâ” Âàë³ä Àðôóø íàâ³òü ïðèí³ñ íà ðóêàõ
ìîëîäøîãî íàùàäêà. Â³í ïîæàðòóâàâ, ùî ó
äèòèíè âæå ïîòð³áíî ôîðìóâàòè ãàðíèé ìó-
çè÷íèé ñìàê. À ë³äåð ãóðòó “ÍåÄ³ëÿ” Åäó-
àðä Ïðèñòóïà ìàéæå ñÿÿâ, ñëóõàþ÷è âèñòó-
ïè ìóçèêàíò³â. Â³í áóâ îäÿãíóòèé ó ëåãêó âè-
øèâàíêó, òîìó ïðîãëåä³òè éîãî ó íàòîâï³
áóëî íåìîæëèâî.

Íå ìîæíà áóëî íå ïîì³òèòè é ÷èñëåííó
ê³ëüê³ñòü áðóòàëüíèõ ÷îëîâ³ê³â ç íàéñòàð³øî-
ãî óêðà¿íñüêîãî áàéê-êëóáó Silver Bullets MC
Ukraine. ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, âîíè âèêîíóâàëè íà
ñâÿò³ îõîðîíí³ ôóíêö³¿, çàì³íèâøè òðàäèö³é-
íèõ ì³ë³ö³îíåð³â.

Äî òîãî æ âèÿâèëîñÿ, ùî öåðêîâí³ ñëó-
æèòåë³ çîâñ³ì íå áàéäóæ³ äî ñó÷àñíîãî ìèñ-
òåöòâà. Âîíè ñï³âàëè, òàíöþâàëè ³ ôîòîãðà-
ôóâàëè ñâî¿õ êóìèð³â íå ìåíø, í³æ ¿õí³ ñâ³ò-
ñüê³ ñóñ³äè.

Â³äì³ííî ñïëàíóâàâøè êîíöåðò, îðãàí³-
çàòîðè ìàéæå íå ïîäáàëè ïðî ³íôðàñòðóê-
òóðó. Âòàìóâàòè ñïðàãó òà ãîëîä íà Ñï³âî-
÷îìó ïîë³ âèÿâèëîñÿ íåìîæëèâèì. Íàé-
áëèæ÷èé íàìåò ³ç ñîêàìè-âîäàìè-÷³ïñàìè
çíàõîäèâñÿ àæ á³ëÿ Ëàâðè, òîìó ãîñò³ ñâÿòà
êîæí³ ï³âãîäèíè êèäàëè íàñèäæåí³ ì³ñöÿ òà
ïðÿìóâàëè çà ï³äêð³ïëåííÿì.

Ç ò³º¿ æ ïðè÷èíè ñâÿòó âîäó, ÿêó ïðèíåñ-
ëè ïðåäñòàâíèêè öåðêâè äëÿ îñâÿ÷åííÿ âñ³õ
áàæàþ÷èõ, ïî÷àëè ðîçëèâàòè â ïëÿøêè. Òî-
ìó òðàäèö³éí³ äëÿ âóëè÷íèõ êîíöåðò³â ïè-
âî òà âèíî ïîïèòîì íå êîðèñòóâàëèñü.

ªäèí³, êîìó äîçâîëèëè òîðã³âëþ, — ïðî-
äàâö³ ô³ðìîâèõ äèñê³â. Ïðîòå àñîðòèìåíò
áóâ äîâîë³ íåáàãàòèé: àëüáîìè ãóðò³â “Áðà-
òè Êàðàìàçîâè”, “ÄÄÒ”, öåðêîâí³ áîãîñëó-
æ³ííÿ òà, ÷îìóñü, ô³ëüìè “Îñòð³â” Ïàâëà
Ëóíã³íà òà “²ãëà” Ðàøèäà Íóãìàíîâà ç Â³ê-
òîðîì Öîºì ó ãîëîâí³é ðîë³.

Çàâñ³äíèêè ïîä³áíèõ çàõîä³â çàâ÷àñíî ïðè-
õîïèëè ç ñîáîþ òóðèñòè÷í³ êàðåìàòè, ïðî-
òå ì³ë³ö³îíåðè, ÿê³ âñå æ òàêè ³íîä³ òðàïëÿ-
ëèñÿ ñåðåä íàòîâïó, íå äîçâîëÿëè ñ³äàòè íà
ãàçîíè. À äåÿê³ çåëåí³ ä³ëÿíêè áóëè ³ çîâñ³ì
çàãîðîäæåí³ ñìóãàñòèìè ñòð³÷êàìè.

Íà çàâåðøåííÿ âñ³õ ãîñòåé ïîðàäóâàëè
ñâÿòêîâèì ôåºðâåðêîì ó âèãëÿä³ çîðåïàäó.
Âäÿ÷í³ êèÿíè ùå äîâãî íå ðîçõîäèëèñü, ñï³-
âàþ÷è ï³ñí³ ñâî¿õ êóìèð³â, òà â³òàëè îäèí îä-
íîãî ç Äíåì õðåùåííÿ Ðóñ³

Андрій Первозванний

Â³ä Àíäð³ÿ 
äî Âîëîäèìèðà

²ñòîð³ÿ õðåùåííÿ Ðóñ³
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Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Юрій Шевч впевнений, що
ро -м зи а може і повинна нес-
ти людям світло. А онцерти, на
я их він з оден вист пати, неод-
мінно мають б ти аполітичними.

— ßê âè ãîòóâàëèñÿ äî âèñòóïó â Êèºâ³?
— Âåñü òèæäåíü ðåïåòèðóâàëè. Ìè íå

âñå ç³ãðàëè, íà æàëü. Äîâãî âèáèðàëè ðå-
ïåðòóàð, íàâ³òü òåëåôîíóâàëè Êàðàìàçî-
âèì, ðàäèëèñÿ. Ó ìåíå íåìàº äóõîâíèõ ï³-
ñåíü. Ìîæëèâî, ÿ ùå äî öüîãî ð³âíÿ íå
ä³éøîâ. Àëå ìè íàìàãàëèñÿ âèêîíàòè
íàéêðàù³ êîìïîçèö³¿: “Õðàì”, “Ëþáîâ,
ïîäóìàé ïðî ìåíå”, “Çàìåò³ëü ñåðïíÿ”.

— ×è çàäîâîëåí³ êîíöåðòîì?
— Çàâäÿêè öüîìó äíþ ÿ ñòàâ òðîõè äîá-

ð³øèì. Íà ñöåí³ îá’ºäíàëèñÿ Ðîñ³ÿ, Óêðà-

¿íà ³ Ãðóç³ÿ, ïîêàçàëè, ùî âñ³ ìè — îä-
íå ö³ëå, áðàòè é ñåñòðè. Âçàãàë³ õðèñòè-
ÿíñòâî äëÿ ìåíå — ñïðàâæíÿ äóõîâíà ðå-
âîëþö³ÿ. ß âïåâíåíèé, ùî Áîã âñåðåäè-
í³ íàñ, ³ öå — ëþáîâ. Ïîòð³áíî á³ëüøå
ìóçè÷íèõ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà äóõîâ-
í³ñòü. ßê Ñàíêò-Ïåòåðáóðçüêèé ôåñòè-
âàëü “Ðîê äî íåáà”.

— Ëþáèòå ïðè¿æäæàòè â Óêðà¿íó?
— ß íå ðàç êàçàâ ³ ïðîäîâæóþ ñòâåð-

äæóâàòè, ùî Ðîñ³ÿ ³ Óêðà¿íà — ñåñòðè.
Ñòîñîâíî ìåíå îñîáèñòî, òî ìî¿ êîðåí³
çâ³äñè. Íàø ð³ä ïî áàòüêîâ³é ë³í³¿ ïîõî-
äèòü ç êîçàê³â. Òà é ïð³çâèùå ìîº òåæ
óêðà¿íñüêå — Øåâ÷óê. Ç ³íøîãî áîêó, ìà-
òè — òàòàðêà. Â ìåí³ âçàãàë³ òå÷å æîðñò-
êà ñóì³ø êðîâ³ ð³çíèõ íàðîä³â, ùî é äî-
ïîìàãàº íå ñòàòè â ïîãàíîìó ðîçóì³íí³
íàö³îíàë³ñòîì.

— Êîëè ñâÿòî õðåùåííÿ ñòàíå äåðæàâ-
íèì, áðàòèìåòå â íüîìó ó÷àñòü?

— Ó ñâÿò³ äåðæàâíîãî ð³âíÿ áðàòè ó÷àñ-
ò³ íå áóäó. Âàæëèâî, ùîá íå áóëî ïîë³-
òèêè. Öå ìîÿ ïðèíöèïîâà ïîçèö³ÿ. Ìè-
òåöü íå ìàº ïðàâà áóòè â ïîë³òè÷í³é ïàð-
ò³¿. Ó ìèòöÿ º ëèøå îäèí ãîñïîäàð — Áîã.
ß ïîë³òè÷íî îñâ³÷åíà òà ï³äêîâàíà ëþäè-
íà, ïðîòå íåìàº âëàäè íà Çåìë³, çà ÿêó ÿ
á ãîëîñóâàâ. Ó öüîìó ñåíñ³ ÿ ñòàðèé àíàð-
õ³ñò. Ãðàô Êàïîòî ³ áàòüêî Ìàõíî — ìî¿
êóìèðè.

— ×è ìîæíà, íà âàøó äóìêó, ïîºäíóâà-
òè ðîê-ìóçèêó òà ðåë³ã³þ?

— Çâ³ñíî, ðîê-ìóçèêà òà ïîâ÷àííÿ —
ð³çí³ ðå÷³. Ìè í³êîëè íå ñòâîðþâàòèìå-
ìî ë³òóðã³¿ ÷è äóõîâí³ ã³ìíè. Àëå ðîê —
ëèøå ³íñòðóìåíòàð³é, ôîðìà òâîð÷îñò³.
Ìîæíà âáèâàòè â ìóçèêó ÷îðò³â ³ áóòè
÷îðòîì, à ìîæíà ïðîïàãóâàòè ñâ³òëî. Íà
æàëü, ïîâñþäè ñïîñòåð³ãàºòüñÿ êîëî-
ñàëüíèé ïðåñèíã áåçäóõîâíîñò³. Äîáðî
æ çàâæäè çäàºòüñÿ íà¿âíèì òà íåðî-
çóìíèì
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ВІД АВТОРА
“Ìî¿ êóìèðè — ãðàô
Êàïîòî ³ áàòüêî Ìàõíî”
Ë³äåð ãðóïè “ÄÄÒ” ç³çíàâñÿ 
â àíàðõ³çì³ òà óêðà¿íñüêîìó ïîõîäæåíí³

Юрій МОЛЧАНОВ, ор анізатор:
— Звісно. Це перші ро и, я і ми зробили до ініціативи свят ван-

ня Дня хрещення. Цьо о ро поєднали світсь і й цер овні заходи.
Мовою с часно о мистецтва на адали иянам про історичні орені.
В майб тньом хотілося б зробити цей день вихідним.

Андрій ТКАЧЕВ, протоієрей місіонерсь о о відділ У раїн-
сь ої православної цер ви:
— Та ий день є потрібним. Впевнений, що повернення до істо-

ричних оренів допоможе знайти себе. Один із ви ли ів с часно-
м світ — це питання самоідентифі ації. На жаль, Європа нині йде
від християнства. Цьо орічне свято — це лише перший засів. Спо-
діваюся, ми пожнемо арний рожай.

Василь ГОРБАЛЬ, народний деп тат V с ли ання:
— Спільними з силлями збираємося зробити свято щорічним і

на державном рівні. Не че аючи на правові зміни, цьо о ро під-
тримали проведення Дня хрещення Р сі ор анізаційно і фінансо-
во. Надалі нама атимемося, щоб в цей день цер овні дзвони л -
нали не лише в Києві, а й всій У раїні. Сьо одні заплановане ро-
чисте за ладення храм на набережній Дніпра та палень. Споді-

ваємося, вони стан ть одними із льтових місць міста. Відзнач ,
що прое т носить меценатсь ий хара тер. Та , на онцерті не б -
ло ні політичних асел, ні омерційної ре лами. Свято має онсо-
лід вати Захід та Схід У раїни, це наша за альна історія, що дала
розвито слов’янсь ій цивілізації.

Ніно КАТАМАДЗЕ, співач а:
— Свят вання для мене б ло надзвичайно важливим. Це один

із днів, я і я прожила правильно і по-справжньом . Спочат тре-
ба знайти себе, звільнитися від себе і знайти себе в інших. І це
свято цьом допома ає. Ор анізатори зробили либо ий вчино ,
по азали, що Бо з від ритою д шею очі є всіх. Цей день треба
позначити червоним алендарі.

Оле КАРАМАЗОВ, соліст р пи “Брати Карамазови”:
— Б д . Для мене Хрещення — це просвітництво, свято цивіліза-

ції. Ми часто заб ваємо, хто ми, звід и і з чим ідемо. Свято дає мож-
ливість дізнатися свої імена. Для нас б ло вели ою честю та хви-
люванням представляти Київ на сцені. Крім то о, відб вся не прос-
то ро - онцерт. Б ла проповідь, люди на власні очі змо ли побачи-
ти митрополита Володимира, наблизитися до Бо а.

×è ñâÿòêóâàòèìåòå âè êîæíîãî ðîêó Äåíü õðåùåííÿ?

Êè¿â — êðàùå
Ïàðèæà

Îëåã ÊÀÐÀÌÀÇÎÂ, ìóçèêàíò
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ìàéæå 2000 ðîê³â òîìó ç äàëåêîãî êðàþ íà
òåðèòîð³þ íèí³øíüîãî Êèºâà, äå íà òîé ÷àñ
áóëè ëèøå ïóñòèíí³ ãîðè òà äð³ìó÷³ ë³ñè,
ïðèéøîâ Àíäð³é Ïåðâîçâàííèé. Ñâÿòèé âäà-
ðèâ ïîñîõîì òà ñêàçàâ, ùî íà ö³é òåðèòîð³¿
áóäå íîâèé ªðóñàëèì. Â³í áëàãîñëîâèâ ãî-
ðè, äå íèí³ ñòî¿òü Êè¿â, ïîñòàâèâ õðåñò íà
ì³ñö³ íèí³øíüîãî Àíäð³¿âñüêîãî ñîáîðó ³ â³-
ùóâàâ ì³ñòó, ÿêå ìàëî òóò ïîñòàòè, òîðæå-
ñòâî íîâî¿ â³ðè ³ ñâ³òëå õðèñòèÿíñüêå ìàé-
áóòíº. Ç òèõ ï³ð Êè¿â çàæèâ ñâî¿ì îñîáëè-
âèì æèòòÿì, â ÿêîìó áóëè ïîðàçêè òà ïåðå-
ìîãè, ïðèêðîù³ òà ðàäîù³. Òà âñå æ â³í çà-
ëèøàâñÿ ìîãóòí³ì ì³ñòîì, ÿêîìó ñóäèëîñÿ
ñòàòè ñòîëèöåþ äåðæàâè.

Ãîñïîäü äàâ ìåí³ ïîáà÷èòè áàãàòî ì³ñò ñâ³-
òó: ÿ áóâ ³ â Ïàðèæ³, ³ â Ëîíäîí³. Íèí³ âæå
ìîæó ïîð³âíþâàòè. Îäíîçíà÷íî ñêàæó, ùî
Êè¿â — ì³ñòî ç îñîáëèâîþ àóðîþ, àòìîñôå-
ðîþ, ç³ ñâîºþ åíåðãåòèêîþ, ³ ùî îñîáëèâî,
ç³ ñâî¿ì äóõîì. Íåùîäàâíî ìè ç Þð³ºì Øåâ-
÷óêîì ç â³êîí ãîòåëþ “Óêðà¿íà” äèâèëèñü íà
Õðåùàòèê, ³ â³í ñêàçàâ: “ßêå âåëè÷íå ì³ñòî,
ÿêå âîíî ÷èñòå òà ïîçèòèâíå”, à ùå Þð³é áóâ
ó çàõîïëåíí³ â³ä êðàñè êèÿíîê — âèòîí÷å-
íèõ, åíåðã³éíèõ, ïðèâàáëèâèõ. Äî ñëîâà, öå
íå ëèøå éîãî äóìêà, êðàñîþ óêðà¿íîê çà-
õîïëþþòüñÿ ìàéæå âñ³, õòî õî÷ ðàç â³äâ³äàâ
ñòîëèöþ. Íàéö³êàâ³øå, ùî ÿ íàðîäèâñÿ â ³í-
øîìó ì³ñò³, àëå, ïðè¿õàâøè äî Êèºâà, ïðîñ-
òî-òàêè çàêîõàâñÿ ó ñó÷àñíó ñòîëèöþ Óêðà-
¿íè. Íèí³ ÿ òóò æèâó. Êè¿â äëÿ ìåíå — öå ³
Áóëãàêîâ, ÿêîãî ÿ ÷èòàþ, ³ ò³ âóëè÷êè, ÿêè-
ìè õîäæó, öå ³ ò³ ëþäè, ç ÿêèìè ÿ ñï³ëêó-
þñÿ, ³ ¿õí³ ùèð³ î÷³, ³ ¿õíÿ äóõîâí³ñòü. Ò³, õòî
âè¿æäæàâ çà ìåæ³ Êèºâà, ðîçóì³þòü, ÿê ïðè-
ºìíî ñþäè ïîâåðòàòèñü. Ó ñâ³ò³ º ÷åòâåðî
ì³ñò ï³ä ïîêðîâîì Áîãîðîäèö³, ³ Êè¿â íàëå-
æèòü äî íèõ. Äî ñëîâà, öå êàíîí³÷íèé ôàêò.
Ìàáóòü, öå ³ íàäàº éîìó ÿêîãîñü îñîáëèâî-
ãî ïîçèòèâó òà àòìîñôåðè äóõîâíîñò³. Êèÿíè
íàäçâè÷àéíî ïðèºìí³ òà ñâ³òë³ ëþäè. Çâè-
÷àéíî æ, ó êîæíîãî ñâî¿ ïðîáëåìè, ñâîº ñâ³-
òîâ³ä÷óòòÿ, àëå çàãàëüíå âðàæåííÿ â³ä ñï³ë-
êóâàííÿ ç ì³ñöåâèìè ìåøêàíöÿìè çàëèøàº-
òüñÿ ïðèºìíèì. Â³ä÷óòòÿ ïðè÷åòíîñò³ äî öüî-
ãî âåëèêîãî ì³ñòà æèâå â ìåí³, ³ ÿ õî÷ó ä³-
ëèòèñÿ öèì â³ä÷óòòÿì ç óñ³ìà êèÿíàìè.

Ìè ïëàíóºìî ùîðîêó ïðîâîäèòè ñâÿòî
“Õðåùåííÿ Ðóñ³”, áî òàê³ àêö³¿ íàñïðàâä³ âàæ-
ëèâ³ äëÿ ëþäåé, âîíè ºäíàþòü, çìóøóþòü çà-
ìèñëèòèñü íàä â³÷íèì. Òà é äëÿ ñòîëèö³ âî-
íè íåíà÷å â³äêðèâàþòü íîâå äèõàííÿ. Õî÷à
öüîãî ðàçó íàì áóëî âàæêî îðãàí³çîâóâàòè
ñâÿòî, ïîòð³áíî áóëî îôîðìèòè âåëèêó ê³ëü-
ê³ñòü ïàïåð³â, äîãîâîð³â, ó ÷îìó íàì äóæå äî-
ïîìîãëè ì³ñöåâ³ áàòþøêè. ̄ ì âåëèêèé óêë³í.

Íèí³ áàãàòî êàæóòü ïðî òå, ùî â ñâ³ò³ ïà-
íóº áåçäóõîâí³ñòü, êóëüò ò³ëà, ùî íàðêîòèêè
òà àëêîãîëü ïîñ³ëè îñíîâíå ì³ñöå â æèòò³
ìîëîä³. Óñå æ ÿ òà ëþäèíà, ÿêà áàãàòî ïîáà-
÷èëà â öüîìó æèòò³, ³ ìîæó ñêàçàòè, ùî, ïî-
ð³âíÿíî ç ³íøèìè ì³ñòàìè, â Êèºâ³ öÿ ïðîá-
ëåìà ñòî¿òü íå òàê ãîñòðî. Öå ì³ñòî, â ÿêî-
ìó â³ä÷óâàºòüñÿ ñâ³òëå ìàéáóòíº
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Ñòîë³òí³é áóäèíîê 
îáðîñòå ìàíñàðäîþ
Â îáì³í íà ðåêîíñòðóêö³þ

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó”
ìèíóëîãî ÷åòâåðãà ìåøêàíö³
áóäèíêó íà âóë. Äåñÿòèíí³é, 13,
íàä ¿õí³ì ïîìåøêàííÿì, ÿêîìó
âæå ïîíàä 100 ðîê³â, êîìïàí³ÿ
“Ãåðìåñ-Ì” çáèðàºòüñÿ ñïîðó-
äèòè ùå äâà ïîâåðõè ç ìàíñàð-
äîþ. Çà ¿õí³ìè ñëîâàìè, â ëþ-
òîìó 2006 ðîêó áóëî ñòâîðåíî
îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãà-
òîêâàðòèðíîãî áóäèíêó (ÎÑÁÁ)
“Ðóá³í”, ÿêå é äàëî äîçâ³ë íà
ïî÷àòîê öüîãî áóä³âíèöòâà. Òà-
êîæ ìåøêàíö³ ñêàðæèëèñÿ íà
çàõîïëåííÿ öèì òîâàðèñòâîì
ñïîðòèâíîãî ìàéäàí÷èêà øêî-
ëè ¹ 25.

ßê ç’ÿñóâàâ “Õðåùàòèê”, ó
2001-ìó íà çàìîâëåííÿ ÒÎÂ
“Ãåðìåñ-Ì” ïðîâåäåíî åêñïåð-
òèçó öüîãî áóäèíêó, ³ çà âèñ-
íîâêàìè åêñïåðò³â Íàóêîâî-äî-

ñë³äíîãî ³íñòèòóòó áóä³âåëüíî-
ãî âèðîáíèöòâà (ÍÄ²ÁÂ), òàì
ìîæíà äîáóäîâóâàòè àòòèêîâèé
òà ìàíñàðäîâèé ïîâåðõè ç ëåã-
êèõ êîíñòðóêö³é.

Ùîäî ñïîðòèâíîãî ìàéäàí-
÷èêà ñóñ³äíüî¿ øêîëè ¹ 25, òî,
çà ñëîâàìè äèðåêòîðà øêîëè
Ëþäìèëè Êóäðÿâöåâî¿, ç äî-
çâîëó ðàéîííî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
áóëî óêëàäåíî äîãîâ³ð ì³æ
øê³ëüíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ ³
ÒÎÂ “Ãåðìåñ-Ì”, çà ÿêèì äî-
çâîëÿºòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè
ñïîðòìàéäàí÷èê äî 31.12.2007,
àëå ç íàñòóïíèì îáîâ’ÿçêîâèì
îáëàøòóâàííÿì òåðèòîð³¿ ³
âñòàíîâëåííÿì íîâîãî øê³ëü-
íîãî ïàðêàíó.

ßê ïîâ³äîìèëà â÷îðà “Õðå-
ùàòèêó” äèðåêòîð ÒÎÂ “Ãåð-
ìåñ-Ì” Òåòÿíî Ëàãàéêî, òàêå

ïðîòèñòîÿííÿ ìåøêàíö³â ç
êîìïàí³ºþ òðèâàº ç 1999 ðîêó.
Çà íàäàíèìè “Õðåùàòèêó” äî-
êóìåíòàìè ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî
ìàéáóòí³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè ç
ðåêîíñòðóêö³¿ ãîðèùà ïîãîäæå-
í³ â óñ³õ ³íñòàíö³ÿõ, à ñïîðò-
ìàéäàí÷èê òèì÷àñîâî ïåðåðîá-
ëåíî ï³ä ñêëàäóâàííÿ áóä³âåëü-
íèõ ìàòåð³àë³â.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ÐÄÀ Ãàëèíà

Ïàõà÷óê  ïîâ³äîìèëà, ùî íà-
ðàç³ â ðàéîí³ 60 ïðîáëåìàòè÷-
íèõ áóäèíê³â, äå â³äáóâàþòüñÿ
òàê³ ïðîòèñòîÿííÿ.

Ó÷îðà ñòàëî â³äîìî, ùî äè-
ðåêòîð øêîëè ¹ 25 óñíî â³ä-
ìîâèëàñÿ â³ä ïðîäîâæåííÿ äî-
ãîâîðó, òîìó ÒÎÂ “Ãåðìåñ-Ì”
íå ìîæå ïðîäîâæèòè ñâî¿ ðî-
áîòè.

“Õðåùàòèê” ñòåæèòèìå çà
ðîçâèòêîì ñèòóàö³¿

Се ретаріат Київсь ої місь ої ради
о олош є он рс на заміщення ва-
антної посади провідно о спеціаліста
правління ор анізаційної роботи (V а-
те орія).
Відповідно до Поряд проведення он-
рс на заміщення ва антних посад дер-

жавних сл жбовців, затверджено о поста-
новою Кабінет Міністрів У раїни від
15.02.02 № 169 та з ідно з Типовими про-
фесійно- валіфі аційними хара теристи-
ами посад державних сл жбовців вста-
новлюються основні валіфі аційні вимо и
до андидатів: вища освіта відповідно о
професійно о спрям вання, стаж роботи
за фахом на державній сл жбі не менше 3
ро ів або стаж роботи за фахом в інших
сферах правління не менше 5 ро ів, пІс-
лядипломна освіта сфері державно о
правління.
Особи, я і відповідають основним валі-

фі аційним вимо ам, подають до он рс-
ної омісії та і до менти: заяв на часть

он рсі, в я ій зазначається про озна-
йомлення заявни а із встановленими за-
онодавством обмеженнями щодо прий-
няття на сл жб та проходження сл жби в
ор анах місцево о самовряд вання; запов-
нен особов арт (форма П-2ДС) з від-
повідними додат ами; опії до ментів про
освіт , засвідчені встановленом за о-
нодавством поряд ; опію першої та др -
ої сторіно паспорта ромадянина У ра-
їни, засвідчені адровою сл жбою; відо-
мості про доходи та зобов’язання фінан-
сово о хара тер щодо себе та членів
своєї сім’ї за 2006 рі ; дві фото арт и роз-
міром 4x6 см.
Термін подання до ментів — 30 ален-

дарних днів від дня п блі ації о олошення
про он рс. Інформація щодо он ретних
ф н ціональних обов’яз ів та мов оплати
праці надається додат ово
До менти приймаються за адресою:

01 044, м. Київ-44, в л. Хрещати , 36, .
907 (на он рс). Телефон для довідо :
254-11-88

Се ретаріат Київсь ої місь ої ради
о олош є он рс на заміщення ва ант-
них посад оловно о та провідно о спе-
ціалістів правління з питань земле о-
рист вання та містоб д вання (V ате-
орія).
Відповідно до Поряд проведення он-
рс на заміщення ва антних посад дер-

жавних сл жбовців, затверджено о поста-
новою Кабінет Міністрів У раїни від
15.02.02 № 169 та з ідно з Типовими про-
фесійно- валіфі аційними хара теристи а-
ми посад державних сл жбовців встанов-
люються основні валіфі аційні вимо и до
андидатів: вища освіта відповідно о про-
фесійно о спрям вання, стаж роботи за фа-
хом на державній сл жбі не менше 3 ро ів
або стаж роботи за фахом в інших сферах
правління не менше 5 ро ів, пІслядиплом-
на освіта сфері державно о правління.
Особи, я і відповідають основним валі-

фі аційним вимо ам, подають до он рсної
омісії та і до менти: заяв на часть он-
рсі, в я ій зазначається про ознайомлен-

ня заявни а із встановленими за онодав-
ством обмеженнями щодо прийняття на
сл жб та проходження сл жби в ор анах
місцево о самовряд вання; заповнен осо-
бов арт (форма П-2ДС) з відповідними
додат ами; опії до ментів про освіт , за-
свідчені встановленом за онодавством
поряд ; опію першої та др ої сторіно
паспорта ромадянина У раїни, засвідчені
адровою сл жбою; відомості про доходи
та зобов’язання фінансово о хара тер що-
до себе та членів своєї сім’ї за 2006 рі ; дві
фото арт и розміром 4x6 см.
Термін подання до ментів — 30 ален-

дарних днів від дня п блі ації о олошення
про он рс. Інформація щодо он ретних
ф н ціональних обов’яз ів та мов оплати
праці надається додат ово.
До менти приймаються за адресою:

01 044, м. Київ-44, в л. Хрещати , 36, . 907
(на он рс). Телефон для довідо :
254-11-88

Îô³ñíèé öåíòð 
íà Ïîçíÿêàõ íåäîïðàöþâàëè
Ì³ñòîáóä³âíà ðàäà íå ïîãîäèëà çàïðîïîíîâàíèé ïðîåêò áóä³âíèöòâà
áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî êîìïëåêñó íà ïðîñïåêò³ Áàæàíà

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî àðõ³-
òåêòîðà ïðîåêòó Ãàííè Âèïè-
ðàéëåíêî, ó áàãàòîôóíêö³î-
íàëüíîìó êîìïëåêñ³ çàââèø-
êè 21 ïîâåðõ ïåðåäáà÷åíî
òðèð³âíåâèé ï³äçåìíèé ïàð-
ê³íã íà 205 àâòî, òîðãîâåëüí³
ïëîù³, çîíó ôàñò-ôóäó ç ðåñ-
òîðàíîì òà êîíôåðåíö-çàëîì.
Çàãàëüíà æ ïëîùà ñïîðóäè íà
ïðîñï. Áàæàíà â Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ñòîëèö³ ìàéæå 44
òèñ. êâ. ì. “Á³ëüøó ÷àñòèíó
ïðèì³ùåíü â³äâåäóòü ï³ä
îô³ñíèé êîìïëåêñ êëàñó
Â+,— ðîçïîâ³ëà âîíà “Õðå-
ùàòèêó”.— Ðîäçèíêîþ æ âè-
ñîòêè ñòàíå êóëüòóðíî-îñâ³ò-
í³é öåíòð ç áàãàòîôóíêö³î-
íàëüíèì çàëîì-òðàíñôîðìå-
ðîì, ùî äàñòü çìîãó âèêîðèñ-
òîâóâàòè íîâ³òí³ êîìóí³êàö³é-
í³ ìîæëèâîñò³”. Âîíà äîäàëà,
ùî òóò òàêîæ ìîæíà áóäå îð-
ãàí³çîâóâàòè ïîêàçè ìîä, õó-
äîæíþ ãàëåðåþ, êîíöåðòè,

âèñòàâêè. Îêð³ì öüîãî, ñï³ëü-
íî ç Äàðíèöüêîþ ðàéäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³ºþ ïåðåäáà÷åíî
áëàãîóñòð³é îçåðà, ÿêå ïðèëÿ-
ãàº äî ä³ëÿíêè, òà îáëàøòó-
âàííÿ òàì ðåêðåàö³éíî¿ çîíè
äëÿ â³äïî÷èíêó äîðîñëèõ ³ ä³-
òåé.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”
êåð³âíèê Êè¿âñüêî¿ ô³ë³¿ ãðó-
ïè êîìïàí³é “Ãåðö” Áîãäàí
Áîðóõîâñüêèé, çåìëþ ï³ä áó-
ä³âíèöòâî îòðèìàíî â îðåíäó
íà 15 ðîê³â. “Îá’ºì ³íâåñòè-
ö³é íà ðåàë³çàö³þ öüîãî ïðî-
åêòó ïåðåäáà÷åíî â ñóì³ ïî-
íàä $ 70 ìëí,— ïîâ³äîìèâ
â³í.— Óñ³ çàïëàíîâàí³ ðîáîòè
ìàþòü çàâåðøèòè ïðîòÿãîì 3
ðîê³â”.

Ó÷àñíèêè ì³ñòîáóä³âíî¿ ðà-
äè ñõâàëèëè ïðîåêò â ö³ëîìó,
âèçíàâøè éîãî äîñêîíàëèì.
Ùîïðàâäà, ïîðàäèâøèñü, çà-
ïðîïîíóâàëè àâòîðàì âíåñòè
äåÿê³ óòî÷íåííÿ. Òàê àðõ³òåê-

òîð Àíàòîë³é Öâºòêîâ ïîðà-
äèâ ðîçðîáíèêàì îïðàöþâàòè
ïëàíóâàëüíó ñõåìó, âðàõîâó-
þ÷è ³ âñ³ ñóñ³äí³ çàáóäîâè.
Àäæå íàâêîëî çâîäÿòü ïåðå-
âàæíî âèñîòêè (ñåðåä ÿêèõ ³
íàéâèùà â öüîìó ðàéîí³ 34-
ïîâåðõ³âêà.— Ïðèì. “Õðåùà-
òèêà”), ³ òîìó áàãàòîôóíêö³î-

íàëüíèé êîìïëåêñ ïîâèíåí
âïèñàòèñÿ â íàâêîëèøíþ àð-
õ³òåêòóðó. Àðõ³òåêòîð ªâãåí
Ë³ùàíñüêèé çàóâàæèâ, ùî,
âðàõîâóþ÷è ðîçòàøîâàíó íå-
ïîäàë³ê ñòàíö³þ ìåòðî “Ïî-
çíÿêè”, ïîòð³áíî äîïðàöþâà-
òè òðàíñïîðòíî-ï³øîõ³äíó
ñõåìó

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Фахівці містоб дівної ради відправили на доопра-
цювання прое т б дівництва ба атоф н ціональ-
но о омпле с з офісним центром. Йо о план -
ють звести на проспе ті Бажана (в л. Срібно іль-
сь а), що в Дарниць ом районі столиці, пор ч зі
станцією метро "Позня и". Інвестори план ють
поб д вати об'є т протя ом трьох ро ів, в лавши
в справ понад $ 70 млн. Автори мають внести
оре тиви в архіте т р б дівлі і подбати про
зр чн транспортн розв'яз .

Родзин ою ново о омпле с на Позня ах стане льт рно-освітній
центр з ба атоф н ціональним залом-трансформером
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Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Мин ло о тижня роз орівся с андал нав оло б -
дин № 13 на в л. Десятинній Шевчен івсь о-
м районі. Меш анці повідомили "Хрещати " про
надб дов в два поверхи з мансардою над їхнім
помеш анням. Своєю чер ою вчора представни
омпанії-замовни а, тобто ТОВ "Гермес-М", за-
певнив "Хрещати ", що всі роботи безпечні й ра-
зом із надб довою атти ово о та мансардово о
поверхів ре онстр юють весь б дино . Всі
часни и процес сподіваються на справедливе
рішення столичної влади.

Б дино на в лиці Десятинній, 13 виросте на два поверхи
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ПРАВО ОРЕНДИ НЕЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ ЗА АДРЕСАМИ:

- в л. Хрещати , 44 літ. А - нежилі приміщення на першом , др ом поверхах та на мансарді за альною площею 680.00 в. м.
Цільове ви ористання приміщень - офіс, тор івля, поб тові посл и. Термін оренди 2 ро и 364 дні;
- в л. Хрещати , 44 літ. А’ - нежилі приміщення на першом , др ом , третьом та на четвертом поверхах за альною
площею 327.70 в. м. Цільове ви ористання приміщень - офіс, тор івля, поб тові посл и. Термін оренди 2 ро и 364 дні;
- в л. Хрещати , 44 літ. Б - нежилі приміщення на др ом поверсі та підвалі за альною площею 143.40 в. м. Цільове
ви ористання приміщень - офіс, тор івля, поб тові посл и. Термін оренди 2 ро и 364 дні;
- в л. Хрещати , 46 літ. А' - нежиле напівпідвальне приміщення за альною площею 72.00 в. м. Цільове ви ористання
приміщень - офіс, тор івля, поб тові посл и. Термін оренди 2 ро и 364 дні;
- б льв. Шевчен а Тараса, 4 літ. В - нежилі приміщення за альною площею 110.20 в. м. Цільове ви ористання приміщення
- офіс, тор івля, поб тові посл и. Термін оренди 2 ро и 364 дні;
- пров. Інженерний, 4 А - нежилі приміщення б дин за альною площею 490.20 в. м. та приміщення араж за альною
площею 53.70 в. м. Цільове ви ористання приміщень - офіс, тор івля, поб тові посл и, ромадсь е харч вання, с лад,
автосервіс, виробництво. Термін оренди 2 ро и 364 дні;
- просп. Мая овсь о о Володимира, б/н 5 (вихід до ніверсам "ЕКО" №22) - підземний перехід за альною площею 45.00
в. м. Цільове ви ористання приміщень - тор івля продовольчими та непродовольчими товарами, тор івля періодичними
виданнями та вітами. Термін оренди 2 ро и 364 дні;
- просп. Мая овсь о о Володимира, б/н 6 (вихід до ніверсам "Фестивальний") - підземний перехід за альною площею
45.00 в. м. Цільове ви ористання приміщень - тор івля продовольчими та непродовольчими товарами, тор івля періодичними
виданнями та вітами. Термін оренди 2 ро и 364 дні;
- просп. Мая овсь о о Володимира, 66 (вихід до в л. Милославсь а) -частина підземно о переход за альною площею 27.00
в. м. Цільове ви ористання приміщень - тор івля продовольчими та непродовольчими товарами, тор івля періодичними
виданнями та вітами. Термін оренди 2 ро и 364 дні;
- б льв. Висоць о о Володимира (вихід до просп. Мая овсь о о В.,75 до ніверсам № 26) - підземний перехід за альною
площею 27.00 в. м. Цільове ви ористання приміщень - тор івля продовольчими та непродовольчими товарами, тор івля
періодичними виданнями та вітами. Термін оренди 2 ро и 364 дні;
- в л. Бастіонна, 10 - нежилі приміщення на першом поверсі за альною площею 138.90 в. м. Цільове ви ористання
приміщень - тор івля продовольчими та непродовольчими товарами, офіс, поб тові посл и, за лад ромадсь о о харч вання.
Термін оренди 2 ро и 364 дні;
- в л. Хмельниць о о Б., 46 - нежилі приміщення напівпідвал за альною площею 158.90 в.м. Цільове ви ористання
приміщень - діяльність сфері охорони здоров'я (дитяча а діоло ія, дитяча ортодонтія, терапевтична стоматоло ія). Термін
оренди 2 ро и 364 дні;
- в л. П ш інсь а, 38 К.2 - нежилі приміщення (флі ель) за альною площею 367.70 в.м. Цільове ви ористання приміщень
- діяльність сфері охорони здоров'я (ортодонтія, ре онстр тивна щелепно - лицьова хір р ія, ф н ціональна діа ности а,
терапевтична стоматоло ія). Термін оренди 2 ро и 364 дні;
- в л. Половець а, 4 літ. А - нежилий б дино за альною площею 410.70 в. м. Цільове ви ористання приміщень -тор івля
продовольчими та непродовольчими товарами, поб тові посл и, офіс. Термін оренди 2 ро и 364 дні;
- в л. Де тярівсь а, 31 - нежилі приміщення на першом , третьом , восьмом та на дев'ятом поверхах за альною площею
1087.00 в.м. Цільове ви ористання приміщень - офіс. Термін оренди 2 ро и 364 дні;
- в л. Михайлівсь а, 17а/2 літ. А - нежилі приміщення на др ом поверсі за альною площею 127.70 в.м. Цільове ви ористання
приміщень -тор івля продовольчими та непродовольчими товарами, поб тові посл и, офіс. Термін оренди 2 ро и 364 дні;
- в л. Бориспільсь а, 15 - нежилі приміщення (приб дова):
- К. 4 - площею 105.00 в.м. та 155.00 в.м.;
- К.6 площею 165.00 в.м. Цільове ви ористання приміщень — виробництво, с лад. Термін оренди до почат ре онстр ції,
але не більше, ніж 1 рі ;
- в л. Зодчих, 50 літ. А - нежилі підвальні приміщення за альною площею 294.60 в. м. Цільове ви ористання приміщення
- офіс, тор івля продовольчими та непродовольчими товарами, поб тові посл и. Термін оренди 2 ро и 364 дні.

Термін прийняття он рсних пропозицій - 15 днів з дня п блі ації. Кон рсні пропозиції надаються за адресою:
в л. Хрещати , 10, Головне правління ом нальної власності м. Києва.

Отримати додат ов інформацію та ознайомитись з мовами проведення он рс можна за адресою: 01001, м. Київ,
в л. Хрещати , 10, Головне правління ом нальної власності м. Києва, . 524, телефони для довідо : 279-27-93, 279-72-26.

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва

про підс м и проведення он рс № 31-ПР з відбор с б'є тів оціночної
діяльності, я і б д ть зал чені до проведення незалежної оцін и об'є тів, що

належать територіальній ромаді м. Києва

1. Нежилий б дино по в л. Ми оли Гайцана, 4 за альною площею 785,0 в.м - ТОВ
"Капітал Інвест Гр п".

2. Адміністративний б дино по в л. Ми оли Гайцана, 2 за альною площею 5057,5 в.м
- ТОВ "Капітал Інвест Гр п".

3. Нежилий б дино по в л. Трьохсвятительсь ій, 4- за альною площею 3930,0 в.м -
ТОВ "Ріелтер-У раїна".

4. Нежилий б дино по в л. Боричів звіз, 8 за альною площею 853,0 в.м - ТОВ
"Епрайзер".

5. Два т нелепрохідниць і омпле си WIRTH ТП-574 (машина №1, машина №2) - ПП
"А тив плюс".

6. Майновий омпле с с ладі б дівель, спор д №1-№10 та майна піонерсь о о табор
"Гол бий е спрес", розташовано о за адресою: Київсь а обл., Бородянсь ий р-н, смт.
Піс ів а, в л. "Лісова Поляна" п.т., б д.3, літ.А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, К, Н, О, П, С, Т, У,
Л - ТОВ "Європейсь ий центр онсалтин та оцін и".

7. Нежилі приміщення по просп. Перемо и, 21А, літ.К за альною площею 482,2 в.м - ЗАТ
"ЮСА".

8. Нежилий б дино по в л. Ра етній, 8 за альною площею 1120,3 в.м - ТОВ "Ремб д".
9. Нежилий б дино по в л. Мельни ова, 28, літ.А за альною площею 411,9 в.м - ТОВ

"Ай.Ел.Ай.Лтд".
10.Нежилі приміщення по в л. Ломоносова, 73, літ.А за альною площею 646,7 в.м - ТОВ

"Корп с-Юріс".
11.Б дино по в л. Т хачевсь о о, 44, літ.А за альною площею 928,6 в.м - ТОВ "У раїнсь і

інноваційні онс льтанти".
12.Б дівлі та спор ди автоб сно о пар №7 КП "Київпастранс", що розташовані по в л.

Бориспільсь ій, 15 - ТОВ "Селтим".
13.Б дин и та спор ди дитячо о санаторію "Салют" за альною площею 3501,2 в.м, що

розташовані по в л. Го олівсь ій, 26-28 - ПП "А адемія Оцін и і Права".
14.Нежилий б дино по в л. Мельни ова, 51 за альною площею 740,0 в.м - ТОВ "Титан".

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва
про підс м и проведення он рс № 32-ПР з відбор с б'є тів оціночної

діяльності, я і б д ть зал чені до проведення незалежної оцін и об'є тів, що
належать територіальній ромаді м. Києва

1. Нежитлові б дин и по в л. Січнево о повстання, 17 за альною площею 6001,7 в.м -
ТОВ "Ремб д".

2. Нежилий б дино пров. Ярославсь ом , 3, літ. А за альною площею 609,4 в.м - ЗАТ
"Е спотранс".

3. Нежилі приміщення пров. Ярославсь ом , 3, літ. Б за альною площею 240,9 в.м -
ЗАТ "Е спотранс".

4. Нежилі приміщення по в л. Ярославів Вал, 36-38, літ. А за альною площею 1787,6 в.м
- ТОВ "Ріелтер-У раїна".

5. Нежилий б дино по в л. Жилянсь а, 43, літ. Б за альною площею 439,7 в.м - ТОВ
"ЛЕМС".

6. Нежилий б дино по в л. Жилянсь а, 106, літ. Б за альною площею 581,8 в.м - ПП
"А адемія Оцін и і Права".

7. Нежилі приміщення по в л. Жилянсь а, 148 за альною площею 1379,2 в.м - ТОВ
"Київсь а онсалтин ова р па".

8. Нежилий б дино по в л. Лабораторна/Барбюса, 1/62, літ. А за альною площею 1748,4
в.м - ПП "Зорі У раїни".

9. Нежилий б дино по в л. Михайлівсь ій, 15/1, літ. Б за альною площею 298,2 в.м -
ТОВ "А цент".

10.Нежилі приміщення по в л. Золотоворітсь ій, 11, літ. А' за альною площею 854,3 в.м
- ПП "Юреол".

11.Нежилий б дино по в л. Золотоворітсь ій, 11, літ. Б за альною площею 239,3 в.м -
ПП "Юреол".

12.Нежилий б дино по в л. Са са ансь о о, 4, літ. Б за альною площею 323,7 в.м - ТОВ
"Ай.Ел.Ай.Лтд".

13.Па ет а цій (3 100 шт., 30%) територіальної ромади міста Києва стат тном фонді
ЗАТ "На ово-виробничий центр "Борща івсь ий хімі о-фармацевтичний завод" - ТОВ
"Епрайзер".

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 з питань ом нально о майна відділ
розвит пар ів льт ри і відпочин , центрів дозвілля та
ом нально о майна за ладів льт ри і мистецтв ;
- оловно о спеціаліста онтрольно-ревізійно о відділ ;
- оловно о е ономіста 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 провідно о спеціаліста, або 5 ро ів державної
сл жби, або стаж роботи за фахом 7 ро ів.

-Провідно о спеціаліста відділ інофі ації (стро овий тр довий
до овір);
-провідно о спеціаліста відділ пар ів льт ри і відпочин , центрів
дозвілля та ом нально о майна за ладів льт ри і мистецтв .
Вимо и: вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за
освітньо- валіфі аційним рівнем спеціаліста, ма істра, стаж роботи
за фахом не менше 5 ро ів.

До менти приймаються протя ом місяця за адресою: м.Київ-04,
б львар Т. Шевчен а, 3.

Довід и за тел.: 279-61-09; 279-52-82; 279-50-90.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає
Слободіна Володимира Соломоновича
(відповідача) по цивільній справі за позовом
Каліщ -Слободін Т.М. до Слободіна В.С. про
надання дозвол на виїзд неповнолітньо о
ромадянина У раїни за ордон, с довий роз ляд
я о о відб деться 20 серпня 2007 р. о 09.00 за
адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 36, під
олов ванням с дді Умнової О.В. У разі неяв и в
с дове засідання відповідача Слободіна В.С. або
йо о представни а з належно оформленим
дор ченням справа б де роз лян та Ваш
відс тність відповідності до ст. 169 ЦПК У раїни.

Святошинсь ий районний с д
м.Києва (03148, м.Київ, в л. Я ба
Коласа, 27-А, зал. №5) ви ли ає
Три ба Оле сандра Ві торовича
по цивільній справі за позовом
Але сєєва Дмитра Борисовича про
розірвання до овор та стя нення
рошових оштів в с дове засі-
дання 6 вересня 2007 ро на
15.30. В разі неяв и та непові-
домлення с д про причини неяв и
в с дове засідання справа б де
роз лядатися за наявними справі
до азами.

Афанасьєв Дмитро Анатолійович
ви ли ається в с дове засідання з
роз ляд цивільної справи за позовом
Приймач Бо дана Михайловича до
Афанасьєва Дмитра Анатолійовича про
стя нення матеріальної та моральної
ш оди, заподіяної ДТП на 14.00 22
серпня 2007 ро в Шевчен івсь ий
районний с д м. Києва за адресою:
(04053, м. Київ, в л. Смірнова-Ласточ іна
10-Б, аб. № 22). З оп блі ванням
о олошення про ви ли , відповідач
вважається повідомленим про час і місце
роз ляд справи, і випад неяв и
справа може б ти роз лян та за
відс тності відповідача.

Голосіївсь ий районний с д
м.Києва повідомляє, що
05.09.2007 р. о 13.45 відб -
деться роз ляд цивільної спра-
ви за позовом Ван Хассел На-
талії Володимирівни до Ван
Хассел Марсел с Йо анес Пет-
р с про розірвання шлюб .
Засідання с д відб деться в
приміщенні с д за адресою:
м.Київ, в л. П.Потєхіна, 14-а,
аб.24. Ван Хассел М.Й.П. ви -
ли- ається в с дове засідання.

Втрачений диплом спеціаліста Національно о авіаційно о
ніверситет КВ № 23615936 від 12.02.2004 ро , на ім'я
Чай овсь о о Ми оли Юрійовича вважати недійсним.

Відповідно до п н т 2 статті 2
За он У раїни від

18 березня 2004 ро №1625-IV
"Про порядо обрання на

посад та звільнення з посади
професійно о с дді Верховною

Радою У раїни"
Територіальне

правління державної
с дової адміністрації в

місті Києві
повідомляє про під отов
матеріалів щодо обрання
безстро ово на посади

с ддів:

Дарниць о о районно о
с д міста Києва:

Росі Тетяни Володимирівни;
Вов а Єв ена І оровича;

Оболонсь о о районно о
с д міста Києва:
Васалатія Костянтина

Анатолійовича.

Ре іональне відділення
Фонд державно о майна У раїни по міст Києв
повідомляє, що відповідно до рішення Київсь ої місь ої ради від 14.06.07
№ 792/1453, із змінами, внесеними рішенням Київради від 26.06.2007
№947/1608, об'є ти малої приватизації ( р па "А") ом нальної власності

територіальної ромади міста Києва підля ають приватизації :
шляхом ви п орендарями:

- нежилі приміщення площею 86,5 в.м. по б льв. Л.У раїн и, 21, літ. "А";
- нежилий б дино по б льв. І.Лепсе, 9в, літ. "А" площею 105,6 в.м., літ. "Ж" площею
51,0 в.м., літ. "Е" площею 114,1 в.м.
- нежилі приміщення площею 6,0 в.м. по в л. П люя Івана, 5, літ. "А";
- нежилі приміщення площею 64,0 в.м. по в л. Ярославів Вал, 33, літ. "А";
- нежилі приміщення площею 181,8 в.м. по в л. Мілютен а, 34, літ ."А";
- нежилі приміщення площею 63,7 в.м. по в л. К дрявсь а, 23, літ. "Г";
- нежилі приміщення площею 200,1 в.м. по в л.Героїв Дніпра, 14, літ. "Г";
- нежилі приміщення площею 70,4 в.м. по в л.Спась а, 12, літ. "Б";
- нежилі приміщення площею 65,6 в.м. по в л. Михайлівсь а/пров.Михайлівсь ий, 17а/2,
літ. "А";
- нежилі приміщення площею 326,8 в.м. по в л.Са айдачно о, 29, літ. "Б";
- нежилі приміщення площею 55,2 в.м. по проспе т Перемо и, 21А, літ. "А".
шляхом продаж на а ціоні:
- нежилий б дино площею 382,8 в.м. по в л.Са айдачно о, 25, літ. "Д".

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

Печерсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає Яно Сер ія Ми олайовича
(відповідача), Тихомирова Оле сандра
Юрійовича (представни а відповідача) по
справі за позовом Ла изи (Яно ) Н.С. до
Яно Сер ія Ми олайовича про с нення
переш од в здійсненні права власності,
попередній роз ляд я о о відб деться
6 вересня 2007 об 11.00 за адресою:
м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 36, під
олов ванням с дді Умнової О.В.
Прохання з'явитися особисто або
забезпечити яв представни а з
належно оформленим дор ченням та
під от вати письмові пояснення по с ті
позов . У випад можливості сл хання
справи ваш відс тність, прохання
надіслати відповідн заяв .

Посвідчення лі відатора аварії
на ЧАЕС, ате орія 2, серія А,
№512885 на ім’я Марчен а
Ві тора Геор ійовича вважати
недійсним.

Посвідчення лі відатора аварії
на ЧАЕС, ате орія 2, серія А,
№512409 на ім’я Перяєва Сер ія
Оле сійовича вважати недійсним.

Посвідчення лі відатора аварії
на ЧАЕС, ате орія 2, серія А,
№257597 на ім’я Кобчен а Ві тора
Михайловича вважати недійсним.

Посвідчення лі відатора аварії
на ЧАЕС, ате орія 2, серія А,
№357868 на ім’я Бєляєва
Володимира Михайловича вважати
недійсним.

Посвідчення лі відатора аварії
на ЧАЕС, ате орія 2, серія А,
№095832 на ім’я Століциної
Наталії Анатоліївни вважати
недійсним.



Â Óêðà¿í³, îêð³ì ñõîäó, õìàðíî, äîù³, ì³ñöÿìè çëèâè.
Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 1—3 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà ó ñõ³äí³é ÷àñòèí³ âíî÷³ +17...+22°Ñ, âäåíü

+30...+34°Ñ. Íà ðåøò³ òåðèòîð³¿ âíî÷³ +14...+18°Ñ, âäåíü +23...+28°Ñ.
Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî, ì³ñöÿìè êîðîòêî÷àñí³ ãðîçîâ³ äîù³.
Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 1—3 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +23...+27°Ñ, âíî÷³ +15...+19°Ñ
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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

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

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

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

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

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 67485
Çàìîâëåííÿ 2856
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Ìîðîçó äîâåäåòüñÿ
âå÷åðÿòè íàîäèíö³
àáî ç Þð³ºì Ëóöåíêîì, 
ç ÿêèì á³ëüø³ñòü êèÿí íå áàæàþòü
â³äâ³äàòè ðåñòîðàí
За рез льтатами дослідження call-центр столичної
мерії, проведено о 20—22 липня, майже 21% респон-
дентів бажають повечеряти в ресторані з е с-бо се-
ром та деп татом Київради Віталієм Клич ом, ліде-
ром БЮТ Юлією Тимошен о (17%) та мером Києва
Леонідом Черновець им (15%). Найменше бажання
провести разом вечір всіх опитаних респондентів
ви ли ає лідер "Народної самооборони" Юрій Л цен-
о та спі ер Оле сандр Мороз.

Äàë³ ñïèñîê ïðîäîâæóþòü òàê³ ïåðñîíàë³¿ óêðà¿íñüêî¿ ïîë³òèêè,
ÿê çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé (9%), á³çíåñìåí
Ðèíàò Àõìåòîâ ³ ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Â³êòîð ßíóêîâè÷ — ïî 8%, ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Äåíèñ Áàññ —
5%, ë³äåð ÏÑÏÓ Íàòàë³ÿ Â³òðåíêî — òàêîæ 5%, ë³äåð “Íàðîäíî¿
ñàìîîáîðîíè” Þð³é Ëóöåíêî — 5%. Îñòàííþ ñõîäèíêó çàéíÿâ ñï³-
êåð Îëåêñàíäð Ìîðîç (5%)

Ç êèì ³ç ïîë³òèê³â âè õîò³ëè á ïîâå÷åðÿòè ó ðåñòîðàí³?
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Михайло ЧЕЧЕТОВ,
народний деп тат V с ли ан-
ня (Партія ре іонів):

— Нині сі питання, в я их л на-
ють прізвища політи ів, раїнці
роз лядають різь призм майб т-
ніх виборів, навіть та і питання, я
вечеря в ресторані. Це підтвердж -
ють і рез льтати дослідження. Хто
є найпоп лярнішими політи ами в
столиці за еле торальними вподо-
баннями? Та , сьо одні це і Леонід
Черновець ий, і Юлія Тимошен о,
і Віталій Клич о. Гадаю, я би це ж
питання задали в Крим , на першо-
м місці б ла б Наталія Вітрен о, а
я би в Донець ій області — то, пев-
но, Ві тор Ян ович і інші представ-
ни и Партії ре іонів. Особисто в
мене немає людсь их антипатій до
б дь- о о з перерахованих в до-
слідженні політи ів.

Лада ЛУЗІНА,
письменниця:
— Я вважаю, що рез льтати до-

сліджень під реслюють пра нення
иян до стабільності, що асоціюєть-
ся з Леонідом Черновець им та Ві-
талієм Клич ом. З цьо о спис де-
що вибивається Юлія Тимошен о в

образі б нтар и, хоча вона вже та
давно в цьом образі, що і це ста-
ло своєрідною стабільністю. Я би
особисто я обирала, з им з полі-
ти ів я би повечеряла, я б з пини-
лась на андидат рі мера.

EL КРАВЧУК,
співа :
— На мою д м , відповідаючи

на запитання, ияни не д мали
про політи , радше вони ер ва-
лись особистими вподобаннями.
Ось, напри лад, Юлія Тимошен о
д же расива і роз мна жін а, то-
м д маю, що її прізвище більше
називали чолові и. Віталій Клич-
о — видатний спортсмен, з ним
б ло б ці аво поспіл ватись, на-
певно, б дь- ом . Леонід Черно-
вець ий — осподарни , з ним б -
ло б ці аво по оворити на теми,
пов’язані з облашт ванням Києва
та столичною е ономі ою. На-
справді, я досить дале ий від по-
літи и, і мені здається, що вечеря
в ресторані передбачає с оріше
не політичні об оворення, а прос-
то спіл вання з ці авими людь-
ми. Том я не проти повечеряти з
ожним із них, а ще з Ві тором
Ющен о і з Ві тором Ян овичем.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Ì³í³ñòðó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
Óêðà¿íè Þð³þ Ãàéäàºâó — 
53 ðîêè!

Ì³í³ñòðó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ õî÷åòüñÿ ïî-
áàæàòè íàñàìïåðåä çäîðîâ’ÿ ³ éîãî çáå-
ðåæåííÿ! Ìè âñ³ çíàºìî, ÿê âàæëèâî áó-
òè çäîðîâèì, ³ ðîçóì³ºìî, ÿêó âàæëèâó
ïîñàäó îá³éìàºòå, áî â³äïîâ³äàºòå çà æèò-
òÿ áåç õâîðîá ãðîìàäÿí óñ³º¿ êðà¿íè. Õî-
÷åòüñÿ òàêîæ ïîáàæàòè Âàì ãîðè ãðîøåé,
îñê³ëüêè ãðîø³ — öå äóæå âàæëèâî. Âñüî-
ãî ÿñêðàâîãî, õîðîøîãî, ñâ³òëîãî, ïðè-
êîëüíîãî, ùîá Âè çàâæäè áóëè çàäîâîëå-
íèìè. ², çâè÷àéíî,— ìîðå ðàäîñò³ é âå-
ñåëîù³â, àäæå áåç óñì³øêè íå ìîæíà
îá³éìàòè òàêó ñåðéîçíó ïîñàäó. Õàé Âà-
ø³ ä³òè ðàäóþòü Âàñ ³ íàñ, êóïóþ÷è íàø³
êîìïàêò-äèñêè.

Ëþáîâ³!
Г рт “Queen$”

Ïðåçèäåíòó ÕÊ “Êè¿âì³ñüêáóä”
Âîëîäèìèðó Ïîëÿ÷åíêó — 
69 ðîê³â

Äóæå, äóæå ãëèáîêî øàíîâàíà ëþäèíà. Âåëèêà äåðæàâ-
íà ëþäèíà, ÿêà, ïåðø çà âñå, áóäóº. Öå ïðåêðàñíèé ìå-
íåäæåð, ÿêèé ïîñò³éíî áîðåòüñÿ çà ïîë³ïøåííÿ ñîö³àëü-
íîãî ð³âíÿ ÿê ïðàö³âíèê³â ñâîãî ï³äïðèºìñòâà, òàê ³ ãðî-
ìàäÿí Óêðà¿íè, — ëþäèíà ç âåëèêî¿ áóêâè. Ùèðî ïîçäî-
ðîâëÿþ ç äíåì íàðîäæåííÿ ³ áàæàþ Âàì äîâãèõ ðîê³â æèò-
òÿ, çäîðîâ’ÿ ³ óñï³õ³â.

Михайло Чечетов,
народний деп тат, Партія ре іонів

Õî÷ó ïðèâ³òàòè éîãî ç äíåì íàðîäæåííÿ ³ ïîáàæàòè
óñï³õ³â ó ðîáîò³, òîìó ùî éîãî óñï³õè — öå óñï³õ óñ³õ êè-
ÿí, ¿õíº áëàãîïîëó÷÷ÿ. Íàòõíåííÿ, ùîá äîñÿãàòè âñ³õ çà-
ïëàíîâàíèõ ö³ëåé, ùîá äîñÿãàòè óñï³õó ó ñïðàâàõ. Òà îáî-
â’ÿçêîâî ï³äòðèìêè â³ä ñâî¿õ êîëåã ³ îäíîäóìö³â.

Андрій Ш іль,
народний деп тат 5- о с ли ання, БЮТ

Ïðèâèä ðåâîëþö³¿
Áàáó Ïàðàñêó “êèíóëè” âñ³ ïîìàðàí÷åâ³ ñèëè
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Революційно налаштован
Парас Королю , або
просто баб Парас , не
взяли до прохідних спис-
ів ні пропрезидентсь ої
партії "Наша У раїна", ні
БЮТ . Схоже, її а ітатор-
сь их посл "помаранче-
ві" вже не потреб ють.

Ïðîòå çíàìåíèòó áàáó Ïàðà-
ñêó ³ íèí³ ìîæíà ïîáà÷èòè ï³ä
ñò³íàìè ÖÂÊ. Õî÷à Ïîìàðàí÷å-
âà ðåâîëþö³ÿ âæå ñòàëà ³ñòîð³ºþ,
æ³íêà é íàäàë³ íàìàãàºòüñÿ ïå-
ðåáóâàòè ó âèð³ ïîë³òè÷íèõ ïðè-
ñòðàñòåé. Ïàðàñêà Êîðîëþê îò-
ðèìàëà ç ðóê Ïðåçèäåíòà Óêðà-
¿íè Â³êòîðà Þùåíêà îðäåí Êíÿ-
ãèí³ Îëüãè òðåòüîãî ñòóïåíÿ.
Çãîäîì ñòàëà ÷ëåíîì ïðîïðåçè-
äåíòñüêî¿ ïàðò³¿ “Íàøà Óêðà¿íà”.
Ïîò³ì áóëè ÷èñëåíí³ â³çèòè äî
Êèºâà ç ìåòîþ òî “ïîìèðèòè
Þëþ ç Þùåíêîì”, òî âçÿòè
ó÷àñòü ó ì³òèíãàõ ç ³íøèõ ïðè-
âîä³â. Íåâäîâç³ âñ³ çâèêëè äî
ïðèñóòíîñò³ çàâçÿòî¿ áàáè Ïàðà-
ñêè íà ïîë³òè÷íèõ àêö³ÿõ, “íå-
çì³ííèì àòðèáóòîì” ÿêèõ âîíà
é ñòàëà. Òà ñèòóàö³ÿ çì³íþºòüñÿ,
à Ïàðàñêà Êîðîëþê äîñ³ áëóêàº
â³ä àêö³¿ äî àêö³¿ “ïðèâèäîì ðå-
âîëþö³¿”. Í³õòî âæå íå äèâóºòü-
ñÿ, ïîáà÷èâøè â ñòîëèö³ ÿñêðà-
âî âáðàíó ñåëÿíêó, ÿêà çâè÷íî
òðèìàºòüñÿ ³ íà ì³òèíãàõ, ³ ïåðåä
òåëåêàìåðàìè. “Õðåùàòèê” ïðî-
â³â îïèòóâàííÿ, ÷è ãîòîâ³ êèÿíè
ïðîãîëîñóâàòè çà áàáó Ïàðàñêó
íà âèáîðàõ? “Вічний революціонер”. Вічний том , що ні оли не з пиняється

Наталя КАЛАТАЙ, телевед ча:
— Ні, я б не олос вала за баб Парас . У неї

застарілі, онсервативні по ляди. Нам потрібна
демо ратія. Мене драт ють сі, хто лізе в політи .
Кричати на Майдані — це одне, а політи а зовсім
інше.

Ілля ЧІЧКАН, х дожни :
— Н ... А хто це та а? А-а-а, та а тивна баб ся. Та

хай собі б де, я б навіть за Шапо ля про олос вав.
Я вза алі не бачив професійних політи ів.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ, телевед чий:
— Ні, цій жінці запізно б ти політи ом, вона пере-

росла. А вза алі знаєте ви, хто та а баба Парас а? Ба-
ба Парас а — не політи . Країною повинні ер вати
молоді люди з вищою освітою, знанням іль ох мов
та з власним апіталом.

Оль а НАВРОЦЬКА, стиліст:
— Я ліпше про олос вала б за те, щоб бабі Пара-

сці забезпечили безбідн старість. З неї вийшла б ліп-
ша баб ся, ніж політи .

Âè á ïðîãîëîñóâàëè çà Ïàðàñêó?
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