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с льпт рі Оле а Пінч а

“Ú” ðîçì’ÿê
íà áðåõí³ 
Éîãî æóðíàë³ñòà Àðòåìà Ñêîðîïàäñüêîãî 
ñï³éìàëè íà íàêëåï³ íà ìåðà

Çà ñëîâàìè Àðòåìà Ñêîðîïàä-
ñüêîãî, íàïàëè íà íüîãî â÷îðà ï³ç-
íî ââå÷åð³, ïðèáëèçíî î ï³â íà
îäèíàäöÿòó. Â³í íàãîëîñèâ, ùî
öåé íàïàä ìîæå áóòè ïîâ’ÿçàíèé
ç âèõîäîì ó â÷îðàøíüîìó íîìåð³
“Êîììåðñàíòà” éîãî ìàòåð³àëó ïðî
çóñòð³÷ êè¿âñüêîãî ìåðà ç ïðåäñòàâ-

íèêàìè Êîì³òåòó çàõèñòó Êèºâà òà
ï³äïðèºìöÿìè ç Ìàéäàíó. Öèõ
ï³äïðèºìö³â, çîêðåìà, ùå é çâèíó-
âà÷óþòü ó òîðã³âë³ àíòèñåì³òñüêîþ
ôàøèñòñüêîþ ë³òåðàòóðîþ.

Ïàí Ñêîðîïàäñüêèé çàÿâëÿº,
ùî íà ö³é çóñòð³÷³ ìèíóëî¿ ï’ÿò-
íèö³ ç ïðåäñòàâíèê³â ÇÌ² áóâ ëè-

øå â³í. Ïðîòå ó÷àñíèêè çóñòð³÷³,
çîêðåìà íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè
ÊÌÄÀ Â³êòîð Ãîí÷àðóê, òàêó ³í-
ôîðìàö³þ æóðíàë³ñòà ñïðîñòîâóº.
“Òàì, êð³ì ìåíå òà ìåðà, áóëî ëè-
øå òðè îñîáè — Àíäð³é Þñîâ
(ïðåäñòàâíèê Êîì³òåòó çàõèñòó
Êèºâà) òà äâà ï³äïðèºìö³ ç Ìàé-
äàíó”,— ïîÿñíèâ ïàí Ãîí÷àðóê.
Òàêîæ â³í ïîâ³äîìèâ, ùî ïåðø³
õâèëèíè çóñòð³÷³ çí³ìàëè íà êàìå-
ðó æóðíàë³ñòè îäíîãî ç³ ñòîëè÷-
íèõ êàíàë³â.

À â³äòàê, îêð³ì ïàíà Þñîâà,
ïðèñóòí³ñòü Àðòåìà Ñêîðîïàä-
ñüêîãî íà çóñòð³÷³ ìåðà ç ï³äïðè-
ºìöÿìè íå ï³äòâåðäæóº í³õòî. Ìà-
ëî òîãî, º ñâ³ä÷åííÿ, ùî â öåé ÷àñ
æóðíàë³ñò áóâ ó ðåñòîðàí³ “Ó
êóëüãàâîãî Ïîëà”. Ïðî öå â÷îðà
³íòåðíåò-âèäàííþ www.telekriti-
ka.kiev.ua çàÿâèâ êîëèøí³é ñïåö-
êîð “Êîììåðñàíòà”, à íèí³ â. î.
ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà “Âå÷³ðíüîãî
Êèºâà” Ðîìàí Êîñòðèöÿ

Ì³ñ³þ ÎÁÑª
çàìó÷èëè ñóìí³âè
ùîäî ïðîâåäåííÿ ïðîçîðèõ 
ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîð³â â Óêðà¿í³
Äåíèñ ÏÐÓÖ
“Õðåùàòèê”

Голова місії ОБСЄ в У раїні посол Одрі Гловер не-
щодавно заявила про побоювання місії щодо мож-
ливих пор шень на парламентсь их виборах 2007 р.
Учора "Хрещати " стало відомо, що іль ість спос-
тері ачів від ОБСЄ цьо о ро зменшилась на
чверть. У порівнянні з мин лорічними виборами, о-
ли місія наліч вала 907 спостері ачів, на достро ові
вибори цьо о ро заявлено 660 спостері ачів.

Åêñïåðòè ì³ñ³¿ ââàæàþòü, ùî ÿâêà âèáîðö³â ìîæå áóòè íèæ÷îþ
50 %, à ãîëîñóâàííÿ âäîìà äàº ìîæëèâ³ñòü äëÿ ôàëüñèô³êàö³é. Íà
äóìêó åêñïåðò³â ì³ñ³¿, âèêëþ÷åííÿ ç³ ñïèñê³â âèáîðö³â ãðîìàäÿí,
ÿê³ âè¿õàëè çà êîðäîí, ïðèçâåäå äî íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â.

Ïðåäñòàâíèêè ë³äåð³â ïåðåãîí³â — Ïàðò³¿ ðåã³îí³â òà ÍÓ-ÍÑ ââà-
æàþòü, ùî ÿâêà âèáîðö³â íà ä³ëüíèöÿõ áóäå äîñòàòíüîþ, àëå íå âè-
êëþ÷àþòü ìîæëèâ³ ôàëüñèô³êàö³¿. ×ëåí ïîë³òðàäè Ïàðò³¿ ðåã³îí³â
²âàí Ïîïåñêó çàóâàæèâ “Õðåùàòèêó”, ùî â³í “íå ïåðåéìàâñÿ á ïè-
òàííÿì ÿâêè âèáîðö³â”. Íà éîãî äóìêó, ó Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ ÿâêà áó-
äå â ìåæàõ 55 — 65%, à ÿêùî á³ëüøå, òî öå ïðèâ³ä ãîâîðèòè ïðî
ôàëüñèô³êàö³¿. Íà éîãî äóìêó, ÿâêà íà Ñõîä³ áóäå âèùîþ, à çàãà-
ëîì â Óêðà¿í³ ïîêàçíèê ÿâêè áóäå â ìåæàõ 60 — 65%. Ïàí Ïîïåñ-
êó áà÷èòü ïðîáëåìó ó ñòàðèõ ñïèñêàõ âèáîðö³â, ùî ëèøèëèñÿ ç ìè-
íóëèõ âèáîð³â. “Íà ìèíóëèõ âèáîðàõ ïð³çâèùà ïåðåêëàëè òåõí³÷íî
³, íàïðèêëàä, Øàð³êîâ ñòàâ Êóëüêîâèì, ³ òîìó íå çì³ã ïðîãîëîñó-
âàòè”,— çàóâàæèâ â³í. Ïðîòå íàéâàæëèâ³øèì ïðåäñòàâíèê ÏÐ áà-
÷èòü çîâñ³ì íå òå, ùî Îäð³ Ãîâåð: “Ñåðéîçíèì ïèòàííÿì º òå, ùî
ãëàâà Ñåêðåòàð³àòó Ïðåçèäåíòà Â³êòîð Áàëîãà ³ ãîëîâè îáëàñíèõ
äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, ÿê³ ôîðìàëüíî ïåðåáóâàþòü ó â³äïóñòö³,
àëå ïåðåáóâàþòü íà ì³ñöÿõ ³ ìîæóòü âåñòè àã³òàö³þ ç âèêîðèñòàí-
íÿì àäì³í³ñòðàòèâíîãî ðåñóðñó. Öå òå, ùî ñïðàâä³ íåïîêî¿òü”.

10-é íîìåð ñïèñêó ÍÓ-ÍÑ Âîëîäèìèð Àð’ºâ ñõèëÿºòüñÿ äî
äóìêè ñâîãî ïîë³òè÷íîãî îïîíåíòà. “Ãàäàþ, íà Çàõîä³ ÿâêà áóäå
ïîíàä 50%. Â Óêðà¿í³ — ïðèáëèçíî 60%”,— çàÿâèâ â³í “Õðåùà-
òèêó”. Ó ïðåäñòàâíèêà ÍÓ-ÍÑ òàêîæ ïðåòåíç³¿ äî ñïèñê³â: “Âè-
áîðè â³äáóâàòèìóòüñÿ çà êîëèøí³ìè ñïèñêàìè âèáîðö³â, ³ âèíèê-
íå ïðîáëåìà ùîäî îñ³á, ÿê³ ïîìåðëè ó ì³æâèáîð÷èé ÷àñ, àáî îñ³á,
ÿê³ ó öåé ÷àñ íàáóëè ïðàâà ãîëîñó”. Ïðîòå ïàí Àð’ºâ çãîäåí ç îö³í-
êîþ ÎÁÑÅ â òîìó, ùî ãîëîñóâàííÿ âäîìà äîçâîëÿº ÷èñëåíí³
ôàëüñèô³êàö³¿

Äìèòðî ÂÎÐÎÍÊÎÂ
“Õðåùàòèê”

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", серед проблем,
пов'язаних з роботою ом нальних ЖЕКів, оловною
ияни вважають висо і тарифи на ом нальні посл -
и (53%).

За інчення на 3-й стор.
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Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора ж рналіст азети "Коммерсантъ" Артем С оро-
падсь ий заявив, б цімто мин лої ночі йо о побили не-
відомі. Цей напад він пов'язав з п блі ацією вчораш-
ньом номері "Ъ" сво о репортаж "Мэр Киева постоял
на своем". У цьом матеріалі ж рналіст опис є з стріч
Леоніда Черновець о о з підприємцями, отрі тор ють
на майдані Незалежності національною символі ою та
фашистсь ою літерат рою. Разом із тим самі часни и
з стрічі спростов ють фа т прис тності ж рналіста на
пере оворах. "Хрещати " стало відомо, що це не пер-
ший с андал, пов'язаний з пор шенням Артемом С о-
ропадсь им норм професійної ети и.

Артем С оропадсь ий не завжди витрим вав ал о ольне навантаження
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ÆÅÊè íå “äîçð³ëè”
Âèñîê³ òàðèôè òà íàãðîìàäæåííÿ
ñì³òòÿ çàëèøàþòüñÿ 
íàéâàæëèâ³øèìè ïðîáëåìàìè ì³ñòà
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Äî ÊÏ “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ”
ïðèºäíàâñÿ ùå îäèí ðàéîí

ßê çàñâ³ä÷èëè ïåðø³ 10 äí³â ñåðïíÿ, â Äåñ-
íÿíñüêîìó òà Ïå÷åðñüêîìó ðàéîíàõ ñòîëè-
ö³, ïàðêñåðâ³ñè ÿêèõ óâ³éøëè ñòðóêòóðíèìè
ï³äðîçä³ëàìè äî “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñó”,
ñóòòºâî çðîñëè íàäõîäæåííÿ â³ä ðîáîòè ïàð-
êóâàëüíèõ ìàéäàí÷èê³â. Çà öåé ÷àñ ãîò³âêî-
âèõ êîøò³â çäàíî á³ëüøå, í³æ ðàí³øå íàäõî-
äèëî çà ö³ëèé ì³ñÿöü. Ç 7 ñåðïíÿ äî íàçâà-
íîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ïåðåéøîâ
òàêîæ ïàðêñåðâ³ñ Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó. Ïðî
öå ó ïîíåä³ëîê “Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèëà çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà.
Âîíà òàêîæ íàãàäàëà, ùî äî 1 âåðåñíÿ ïàð-
êóâàííÿ â óñ³õ ³íøèõ ðàéîíàõ ñòîëèö³ çä³é-
ñíþâàòèìóòü áåçêîøòîâíî

Ó ñòîëèö³ çàì³íÿòü
ìàã³ñòðàëüí³ òðóáè

ßê ó÷îðà ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, çà
äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî ó ñòîëèö³ ðîçðîáëåíî
ïðîåêò ïåðåêëàäêè ïîíàä òèñÿ÷ó ê³ëîìåòð³â
ìàã³ñòðàëüíèõ, ðîçïîä³ëüíèõ ³ âíóòð³øíüîáó-
äèíêîâèõ òðóá. ×åðåç òå, ùî êîëèøíº êåð³â-
íèöòâî ì³ñòà ðîêàìè ³ãíîðóâàëî ïðîáëåìó
çíîøåíîñò³ êîìóí³êàö³é, ¿õí³é íåçàäîâ³ëü-
íèé òåõí³÷íèé ñòàí íèí³ ñïðè÷èíÿº ïîäåêî-
ëè ïðîðèâè òåïëîòðàñ. Ñàìå ÷åðåç òàêèé ïðî-
ðèâ ó ïîíåä³ëîê ñòàâñÿ ïðîâàë àñôàëüòó íà
ïðîñïåêò³ 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ. Çà ³íôîðìàö³ºþ
íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é Â³òàë³ÿ Ïøåíè÷íîãî,
öåé ïðîðèâ íåãàéíî ë³êâ³äóâàëè. Ñüîãîäí³
âñ³ ðîáîòè ç âèïðîáóâàííÿ ìåðåæ³ âæå òðè-
âàþòü ó ïëàíîâîìó ðåæèì³

Ì³ñüêèé ãîëîâà ï³äâèùèâ
ðîçì³ð òâîð÷èõ ñòèïåíä³é

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé ðîçïîðÿäèâñÿ ï³äâèùèòè ðîçì³ð
òâîð÷î¿ ñòèïåíä³¿ äëÿ òàëàíîâèòèõ ä³òåé ç 500
äî 800 ãðí. Êð³ì òîãî, â³í äîðó÷èâ ïåðåäáà-
÷èòè çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ öèõ ô³íàíñîâèõ
â³äçíàê ç 55 äî 75. Ïðî öå ó÷îðà “Õðåùàòè-
êó” ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ. Çà éîãî ñëîâàìè, ñòèïåí-
ä³ÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ïðèçíà÷àº-
òüñÿ êðàùèì ó÷íÿì ïî÷àòêîâèõ ñïåö³àë³çî-
âàíèõ ìèñòåöüêèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñèñ-
òåìè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ³ ìèñ-
òåöòâ, ÿê³ óñï³øíî íàâ÷àþòüñÿ, ñòàëè ëàóðå-
àòàìè ì³æíàðîäíèõ òà âñåóêðà¿íñüêèõ òâîð-
÷èõ êîíêóðñ³â ³ âæå çäîáóëè âèçíàííÿ ñåðåä
ìèñòåöüêî¿ ãðîìàäñüêîñò³ ì³ñòà

Òðèâàº îíîâëåííÿ ïàðêó
³ìåí³ Îñòðîâñüêîãî

ßê ó÷îðà ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, ì³ñü-
êà âëàäà áëàãîóñòðî¿òü ³ ïîë³ïøèòü ñàí³òàðíî-
åï³äåì³îëîã³÷íèé ñòàí îçåðà â ïàðêó “Îðëÿò-
êî”, ùî ðîçòàøîâàíèé íà 9,65 ãà ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³. Ó íèí³øíüîìó ðîö³ íà âèêî-
íàííÿ öèõ çàõîä³â âèä³ëåíî ïîíàä 10 ìëí 179
òèñ. ãðí. Ó ïàðêó “Â³äðàäíèé” îçåðî âæå ïîâ-
í³ñòþ î÷èùåíî, â³äíîâëåíî é ïîêðèòòÿ íà äî-
ð³æêàõ. Îäíî÷àñíî òðèâàº îíîâëåííÿ ùå é
òðåòüîãî ïàðêó — ³ìåí³ Îñòðîâñüêîãî. Éîãî ðå-
êîíñòðóêö³þ çàïëàíîâàíî çàâåðøèòè ïðîòÿãîì
äâîõ ì³ñÿö³â, äî æîâòíÿ. Òàì âñòàíîâëÿòü îñ-
â³òëåííÿ, â³äðåìîíòóþòü äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê,
âèñàäÿòü äîäàòêîâî 2 òèñÿ÷³ äåðåâ, ðåñòàâðó-
þòü ïàì’ÿòíèê Ìèêîë³ Îñòðîâñüêîìó

Ó ìåòðî ìîæíà äèâèòèñü
ðóõîìó ðåêëàìó

Ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ñòàëî â³äîìî, ùî ó òó-
íåë³ ìåòðî ì³æ ñòàíö³ÿìè “Çîëîò³ Âîðîòà”
òà “Ëóê’ÿí³âñüêà” ðîçì³ñòèëè åêðàíè ç ðó-
õîìèìè êàðòèíêàìè. Äî 31 ñåðïíÿ íàóêîâ-
ö³ âèâ÷àòèìóòü âïëèâ òàêî¿ ðåêëàìè íà ãëÿ-
äà÷³â, åêîíîì³÷í³ òà òåõí³÷í³ îñîáëèâîñò³ ¿¿
åêñïëóàòàö³¿. “Íîâèé âèä ðåêëàìè ç åôåêòîì
ðóõîìèõ ìàëþíê³â íàøèì ïàñàæèðàì ïðèé-
øîâñÿ äî ñìàêó. Âïðîäîâæ òðüîõ òèæí³â ôà-
õ³âö³ âèâ÷àòèìóòü, ÿê âïëèâàº öÿ ðåêëàìà íà
ðîáîòó ìàøèí³ñò³â åëåêòðîïî¿çä³â, ÷è íå çà-
âàæàº ¿ì ñêîíöåíòðóâàòèñÿ, ÿê ñïðèéìàþòü
ïàñàæèðè òàêó ðåêëàìó”,— ïîâ³äîìèëà íà-
÷àëüíèê ïðåñ-ñëóæáè êè¿âñüêîãî ìåòðîïî-
ë³òåíó Íàä³ÿ Øóìàê

Ñâÿòîøèí ïåðåâ³ðèëè 
íà ðåêîíñòðóêö³þ
Ìåð³ÿ ïåðåâ³ðèëà ñîö³àëüí³ çàêëàäè ðàéîíó

Ó÷îðà êîì³ñ³ÿ ÊÌÄÀ çä³éñíèëà ÷åðãî-
âó ³íñïåêö³þ â Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³
íà îá’ºêòàõ ñîö³àëüíîãî çíà÷åííÿ, áóä³â-
íèöòâî ÷è ðåêîíñòðóêö³ÿ ÿêèõ ïåðåäáà÷å-
íà ïðîãðàìîþ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó íà 2007 ð³ê. Ïåðøîþ â³äâ³äàëè
øêîëó ¹ 162, äå ïðàêòè÷íî çàâåðøåíî 3-
ïîâåðõîâó ïðèáóäîâó, äå áóäóòü íîâ³ ó÷-
áîâ³ ïðèì³ùåííÿ, ñïîðòçàë, áàñåéí. Ââåñ-
òè â ä³þ ïðèáóäîâó ïëàíóþòü â æîâòí³.
Òîä³ æ ðîçïî÷íóòü ðåêîíñòðóêö³þ ñòàðî-
ãî êîðïóñó. ßêùî ðàí³øå øêîëà ìîãëà
ïðèéíÿòè 210 ó÷í³â, òî ï³ñëÿ âñ³õ ðîá³ò íà-
â÷àòèñÿ ó çàêëàä³ çìîæóòü 900 ä³òåé. Íà
øêîëó ðàí³øå âèä³ëèëè 26 ìëí ãðí, ï³ñ-
ëÿ ïåðåðàõóíêó öÿ ñóìà ñÿãàòèìå 35 ìëí.
“Ìè ðîáèìî óñå, ùîá çàêëàä çàïðàöþâàâ
â÷àñíî. Øêîëà çá³ëüøèòü ïîòóæí³ñòü
á³ëüø í³æ óòðè÷³”,— ñêàçàëà â. î. íà÷àëü-
íèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà
³íâåñòèö³é Ìàðèíà Ëóêàøèíà.

Ó ìèíóëîìó ðîö³ ââåëè íîâèé êîðïóñ
ïîë³êë³í³êè ¹ 4. Íèí³ ðåêîíñòðóþþòü
ñòàðå ïðèì³ùåííÿ, ÿêå çàïðàöþº äî
ê³íöÿ ðîêó. Îíîâëåíà ïîë³êë³í³êà ìîæå
ïðèéìàòè ùîäíÿ 350 â³äâ³äóâà÷³â. Ìà-
ðèíà Ëóêàøèíà ââàæàº, ùî â ïîë³êë³-
í³ö³ ïîòð³áíî çàáåçïå÷èòè ðîáîòó àï-
òå÷íîãî ïóíêòó, öå çðó÷íî äëÿ â³äâ³äóâà-
÷³â. Êð³ì òîãî, çà ¿¿ ñëîâàìè, ÊÌÄÀ ãî-
òîâà ðîçãëÿíóòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî áóä³â-
íèöòâà â ðàéîí³ íîâî¿ äèòÿ÷î¿ ïîë³êë³-
í³êè.

Äî Äíÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè îá³öÿ-
þòü â³äêðèòè ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ñêâåð
íà Êîòåëüíèêîâà, 32/11. Ó ñêâåð³ óæå
óêëàäåíî äîð³æêè, îáëàøòîâàíî ñïîð-
òèâíèé ìàéäàí÷èê. Îáëàäíàþòü òàêîæ
äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê òà çîíó äëÿ âèãóëó
ñîáàê. Ó ñêâåð³ âñòàíîâèëè 39 ëàâ, ã³ð-
êè òà àòðàêö³îíè äëÿ ä³òåé. À îò ïðî-
åêò àëüòàíêè ÷åðåç ¿¿ âàðò³ñòü ó 800 òèñ.

ãðí ðåàë³çóâàòè íå âäàñòüñÿ. Â³äòàê, íà
ñêâåð³ çàîùàäÿòü 180 òèñ. ãðí ÿê çàëèø-
êîâ³.

Ïàðê, íå ïåðåäáà÷åíèé ïðîãðàìîþ ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó 2007,
ïðîïîíóþòü ïîáóäóâàòè íà ïðîñïåêò³
Ïåðåìîãè, 135. Íà ä³ëÿíö³ ïëîùåþ 18,5
ãà âëàñíå ïàðê çàéìàòèìå 12,6 ãà. Ðåø-
òó ïðîïîíóþòü ï³ä òîðãîâåëüíî-ðîçâà-
æàëüíó çîíó. Òóò ïëàíóþòü çâåñòè ê³íî-
òåàòð, áîóë³íã-êëóá, òåí³ñí³ êîðòè, äè-
òÿ÷³ àòðàêö³îíè, òîðãîâåëüí³ öåíòðè. Âî-
äîéìè, ç ÿêèìè ìåæóº çîíà, î÷èñòÿòü òà
íàìèþòü ïëÿæ³. Ïðîïîçèö³þ ðîçãëÿíóòü
íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè 22 ñåðïíÿ. Îð³ºíòîâ-
íà âàðò³ñòü ïðîåêòó — 750 ìëí ãðí, âñ³
îá’ºêòè çâîäèòèìóòü çà êîøòè ³íâåñòî-
ð³â. Çàëó÷èòè ³íâåñòîð³â ïëàíóþòü ³ äî
îáëàøòóâàííÿ ïàðêó “²íòåðíàö³îíàëü”.
Â íüîìó ìîæóòü ïîáóäóâàòè ùå îäíå êà-
ôå òà àòðàêö³îíè. Íàðàç³ íà áëàãîóñòð³é
ïàðêó âèä³ëåíî 18 ìëí ãðí. Ìàðèíà Ëó-
êàøèíà ââàæàº, ùî âàðòî ï³äêîðèãóâà-
òè ïðîåêò ïàðêó, ùîá çàáåçïå÷èòè â³ä-
ïî÷èíîê ó íüîìó íå ëèøå ó òåïëó ïîðó
ðîêó, à é âçèìêó.

Ï³ä îñîáëèâèì êîíòðîëåì ÊÌÄÀ ðå-
êîíñòðóêö³ÿ êîðïóñó ¹ 4 Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ îíêîëîã³÷íî¿ ë³êàðí³ ï³ä õîñï³ñ. Îá’-
ºêò ââåäóòü ó ä³þ â æîâòí³. Â îáëàäíàíèõ
ñó÷àñíîþ àïàðàòóðîþ ê³ìíàòàõ çìîæóòü
ïåðåáóâàòè 25 õâîðèõ

Марині Л ашиній по азали соціальні новоб дови Святошинсь о о район
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Ãîëîâè ðàéîí³â â³äçâ³òóþòüñÿ
ïî ìàéäàí÷èêàõ
Ó ïðèñóòíîñò³ ïðîêóðîðà

×ëåí ôðàêö³¿ Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé ïîâ³äî-
ìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî óõâàëåíî ð³øåííÿ
çàñëóõàòè çâ³òè ãîë³â Äí³ïðîâñüêîãî, Äåñ-
íÿíñüêîãî, Äàðíèöüêîãî ³ Ïîä³ëüñüêîãî

ðàéîí³â. Ñàìå òàì íàéìåíøå ïåðåéìàþ-
òüñÿ ïðîãðàìîþ áóä³âíèöòâà äèòÿ÷èõ
ìàéäàí÷èê³â ³ îáëàãîðîäæåííÿ ïðèáóäèí-
êîâèõ òåðèòîð³é. Çâ³ñíî, ³ íàñë³äêè ó öèõ
ðàéîíàõ òàê³ ñàì³.

Íà ïðåçèä³¿ ðîçãëÿäàëè òàêîæ ïèòàí-
íÿ äîäàòêîâîãî ô³íàíñóâàííÿ äåÿêèõ êà-
òåãîð³é ïðàö³âíèê³â îñâ³òè çà ðàõóíîê
ì³ñüêîãî áþäæåòó òà ðåêîíñòðóêö³¿ ñòà-
ä³îíó â îäíîìó ç ðàéîí³â Êèºâà. Äåïó-
òàòè çàïðîñèëè é êåð³âíèêà ÒÐÊ “Êè-
¿â” Äìèòðà Äæàíã³ðîâà, àáè ðîçïîâ³â, ó
ÿêèé ñïîñ³á áóäå â³äíîâëåíî òðàíñëÿö³þ
çàñ³äàíü Êè¿âðàäè íà òåëåêàíàë³ ÒÐÊ
“Êè¿â”. Ïðè÷èíà — ïóáë³÷í³ çàÿâè
Äìèòðà Äæàíã³ðîâà ïðî íåáàæàííÿ ¿õ
òðàíñëþâàòè. Âèêîíóâà÷à îáîâ’ÿçê³â êå-
ð³âíèêà îäí³º¿ ç êîìïàí³é Êè¿âñüêîãî
ìåä³à-õîëäèíãó âèêëèêàþòü ñàìå ç ö³º¿
ïðè÷èíè âæå íå âïåðøå

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора на президії Київради вирішили засл хати звіти олів чотирьох
райдержадміністрацій з привод облашт вання дитячих майданчи-
ів. Саме цих районах найменше переймаються про рамою б дів-
ництва. На президію запросили про рора Києва, щоб підтвердив
або спрост вав фа ти хабарництва в Дніпровсь ом районі Києва.

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора виїзна нарада столичної мерії проінспе т вала об'є ти Свято-
шинсь о о район , ре онстр ція я их передбачена Про рамою со-
ціально-е ономічно о розвит на 2007 рі . Я стало відомо "Хре-
щати ", жовтні запрацює приб дова ш оли № 162, замість 210
за лад прийме 900 чнів. Восени запрацюють ре онстр йовані ор-
п си полі ліні и № 4 та хоспіс на 25 ліжо .



За інчення.
Почато на 1-й стор.

Ùå îäí³ºþ âåëèêîþ ïðîáëå-
ìîþ, ïîâ’ÿçàíîþ ç ðîáîòîþ êî-
ìóíàëüíèõ ñëóæá òà ÆÅÊ³â, êè-
ÿíè ââàæàþòü íàãðîìàäæåííÿ
ñì³òòÿ. Çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³-
äæåííÿ, öåé ïîêàçíèê ñÿãàº
51 %. Òàêîæ ëþäè ñêàðæàòüñÿ íà
íåçàäîâ³ëüíèé ñàí³òàðíèé ñòàí
ï³ä’¿çä³â ³ äâîð³â — 46 %, íåãàðàç-
äè ç ãîñïîäàðñüêèìè êîìóí³êàö³-
ÿìè — 37 %, íåçàäîâ³ëüíó ðîáî-
òó ë³ôò³â — 24 %, ïðîáëåìè ç
îïàëþâàííÿì êâàðòèð — 16 %, ç
ïîñòà÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ (14 %) é õî-
ëîäíî¿ (4 %) âîäè, ³íø³ ïðîáëå-
ìè ì³ñòà — 1 %. Äâà â³äñîòêè
ðåñïîíäåíò³â ñêàçàëè, ùî ¿ì
òÿæêî â³äïîâ³ñòè.

Îñê³ëüêè ïðîïîíóâàëè îäðàçó
ê³ëüêà âàð³àíò³â, çàãàëüíèé ïîêàç-
íèê ïåðåâèùóº 100 %. Äîñë³-
äæåííÿ ïðîâîäèëè ïî Êèºâó. Çà-
ãàëîì îïèòàíî 1200 ðåñïîíäåí-
ò³â

Дмитро ВОРОНКОВ,
“Хрещати ”

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора Партія ре іонів презент -
вала партійний прое т передви-
борної про рами, я ий передба-
чає значне збільшення бюджет-
них витрат, а отже,— і надхо-
джень від основних подат ів. Де
державній с арбниці візьм ться

додат ові ошти, ре іонал Борис
Колесни ов повідомить після ви-
борів.

Ó÷îðà ÷ëåí ïîë³òâèêîíêîìó Ðà¿ñà Áîãà-
òèðüîâà òà êåð³âíèê âèáîð÷îãî øòàáó Áî-
ðèñ Êîëåñíèêîâ îáêàòàëè íà æóðíàë³ñòàõ
ïåðåäâèáîðíó ïðîãðàìó Ïàðò³¿ ðåã³îí³â.
Äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê ïàí³ Áîãàòèðüîâà
ïîâ³äîìèëà ïðî áàæàííÿ çàïîá³ãòè äåìî-
ãðàô³÷í³é êàòàñòðîô³ â Óêðà¿í³: “Äî 2014
ðîêó íàñåëåííÿ Óêðà¿íè ìîæå çìåíøèòè-
ñÿ äî 43 ì³ëüéîí³â. ßêùî äåìîãðàô³÷í³
òåíäåíö³¿ ñóòòºâî íå çì³íÿòüñÿ, òî 20 %
ÂÂÏ âèòðà÷àòèìóòü íà ïåíñ³¿, ïî 10 % íà
ìåäèê³â, íà íàâ÷àííÿ ³ ïåðåêâàë³ô³êàö³þ
ëþäåé, ³ ùå 4 % — íà îï³êó ïðåñòàð³ëèõ”.

Â³äòàê, çà ñëîâàìè Ðà¿ñè Áîãàòèðüîâî¿,
ïîòð³áíî íàäàòè æèòëî ìîëîäèì ñ³ì’ÿì,
àëå ãîëîâíå — çíà÷íî çá³ëüøèòè îáñÿã ñî-
ö³àëüíèõ äîòàö³é ç áþäæåòó, ùî, âëàñíå,
³ ñêëàäàº îñíîâíèé çì³ñò ïðîãðàìè. 10-é
íîìåð ïàðòñïèñêó Áîðèñ Êîëåñíèêîâ ðîç-
ïîâ³â ïðî íàì³ðè âæå öüîãî óðÿäó íàäàâà-
òè áàòüêàì çà êîæíó äèòèíó ó â³ö³ â³ä 
3-õ ðîê³â äî 12 ùîì³ñÿ÷íî ïî 100 ãðèâåíü
³ ïî 200 çà êîæíó äèòèíó ó â³ö³ â³ä 13 ðî-
ê³â äî ïîâíîë³òòÿ. Çà éîãî ñëîâàìè âæå â
ïðîåêò áþäæåòó íàñòóïíîãî ðîêó çàêëà-
äàþòü çíà÷íå ï³äâèùåííÿ ñòèïåíä³é ñòó-
äåíòàì îêðåìèõ êàòåãîð³é — äî 1060 ãðè-
âåíü.

Áîðèñîì Êîëåñíèêîâèì áóëà îçâó÷åíà
àíòèñîö³àë³ñòè÷íà ³äåÿ óòâîðèòè âæå íà-
ñòóïíîãî ðîêó îáëàñí³ çåìåëüí³ ôîíäè,
“ÿê³ ñòâîðÿòü àóêö³îíí³ çàïàñè çåìë³ íå-
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ, à çà
ãðîø³ â³ä ïðîäàæó ö³º¿ çåìë³ ìóí³öèïàë³-
òåòè áóäóâàòèìóòü æèòëî ³ ïåðåäàâàòèìóòü
éîãî ìîëîäèì ñ³ì’ÿì â îðåíäó ç âèêóïîì
çà àìîðòèçàö³þ ïëþñ êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè”.

Â³í çàóâàæèâ, ùî ïðîïîíîâàí³ äîäàòêî-
â³ âèòðàòè ç áþäæåòó ô³íàíñóâàòèìóòü ç
äîõîä³â ç äåðæáþäæåòó, ÿê³ ïðîòÿãîì íàé-
áëèæ÷èõ ðîê³â “çðîñòóòü ïðèáëèçíî íà 30
ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü”.

Æóðíàë³ñò³â, çâ³ñíî, çàö³êàâèëî, ÷è íå
éäåòüñÿ ïðî çãîðòàííÿ àíîíñîâàíî¿ ùå
öèì óðÿäîì ïðîãðàìè ïðèñêîðåíîãî ³ííî-
âàö³éíîãî ðîçâèòêó ³ â³äìîâó â³ä “ïîë³òè-
êè íåïðî¿äàííÿ”? Áîðèñ Êîëåñíèêîâ ïà-
ðèðóâàâ, ùî äîäàòêîâ³ âèòðàòè çàáåçïå÷ó-
âàòèìóòü çà ðàõóíîê çá³ëüøåííÿ íàäõî-
äæåíü â³ä “îñíîâíèõ äæåðåë: ïîäàòêó íà
ïðèáóòîê, ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü ³ ïî-
äàòêó íà ô³çè÷íèõ îñ³á”. Áîðèñ Êîëåñíè-
êîâ çàóâàæèâ, ùî íå ìåíøå òðåòèíè ç öèõ
30 ì³ëüÿðä³â âèòðà÷àòèìóòü íà ³íâåñòèö³¿
òà ³ííîâàö³¿.

Ó ïðåçåíòàö³éíèõ òåêñòàõ, ùî ¿õ îòðè-
ìàëè æóðíàë³ñòè, í³÷îãî íå ñêàçàíî ïðî
íàì³ðè ðåã³îíàë³â ï³äâèùóâàòè ïîäàòêî-
âèé ïðåñ äëÿ òàêèõ âåëèêèõ ñîö³àëüíèõ
³íâåñòèö³é. Òàêîæ Áîðèñ Êîëåñíèêîâ, êî-
ìåíòóþ÷è îñíîâí³ áþäæåòí³ ïîêàçíèêè,
çàçíà÷èâ, ùî ï³ñëÿ âèáîð³â ïðåçåíòóþòü
ùå îäíó ñòðàòåã³÷íó ïðîãðàìó ðîçâèòêó,
ÿêó ïðåäñòàâèòü íîâèé óðÿä. Î÷åâèäíî,
ùî ñàìå òîä³ âèáîðåöü ìàº îäåðæàòè îñòà-
òî÷íó â³äïîâ³äü íà çàïèòàííÿ, äå æ ðåã³î-
íàëè â³çüìóòü ãðîø³ íà ñâîþ ïðîãðàìó
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Віталій КОЗЛОВСЬКИЙ, співа :
— Ви знаєте, все залежить від заробіт , і я д маю, що молодим Києві не надто доро о жи-

ти. Хоча, я що вони їздять на метро і не мають потреби ходити по ресторанах, то в принципі в
Києві жити можна, либонь, відносно не доро о. Просто до своїх трат треба підходити роз мно.
Ось мене, напри лад, немає машини і доводиться с різь їздити на та сі, том вели і роші ви-
трачаю на це. Я постійно працюю в центрі, том немає час їсти вдома, отож на їж та ож йде
ба ато рошей.

Андрій КУЗЬМЕНКО (К зьма С рябін), співа :
— Д же доро о жити в Києві. Д же. Після Києва ні Мос ва не “вставляє”, ні Нью-Йор . Т т д -

же висо і ціни пра тично на все. Нью-Йор навіть дешевший за Київ.

Інна ЦИМБАЛЮК:
— Н , особливо після то о, я підняли тарифи на пар вання — необ’є тивно, необґр нтова-

но, неза онно — я вважаю, що стало жити д же доро о. Зроз міло, за все треба платити — і за
телефон, і за оселю, й за ом нальні посл и. Мені здається, що ціни на них завищені і не від-
повідають сервіс .

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ:
— Н , я вважаю, що вза алі в Києві жити д же доро о. Чом я мож сміливо про це овори-

ти? Я на мене, в столиці існ є дві ате орії людей: перша — ияни. Д маю, їм трохи ле ше, бо
в Києві не д же вели і ціни на прод ти харч вання, в Мос ві вони значно вищі. Др а ате о-
рія — та і люди, я я, отрі наймають вартири або пили в редит. Їм жити в Києві д же до-
ро о. Тіль и через це.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

“Ðåã³îíàëè”
ñòèìóëþâàòèìóòü
íàðîäæóâàí³ñòü

Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â õî÷å
çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü
ñâî¿õ âèáîðö³â
øëÿõîì
äåìîãðàô³÷íîãî
âèáóõó

Âèáîðö³ íå çíàþòü
ë³äåðà “Íàøî¿ Óêðà¿íè”
Òàê³ ðåçóëüòàòè ñîö³îëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ Öåíòðó “Ñîö³îâèì³ð”

Êîàë³ö³ÿ íàö³îíàëüíî¿ ºäíîñò³, â ñòâî-
ðåíí³ ÿêî¿ âïåâíåíèé ë³äåð ìàéáóòí³õ
ïàðëàìåíòñüêèõ ïåðåãîí³â Ïàðò³ÿ ðåã³î-
í³â, íàâðÿä ÷è â³äáóäåòüñÿ. Òàê³ ïðîãíî-
çè ñîö³îëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ, ïðåçåí-
òîâàíîãî â÷îðà Öåíòðîì ñîö³îëîã³÷íèõ
òà ïîë³òîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü “Ñîö³îâè-
ì³ð”. Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â ðàçîì ³ç êîìóí³ñòà-
ìè ìàòèìóòü 31 % ï³äòðèìêè, à ÁÞÒ ³
“Íàøà Óêðà¿íà — Íàðîäíà Ñàìîîáîðî-
íà” — 35,5 %. Ñîö³àë³ñòè, ÿê³ ìîãëè á ñòà-
òè “òðåò³ì ãðàâöåì” “á³ëî-ñèíüî¿” á³ëü-
øîñò³, çà ðåçóëüòàòàìè îïèòóâàííÿ, íå
äîëàþòü ïðîõ³äíîãî áàð’ºðó. Ïðè öüîìó
Ñîö³àë³ñòè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè, ìàþ÷è ÿê
ºäèíà â Óêðà¿í³ ë³âîöåíòðèñòñüêà ñèëà

âåëèêèé åëåêòîðàëüíèé ïîòåíö³àë, ÷åðåç
íåâì³ííÿ äîíåñòè ñâî¿ ³äå¿ òà ìîá³ë³çóâà-
òè ñèìïàòèê³â, à ùå — ï³äêèëèìîâó ãðó
¿¿ ë³äåðà, ìîæå, çà îö³íêàìè Öåíòðó, íà-
áðàòè ëèøå 1 % ãîëîñ³â.

Ïðîòå íå âñ³ ñîö³îëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ
ìîæóòü ïîò³øèòè é “ïîìàðàí÷åâèõ”. ßê
ç’ÿñóâàëîñÿ, ë³äåðà ÍÑ—ÍÓ Â’ÿ÷åñëàâà
Êèðèëåíêà íå çíàþòü á³ëüø³ñòü îïèòàíèõ
“Ñîö³îâèì³ðîì” (34 %). Ïðè÷èíó öüîãî
ñîö³îëîãè âáà÷àþòü ó òîìó, ùî ÍÓ—ÍÑ
º “íàéìåíø ë³äåðñüêîþ ïîë³òè÷íîþ ñè-
ëîþ”, òîä³ ÿê óêðà¿íñüê³ ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿
º ñàìå ë³äåðñüêèìè, à íå ³äåîëîã³÷íèìè.
Â’ÿ÷åñëàâ Êèðèëåíêî ôîðìàëüíèé ë³äåð,
ïåðøå æ ì³ñöå â ñïèñêó çàéìàº Þð³é Ëó-

öåíêî, à ïàðò³ÿ òðèìàºòüñÿ íà àâòîðèòåò³
íåôîðìàëüíîãî ë³äåðà Â³êòîðà Þùåíêà.
ßê ââàæàþòü ó öåíòð³, ïîêè òàêà ïëóòà-
íèíà òðèâàòèìå, ïàíà Êèðèëåíêà íàâðÿä
÷è âï³çíàâàòèìóòü íà âóëèö³.

Ïåâíî, ñàìå òîìó, çã³äíî ç äîñë³äæåí-
íÿì “Ñîö³îâèì³ðó”, ïîíàä 21 â³äñîòîê
âèáîðö³â íå âèçíà÷èëèñÿ â ñâîºìó âèáî-
ð³. Òàêèì ÷èíîì, ðåçåðâ “áîëîòà” ó 2007
ðîö³ âäâ³÷³ á³ëüøèé, í³æ ó 2006-ìó, ùî
ìîæå ïðèíåñòè ïîë³òèêàì âåëèê³ íåñïî-
ä³âàíêè. Íà äóìêó äèðåêòîðà öåíòðó “Ñî-
ô³ÿ” Àíäð³ÿ ªðìîëàºâà, á³ëüø³ñòü âèáîð-
ö³â ââàæàº íèí³øí³ âèáîðè “÷óæîþ â³é-
íîþ”. Çà éîãî ñëîâàìè, íàéá³ëüøîþ
ïðîáëåìîþ º òå, ùî âèáîðè º â³éíîþ åë³ò
áåç íàðîäó, à âëàñíå ïàðëàìåíòñüê³ âè-
áîðè ïåðåòâîðèëèñÿ íà òåõíîëîã³÷íèé
³íñòðóìåíò. “Âèíèêàº â³ä÷óòòÿ,— çàóâà-
æèâ ïîë³òîëîã,— ùî ïåðåìîæåöü ö³º¿
êîìïàí³¿ ìîæå ïîâòîðèòè ³ñòîð³þ Þùåí-
êà, êîòðèé âòðàòèâ ìàéæå 40 % ðåéòèí-
ãó”. À. ªðìîëàºâ ââàæàº, ùî ö³ âèáîðè
ñòàíóòü ëèøå êðîêîì äî ïðåçèäåíòñüêî¿
êîìïàí³¿

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

За рез льтатами дослідження, проведено о Центром соціоло ічних
та політоло ічних досліджень "Соціовимір", "біло-бла итн " біль-
шість Верховній Раді створено не б де, а НУ—НС остаточно за-
пл тався в своїх лідерах.

ÆÅÊè íå “äîçð³ëè”
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×è äîðîãèé âàì Êè¿â?
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Ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ 
âèêðèòî ïðèòîíè
îäíîðóêèõ áàíäèò³â

Ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³
îô³ö³éíî çàðåºñòðîâàíî 138 ³ãðî-
âèõ çàêëàä³â, ðîçòàøîâàíèõ ïåðå-
âàæíî â êàôå, ìàãàçèíàõ ³ 
ÌÀÔàõ. Òîáòî âñ³ âîíè îòðèìà-
ëè òîðãîâ³ ïàòåíòè Äåðæàâíî¿
ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ íà öåé âèä
ä³ÿëüíîñò³. Ïðîòÿãîì îñòàííüîãî
ì³ñÿöÿ â çãàäàíîìó âèùå ðàéîí³
çä³éñíåíî 96 ïåðåâ³ðîê ãðàëüíèõ
çàêëàä³â, ï³ä ÷àñ ÿêèõ âèëó÷åíî
7 ³ãðîâèõ àâòîìàò³â, ÿê³ íå ìàëè
íàëåæíî¿ äîêóìåíòàö³¿. Ï³ä ÷àñ
ó÷îðàøíüîãî ðåéäó ïåðåâ³ðåíî 10
òî÷îê, ç ÿêèõ ëèøå 2 ïðàöþâàëè
â³äïîâ³äíî äî âñòàíîâëåíèõ âè-
ìîã. Äî òàêèõ ìîæíà â³äíåñòè ³ã-
ðîâèé ïàâ³ëüéîí “Ìåòðî-Äæåê-
ïîò”, ðîçòàøîâàíèé íà áóëüâàð³
Øåâ÷åíêà, 40, òà ðîçâàæàëüíèé
çàêëàä “Êëóá 2005”, ùî íà âóë.

Âîðîâñüêîãî, 51. À îñü íà âóë.
Àðòåìà, 76 â ïàâ³ëüéîí³ â³äñóòíÿ
ë³öåíç³ÿ ñòîëè÷íî¿ âëàäè, äî òî-
ãî æ íåïîäàë³ê ðîçòàøîâàíà çà-
ãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà ¹ 101. Ñó-
ñ³äí³é ç íèì “²ãðîñåðâ³ñ” çã³äíî
ç íàäàíèìè äîêóìåíòàìè ìàº
ïðàöþâàòè çîâñ³ì çà ³íøîþ àä-
ðåñîþ. Îêð³ì öüîãî, â ïàâ³ëüéî-
í³ â³äñóòí³ ïàòåíòè íà äâà àâòî-
ìàòè. Çà ê³ëüêà ãîäèí ïðàâîîõî-
ðîíö³ â³äïðàâèëè ¿õ íà ñêëàä
êîíô³ñêàòó. Ïîä³áíèé áåçëàä ç
³ãðîâèìè çàëàìè ³ íà âóë. Ëàãåð-
í³é, 46-48, ïîáëèçó ñòàíö³¿ ìåò-
ðî “Áåðåñòåéñüêà”. “Ó òàêèõ ì³ñ-
öÿõ íå îôîðìëåíî íàëåæíèì ÷è-
íîì àáî âçàãàë³ íå âåäóòü æóðíàë
â³äâ³äóâàíü ³ãðîâîãî ïàâ³ëüéî-
íó,— ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”
ñòàðøèé óïîâíîâàæåíèé â³ää³ëó

äåðæàâíî¿ ñëóæáè ïî áîðîòüá³ ç
åêîíîì³÷íîþ çëî÷èíí³ñòþ Øåâ-
÷åíê³âñüêîãî ÐÂÂÑ Îëåêñàíäð
Êðàâöîâ.— ×îìóñü íåìàº é â³ä-
ïîâ³äàëüíèõ çà öþ ä³ëÿíêó ðîáî-
òè”. Â³í äîäàâ, ùî äî òàêèõ çà-
êëàä³â, ÿê “Ìåòðî-Äæåêïîò”,
ïðåòåíç³é, ç öüîãî ïðèâîäó ìåí-
øå, àëå òàì íå ô³êñóþòü óñ³ ñó-
ìè íàäõîäæåíü. “Ï³ä ÷àñ ïåðåâ³-

ðîê ãðàëüíèõ çàêëàä³â íàé÷àñò³-
øå âèÿâëÿþòü ôàêòè ïîðóøåííÿ
óìîâ ë³öåíçóâàííÿ,— ïîâ³äîìèâ
ïàí Êðàâöîâ.— Çà öå ïåðåäáà÷å-
íî àäì³í³ñòðàòèâíó òà êðèì³íàëü-
íó â³äïîâ³äàëüí³ñòü”.

“Ìè ìàºìî íàâåñòè íàëåæíèé
ëàä ó ñôåð³ ãðàëüíîãî á³çíåñó,
âèâåñòè éîãî ç ò³íüîâî¿ ñôåðè ³
ñïðÿìóâàòè êîøòè äî ì³ñüêîãî

áþäæåòó,— ðîçïîâ³â “Õðåùàòè-
êó” â. î. çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Ãîëîâà÷.—
Íàñòóïíèì åòàïîì ïåðåâ³ðêè
ñòàíå ô³êñóâàííÿ ô³íàíñîâèõ ïî-
òîê³â, ÿê³ îáåðòàþòüñÿ â ö³é ñôå-
ð³. Äî òîãî æ ìåð ðîçáèðàòèìåòü-
ñÿ ç òèìè ÷èíîâíèêàìè, ÿê³
ñïðèÿþòü ðîçâèòêîâ³ íåçàêîííî-
ãî á³çíåñó”

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора представни и столичної влади спільно із співро-
бітни ами подат ової та відділ з боротьби з е ономіч-
ною злочинністю перевіряли робот і рових за ладів
Шевчен івсь ом районі. Із 10 розважальних за ладів,
я і відвідали інспе т ючі, лише два мали в повном
поряд дозвільн до ментацію. Серед оловних по-
р шень, я і виявлено майже в сіх павільйонах, — від-
с тність ліцензії, наближеність до освітніх за ладів,
бра відповідних паперів на оренд приміщень.

Êè¿â çíîâó 
ë³äèðóº

Ó÷îðà Äåðæàâíèé êîì³òåò ñòà-
òèñòèêè Óêðà¿íè îïðèëþäíèâ äà-
í³, çà ÿêèìè îáñÿã ðîçäð³áíîãî
òîâàðîîá³ãó ó ñòîëèö³ ñòàíîâèâ
á³ëüøå, í³æ 17 ìëðä ãðí, òåìïè
çðîñòàííÿ ó ïîð³âíÿíí³ ç ìèíó-
ëèì ðîêîì îäí³ ç íàéâèùèõ â
Óêðà¿í³ — 131 %.

ßê ó÷îðà ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Äåíèñ
Áàññ, ó Êèºâ³ çîñåðåäæóºòüñÿ
18 % óñ³õ ìàëèõ òà ñåðåäí³õ ï³ä-
ïðèºìñòâ Óêðà¿íè, íà ÿêèõ ïðà-
öþº 67 % çàéíÿòîãî íàñåëåííÿ
ì³ñòà. “Âîíè ðåàë³çóþòü çà ð³ê òî-
âàð³â, ðîá³ò ³ ïîñëóã íà ñóìó ïðè-
áëèçíî 140 òèñ. ãðí ó ðîçðàõóí-
êó íà îäíîãî ìåøêàíöÿ ì³ñòà.
Ê³ëüê³ñòü ñóá’ºêò³â ìàëîãî ï³ä-
ïðèºìíèöòâà ó Êèºâ³ ó ðîçðàõóí-
êó íà 10 òèñ. îñ³á ó ï³âòîðà ðàçó
ïåðåâèùóº ñåðåäí³é ïîêàçíèê ó
êðà¿íàõ ªÑ òà çíà÷íî ïåðåâèùóº
ó âñ³õ ³íøèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè”,—
çàçíà÷èâ Äåíèñ Áàññ.

ßê ç’ÿñóâàâ “Õðåùàòèê”, çà
ðåéòèíãîâîþ îö³íêîþ, ÿêó ç 2000
ðîêó ùîð³÷íî çä³éñíþº Äåðæàâ-
íèé êîì³òåò ï³äïðèºìíèöòâà,
Êè¿â ñòàá³ëüíî ïîñ³äàº ïåðøå
ì³ñöå ç ï³äòðèìêè òà ðîçâèòêó
ï³äïðèºìíèöòâà. Ï³äïðèºìíèöü-
êèé ñåêòîð åêîíîì³êè ì³ñòà çà-
áåçïå÷óº 80 % çàãàëüíî¿ ñóìè
íàäõîäæåíü ïîäàòê³â ³ çáîð³â äî
ì³ñüêîãî áþäæåòó òà ñòâîðåííÿ
ïîíàä 90 % çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³
íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü.

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíè-
êà ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñà Áàññà,
äîñÿãíåííÿ òàêèõ ïîêàçíèê³â
ðîçâèòêó ìàëîãî ³ ñåðåäíüîãî á³ç-
íåñó ó Êèºâ³ ñïðèÿº çàáåçïå÷åí-
íþ íàéíèæ÷îãî ñåðåä ðåã³îí³â
Óêðà¿íè ð³âíÿ áåçðîá³òòÿ — 0,3 %
ïðîòè 2,4 % â ñåðåäíüîìó â Óêðà-
¿í³. Òàêîæ ó Êèºâ³ íàéâèùèé ð³-
âåíü ñåðåäíüîì³ñÿ÷íî¿ çàðîá³òíî¿
ïëàòè íà 1 ÷åðâíÿ — 2122 ãðí
ïðîòè 1277 ãðí. â ñåðåäíüîìó â
Óêðà¿í³

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора Державний омітет статисти и оприлюднив дані,
за я ими столиці обся роздрібно о товарообі під-
приємств за січень — липень 2007 ро зріс порів-
нянні з та им же періодом 2006 ро на 131 %. Я
з'яс вав "Хрещати ", за рейтин овою оцін ою, я з
2000 ро щорічно здійснює Держ омпідприємництво,
Київ посідає стабільне перше місце з підтрим и та
розвит підприємництва.

çà îáñÿãîì ðîçäð³áíîãî òîâàðîîá³ãó

Àíäð³¿âñüêà öåðêâà
÷åêàº Íåñòîðà Øóôðè÷à
ÌÍÑ òðèìàº â òàºìíèö³ ñêëàä 
ðÿòóâàëüíî¿ êîì³ñ³¿

Ó÷îðà “Õðåùàòèê” òàê ³ íå
ä³çíàâñÿ, õòî óâ³éøîâ äî ñêëàäó
êîì³ñ³¿ ÌÍÑ ç ïîðÿòóíêó Àí-
äð³¿âñüêî¿ öåðêâè. Ç íåâ³äîìî¿
ïðè÷èíè “Õðåùàòèêó” â³äìîâè-
ëè â íàäàíí³ òàêî¿ ³íôîðìàö³¿.
Ïðîòå ó ïðåñ-ñëóæá³ ì³í³ñòåð-
ñòâà çàïåâíÿþòü, ùî íàêàç ïðî
¿¿ ñòâîðåííÿ âæå ï³äïèñàíî. Â
ñàì³é Àíäð³¿âñüê³é öåðêâ³ ïðî
êîì³ñ³þ ëèøå ÷óëè ³ äóæå î÷³-
êóþòü, ùî âîíà ñïðàöþº åôåê-
òèâíî, à ãîëîâíå, ÿê íàëåæèòü
ó íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿ — îïå-
ðàòèâíî.

ßê ç’ÿñóâàâ “Õðåùàòèê”, àâà-
ð³éíî-çì³öíþâàëüí³ ðîáîòè äî-
âêîëà Àíäð³¿âñüêî¿ öåðêâè óæå
ïðîâîäèëè íàïðèê³íö³ 70-õ òà ó
90-õ ðîêàõ. Ñüîãîäí³ ðîáîòè ìà-
þòü îïëà÷óâàòè ç äåðæàâíîãî áþ-
äæåòó, îñê³ëüêè õðàì — ïàì’ÿò-
êà íàö³îíàëüíîãî ð³âíÿ. Îäíàê
çàìîâíèê — Íàö³îíàëüíèé çàïî-
â³äíèê “Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà” — êîø-

ò³â íà Àíäð³¿âñüêó öåðêâó ïîêè
íå ïðîñèâ. Íà ïëàí çàõîä³â òà
êîøòîðèñ î÷³êóþòü óñ³, íå æäóòü
ëèøå åðîç³ÿ òà äåôîðìàö³ÿ. Ôà-
õ³âö³ êàæóòü, ùî íàñë³äêîì î÷³-
êóâàííÿ ìîæå ñòàòè ðóéíàö³ÿ ñî-
áîðó.

Çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó “Àíäð³¿âñüêà
öåðêâà” Íàö³îíàëüíîãî çàïîâ³ä-
íèêà “Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà” Æàííà
Ëèòâèí÷óê ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòè-
êó”, ùî çñóâ ³ òð³ùèíè — ïðîá-
ëåìè äàëåêî íå íîâ³. Ïîâàæíî¿
êîì³ñ³¿ ç ÌÍÑ ïàí³ Ëèòâèí÷óê
á³ëÿ öåðêâè íå áà÷èëà, à ïðî ¿¿ ³ñ-
íóâàííÿ ä³çíàëàñÿ ç ²íòåðíåòó.
“Íà ïðîòèçñóâí³ òà çì³öíþâàëü-
í³ ðîáîòè çà ïîïåðåäí³ìè îö³íêà-
ìè ïîòð³áíî 7—8 ìëí ãðí. Àëå
íà ñüîãîäí³ æîäíî¿ êîï³éêè íå
íàä³éøëî”,— çàçíà÷èëà ïàí³ Ëèò-
âèí÷óê.

Ó â³ää³ë³ îõîðîíè ïàì’ÿòîê àð-
õ³òåêòóðè “Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿”
“Õðåùàòèêó” ï³äòâåðäèëè, ùî íà

Àíäð³¿âñüêó öåðêâó ñïðàâä³ íå ïå-
ðåäáà÷åíî ãðîøåé, à 6 ìëí ãðí
äåðæàâíî¿ ñóáâåíö³¿ ñïðÿìóþòü
íà ³íø³ îá’ºêòè.

Ãîëîâíèé ãåîëîã ÊÏ “Ñïåö³à-
ë³çîâàíå óïðàâë³ííÿ ïðîòèçñóâ-
íèõ ï³äçåìíèõ ðîá³ò” Âàñèëü Áî-
êîâèé çäèâîâàíèé òàêèì ðîçïî-
ä³ëîì êîøò³â. “Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà”
ÿê çàìîâíèê ìàëà á âèçíà÷èòè-
ñÿ, êóäè íàéïåðøå òðåáà ïåðåðà-
õóâàòè ãðîø³. Ñèòóàö³ÿ ç Àíäð³-
¿âñüêîþ öåðêâîþ êðèòè÷íà”,—
ñêàçàâ ïàí Áîêîâèé. Çà éîãî ñëî-
âàìè, ç êîæíèì äíåì ðîçâèâàº-
òüñÿ äåôîðìàö³ÿ ³ ïàãîðáà, ³ âëàñ-
íå öåðêâè. Âñòàíîâëåííÿ ïàëü,
óêð³ïëåííÿ ôóíäàìåíòà òà ñïî-
ðóäæåííÿ äðåíàæíèõ êîíñòðóê-
ö³é ìîæå çàéíÿòè ïðèáëèçíî ï³â-
ðîêó. Ïàí Áîêîâèé ïîâ³äîìèâ,
ùî íà ñüîãîäí³ ãîòîâà äîêóìåí-
òàö³ÿ ³íæåíåðíî-ãåîëîã³÷íî¿ åêñ-
ïåðòèçè, õî÷à ¿¿ òàê ³ íå îïëàòè-
ëè.

Íà÷àëüíèê ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñè-
òóàö³é ÊÌÄÀ Â³òàë³é Ïøåíè÷-
íèé ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî
äàâíî ïðîâåäåíî âñ³ çàõîäè ç âè-
â÷åííÿ ñòàíó îá’ºêòà. “Ìè äàëè
äîðó÷åííÿ â³äïîâ³äíèì ³íñòàíö³-
ÿì, ³ íà ñüîãîäí³ ðåçóëüòàòè º.
Ïðîòîêîë âèñíîâê³â ì³ñüêî¿ êî-
ì³ñ³¿ ï³äïèñàíèé 20 ÷åðâíÿ”,—
ðîçïîâ³â ïîñàäîâåöü. Â³òàë³é
Ïøåíè÷íèé ñïîä³âàºòüñÿ, ùî çà-
ö³êàâëåííÿ ÌÍÑ ïðèñêîðèòü
ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè ïîðÿòóíêó
³ñòîðè÷íî¿ ïàì’ÿòêè

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Я писав чора "Хрещати ", напри інці мин ло о тиж-
ня міністр з питань надзвичайних сит ацій Нестор
Ш фрич заявив про створення спеціальної омісії для
порят н Андріївсь ої цер ви. Учора прес-сл жба
МНС повідомила "Хрещати ", що на аз про створен-
ня омісії є, проте назвати с лад омісії нам та і не
змо ли, та ож не назвавши причин . Тим часом досі
невідомо, хто перейматиметься проблемою Андріїв-
сь ої цер ви.

Заст пни олови КМДА Володимир Головач вима ає ліцензії ральних за ладів
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Ìèíóëîãî òèæíÿ ïåðåä Äíåì
áóä³âåëüíèêà Áóä³âåëüíà ïàëàòà
Óêðà¿íè íàãîðîäèëà ìåäàëëþ

“Çîëîòà êåëüìà” íàéêðàùèõ ïðà-
ö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ, ùî âõî-
äÿòü äî ¿¿ ñêëàäó.

Ïàì’ÿòíó â³äçíàêó âðó÷àþòü
óïåðøå. Âîíà ñòàíå ïðîôåñ³éíîþ
â³äçíàêîþ, ùî çàñâ³ä÷óâàòèìå âà-
ãîìèé îñîáèñòèé âêëàä ïðàö³â-
íèêà áóä³âåëüíîãî êîìïëåêñó â
ðîçâèòîê ñâîº¿ ãàëóç³, éîãî çíà÷-
í³ îñîáèñò³ äîñÿãíåííÿ òà âèñî-
êó ïðîôåñ³éíó ìàéñòåðí³ñòü.

Ï³ñëÿ óðî÷èñòîñòåé ãîëîâà
ïðåçèä³¿ Áóä³âåëüíî¿ ïàëàòè Âî-
ëîäèìèð Ïîëÿ÷åíêî, ÿêèé äî
Äíÿ áóä³âåëüíèêà îòðèìàâ iç ðóê
Â³êòîðà Þùåíêà îðäåí ßðîñëà-
âà Ìóäðîãî, ñêàçàâ, ùî öüîãî ðî-
êó äî ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà âïåð-
øå â ñó÷àñí³é óêðà¿íñüê³é ³ñòîð³¿
ãëàâà äåðæàâè íàãîðîäèâ âèñî-
êèìè â³äçíàêàìè 65 ïðàö³âíèê³â
ãàëóç³. Çà éîãî ñëîâàìè, öå âèñî-
êà îö³íêà ¿õíüîãî âíåñêó â ðîç-
âèòîê íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè.
Íèí³ â áóä³âåëüíó ãàëóçü ³íâåñò-
óþòü íà 11 â³äñîòê³â á³ëüøå, í³æ
ó áóäü-ÿêó ³íøó ãàëóçü åêîíîì³-
êè. Â³äçíà÷åíî ³ ïðåçèäåíòà ÕÊ
“Êè¿âì³ñüêáóä” Ïåòðà Øèëþêà.

ßê ç’ÿñóâàâ “Õðåùàòèê”, ñåðåä
íàãîðîäæåíèõ á³ëüø³ñòü ïðîñòèõ
ðîá³òíèê³â: ìóëÿð³â òà áåòîíó-
âàëüíèê³â, êîòð³ â õîëîä, ñïåêó òà
íåãîäó ùîäíÿ ìóðóþòü ñò³íè íî-
âîáóäîâ, çâîäÿòü îñåë³ äëÿ êèÿí
ïîïðè íåâèñîêó ïëàòíþ òà ñîö³-
àëüí³ íåãàðàçäè. Ëèøå äâà â³ä-
ñîòêè íàãîðîäæåíèõ — êåð³âíèö-
òâî, ÿêå òåæ ðîçïî÷èíàëî ñâ³é
øëÿõ ç êåëüìè, ÿêà “îçîëîòèëà-
ñÿ” çà äîâã³ ðîêè ïðàö³

14 ñåðïíÿ
Âèíåñåííÿ ÷åñíèõ äðåâ

Æèâîòâîðÿùîãî Õðåñòà
Ãîñïîäíüîãî. Ñâÿòêóâàííÿ
Âñåìèëîñòèâîìó Ñïàñó ³
Ïðåñâÿò³é Áîãîðîäèö³
(1164). Ñ³ìîõ ìó÷åíèê³â
Ìàêêàâå¿â: Àâèìà, Àíòîíè-
íà, Ãóð³ÿ, ªëåàçàðà, ªâñå-
âîíà, Àë³ìà ³ Ìàðêåëà, ìà-
òåð³ ¿õíüî¿ Ñîëîìîí³¿ é
ó÷èòåëÿ ¿õíüîãî ªëåàçàðà
(166 ð³ê äî Ð³çäâà Õðèñòî-
âîãî). Ïàì’ÿòü Õðåùåííÿ
Ðóñ³ (988). Ïî÷àòîê 
Óñïåíñüêîãî ïîñòó.

* * *
Ñâÿòî Ìàêîâåÿ — òàê ó

íàðîä³ íàçèâàþòü äåíü, ó
ÿêèé Ïðàâîñëàâíà öåðêâà
âøàíîâóº Âèíåñåííÿ ÷åñíèõ
äðåâ Æèâîòâîðÿùîãî Õðåñòà
Ãîñïîäíüîãî, ñâÿòî ïîêëî-
í³ííÿ Âñåìèëîñòèâîìó Ñïà-
ñó òà Ïðåñâÿò³é Áîãîðîäèö³.
Ïî-³íøîìó öåé ïðàçíèê íàçèâàþòü ùå Ìåäîâèé Ñïàñ, áî îñâÿ÷óþòü
ìåä íîâîãî çáîðó. Õî÷à â³ðóþ÷³, îêð³ì ìåäó, ó öåé äåíü éäóòü ó õðàì ç
äóõìÿíèìè òðàâàìè, ñåðåä ÿêèõ º é ãîë³âêè ìàêó, äî ö³º¿ ðîñëèíè ñâÿ-
òî ìó÷åíèê³â Ìàêêàâå¿â íå ìàº æîäíîãî ñòîñóíêó, õ³áà ùî ñõîæ³ñòü çâó-
÷àííÿ. Ñåìåðî áðàò³â Ìàêêàâå¿â, ¿õíÿ ìàòè òà ¿õí³é â÷èòåëü ó 166 ðîö³
äî Ð³çäâà Õðèñòîâîãî î÷îëèëè ïîâñòàííÿ çà â³ðó â ªäèíîãî Áîãà é áó-
ëè çà öå æîðñòîêî ïîêàðàí³. Òà íàðîäí³ òðàäèö³¿ ïðèæèëèñÿ, ³ òåïåð
íàâ³òü âàæêî óÿâèòè ñâÿòî áåç áóêåò³â “ìàêîâ³éñüêîãî öâ³òó”. À ï³ñëÿ
ïîñâÿòè êâ³òè é ãîë³âêè ìàêó êëàäóòü çà îáðàçàìè, äå âîíè çáåð³ãàþòü-
ñÿ äî âåñíè. Íàâåñí³ ìàê âèñ³âàþòü íà ãîðîä³, à ñóõ³ êâ³òè äî ñâÿòà Áëà-
ãîâ³ùåííÿ ä³â÷àòà âïë³òàþòü ó êîñè, ùîá âîëîññÿ áóëî êðàñèâèì ³ íå
âèïàäàëî.

Êð³ì öüîãî, 14 ñåðïíÿ ïî÷èíàºòüñÿ Óñïåíñüêèé ï³ñò. Öèì ïîñòîì Ñâÿ-
òà Öåðêâà øàíóº Ïðåñâÿòó Áîãîðîäèöþ, ßêà íåçì³ííî ìîëèòü Áîãà çà
íàñ. Ç óñ³õ ñâÿò, âñòàíîâëåíèõ Öåðêâîþ íà ÷åñòü Áîãîìàòåð³, íàéá³ëü-
øèì º ¯¿ ñâÿòå ³ ñëàâíå Óñï³ííÿ (28 ñåðïíÿ). Äâîòèæíåâèì ïîñòîì â³-
ðóþ÷è ãîòóþòü ñåáå äî öüîãî äíÿ. Öåé ï³ñò íå òàêèé ñóâîðèé, ÿê Âå-
ëèêèé, ïðîòå ñóâîð³øèé çà Ð³çäâÿíèé òà Ïåòð³â. Ïî ïîíåä³ëêàõ, ñåðå-
äàõ òà ï’ÿòíèöÿõ âæèâàþòü “ñóõó” ¿æó; ïî â³âòîðêàõ òà ÷åòâåðãàõ — âà-
ðåí³ îâî÷³ áåç îë³¿; ïî ñóáîòàõ òà íåä³ëÿõ äîçâîëÿþòüñÿ ñòðàâè ç îë³ºþ.
Â äåíü ñâÿòà Ïðåîáðàæåííÿ Ãîñïîäíüîãî (19 ñåðïíÿ) ìîæíà ¿ñòè ðè-
áó, äî òîãî æ ç öüîãî äíÿ ó õàð÷óâàííÿ îáîâ’ÿçêîâî äîäàâàëèñÿ ïëîäè
íîâîãî âðîæàþ — ÿáëóêà, ãðóø³, âèíîãðàä...

Çà áëàãîñëîâåííÿì ñâÿùåíèêà äîçâîëÿºòüñÿ äåÿêå ïîñëàáëåííÿ ïî-
ñòó ä³òÿì, õâîðèì, âàã³òíèì, ìàòåðÿì, ùî ãîäóþòü íåìîâëÿò, ëþäÿì ïî-
õèëîãî â³êó, òèì, õòî ïîäîðîæóº.

“Ïîìèëÿºòüñÿ òîé, õòî ââàæàº, ùî ï³ñò ëèøå â óòðèìàíí³ â³ä ¿æ³.
Ñïðàâæí³é ï³ñò,— íàâ÷àº ñâÿòèòåëü ²îàíí Çëàòîóñò,— º óíèêíåííÿ çëà,
ïðèáîðêàííÿ ÿçèêà, â³äêëàäàííÿ ãí³âó, ñòðèìàííÿ ïîõîò³, ïðèïèíåííÿ
íàêëåïó, íåïðàâäè ³ êëÿòâîïîðóøåííÿ”. Òîáòî ï³ñò ìàº áóòè íå ò³ëüêè
ò³ëåñíèì, à é äóõîâíèì. Ñàìå ó öåé ÷àñ ñë³ä ÷àñò³øå ìîëèòèñÿ, ÷èòàòè
Ñâÿòå Ïèñüìî, îáîâ’ÿçêîâî ñïîâ³äàòèñÿ é ïðè÷àùàòèñÿ.

Ò³ëî òîãî, õòî ïîñòóº, ñòàº ëåãêèì, çì³öíþºòüñÿ äëÿ ïðèéíÿòòÿ áëà-
ãîäàòíèõ äàð³â. Ï³ñò ïðèáîðêóº ïðèñòðàñò³, ïîì’ÿêøóº íîðîâ, ïðèäó-
øóº ãí³â, áàäüîðèòü ðîçóì, ïðèíîñèòü ñïîê³é äóø³, óñóâàº íåïîì³ð-
í³ñòü.

Îòæå, ï³ñò — öå ñëóøíà íàãîäà â³ääàëèòèñÿ â³ä ãð³õà ³ íàáëèçèòèñÿ
äî ñïàñ³ííÿ, é òàêèì ÷èíîì äîâåñòè òîðæåñòâî äóõà íàä ò³ëîì.

15 ñåðïíÿ
Ïåðåíåñåííÿ ³ç ªðóñàëèìà ó Êîíñòàíòèíîïîëü ìîùåé ïåðâîìó÷åíè-

êà àðõ³äèÿêîíà Ñòåôàíà (áëèçüêî 428) é îáð³òåííÿ ìîùåé ïðàâåäíèõ
Íèêîäèìà, Ãàìàëè¿ëà ³ ñèíà éîãî Àâèâà. Ñâÿùåííîìó÷åíèêà Ñòåôàíà,
ïàïè Ðèìñüêîãî, ³ òèõ, õòî ç íèì (257). Áëàæåííîãî Âàñèë³ÿ, Õðèñòà
ðàäè þðîäèâîãî, Ìîñêîâñüêîãî (1557).

16 ñåðïíÿ
Ïðåïîäîáíèõ ²ñààê³ÿ, Äàëìàòà ³ Ôàâñòà (IV—V). Ïðåïîäîáíîãî Àí-

òîí³ÿ Ðèìëÿíèíà, Íîâãîðîäñüêîãî ÷óäîòâîðöÿ (1147).

17 ñåðïíÿ
Ñ³ìîõ îòðîê³â, ³æå â Åôåñ³: Ìàêñèì³ë³àíà, ²àìâë³õà, Ìàðòèí³àíà, ²îàí-

íà, Ä³îí³ñ³ÿ, Åêñàêóñòîä³àíà é Àíòîíèíà (áëèçüêî 250; 408—450). Ïðå-
ïîäîáíîìó÷åíèö³ ªâäîê³¿ (362—364).

18 ñåðïíÿ
Ïåðåäñâÿòî Ïðåîáðàæåííÿ Ãîñïîäíüîãî. Ìó÷åíèêà ªâñèãí³ÿ (362).

Ñâÿùåííîìó÷åíèê³â Àíô³ðà (236) ³ Ôàâ³ÿ (250), ïàï Ðèìñüêèõ. Ïðà-
âåäíî¿ Íîííè, ìàòåð³ ñâÿòèòåëÿ Ãðèãîð³ÿ Áîãîñëîâà (374)

ПРАВОСЛАВНИЙ КАЛЕНДАР

ÏÏ³³ññòò —— ööåå ññëëóóøøííàà
ííààããîîääàà ääîîââååññòòèè
òòîîððææååññòòââîî ääóóõõàà
ííààää òò³³ëëîîìì

Соломонія, мати сімох м чени ів
Ма авейсь их

Áóä³âåëüíèêàì ïîäàðóâàëè
“Çîëîò³ êåëüìè”
Íà ÷åñòü ¿õíüîãî ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà

Голова президії Б дівельної палати У раїни Володимир Полячен о відзначив
“Золотою ельмою” президента омпанії “Київмісь б д” Петра Шилю а

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Учора заст пни Київ-
сь о о місь о о олови
Ірена Кільчиць а повідо-
мила "Хрещати " про
те, що перевір а Голов-
но о правління охорони
здоров'я КМДА з бо
профільно о міністерства
є ні чим іншим, я спла-
нованою ампанією о-
лишньо о заст пни а
Оле сандра Омельчен а,
а нині заст пни а мініс-
тра охорони здоров'я Ва-
лерія Бідно о, отрий ви-
рішив помститися за те,
що столична мерія ви-
рила низ йо о сер-
йозних зловживань
сфері медицини.

Ó÷îðà êîì³ñ³ÿ ÌÎÇ Óêðà¿íè
ðîçïî÷àëà âëàñíå ðîçñë³äóâàííÿ
ä³ÿëüíîñò³ Öåíòðàëüíî¿ ì³ñüêî¿
êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ (êîëèøíüî¿
Æîâòíåâî¿). Äî ïîñï³õîì ñòâî-
ðåíî¿ êîì³ñ³¿ óâ³éøëè êåð³âíè-
êè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ÌÎÇ
òà ðåã³îíàëüíèõ óïðàâë³íü îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ. Ãîëîâîþ ïðèçíà-
÷åíî äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó
êàäðîâî¿ ïîë³òèêè, îñâ³òè ³ íà-
óêè ÌÎÇ Ìèêîëó Áàí÷óêà.

ßê çàïåâíèëà êîðåñïîíäåíòà
“Õðåùàòèêà” ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà,
Þð³é Ãàéäàºâ çàðàäè ïîìñòè ðîç-

ïî÷àâ ìàñîâàíó àòàêó ïðîòè ñòî-
ëè÷íî¿ âëàäè. “Æîäåí êëàí ÷è
ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ íå êîðèñòóâà-
òèìåòüñÿ ðåñóðñàìè êè¿âñüêî¿ ìå-
äèöèíè, à òèì ïà÷å, íå ô³íàíñó-
âàòèìåòüñÿ çà ðàõóíîê êèÿí”,—
çàóâàæèëà ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà.

Çà ñëîâàìè â. î. ãîëîâíîãî ë³-
êàðÿ êë³í³êè Îëåêñ³ÿ Âîëèêà,
ñòâîðåííÿ ïàðàëåëüíî¿ êîì³ñ³¿ º
áåçãëóçäèì òà íåäîö³ëüíèì: “Ë³-
êóâàëüíèé çàêëàä — íå çàâîä ³
íå âèðîáíèöòâî. Ëþäè òóò ïðà-
öþþòü, ðÿòóþòü ÷è¿ñü æèòòÿ,
ñòîÿòü ó îïåðàö³éíèõ. Ïðî ÿêó
ðîáî÷ó àòìîñôåðó ìîæå éòèñÿ,
êîëè íàòîâï ïåðåâ³ðÿëüíèê³â ë³-
çå ÷è íå â êîæíó ù³ëèíó”,—
îáóðèâñÿ ïàí Âîëèê.

Ç ïðîõàííÿì ïðîêîìåíòóâàòè
ïåðåá³ã ïåðåâ³ðêè “Õðåùàòèê”

çâåðíóâñÿ äî çàñòóïíèêà ãîëîâè
êîì³ñ³¿, äèðåêòîðà Äåïàðòàìåí-
òó ðîçâèòêó ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè
ÌÎÇ Óêðà¿íè Ìèðîñëàâè Æäà-
íîâî¿. Ïàí³ Æäàíîâà, ïîñëàâ-
øèñü ÷è-òî íà òàºìíèöþ ñë³ä-
ñòâà, ÷è áðàê ÷àñó, ðîçìîâëÿòè
³ç êîðåñïîíäåíòîì â³äìîâèëàñÿ.

Íà÷àëüíèê ÃÓ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ ÊÌÄÀ Ëþäìèëà Êà÷óðîâà
ï³äòâåðäèëà “Õðåùàòèêó”, ùî
êîëåêòèâ ë³êàðí³ ñïðàâä³ ï³äïè-
ñàâ çâåðíåííÿ ïðî ïîòðåáó â
ðîçñë³äóâàíí³ ðîáîòè ë³êàðí³,
àëå öå çâåðíåííÿ ïîäàíî ëèøå
äî ÃÓ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Òå, ùî
ï³äïèñè ïðàö³âíèê³â ë³êàðí³
“îïèíèëèñÿ” â ëèñò³ äî ÌÎÇ,
ïàí³ Êà÷óðîâà ââàæàº ôàëüñè-
ô³êàö³ºþ

Þð³é Ãàéäàºâ ñòâîðèâ
íåçàêîííó êîì³ñ³þ
àáè ïîìñòèòèñÿ ñòîëè÷í³é ìåð³¿ çà âèêðèòòÿ
êîðóïö³¿ éîãî çàñòóïíèêà Âàëåð³ÿ Á³äíîãî

Ìàêñèì ÃÀÂÂÀ
“Õðåùàòèê”

Нещодавно Б дівельна палата У раїни рочисто вша-
н вала най ращих працівни ів ал зі медаллю "Золо-
та ельма". Ініціатори на ородження аж ть, що це
стим люватиме професійне зростання фахівців та
підвищить я ість і швид ість б дівництва. Більшість
на ороджених — робітни и.

Жовтнева лі арня дов ий час б ла джерелом сімейно о бюджет
Валерія Бідно о — нинішньо о заст пни а Міністра охорони здоров’я
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Äå æ éîãî ë³êóâàòè? ßñíà ð³÷,
ó íàéöèâ³ë³çîâàí³ø³é êðà¿í³, äå
ñòóêíóòè íèì êîãîñü ïî ÿéöÿõ
àæ í³ÿê íå º ìîæëèâèì, òîáòî
òàì, äå íåìàº í³ ï³äñòóïíèõ âî-
ðîã³â, í³ ï³äñòóïíèõ äðóç³â. Òî
áàéäóæå, ùî ïåðñîíàëüíèé àâ³à-
ðåéñ òóäè êîøòóº äîðîæ÷å, í³æ
âèë³êóâàòè âñ³ õâîð³ ñóãëîáè â
Óêðà¿í³, àäæå òóò éäåòüñÿ ïðî
êîë³íî äåðæàâíî¿ âàãè. À äåð-
æàâí³ ³íòåðåñè, çâ³ñíî, çíà÷íî
âàæëèâ³ø³, àí³æ ãðîìàäñüê³.

Îäíàê òàìòåøíÿ “ïðîäâèíó-
òà” ìåäèöèíà âèÿâèëàñÿ ùå ï³ä-
ñòóïí³øîþ çà õîêåéí³ áàíäàæ³ é
íå çìîãëà ÿê íàëåæèòü ïîïðà-
âèòè ñëàáêå çäîðîâ’ÿ ïàö³ºíòà.
Òî ùî, áåðè é íàäÿãàé õîêåéí³
áàíäàæ³ ñîá³ íà êîë³íà é â³ê îòàê
ç íèìè æèâè òà êåðóé äåðæà-
âîþ? ßê êîëåãà-ñóñ³äà, êîòðèé
óñï³øíî êåðóº çà äîïîìîãîþ õî-
êåéíî¿ êëþ÷êè.

Áà í³. Îñü òîä³ àâ³àðåéñ ñêå-
ðóâàâñÿ â ïðîòèëåæíèé â³ä íàé-
ñó÷àñí³øî¿ ìåäèöèíè á³ê. Ëèøå
äð³ìó÷èé øàìàí³çì, çâ³ñíî, ìî-
æå äîïîìîãòè äåðæàâíèì ³íòå-
ðåñàì.

² îñü, ïèòàºòüñÿ, à õ³áà â Óêðà-
¿í³ ìàëî øàìàí³â-êîë³íîçíàâö³â,
ñêàæ³ìî, â Êîáèëÿêàõ? Àáî â
áóäü-ÿêîìó ³íøîìó íàñåëåíîìó
â³ò÷èçíÿíîìó ïóíêò³, äå òàêîæ
äîñòàòíüî êîñòîïðàâ³â? Ìîæå
íàâ³òü á³ëüøå, í³æ çà òèìè äà-
ëåêèìè çàñí³æåíèìè õðåáòàìè,
àëå... Àäæå ì³ñöåâ³ çíàõàð³ ìî-
æóòü âèÿâèòèñÿ ïîë³òè÷íî çààí-
ãàæîâàíèìè é ï³äñèïàòè ÿêîãîñü
íåãîäÿùîãî ç³ëëÿ â ñâî¿ òðóíêè.
² òîä³ ùî?.. Ïåðåòâîðþâàòèñÿ íà
Ìàðåñüºâà? É ï³ëîòóâàòè äåð-
æàâîþ â ïðîòåçàõ?

Í³, í³ ³ ùå ðàç í³. Àäæå
ñïðàâæí³é øàìàí³çì ç äàëåêèõ
çàñêåëüíèõ õàù ë³ñîâèõ òèì ³
äóæ÷èé, ùî ï³äñèëåíèé ó íàø³é
ñâ³äîìîñò³ ÷èñëåííèìè àíåêäî-
òàìè ïðî òàìòåøí³õ ÷óê÷³â, îòîæ
ñàìå òîìó é ìàº á³ëüøó ö³ëþùó
ñèëó.

Äîäàòè ùå é ìàã³÷í³ âëàñòèâî-

ñò³ òàìòåøíüîãî ïåðåáóâàííÿ â
çàñëàíí³ Â. ². Ëåí³íà, êîòðèé ë³-
êóâàâ òàì íàâ³òü ñòðàøí³ âåíå-
ðè÷í³ õâîðîáè ³ òîìó òàêîæ â’¿â-
ñÿ â íàøó êîëåêòèâíó ñâ³äîì³ñòü
ùå äóæ÷å, í³æ ÷óê÷èçì. À òàêîæ
òåïåð³øíÿ ë³êóâàëüíà ìàíäð³â-
êà òóäè â³äáóâàºòüñÿ çà ïðèïè-
ñàìè â³äîìî¿ ïðèò÷³: äî þâ³ëåþ
îçíà÷åíîãî êîìóí³ñòè÷íîãî
âîæäÿ ðàäÿíñüêà ïðîìèñëîâ³ñòü
âèïóñòèëà íîâèé ñîðò ìèëà “Ïî
ëåí³íñüêèõ ì³ñöÿõ”. Îòîæ ñàìå
öèì ö³ëþùèì ìàðøðóòîì íàëå-
æèòü ïðîñòóâàòè, àáè ï³äïðàâè-
òè îñëàáëå çäîðîâ’ÿ.

Òóò áè çãàäàòè ùå ïðî îäíîãî
íàøîãî âîæäÿ, ÿêèé òàêîæ òà-
ìå÷êè îòèðàâñÿ ó ÷èñëåííèõ çà-
ñëàííÿõ. Â³í ö³êàâèé äëÿ íàñ
òèì, ùî ñâîãî ÷àñó òàêîæ áóâ
óðêîþ. É äèâîâèæíèì ðîáîì ò³-
êàâ ç òèõ â³ääàëåíèõ ðåã³îí³â.
Ùîïðàâäà, ïîò³ì ç’ÿñóâàëîñÿ,
ùî â³í öå ðîáèâ çàâäÿêè òîìó,
ùî áóâ ùå é ³íôîðìàòîðîì öàð-
ñüêî¿ îõðàíêè. Òàê-òàê, Ñòàë³í.
ßêèé ïî÷àâ ïðàâèòè íàøîþ
Óêðà¿íîþ ðîê³â â³ñ³ìäåñÿò òîìó.
É äî ÷îãî â³í ¿¿ äîâ³â? Äî ö³ë-
êîâèòî¿ çàãèáåë³ òà íàâ³òü äî âè-
ñåëåííÿ ç ð³äíî¿ çåìë³. Îäíàê
÷åðåç êîëîñàëüíó á³îëîã³÷íó íå-
çëàìí³ñòü íàøîãî íàðîäó öå éî-
ìó íå âäàëîñÿ. Çãàäàéìî, ÿê â³í
ïî÷èíàâ — òàêîæ ëàã³äíî, òàêîæ
âåëåòåíñüêèìè ïðèïèñêàìè ïðî
åêîíîì³÷íå òà ïðîìèñëîâå çðîñ-
òàííÿ... Àëå ïîò³ì, ÿê-òî éäåòü-
ñÿ ó ³íø³é ïðèò÷³, ïðèðîäà âçÿ-
ëà ñâîº. Òîáòî ïñèõîëîã³ÿ êàð-
íîãî çëî÷èíöÿ çìîãëà, íàðåøò³,
âèÿâèòè ñåáå â ùîíàéïîâí³øó
ñèëó.

Îòîæ òóäè, òóäè, çà íåïðîëàç-
í³ õàù³, äå ñêîíöåíòðóâàëàñÿ
ïðàäàâíÿ ìàã³ÿ âêóï³ ç íàéñó-
÷àñí³øîþ.

À êóäè äëÿ òàºìíèõ ïåðåìî-
âèí ïðèáóäå ùå îäèí — íàé-
âïëèâîâ³øèé — ìàã. Ùîá ìîæ-
íà áóëî çðåøòîþ, ï³äë³êóâàâøè
ê³íö³âêè, íîðìàëüíî é ëåãêî
ñòàòè ïåðåä íèì íà êîë³íà

Сьо одні баланс йте між раціоналізмом, ло і-
ою та інт їцією.
Прорах вати правильне рішення, ер ючись ро-

з мом, під тис ом спонтанних обставин, немож-
ливо.
Тривожні хвилюючі сни мож ть визначити стра-

те ію подолання переш од та хитром дрих про-
тивни ів на життєвом шлях .
ОВНИ, механічне ви онання б дь-я ої роботи не під-

вищить ваш прод тивність праці і знизить я ість.
Проб діть собі творчі фантазії, і рез льтат перевер-
шить сі сподівання.
ТЕЛЬЦІ, запасіться ба атьма артистичними мас а-

ми. Входити в образ доведеться спонтанно, бо дов о-
ла непередбачлива обстанов а.
БЛИЗНЯТА, ваш чіт о розпланований рафі дове-

деться поламати. Все полетить ш ереберть через
спонтанні проблеми в професійній сфері.
РАКИ, не заци люйтеся на детальних дослідженнях

та об оворенні с ладних проблем... з мійте в ритич-
н мить розслабитися. Ці ава ідея, що спаде на д м-
, стане лючем до їх розв’язання.
ЛЕВИ, не затівайте важливих по по , взявши ро-

ші в бор — ризи єте їх не поверн ти.

ДІВИ, ви ли аючи во онь на себе, ви станете мі-
шенню для ділових с перни ів, я і не промахн ться.
ТЕРЕЗИ опиняться в зар чни ах долі, де доведеть-

ся працювати в поті чола. Плат не вима айте, вона за-
риє ваш армічний бор .
СКОРПІОНИ, можливо, вам і начхати на інтереси
оле тив , одна це з хвала ле оважність — підрива-
єте свою реп тацію. Поводьтеся пристойно без виб-
ри ів.
СТРІЛЬЦІ, доля несподівано внесе оре тиви ва-

ші ар’єрні плани. Приватне життя, я им переймаєте-
ся, і стане на заваді. Тримайте одночасно р на сл ж-
бовом і сімейном п льсі, аби с різь всти н ти.
КОЗОРОГИ, займіться самоосвітою, під йтеся ін-

теле т ально. В дале доро не р шайте і не затівай-
те вдома апітальні ремонти.
ВОДОЛІЇ, не влазьте в рошові чвари. Винні — роз-

платіться, бор ових хвостів не повинно б ти. В цьом
році йде процес армічно о вил чення то о, що взяли
понадлиш чи неза онно привласнили.
РИБИ самі не знають, що від себе че ати. Можли-

во, прово атором вист пить ділове оточення, нехай не
нарі ають, розбитих орш ів же не с леїти

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло
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Ãîðîñêîï êèÿíèíà íà 15 ñåðïíÿ

ВІД АВТОРА

Ó ïîøóêàõ
êîë³íà

Áîãäàí ÆÎËÄÀÊ,
äðàìàòóðã
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Чом сь та історично с лалося, що бити по яйцях за-
боронено лише в спорті, а в інших різновидах с -
спільно о життя — ні. І я що часто застосов вати цей
прийом не лише до с перни ів, а й до соратни ів,
то, звісно, оліно може й не витримати. Бо хтось із
хитрих оле може взяти й надя ти захисний хо ей-
ний бандаж. А може в о ось із старших людей яйця,
попри літній ві , надмір тверді? Та чи іна , а за-
вдя и підст пним діям хитр нів пош одження оліна
може стати хронічним.

Íà äîëîí³ ïîì³ñòèëîñÿ
200 ìîá³ëîê
ó ñêóëüïòóð³ Îëåãà Ï³í÷óêà

Âïåðøå ïîä³áíà ñêóëüïòóðà
ç’ÿâèëàñÿ â Ïàðèæ³ â ì³æíàðîäíî-
ìó àåðîïîðòó “Øàðëü äå Ãîëü”.
Íèí³ òàêèõ àðò-ïðîåêò³â ó âñüîìó
ñâ³ò³ — 20. Àíàëîã³÷í³ àêö³¿ ïðî-

õîäÿòü â ðàìêàõ êàìïàí³¿ “Âåñü
ñâ³ò ó òâî¿õ ðóêàõ”, îðãàí³çàòîðîì
ÿêèõ º êîìïàí³ÿ Samsung mobile.

Ðîáîòà íàä ñêóëüïòóðîþ òðèâà-
ëà ìàéæå äâà ì³ñÿö³. Íà íå¿ âè-

êîðèñòàëè ïðèáëèçíî 200 ìîá³ëü-
íèõ òåëåôîí³â, 200 êã ã³ïñó òà 
30 êã ìåòàëó.

Âò³ëþâàëè ³äåþ â æèòòÿ ìîëî-
ä³ óêðà¿íñüê³ ñêóëüïòîðè Îëåã
Ðåçíèêîâ òà Îëåêñ³é Áîéêî, ðî-
áîòó ÿêèõ êîîðäèíóâàâ â³äîìèé
ñêóëüïòîð Îëåã Ï³í÷óê. “Öå àá-
ñîëþòíî íîâèé íàïðÿìîê ó
ñêóëüïòóð³,— ñêàçàâ “Õðåùàòèêó”
Ï³í÷óê.— Ìè çâèêëè äî êëàñè÷-
íî¿ ñêóëüïòóðè, òóò æå â³ä÷óâàº-
òüñÿ ï³äõ³ä íîâàòîðñüêèé”.

²äåÿ ñòâîðèòè ñàìå òàêó ñêóëüï-
òóðó âèíèêëà âèêëþ÷íî ³ç ñåíòè-
ìåíòàëüíèõ ì³ðêóâàíü. Îðãàí³çà-
òîðè âèð³øèëè çãàäàòè ïðî ñòàð³
ìîäåë³ òåëåôîí³â òà äàòè ¿ì íîâå
æèòòÿ â äåùî íåçâè÷íèé ñïîñ³á.
Õî÷à çàìèñåë ñòâîðåííÿ ð³çíîêî-
ëüîðîâî¿ ðóêè, ÿêà òðèìàº ìîá³ëü-
íèé òåëåôîí, íàëåæèòü àôðèêàí-
ñüêîìó õóäîæíèêó Ôðåäåð³êó Áðè-
ë³ Áóàáðå.

Íà â³äêðèòò³ ìîá³ëüíî¿ ô³ãóðè
á³çíåñ-ìåíåäæåð íàïðÿìó Telecom
êîìïàí³¿ Samsung mobile Äåí³åë Ðà
ðîçïîâ³â, ùî íà Ñõîä³ â³ðÿòü â òå,
ùî íà äîëîí³ ëþäèíè â³äîáðàæåíî
âñå ¿¿ æèòòÿ, ïî í³é ìîæíà ïåðåä-
áà÷èòè ìàéáóòíº. Íà äîêàç öüîãî
ïàí Ðà íàãàäàâ áàãàòñòâî îäíîìó ç
ïðèñóòí³õ æóðíàë³ñò³â. Êóëÿ â äî-
ëîí³ — òî ñèìâîë Âñåñâ³òó, ÿêèé
íèí³ îá’ºäíóº ìîá³ëüíèé çâ’ÿçîê

Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Учора в тор ово-розважальном центрі "Караван" пред-
ставили перш в У раїні мобільн с льпт р — р ,
я а тримає лю з мобільних телефонів. Для її ви отов-
лення ви ористали приблизно 200 мобільних телефо-
нів, 200 іло рам іпс та 30 іло рам метал . Коорди-
н вав втілення прое т с льптор Оле Пінч .

Оле Пінч завжди від ється на незвичні перфоманси
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Повідомлення про проведення За альних
зборів а ціонерів

ÇÀÒ "Ðåíåñàíñ Æèòòÿ"
Правління ЗАТ "Ренесанс Життя" повідомляє про проведення

За альних зборів а ціонерів, я і відб д ться 29 вересня 2007
ро об 11.00 за адресою: м. Київ, в л. М. Пимонен а, 13,
орп с 1, офіс 1А/21.

Порядо денний:
1. Прийняття рішення про збільшення стат тно о апітал .

Реєстрація а ціонерів відб деться 29 вересня 2007 ро з 10.00 до 11.00.
Для реєстрації представни ам а ціонерів необхідно пред'явити до мент,
що підтвердж є повноваження особи на представництво за альних зборах
а ціонерів (довіреність, до менти про призначення тощо) та до мент, я ий
посвідч є особ представни а (паспорт).

Інформація, що подається на ви онання вимо статті 40
За он У раїни "Про осподарсь і товариства":

Мотиви збільшення стат тно о апітал : збільшення стат тно о
апітал відб вається для зал чення додат ових оштів, необхідних для
розвит стат тної діяльності ЗАТ "Ренесанс Життя".

Спосіб збільшення стат тно о апітал : проведення додат ово о
вип с а цій існ ючої номінальної вартості.

Мінімальний розмір збільшення стат тно о апітал : 1 203 000
ривень.

Прое т змін до стат т , пов'язаних із збільшенням стат тно о апітал :
п. 7.1. Стат т Товариства ви ласти реда ції:

7.1. Стат тний апітал Товариства (далі - "Стат тний Капітал") становить
25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) ривень.

п. 7.2. Стат т Товариства ви ласти реда ції:

Стат тний апітал поділено на 25 000 (двадцять п'ять тисяч) простих
іменних а цій номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) ривень ожна.
Стат тний Капітал творюється з вартості в ладів А ціонерів, внесених
внаслідо придбання ними А цій.

Дані про іль ість а цій, що вип с аються додат ово, та їх за альна
вартість: додат ово вип с ається 1 203 (одна тисяча двісті три) простих
іменних а цій за альною номінальною вартістю 1 203 000 (один мільйон
двісті три тисячі) ривень.

Права а ціонерів при додат овом вип с а цій: за а ціонерами
збері ається переважне право на придбання а цій додат ово о вип с
пропорційно до їх част и стат тном апіталі товариства.

Дата почат і за інчення підпис и на а ції, що вип с аються
додат ово: за рите (приватне) розміщення а цій б де проведено 2 етапи.
Дата підпис и б де визначена За альними зборами при прийнятті рішення
про збільшення стат тно о апітал .

Порядо відш од вання власни ам а цій збит ів, пов'язаних зі
змінами стат тно о апітал : нарах вання а ціонерам збит ів та їхнє
відш од вання внаслідо додат ово о вип с а цій не передбачається.

З інформацією та до ментами, що пов'язані з поряд ом денним
За альних зборів, а ціонери мож ть ознайомитися за адресою:

м. Київ, в л. Пимонен а, 13, орп с 1, офіс № 1А/21.

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає я ості відповідача Захарова
Оле сандра Михайловича в с дове засідання, я е призначено на 11.00 31.08.2007
ро , по роз ляд справи за позовом Вол ової В.М. до Захарова О.М. про
розірвання шлюб .
Адреса с д : м.Київ, просп. Мая овсь о о, 5-в, аб. 33.

Святошинсь ий районний с д м. Києва (03148, м. Київ, в л. Я ба Коласа, 27-а, зал №9)
ви ли ає Шевч а Віталія Ми олайовича і Климен а-Безсмертно о І оря Андрійовича в я ості
відповідачів, а представни а Київсь ої ніверсальної біржі я ості третьої особи по цивільній
справі за позовом Шевч а Віталія Ми олайовича до Г тні Світлани Ми олаївни, 3-тя особа:
Відділ ромадянства, імі рації та реєстрації фізичних осіб Святошинсь о о РУ ГУ МВС У раїни
м.Києва, про с нення переш од права власності та виселення, та за з стрічним позовом
Г тні Світлани Ми олаївни до Шевч а Віталія Ми олайовича, Климен а-Безсмертно о І оря
Андрійовича, 3-тя особа: Київсь а ніверсальна біржа, про визнання до оворів півлі-продаж
недійсними, в с дове засідання 23 серпня 2007 ро о 10.00.
У разі неяв и та неповідомлення с д про причини неяв и в с дове засідання справа б де
роз лян та за Вашої відс тності за наявними справі до азами.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в с дове засідання в я ості відповідача за рите
а ціонерне товариство "Авант" справі за позовом Б т зова В.В. до Заброць о о О.П. та
ЗАТ "Авант" про розірвання до овор півлі-продаж а цій від 11.03.2004 ро , відновлення
становища, що існ вало до пор шення та зобов'язання вчинити дії. С дове засідання
відб деться 06.09.2007 ро об 11.00 за адресою: м. Київ, в л. Гайцана, 4, аб. 305.
Неяв а в с дове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини неяв и
не є переш одою для роз ляд справи.

Святошинсь ий районний с д м. Києва (Київ, Я ба Коласа, 27а, с ддя БАБИЧ Н.Д.) повідомляє:
28.08.07р. о 12.00 б де роз лядатися справа за позовом ШИЙКИ Надії Овсіївни до ШИЙКИ
Івана Федоровича, треті особи: ШИЙКА Юрій Іванович, Святошинсь а районна м.Києві
державна адміністрація, ВГІРФО Святошинсь о о РУГУ МВС У раїни в м.Києві про визнання
та им, що втратив право на житлов площ , зобов’язання зняти з реєстраційно о облі .
ШИЙКА Іван Федорович, 05.10.1942 р.н., я ий зареєстрований за адресою: м.Київ, в л.
Кольцова, 17, в.301, ви ли ається до с д в я ості відповідача, разі неяв и справа б де
роз лян та за йо о відс тності.

Мартин о Ми ола Ми олайович ви ли ається в с дове засідання для
роз ляд цивільної справи за позовом А ціонерно о страхово о товариства
"Ве сель" до Мартин а Ми оли Ми олайовича про стя нення страхово о
відш од вання на 14.30 27 серпня 2007 ро в Святошинсь ом районном
с ді м.Києва (м.Київ, в л.Я ба Коласа, 27-а, абінет №3, зал с дових
засідань №2.

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає я відповідача Ромась Любов Іванівн в с дове
засідання на роз ляд цивільної справи за позовом Кри н Тетяни Ми олаївни про поділ майна
між співвласни ами та с нення переш од орист ванні.
С дове засідання відб деться 20 серпня 2007 ро о 14.00 приміщенні Деснянсь о о
районно о с д (м. Київ, пр. Мая овсь о о, 5-в, аб. 22).
В разі неяв и відповідача в с дове засідання справ б де роз лян то без йо о часті.

Печерсь ий районний с д м. Києва повідомляє Бондар Оле Ві торович , Приватном нотарі с
Київсь о о місь о о нотаріально о о р Петровій С.М., Товариств з обмеженою відповідальністю
"У рб дсервіс", Камишевій Антоніні Михайлівні про роз ляд справи за позовом Ставиць о о
Бориса Оле сійовича про визнання до овор півлі-продаж недійсним, оди дійсною та права
власності на земельн ділян о 17.00 20.08.2007 р.
Адреса с д : м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб.13.

Шевчен івсь ий районний с д м.Києва за адресою: м.Київ, в л. Смирнова-Ласточ іна, 10-Б,
( аб.51), ви ли ає в с дове засідання Колесни ов Наталію Іванівн я відповідача
справі за позовом Щербини Надії Борисівни, Щербини Єв ена Володимировича до
Колесни ової Наталії Іванівни про визнання до овор про наміри недійсним на 04.09.07р.
на 16.10.
У разі неяв и відповідача справа роз лядатиметься за йо о відс тності.

За рите а ціонерне товариство
"АГРОІНВЕСТ"

повідомляє про проведення чер ових
За альних зборів а ціонерів,

я і відб д ться 1 жовтня 2007 р. об 11.00
за адресою: м. Київ, в л. Марини Рас ової, 11

Реєстрація з 10.00 до 11.00

Порядо денний:
1. Звіт Генерально о дире тора про рез льтати фінансово-

осподарсь ої діяльності товариства за 2006 р. та визначення
напрям ів розвит та планів діяльності товариства на 2007 рі .

2. Звіт ревізійної омісії за рез льтатами перевір и річно о звіт та
баланс товариства за 2006 р.

3. Затвердження річно о звіт , баланс та розподіл приб т
товариства за 2006 р.

Для часті зборах необхідно мати до мент, що посвідч є особ ;
повноваженим особам та представни ам а ціонерів - довіреність
на право часті зборах.

Довід и за телефоном (044) 516-41-12

Головне правління охорони льт рної спадщини
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

проводить он рс на заміщення ва антних посад
державних сл жбовців

Головном правлінні охорони льт рної спадщини:
— провідний спеціаліст відділ інспе ції, державно о онтролю з

охорони льт рної спадщини
— оловний спеціаліст се тор реставрації

Умови он рс на заміщення ва антних посад:
провідний спеціаліст відділ інспе ції, державно о онтролю з охорони
льт рної спадщини:

— вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним
рівнем ма істра, спеціаліста;

— стаж роботи за фахом в державній сл жбі на посаді спеціаліста І або II ате орій
не менше 3 ро ів або стаж роботи за фахом в інших сферах правління не менше
5 ро ів.

оловний спеціаліст се тор реставрації:
— вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним

рівнем ма істра, спеціаліста;
— стаж роботи за фахом в державній сл жбі на посаді провідно о спеціаліста не менше

3 ро ів або стаж роботи за фахом в інших сферах правління не менше 5 ро ів.

До менти приймаються протя ом місяця з дня оп блі вання о олошення
про он рс за адресою: м. Київ, в л. Спась а, 12.

Довід и за тел. 545-61-04

Â³äïîâ³ä³ 
íà ñêàíâîðäè, 

âì³ùåí³ ó íàø³é ãàçåò³
10 òà 13 ñåðïíÿ 
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Àâòîòóðèñòè
ïîë³çóòü íà Ãîâåðëó
Àâòîåêñïåäèö³ÿ ï³ä³éìåòüñÿ íà âèñîòó 2061 ìåòð

Çà ñëîâàìè Ðîìàíà Ìàðòèíþ-
êà, â³í âèíîøóâàâ ³äåþ “ç’¿æä-
æåííÿ” íà Ãîâåðëó äâà ðîêè.
Ïåðåãëÿíóâ áàãàòî ô³ëüì³â, ÿê
äîëàþòü ãîðè íà àâòî çà êîðäî-
íîì, àëå ñïàëî íà äóìêó, ùî
òðåáà ðîçðîáèòè âëàñíó òåõíî-
ëîã³þ ï³äéîìó.

“Êîëè ðîñ³ÿíè äîëàëè Åëü-
áðóñ, òî äîïóñòèëèñÿ ïîìèë-
êè,— ðîçïîâ³â Ðîìàí.— Ñïî÷àò-
êó âîíè ðîçðàõîâóâàëè íà åëåê-
òðè÷íó ëåá³äêó, àëå øâèäê³ñòü
ï³äéîìó íà í³é ëèøå 1,3 ìåòðè
çà õâèëèíó. Ïîò³ì âîíè ïîñòà-
âèëè íà êîëåñà áàðàáàíè ³ êè-
íóëè íà íèõ òðîñè, ùîá âè-
êîðèñòàòè ìåõàí³÷íó òÿãó. Ìè
æ âèêîðèñòàºìî ³íøå îáëàä-
íàííÿ”.

Áåçïîñåðåäíüî ïåðåä ï³äéî-
ìîì íà íåäîñòóïí³ ä³ëÿíêè äî
“Íèâè” ïðè÷åïëÿòü óí³êàëüíó
îñíîâíó ëåá³äêó âàãîþ 16 òîíí!
¯¿ ïðèâîäîì áóäå ìîòîöèêëåò-
íèé ìîòîð. Öå òåõí³÷íå ð³øåí-
íÿ çìåíøèòü çàëåæí³ñòü ëåá³ä-
êè â³ä åíåðãîñèñòåìè àâòîìîá³-
ëÿ ³ ï³äâèùèòü ïîòóæí³ñòü ïðè-
ñòðîþ ó äåñÿòü ðàç³â ïîð³âíÿíî
³ç çâè÷àéíîþ åëåêòðè÷íîþ ëå-

á³äêîþ (õî÷à òàêà òåæ áóäå, áî-
êîâà). Îñê³ëüêè âèêîðèñòîâóº-
òüñÿ ìîòîöèêëåòíèé ìîòîð, òî
éîãî êîðîáêà ïåðåäà÷ çìîæå ì³-
íÿòè ðåæèìè ðîáîòè ìåõàí³çìó.
Ðîìàí ðîçðàõîâóº, ùî âîíè ï³ä-
í³ìàòèìóòüñÿ âãîðó ç³ øâèäê³ñ-
òþ 7—10 ìåòð³â çà õâèëèíó.

Àâòîìîá³ëü “Íèâà-Øåâðîëå”
ãîòóâàëè äî ñõîäæåííÿ íà Ãî-
âåðëó ó ìàéñòåðí³ õìåëüíèöüêî-
ãî óì³ëüöÿ Ãðèãîð³ÿ Ãóìåííîãî,
ùî ñâîãî ÷àñó ñòâîðèâ ïîâíî-
ïðèâ³äíèé ìîòîöèêë ç êîëÿ-
ñêîþ, íà ÿêîìó Ðîìàí Ìàðòè-
íþê ï³äêîðèâ Ãîâåðëó ó 2005
ðîö³. Äíèùå “Íèâè” ïðàêòè÷íî
ïîâí³ñòþ çàõèùåíå ÷îòèðìà
ñòàëüíèìè ëèñòàìè, ÿê³ çàêðè-
âàþòü óñ³ àãðåãàòè é ìåõàí³çìè
â³ä óäàð³â îá êàì³ííÿ. Çàì³ñòü
äåêîðàòèâíèõ ïëàñòèêîâèõ áàì-
ïåð³â âñòàíîâëåí³ ì³öí³ ìåòàëå-
â³ ðåéêè. Íà íèõ êð³ïèòèìóòü
ñòàá³ë³çàòîðè — ãíó÷ê³, àëå ì³ö-
í³ áåðåçîâ³ áàëêè, êîòð³ ìàþòü
çàõèñòèòè àâòî â³ä ïåðåâåðòàí-
íÿ. Òàê³ æ áàëêè áóäóòü ³ íà äà-
õó ìàøèíè. Íà çàïèòàííÿ “Õðå-
ùàòèêà”, íàñê³ëüêè âàæ÷îþ ñòàâ
àâòîìîá³ëü, Ðîìàí â³äïîâ³â, ùî

íà 240 ê³ëîãðàì³â. Äàë³ “Õðåùà-
òèê” ïîö³êàâèâñÿ, ÷è ¿õàòèìå
â³í òèì æå ìàðøðóòîì, ùî é êî-
ëèñü ìîòîöèêëîì?

“Í³,— â³äïîâ³â õëîïåöü.— ¯õà-
òèìåìî 13 ê³ëîìåòð³â äî áàçîâî-
ãî òàáîðó òðàêòîðíîþ äîðîãîþ,
à ïîò³ì 2 ê³ëîìåòðè äî ñàìî¿
âåðøèíè, äå “íå ñòóïàëî êîëå-
ñî” æîäíîãî àâòîìîá³ëÿ: êðóò³
êàì’ÿíèñò³ ï³äéîìè, áîëîòèñò³
ì³ñöèíêè ³ ñòåæêè øèðèíîþ
ëèøå 1 ìåòð íàä ïð³ðâîþ. Òîìó
é áåðåìî ñàìå “Íèâó”, áî âîíà
âóçüêà. Íàïðèê³íö³ äîâåäåòüñÿ
“éòè” ëèøå íà ëåá³äêàõ, ñòðà-
õîâêàõ, çóáàìè ÷³ïëÿòèìåìîñÿ
çà ñêåë³”.

Ðîìàí óæå ïðîéøîâ òèì ìàð-
øðóòîì, çíàº êîæåí ñòðóìîê,
ñòåæèíêó, ðîñëèíêó. Óñï³õ åêñ-
ïåäèö³¿, çà éîãî ñëîâàìè, íà 80
â³äñîòê³â çàëåæàòèìå â³ä ïîãî-
äè. Âë³òêó íà Ãîâåðë³ ìîæå âè-
ïàñòè ñí³ã, à íèí³ íà âèñîò³
1500 ìåòð³â òóìàí òàêèé, ùî
âèäèì³ñòü äîð³âíþº íóëþ. Â³ä-
òàê ñõîäæåííÿ ìîæå òðèâàòè â³ä
äåñÿòè äí³â äî ê³ëüêîõ òèæí³â.
Àâòîìîá³ëü-ðåêîðäñìåí îáëàä-
íàíî ñèñòåìîþ ñóïóòíèêîâî¿
íàâ³ãàö³¿, ÿêà äîçâîëèòü â ðå-
æèì³ îí-ëàéí ñòåæèòè çà ïîä³-
ÿìè íà Ãîâåðë³ ç ñàéòó ïðîåêòó
www.uzr.com.ua.

Åêñïåäèö³þ ³í³ö³þâàâ æóðíàë
“Óêðàèíà ÇÀ ÐÓËÅÌ”, ãåíå-
ðàëüíèé ïàðòíåð ïðîåêòó —
êîìïàí³ÿ “Êàñòðîë Óêðà¿íà”,
àâòîìîá³ëü íàäàíî êîðïîðàö³ºþ
“ÓêðÀâòî”. Ï³ñëÿ ñõîäæåííÿ
ìàøèíó äåìîíñòðóâàòèìóòü 14
âåðåñíÿ íà “Àâòîøîó” íà Ñòî-
ëè÷íîìó øîñå

Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
“Õðåùàòèê”

Учора зі столиці відб вся старт е спедиції "За ер-
мом на Говерл ". Майстер спорт з автомотот риз-
м Роман Мартиню має намір піднятися на найви-
щ ор раїни — Говерл (2061 метр) — за ермом
"Ниви-Шевроле". Цей підйом на спеціально облад-
наном автомобілі зафі с ють Книзі ре ордів
У раїни.



Оле сій ЗАЛЕВСЬКИЙ, дизайнер одя :
— Наразі я не бач та ої потреби. Зрештою я мо-

ж все, навіть знятися напіво оленим ліпі Ассії
Ахат. Питання тіль и — для чо о? Я що просто за-
ради рошей, то ні. А я що та а ідея ґр нт ватиметь-
ся на я ійсь ідеоло ічній чи х дожній основі — то чо-
м б ні?

Михайло ЧЕЧЕТОВ, народний деп тат У раїни
V с ли ання (Партія ре іонів):
— Ні, сам я б цьо о робити не став. Та в жодном

разі цьо о не зас дж ю, бо вважаю, що оловний прин-
цип демо ратії: хай людина робить, що хоче, аби це
не с перечило за он . В цьом разі за он не пор ш -
ють, але я б на та е не пішов.

Â Óêðà¿í³ õìàðíî, ó öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ äîù³, ì³ñöÿìè çëè-
âè. Íà ðåøò³ òåðèòîð³¿ áåç îïàä³â.

Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà ó ï³âäåíí³é ÷àñòèí³ òà ñõ³äíèõ îáëàñòÿõ âíî÷³

+20...+22°Ñ, âäåíü +22...+27°Ñ. Íà ðåøò³ òåðèòîð³¿ âíî÷³
+11...+16°Ñ, âäåíü +21...+25°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî, ì³ñöÿìè êîðîòêî÷àñí³ ãðîçîâ³ äîù³, çëè-
âè. Â îêðåìèõ ðàéîíàõ ãðàä.

Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +21...+26°Ñ, âíî÷³ +13...+18°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 2857
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Àññ³þ Àõàò
çàòÿãíóëè ó ë³æêî
ðàçîì ç äåñÿòüìà íàï³âîãîëåíèìè ÷îëîâ³êàìè
ï³ä ÷àñ çéîìîê êë³ïó íà ï³ñíþ “ß íàéêðàùà”

14 ñåðïíÿ â³äáóëèñÿ çéîìêè íî-
âîãî êë³ïó Àññ³¿ Àõàò, ÿêà ãåòü çà-
êèíóëà ñìè÷îê â³ä øèêàðíî¿
ñêðèïêè òà â³ääàëàñÿ âîêàëó. Êë³ï
çí³ìàëè íà ï³ñíþ ç äåùî ïàôîñ-
íîþ íàçâîþ “ß íàéêðàùà”. Ðå-
æèñåðîì â³äåîðÿäó ñòàâ ²ãîð ²âà-
íîâ, ç ÿêèì ñï³âà÷êó ïîºäíóþòü
ê³ëüêà ñï³ëüíèõ ðîá³ò.

Ìèíóë³ êë³ïè òàíäåìó Àõàò —

²âàíîâ çàïàì’ÿòàëèñÿ øàíóâàëüíè-
êàì íå ñò³ëüêè ñþæåòîì, ÿê ãàð-
íîþ êàðòèíêîþ. Íå ñòàâ âèíÿò-
êîì ³ íîâèé. Çà çàäóìîì, ñþæåòó
ÿê òàêîãî íå áóäå. Ïðîòå áóäå áà-
ãàòî ãëàìóðíî¿ Àõàò, ÿêà ïðîòÿãîì
ðîëèêà çì³íèòü ø³ñòü îáðàç³â.

Âñ³ ïåðåâò³ëåííÿ áóäå âèòðèìà-
íî â ÷îðíî-á³ë³é ãàì³ ç øèêàðíè-
ìè êîøòîâíèìè ïðèêðàñàìè, ÿê

çàïðîïîíóâàëà ç³ðêîâèé ñòèë³ñò
Îëüãà Íàâðîöüêà. Ïðîòå á³ëü-
ø³ñòü îäÿãó Àññ³ÿ çàêóïîâóâàëà â
Ëîíäîí³ òà Ïàðèæ³ ñàìà.

Äî ñëîâà, â ïåðøîìó êàäð³ ñï³-
âà÷êà ç’ÿâèòüñÿ â á³ëîìó áåðåò³ ç
âåëè÷åçíîþ ç³ðêîþ, ÿêà, íà æàëü,
âñå æ òàêè ìåíøà çà òó, ùî íà
øàïö³ ó Âºðêè Ñåðäþ÷êè.

Êë³ï äîñèòü öíîòëèâèé. À âò³ì,
º â íüîìó îäíà äóæå ï³êàíòíà ñöå-
íà: Àõàò ëåæèòü íà âåëè÷åçíîìó
ë³æêó ðàçîì ³ç äåñÿòüìà ÷îëîâ³êà-
ìè, îäÿãíóòèìè ëèøå â ñï³äíº. Âî-
íè òÿãíóòüñÿ îãîëåíèìè òîðñàìè
äî æ³íêè, à âîíà í³áè é íå ïðîòè.

Âçàãàë³ ðåæèñåð âèçíà÷èâ îá-
ðàç Àññ³¿ Àõàò ó öüîìó êë³ï³ ÿê
“æ³íêó, íà ÿêó ñòàº”

Ðóñëàíó
çàñì³ÿëè
Ïðåçèäåíò Â³êòîð Þùåíêî 
ïîñòóïèâñÿ ïåðø³ñòþ ò³ëüêè 
ñï³âà÷ö³

Ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé ïîñ³äàº ÷åòâåðòå ì³ñ-
öå (10%). Äàë³ éäóòü ì³í³ñòð
åêîíîì³êè Óêðà¿íè Àíàòîë³é
Ê³íàõ (9%), çàñòóïíèê ì³í³ñòðà
þñòèö³¿ ²ííà Áîãîñëîâñüêà
(8%) òà ïåðøèé çàñòóïíèê Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Àíà-
òîë³é Ãîëóá÷åíêî (7%). Ó Â³òà-

ë³ÿ Æóðàâñüêîãî øàíñè ñòàòè
íàéñì³øí³øèì äóæå ìàë³ (5%).
À âò³ì, â³í ïîïåðåäó ì³í³ñòðà
çàêîðäîííèõ ñïðàâ Àðñåí³ÿ
ßöåíþêà, ÿêîãî ââàæàþòü
ñì³øíèì ëèøå 4% êèÿí, òà
ïåðøîãî çàñòóïíèêà Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Äåíèñà Áàñ-
ñà (2%)

Ç âåëè÷åçíèì çàäîâîëåííÿì õî÷ó ïîáàæàòè, ùîá
âîíà çàëèøàëàñÿ òàêîþ ñàìîþ ãðàö³îçíîþ, íåçà-
ëåæíî â³ä òîãî, ÷è çàâåðøèëà ñâîþ ñïîðòèâíó êàð’-
ºðó, — ìè ¿¿ òàêîþ çàïàì’ÿòàëè. Ãðàö³îçíîþ íå
ò³ëüêè íà àðåíàõ ñïîðòèâíèõ, à é ó æèòò³. Ïðèâàá-
ëèâîþ, ÷àð³âíîþ ìàìîþ äâîõ ä³òåé. Ìàëî òîãî, ùå
é áëàãîðîäíîþ: âñ³ ìè çíàºìî, çâ³äêè îòå áëàãî-
ðîäñòâî — òàê³ âèòîêè ¿¿ õàðàêòåðó, ãåíè. Ïðè öüî-
ìó áóòè çàâæäè ùàñëèâîþ ³ æèòòºðàä³ñíîþ.

Гри орій СУРКІС,
президент ФФУ

²ç çàäîâîëåííÿì ïîçäîðîâëÿþ ç äíåì íàðîäæåí-
íÿ. Õî÷ó ïîáàæàòè çàòèøêó, ëþáîâ³, ùàñòÿ, ãàðàç-

ä³â, âçàºìîðîçóì³ííÿ. Õàé çáóâàþòüñÿ âñ³ ìð³¿. Ùî-
íàéêðàù³ ïîáàæàííÿ — ÿê â³ä îô³öåðà, áàòüêà, ä³-
äóñÿ. Íåõàé âîíà áóäå ùàñëèâà.

Гри орій ОМЕЛЬЧЕНКО,
народний деп тат 5- о с ли ання, БЮТ

Çâè÷àéíî, ïðèâ³òàéòå â³ä ìåíå. Âîíà ÷åìï³îíêà
â óñüîìó. ß ¿¿ çíàþ äàâíî, ç òîãî ÷àñó, êîëè âîíà
ùå íå áóëà òàêîþ çíàìåíèòîþ. Ìè ç îïåðàòîðîì
ïðîâîäæàëè ¿¿ äî Àìåðèêè ùå äî ïåðåìîãè. Â³äòî-
ä³ ó ìåíå çáåðåãëàñÿ ïîøàíà äî íå¿. Õîò³ëà á ïî-
áàæàòè ¿é áóòè ÷åìï³îíêîþ ñâîãî æèòòÿ.

Оль а ГЕРАСИМ’ЮК, телевед ча,
народний деп тат 5- о с ли ання, НСНУ

×è õî÷åòå âè â ë³æêî äî Àññ³¿ Àõàò?

Îêñàíà ÊÐÀÂÖÎÂÀ, Ìàð³ÿ ÁÅËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора відома співач а Ассія Ахат знімала новий ліп
на стар пісню "Я най раща". Режисер І ор Іванов
зробив роли лам рним, але дещо без л здим.
Найці авішою для лядачів стане сцена з вели им
ліж ом та співач ою з оханцями.

Під час зйомо ново о ліп Ассія Ахат поміняла шість образів
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Äâîêðàòí³é ÷åìï³îíö³ ñâ³òó ç³ ñïîðòèâíî¿
ã³ìíàñòèêè Ë³ë³¿ Ïîäêîïàºâ³é — 29 ðîê³â
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За дослідженнями call-центр столичної мерії, я е
проводили 20—22 липня, 23% опитаних найсмішні-
шим політи ом вважають раїнсь співач та деп -
тата бло "Наша У раїна" Р слан Лижич о. На др -
ом місці (21%) — Президент У раїни Ві тор Ющен-
о. 11% вважають смішним представни а БЮТ Андрія
Ш іля. Не д же смішать народ міністр за ордонних
справ Арсеній Яценю та перший заст пни Київсь о-
о місь о о олови Денис Басс.

Анна РАЙЗ,
PR-менеджер Ані Лора :
— Позиція Ані Лора та а, що
ожен має займатися своєю спра-
вою. Том на запитання про полі-
ти повинні відповідати причет-
ні до неї, а м зи анти мають зай-
матися м зи ою.

Катерина ВИНОГРАДОВА,
телевед ча:
— Я що чесно, не роз мію, що

люди знайшли смішно о Ві то-
рі Ющен чи Р слані Лижич о.
Хоча поч ття мор в ожно о
своє. Особисто мені жоден із сер-
йозних політи ів не видається

смішним. Оcь Вєр а Сердюч а і її
бло — та , це смішно. Але це
шо -бізнес, та зад мано. А полі-
ти и свідомо обрали цей шлях,
отож навряд чи це смішно. Хоча
Джорджа Б ша є чимало сміш-

них висловлювань.

Оле сій ЗАЛЕВСЬКИЙ,
дизайнер:
— Я що чесно, я не розбира-

юся в політиці, том , чом ияни
вважають найсмішнішими Р сла-
н Лижич о, Ві тора Ющен а та
Андрія Ш іля, с азати не мож .
Навіть не маю особистої д м и з
цьо о питання.

Êîãî ç ïîë³òèê³â âè ââàæàºòå
íàéñì³øí³øèìè?


