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ОСІНЬ ВРАЗИТЬ
АКСЕСУАРАМИ
яс раво о ольор
та несосяжно о розмір

Ïîë³òèêàì äîâåäåòüñÿ
â³äïîâ³äàòè

Ïîë³òîëîã Àíäð³é ªðìîëàºâ çà-
óâàæèâ “Õðåùàòèêó”, ùî ïåðåäâè-
áîðíà ïðîãðàìà ³ ìàº âèãëÿäàòè äå-
ùî ïîïóë³ñòè÷íî, ïðîòå “ë³êè âè-
ãëÿäàþòü îäíàêîâî, à ä³þòü ëèøå
äåÿê³ ç íèõ”. ªðìîëàºâ ââàæàº, ùî
ãîëîâíå íå îá³öÿíêè, à âèêîíàííÿ.
Ïîë³òîëîã Ìèõàéëî Ïîãðåáèí-
ñüêèé ââàæàº ïðè÷èíîþ òîìó: “Ñó-
÷àñí³ ïîë³òèêè æèâóòü ³ëþç³ºþ, ùî
óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî íå ðîçáè-
ðàºòüñÿ ó ïîë³òè÷íèõ òîíêîùàõ:
äâîº â ë³ñ³ çàâæäè êðè÷àòü, ÿêùî
êîæíèé äóìàº, ùî ìàº ñïðàâó ç

ãëóõèì”. “Äóìàþ, ùî ïîë³òèêè ïî-
ìèëÿþòüñÿ, íàñïðàâä³ óêðà¿íö³
“äîáðå ÷óþòü”, àëå â öüîìó âèáîð-
÷îìó öèêë³ äàðìà ñïîä³âàòèñÿ íà
ïðîçð³ííÿ ïîë³òèê³â”,— çàóâàæèâ
ïîë³òîëîã “Õðåùàòèêó”.

Âëàñíå äîñë³äæåííÿ “Õðåùàòè-
êà”, ùî áàçóºòüñÿ íà âèâ÷åíí³ ÷î-
òèðüîõ ïðîâ³äíèõ ïàðò³é ³ áëîê³â
(Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â, ÊÏÓ, ÍÓ—ÍÑ ³
ÁÞÒ), ïðåäñòàâëÿòü ñüîãîäí³ íà
êðóãëîìó ñòîë³. Òàê âäàëîñÿ ç’ÿñó-
âàòè, ùî âñ³ ÷îòèðè ïàðò³¿, ÿê³ ìà-
þòü óâ³éòè â íîâèé ïàðëàìåíò, ãî-

òóþòü ñþðïðèçè òèì, õòî õî÷å íà-
ðîäèòè äèòèíó. Íàéùåäð³øîþ âè-
ÿâèëèñÿ Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â, à íàé-
ñêðîìí³øîþ ÁÞÒ. Ïðîòå ç ì³í³-
ìàëüíîþ çàðîá³òíîþ ïëàòîþ “ðå-
ã³îíàë³â” îá³ãíàëè êîìóí³ñòè, à
îñòàíí³ìè çíîâó ñòàëè ÁÞÒ. “Íà-
øà Óêðà¿íà — Íàðîäíà ñàìîîáî-
ðîíà” îá³öÿº íàéá³ëüøó äîïîìîãó
ïðè äîãëÿä³ çà äèòèíîþ (äî 18 ðî-
ê³â), à ÁÞÒ çà íåìîâëÿì (äî 3-õ
ðîê³â). Óñ³ ïàðò³¿ âèìàãàþòü ñêàñó-
âàòè äåïóòàòñüêó íåäîòîðêàíí³ñòü
ÿêíàéøâèäøå, ³ âçàãàë³ ñêëàäàºòü-
ñÿ âðàæåííÿ, ùî á³ëüø³ñòü ïðî-
ãðàì (îñîáëèâî ¿õíÿ ñîö³àëüíà
ñêëàäîâà) ïèñàëà îäíà ³ òà æ ëþ-
äèíà (ìîæëèâî, ç àìåðèêàíñüêèì
ãðîìàäÿíñòâîì?). Ïåðøèìè íà âè-
áîðè ï³øëè ÁÞÒ — òîìó ó íèõ ³
öèôðè íàéìåíø³. Ö³ öèôðè ïîäè-
âèëèñÿ â ÍÓ—ÍÑ ³ äåùî äîäàëè.
² òàê äàë³ ëàíöþãîì. ª òàêå âðà-
æåííÿ, ùî Óêðà¿íà îáèðàº íå ê³ëü-
êà ïàðò³é, à ïðîñòî ÷àñòèíè îäí³º¿
(íó, ñàì³ çíàºòå ÿêî¿). Â³äïîâ³äü íà
çàïèòàííÿ, ÷è º öå âðàæåííÿ ïðà-
âèëüíèì, ìè îòðèìàºìî ñàìå ñüî-
ãîäí³. À “Õðåùàòèê” ïðîäîâæóâà-
òèìå ñâî¿ äîñë³äæåííÿ äàë³

“Òðî¿öüêèé” 
î÷³êóº 
íà äåìîíòàæ
Ìåð³ÿ 
ïðîäîâæóº áîðîòüáó 
çà ïðîâåäåííÿ ô³íàëó 
ªâðî-2012 ó Êèºâ³
Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Сьо одні на розширеном засіданні оле ії Київ-
місь держадміністрації роз лян ть стан під отов и
столиці до Євро-2012. Одним із питань, я е потріб-
но в орот і терміни вирішити спільними з силлями
столичної мерії та ряд , облашт вання тор о-
вельно-розважально о центр "Троїць ий", бо ця
проблема може переш одити проведенню фінал
Євро-2012 Києві.

ßê ïîâ³äîìëÿâ íà ïî÷àòêó ñåðïíÿ “Õðåùàòèê”, Êè¿âñüêà ì³ñü-
êà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ³í³ö³þâàëà ïðîâåäåííÿ àóäèòó é îö³í-
êè âèòðàò êîìïàí³¿-çàáóäîâíèêà òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî öåí-
òðó “Òðî¿öüêèé” ïåðåä Íàö³îíàëüíèì ñïîðòèâíèì êîìïëåêñîì
“Îë³ìï³éñüêèé”. Ãàçåò³ ñòàëî â³äîìî, ùî ç â³äïîâ³äíèì ëèñòîì
Êè¿âì³ñüêàäì³í³ñòðàö³ÿ çâåðíåòüñÿ äî Ñåêðåòàð³àòó Ïðåçèäåíòà.
Ó öüîìó ëèñò³ ñòîëè÷íà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïðîïîíóº ñòâîðèòè óðÿ-
äîâó êîì³ñ³þ, ÿêà çà ï³äñóìêàìè àóäèòó ïîäàñòü ¿é ïðîïîçèö³¿
ùîäî êîìïåíñàö³¿ çàáóäîâíèêîâ³ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç äåìîíòà-
æåì ÒÐÖ. Ïîò³ì ÊÌÄÀ âèçíà÷èòü çàìîâíèêà é ï³äðÿäíèêà ç
äåìîíòàæó, ðîçðîáèòü ãðàô³ê ³ çàáåçïå÷èòü éîãî âèêîíàííÿ.

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³ÿ Ãî-
ëóá÷åíêà, Íàö³îíàëüíèé ñïîðòêîìïëåêñ “Îë³ìï³éñüêèé” íå-
âäîâç³ ðåêîíñòðóþþòü. “Ùîäî “Òðî¿öüêîãî”, òî éîãî çíîñèòè-
ìóòü. Îäíîçíà÷íî. Ð³øåííÿ òàêå ïðèéíÿòî,— çàçíà÷èâ Àíàòî-
ë³é Ãîëóá÷åíêî.— ßê³ ñàìå êîìïåíñàö³¿ îòðèìàþòü âëàñíèêè,
ïîêè ùî íåâ³äîìî. Ïðîïîíóþ ñòâîðèòè äåðæàâíó êîì³ñ³þ, ÿêà
á âèâ÷èëà çàòðàòè çàáóäîâíèê³â, à âæå ïîò³ì ðîçãëÿäàòè ïèòàí-
íÿ êîìïåíñàö³¿ äëÿ ³íâåñòîð³â. Òîáòî äàòè ¿ì íîâó çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó àáî ãðîø³”.

За інчення на 4-й стор.

Êèÿí òóðáóþòü
ö³íè
íà æèòëî
Àëüáåðò ÏÎÒÀÏÎÂ
“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 житловими мовами та б дівництвом,
най оловнішою ияни вважають висо вартість жит-
ла (66%).

За інчення на 3-й стор.
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Політи и завжди мріють взяти народ свої р и...

çà ñâî¿ ïåðåäâèáîðí³ îá³öÿíêè

Ïåòðî ²ÂÀÍÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні реда ції “Хрещати а” на р лом столі "Ри-
но політичних обіцяно . Хто і що пропон є?" представ-
ни и основних часни ів виборчо о процес відповіда-
ють на питання, що саме має отримати від політичних
сил пересічний раїнець. Більшість опитаних "Хрещати-
ом" е спертів відзначає, що нинішні передвиборні пе-
ре они є а ціоном обіцяно . Основні політичні сили, я
мож ть, зма аються звабити виборців яс равим піаром.
Разом з тим, на д м е спертів, сі політичні про рами
написані "під опір ".
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Ó Êèºâ³ îíîâëÿòü 
àâòîìîá³ëüí³ øëÿõè

ßê ó÷îðà ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, çã³ä-
íî ç ð³øåííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî îäíèì ³ç ñòðàòåã³÷-
íèõ íàïðÿìê³â ïîäîëàííÿ ïðîáëåìè àâòîìî-
á³ëüíèõ çàòîð³â ó ñòîëèö³ âèçíà÷åíî îáëàø-
òóâàííÿ ñó÷àñíèõ ³ çðó÷íèõ òðàíñïîðòíèõ
ðîçâ’ÿçîê, à òàêîæ ìîäåðí³çàö³þ òà ðîçøè-
ðåííÿ âæå ³ñíóþ÷èõ àâòîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â.
Íà öå â 2007 ðîö³ ó ì³ñüêîìó áþäæåò³ ïå-
ðåäáà÷åíî 2 ìëðä 780 ìëí ãðí. ßê ïîâ³äî-
ìèâ “Õðåùàòèêó” ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ, çà äîðó÷åííÿì ìåðà,
êð³ì ïîòî÷íèõ ðåìîíòíèõ ðîá³ò, â³äïîâ³äí³
ñëóæáè îïåðàòèâíî ðåàãóþòü ³ íà ïîäîëàí-
íÿ àâàð³éíèõ äîðîæí³õ íåïîëàäîê

Ïîñòðàæäàë³ 
â³ä “Åë³òà-Öåíòðó” 
îòðèìàþòü êâàðòèðè

Ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ñòàëî â³äîìî, ùî Êè-
¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ùîäî çàòâåð-
äæåííÿ ðåçóëüòàò³â êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³í-
âåñòîð³â äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèí-
êó ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ïðè-
çíà÷åííÿ òà äëÿ ïîñòðàæäàëèõ â³ä àôåðè
êîìïàí³¿ “Åë³òà-Öåíòð”. Çà ñëîâàìè ïåðøî-
ãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñà Áàññà,
äî 30 æîâòíÿ íèí³øíüîãî ðîêó ìàþòü çàáåç-
ïå÷èòè ðîçðîáêó ìåõàí³çìó ïåðåäà÷³ æèòëî-
âèõ ïðèì³ùåíü ó âëàñí³ñòü ïîòåðï³ëèõ â³ä ä³-
ÿëüíîñò³ “Åë³òè”. Áóäèíîê çâåäóòü íà âóë.
Äðàãîìàíîâà, 40 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³

Êè¿â ï³äïèøå óãîäó ç ªÁÐÐ
Ñüîãîäí³ çà ó÷àñò³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-

ëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî òà äèðåêòîðà
äåïàðòàìåíòó (³íôðàñòðóêòóðà) ªâðîïåéñüêî-
ãî áàíêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó Àëåêà
Àóáîåêà â³äáóäåòüñÿ ï³äïèñàííÿ óãîäè ç ïðè-
âîäó íàäàííÿ ªÁÐÐ êðåäèòó íà ðîçâèòîê êî-
ìóíàëüíîãî òðàíñïîðòó ñòîëèö³

Ó ñòîëèö³ ç’ÿâèòüñÿ íîâå 
êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, ó Êèºâ³ ³äå
ïðîöåñ ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºì-
ñòâà “Íàóêîâî-äîñë³äíèé òà ïðîåêòíèé ³í-
ñòèòóò Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì. Êèºâà” Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Ïðîöåñ â³äáóâàº-
òüñÿ çã³äíî ç ð³øåííÿì êîëåã³¿ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ÷åðâíÿ
2007. Íàðàç³ ïðîâîäÿòü àíàë³ç ä³ÿëüíîñò³ äî-
÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò Ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó ì. Êèºâà “ÂÀÒ” “Êè¿âïðîåêò” òà
ï³äãîòîâêó ïðîïîçèö³é ùîäî êîîðäèíàö³¿ éî-
ãî ðîáîòè íà ÷àñ ñòâîðåííÿ òà ñòàíîâëåííÿ
ÊÏ “Íàóêîâî-äîñë³äíèé òà ïðîåêòíèé ³í-
ñòèòóò Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì. Êèºâà” Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Äåëåãàö³ÿ UEFA ïðè¿äå 
äî Êèºâà

ßê ó÷îðà ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, 5 âå-
ðåñíÿ ñòîëè÷íà âëàäà çâ³òóâàòèìå ïðî ïåð-
øèé åòàï ï³äãîòîâêè äî ªâðî-2012. “Ìè ïî-
âèíí³ ÷³òêî â³äïîâ³ñòè ÓªÔÀ, ùî â Êèºâ³
çðîáëÿòü. ß â÷îðà çâåðíóâñÿ äî Òàáà÷íèêà.
Íàñòóïíîãî òèæíÿ â³äáóäåòüñÿ îðãàí³çàö³é-
íèé êîì³òåò, ÿêèé î÷îëþº ïðåì’ºð-ì³í³ñòð.
Íà ïîðÿäîê äåííèé âèíåñóòü ïèòàííÿ çàñëó-
õîâóâàííÿ Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè ³ äåðæàâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ñïðàâàìè òà ÊÌÄÀ íà ïðåä-
ìåò: ÿêèì ÷èíîì óðåãóëþâàòè ïèòàííÿ äå-
ìîíòàæó ÒÐÖ “Òðî¿öüêèé”,— ïîâ³äîìèâ
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é
Ãîëóá÷åíêî

“Âîêçàëüíà” çàïðàöþº 
íà ïîâíó ïîòóæí³ñòü

Ñüîãîäí³ î 6-é ðàíêó íà ïîâíó ïîòóæí³ñòü
çàïðàöþº ñòàíö³ÿ ìåòðî “Âîêçàëüíà”. Ïðî öå
ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèëè ó ïðåñ-ñëóæ-
á³ Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó. Çà ñëîâàìè êå-
ð³âíèêà ïðåñ-ñëóæáè Íàä³¿ Øóìàê, íàðàç³
ðåìîíò óñ³õ 3-õ åñêàëàòîð³â çàâåðøåíî. ßê â³-
äîìî, ç ïî÷àòêó ë³òà ñòàíö³ÿ “Âîêçàëüíà”
ïðàöþâàëà â îáìåæåíîìó ïðîïóñêíîìó ðå-
æèì³

Ïå÷åðñüêèì âåòåðàíàì
äàëè â ñîö³àëêó
á³ëüøå êîøò³â ç ì³ñüêîãî áþäæåòó

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора під час виїзної наради
КМДА Печерсь ом районі б -
ло перевірено хід ре онстр ції
орп с інфе ційно о відділення
Жовтневої лі арні. Кінотеатр
"Слава" ре онстр йовано "Па-
лац ветеранів". Найближчим ча-
сом б де роз лян то онцепцію
поб дови меморіально о ом-
пле с пар Вічної слави.

Ó÷îðà ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè ÷îòèðüîõ ñî-
ö³àëüíèõ îá’ºêò³â Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó
íà÷àëüíèê ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíî-
ì³êè òà ³íâåñòèö³é ÊÌÄÀ Ìàðèíà Ëó-
êàøèíà ïåðøèì âèð³øèëà ïåðåâ³ðèòè
êîðïóñ ³íôåêö³éíîãî â³ää³ëåííÿ Æîâò-
íåâî¿ ë³êàðí³ òà éîãî ðåêîíñòðóêö³þ.

Ñòàðà ñïîðóäà ïîòðåáóâàëà óêð³ïëåííÿ,
â³äòàê ðîáîòè ðîçïî÷àëè ùå 2004 ðîêó.

Ç ì³ñüêîãî áþäæåòó äâà ðîêè òîìó íà
îá’ºêò âèä³ëèëè âñüîãî 150 òèñ. ãðí, ïðî-
òå âæå â 2006-ìó — 5 ìëí ãðí. Öüîãî ðî-
êó ì³ñüêèé ãîëîâà ðîçïîðÿäèâñÿ ïðîô³-
íàíñóâàòè ðåêîíñòðóêö³þ êë³í³÷íîãî êîð-
ïóñó â ñóì³ 10 ìëí ãðí, çà ðàõóíîê ÿêèõ
áóëî íàäáóäóâàíî äîäàòêîâèé ïîâåðõ òà
çàïëàíóâàëè ïðèáóäîâó, â ÿê³é ðîçì³ñòÿòü
ïàëàòíå â³ää³ëåííÿ. Ïîâí³ñòþ îá’ºêò çäà-
äóòü ó ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ 2009 ðîêó, äî
öüîãî ÷àñó íà ðîáîòè çàòðàòÿòü ùå ïðè-
áëèçíî 25 ìëí ãðèâåíü. Íà÷àëüíèê Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà
ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ Ëþäìèëà Êà÷ó-
ðîâà ïîâ³äîìèëà êîðåñïîíäåíòó “Õðåùà-
òèêà”, ùî çàãàëüíó ê³ëüê³ñòü ë³æîê ó
Æîâòíåâ³é ë³êàðí³ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðå-
ìîíòíèõ ðîá³ò çá³ëüøàòü ç 500 äî 750.

Ê³íîòåàòð “Ñëàâà” ðåêîíñòðóþâàëè ï³ä
“Ïàëàö âåòåðàí³â”. Âåòåðàíè Êèºâà îòðè-
ìàëè äëÿ ñâî¿õ ïîòðåá ïðèì³ùåííÿ ìàéæå

3 òèñ. êâ. ì. Ïåðøèé ïîâåðõ ïðèì³ùåííÿ
ðîçðàõîâàíèé ï³ä ìåäè÷í³ êàá³íåòè, äå âå-
òåðàíè îòðèìóâàòèìóòü äîïîìîãó áåçêîø-
òîâíî. Çîêðåìà óæå îáëàäíàíî ñòîìàòîëî-
ã³÷íèé êàá³íåò. Â áóäèíêó º êîíôåðåíö-
çàë, áóôåòíèé çàë íà 50 îñ³á, ê³íîòåàòð òà
îáëàäíàíî ê³ëüêà ³íøèõ ôóíêö³îíàëüíèõ
ïðèì³ùåíü. Ñâî¿ çóñòð³÷³ âåòåðàíè çìîæóòü
ïðîâîäèòè òóò áåçêîøòîâíî. Íà ðåêîí-
ñòðóêö³þ îá’ºêòà çàòðà÷åíî 10 ìëí ãðí, à â
ä³þ éîãî ââåäóòü óæå â íàñòóïíîìó ì³ñÿö³.

Íà íàñòóïí³é ì³ñòîáóä³âí³é ðàä³ ðîçãëÿ-
íóòü êîíöåïö³þ ñòâîðåííÿ ó ïàðêó Â³÷íî¿
ñëàâè ìåìîð³àëüíîãî êîìïëåêñó â ïàì’ÿòü
æåðòâ ãîëîäîìîð³â. Ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ
ïîòð³áíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ðîçïî÷íóòü ðîçðîá-
êó ïðîåêòó. Ô³íàíñóâàòèìóòü áóä³âíèöòâî
ç äåðæàâíîãî áþäæåòó. Òèì ÷àñîì â ïàð-
êó ç 2004-ãî çàïî÷àòêîâàíî àêö³þ “Êàëè-
íîâèé ãàé”. Ùîð³÷íî 300 êóù³â êàëèíè
âèñàäæóþòü ó ïàðêó ÿê ñèìâîë 5 òèñÿ÷ íà-
ñåëåíèõ ïóíêò³â Óêðà¿íè, ÿêèõ òîðêíóâñÿ
Ãîëîäîìîð

Î Ô ² Ö ² É Í Î  

Äåñÿòèííà, 13 
ïðèðîñòå ó ïîâåðõàõ
Øåâ÷åíê³âñüêà ÐÄÀ çàïåâíÿº ó çàêîííîñò³ íàäáóäîâè
Îëåã ÀÐÒÅÌ×ÓÊ
“Õðåùàòèê”

Я повідомляв вівторо "Хреща-
ти ", на в л. Десятинній, 13 роз-
орівся с андал між меш анцями
б дин та ТОВ "Гермес-М", я е
збирається звести двоповерхов
надб дов з мансардою. У сере-
д провели збори меш анців з ін-
весторами-заб довни ами. Разом
з тим, я з'яс вав "Хрещати "
Шевчен івсь ій РДА, омпанія
має всі дозвільні до менти на
б дівництво.

Ó ñåðåäó íà âóë. Äåñÿòèíí³é, 13 Øåâ-
÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó çà ³í³ö³àòèâîþ ³íâåñ-
òîðà-çàáóäîâíèêà ÒÎÂ “Ãåðìåñ-Ì” ïðîé-
øëè çáîðè ç ìåøêàíöÿìè òðèïîâåðõîâî-

ãî áóäèíêó ùîäî ïî÷àòêó çâåäåííÿ íà-
äáóäîâè ó äâà ïîâåðõè ç ìàíñàðäîþ. Çà
ñëîâàìè ìåøêàíö³â áóäèíêó, ó ëþòîìó
2006 ðîêó ñòâîðèëè îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñ-
íèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó (ÎÑÁÁ)
“Ðóá³í”, ÿêå íå ïîâ³äîìëÿº ³íøèõ âëàñ-
íèê³â êâàðòèð ïðî ñèòóàö³þ íàâêîëî äî-
áóäîâè ïîâåðõ³â íàä ¿õí³ìè ïîìåøêàííÿ-
ìè. Îäí³ºþ ç³ ñêàðã òàêîæ º îãîðîäæåí-
íÿ ñïîðòèâíîãî ìàéäàí÷èêà ñåðåäíüî¿
øêîëè ¹ 25 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó.

ßê ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó” äèðåêòîð
ÒÎÂ “Ãåðìåñ-Ì” Òåòÿíà Ëàãîéêî, ö³ çáî-
ðè ç ìåøêàíöÿìè ïðîâîäèëèñü çà ³í³ö³àòè-
âîþ êîìïàí³¿. “Ìè äîìîâèëèñü ïðî íà-
äàííÿ ðîç’ÿñíåíü ùîäî ìàéáóòíüî¿ íàäáó-
äîâè ìåøêàíöÿì, òàêîæ ñôîðìóºìî ñïè-
ñîê ç òèõ çîáîâ’ÿçàíü, ùî â³çüìå íà ñåáå
êîìïàí³ÿ”,— çàçíà÷èëà Òåòÿíà Ëàãîéêî.

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè
òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà Âàñèëÿ

Ïðèñÿæíþêà, ïðîåêò ðåêîíñòðóêö³¿ áó-
äèíêó íà âóë. Äåñÿòèíí³é, 13 ðîçãëÿíóëè
òà ïîãîäèëè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ó
íàçâàíîìó óïðàâë³íí³ ùå â 2003 ðîö³. Ùî-
äî òåõí³÷íîãî ñòàíó áóäèíêó òà ïîáîþâàíü
ìåøêàíö³â â³äíîñíî éîãî áåçïåêè Âàñèëü
Ïðèñÿæíþê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî
çã³äíî ç âèñíîâêîì ïðî òåõí³÷íèé ñòàí
áóäèíêó, ÿêèé íàäàíî ÎÏ Íàóêîâî-äî-
ñë³äíèì ³íñòèòóòîì áóä³âåëüíîãî âèðîá-
íèöòâà â 2001 ðîö³, íåñó÷³ êîíñòðóêö³¿ áó-
äèíêó â çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³.

Ó Øåâ÷åíê³âñüê³é ðàéäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿ ïîâ³äîìèëè, ùî é íàäàë³ ñòåæèòèìóòü
çà ïðîöåñîì çâåäåííÿ íàäáóäîâè íà âóë.
Äåñÿòèíí³é, 13. Âñ³ äîçâ³ëüí³ äîêóìåíòè
íà áóä³âíèöòâî º. Çà ñëîâàìè ïåðøîãî
çàñòóïíèêà ãîëîâè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ÐÄÀ
Ãàëèíè Ïàõà÷óê, äîêóìåíòè íà çâåäåííÿ
íàäáóäîâè òà íà ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê
ç áîêó ÐÄÀ âèäàâàëèñü íà îñíîâ³ íîðìà-
òèâíèõ ð³øåíü Êè¿âðàäè

На наст пній містоб дівній раді роз лян ть онцепцію створення пар Вічної слави меморіально о омпле с
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Äåíèñ ÏÐÓÖ
“Õðåùàòèê”

“Достро ові вибори мож ть зірвати
напри інці вересня цьо о ро вна-
слідо л арних домовленостей
про створення оаліції за спиною
союзни ів. Ймовірні по одження
щодо оаліції між НУ-НС та Парті-
єю ре іонів мож ть зм сити БЮТ
піти на сабот вання виборів”,— за-
явив чора на прес- онференції
дире тор Центр досліджень проб-
лем ромадянсь о о с спільства
Віталій К ли . Він зверн в ва на
те, що цьо орічні вибори б д ть
найбільш юридично без рамотними
порівняно з попередніми та відб -
д ться під зна ом с дів. А втім,
сюрпризи цим не за інчилися,
адже, за даними Центр , 65% опи-
таних симпати ів Партії ре іонів
побоюються оаліції з помаранче-
вими силами і мож ть в останні
се нди віддати свої олоси за
КПУ чи інш партію. А 48% опита-
них прихильни ів НУ-НС найбільше
остері аються союз з Партією ре-
іонів і та ож мож ть змінити свій
вибір, тіль и вже на ористь БЮТ
та інших дрібніших партій.

Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ “Àíàë³ç ä³ÿëüíî-
ñò³ ïàðëàìåíòñüêèõ ïàðò³é ïðîòÿãîì 2002—
2007 ðîê³â ùîäî óõâàëåííÿ ð³øåíü ç åêîíî-
ì³÷íèõ òà ñîö³àëüíèõ ïèòàíü”, ïðîâåäåíîãî
Öåíòðîì ï³ä êåð³âíèöòâîì Â³òàë³ÿ Êóëèêà,
çàñâ³ä÷èëè, ùî óêðà¿íñüê³ ïàðò³¿ íå äîòðè-
ìóþòü ñâî¿õ îá³öÿíîê ³ ìîæóòü çì³íþâàòè
³äåîëîã³÷íèé êîë³ð ñâî¿õ ïðîãðàì â³ä âèáî-
ð³â äî âèáîð³â. Çìóøóº çàìèñëèòèñÿ, êîëè
áà÷èø, ùî äåÿê³ óêðà¿íñüê³ ïàðò³¿ çà ñâîþ ³ñ-
òîð³þ ê³ëüêà ðàç³â òðàíñôîðìóþòüñÿ ³äåîëî-
ã³÷íî, çàÿâëÿþ÷è, ùî âîíè ïðàâ³. À êîëè
ïðîàíàë³çóºø ¿õíþ ïðîãðàìó, ñòàíå çðîçóì³-
ëî: ïàðò³ÿ á³ëüøå ë³âîãî ñïðÿìóâàííÿ. Â äî-
ñë³äæåíí³ òàêîæ âðàõîâóâàëè õàðàêòåð ïîäà-
íèõ ³ ï³äòðèìàíèõ çàêîíîïðîåêò³â ó ïàðëà-
ìåíò³. Çà äàíèìè Öåíòðó, â Óêðà¿í³ ñüîãî-
äí³ ïðàêòè÷íî íåìàº ³äåîëîã³÷íèõ ïàðò³é.
Âîëîäèìèð Êóëèê òàê çîáðàçèâ íèí³øíþ ñè-
òóàö³þ: “Íàø³ ïàðò³¿ öèí³÷íî ñòàâëÿòüñÿ äî
³äåîëîã³¿, ãîëîâíå äëÿ íèõ — ãîëîñè âèáîð-
ö³â. Íàïðèêëàä, õî÷ êóäè “ïëþíü”ó ñïèñîê
— ñêð³çü çíàéäåø îë³ãàðõà. Àëå Óêðà¿íà ïå-
ðåáóâàº â òðèâàëîìó ïåðåõ³äíîìó ïåð³îä³ ñòà-
íîâëåííÿ ³äåîëîã³÷íèõ ïàðò³é”. Â³äïîâ³äà-
þ÷è íà çàïèòàííÿ íàøîãî êîðåñïîíäåíòà,
ïàí Êóëèê çàçíà÷èâ: “Ïîêè ùî ÿ íå áà÷ó
óìîâ äëÿ óñï³øíîãî ðîçâèòêó ³äåîëîã³÷íèõ
ïàðò³é, ïîòð³áí³ ÷àñ ³ çóñèëëÿ. Ñüîãîäí³ äëÿ
íàñ õàðàêòåðíà ðåã³îíàëüíà ³äåíòè÷í³ñòü íà
âèáîðàõ. Êîëè, ñêàæ³ìî, ãîëîñóþòü ðîá³òíè-
êè ç Äîíåöüêà ÷è Ëüâîâà, òî öå âèá³ð íå
³äåîëîã³¿, à “ñâî¿õ” àáî “÷óæèõ”. Ãàäàþ,
ÁÞÒ, Ïàðò³¿ ðåã³îí³â òà ÍÓ-ÍÑ ìîæå íå áó-
òè â 2011 ðîö³, ïðèéäóòü íîâ³ ñèëè”. Çà ñëî-
âàìè åêñïåðò³â Öåíòðó, òðàíñôîðìàö³ÿ ïàð-
ò³éíèõ ³äåîëîã³é ïðèòàìàííà äëÿ ïîñòðàäÿí-
ñüêèõ êðà¿í, ð³çíèöÿ ³ñíóº â ð³âí³ öüîãî ïðî-
öåñó. À ö³íí³ñí³ óñòàíîâêè íàñåëåííÿ Óêðà-
¿íè äî òîãî æ ìàþòü íà ñîá³ â³äáèòîê ìèíó-
ëîãî ³ òðàäèö³éíèõ íîðì.

Íà ñüîãîäí³ ãðîìàäÿíè âòîìèëèñÿ â³ä öüî-
ãî òåàòðó. Öå ³ëþñòðóº äèíàì³êà çðîñòàííÿ
òà çìåíøåííÿ ÿâêè âèáîðö³â. Ç 2002 äî 2006
ðîêó âîíà ìàëà òåíäåíö³þ äî çðîñòàííÿ, àëå
íà ñüîãîäí³, çà äàíèìè Öåíòðó äîñë³äæåíü
ïðîáëåì ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, âîíà
ñïàäàº

Хрещатик  17 серпня 2007 ППООЛЛІІТТИИККАА 33

Ï À Ð Ò È Ò Ó Ð À  

За інчення. Почато на 1-й стор.

Çà ðåçóëüòàòàìè îïèòóâàííÿ ìåøêàí-
ö³â ñòîëèö³ âèÿâèëîñÿ, ùî íàéá³ëüø
âàæëèâîþ ïðîáëåìîþ, ÿêà ïîâ’ÿçàíà ç
áóä³âíèöòâîì òà æèòëîâèìè óìîâàìè ó
Êèºâ³, º âèñîêà âàðò³ñòü êóï³âë³ æèòëà.
Òàêó äóìêó âèñëîâèëè 66% îïèòóâàíèõ.
Íå ìåíø âàæëèâîþ ïðîáëåìîþ êèÿíè
ââàæàþòü çàáóäîâó ³ñòîðè÷íî¿ ÷àñòèíè
ì³ñòà íîâèìè áóäèíêàìè òà îá’ºêòà-
ìè — 63%. Ùå 60% ñêàðæàòüñÿ íà õàî-
òè÷íó çàáóäîâó ñòîëèö³. Ò³ëüêè 19% êè-
ÿí ââàæàþòü ïðîáëåìíîþ âèñîêó âàð-
ò³ñòü îðåíäè æèòëà. Ï’ÿòü â³äñîòê³â
îïèòàíèõ âàãàëèñÿ ç â³äïîâ³ääþ, òà îäèí
â³äñîòîê äàëè ³íø³ â³äïîâ³ä³.

Îñê³ëüêè ïðîïîíóâàëè îäðàçó ê³ëüêà
âàð³àíò³â, çàãàëüíèé ïîêàçíèê ïåðåâè-
ùóº 100%. Äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëè ó
Êèºâ³. Çàãàëîì îïèòàíî 1200 ðåñïîí-
äåíò³â

Альберт ПОТАПОВ,
“Хрещати ”

Êèÿí òóðáóþòü ö³íè
íà æèòëî

О сана КАРАВАНСЬКА,
дизайнер одя :
— Ціни на нер хомість в Києві однозначно завищені. І нав-

ряд чи в найближчом майб тньом з цим щось зміниться. На-
певно, щоб ціни на столичні вартири впали, повинна відб тись
я ась фінансова риза, оли заб довни ам просто не стане о-
м продавати житло. Особисто я не маю сво о житла в Києві, я
йо о винаймаю.

К зьма СКРЯБІН,
співа , телевед чий:
— Звісно, ціни на иївсь е житло невиправдано завищені. Ви

просто порах йте, с іль и заробляє середньостатистичний и-
янин, і с іль и ошт ють вартири. Для то о, щоб назбирати на
вартир , людям просто не вистачить всьо о життя. Ось Пор-
т алії — айфові ціни. К пляйте житло в Порт алії.

Маша ЄФРОСИНІНА,
телевед ча:

— Звичайно, ціни на столичні вартири завищені. Причом
завищені невиправдано. І я, і мої др зі часто подорож ємо за-
ордоном, і я вам с аж , що раще вже пити б дино десь на
Маямі, ніж вартир в Києві, чи, с ажімо, б диночо в Кончі-За-
спі. При цьом , на відмін від то о ж Маямі, це б де б дино без
пар вання, з періодичним від люченням арячої води і т. д. Да-
вайте сперш зробимо рівень життя та інфрастр т ри я в Нью-
Йор , а вже потім житло в столиці б де стіль и ошт вати. На-
віть не знаю, що потрібно робити в цій сит ації. Певно в сфері,
що ер є цим питанням, потрібні нові люди, бо нині в том , що
стос ється соціальних питань, здебільшо о відч ваю лише
ва м.

×è çàâèùåíà âàðò³ñòü æèòëà ó Êèºâ³?
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Êóëóàðí³
äîìîâëåíîñò³
çàãðîæóþòü
çðèâîì
ïîçà÷åðãîâèõ 
âèáîð³â

Áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî, íà â³äì³íó â³ä
³íøèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë, íå âêàçàâ ó ïîäà-
íèõ äî Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿
ñïèñêàõ àäðåñè ïðîæèâàííÿ ñâî¿õ êàíäè-

äàò³â. Çàñòóïíèê ãîëîâè ÖÂÊ Àíäð³é Ìà-
ãåðà ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî àäðåñó
ïðîæèâàííÿ íà äîäàòîê äî ì³ñöÿ ïðîæè-
âàííÿ çàêîí çàçíà÷àòè íå çîáîâ’ÿçóº. Äå-

ÿê³ îïîíåíòè ÁÞÒ çàçíà÷àëè, ùî áëîê
íå çàçíà÷èâ àäðåñè ïðîæèâàííÿ íàâìèñ-
íå, ùîá çä³éíÿòè øóì, ðîçãîðíóòè ïðî-
ïàãàíäèñòñüêó êàìïàí³þ, ùî é áóëî çðîá-
ëåíî îäðàçó ï³ñëÿ íåðîçãëÿäó äîêóìåíò³â
ñïèñê³â ÁÞÒ ó ÖÂÊ. ², êóëüãàþ÷è þðè-
äè÷íî, ïîë³òè÷íî ÁÞÒ äîì³ãñÿ ñâîãî. Àê-
ö³ÿ ïåðåòâîðèëàñÿ ó ï³àð. Ó ÁÞÒ, î÷å-
âèäíî, çàñìóòèëèñÿ òàêîþ îïåðàòèâíîþ
ðåºñòðàö³ºþ ¿õíüîãî ñïèñêó. Ïðåäñòàâíèê
ÁÞÒ ó Öåíòðâèáîð÷êîì³ Ïåòðî Êðóïêî
íàâ³òü âäàâñÿ äî êîíñï³ðîëîã³¿. Â³í íå âè-
êëþ÷àº ï³äñòóïó â ä³ÿõ îêðåìèõ ÷ëåí³â
ÖÂÊ, ÿê³ ïðîãîëîñóâàëè ó ñåðåäó çà ðå-
ºñòðàö³þ ñïèñêó áëîêó íà âèáîðàõ, òà òî-
ãî, ùî öå ïàñòêà. Ïåòðî Êðóïêî çàçíà-
÷èâ: “Àëå ÿ ñêàçàâ ÷ëåíó ÖÂÊ Ìèõàéëó
Îõåíäîâñüêîìó ïåðåä öèì: “ßêùî âè íà-
ìàãàòèìåòåñÿ ïîñòàâèòè ïàñòêó ïðîòè
íàñ, òî ìàéòå íà óâàç³, ùî òèì ñàìèì âî-
íà îáåðíåòüñÿ ïðîòè âàñ”. Çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÖÂÊ Àíäð³é Ìàãåðà çàçíà÷èâ “Õðå-
ùàòèêó”, ùî â³í íå ââàæàº öå ïàñòêîþ.
² äàë³ â³í ïðîäîâæèâ: “ÖÂÊ çîáîâ’ÿçàíà
çã³äíî çàêîíîäàâñòâà ó òðèäåííèé òåðì³í
çàðåºñòðóâàòè àáî îô³ö³éíî â³äìîâèòè ó
ðåºñòðàö³¿. Ñàìå òîìó îïåðàòèâíî, çã³ä-
íî ð³øåííÿ ñóäó, çàðåºñòðóâàëè ñïèñîê
ÁÞÒ. À òðåò³é ³ âñ³ ³íø³ âàð³àíòè ðîçö³-
íþþòüñÿ ÿê áåçä³ÿëüí³ñòü, ùî ³ áóëî çðîá-
ëåíî îêðóæíèì àäì³í³ñòðàòèâíèì ñóäîì
ì³ñòà Êèºâà. Â³í çîáîâ’ÿçàâ ÖÂÊ çàðåºñ-
òðóâàòè ñïèñîê ÁÞÒ. Áî áåçä³ÿëüí³ñòü
ÖÂÊ ïðèçâåëà äî ïîðóøåííÿ âèáîð÷îãî
ïðàâà ÁÞÒ, ÿêå òåïåð ïîíîâèëè.

ßê ³ áàãàòî ùî â íàø³é êðà¿í³, ïîçà÷åð-
ãîâ³ âèáîðè ´ðóíòóþòüñÿ íå çîâñ³ì íà çà-
êîíàõ, à çíà÷íîþ ì³ðîþ íà ïîíÿòòÿõ ³ ïî-
ë³òè÷íèõ äîìîâëåíîñòÿõ. À âèáîðöÿì çàëè-
øàºòüñÿ ñïîä³âàòèñü, ùî õî÷à á ¿õ áóäå äî-
òðèìàíî

ÖÂÊ â³äìîâèëà Þë³¿
Òèìîøåíêî
ï³àðèòèñÿ íà ïîìèëêàõ ó ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíòàõ

Хлопці БЮТ: “А дівчата не всти ли!”

Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора після рішення с д списо БЮТ зареєстр вав Центрвиборч-
ом. Заст пни олови ЦВК Андрій Ма ера зазначив "Хрещати ",
що вони м сили це зробити, бо іна ше б ло б звин вачення без-
діяльності. Представни БЮТ ЦВК не ви лючив, що це може б ти
паст ою. БЮТ і ЦВК неначе розпочали зма ання, хто о о підста-
вить. Спочат БЮТ підставляв ЦВК, неналежним чином оформив-
ши до менти, а потім ЦВК швид ою реєстрацією перервав роз-
орн т пропа андистсь ампанію БЮТ.
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

До почат Євро-2012 в
Києві звед ть шістдесят
2-, 3-, 4- та 5-зір ових
отелів. У них план ють
розмістити понад 6 тис.
номерів. О рім цьо о,
вболівальни и, я і відві-
дають фінальн частин
чемпіонат Європи, жити-
м ть ртожит ах, сана-
торно- рортних за ла-
дах, на пароплавах і най-
матим ть вартири. Для
них та ож звед ть ом-
пле си, в я их по завер-
шенні ф тбольно о дій-
ства оселі отримають
чер ови и. Сьо одні про-
рам під отов и отелів
до фінальної частини Єв-
ро-2012 презент ють на
оле ії КМДА.

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ãîòåëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà Ìèõàéëà Øïàðèêà, â
ì³ñò³ ðîçðîáëåíî ïðîãðàìó ðîç-
âèòêó ãîòåëüíîãî ãîñïîäàðñòâà
äî 2010 ðîêó, ÿêà çíà÷íî ñïðè-
ÿòèìå ïðîâåäåííþ ôóòáîëüíîãî
ªâðî. “×åðåç ïðîâåäåííÿ â Êè-
ºâ³ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ÷åìï³îíà-
òó äîâåëîñÿ ëèøå ï³äêîðèãóâàòè
¿¿,— çàçíà÷èâ â³í.— À â³äòàê,
çã³äíî ç âèìîãàìè åêñïåðò³â
ÓªÔÀ, çà ï’ÿòü ðîê³â ó ì³ñò³
çáóäóþòü 2815 íîìåð³â ó ãîòåëÿõ
êàòåãîð³¿ 4-õ ç³ðîê òà 3 òèñ. ó 2—

3-ç³ðêîâèõ”. Â³í äîäàâ, ùî, êð³ì
öüîãî, ïîòð³áíî ï³äãîòóâàòè ùå
200 òèñ. ì³ñöü ó ãóðòîæèòêàõ, íà
ïàðîïëàâàõ. Äëÿ ÷àñòèíè âáîë³-
âàëüíèê³â íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ô³-
íàëüíî¿ ÷àñòèíè ñïîðóäÿòü æèò-
ëîâ³ êîìïëåêñè, â ÿêèõ çãîäîì
îòðèìàþòü êâàðòèðè ÷åðãîâèêè.
“Íå ìåíø âàæëèâèì åòàïîì
ñòàíå é ðåàë³çàö³ÿ ïðîãðàìè
“Ìàë³ ãîòåë³”,— ââàæàº ïàí
Øïàðèê.— Íàðàç³ äîêóìåíò ïå-
ðåáóâàº íà ðîçãëÿä³ â ïîñò³éíèõ
êîì³ñ³ÿõ Êè¿âðàäè, ³ íàïðèê³í-
ö³ îñåí³ äåïóòàòè îáãîâîðþâà-

òèìóòü éîãî íà ñåñ³¿”. Â³í ðîç-
ïîâ³â, ùî ïåðøèé åòàï ö³º¿ ïðî-
ãðàìè ïåðåäáà÷àº çâåäåííÿ 28
ìàëèõ ãîòåë³â, à çàãàëîì äî 2012
ðîêó ¿õ ìàº áóòè äî 70. Ìèõàé-
ëî Øïàðèê íàãîëîñèâ, ùî äëÿ
ãîñòåé ô³íàëó ºâðîòóðí³ðó áðà-
êóâàòèìå ùå ïîíàä 80 òèñ.
ì³ñöü. “Òîæ îäèí ³ç øëÿõ³â ðîç-
â’ÿçàííÿ ïðîáëåìè îðãàí³çàòî-
ðè âáà÷àþòü ó âèêîðèñòàíí³ íà-
ÿâíîãî æèòëîâîãî ôîíäó,— ââà-
æàº â³í.— Òîáòî áóäå ñòâîðåíî
áàçó äàíèõ êâàðòèð, ùî çäàþòü
ó íàéì”

ªâðîôàí³â ðîçñåëÿòü
ó 2012 ðîö³
â ãîòåëÿõ, ãóðòîæèòêàõ, íà ïàðîïëàâàõ, 
ó ñàíàòîð³ÿõ ³ íàéìàíèõ êâàðòèðàõ

Наразі в Києві вартість однієї
доби проживання 5-зір овом
отелі становить $300—800, 4-зір-
овом — $120—400, 3-зір ово-
м — $50—220, 2-зір овом —
$40—100, 1-зір овом — $25—
100. Середня вартість по міст пе-
реб ває в межах $160, тоді я
Мос ві вона ся ає понад $318.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Нині в Києві ф н ціон є 118 підприємств отельно о осподарства
різної форми власності та відомчо о підпоряд вання. Серед них 24 ве-
ли их отелів (понад 100 номерів), 60 малих (до 100 номерів), решта
за ладів належить до ате орії ртожит ів отельно о тип . За алом
иївсь их отелях 8840 номерів, розрахованих на 15 800 місць. Торі
номерном фонді отелів проживало 1,12 млн осіб, в том числі 405,7
тис. іноземних ромадян.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

О рім “Опера”, до 2012 ро Києві поб д ють ще двадцять
4- і 5-зір ових отелів

Äëÿ ïðîâåäåííÿ ÷åìï³îíàòó ªâ-
ðîïè ç ôóòáîëó äî 2012 ðîêó ïî-
òð³áíî âêëàñòè â òðàíñïîðòíó ³í-
ôðàñòðóêòóðó 37,8 ìëðä ãðí. Ïðî
öå ïîâ³äîìëÿâ ðàí³øå ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüê-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Àíàòîë³é Ãîëóá-
÷åíêî. Çà éîãî ñëîâàìè, â öþ ñó-
ìó çàêëàäàþòü âàðò³ñòü áóä³âíèö-
òâà íîâèõ òðàíñïîðòíèõ ðîçâ’ÿçîê
³ ìîñò³â, ðåêîíñòðóêö³þ ñòàðèõ,
îíîâëåííÿ ðóõîìîãî ñêëàäó íàçåì-
íîãî ñóñï³ëüíîãî òðàíñïîðòó ³ ìåò-
ðî, à òàêîæ áóä³âíèöòâî íîâèõ
ñòàíö³é ìåòðîïîë³òåíó.

Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî ï³äêðåñ-
ëèâ, ùî â öþ æ ñóìó òàêîæ âõî-
äèòü âàðò³ñòü çàâåðøåííÿ áóä³â-
íèöòâà Ïîä³ëüñüêîãî ìîñòà, ïðî-
äîâæåííÿ Êóðåí³âñüêî-×åðâîíî-
àðì³éñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðî â³ä ñòàíö³¿
“Ëèá³äñüêà” ó á³ê Òåðåìê³â, ðåêîí-
ñòðóêö³ÿ Ëåí³íãðàäñüêî¿ ³ Ìîñêîâ-
ñüêî¿ ïëîù. Çà ñëîâàìè ïàíà Ãî-
ëóá÷åíêà, ô³íàíñóâàííÿ öèõ îá’ºê-
ò³â ïðàêòè÷íî çàáåçïå÷åíå. Çà ðà-
õóíîê ³íâåñòèö³é ó òðàíñïîðòíó ³í-
ôðàñòðóêòóðó ïëàíóºòüñÿ íàäõî-
äæåííÿ íà ñóìó 5—7 ìëðä ãðí. Àëå
³ñíóº äåô³öèò áþäæåòó â 20 ìëðä
ãðí. ×àñòèíó ç ïîòð³áíèõ êîøò³â
ïëàíóþòü îòðèìàòè ç äåðæàâíîãî
áþäæåòó.

Ïðîãíîçóþ÷è ïîò³ê òóðèñò³â,

Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â ìàº íàì³ð íàäà-
òè ì³ñöåâèì ðàäàì ãàðàíò³¿ ï³ä
êðåäèòè íà ðåêîíñòðóêö³þ àåðî-
ïîðò³â ì³ñò, ó ÿêèõ ïðîéäóòü ìàò-
÷³ ÷åìï³îíàòó ªâðîïè ç ôóòáîëó,
ùî â³äáóäåòüñÿ ó 2012 ðîö³. Ïðî öå
çàÿâèâ ì³í³ñòð òðàíñïîðòó òà çâ’ÿç-
êó Ìèêîëà Ðóäüêîâñüêèé. Íàãàäà-
ºìî, ùî Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâ-
íà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïðîãíîçóº çàâåð-
øåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ì³æíàðîäíî-
ãî àåðîïîðòó “Êè¿â” (Æóëÿíè) äî
2011 ðîêó.

Êð³ì òîãî, “Õðåùàòèêó” ñòàëî
â³äîìî, ùî ñüîãîäí³ çà ó÷àñò³ Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî òà äèðåêòîðà äå-
ïàðòàìåíòó ³íôðàñòðóêòóðè ªâðî-
ïåéñüêîãî áàíêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà
ðîçâèòêó Àëåêà Àóáîåêà â³äáóäåòü-
ñÿ ï³äïèñàííÿ óãîäè ç ïðèâîäó íà-
äàííÿ ªÁÐÐ êðåäèòó íà ðîçâèòîê
êîìóíàëüíîãî òðàíñïîðòó ñòîëèö³.

Òàêîæ ñüîãîäí³ â³äáóäåòüñÿ çà-
ñ³äàííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè Ì³íðåã³îí-
áóäó ç ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ ï³äãî-
òîâêè òà ïðîâåäåííÿ ô³íàëüíî¿
÷àñòèíè ªâðî-2012, íà ÿêîìó ðîç-
ãëÿíóòü ïèòàííÿ, ùî ïîâ’ÿçàí³ ç
ðîçðîáêîþ ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåí-
òàö³¿ äëÿ ðîçì³ùåííÿ íîâèõ ³ ðå-
êîíñòðóêö³¿ âæå ³ñíóþ÷èõ ñïîð-
òèâíèõ ñïîðóä òà îá’ºêò³â ³íôðà-
ñòðóêòóðè

Òðàíñïîðòíèêè 
ïî÷èíàþòü â’¿æäæàòè 
â ªâðî-2012
ïîë³ïøóþ÷è òðàíñïîðòíó
³íôðàñòðóêòóðó
Àëüáåðò ÏÎÒÀÏÎÂ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні Київсь ий місь ий олова Леонід Черновець-
ий з стрінеться з представни ом Європейсь о о бан-
ре онстр ції та розвит для підписання оди з

привод надання ЄБРР редит на розвито столично-
о ом нально о транспорт . Через за півлю ново о
ромадсь о о транспорт , ре онстр цію дорі , б дів-
ництва нових транспортних розв'язо та станцій метро
столиця наближається до проведення фінал Євро-
2012.

За інчення. Почато на 1-й стор.

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî àðõ³òåê-
òîðà ïðîåêòó ðåêîíñòðóêö³¿ ÍÑÊ
“Îë³ìï³éñüêèé” Âàëåíòèíè
Øïàðè, ñòàä³îí ïëàíóâàëè ðå-
êîíñòðóþâàòè äàâíî, ùå äî òîãî,
ÿê âèçíà÷èëèñÿ, ùî â Êèºâ³ â³ä-
áóäåòüñÿ ô³íàëüíà ÷àñòèíà ªâðî-
2012. “Ïðîåêò ðîçðîáëÿëè äî ïî-
÷àòêó áóä³âíèöòâà ÒÐÖ “Òðî¿öü-
êèé”. Òà ÿêùî éîãî çíåñóòü, ÷è-
ìàëî ïèòàíü â³äïàäóòü ñàì³ ñî-
áîþ”,— çàóâàæèëà “Õðåùàòèêó”
Âàëåíòèíà Øïàðà. Âîíà äîäàëà,
ùî àðõ³òåêòîðè òàêîæ ðîçðîáèëè
âëàñíèé âàð³àíò íàêðèòòÿ ñòàä³î-
íó çà ïðèêëàäîì íàéá³ëüøèõ
ñïîðòèâíèõ àðåí ñâ³òó.

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”,
Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³-
í³ñòðàö³ÿ çàïðîïîíóâàëà Êàá³-
íåòó Ì³í³ñòð³â ñòâîðèòè ðîáî÷ó

êîì³ñ³þ äëÿ äîñë³äæåííÿ ñèòó-
àö³¿ ç áóä³âíèöòâîì ÒÐÖ “Òðî-
¿öüêîãî” íà Ô³çêóëüòóðí³é ïëî-
ù³ á³ëÿ ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé”.
Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî çî-
áîâ’ÿçàâ ï³äëåãëèõ ðîçðîáèòè
ïðîïîçèö³¿ äëÿ ïîäàííÿ â Êàá³-
íåò Ì³í³ñòð³â ùîäî äæåðåë êîì-
ïåíñàö³¿ ³íâåñòîðó áóä³âíèöòâà
çáèòê³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç çíåñåí-

íÿì ÒÐÖ. Òàêîæ â³í çàïðîïî-
íóâàâ âèçíà÷èòè çàìîâíèêà òà
ï³äðÿäíèêà äåìîíòàæó ñïîðóäè
³ ðîçðîáèòè ãðàô³ê çíåñåííÿ.
“Äàë³ áóäå ïîë³òè÷íå ïðîòèñòî-
ÿííÿ,— çàóâàæèâ ïàí Ãîëóá÷åí-
êî.— Ó ãðó âñòóïèâ ðîñ³éñüêèé
á³çíåñìåí, îòîæ âñå âèð³øóâà-
òèìóòü íà ð³âí³ óðÿäó”

Михайло ШКУРІН,
“Хрещати ”

“Òðî¿öüêèé” î÷³êóº 
íà äåìîíòàæ

За планами, ТРЦ “Троїць ий” повинні б ли здати в е спл атацію ще
в 2005 році. Проте Міністерство з надзвичайних сит ацій припинило б -
дівництво омпле с через можлив небезпе для вболівальни ів ф т-
бол під час ева ації. Цьо о літа з прое т вийшла литовсь а омпанія
Наnner, отра визнала йо о д же ризи ованим. Натомість част ви -
пили партнери — омпанія “НЕСТ”. 50% придбав російсь ий бізнесмен
Вадим Новинсь ий.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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Ñê³ëüêè ðàç³â
ìîæíà ïîâåðíóòèñÿ
â äèòèíñòâî?

Àíäð³é ÊÓÐÊÎÂ
ïèñüìåííèê
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ïñèõ³àòð íà öå çàïèòàííÿ â³äïîâ³ñòü, øâèäøå çà âñå, îäíîçíà÷íî ³
êîíêðåòíî. Àëå ìåí³ ïîêè ïñèõ³àòð äëÿ â³äïîâ³äåé íà ìî¿ çàïèòàííÿ
íå ïîòð³áíèé. Ìåí³ ÿêîñü îñîáëèâî ëåãêî íèí³ íà äóø³, íåìîâ äóø³
ìî¿é â³ä íàðîäæåííÿ ðîê³â ø³ñòü-ñ³ì ³ âîíà, í³÷îãî íàâêîëî íå ðîçó-
ì³þ÷è, âñüîìó ðàä³º. Âñå — öå ìîðå, ìîðîçèâíå, ñîíöå, êàâóí, äèíÿ,
ëèìîíàä àáî êâàñ.

ß ïðè¿õàâ äî ªâïàòîð³¿ ï³ñëÿ ïåðåðâè â ñîðîê îäèí ð³ê! Íàâ³òü ÿêîñü
áîÿçêî áóëî ï³ä’¿æäæàòè íà ìàøèí³ äî ì³ñòà. Òåîðåòè÷íî ÿ éîãî ïàì’-
ÿòàþ. ß çíàþ, ùî ìè ê³ëüêà ðîê³â ï³äðÿä çí³ìàëè ê³ìíàòêó â ñòàðî-
ìó òàòàðñüêîìó äâîð³ íà òðè ñ³ì’¿ ïåðåñåëåíö³â ç Ðÿçàí³. Íàøèõ ãîñ-
ïîäàð³â çâàëè ò³òêà Ëþáà ³ äÿäüêî Âàíÿ. Äÿäüêî Âàíÿ õîäèâ â ò³ëü-
íÿøö³, ³ ÿ äóìàâ, ùî â³í ìîðÿê. Â³í áóâ ðèáàêîì, à ïðàöþâàâ ÿêè-
ìîñü òåõí³êîì. Ìî¿ áàòüêè ç íèìè äðóæèëè ³ â ê³íö³ êîæíî¿ â³äïóñò-
êè äîìîâëÿëèñÿ íà íàñòóïíå ë³òî. Ö³íà çà ë³æêî áóëà ñòàá³ëüíà. Ó
âóçüêîìó äâîðèêó ï³ä âèíîãðàäíèìè äàõàìè ñòîÿëè òðè ñòîëè ç ëà-
âàìè. Ó êîæíî¿ ç òðüîõ ñ³ìåé, ùî æèëè òàì, â³äïî÷èâàëè ïî ÷îëîâ³ê
ï’ÿòü-ñ³ì. Íà êîæíîìó ñòîëèêó ó äâîð³ âå÷îðàìè ð³çàëè êàâóíè ³ ïè-
ëè âèíî. Ïîò³ì, çîâñ³ì ï³çíî, ï³ä ñàäîâîþ ëàìïî÷êîþ ç æåðñòÿíèì
êîâïàêîì ñóñ³äè-â³äïî÷èâàþ÷³ ãðàëè â êàðòè. Ìè ñïàëè ç â³äêðèòè-
ìè â³êíàìè, ³ ÿ çàñèíàâ ï³ä â³ñò, ïàñ, ì³çåð ³ ìàð’ÿæ. Ñëîâà, ùî íå
ìàëè äëÿ ìåíå òîä³ çíà÷åííÿ, çäàâàëèñÿ ÷àð³âíèìè çàêëèíàííÿìè. Âî-
íè ìåíå óñèïëÿëè. À ðàíî-âðàíö³ òóï³ò í³ã òðîòóàðîì çà îãîðîæåþ
ïðîíèêàâ â îñòàíí³ êàäðè ñíó ³ ãîòóâàâ ìåíå äî ÷åðãîâîãî ñîíÿ÷íî-
ìîðñüêîãî äíÿ.

Äÿäüêî Âàíÿ ³ ò³òêà Ëþáà âæå ïîìåðëè. Ìè ç ñ³ì’ºþ ïîãóëÿëè ñòà-
ðèìè òàòàðñüêèìè âóëèöÿìè ªâïàòîð³éñüêîãî öåíòðó. Ïîáà÷èëè ÷ó-
äîâî â³äðåñòàâðîâàí³ êàðà¿ìñüê³ êåíàñè ç ïðîñòîðèìè äâîðàìè î÷³êó-
âàííÿ, ç ìàðìóðîâèìè ïëèòàìè, ïîöÿòêîâàíèìè íàïèñàìè íà ³âðè-
ò³. Ïðîéøëèñÿ âóëèöåþ Âîäîðîçá³ðíîþ, âóëèöåþ Åôåòà. Òàòàðñüê³
âóëèö³ íå ïðÿì³, à îêðóãë³. Ïðè öüîìó îäíà ³ òà æ âóëèöÿ âïàäàº â
ïåðïåíäèêóëÿðíó â îäíîìó ì³ñö³, à ïðîäîâæóºòüñÿ äàë³ â ³íøîìó.
Â³äðàçó ¿¿ ïðîäîâæåííÿ ³ íå ïîáà÷èø. Òàê ÿ ³ çàãóáèâñÿ â 1965 ðîö³.
Âèð³øèâ ïðîéòèñÿ îäèí âóëèöåþ òóäè ³ íàçàä. Òóäè ïðîéøîâ, à “íà-
çàä” íå çíàéøîâ. Çàòå çíàéøîâ ì³ë³ö³îíåðà ³ ïîâ³äîìèâ éîìó, ùî çà-
ãóáèâñÿ. ² ñèä³â ó â³ää³ëåíí³ ì³ë³ö³¿, ïîêè çà ìíîþ ïðèéøëà ìàòè. ßê
âñå áóëî ðàí³øå ïðîñòî. Çàãóáèâñÿ — ³äåø ó ì³ë³ö³þ, ³ ò³, ùî çàãóáè-
ëè, òåæ òóäè éøëè.

Íèí³øíÿ ªâïàòîð³ÿ — íàéäåøåâøèé ³ íàéñ³ìåéí³øèé êóðîðò Êðè-
ìó. Ì³ñüêèé ïëÿæ — ÿê ³ ðàí³øå — äîêàç, ùî â³äïî÷èíîê — ÿâèùå
ìàñîâå, ³ ìàñàì â³äïî÷èâàþ÷èõ ïîäîáàºòüñÿ ëåæàòè îäíèì ù³ëüíèì
øàðîì íà äð³áíîìó ï³ñêó. Â³ä ïðîãóëÿíêîâîãî ìîðñüêîãî ôëîòó çà-
ëèøèëèñÿ ëèøå äâà òåïëîõîäè, àëå äî âå÷îðà â ìîð³ íàâïðîòè ì³ñòà
ñòàþòü òî ï’ÿòü, òî ø³ñòü ïëàâó÷èõ äèñêîòåê. ² öå ö³ëêîì ðîçóìíî —
íàâ³ùî çàâàæàòè ì³ñòó ñïàòè. Àêàö³¿ íàä âóëèöÿìè ï³äíÿëèñÿ íà âè-
ñîòó ï’ÿòèïîâåðõîâèõ áóäèíê³â, ³ ãóëÿòè òàêèìè âóëèöÿìè íàâ³òü â
æàðó — îäíå çàäîâîëåííÿ.

Àëå íàé-íàéð³äí³øèì âèÿâèâñÿ ºâïàòîð³éñüêèé òðàìâàé (ìàáóòü, ÿ
âçàãàë³ òðàìâà¿ ëþáëþ!). Â³í îäíîêîë³éíèé ç “êèøåíüêàìè”, â ÿê³ çà-
¿æäæàº âàãîí÷èê, ùîá ïî÷åêàòè ³ ïðîïóñòèòè çóñòð³÷íèé.

ß íå çàïèòóâàâ ó ì³ñöåâèõ ì³ë³ö³îíåð³â, ñê³ëüêè â ñåðåäíüîìó ä³òåé
ãóáèòüñÿ â ¿õíüîìó ì³ñò³ çà äåíü. Ãàäàþ, ùî âñå ïðîäîâæóºòüñÿ, ÿê ³
ðàí³øå. Ïîì³íÿëèñÿ ãðîøîâ³ çíàêè, ïîì³íÿëèñÿ ö³íè, çì³íèëèñÿ ïî-
êîë³ííÿ â³äïî÷èâàþ÷èõ, ³ ðàçîì ç íàìè éäå äî ìîðÿ áàáóñÿ Âºðà ç
Õàðêîâà ç âíóêîì Äàííèêîì, ÿêà ïàì’ÿòàº, ÿê ¿¿ ïðèâîçèëè ñþäè
áàòüêè ïåðåä â³éíîþ

Îñ³íü âðàçèòü
àêñåñóàðàìè
ÿñêðàâîãî êîëüîðó 
òà íåîñÿæíîãî ðîçì³ðó

Ãîëîâíå ïðàâèëî â
îñ³íí³õ ìîäíèõ òåí-
äåíö³ÿõ — íåñêðîì-
í³ñòü. ßñêðàâ³ñòü
êîëüîð³â, âåëèê³
ðîçì³ðè, áàãàòèé
äåêîð òà òâîð-
÷èé ï³äõ³ä. Öüî-

ãî ðîêó æ³íêè
ïðîñòî çîáîâ’ÿçàí³
ìàòè ïî ê³ëüêà ñó-
ìîê, ïðèêðàñ, ÷å-
ðåâèê³â, ïîÿñ³â òà
ñóìîê, ÿê³ ïðè-
âåðòàòèìóòü äî

ñåáå óâàãó
íåçâè÷íèì
âèãëÿäîì.

² ÿêùî îñ³ííüî-çèìîâèé îäÿã çíîâó òÿæ³º äî
ì³í³ìàë³çìó, òî â àêñåñóàðàõ ãîëîâíå — åêëåêòè-
êà (ùåäðèé äåêîð ç ð³çíîìàí³òíèõ ìàòåð³àë³â),
ñåêñóàëüí³ñòü (ëàêîâ³ äåòàë³), áëàãîðîäí³ ìàòåð³-
àëè (çì³¿íà øê³ðà, øîâê) òà ã³ãàíòîìàí³ÿ (îá’ºì-
í³ ñóìêè, äîâã³ ðóêàâè÷êè).

Ó ñåçîí³ îñ³íü-çèìà 2007 ìàéæå âñ³ â³-
äîì³ áóäèíêè ìîäè äîâ³ðèëè îñíîâíèé
àêöåíò ó îäÿç³ ïîÿñîâ³. Äàë³ âñ³õ ï³-
øîâ Balenciaga. Äèçàéíåð Äîìó Í³-
êîëà Ãåñê’ºð ñòÿãíóâ òàë³þ ìîäå-
ëåé ó ï³äæàêàõ øèðîêèìè ðåìå-
íÿìè, ñõîæèì íà êîðñåò. Êîíêó-
ðåíö³þ ïîÿñàì ìîæå ñêëàñòè é
ïðîñòà øèðîêà ñòð³÷êà, çàâ’ÿçàíà
áàíòîì íà òàë³¿ àáî ï³ä ãðóäüìè
â ñòèë³ 60-õ ðîê³â ìèíóëîãî
ñòîë³òòÿ.

Ãîëîâíà íåñïîä³âàíêà — ïî-
ÿñ íà âåðõíüîìó îäÿç³. Îñ³ííº
òà çèìîâå ïàëüòî ÷è ïëàù
îáîâ’ÿçêîâî ïîâèííî ï³ä-
êðåñëþâàòè òàë³þ. Òîìó ñì³-
ëèâî ìîæíà ï³äáèðàòè øè-
ðîêèé ì’ÿêèé ðåì³íü ó òîí
îäÿãó àáî êîíòðàñòíèé.

Ñóìêà ìàº áóòè îñîáëè-
âî åïàòàæíîþ. Íà âèá³ð
äèçàéíåðè ïðîïîíóþòü
ê³ëüêà åêñöåíòðè÷íèõ âà-
ð³àíò³â. Íàïðèêëàä, Chanel
âèêîðèñòàëà ÿñêðàâ³ êîëüî-
ðè. Óëüòðàìàðèíîâà øê³ðà íà

çîëîòàâîìó ö³ïêó ìàº âñ³ øàíñè ñòàòè must have
ñåçîíó. Ïîò³øèòè æ³íî÷³ ñåðöÿ â ïîõìóðó ïîãî-
äó çìîæóòü ³ æîâòà ñóìêà-ñàêâîÿæ â³ä Dolce&Gab-
bana, ïîìàðàí÷åâèé “ì³øîê” â³ä Chloe àáî ô³î-
ëåòîâèé êëàò÷ Christian Dior, ÿêèé çíàäîáèòüñÿ
äëÿ ñâ³òñüêèõ ðàóò³â ç âå÷³ðí³ì äðåñ-êîäîì. À çà
íîâîþ ñóìêîþ big size, ùî äî íåïðèñòîéíîñò³ áà-
ãàòî äåêîðîâàíà ï³ð’ÿì òà ëóñêîþ â³ä Fendi, ùå
é äîñ³ ãàíÿþòüñÿ áàéºðè íàéêðàùèõ ìàãàçèí³â.

Ðóêàâè÷êè ö³º¿ îñåí³ ìàþòü íå ò³ëüêè ãð³òè, à
é äîäàâàòè ñåêñóàëüíèé àêöåíò. Ëàêîâ³ àáî øê³-
ðÿí³ äî ñàìîãî ë³êòÿ â³ä Êð³ñòîôåðà Áåéë³ äëÿ
Burberry äîáðå ï³ä³éäóòü äëÿ ïàëüòî ç ðóêàâàìè
òðè ÷âåðò³. ¯õ ìîæíà íîñèòè íå ò³ëüêè ç âåðõ-
í³ì îäÿãîì, à é ç ï³äæàêàìè òà ìîäíèìè òðè-
êîòàæíèìè ñóêíÿìè. Äî ñëîâà, ìîäí³ é ðóêà-
âè÷êè ç îáð³çàíèìè ïàëüöÿìè, ÿê óëþáëåí³ ìî-
ëîä³æí³ ì³òåíêè.

Âçóòòÿ ïîâèííî ìàòè ï³äáîðè çàââèøêè 8-10
ñàíòèìåòð³â. Îñîáëèâî àêòóàëüíèìè áóäóòü áîòè-
ëüîíè ÿñêðàâèõ êîëüîð³â. Âîíè ï³ä³éäóòü ï³ä ñï³ä-
íè÷êè-êîêîíó, äæèíñè skean òà íàâ³òü ëåã³íñè.
Êëàñè÷í³ ìîäåë³ ìîæíà çíàéòè ó êîëåêö³ÿõ Chloe,

Prada ÷è Miu Miu, íà øíóðîâö³ é ç ðåìåíÿ-
ìè — ó Marc Jacobs. À ÷åðâîí³ ÷åðåâèêè â³ä

Lanvin ïðèâåðíóòü óâàãó ó áóäü-ÿêîìó ðà-
ç³. Ìîäíîþ àëüòåðíàòèâîþ çâè÷àéí³é
øê³ð³ ñòàíå ëàê ÷è îêñàìèò, ÿê ó Emilio
Pucci.
Ãîëîâíà ïðèêðàñà ñåçîíó — âåëèêà òà
êðåàòèâíà áðîøêà. Ìàëî òîãî, âîíà
“îñåëèòüñÿ” ó íàéíåñïîä³âàí³øèõ ì³ñ-

öÿõ. Öå ìîæóòü áóòè êîì³ð, ïîÿñ,
ñóìêà àáî íàâ³òü êàïåëþõ ÷è áåðåò.

Áðîøêà ç³ øòó÷íèì êàì³ííÿì òà
ì³äíèìè â³çåðóíêàìè ç êîëåêö³¿

Chanel ãàðìîí³éíî äîïîâíèòü
ÿê ðå÷³ â ñòèë³ boho, òàê ³

âå÷³ðí³é îêñàìèòîâèé ï³ä-
æàê. À ïðèêðàñà ó âèãëÿ-
ä³ êâ³òêè ïåðåéäå â
îñ³íü ç ë³òíüîãî ãàðäå-
ðîáó.
Ùîäî ãîëîâíèõ óáîð³â,
òî ÿâíèé ë³äåð òðåí-
ä³â — áåðåò, ùî íàãà-
äóº øàïî÷êó ãðèáà. Òî-
ìó áåç êîâïàêà Proenza

Schouler ö³º¿ îñåí³ íå îá³éòèñÿ. Íà-
ñóíóòèé íà î÷³, â³í äîäàñòü îáðàçó
áîãåìíîñò³ òà çàãàäêîâîñò³

Ксенія БОЛЯСНИКОВА,
арт-дире тор Б дин моди
Вероні и Жанві:
— Можна про ноз вати, що в

осінньо-зимовом сезоні в моді
б д ть масивні металеві при ра-
си синьо о та бірюзово о ольо-
р , с моч и з металізовано о по-
лотна. В одязі ж стан ть поп ляр-
ними оричневі та темно-сині о-
льори, а та ож еле три .

Абра КАДАБРА, дизайнер
а сес арів:

— На мою д м , особливою
поп лярністю орист ватим ться
металеві а сес ари. А та ож аф-
ри ансь і, індійсь і або ж північні
мотиви.
Нині а т альні при раси, я і ра-

ють роль а центів. Ч дово, я що
“цяць ” зробив х дожни , адже це
надає їй особливо о шарм . Арт-
ви онання в особливій пошані.

Ті, ом до вподоби масивні
браслети, мож ть тішитися: цей
а сес ар на хвилі поп лярності.
А ось р лі б си вже зовсім не
а т альні. На змін їм прийшли
ольє з різноманітними звиса-
ючими елементами.
Особливо поп лярні броші.

Тетяна ВОЛСТАН,
дизайнер вз ття та а сес -
арів:
— Нині а цент варто ставити

на одинни , я ий має б ти до-
ро ий, добротний і в жодном
разі не стро атий. Я що ж ово-
рити про браслети, то модні ви-
тончені, а ратні при раси. Лан-
цюж и та ож повинні б ти ви-
тончені. Особливо це стос єть-
ся чолові ів, я і останнім часом
все більше стежать за модою.
С м и, барсет и та череви и —
це вза алі святе. Вони мають ор-

анічно поєдн ватися між собою.
До слова, чолові и мож ть оби-
рати не лише чорне ласичне
вз ття. Нині в моді череви и
бла ородно о синьо о ольор ,
зелено о (під ро одила) і навіть
жовто о.

Айна ГАССЕ,
дизайнер:
— А сес ари посідають олов-

н роль остюмі. Вони повинні
б ти я існими, бездо анної фор-
ми і без надмірностей. Хоча й ни-
ні а т альні р пні форми. Щодо
при рас, то в моді два напрям и:
етнос і мінімалізм 60-х ро ів ми-
н ло о століття. Я що оворити
про с м и, то т т а т альні р бі-
ші форми. Поп лярні с м и о-
льор жовто о і біло о золота. В
пошані ла ована ш іра, імітація
ш іри ро одила, набивний візе-
р но , пряж и, брел и.

ККООММЕЕННТТААРР
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Б дин и моди за ли ають жіно не стрим вати фантазію
та щедро при рашатися. Гардероб ново о сезон пропон -
ють поповнити бла итними с м ами, дов ими р авич а-
ми, широ ими поясами, висо ими підборами та ви адли-
вими брош ами.
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ОВЕН
Йдепідзаряд абла одатноюенер ією

на весь рі . Бал йте себе любих, живіть
в насолод , ні в чом собі не відмовля-
ючи. На творчій та романтичній ниві ме-
доносна пора. Одна ви в полоні давньої
любові, тож б дьте щедрим лицарем,
роз ошелюйтеся, ол бтесяз оханою—
для донж ансь их при од двері за риті.
Нароботі неб дьте волом, с иньте із се-
бе зайві навантаження, бо це може піді-
рвати здоров’я. Нама айтеся абстра -
ватисявшаленійсл жбовій олотнечі, по-
витатина рилахмрій чидативолютвор-
чимфантазіям. Та імедитативні “від лю-
чення” в рай необхідні ( армічний при-
пис ро ) для рела сації сил.

ТЕЛЕЦЬ
Нині ви атлант домашньо о бла опо-

л ччя, наведіть лад в домі, підлатайте сі-
мейн психоло ічн а р . З’яс йте сто-
с н и, розставте рап и над “і”. Зла ода
з рідними — це міцний життєвий тил і
впевненість своїх силах на майб тнє.
Саме любов рідних сприяє в цьом році
вашій спішнійвн трішній трансформації.
Дорожіть цим! Ашлюбнещастя, що бл -
ає дов ола примарою, піймати за хвіст
реально... воно серед приятельсь ої о-
орти. На роботі натис айте на профе-
сійні педалі, ар’єра (в цьом році) є для
вас основним джерелом приб т . “Під-
сидж вати” ні о о не треба, маєте ба а-
тийфаховийдосвід—тоді все васс ла-
деться я най раще.Шеф розщедриться
на арн зарплат .

БЛИЗНЯТА
Наснажливий вітер змін над ває ваші

вітрилавщасливом напрям !Несидіть
вдома, р х — це життєдайний “дви н”.
Д ша має наповнюватися свіжими вра-
женнями звід сіль. Не аразди в сердеч-
них справах — наслідо вашо о пра ма-
тизм , з я им в тяж их м ах потрібно
розпрощатися. Вчіться психоло ічним
тон ощам, прони аючи в либинні плас-
ти людсь ої с ті... і станьте трохи забо-
бонними.Миттєві сит аційні сюжети,осо-
бливо в професійній сфері є зна овими,
навчіться роз ад вати ті реб си— і жити
б денаба атоці авіше... Бла овірнихпа-
сіть, бо вони в полоні ілюзій і мож ть с о-
чити в реч .

РАК
Я що ви налаштовані блажати лише

своє“хоч ”,нехт ючи інтересами інших—
даремно стараєтеся. Матеріальний ліміт
долею чіт о ре ламеновано, аби прище-
пити вам риси с ромності, не б ти тран-
жирою та дбайливо ставитися до зароб-
лено о. Затя ніть т іше “поясо ”, не смі-
тіть рошима — поши єте пізніше. Тр -
дя а ви нівро , тож в злиднях не опини-
теся. Головне—поважати ч ж точ зо-
р і дивитися на речі лобально з філо-
софсь их позицій. Кожна Людина має
право на свої пере онання — й не вам її
с дити. Хіба що зле а ритично за ва-
жити. Не більше. Це армічний орієнтир
ро , з я о о не можна збоч вати.

ЛЕВ
Девіз тижня: пізнайте себе, і тоді ви

пізнаєтевесьсвіт.Процесці авий і захоп-
люючий, самоаналіз йтимеблис авично,
особливо за оханих Левів. Адже висо-
і поч ття здатні спопелити всі шла и в
д ші, звільнити “за онсервовані” творчі
рес рси.Хібащодомашня олотнечапо-
пс є нерви. Дайте можливість похазяй-
н ватипартнерам,не тримайтесяза ос-
подарсь е ермо, нехай облаштов ють
засвоїмсма омпенати,поліпш ютьдоб-
роб т. Без ваших втр чань воно пройде
наба ато раще.

ДІВА
Присвятіть себе бла одійній діяльно-

сті, жертв йте матеріально, дар йте по-
сл и, зі рівайтепоч ттямитих, хтоволею
долі опинився поряд. Нині ви і спонсор, і
д хівни , і сестра-жалібниця. Радо жер-
тв йте чим ба аті на сімейний олтар.
Пам’ятайте: в цьом році родина — це
святе, а подр жній партнер — стим ля-
торд ховно орост .Нароботі шефасім
п’ятниць на тиждень, том не поспішай-
темерщійви он вати те,щона аз ють...
А оли хтось прово ватиме вибов ати
се рети, не піддавайтеся спо сі, бо во-
на від л аво о.

ТЕРЕЗИ
Пірнітьз оловою виршлюбно ощас-

тя!Отриманийзарядвраженьваспіджив-
люватиме на протязі всьо о ро . Саме
любов партнера нині “виліпить” з вас, я
азці, чи не ідеальн особистість. Тіль и

не лайтеся за роші та виставте ордони
е оїзм , бо оли він зафонтан є, лебеди-
ній ідилії настане рай.Здоров’юслідпри-
ділити першочер ов ва , дієтами себе
ненасил йте, не овтайте за рафі омпі-
л и, бо саме психоло ічний омфорт є

запор ою відмінно о фізично о тон с !

СКОРПІОН
На арт поставлено ваш ар’єр . За

2 останніх ро и( армічна см а) ви випи-
ли ір чаш професійнихпоневірянь,на-
м чилися під с ворим пресин ом боса,
пройшли арні ро и сл жбово о виш о-
л . Тожтепер, олипочн ться чер ові “на-
їзди”, не переймайтеся і не зд майте зо-
пал звільнитися. Поміняєте шило на ми-
ло. У вас висо а творча потенція, тож о-
лисл жбовізавданняврадість,проб дж -
ють насна — перетерпіть. Приб т ові
стр м и не обміліють, в цьом році вони
підопі оюТворця.Головневи он вативсе,
що вас просять. Нія ої роботи чи посл
не ц райтеся і ходитимете ба атіями. На-
ма айтеся створювати собі і тим, хто по-
р ч, свято, і саме тоді на ваші плечі неод-
мінно сп ститься ян ол охання... Він на-
по отові...

СТРІЛЕЦЬ
Увашом полі з’явитьсячималолюдей

висо ої д ховної льт ри. Ці ора ли —
посланці долі, і мають навчити вас висо-
ої м дрості. Тож налашт йтеся на їхні
вібраціїмислення, іжиттяповернетьсядо
вас осяйним бо ом. Природні таланти
роз вітн ть.Вистанетепоп лярними.До
речі, з стріти їхможетевробочом оле -
тиві чидале овіддомів и.Дочіпляньше-
фа(бо йом с різь маряться недолі и)
зви айте і не впадайте відчай. Тим па-
че не смійте зводити рах н и. В профе-
сійній сфері арма вил чає відпрацьова-
ні про рами, я і вас альм ють.На часі—
влашт вання особисто о життя. Хочеть-
ся звити затишне сімейне ніздеч о?...
Ч дово! Т ди і атіть сили!

КОЗЕРІГ
Гроші,що стали ябл омрозбрат між

вами та оточенням, останні два ро и ма-
ють армічний підте ст. Нині ті чвари ся -
н ть льмінації, затьмаривши небосхил
особисто о щастя. Отже, тепер все ста-
не ясно, хто є с нарою, а хто щедро о-
товийподілитисячинеостаннім.Пробач-
те с пердя ам, не обіднієте. Бла одійні
анали для вас стр меніють, тож при ба-
жанні матимете все необхідне. Зате ір-
ий ро я осподарювати зі спільними
чи ч жими надбаннями своїте сповна.
Ліпшесвоєлатане,ніжч жехватане.Май-
тенавсеособист д м ,цесвяте.Нач -
ж рити менше звертайте ва и, в од-
но хо вп с айте, а в інше вип с айте.

ВОДОЛІЙ
Випотрібнівсім,тож,підставляючисвоє

плече і перетворившись на “швид до-
помо ”, не промор айте за тими лопо-
тамивласнещастя!Вононевірт альне, а
реальність. І ба атьох вінчає шлюбним
вінцем. Хіба що не аразди в професійній
сфері підмочать реп тацію. Шеф всипле
арячих і, до речі, посварить не марно...
насправді пі л ючись за ваш аманець.
Том шліф йте ділов майстерність, бо в
цьом роцівамвизначенозаробляти ро-
ші власним ремеслом. Не розрахов ючи
на ч жі ошти.

РИБИ
На вас очі ють арячі тр дові жнива.

Кохайтеся з роботою та с млінно пра-
цюйте, задовольняючи жорст і вимо и
роботодавців. Нині вони д же примхли-
ві, одна вст пати вполемі , сперечати-
ся, доводити своє не варто. Вам потріб-
но зійти(або триматися) на ар’єрний
олімп цьо о ро за вся цін , подолав-
ши спротив он рентів та прибор авши
в собі а ресивно о біси а. Б дьте ріш -
чими, вчіться приймати самостійно рі-
шення, не танцюючині під чиюд д .Са-
ме тоді дача с проводж ватиме вас.

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Âîëîäèìèð Ãðèøêî
øóêàº òàëàíòè
íà âóëèöÿõ ïðîâ³íö³¿

16 ñåðïíÿ Âîëîäèìèð
Ãðèøêî ïðåçåíòóâàâ
äèñê “Ï³ñí³ ñåðöÿ”, äå ç³-
áðàí³ ï³ñí³ âñ³õ ñëàâåò-
íèõ óêðà¿íñüêèõ êîìïî-
çèòîð³â. Äî ñëîâà, öå äðó-
ãèé óêðà¿íñüêèé äèñê òå-
íîðà òàêîãî íàïðÿìêó.
Äî òîãî æ çá³ðêà ïðèñâÿ-
÷åíà ïàì’ÿò³ â³äîìîãî
ïðîäþñåðà äîêóìåíòàëü-
íîãî ê³íî Ëàðèñè Ðîä-
íÿíñüêî¿.

Â³í òàêîæ ïîä³ëèâñÿ
ãðàíä³îçíèìè ïðîåêòàìè,
ñåðåä ÿêèõ — øîó-ïðî-
ãðàìà “Îáëè÷÷ÿ íîâî¿
îïåðè”, êîòðà ñòàðòóâàëà
â áåðåçí³. Â í³é Âîëîäè-
ìèð Ãðèøêî ïîºäíàâ
òðàäèö³éíó êëàñèêó ç ñó-
÷àñíèìè æàíðàìè, ìîä-
íèì øîó òà òàíöÿìè. Òå-
íîð óæå âèñòóïèâ ó òåàò-
ðàõ ñåìè ì³ñò Óêðà¿íè.
Òåïåð æå ïëàíóº ïðîäîâ-
æèòè òóð â ²âàíî-Ôðàí-
ê³âñüêó, Õàðêîâ³ òà Äî-
íåöüêó, äå âëàøòóº øîó
ïðîñòî íåáà.

“Öåé ïðîåêò çàäóìà-
íèé äëÿ òîãî, àáè çðîáè-
òè îïåðó ïîïóëÿðí³øîþ
ñåðåä óêðà¿íö³â,— çàçíà-
÷àº Ãðèøêî.— Îïåðíèé
òåàòð â³äâ³äóº íå òàê áà-

ãàòî ëþäåé — êîìóñü
øêîäà ãðîøåé, à ó êîãîñü
ïñèõîëîã³÷íèé áàð’ºð.
Òîæ ìè âèð³øèëè îðãàí³-
çóâàòè êîíöåðòè íà ïëî-
ùàõ ì³ñò ³ òàêèì ÷èíîì
íàáëèçèòè îïåðó äî øè-
ðîêîãî çàãàëó”.

Íà êîíöåðòàõ ïðîñòî
íåáà ìîæíà áóäå ââîëþ
ïîòàíöþâàòè, àäæå òóð
àäàïòîâàíèé äî àòìîñôå-
ðè ìàñîâîãî ñâÿòà. Äåÿê³
íîìåðè ïðîãðàìè Âîëîäè-
ìèð Ãðèøêî íàâ³òü íàçâàâ
îïåðíèì äèñêî. Âèíÿòêîì
ñòàíå ëèøå Õàðê³â, äå âè-
ñòóï â³äáóäåòüñÿ â êëàñè÷-
íîìó ñòèë³, â ñóïðîâîä³
ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó.

Ãðèøêî òàêîæ ðîçïî-
â³â ïðî ñâ³é ïðîäþñåð-
ñüêèé öåíòð òà ïðî êîí-
êóðñ “Òàëàíîâèò³ ä³òè
Óêðà¿íè”, ÿêèé â³í î÷î-
ëþº. Ä³òè-ñèðîòè (ô³íà-
ë³ñòè êîíêóðñó) çìîæóòü
çàïèñàòèñÿ â éîãî ðåêîð-
äèíãîâ³é ñòóä³¿, êîòðó
íèí³ áóäóþòü. Ìàëî òîãî,
ìàåñòðî — îðãàí³çàòîð
ïðîãðàìè “Ó ïîøóêàõ
ïåðëèí”, ç ÿêîþ ïëàíóº
â³äâ³äàòè ðåã³îíè Óêðà-
¿íè, äå ïðîñëóõîâóâàòè-
ìå þí³ òàëàíòè.

“ß âïåâíåíèé, ùî
çíàéäó ìàéáóòí³õ ç³ðîê
óêðà¿íñüêî¿ îïåðè”,—
ïîîá³öÿâ ïàí Ãðèøêî.

Ï³ñëÿ ïðåçåíòàö³¿ êî-
ðåñïîíäåíò “Õðåùàòèêà”
ïîñï³ëêóâàâñÿ ç Âîëîäè-
ìèðîì Ãðèøêîì.

— ßê ðåàãóþòü îïåðí³
ñï³âàêè íà ïðîãðàìó “Îá-
ëè÷÷ÿ íîâî¿ îïåðè”?

— Ó äåÿêèõ ëþäåé äó-
æå ðîçâèíåíå ïî÷óòòÿ
çàçäðîñò³, òîìó íå âñ³
ñïðèéìàþòü ïðîãðàìó.
Çâè÷àéíî æ, ó ìåíå áàãà-
òî ÿê øàíóâàëüíèê³â, òàê
³ íåäîáðîçè÷ëèâö³â.
ßêîñü ó Íàö³îíàëüí³é
îïåð³ Óêðà¿íè íàâ³òü íà-
ïèñàëè ëèñòà äî Ïðåçè-
äåíòà, ùîá ó ìåíå â³ä³-
áðàëè ïðåì³þ ³ìåí³ Òà-
ðàñà Øåâ÷åíêà. Ìîâëÿâ,
íåõàé íàãîðîäæóþòü òàì,
äå ÿ ñï³âàþ. Àëå ÿ íå îá-
ðàæàþñÿ, áî ëþäåé òðå-
áà ëþáèòè é ïðîáà÷àòè
¿ì âàäè.

— ßê³ ÿêîñò³ ïîâèííà
ìàòè ìàéáóòíÿ îïåðíà ç³ð-
êà?

— Ñâî¿ì ñòóäåíòàì ÿ
çàâæäè êàæó, ùî íå âñå
çàëåæèòü â³ä òàëàíòó. Òðå-
áà áóòè ãîòîâèì äî ð³çíèõ
ñèòóàö³é. Ïðèì³ðîì, áó-
âàº òàê, ùî îäíîãî àðòèñ-
òà, ÷àñîì íå âàðòîãî óâà-
ãè, âèïèõàþòü íàïåðåä, à
³íøîãî — íèùàòü. Ïî-
òð³áíî áóòè çàãàðòîâàíèì
³ íà ãîëîâó âèùèì â³ä òèõ,
õòî ïðàãíå çàïîä³ÿòè òîá³
çëî. Ñë³ä ìàòè ê³ëüêà ïðî-
ôåñ³é: íå ëèøå ñï³âàêà, à,
ñêàæ³ìî, ë³êàðÿ. Ùîá ôàõ
òðèìàâ òåáå íà ïëàâó.
Çíàþ áàãàòüîõ ëþäåé, ÿê³
çàê³í÷èëè êîíñåðâàòîð³¿,
âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, à
ðîáîòó çíàéòè íå ìîæóòü.

— ×è çâåðòàëèñÿ äî âàñ
ÿê³ñü ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿, ùîá
ïðîâåñòè òóð “Îáëè÷÷ÿ
íîâî¿ îïåðè” äëÿ ïåðåäâè-
áîðíî¿ àã³òàö³¿?

— Çâåðòàòèñÿ äî ìåíå
ç òàêîãî ïðèâîäó íå òðå-
áà. Ñåáå ÿ íå ïðîäàþ ³
ïðîäàâàòè íå çáèðàþñÿ.
Ìèñòåöòâî íå ìîæå íà-
ëåæàòè äî ÿêî¿ñü ³ç ïîë³-
òè÷íèõ ñòðóêòóð

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 17 ïî 23 ñåðïíÿ)
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Â³äïîâ³ä³ íà ñóäîêó, âì³ùåí³ ó íàø³é ãàçåò³ 15 ñåðïíÿ 
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Правила с до
Гральне поле 9 на 9 літино .

Поле розділене на вадрати 3 на
3. На почат ри відома певна
іль ість цифр. Ціль ри — за-
повнити всі порожні літин и
цифрами від 1 до 9 за та ими
правилами:
1. Цифра може з’явитися тіль-
и один раз в ожном ряд .
2. Цифра може з’явитися

тіль и один раз в ожном
стовпчи .
3. Цифра може з’явитися тіль-
и один раз в ожном вадраті.
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Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Учора оперний співа Володимир Гриш о
презент вав новий дис "Пісні серця" й
поділився творчими планами на майб т-
нє. До Дня Незалежності У раїни маест-
ро вист пить зі своєю вже знаною шо -
про рамою "Обличчя нової опери" на
центральних площах Івано-Фран івсь а,
Хар ова та Донець а. Та ож рам ах
бла одійної про рами пош талантів
Гриш о сподівається знайти в У раїні
майб тніх оперних зіро .

Володимир Гриш о не продасть таланти політи ам
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Ре іональне відділення Фонд державно о майна У раїни по м. Києв

повідомляє про повторний
продаж на а ціоні

об'є та незавершено о б дівництва
державної власності

Назва: об'є т незавершено о б дівництва - підвальне приміщення цивільної
оборони, що не війшов до стат тно о фонд ВАТ "Ал оритмцентр".

Місцезнаходження об'є та: 03142, м.Київ, в л. В.Ст са,35-37.
До центр міста — 11,6 м;
центрально о автово зал — 12,4 м;
залізнично о во зал — 9,2 м;
аеропорт "Київ" — 7,3 м;
річ ово о во зал — 11,9 м;
до основних ма істралей — 0,25 м.
Балансо трим вач: ВАТ "Ал оритмцентр", од за ЄДРПОУ 21603464,

місцезнаходження: 03142, м.Київ, в л. В.Ст са, 35-37.
Хара теристи а об'є та: Ф ндаменти — монолітні, залізобетонні ста анно о

тип під олони, а та ож монолітні залізобетонні стріч ові та плитні під стіни
підвал , стіни підвал із залізобетонних панелей серії У-01-01\80, олони
підвал — збірні залізобетонні прямо тні 1200х400 мм серії У-01-01\80,
бал и підвал — збірні залізобетонні прямо тні, пере ород и — це ляні,
пере риття над підвалом зроблено я монолітна залізобетонна плита, двері
— металеві.

Вхід до об'є та незавершено о б дівництва можливий тіль и через
цо ольний поверх, що є власністю ЗАТ "Софтлайн", і питання вход до
приміщення цивільної оборони виріш ється з власни ом цо ольно о
поверх .

Техні о-е ономічні по азни и об'є та:
— б дівельний об'єм — 2349 б.м;
— за альна площа — 675 в.м;
— висота підвал — 2,9 м;
— р па апітальності — I;
— ст пінь отовності — 55,04%
Відомості про земельн ділян :

Об'є т незавершено о б дівництва — підвальне приміщення цивільної
оборони знаходиться в б дівлі, власни ом я ої є юридична особа — ЗАТ
"Софтлайн", і розташована на земельній ділянці, я а відповідно до
до овор знаходиться в орендном орист ванні ЗАТ "Софтлайн".

Вартість продаж об'є та без ПДВ — 1 505 648,00 рн., ПДВ — 301 129,60 рн.
Почат ова вартість продаж об'є та з рах ванням ПДВ — 1 806 777,60 рн.
С ма рошових оштів розмірі 10% від почат ової вартості продаж :
180 677,76 рн.
Умови продаж :

— по пець об’є та самостійно виріш є з власни ом цо ольно о
приміщення питання йо о ви ористання в цілях доб дови та дост п до
об'є та незавершено о б дівництва — підвально о приміщення цивільної
оборони;

— протя ом трьох ро ів з момент підписання До овор півлі-продаж
завершити б дівництво з можливою зміною йо о первісно о призначення
та ввести об'є т в е спл атацію;

— питання надання в оренд або півлі земельної ділян и під об'є том
виріш ється По пцем самостійно в становленом за оном поряд ;

— в річний термін з момент підписання До овор півлі-продаж
під от вати до менти та здійснити відповідні дії щодо переоформлення
права заб довни а на об'є т;

— забороняється відч ження об'є та незавершено о б дівництва до
момент завершення б дівництва та введення йо о в е спл атацію;

— забезпеч вати вимо и е оло ічної безпе и, охорони нав олишньо о
природно о середовища під час доб дови та подальшо о введення в
е спл атацію об'є та приватизації.

Засоби платеж : рошові ошти.
А ціон б де проведено 21 вересня 2007 ро об 11 одині за

адресою: м.Київ, в л. Марини Рас ової, 15 (3-й поверх), ДАК "Національна
мережа а ціонних центрів" (реєстрація часни ів а ціон з 10.00 до
10.45).
Кінцевий термін прийняття заяв про приватизацію для часті в а ціоні —
17 вересня 2007 ро .

Плата за реєстрацію заяви про приватизацію в розмірі 17 рн (призначення
платеж : "плата за реєстрацію заяви на часть в а ціоні, без ПДВ"), ошти
при розрах н за придбаний об'є т приватизації та ПДВ вносяться на р/р
37184501900001 в Головном Управлінні держ азначейства м.Києві,
ЄДРПОУ 19030825, бан : Головне Управління Державно о азначейства
м.Києві, од бан 820019.

С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової вартості продаж
вноситься на р/р 37317007000034 в Головном Управлінні
держ азначейства м.Києві, ЄДРПОУ 19030825, бан : Головне Управління
Державно о азначейства м.Києві, од бан 820019. В призначенні
платеж в азати: для РВ ФДМУ по м.Києв .

Ознайомитись з об'є том можна за адресою: 03142, м.Київ, в л. В.Ст са,
35-37 в робочі дні та одини з дозвол Ре іонально о відділення ФДМУ
по м.Києв .

Отримати додат ов інформацію та подати заяв на часть в а ціоні
можна в Ре іональном відділенні ФДМУ по м.Києв : м.Київ, б львар
Т.Шевчен а, 50-Г, імн.331, тел.234-12-28 в робочі дні та одини.

ТОВ "Сніжин а"
повідомляє про намір отримати дозвіл

на ви иди в атмосфер
Підприємство знаходиться в о ремом приміщенні
по в л. Героїв Дніпра, 31-А в Оболонсь ом районі м.Києва.
Підприємство спеціаліз ється на посл ах
хімчист и і прання для населення.
Підприємство відноситься до 3-ої ате орії. В атмосфер
від 4-х джерел здійснюються ви иди: перхлоретилен , бензин ,
ацетон . За альні ви иди с ладають: 0,07444 /с; 0,1881 /р.
За важення та пропозиції щодо намірів підприємства
надсилати відділ е оло ії Оболонсь ої районної

м.Києві державної адміністрації.

Шевчен івсь а районна м.Києві державна адміністрація

на он рсній основі
зал чає е спертів

по оцінці вартості житлових б дин ів
Пропозиції надаються Ком нальном підприємств
"Центрінвест" за адресою: 01001, м.Київ, в л.

Михайлівсь а, 24-В, телефон 278-11-19, 278-12-86.
День оп блі вання о олошення про проведення он рс
вважається днем йо о о олошення .
Кінцевий термін подання он рсних пропозицій
до 01.09.2007 ро .

За рите а ціонерне товариство
"Страхова омпанія "УНІКА Життя"

повідомляє про проведення за альних зборів а ціонерів,
я і відб д ться "03" жовтня 2007 ро об 11.00 за адресою: м.Київ, в л. Рейтарсь а,
37.Реєстрація часни ів з 10.00 до 10.45 в день і за місцем проведення зборів.

Порядо денний:
1.Призначення членів Правління товариства;
2.Збільшення стат тно о фонд Товариства;
3.Внесення змін до Стат т Товариства;
4.Внесення змін до ор анізаційної стр т ри Товариства.

А ціонери ЗАТ "СК "УНІКА Життя" б ли ознайомлені з до ментами,
пов'язаними з поряд ом денним, відповідно до вимо чинно о
за онодавства та Стат т ЗАТ "СК "УНІКА Життя".

А ціонери ЗАТ "СК "УНІКА Життя" мож ть запропон вати в лючення
додат ових питань до поряд денно о не пізніше, ніж за 30 днів до дати
проведення за альних зборів, шляхом письмово о звернення до
Правління ЗАТ "СК "УНІКА Життя" за адресою: 01034, місто Київ,
в л. Рейтарсь а, 37.

Управління державно о
архіте т рно-б дівельно о
онтролю ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

о олош є он рс
на заміщення

ва антних посад:
— начальни а відділ ,
— заст пни а начальни а

відділ ,
— завід вача се тором,
— оловно о спеціаліста,
— провідно о спеціаліста,
— провідно о спеціаліста-

юриста.

Вимо и до претендентів -
освіта повна вища, за фахом -

б дівельна, юридична.
Конта тний телефон:

254-19-46

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ЗАТ "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"

За рите а ціонерне товариство "Страхова Гр па "ТАС"
додат ово до повідомлень про

проведення позачер ових
За альних зборів а ціонерів,

що відб д ться 14.09.2007 р. о 10.00 за адресою:
м. Київ, проспе т Перемо и, 65, оф. 213, що оп блі овано в бюлетені
"Цінні папери У раїни" № 167-168(2097-2098)
від 27.07.2007 р.,
№ 179-180(2109-2110) та в азеті "Хрещати " № 118(3108)
від 27.07.2007 р., № 127(3117) від 09.08.2007 р., п блі є основні
по азни и фінансово- осподарсь ої діяльності Товариства.

Основні по азни и фінансово- осподарсь ої діяльності
ЗАТ "Страхова Гр па "ТАС" (тис. рн.)

Оболонсь ий районний с д міста
Києва ви ли ає Храмова Андрія Валентино-
вича в с дове засідання призначене на 18 ве-
ресня 2007 ро на 16 од. 00 хв. В зв'яз
з роз лядом цивільної справи за позовом Са-
лахова Ехрама Абд ллаєвича до Храмова
Андрія Валентиновича про стя нення оштів.

В разі неяв и в с дове засідання, справа
б де роз лян та відс тність відповідача, на
підставі зібраних по справі до азів.

Адреса с д : м.Київ, в л.Тимошен а,
2-Є, аб.21, с ддя Яцен о Н.О.

У провадженні Шевчен івсь о о
районно о с д м.Києва знаходиться
цивільна справа № 2-2244/07 за позовом
Федорчен а А.П. до лі відаційної омісії
АКБ "ІнтерКонтинентБан " про повернен-
ня бан івсь о о в лад .

Роз ляд зазначеної справи повторно
призначено на 04.09.2007 ро о 14:30 од.
Шевчен івсь ом районном с ді

м.Києва, аб.28, с ддя Коваль М.П. (адре-
са с д : м.Київ, в л. Смирнова-Ласточ іна,
10-Б).

С д ви ли ає лі відатора АКБ "ІнтерКон-
тинентБан " с дове засідання я
відповідача.

Яв а до с д є обов'яз овою. У разі не-
яв и відповідача справа б де роз лядатися
за наявними матеріалами.

Наймен вання по азни а період звітний період попередній
2006 р. 2005 р.

Усьо о а тивів 282 738,3 310713,2
Основні засоби 25 339,0 11 763,6
Дов остро ові фінансові інвестиції 163 684,1 154518,1
Запаси 979,2 1 346,9
С марна дебіторсь а забор ованість 24 248,8 76 981,2
Грошові ошти та їх е віваленти 67 383,7 16 941,4
Нерозподілений приб то 146 449,1 203 678,0
Власний апітал 177 926,9 213 803,0
Стат тний апітал 16 200,0 8 100,0
Дов остро ові зобов'язання 0,0 0,0
Поточні зобов'язання 15 408,2 56 597,2
Чистий приб то (збито ) (-47103,9) 478,3
Середньорічна іль ість а цій (шт.) 1080 1018
Кіль ість власних а цій, ви плених протя ом
період (шт.) За альна с ма оштів, витрачених
на ви п власних а цій протя ом період
Чисельність працівни ів на інець період (осіб) 1392 850

Втрачений диплом професійно-технічно о
чилища №18 м.Києва ДМ №014233 на ім'я
Нечеп рен а Оле сандра Юрійовича
вважати недійсним. Правління ЗАТ “Страхова Гр па “ТАС”

“×àð³âíèê” ïðîòè
“Óêðà¿íñüêîãî Âóçëà”
Ó Êèºâ³ áîêñåðè âèáîðþâàòèìóòü çâàííÿ 
²íòåðêîíòèíåíòàëüíîãî ÷åìï³îíà
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора омпанія "National Box Pro-
motion" представила план під о-
тов и до міжнародно о т рнір
"Володар рин ", в рам ах я о о
провед ть бій за тит л Інтер он-
тинентально о чемпіона за вер-
сією WBA між В’ячеславом
Узел овим та амери ан-
цем Ері ом Хардін ом.
Т рнір відб деться 13
вересня в иївсь ом
Палаці спорт . Наразі
триває посилена під-
отов а раїнсь о о
спортсмена.

Êîìïàí³ÿ “National Box Promotion” çà 5 ðîê³â ä³-
ÿëüíîñò³ îðãàí³çîâóº âæå 16-é ïðîôåñ³îíàëüíèé áîê-
ñåðñüêèé òóðí³ð. Éîãî îñîáëèâ³ñòþ ñòàíå ïðîâåäåí-
íÿ áîþ çà çâàííÿ ²íòåðêîíòèíåíòàëüíîãî ÷åìï³îíà
ì³æ óêðà¿íñüêèì òà àìåðèêàíñüêèì áîêñåðàìè.

Ñêëàä êîìàíäè ñóää³â òà ñóïåðâàéçåð³â ùå íåâ³-
äîìèé: éîãî íàçíà÷àº WBA. Áþäæåò çàõîäó îðãàí³-
çàòîðè íàçâàòè â³äìîâèëèñÿ, çàçíà÷èâøè, ùî éîãî
ìîæíà ïîð³âíÿòè ç ñóìîþ, ïîòð³áíîþ äëÿ ïðè¿çäó
Ô³ë³ïïà Ê³ðêîðîâà. Ïîºäèíîê áîêñåð³â òðàíñëþâà-
òèìóòü íàñòóïíîãî äíÿ íà òåëåêàíàë³ ICTV.

Ó ëþòîìó 2007 ðîêó â³ííè÷àíèí Â’ÿ÷åñëàâ
Óçåëêîâ óæå çàâîþâàâ òèòóë ÷åìï³îíà Ñõ³äíî¿ ªâ-
ðîïè â íàï³âòÿæê³é âàç³, ïîäîëàâøè ðîñ³ÿíèíà
Àðòåìà Âè÷ê³íà. Çà òðè ðîêè ïåðåáóâàííÿ â ïðî-
ôåñ³îíàëüíîìó áîêñ³ ñïîðòñìåí ïðîâ³â 16 áî¿â, íå
ä³ñòàâøè æîäíî¿ ïîðàçêè. Öüîãî ðàçó éîìó ä³ñ-
òàâñÿ ñåðéîçíèé ñóïðîòèâíèê. Àìåðèêàíåöü Åð³ê
Õàðä³íã íà ïð³çâèñüêî “×àð³âíèê” âèõîäèâ íà

ðèíã 27 ðàç³â ³ ëèøå â òðüîõ áîÿõ çà-
çíàâ ïîðàçêè. Â éîãî àðñåíàë³ ïåðå-
ìîãè íàä Äàí³åëåì Äæóäîé, áàãàòî-
ðàçîâèì ÷åìï³îíîì ñâ³òó Àíòîí³î
Òàðâåðîì, à òàêîæ ïîºäèíîê ç ëå-
ãåíäàðíèì Ðîºì Äæîíñîì-ìîëîä-
øèì. Åð³ê Õàðäèíã ïðèáóäå äî Êè-
ºâà ó âåðåñí³, äå øîñòîãî ÷èñëà

ïðîâåäå ñï³ëüíå òðåíóâàííÿ ç Â’ÿ-
÷åñëàâîì Óçåëêîâèì.

“Ìè ïåðåãëÿíóëè êàñåòè ç âè-
ñòóïàìè Åð³êà Õàðä³í-

ãà òà âèçíà÷èëè éî-
ãî ñëàáê³ ì³ñöÿ.
Ãîëîâíà òàêòè-
êà, ÿêó çáèðà-
ºìîñÿ âò³ëþâà-
òè,— âèïåðå-
äæåííÿ ñóïåð-

íèêà. Êð³ì ïîñèëåíèõ
ô³çè÷íèõ òðåíóâàíü,

ïðîâîäèìî é ïñèõîëîã³÷íó ï³äãîòîâêó íàøîãî áîê-
ñåðà äî áîþ”,— ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” òðåíåð óêðà-
¿íñüêîãî ñïîðòñìåíà Â³òàë³é Âäîâê³í.

Åð³ê Õàðä³íã º ë³âîðóêèì, òîìó äëÿ Â’ÿ÷åñëàâà
çíàéøëè ñïåö³àëüíèõ ñïàðèíã-ïàðòíåð³â. Õî÷à
ïåâíèé äîñâ³ä â Óçåëêîâà âæå º: íà ïðîôåñ³éíî-
ìó ðèíç³ â³í ïðîâ³â 4 ïîºäèíêè ç ë³âîðóêèìè
ñïîðòñìåíàìè.

ßê ðîçïîâ³â ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð NBP Îëåê-
ñàíäð Êðàñþê, ó ðàìêàõ òóðí³ðó “Âîëîäàð ðèíãó”
çàïëàíîâàíî é âèñòóïè ìîëîäèõ óêðà¿íñüêèõ áîê-
ñåð³â, ñåðåä ÿêèõ Âàëåð³é Áðàæíèê, Ñåðã³é Ôåä-
÷åíêî, Ìàêñèì Áóðñàê, Îëåêñàíäð Êàáàíîâ, Â³òà-
ë³é Ðóñàëü, Àâòàíäèë Õóðöèäçå.

Â³äîìèé óêðà¿íñüêèé ñïîðòñìåí, ÷åìï³îí ªâðî-
ïè â ïåðø³é ñåðåäí³é âàç³ Çàóðáåê Áàéñàíãóðîâ ïî-
îá³öÿâ óáîë³âàòè çà ñâî¿õ òîâàðèø³â. Ñàì â³í íåâäîâ-
ç³ òàêîæ âèéäå íà ðèíã, ùîá â³äñòîÿòè òèòóë ÷åì-
ï³îíà ªâðîïè ó ñâî¿é âàãîâ³é êàòåãîð³¿. Äî ñëîâà,
á³é ïðîâåäóòü ó Êèºâ³ 17 æîâòíÿ

В’ячеслав Узел ов от ється завоювати рин
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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 2859
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Ñüîãîäí³ âèïîâíþºòüñÿ 39 ðîê³â
óêðà¿íñüêîìó òåëåâåäó÷îìó 
òà ñï³âàêó Êóçüì³ (ÑÊÐßÁ²ÍÓ)
Éîãî ïîçäîðîâëÿþòü:

Àí³ ËÎÐÀÊ,
ñï³âà÷êà:
— Ïîçäîðîâëÿþ ñâîãî êîëåãó ïî öåõó. Â³ä ùèðî-

ãî ñåðöÿ áàæàþ éîìó óñï³õ³â ³ â òâîð÷îñò³, ³ â æèò-
ò³. Í³êîëè íå ñóìóâàòè.

Ìàøà ªÔÐÎÑÈÍ²ÍÀ,
òåëåâåäó÷à:
— Òàêå ÿâèùå, ÿê öÿ ëþäèíà ³ òàêå ÿâèùå, ÿê

áàíàëüí³ñòü, àáñîëþòíî éäóòü âðîçð³ç. Ìåí³ á õî-
ò³ëîñÿ éîìó ïîáàæàòè, ùîá ïàì’ÿòàâ ïðî òå, ùî
ëþäè, ÿê³ éîãî îòî÷óþòü, éîãî äóæå ö³íóþòü, à òà-

êîæ éîãî ïðîôåñ³îíàë³çì ³ ïðàöåçäàòí³ñòü. Ùîá
â³í í³êîëè íå çàáóâàâ ïðî òå, ùî öå ïåâíà íîøà,
çà ÿêó ³íîä³ ïîòð³áíî ïëàòèòè, ³ ³íîä³ äîâîäèòüñÿ
ñòèêàòèñÿ ç îáñòàâèíàìè ö³º¿ ñàìî¿ ïóáë³÷íîñò³ ³
ïðîôåñ³îíàë³çìó. Íåõàé â³í â³äïîâ³äàº òèì íîð-
ìàì, ÿê³ â³í ñàì ñîá³ çàäàâ. Â³í çíàº, ïðî ùî ÿ
êàæó.

Ôîìà,
ãóðò “Ìàíäðè”:
— Áàæàþ éîìó áàãàòî ãðîøåé, ùàñòÿ, çäîðîâ’ÿ,

ñâ³äîìîñò³. Òà ùîá áóâ çäîðîâèé — öå ãîëîâíå.

Àâò³âêè ³ òðîëåéáóñè
ïóñòèëè ïî âîä³
ï³ä ÷àñ í³÷íî¿ ïîâåí³

Ïðîòå ðÿòóâàëüíèêè âñòèãëè
â³äáóêñóâàòè ìàøèíó â áåçïå÷-
íå ì³ñöå. Àâàð³éí³ ñëóæáè ïðè-
¿õàëè â÷àñíî. ßê ïîâ³äîìèâ íà-
÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
ÌÍÑ Êèºâà Â³òàë³é Ïøåíè÷-

íèé, ïðîâàë çàñèïàëè ï³ñêîì,
ðóõ òðàíñïîðòó â³äíîâëåíî.
“Êâàäðàò, áóäåìî òàê êàçàòè, 8
íà 10 ìåòð³â. Òîáòî, çàãàëüíèé
îá’ºì ïðîâàëó — ìàéæå 800 êó-
áîìåòð³â. Ïðè÷èíà? Íó, âè æ áà-

÷èëè, ÿê³ çëèâè áóëè. Öå ïåðøå.
À äðóãå, òàì áóäóþòü âîäîã³í ï³ä
ïðî¿æäæîþ ÷àñòèíîþ”,— ïîÿñ-
íèâ ïàí Ïøåíè÷íèé. Ìåøêàí-
ö³â ïðèëåãëèõ áóäèíê³â íå åâà-
êóþâàëè, áî ôàõ³âö³ âïåâíåí³:
çàãðîçè áóäèíêàì íå áóëî.

Äîùîâó ïîãîäó ïîâ’ÿçóþòü ç ãëî-
áàëüíèì ïîòåïë³ííÿì, ïðîòå Êè¿â,
íà â³äì³íó â³ä Ìèêîëà¿âùèíè òà
Çàêàðïàòòÿ, íå ñòàâ åï³öåíòðîì ïî-
âåí³. Íàø³ ïðåäêè çàçäàëåã³äü ðîç-
òàøóâàëè ì³ñòî íà ïàãîðáàõ, ìî-
æå, òîìó Êè¿â — íàéñòàð³øå â êðà¿-
í³ ì³ñòî, ùî æèâå é äîñ³

І ор КОБРІН,
до менталіст:
—Ми зви ли працювати за б дь-

я ої по оди. Під час зйом и дощмо-
же заважати. Але оли дістаєшся
місця роботи, дощ — не перепона.

Вадим КОЛІСНИЧЕНКО,
народний деп тат Верховної
Ради 5- о с ли ання (Партія
ре іонів):
— У Києві проблем не б ло. А

ось в Умані, оли я ще мав радян-

сь машин “Мос вич”, авто я ось
за р зло в низині. Довелося дов о
йо о витя ати.

Наталя ЛІГАЧОВА,
шеф-редат ор ж рнал “Те-
ле рити а”:
— Цієї весни, оли б в сильний

дощ із радом, моя донь а повер-
талася на та сі з дня народження
своєї подр и. В лицею те ли пов-
новоді р чаї, і та сист прийняв пра-
вильне рішення: з пинив машин . З

пів одини вони перечі вали не о-
д . Через іль а днів знов б в дощ.
Ми тоді через затоплення мали ве-
ли і тр днощі з проїздом з Півден-
но о мост на в лицю Кі відзе.

Оле сандр МЕЛЬНИЧУК,
телевед чий:
— Цьо о ро та их сит ацій не

траплялося. Аот іль аро ів том моя
машинамалонепотон ланарозв’яз-
ці на Лівобережній. Там за алі від-
б ваються ре лярні затоплення.

×è ëåãêî ¿çäèòè ñòîëèöåþ ó äîù?

Ïåòðî ²ÂÀÍ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Дощі та рози, часті ості цьо о літа, завдають чимало
лопот шляхови ам та ом нальни ам нашо о міста.
Та , вечері в серед на проїжджій частині в л. Артема
провалився асфальт. У ямі зав либш и 10 метрів ледь
не опинився тролейб с.

Не Венеція, але...

Æóðíàë³ñòè 
íå çâîäÿòü îêà
ç ìåðà òà éîãî êîìàíäè
²âàí ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Я свідчать рез льтати дослідження, проведено о з
26 липня до 8 серпня цьо о ро сall-центром столич-
ної адміністрації, більшість опитаних (24 %) вважають
Леоніда Черновець о о мішенню для а л пера.

Гри орій ОМЕЛЬЧЕНКО,
деп тат 5- о с ли ання (БЮТ):
— У зв’яз з передвиборною

сит ацією на перших місцях пе-
реб вають Ві тор Ющен о, Юлія
Тимошен о, Ві тор Ян ович... А
я же іна ше: Ві тор Ян ович
ще й прем’єр-міністр, ясна річ,
про ньо о більше розповідають
ЗМІ. Та само й про Ющен а, бо
він Президент. Черновець о о
та ож частень о з ад ють міс-
цевих ЗМІ, а ось про інших за-
алі майже не ч ти.

Ілля ЧИЧКАН,
х дожни :
— Знаєте, чесно аж чи, я х -

дожни і на політи ів не д же
звертаю ва . Х дожни и не
знають політи ів, а політи и не
знають х дожни ів. У мене не-
має серед політи ів фаворитів.
Хоча Тимошен о я симпатиз ю,
та а собі “тьолоч а”, та ще й бі-
ляв а. А Ян ович мені не подо-
бається — я ж чолові ... Хоча
найбільше ЗМІ я з стрічаю
своє ім’я...

Êîãî íàé÷àñò³øå “îáñìîêòóþòü 
ç³ âñ³õ áîê³â” ó ÇÌ²?
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Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿ-
ìè, ì³ñöÿìè êîòêî÷àñí³ äîù³.  Â³-
òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà ó ï³âäåíí³é ÷àñòèí³ òà
ñõ³äíèõ îáëàñòÿõ âíî÷³ +15...+17°Ñ,
âäåíü +22...+27°Ñ.  Íà ðåøò³ òåðè-
òîð³¿ âíî÷³ +13...+15°Ñ, âäåíü
+23...+25°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî, ì³ñöÿìè
êîðîòêî÷àñí³ ãðîçîâ³ äîù³, çëèâè.
Â îêðåìèõ ðàéîíàõ ãðàä. Â³òåð ï³â-
äåííî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïå-
ðàòóðà âäåíü +25...+27°Ñ, âíî÷³
+11...+15°Ñ


