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²ðåíà Êàðïà ðîçïèøå
òîâñòîøê³ðèõ ä³âîê
Ïèñüìåííèöÿ îá³öÿº âëàøòóâàòè ïðîçîâèé 
áîä³-àðò íà ìàõíîâñüêîìó ôåñòèâàë³

Íà Äåíü Íåçàëåæíîñò³ ìåø-
êàíö³â Ãóëÿéïîëÿ î÷³êóº êóëüòóð-
íèé øîê. Ìèñòåöüêå îá’ºäíàííÿ
“ÎsòàNNÿ Áàðèêàäà” âæå âäðóãå
ïðèâîçèòü äî íèõ íàéðîçêóò³øèõ
óêðà¿íñüêèõ ë³òåðàòîð³â òà ìóçè-
êàíò³â, ùîá âëàøòîâóâàòè
ñïðàâæí³ íàðîäí³ ãóëÿííÿ. Äî
ñëîâà, ï³ñëÿ ìèíóëîð³÷íîãî “â³ä-
ðèâó” ç ïðîâåäåííÿì ôåñòèâàëþ
âèíèêëè òðóäíîù³: ì³ñöåâà âëà-
äà âèñòóïèëà ïðîòè íîâî¿ íàâà-
ëè. Òà ìàõíîâö³ íà òå ³ ìàõíîâ-
ö³: âëàäó — íàðîäîâ³, à ôåñòè-
âàëü òàêè áóäå.

Îðãàí³çàòîðè íå çàáåçïå÷óþòü í³
ïðîæèâàííÿ, í³ ïðî¿çä, í³ õàð÷ó-
âàííÿ. Íàòîì³ñòü çà 25 ãðèâåíü
ìîæíà áóäå ïîñòàâèòè ñâ³é íàìåò
íà òåðèòîð³¿ ôåñòèâàëþ àáî íà-

ïðîñèòèñÿ äî ãîñòèííèõ ìåøêàí-
ö³â Ãóëÿéïîëÿ.

“Áëºñê ³ í³ùåòó ï³äîðàñò³â”
ïî-ïîäåðâ’ÿí³âñüêè âëàøòóþòü
íà ìàõíîâñüêèõ ÷èòàííÿõ çà
ó÷àñòþ Ñåðã³ÿ Æàäàíà, Àíäð³ÿ
Êîêîòþõè, ²ðåíè Êàðïè, Ñåðã³ÿ
Ïàíòþêà, Ñâ³òëàíè Ïîâàëÿºâî¿
òà ³íøèõ àâàíãàðäèñòñüêèõ ïèñü-
ìåííèê³â. À íà ìóçè÷í³é ñöåí³
äàâàòèìóòü æàðó ÿê ìèíóëîð³÷í³
âèêîíàâö³ “Ìåðòâèé ï³âåíü” òà
“Îò Â³íòà”, òàê ³ íîâ³ äëÿ Ãóëÿé-
ïîëÿ îáëè÷÷ÿ: “Mad Heads XL”,
ÒÍÌÊ, Áîðù. Íà ïðèõèëüíèê³â
í³÷íî¿ âàðòè ÷åêàþòü áàðä³âñüê³
ï³ñí³ äî ñàìîãî ðàíêó. Ï³ñëÿ çà-
âåðøåííÿ ôåñòèâàëþ âèéäå ³
àóä³îäèñê ç îáðàíèìè ï³ñíÿìè
ãóðò³â.

Êð³ì òðàäèö³éíèõ êîçàöüêèõ çà-
áàâ íà òà÷àíêàõ òà ïåðôîðìàíñàõ,
îðãàí³çàòîðè ï³äãîòóâàëè ³ äåùî
ïðîâîêàö³éí³ êîíêóðñè. Ïîñë³äîâ-
íèêàì àíàðõ³ñòà Ìàõíà ïðîïîíó-
þòü çàêèäàòè ïîì³äîðàìè êàðèêà-
òóðè íàáðèäëèâèõ ïîë³òèê³â ó íî-
ì³íàö³¿ “Òîìàòíèé ë³äåð íàö³¿”. À
öâ³ò ë³òåðàòóðíî¿ åë³òè â ñêëàä³ Ëå-
ñÿ Ïîäåðâ’ÿíñüêîãî, Ñåðã³ÿ Æà-
äàíà, ²ðåíè Êàðïè, Ñâ³òëàíè Ïî-
âàëÿºâî¿ òà ³íøèõ áåðåòüñÿ ðîçïè-
ñóâàòè ñâî¿ìè òâîðàìè îãîëåí³ æ³-
íî÷³ ò³ëà. Äëÿ â³äáîðó êðàñóíü
ïðîâîäÿòü êàñòèíã: íà ðîëü ä³â÷è-
íè ç ðîçìàëüîâàíèìè öèöüêàìè
íàïðîøóºòüñÿ íàâ³òü âèêîíàâ÷èé
äèðåêòîð ôåñòèâàëþ Êñåí³ÿ
Îìåëü÷åíêî. Íàéêðàù³ ïîðòôîë³î
ç ïîåòè÷íîãî áîä³-àðòó ïîáà÷àòü
ñâ³ò îêðåìîþ êíèæêîþ.

Ï³ñëÿ ïîë³òèê³â òà âðîäëèâèõ
ä³â÷àò, ìàõíîâö³ ä³ñòàëèñÿ ³ äî æóð-
íàë³ñò³â. Íîâèíêàìè öüîãîð³÷íîãî
ñåçîíó ñòàíóòü òåëåïàðîä³¿ “Ñâî-
áîäà ñë³âó ç Âàñ³êîì Øóñòðèì” òà
“6 êîï³éîê ç Ðîìàíîì ×àéêîþ”.
Ôåñòèâàëü ïîãðîæóº áóòè ñïðàâæ-
í³ì â³äðèâîì ç àìåðèêàíñüêèì
ïðèñìàêîì: ñåêñ, äðàãñ, ðîê-í-ðîë.
Íó ³, çà óêðà¿íñüêèì çâè÷àºì, áà-
ãàòî ãîð³ëêè òà ãóìîðó

Ê³íåöü âèñóâàííÿ
íà äîñòðîêîâ³ ïàðëàìåíòñüê³ âèáîðè
Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
“Õðåùàòèê”

На сьо одні партії за інчили вис вати своїх андида-
тів народні деп тати. Ма симальна іль ість час-
ни ів 35, мінімальна 10. Наразі вели их сюрпризів
немає — всі основні сили не лише вис н ли спис и,
але й зареєстр валися. О рема забава — ра а т-
сайдерів, я их постійно щось не влаштов є: то за-
онодавство, то он ренти, то народ.

Çåëåí³ ëåãåí³ ñòîëèö³
òà òÿæêèé ïîäèõ àâò³âîê íàéá³ëüøå
òóðáóþòü êèÿí

Àëüáåðò ÏÎÒÀÏÎÂ
“Õðåùàòèê”

Я свідчать оприлюднені рез льтати дослідження,
проведено о з 26 липня до 8 серпня цьо о ро
Центром соціальних і політичних досліджень
"СОЦИС" на замовлення азети "Хрещати " та тиж-
неви а "У раїнсь а столиця", серед най оловніших
е оло ічних проблем міста ияни вважають знищен-
ня зеленої зони (73,6%).

За інчення на 3-й стор.

1
3
5

20 ñåðïíÿ çàê³í÷èëîñÿ âèñó-
âàííÿ ïàðò³ÿìè ³ áëîêàìè êàíäè-
äàò³â ó íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà-
¿íè. Âñ³, õòî ïîäàâ ñïèñêè, àëå íå
çàðåºñòðóâàâñÿ, ìàþòü ùå ÷àñ äî
25 ÷èñëà, ùîá ïîäàòè ïîòð³áí³
äîêóìåíòè äî ÖÂÊ. Çà ñëîâàìè
ïðåäñòàâíèêà ÖÂÊ Ìèõàéëà
Îõåíäîâñüêîãî, íåçâàæàþ÷è íà
òå, ùî ó ÖÂÊ íà äàíèé ìîìåíò
çíàõîäÿòüñÿ 35 ïîâ³äîìëåíü ïðî
ïðîâåäåííÿ ç’¿çä³â ùîäî âèñóâàí-
íÿ êàíäèäàò³â, “öå íå îçíà÷àº,
ùî áóäå ñàìå 35 ñóá’ºêò³â, îñ-
ê³ëüêè ãðîøîâó çàñòàâó íà ñüîãî-
äí³øí³é äåíü âíåñëè 10 ñóá’ºê-
ò³â, ³ç ÿêèõ 9 âæå çàðåºñòðîâàíî”.

“Äî 25-ãî ñåðïíÿ ê³ëüê³ñòü ³ìî-
â³ðíèõ ñóá’ºêò³â ìîæå çìåíøèòè-
ñÿ. 35 — öå ìàêñèìàëüíî ìîæ-
ëèâà öèôðà”,— çàçíà÷èâ Ìèõàé-
ëî Îõåíäîâñüêèé. Ïðîòå îñíîâ-
í³ ïîë³òè÷í³ ãðàâö³ íå ëèøå ïðî-
âåëè â³äïîâ³äí³ ç’¿çäè, àëå é îäåð-
æàëè ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ.
Öå Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â, ÁÞÒ, ÊÏÓ,
ÍÓ- ÍÑ, ÑÏÓ, ÏÑÏÓ, “Áëîê
Ëèòâèíà”. Êð³ì òîãî, äîêóìåíòè
îôîðìèëè ÂÎ “Ñâîáîäà” òà Âñå-
óêðà¿íñüêà ïàðò³ÿ íàðîäíî¿ äîâ³-
ðè. Îñê³ëüêè çà ñîö³îëîã³÷íèì
îïèòóâàííÿì äî ïàðëàìåíòó ìà-
þòü ïðîéòè 4, ìàêñèìóì 6 ïîë³-
òè÷íèõ ñèë, òî ðåøòà âèñóâàíö³â
á³ëüøå íàãàäóþòü øîó, í³æ
ñïðàâæíþ ïîë³òè÷íó ä³ÿëüí³ñòü.

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” ó
ïðåñ-ñëóæá³ ÖÂÊ, ùå äâ³ ïîë³-
òè÷í³ ñèëè ïîäàëè ñïèñêè íà ðå-
ºñòðàö³þ äî ÖÂÊ — Áëîê “Óêðà-
¿íñüêèé ðåã³îíàëüíèé àêòèâ” òà
Ïàðò³ÿ íàö³îíàëüíî-åêîíîì³÷íî-

ãî ðîçâèòêó Óêðà¿íè. Äî “Óêðà-
¿íñüêîãî ðåã³îíàëüíîãî àêòèâó”
óâ³éøëè Íàðîäíî-äåìîêðàòè÷íà
ïàðò³ÿ, Äåìîêðàòè÷íà ïàðò³ÿ
Óêðà¿íè òà Ðåñïóáë³êàíñüêà
õðèñòèÿíñüêà ïàðò³ÿ. Áëîê ³äå íà
âèáîðè ï³ä êåð³âíèöòâîì Ëþä-
ìèëè Ñóïðóí.

Âàæêî ïîêè ùî ñêàçàòè, ÷èì
âèä³ëèòüñÿ öÿ ïàðò³ÿ ³ ÿê ìàº ïå-
ðåìàãàòè, ïðîòå íèí³ ïàí³ Ñóï-
ðóí â÷èíèëà ãàëàñ. “Óêðà¿íñüêèé
ðåã³îíàëüíèé àêòèâ” ïðîãîëîñèâ
íàì³ð çâåðíóòèñÿ äî ñóäó ùîäî
îáìåæåííÿ ïàðò³é ó ôîðìóâàíí³
âèáîð÷èõ êîì³ñ³é. Ñóïðóí âèìà-
ãàº ïðàâ ïàðò³é-ë³äåð³â. “Óÿâ³òü
ñîá³ ñèòóàö³þ, ÿêùî çàâòðà âñ³
ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿, ÿê³ áóëè ó ïàð-
ëàìåíò³, â³äìîâëÿòüñÿ áðàòè
ó÷àñòü ó êàìïàí³¿. Òàê ùî, ìè ïî-
âèíí³ â³ä öüîãî Óêðà¿íó âòðàòè-
òè?”,— ñêàçàëà Ëþäìèëà Ñóï-
ðóí. Îêð³ì òîãî, áëîê çâåðíåòü-
ñÿ äî ñóäó ç ïðèâîäó â³äíîâëåí-
íÿ ïðàâà ãðîìàäÿí Óêðà¿íè ãîëî-
ñóâàòè çà êîðäîíîì áåç âñòàíîâ-
ëåííÿ íà êîíñóëüñüêèé îáë³ê.

Íà çàïèòàííÿ “Õðåùàòèêà”,
÷è íå º “Ðåã³îíàëüíèé àêòèâ” ïî-
ë³òè÷íèì êëîíîì Ïàðò³¿ ðåã³îí³â,
ïîë³òîëîã Âîëîäèìèð Ôåñåíêî
â³äïîâ³â íåãàòèâíî, ïðîòå â³í íå
âèêëþ÷àº ùî “õòîñü ³ç ïîë³òè÷-
íèõ ãðàíä³â ³ íàìàãàòèìåòüñÿ âè-
êîðèñòîâóâàòè áëîê “Óêðà¿í-
ñüêèé ðåã³îíàëüíèé àêòèâ” ïðî-
òè îïîíåíò³â”. “Áëîê âèêîðèñ-
òîâóâàòèìå çàëèøêè ðåñóðñ³â
ÍÄÏ ³ ñîþçíèê³â. Áàãàòî çàëåæà-
òèìå â³ä ô³íàíñóâàííÿ”,— ï³ä-
êðåñëèâ Âîëîäèìèð Ôåñåíêî

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Др ий літерат рно-мистець ий анде ра ндовий фести-
валь "День Незалежності з Махном" відб деться 24—25
серпня місті Г ляйполе Запорізь ої області. На фести-
валі збираються, я мовиться, відірватися на повн най-
поп лярніші раїнсь і м зи анти та письменни и. Крім
стандартної про рами, політи ів за идають помідорами,
а вродливих дівчат розмалюють поезією.

Письменниці Світлана Поваляєва та Ірена Карпа націлилися на День Незалежності з Махном

Ô
îò
î 
Ï
àâ
ëà
 Ï

À
Ù
ÅÍ

Ê
À



22 ХХРРЕЕЩЩААТТИИКК,,  3366 Хрещатик  21 серпня 2007

Òðè ì³ëüéîíè ãðèâåíü 
íà â³äíîâëåííÿ áëàãîóñòðîþ

ßê ó÷îðà ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, Êè-
¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé ðîçïîðÿäèâñÿ âïîðÿäêóâàòè òåðèòîð³¿
ïàðê³â Ìàð³¿íñüêîãî òà “Ì³ñüêèé ñàä”, ïëî-
ù³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè òà ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³
ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³. ßê íàãàäàâ ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ, ¿õ áó-
ëî ïîøêîäæåíî â êâ³òí³-òðàâí³ íèí³øíüîãî
ðîêó ï³ä ÷àñ ì³òèíãîâèõ çàõîä³â ³ ìàí³ôåñòà-
ö³é. Êð³ì òîãî, ñòîëè÷íèé ìåð ³íøèì ðîç-
ïîðÿäæåííÿì íàêàçàâ ñòâîðèòè íîâ³ êâ³òíè-
êîâ³ ìàéäàí÷èêè òà çàáåçïå÷èòè íàëåæíå
êâ³òêîâå îôîðìëåííÿ â óñ³õ äåñÿòè ðàéîíàõ
ñòîëèö³. Äëÿ öüîãî “Êè¿âçåëåíáóä” ïåðåðà-
õóº ðàéîííèì ÊÏ ç óòðèìàííÿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü 3 ìëí ãðí

Ó Êèºâ³ ïîñèëåíî ïðîòèä³þ
òîðã³âë³ ëþäüìè

Çà ³íôîðìàö³ºþ “Õðåùàòèêà”, ìåð Êèºâà
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé íà âèêîíàííÿ â³äïî-
â³äíî¿ ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà-
¿íè çàòâåðäèâ çàõîäè ùîäî ïðîòèä³¿ òîðã³âë³
ëþäüìè â ñòîëèö³. Â³í äîðó÷èâ ïðîô³ëüíèì
óïðàâë³ííÿì òà ³íøèì ñòðóêòóðíèì ï³äðîç-
ä³ëàì ì³ñüêî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ùîð³÷íî â
ìóí³öèïàëüíîìó áþäæåò³ ïåðåäáà÷àòè êîø-
òè íà ðåàë³çàö³þ öèõ çàõîä³â. Çà ³íôîðìàö³ºþ
ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñà
Áàññà, Ñëóæáà ó ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ ³ Êè-
¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ
ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ çä³éñíþâàòèìóòü ñîö³-
àëüíî-ïñèõîëîã³÷íó ðåàá³ë³òàö³þ ä³òåé, ÿê³
ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê çãàäàíîãî íåãàòèâíî-
ãî ÿâèùà

Ñòîëèöÿ ïðèéìàº ãîñòåé 
ç ðåã³îí³â

Ç íàãîäè 16-¿ ð³÷íèö³ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà-
¿íè â Êèºâ³ íà òåðèòîð³¿ Íàö³îíàëüíîãî êîì-
ïëåêñó “Åêñïîöåíòð Óêðà¿íè” ç 22 äî 25
ñåðïíÿ 2007 ðîêó ïðîâîäèòèìóòü çàãàëüíî-
äåðæàâíó âèñòàâêîâó àêö³þ “Áàðâèñòà Óêðà-
¿íà”. ßê ó÷îðà ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó” çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ëþäìèëà Äåíèñþê,
íà âèñòàâö³ äåìîíñòðóâàòèìóòü äîñÿãíåííÿ
êðà¿íè â ãàëóç³ åêîíîì³êè, ñîö³àëüí³é òà
êóëüòóðí³é ñôåðàõ. Â³ò÷èçíÿí³ ï³äïðèºìñòâà
ïðåçåíòóþòü íàéêðàù³ íàóêîâî-òåõí³÷í³ ðîç-
ðîáêè, òåõí³êó ³ òåõíîëîã³¿, êîíêóðåíòîñïðî-
ìîæíó ïðîäóêö³þ òà åêñïîðòí³ ìîæëèâîñò³
ç ìåòîþ âèõîäó íà íîâ³ ðèíêè

Á³ëÿ “Îë³ìï³éñüêîãî” 
ïàðêóâàòèìóòüñÿ 
ãåë³êîïòåðè

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, äî ôóò-
áîëüíîãî ÷åìï³îíàòó ªâðî-2012 á³ëÿ Íà-
ö³îíàëüíîãî îë³ìï³éñüêîãî ñòàä³îíó îáëàø-
òóþòü 2 ìîá³ëüíèõ øïèòàë³ ³ 4 ìåäè÷íèõ
ïóíêòè. Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ ÊÌÄÀ Ëþäìèëà Êà÷óðîâà ïîâ³äîìèëà
“Õðåùàòèêó”, ùî ãîñòåé îáñëóãîâóâàòèìóòü
150 ìàøèí “øâèäêî¿ äîïîìîãè”. Ó ðàç³
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é äëÿ åêñòðåíîãî
òðàíñïîðòóâàííÿ ïàö³ºíò³â á³ëÿ ñòàä³îíó
ñòâîðÿòü ìàéäàí÷èêè äëÿ ïîñàäêè ãåë³êîï-
òåð³â

Óêðà¿íñüêèé êîíãðåñ 
âøàíóþòü ìåìîð³àëüíîþ 
äîøêîþ

Íà ôàñàä³ Íàö³îíàëüíî¿ ô³ëàðìîí³¿ Óêðà-
¿íè âñòàíîâëÿòü ìåìîð³àëüíó äîøêó ç òåê-
ñòîì: “Ó öüîìó áóäèíêó 19—21 êâ³òíÿ 1917
ðîêó â³äáóâñÿ Óêðà¿íñüêèé íàö³îíàëüíèé
êîíãðåñ, ÿêèé îçíàìåíóâàâ ïî÷àòîê Óêðà¿í-
ñüêî¿ ðåâîëþö³¿ 1917—1921 ðîê³â”. Òàêå ðîç-
ïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé ï³äïèñàâ íà âèêîíàííÿ
Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà ç ìåòîþ âøà-
íóâàííÿ ³ñòîðè÷íî¿ ïîä³¿. Çàáåçïå÷èòè âèãî-
òîâëåííÿ ³ âñòàíîâëåííÿ ïàì’ÿòíî¿ äîøêè
äîðó÷åíî Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè. Âèçíà÷èòè äæåðåëà
ô³íàíñóâàííÿ ìàº Ïå÷åðñüêà ðàéîííà äåðæ-
àäì³í³ñòðàö³ÿ. Âîíà òàêîæ ïîäáàº ïðî áëà-
ãîóñòð³é òåðèòîð³¿ á³ëÿ Íàö³îíàëüíî¿ ô³ëàð-
ìîí³¿ Óêðà¿íè

Òðàíñïîðò íàêðèºòüñÿ
“çåëåíîþ õâèëåþ”
Ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ç’ÿâèòüñÿ àâòîìàòèçîâàíà 
ñèñòåìà êåðóâàííÿ äîðîæí³ì ðóõîì

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора виїзн нарад КМДА про-
вели на об'є тах Шевчен ів-
сь ом районі. Ре онстр ція
центрально о п н т ре лювання
дорожньо о р х та б дівництво
розв'яз и допомож ть позб тися
заторів центрі міста. До Дня ін-
валідів — 2 р дня — запрацює
Центр реабілітації для дітей. Ре-
онстр юють та ож визначн
пам'ят район — ф ні лер.

Öüîãî ðîêó ïðàêòè÷íî çàâåðøàòü áóä³â-
íèöòâî äðóãî¿ ÷åðãè àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñ-
òåìè óïðàâë³ííÿ äîðîæí³ì ðóõîì. Ïðîåêò
âàðò³ñòþ 12,5 ìëí ãðí ïåðåäáà÷àº äîáóäî-
âó öåíòðàëüíîãî ïóíêòó êåðóâàííÿ, ïðî-
êëàäàííÿ 70 êì ë³í³é çâ’ÿçêó òà âñòàíîâ-

ëåííÿ 20 ñâ³òëîôîð³â. Íèí³ â ì³ñò³ ïðàöþ-
þòü 120 ñâ³òëîôîð³â, ùå 150 ó ñòàí³ ðåêîí-
ñòðóêö³¿. Çàãàëîì, çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó
òà ³íôîðìàòèçàö³¿ ²âàíà Øïèëüîâîãî, çà
òðè ðîêè â Êèºâ³ ïðàöþâàòèìå 572 ñâ³òëî-
ôîðè. Êð³ì òîãî, çà öåé ÷àñ îá³öÿþòü çà-
ïðîâàäèòè çà çàðóá³æíèì äîñâ³äîì “çåëå-
íó õâèëþ” äëÿ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó.
Äëÿ öüîãî âèä³ëÿòü äîðîæíþ ñìóãó òà çà-
ïðîâàäÿòü ñïåö³àëüíå àâòîìàòèçîâàíå ðåãó-
ëþâàííÿ. Íà äóìêó îïèòàíèõ “Õðåùàòè-
êîì” ôàõ³âö³â, öå äàñòü çìîãó ÷àñòêîâî ïî-
çáóòèñÿ çàòîð³â.   

Ùîá çàïîá³ãòè ïðîáêàì íà äîðîãàõ, äî
ê³íöÿ ðîêó ðîçøèðÿòü òðàíñïîðòíó ðîç-
â’ÿçêó íà ïåðåòèí³ âóë. Ùóñºâà òà Òèðàñ-
ïîëüñüêî¿. Äâîñìóãîâèé ïðî¿çä ï³ä ìîñòîì
ðîçøèðÿòü äî øåñòèñìóãîâîãî, ÿê ³ ðåøòó
äîðîãè. Çà êîøòè ³íâåñòîðà ïîðó÷ çáóäó-
þòü ï³äçåìíèé ï³øîõ³äíèé ïåðåõ³ä. Äëÿ îñ-
âîºííÿ ³íâåñòîðó çàïðîïîíóþòü äâ³ ä³ëÿí-
êè ïëîùåþ 400 êâ. ì. 

Íàñòóïíîãî ðîêó 100-ð³÷÷ÿ Êè¿âñüêîãî
çîîïàðêó ëþäèíîïîä³áí³ ìàâïè çóñòð³íóòü
ó íîâîìó âîëüºð³. Íà öåé îá’ºêò âèòðàòÿòü
9 ìëí 700 òèñ. ãðí. Ùå çà 870 òèñ. ãðí ï³ä-
ðåìîíòóþòü ïðèì³ùåííÿ äëÿ ñëîí³â. Äè-
ðåêòîð çîîïàðêó Ìèêîëà Âàñèëüöåâ ðîçïî-
â³â, ùî äî þâ³ëåþ çí³ìóòü ô³ëüì òà îïóá-
ë³êóþòü êíèãó ïðî Êè¿âñüêèé çîîïàðê. Âè-
ïóñòÿòü òàêîæ þâ³ëåéí³ ìàðêó é ìîíåòó.
Ìàéæå 500 ä³òåé ùîðîêó çìîæå ïðèéìàòè
Öåíòð ðàííüî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé-³íâàë³ä³â,
ÿêèé ñïîðóäæóþòü íà áàç³ êîëèøíüîãî äèò-
ñàäêà ¹ 403 íà âóë. Îëåíè Òåë³ãè. Îá’ºêò
ïëàíóþòü â³äêðèòè äî Äíÿ ³íâàë³äà, òîáòî
äî 2 ãðóäíÿ. Çàãàëüíà âàðò³ñòü ðîá³ò — ïî-
íàä 14 ìëí ãðí.

Ðåêîíñòðóêö³ºþ ôóí³êóëåðó çàéìàòè-
ìóòüñÿ ïðîòÿãîì 2008-ãî. Ïðèì³ùåííÿ 102-
ð³÷íîãî âåòåðàíà ïëàíóþòü ïåðåáóäóâàòè òà
çì³öíèòè íåñó÷³ êîíñòðóêö³¿. Ì³ñöÿ ïîñàä-
êè ³ âèñàäêè çðîáëÿòü çàêðèòèìè — äëÿ
êîìôîðòó ïàñàæèð³â õîëîäíî¿ ïîðè ðîêó.
Çàìîâëÿòü òàêîæ ïðîçîð³ âàãîíè
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Ó Êèºâ³ ïîá³ëüøàº ë³êàðåíü
Íà çàâòðàøí³é ñåñ³¿ Êè¿âðàäè äåïóòàòè ðîçãëÿíóòü 
ïèòàííÿ ñòâîðåííÿ íîâèõ ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â ó ñòîëèö³

Íà ÷åðãîâ³é ñåñ³¿ Êè¿âðàäè, ùî â³äáó-
äåòüñÿ ó ñåðåäó, ðîçãëÿíóòü ïèòàííÿ âëàñ-
íîñò³, ì³ñòîáóäóâàííÿ, çåìëåêîðèñòóâàí-
íÿ, ïðèâàòèçàö³¿ òà ³íøå.

Íà ñåñ³¿ ðîçãëÿíóòü ïèòàííÿ ñòâîðåí-
íÿ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íîãî çàêëà-
äó ïîë³êë³í³êà ¹ 4 äëÿ äîðîñëèõ Ñâÿ-
òîøèíñüêîãî ðàéîíó ç ìåòîþ îïòèì³çà-
ö³¿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ àìáóëàòîðíî-ïîë³êë³-
í³÷íî¿ äîïîìîãè äîðîñëîìó íàñåëåííþ.

Íîâà äèòÿ÷à ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³í³-
êà ìîæå ç’ÿâèòèñÿ ³ â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³, ÿêùî äåïóòàòè çàòâåðäÿòü â³äïî-
â³äíå ð³øåííÿ. Ì³ñöåì ðîçòàøóâàííÿ
íîâî¿ ë³êàðí³ ñòàíå Îáîëîíñüêèé ïðîñ-
ïåêò, 34-Ä.

Ùå îäíå ð³øåííÿ ùîäî ïèòàííÿ ðå-
àë³çàö³¿ “Ïðîåêòó åíåðãîçáåðåæåííÿ â
àäì³í³ñòðàòèâíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ áóä³â-
ëÿõ ì³ñòà Êèºâà”. Çã³äíî ç öèì äîêó-

ìåíòîì ïåðåäàäóòü îñíîâí³ çàñîáè, ùî
ïåðåáóâàþòü ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà òà
âñòàíîâëåí³ ó áþäæåòíèõ çàêëàäàõ, óñ-
òàíîâàõ.

Ðîçãëÿíóòü ð³øåííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ
ðîçòàøóâàííÿ áþâåò³â ó ñòîëèö³. Íà äà-
íèé ÷àñ ¿õ ê³ëüê³ñòü ñòàíîâèòü 203 îäè-
íèö³, 32 áþâåòíèõ êîìïëåêñè ïðîåêòó-
þòü. Çã³äíî ç³ ñõåìîþ â ñòîëèö³ ïåðåäáà-
÷àºòüñÿ áóä³âíèöòâî 101 íîâîãî áþâåò-
íîãî êîìïëåêñó â àäì³í³ñòðàòèâíèõ ðàéî-
íàõ ì³ñòà Êèºâà òà 14 áþâåòíèõ êîìïëåê-
ñ³â â ðàéîíàõ ïåðñïåêòèâíî¿ çàáóäîâè.
Âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà ñòàíîâèòèìå 67 ìëí
ãðí äî 2010 ðîêó, òà ùå 25 ìëí ãðí — ó
ïåð³îä 2010—2020 ðð.

Íà ñåñ³¿ ïîðóøàòü ïèòàííÿ ïðî ïåðå-
äà÷ó ðÿäó áóä³âåëü íàö³îíàëüíèõ çàêëàä³â
êóëüòóðè ç êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà ó äåðæàâíó
âëàñí³ñòü

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Завтра відб деться чер ова V сесія V с ли ання Київради. На поря-
до денний пленарно о засідання винесені питання власності, міс-
тоб д вання, земле орист вання, приватизації та інше. Серед пи-
тань, що роз лядатим ть, створення двох медичних за ладів
районах столиці, затвердження розташ вання бюветів Києві, пе-
редача б дівель національних за ладів льт ри з ом нальної
власності державн власність.



Â³êòîðà Þùåíêà
îõîïèëî ïîë³òè÷íå
áåçñèëëÿ
Òàê ââàæàþòü óêðà¿íñüê³
ïîë³òîëîãè

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Президент У раїни Ві тор Ющен о
с мнівається в створенні широ ої
оаліції парламенті та в аз є на
помил и Партії ре іонів. Він вва-
жає, що "Універсал національної
єдності" не працює, та в отре о о-
лосив війн політичній ор пції.
Політоло и в аз ють на політичне
безвілля Президента.

Â÷îðà Ïðåçèäåíò âèð³øèâ ïîñï³ëêóâàòèñÿ
ç æóðíàë³ñòàìè íåôîðìàëüíî — íà âóëèö³ ó
äâîð³ âëàñíîãî Ñåêðåòàð³àòó. Ïðîòå ñàìà ðîç-
ìîâà âèÿâèëàñÿ âåëüìè ôîðìàëüíîþ. Â³êòîð
Þùåíêî âêîòðå íàãàäàâ, ùî âèáîðè äî Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè, ÿê³ ïðîâîäèòèìóòü 30 âåðåñíÿ,
çàêîíí³. “Í³ÿêî¿ ïðàâîâî¿ ðåâ³ç³¿ âèáîð³â íå
áóäå”,— çàÿâèâ Ïðåçèäåíò òà çàçíà÷èâ, ùî
éîãî çàñìó÷óº ïåðåäâèáîðíà êàìïàí³ÿ, îñ-
ê³ëüêè ´ðóíòóºòüñÿ âîíà “àáî íà ñïåêóëÿö³¿,
àáî íà ïðîòèñòîÿíí³”.

Ïðîòå ñàì ãëàâà äåðæàâè, ñõîæå, íå äóæå
ñïðèÿº óíèêíåííþ òîãî ñàìîãî ïðîòèñòîÿí-
íÿ. Þùåíêî âèñëîâèâ ñóìí³â ùîäî ñòâîðåí-
íÿ êîàë³ö³¿ ì³æ áëîêîì “Íàøà Óêðà¿íà —
Íàðîäíà Ñàìîîáîðîíà” òà Ïàðò³ºþ ðåã³îí³â
ó ìàéáóòíüîìó ïàðëàìåíò³. Öÿ ³äåÿ, çà ñëî-
âàìè Ïðåçèäåíòà, íå äîäàº éîìó îïòèì³çìó.
Çîêðåìà êàæó÷è ïðî ìîæëèâ³ñòü îá’ºäíàííÿ
ïîë³òè÷íèõ ñèë ó ìàéáóòíüîìó ïàðëàìåíò³,
â³í íàãîëîñèâ: âàðòî äóìàòè ïðî îá’ºäíàííÿ
íå “ç êèì”, à “íàâêîëî ÷îãî”. Îñòàííÿ ôðà-
çà ïðîçâó÷àëà òàê, ùî ìîæíà áóëî çðîçóì³-
òè: “íàâêîëî êîãî”. Îñü íà òèõ, õòî íå õî÷å
îá’ºäíóâàòèñÿ íàâêîëî êîãî òðåáà, ãëàâà äåð-
æàâè ³ ñêåðóâàâ ãðîìè òà áëèñêàâêè. “Ïàð-
ò³ÿ ðåã³îí³â ìèíóëîãî ðîêó ïðèïóñòèëàñÿ ñåð-
éîçíî¿ ïîìèëêè... ùèðî, â³äêðèòî íå ï³äòðè-
ìàâøè “Óí³âåðñàë íàö³îíàëüíî¿ ºäíîñò³”,
÷èì, ïî ñóò³, â³äêëèêàëà ñâ³é ï³äïèñ”,— íà-
ãîëîñèâ Þùåíêî,

Íàñòóïíèìè “âîðîãàìè íàðîäó” Â³êòîð
Àíäð³éîâè÷ ââàæàº ÑÏÓ ³ ÊÏÓ, ÿê³ ³í³ö³-
þþòü ðåôåðåíäóì íåäîâ³ðè Ïðåçèäåíòîâ³, é
ïîîá³öÿâ íå äàâàòè ¿ì äëÿ öüîãî ï³äñòàâ.
Ïðåçèäåíò òàêîæ çàóâàæèâ, ùî â Óêðà¿í³
“³ñòîðè÷íî ñêëàëîñÿ” ñï³ââ³äíîøåííÿ ñèë
“50 íà 50”, ³ êîëè ÿêàñü ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ íà-
ìàãàòèìåòüñÿ ïîâîäèòèñÿ òàê ñàìî áðóòàëü-
íî, çàñòîñîâóâàòè êîðóïö³éí³ ñõåìè òà ³ãíî-
ðóâàòè îïîçèö³þ, ÿê öå áóëî ó ïîïåðåäíüî-
ìó ïàðëàìåíò³, òî ¿¿ ïîë³òèêà “íå ìàòèìå
æîäíî¿ ïåðñïåêòèâè”. Íà äóìêó Â³êòîðà
Þùåíêà, Óêðà¿í³ ïîòð³áíà íå áîðîòüáà ïî-
ë³òè÷íèõ ñèë ì³æ ñîáîþ, à çìàãàííÿ ïðî-
ãðàì. Êåð³âíèê äåðæàâè âèñëîâèâ ãîòîâí³ñòü
ï³äòðèìàòè ïðîïîçèö³þ áóäü-ÿêî¿ ïîë³òè÷-
íî¿ ñèëè, “ÿêùî âîíà ñïðÿìîâàíà íà êîí-
ñîë³äàö³þ íàö³¿”. Àëå ùî ðîáèòèìåìî, êîëè
òàêèõ ñèë íå ñòàíå, æóðíàë³ñòàì íå ïîÿñíèâ.
“Ç òðüîõ ïðîðèâ³â ïîòð³áíî ðîáèòè îäèí”,—
çàÿâèâ â³í, ìàþ÷è íà óâàç³ âëàñí³ ñîö³àëüí³
³í³ö³àòèâè.

“Ïðåçèäåíò íèí³ ï³äòðèìóº ïðîïðåçèäåíò-
ñüêèé áëîê íå â³ä õîðîøîãî æèòòÿ”,— ïåðå-
êîíóº “Õðåùàòèê” Àíäð³é ªðìîëàºâ. “Ï³ñ-
ëÿ çëåòó ð³âíÿ ï³äòðèìêè “Íàøà Óêðà¿íà”
ïåðåæèâàº ïåð³îä ñòàãíàö³¿ — çì³íà êîëåê-
òèâíîãî îáðàçó ñèëè, íåâèçíà÷åí³ñòü ë³äåð-
ñòâà. Þùåíêî çìóøåíèé, íàâ³òü íå çàâæäè
çà áàæàííÿì, ïðàöþâàòè ÿê ïðåçèäåíòñüêèé
ðåêëàìíèé â³ää³ë áëîêó. ßêùî â³í â³äñòîðî-
íèòüñÿ — ÍÓ—ÍÑ ìàòèìå ã³ðøèé ðåçóëü-
òàò”,— ââàæàº åêñïåðò. Íà äóìêó ïîë³òîëî-
ãà, Â³êòîð Þùåíêî ñòàâ çàðó÷íèêîì âëàñíî¿
ïîë³òè÷íî¿ ñèëè, àäæå áàãàòî ïðåäñòàâíèê³â
áëîêó ðîçóì³þòü, ùî äëÿ íèõ Ïðåçèäåíò º
ëèøå “ïîë³òè÷íèì òðàìïë³íîì” ó ¿õí³é âëàñ-
í³é êàð’ºð³.

Íàòîì³ñòü ïîë³òîëîã Â³êòîð Íåáîæåíêî
ïðèïóñêàº, ùî Â³êòîðîâ³ Þùåíêó áðàêóº ñè-
ëè âîë³. “Ìîæëèâî, éîìó íå âèñòà÷àº ñèëè
âîë³, ùîá äèñòàíö³þâàòèñÿ. Þùåíêî ìàº áó-
òè Ïðåçèäåíòîì óñ³º¿ Óêðà¿íè. Çâè÷àéíî, â³í
ìàº ïðàâî ãîâîðèòè ïðî ñâî¿ ïîë³òè÷í³ ñèì-
ïàò³¿, àëå íå ìîæíà ñòàâèòè îäíó ïîë³òè÷íó
ñèëó âèùå çà ³íø³”,— ïåðåêîíàíèé ïàí Íå-
áîæåíêî
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òà òÿæêèé ïîäèõ 
àâò³âîê íàéá³ëüøå 
òóðáóþòü êèÿí

За інчення.
Почато на 1-й стор.

Çà ðåçóëüòàòàìè îïèòóâàííÿ ìåøêàí-
ö³â ñòîëèö³ âèÿâèëîñÿ, ùî íàéá³ëüø
âàæëèâîþ ñåðåä åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì ó
Êèºâ³ º çíèùåííÿ çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà.
Òàêó äóìêó âèñëîâèëè 73,6 % îïèòóâà-
íèõ. Òàêîæ âàæëèâîþ ïðîáëåìîþ êèÿíè
ââàæàþòü âåëèêèé ð³âåíü çàãàçîâàíî-
ñò³ — 71,6 %. ßêùî çåëåíà çîíà íàé-
á³ëüø òóðáóº êèÿí ìàéæå ó âñ³õ ðàéîíàõ,
òî ó Ïå÷åðñüêîìó òà Äí³ïðîâñüêîìó
ïðîáëåìó çàãàçîâàíîñò³ ìåøêàíö³ öèõ
ðàéîí³â ïîñòàâèëè íà ïåðøå ì³ñöå. Ïî-
íàä äâ³ òðåòèíè îïèòàíèõ (66,7 %) ââà-
æàþòü ñì³òòÿ íà âóëèöÿõ íå ìåíø âàæ-
ëèâîþ ïðîáëåìîþ ñòîëèö³. Íàéìåíøèé
â³äñîòîê ãîëîñ³â ùîäî ö³º¿ ïðîáëåìè â³ä-
äàíî ìåøêàíöÿìè Ïîä³ëüñüêîãî òà Äàð-
íèöüêîãî ðàéîí³â. Äâà ç ïîëîâèíîþ â³ä-
ñîòêè îïèòàíèõ âàãàëèñÿ ç â³äïîâ³ääþ òà
òðîõè ìåíøå, í³æ äâà â³äñîòêè, äàëè ³í-
ø³ â³äïîâ³ä³ (1,8 %).

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

Альберт ПОТАПОВ,
“Хрещати ”

Олена ЮРЛОВСЬКА,
ба аторазова параолімпійсь а чемпіон а:
— Знищення зелених насаджень в місті є д же нас щною і важливою проблемою. Чи садила я дерева? Справа в том , що я жив в

приватном б дин , і неодноразово саджала себе на ділянці дерева. А та , о рім сво о б дин , то ні. У мене не б ло та ої можли-
вості.
Андре ТAH, дизайнер:
— Я не зовсім з оден з тим, що основна е оло ічна проблема столиці — це проблема знищення зелених насаджень. Є інша, ло-

бальніша і всім відома проблема — це Чорнобиль і йо о наслід и. Мені здається вона важливішою і та ою, що вима ає постійної ва-
и з бо людей. А що стос ється зелені, то Києв ріх с аржитися. В порівнянні з іншими містами, та ими, я Нью-Йор або Париж,
нас д же ба ато дерев. Ви знаєте, в своєм житті я посадив лише іль а дерев і ті бать ів на дачі. Це б ло ро ів п’ять том .

1 Знищення зеленої зони 73,6
2 Високий рівень загазованості 71,6
3 Брудні вулиці (розкидане сміття) 66,8
4 Інші 1,8
5 Складно відповісти 2,5
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×è ñàäæàëè âè äåðåâà?

Çåëåí³ ëåãåí³ ñòîëèö³

“Çà ñâî¿õ” â î÷³êóâàíí³ Â³ðè
à Îëåêñàíäð Âîëêîâ î÷³êóº Ëåîí³äà Êó÷ìó
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Сит ація з бло ом Вєр и Сердюч и починає на а-
д вати дете тив. Адже сам Андрій Данил о досі
не визначився, чи хоче б ти лідером бло сво о
імені. Політоло и бляться в прип щеннях, що
саме альм є реєстрацію бло .

Ñïðàâä³, ÿêùî îäíà ç äâîõ åïàòàæíèõ ñèë ñó÷àñíèõ ïåðåãî-
í³â ïî÷èíàº âõîäèòè â êðèçó, òî öå âèêëèêàº çàïèòàííÿ, àäæå
ï³øëè ÷óòêè, ùî Äàíèëêî íà ç’¿çä³ áóâ. “Õðåùàòèêó” âäàëîñÿ
ç’ÿñóâàòè, ùî ë³äåð áëîêó ñåðåä ñâî¿õ ïîë³òè÷íèõ øàíóâàëüíè-
ê³â íå ç’ÿâèâñÿ. Ïåâíî, ïîæàðòóâàâ. Íàâ³òü ïðåäñòàâíèêè áëî-
êó òåïåð íå ìîæóòü ñïðîãíîçóâàòè, ÷è áóäå “ç³ðêà” ¿õ î÷îëþ-
âàòè. Ïðîòå îô³ö³éíèé ñàéò Áëîêó Âºðêè Ñåðäþ÷êè ïîâ³äîì-
ëÿº, “ñåðäþ÷ê³âö³” íàëàøòîâàí³ îïòèì³ñòè÷íî ³ âïåâíåí³ ó ïî-
äîëàíí³ òðüîõâ³äñîòêîâîãî áàð’ºðó. ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòè-
êó”, íàéáëèæ÷èì ÷àñîì áóäå íàïèñàíå çâåðíåííÿ äî Àíäð³ÿ Äà-
íèëêà ç ïðîïîçèö³ºþ î÷îëèòè áëîê “Çà ñâî¿õ!”

“Äî 25 ñåðïíÿ ùå ìîæíà óõâàëèòè ð³øåííÿ ùîäî ó÷àñò³ áëî-
êó ó âèáîðàõ. Àëå ñàì Àíäð³é Äàíèëêî ùå íå âèçíà÷èâñÿ”,—
ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ²ãîð Äóøèí, ïðîòå â³ä äåòàëüíèõ êî-
ìåíòàð³â â³äìîâèâñÿ. “Ïðè¿äå íàø ë³äåð — ïðî âñå çàïèòàºòå.
Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ º íà íàøîìó ñàéò³. À ÿ íå êîìåíòóâàòè-
ìó. Íå õî÷ó áóòè ç³ðêîþ. Ç³ðêà ó íàñ îäíà — Âºðêà Ñåðäþ÷-
êà”,— çàçíà÷èâ ²ãîð Äóøèí.

Ó íåä³ëþ â³äáóâñÿ ç’¿çä Áëîêó “Êó÷ìà”, íà ÿêîìó åêñ-ïðåçè-
äåíò âçÿâ ïðèêëàä ç Àíäð³ÿ Äàíèëêà ³ íå ïðèéøîâ. Ìîæå, ñà-
ìå òîìó êîëèøí³é “äèðåêòîð-ðîçïîðÿäíèê” ïàðëàìåíòó Îëåê-
ñàíäð Âîëêîâ òàê “ïðîéøîâñÿ” íåíîðìàòèâíîþ ëåêñèêîþ ïî
Â³êòîðó Þùåíêó òà Â³êòîðó ßíóêîâè÷ó? ßê êàæóòü, ïîãàíèé
ïðèêëàä çàðàçíèé Віра, повернися!
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“Òðî¿öüêèé” ïåðå¿äå 
äî ªâðî-2012
Ïðîáëåìó ùîäî ïåðåíîñó òîðãîâî-ðîçâàæàëüíîãî öåíòðó óðÿä çâàëèâ íà ñòîëè÷íó âëàäó
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора відб лася спільна
нарада Міністерства У ра-
їни справах сім'ї, молоді
та спорт і Міністерства
е ономі и У раїни, при-
свячена під отовці прове-
дення фінальної частини
Євро-2012. На неї, о рім
столично о ерівництва,
запросили представни ів
тих міст, я і візьм ть
часть міжнародном
ф тбольном т рнірі. На
засіданні об оворювали
я ор анізаційні питання,
та і проблемні.

Ñåðåä íèõ íàéãîëîâí³øîþ âè-
çíàíî ñèòóàö³þ, ùî ñòàëàñÿ íàâ-
êîëî ÒÐÖ “Òðî¿öüêèé”. Âèð³-
øèëè, ùî ïîøóêîì êîìïåíñà-
òîð³â äëÿ âëàñíèê³â áóä³âíèöòâà
òà âèçíà÷åííÿì ì³ñöÿ äëÿ ñïî-
ðóäæåííÿ íîâîãî êîìïëåêñó ïå-
ðåéìàòèìåòüñÿ ÊÌÄÀ. Çà ñëîâà-
ìè ì³í³ñòðà ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìî-
ëîä³ òà ñïîðòó Â³êòîðà Êîðæà,
÷àñ åéôîð³¿ ç ïðèâîäó òîãî, ùî
íàøà äåðæàâà ïðèéìàòèìå ô³-
íàëüíó ÷àñòèíó ªâðî-2012, ìè-
íóâ. “Óñï³øíîìó âèêîíàííþ
âñ³õ çàïëàíîâàíèõ çàõîä³â çíà÷-
íî ñïðèÿòèìå óðÿäîâà ïðîãðà-
ìà,— çàçíà÷èâ â³í.— Äî òîãî æ
ïèòàííÿ ï³äãîòîâêè äî ªâðî-
2012 íà ïîñò³éíîìó êîíòðîë³
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ³ ïðåì’ºð-
ì³í³ñòðà”.

Â³í äîäàâ, ùî, íà æàëü, ùå íå
âñ³ äîðó÷åííÿ îðãêîì³òåòó âèêî-
íóþòü â÷àñíî ³ ÿê ãîäèòüñÿ. Îä-
í³ºþ ç ïðè÷èí òîãî º áðàê äîñâ³-
äó â ïðîâåäåíí³ ìàñøòàáíèõ çà-
õîä³â òàêîãî ð³âíÿ. Çà ñëîâàìè
ïàíà Êîðæà, áîëþ÷îþ ïðîáëå-
ìîþ íàðàç³ çàëèøàºòüñÿ ñèòóàö³ÿ,
ùî âèíèêëà íàâêîëî ÒÐÖ “Òðî-
¿öüêèé”. “Õî÷à âæå îñòàòî÷íî âè-
ð³øèëè, ùî íåäîáóäîâó ìàþòü
ïîâí³ñòþ äåìîíòóâàòè, ÷îìóñü í³-

ÿê³ ðîáîòè ç öüîãî ïðèâîäó é äî-
ñ³ íå ðîçïî÷àòî,— êîíñòàòóâàâ
Â³êòîð Êîðæ.— À öå íàéá³ëüøå
õâèëþâàòèìå 8 äèðåêòîð³â ç ð³ç-
íèõ äåïàðòàìåíò³â ÓªÔÀ ï³ä ÷àñ
íàðàäè ó âåðåñí³”.

Â³í òàêîæ äîäàâ, ùî âæå ó ñ³÷-
í³ 2008-ãî ïî÷íåòüñÿ ðåêîí-
ñòðóêö³ÿ ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé”.
“Ùî æ ñòîñóºòüñÿ “Òðî¿öüêîãî”,
òî ïðîáëåìà öå íàäçâè÷àéíî
âàæëèâà,— ïåðåêîíàíèé â³í.—

Òîìó ìè ðîçðàõîâóºìî íà êîíñ-
òðóêòèâíó ïîçèö³þ ñòîëè÷íî¿
àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêà ìàº áóòè ãî-
ëîâíîþ ó âèð³øåíí³ öüîãî ïè-
òàííÿ. Òîáòî ó âèçíà÷åíí³ êîì-
ïåíñàòîð³â äëÿ ïîâåðíåííÿ â³ä-
øêîäóâàíü ³íâåñòîðàì ³ íàäàí-
íÿ ¿ì ³íøîãî ì³ñöÿ äëÿ áóä³â-
íèöòâà. Ïîë³òè÷íå ð³øåííÿ ç
öüîãî ïðèâîäó âæå ïðèéíÿòî,
òîæ âîíî íå ï³äëÿãàº îáãîâîðåí-
íþ”.

Êîìåíòóþ÷è äëÿ “Õðåùàòèêà”
ñëîâà ì³í³ñòðà, ïåðøèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãî-
ëóá÷åíêî ñêàçàâ, ùî ñòîëè÷íà
âëàäà âèêîíóâàòèìå âñ³ äîðó÷åí-
íÿ, ÿê³ îòðèìóâàòèìå â³ä âèêî-
íàâ÷î¿ âëàäè.

Çàñòóïíèê ì³í³ñòðà åêîíîì³êè
Óêðà¿íè Îêñàíà Ñëþñàðåíêî ïî-
â³äîìèëà ïðî ïîòðåáó ñòâîðåííÿ
ºäèíîãî ³íâåñòèö³éíîãî â³êíà.
“Àäæå ÷èìàëî â³ò÷èçíÿíèõ ³ çà-

ðóá³æíèõ á³çíåñìåí³â óæå âèñëî-
âèëè ñâîº áàæàííÿ âêëàäàòè ãðî-
ø³ â ï³äãîòîâêó ªâðî-2012,— ðîç-
ïîâ³ëà ïàí³ Ñëþñàðåíêî.— Òàêèì
÷èíîì ìîæíà äîìîãòèñÿ, ùîá äî-
ëÿ ³íâåñòèö³é ñòàíîâèëè 9 äî 1
(äå 9 — êîøòè ³íâåñòîð³â ³ 1 —
íàäõîäæåííÿ ç äåðæàâíîãî áþ-
äæåòó). Ïåðåêîíàíà, ùî ÷èìàëî
ïèòàíü âèð³øàòü ó æîâòí³ ï³ä ÷àñ
ïðîâåäåííÿ ó Êèºâ³ ªâðîïåé-
ñüêîãî á³çíåñ-ôîðóìó”

Один із прое тів ре онстр ції НСК “Олімпійсь ий” передбачає йо о на риття

“Êè¿âì³ñüêáóä” âïóñòèâ íîâîñåë³â 
Ñòîëè÷íà êîìïàí³ÿ-çàáóäîâíèê âèð³øèëà æèòëîâå ïèòàííÿ äëÿ 378 ðîäèí

Ïðåçèäåíò ÕÊ “Êè¿âì³ñüêáóä”
Ïåòðî Øèëþê ðîçïîâ³â, ùî äëÿ
êîìïàí³¿ ñòàëî äîáðîþ òðàäèö³ºþ
ï³ä ÷àñ çäàâàííÿ áóäèíêó ïîêàçà-
òè, ÿê ìîâèòüñÿ, òîâàð ëèöåì. Çà
éîãî ñëîâàìè, ïåðåâàãàìè íîâîãî
áóäèíêó ñòàëè ïîë³ïøåíå ïëàíó-
âàííÿ, âèñîêèé êîåô³ö³ºíò ñò³é-
êîñò³, ñó÷àñíà “ñòîëÿðêà”, êåðà-
ì³÷íå îñíàùåííÿ òðàíçèòíèõ ïðè-
ì³ùåíü, âåíòèëüîâàíèé òåïëèé

ôàñàä òà áàãàòî ³íøîãî. “Öå áó-
äèíîê çàâòðàøíüîãî äíÿ. ² âè íå
ïîøêîäóºòå çà âêëàäåíèìè ãð³ø-
ìè”,— çàïåâíèâ ³íâåñòîð³â ïàí
Øèëþê. Â³í ïåðåêîíàíèé, ùî çà
ð³ê âàðò³ñòü òàêîãî æèòëà çðîñòå
íà 50—60%. ² âñå-òàêè ïðåçèäåíò
êîìïàí³¿ çàïåâíèâ, ùî îñåë³ â³ä
“Êè¿âì³ñüêáóäó” ³ íàäàë³ çàëèøà-
òèìóòüñÿ äîñòóïíèìè äëÿ ñåðåä-
íüîãî êëàñó. “Ìè áóäóºìî òàê ñà-

ìî ÿê³ñíî, ÿê ³ êîìïàí³¿, ùî ïî-
çèö³þþòü ñåáå ÿê áóä³âíèêè “åë³ò-
íîãî” æèòëà. Àëå ìè íå ïåðåïëà-
÷óºìî ãðîø³ íàøèõ ³íâåñòîð³â çà
äîðîã³ ³ìïîðòí³ ìàòåð³àëè, áî âè-
êîðèñòîâóºìî íå ìåíø ÿê³ñí³ â³ò-
÷èçíÿí³”,— ïîÿñíèâ ïîë³òèêó
êîìïàí³¿ Ïåòðî Øèëþê.

Íà÷àëüíèê ÄÁÊ-3 — ãåíåðàëü-
íîãî ï³äðÿäíèêà, ÿêèé çâîäèâ
ä³ì, — Â³òàë³é Äîðîøåíêî ðîçïî-
â³â, ùî “êðàñåíü íàðîäæóâàâñÿ ó
æîðñòêîìó ïðîòèñòîÿíí³”. Ìåø-
êàíö³ ñóñ³äí³õ áóäèíê³â âèñòóïà-
ëè ïðîòè áóä³âíèöòâà. “Çà ï³âòî-
ðà ðîêó ìè ê³ëüêà ðàç³â çóñòð³÷à-
ëèñÿ ç íèìè ³ ïåðåêîíóâàëè, ùî
¿õí³ ïðàâà àæ í³ÿê íå ïîðóøóþòü,
à íàâïàêè, òåðèòîð³þ îáëàãîðî-
äÿòü”,— ðîçïîâ³â ïàí Äîðîøåí-
êî. Çà éîãî ñëîâàìè, ÄÁÊ-3 óêëàâ
ùå é 3,5 òèñ. êâ. ì ïëèòêè äîâêî-
ëà áóäèíêó. Òàêîæ Â³òàë³é Äîðî-
øåíêî ïîâ³äîìèâ, ùî â íîâîáó-

äîâ³ ïðîäîâæóº ä³ÿòè îïîðíèé
ïóíêò äëÿ ³íâåñòîð³â, êóäè íîâî-
ñåëè ìîæóòü çâåðòàòèñÿ ç íàé-
ìåíøèìè çàóâàæåííÿìè. Âñ³ íå-
äîë³êè îäðàçó âèïðàâëÿòü.

Äî ñëîâà, ïðåçèäåíò “Êè¿â-
ì³ñüêáóäó” Ïåòðî Øèëþê ðîçïî-
â³â êîðåñïîíäåíòîâ³ “Õðåùàòè-
êà”, ùî íå ìåíøèé ñïðîòèâ íà-
ñåëåííÿ âèíèê ³ íà îá’ºêòàõ, ïðè-
çíà÷åíèõ äëÿ ïîñòðàæäàëèõ â³ä
“Åë³òà-öåíòðó”. Íà ñåñ³þ Êè¿â-
ðàäè 22 ñåðïíÿ âèíåñåíî ïèòàí-
íÿ îðåíäè ïîêè ùî ëèøå ïî

òðüîõ êîíêðåòíèõ ä³ëÿíêàõ ï³ä öå
áóä³âíèöòâî. “Ìè ³ ðåøòó áóäó-
âàòèìåìî, ÿêùî íå çàâàæàòèìóòü.
Êàòåãîðè÷íèé ñïðîòèâ ìàºìî
ñüîãîäí³ â³ä æèòåë³â íà Ãåðî¿â
Ñòàë³íãðàäà òà Ïîçíÿêàõ”,— ñêà-
çàâ ïàí Øèëþê. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, êîìïàí³ÿ ðàçîì ³ç ïîñòðàæ-
äàëèìè â³ä “Åë³òà-öåíòðó” éòèìå
äî íàðîäó. “Ïîÿñíèìî ¿ì, ùî ä³º-
ìî íå ñò³ëüêè â êîìåðö³éíèõ ³í-
òåðåñàõ, ÿê ç ìåòîþ äîïîìîãòè
ëþäÿì ó á³ä³”,— çàçíà÷èâ Ïåòðî
Øèëþê

ХК “Київмісь б д” за перше півріччя ввела в е спл атацію 800 тис. в.
м житла. За алом за 2007 рі план ють ввести в е спл атацію 1,3 млн
в. м — на рівні 2006 ро . За 2006-й омпанія освоїла 3,8 млрд рн а-
піталов ладень, що становить 10 % за ально о об’єм по У раїні.
2006 рі омпанія за інчила з приб т ом 15,98 млн рн. До ХК “Київ-
місь б д” входять 98 омпаній, отрі працюють на рин б дівництва та
б дівельних матеріалів.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

У с бот холдин ова омпанія "Київмісь б д" від рила
для своїх інвесторів двері ново о б дин . У 22-повер-
хівці на просп. Перемо и, 19-а 378 вартир: одно ім-
натних — 63, дво імнатних — 189, три імнатних — 126.
Зводили її півтора ро . Переважна іль ість новосе-
лів — молодь. Почат ова вартість вадратно о метра
становила 3 тис. рн. Попри помірн цін , б дино об-
ладнаний за с часними техноло іями.
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ПРАВОСЛАВНИЙ КАЛЕНДАР

21 ñåðïíÿ
Ñåäìèöÿ 13-òà ï³ñëÿ Ï’ÿ-

òèäåñÿòíèö³. Ñâÿòèòåëÿ Åì³-
ë³àíà, ñïîâ³äíèêà, ºïèñêîïà
Êèçèöüêîãî (815—820). Ïðå-
ïîäîáíîãî Ãðèãîð³ÿ, ³êîíî-
ïèñöÿ Ïå÷åðñüêîãî, â Áëèæ-
í³õ ïå÷åðàõ (Õ²²). Ïåðåíåñåí-
íÿ ìîùåé ïðåïîäîáíèõ Çî-
ñèìè i Ñàâàò³ÿ Ñîëîâåöüêèõ
(1566). Ñâÿòèòåëÿ Ìèðîíà,
÷óäîòâîðöÿ, ºïèñêîïà Êðèò-
ñüêîãî (áëèçüêî 350). Ïðåïî-
äîáíîãî Ãðèãîð³ÿ Ñèíà¿òà
(Õ²V). Òîëçüêî¿ ³êîíè Áîæî¿
Ìàòåð³. Òðèâàº Óñïåíñüêèé
ï³ñò.

22 ñåðïíÿ
Àïîñòîëà Ìàòô³ÿ (áëèçüêî

63). Ïðåïîäîáíîãî Ïñîÿ ªãè-
ïåòñüêîãî (²V). Ïðîñëàâëåííÿ
ïðåïîäîáíîãî Ëàâðåíò³ÿ ×åð-
í³ã³âñüêîãî. Ñîáîð Ñîëîâåöüêèõ ñâÿòèõ.

23 ñåðïíÿ
Ìó÷åíèê³â àðõ³äèÿêîíà Ëàâðåíò³ÿ, Ñèêñòà ïàïè, Ôåëiêèñèìà i Àãà-

ï³òà äèÿêîí³â, Ðîìàíà, Ðèìñüêèõ (258).
24 ñåðïíÿ

Ìó÷åíèêà àðõ³äèÿêîíà ªâïëà (304). Ïðåïîäîáíîìó÷åíèê³â Ôåîäî-
ðà i Âàñèë³ÿ Ïå÷åðñüêèõ, ó Áëèæí³õ ïå÷åðàõ (1098). Ïðåïîäîáíîãî Ôå-
äîðà, êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, Ïå÷åðñüêîãî, ó Äàëüí³õ ïå÷åðàõ (áëèçüêî
1438). Ìó÷åíèö³ Ñóñàííè, ä³âè, i ç íåþ Ãàÿ, ïàïè Ðèìñüêîãî, Ãàâè-
íiÿ, ïðåñâ³òåðà, Êëàâä³ÿ, Ìàêñèìà, Ïðåïåäèãíè, Îëåêñàíäðà i Êóôiÿ
(295—296). Ïðåïîäîáíîãî ²îàííà çàòâîðíèêà, Ñâÿòîãîðñüêîãî.

25 ñåðïíÿ
Ìó÷åíèê³â Ôîò³ÿ é Àíèêèòè òà áàãàòüîõ ç íèìè (305—306). Ñâÿ-

ùåííîìó÷åíèêà Îëåêñàíäðà, ºïèñêîïà Êîìàíñüêîãî (²²²).
26 ñåðïíÿ

Íåä³ëÿ 13-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³. Â³ääàííÿ ñâÿòà Ïðåîáðàæåííÿ
Ãîñïîäíüîãî. Ïåðåíåñåííÿ ìîùåé ïðåïîäîáíîãî Ìàêñèìà Ñïîâ³äíè-
êà (662). Çíàéäåííÿ ìîùåé áëàæåííîãî Ìàêñèìà, Õðèñòà ðàäè þðî-
äèâîãî, Ìîñêîâñüêîãî (áëèçüêî 1547). Ñâÿòèòåëÿ Òèõîíà, ºïèñêîïà
Âîðîíåçüêîãî, Çàäîíñüêîãî ÷óäîòâîðöÿ (1783). Ìó÷åíèê³â ²ïîëèòà,
²ðèíåÿ, Àâóíäiÿ i ìó÷åíèö³ Êîíêîðäi¿ â Ðèìi (258). Ì³íñüêî¿ (1500),
“Ïîì’ÿêøåííÿ çëèõ ñåðäåöü” (“Ñåìèñòðiëüíà”, 1830) òà éìåíîâàíî¿
“Ñòðàñíà” (1641) ³êîí Áîæî¿ Ìàòåð³.

* * *
²êîíà â³äîáðàæóº ºâàíãåëüñüêó ðîçïîâ³äü ïðî òå, ÿê íà ñîðîêîâèé

äåíü ï³ñëÿ Ð³çäâà Õðèñòîâîãî ïðàâåäíèé Éîñèô ³ Ïðåñâÿòà Ä³âà Ìà-
ð³ÿ ïðèíåñëè Áîãîíåìîâëÿ â õðàì äëÿ çâåðøåííÿ íàä Íèì îáðÿä³â çà
çàêîíîì Ìîéñåÿ. Ó õðàì³ ¿õ çóñòð³â ñâÿòèé ñòàðåöü Ñèìåîí, ÿêèé îïî-
â³ñòèâ óñ³õ ïðèñóòí³õ, ùî öå Äèòÿ º Ìåñ³ÿ. Çâåðòàþ÷èñü äî Áîæî¿ Ìà-
òåð³, ïðàâåäíèé Ñèìåîí ñêàçàâ: “Îñü ïðèçíà÷åíèé Öåé áàãàòüîì íà
ïàä³ííÿ é óñòàâàííÿ â ²çðà¿ë³, ³ íà çíàê ñïåðå÷àííÿ,— ³ ìå÷ äóøó ïðî-
øèº ñàì³é æå òîá³,— ùîá â³äêðèëèñü äóìêè ñåðäåöü áàãàòüîõ!”

Ñèìâîë³÷íî ñêîðáîòà Áîãîìàòåð³ íà ³êîí³ ïîêàçàíà ñ³ìîìà ñòð³ëàìè,
ùî ïðîíèêàþòü ̄ ¿ ñåðöå. “Ñåìèñòðiëüíà” ìàº áëàãîäàòü ïðèìèðÿòè âî-
ðîãóþ÷èõ ³ óïîêîðþâàòè íåñòðèìíèé ãí³â. Ç â³ðîþ ³ ëþáîâ’þ çâåðòàþ-
òüñÿ äî öüîãî îáðàçó Öàðèö³ Íåáåñíî¿ â³ðóþ÷³: “Ïîì’ÿêøè íàø³ çë³
ñåðöÿ, Áîãîðîäèöå, ³ íàïàñò³ òèõ, ùî íåíàâèäÿòü íàñ, óãàñè, ³ âñÿê³ ïðè-
êðîñò³ äóø íàøèõ ðîçð³øè, íà Òâ³é áî ñâÿòèé îáðàç äèâëÿ÷èñü, Òâî-
¿ì ñòðàæäàííÿì ³ ìèëîñåðäÿì ïðî íàñ çâîðóøóºìîñÿ ³ ðàíè Òâîÿ ö³-
ëóºìî, ñòð³ë æå íàøèõ, Òåáå ðîçäèðàþ÷èõ, æàõàºìîñÿ. Íå äàé íàì, Ìà-
òè Áëàãîñåðäíà, ó æîðñòîêîñåðäîñò³ íàø³é ³ â³ä æîðñòîêîñåðäîñò³ áëèæ-
í³õ çàãèíóòè, Òè áî âî³ñòèíó çëèõ ñåðäåöü ïîì’ÿêøåííÿ”.

27 ñåðïíÿ
Ñåäìèöÿ 14-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³. Ïåðåäñâÿòî Óñï³ííÿ Ïðåñâÿòî¿

Áîãîðîäèö³. Ïðîðîêà Ìèõåÿ (³ç 12-òè ïðîðîê³â, V²²² ñòîë³òòÿ äî Ð³çä-
âà Õðèñòîâîãî). Ïåðåíåñåííÿ ìîùåé ïðåïîäîáíîãî Ôåîäîñ³ÿ Ïå÷åðñüêî-
ãî (1091). ²êîí Áîæî¿ Ìàòåð³ “Áåñiäíà” (1383) òà Íàðâñüêî¿ (1558).

* * *
Ïðåïîäîáíèé Ôåîäîñ³é Ïå÷åðñüêèé (áëèçüêî 1036 — 3.05.1074),

³ãóìåí Êèºâî-Ïå÷åðñüêîãî ìîíàñòèðÿ, ðîäîì ïîõîäèâ ³ç áîÿðñüêî¿ ðî-
äèíè ç Âàñèëåâà (Âàñèëüê³â) á³ëÿ Êèºâà. Ïîâåðíóâøèñü ³ç ×åðí³ã³â-
ùèíè äî Êèºâà, 1055 ðîêó áóâ ïðèéíÿòèé Àíòîí³ºì Ïå÷åðñüêèì äî
ìîíàñòèðÿ ç ÷åðíå÷èì ³ì’ÿì Ôåîäîñ³é (ñâ³òñüêå ³ì’ÿ íåâ³äîìå). Çãî-
äîì ñòàâ ³ºðîìîíàõîì òà ³ãóìåíîì îáèòåë³. Ñïðèÿâ ââåäåííþ â Êè-
ºâî-Ïå÷åðñüêîìó ìîíàñòèð³ äîñèòü ñóâîðîãî Ñòóäèòñüêîãî ñòàòóòó, íà-
â÷àâ ÷åíö³â íå ìàòè í³÷îãî âëàñíîãî, à ìàéíî ââàæàòè ñï³ëüíèì ìî-
íàñòèðñüêèì. Øëÿõ äî ñïàñ³ííÿ âáà÷àâ ó ïîäâèæíèöòâ³ òà àñêåòèç-
ì³. Ïðè ³ãóìåí³ Ôåîäîñ³¿ ó 1073 ðîö³ áóëà çàêëàäåíà íîâà ìóðîâàíà
öåðêâà íà ÷åñòü Óñï³ííÿ Áîæî¿ Ìàòåð³. Íåâäîâç³ ï³ñëÿ öüîãî â³í çà-
õâîð³â òà ó 1074 ðîö³ ïîìåð. Éîãî ïîõîâàëè â îäí³é ç ïå÷åð, ùî ä³ñ-
òàëè íàçâè Ôåîäîñ³åâèõ àáî Äàëüí³õ.

Ïðåïîäîáíèé Ôåîäîñ³é çàëèøèâ ï’ÿòü ïîâ÷àíü ïå÷åðñüêèì ÷åíöÿì,
ùî ñâ³ä÷àòü ïðî òîä³øí³ çâè÷à¿. Ç ïîâ÷àíü, çâåðíåíèõ äî íàðîäó, â³-
äîìå “Ïðî ìóêè Áîæ³”.

1091 ðîêó ï³ä ÷àñ ïåðåíåñåííÿ ñâÿòèõ ìîùåé ïðåïîäîáíîãî Ôåîäî-
ñ³ÿ ç ïå÷åðè äî öåðêâè, ÿêó â³í çàñíóâàâ, éîãî ñâÿò³ ìîù³ áóëè â³äêðè-
ò³ ³ âèçíàí³ íåòë³ííèìè. Ç òîãî ÷àñó ïî÷àëîñÿ ñïî÷àòêó ì³ñöåâå øàíó-
âàííÿ ïðåïîäîáíîãî Ôåîäîñ³ÿ, à â 1108 ðîö³ ç ³í³ö³àòèâè êíÿçÿ Ñâÿ-
òîïîëêà ²çÿñëàâè÷à â³äáóëàñÿ éîãî óðî÷èñòà êàíîí³çàö³ÿ ÿê Ñâÿòîãî.

Äåíü ïåðåíåñåííÿ ñâÿòèõ ìîùåé 14 (çà íîâèì ñòèëåì 27) ñåðïíÿ
â³äçíà÷àþòü ÿê ùå îäèí äåíü éîãî ïàì’ÿò³

“Ïîì’ÿêøè ííàø³ ççë³
ñåðöÿ, ÁÁîãîðîäèöå...”

І она “Семистрільна”
(“Пом’я шення злих сердець”)

Ôîòîãðàôè âèñòàâèëè Óêðà¿íó

20 ñåðïíÿ â Íàö³îíàëüíîìó ìó-
çå¿ Óêðà¿íè, ùî íà âóë. Áîãäàíà
Õìåëüíèöüêîãî, 11 â³äêðèëàñÿ
ôîòîâèñòàâêà “Óêðà¿íà, ìîÿ
Óêðà¿íà”, ÿêà òðèâàòèìå äî 3 âå-
ðåñíÿ. Çà òðàäèö³ºþ òàêà ôîòîâè-
ñòàâêà ïðîâîäèòüñÿ ùîðîêó äî
Äíÿ Íåçàëåæíîñò³, àáè ïîêàçàòè
æèòòÿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó î÷èìà
ôîòîõóäîæíèê³â. Ï³ñëÿ çàâåðøåí-
íÿ âèñòàâêè íàéêðàùèõ ôîòî-
ìàéñòð³â íàãîðîäÿòü äèïëîìàìè
òà ïðèçàìè.

“Áàæàþ÷èõ âèñòàâèòè ñâî¿ ôîòî-
ðîáîòè â åêñïîçèö³¿ âèÿâèëîñÿ áåç-
ë³÷, äî íàñ íàä³éøëî ïîíàä 900 ðî-
á³ò ð³çíèõ æàíð³â ìàéæå ç óñ³õ îá-
ëàñòåé Óêðà¿íè,— ðîçïîâ³äàº çà-
ñòóïíèê ñåêðåòàðÿ Ñï³ëêè ôîòî-
õóäîæíèê³â Óêðà¿íè ç òâîð÷èõ ïè-
òàíü Àíàòîë³é Ñåëåíò³é.— Æóð³ æ
âèáðàëî âñüîãî 127 ðîá³ò 91 àâòî-
ðà. Îñíîâíèì êðèòåð³ºì â³äáîðó
ôîòîãðàô³é áóëî âèñîêå õóäîæíº
âèêîíàííÿ òâîð³â”.

Íà âèñòàâö³ ïðåäñòàâëÿþòü ñâî¿
ðîáîòè, ÿê ïðîâ³äí³ ôîòîìàéñòðè,
òàê³, ÿê Åäóàðä Õèòðèé (Ð³âíå),
²ãîð Áåðåæíèé (Õåðñîí), Âàëåí-
òèíà Îêîëüñüêà-Ôåäîðîâñüêà

(Îäåñà), òàê ³ ìàéñòðè íîâî¿ õâè-
ë³ — Îëåêñ³é Áë³íîâ (Ñåâàñòî-
ïîëü), ²ííà Øèíêàðåíêî (Ëüâ³â)
òîùî. Â ðîáîòàõ ôîòîõóäîæíèê³â
â³äîáðàæåí³ ³ êðàñà óêðà¿íñüêî¿
ïðèðîäè, ³ ïîâñÿêäåííå æèòòÿ
ïðîñòèõ ëþäåé, ³ íàâ³òü åêîíîì³÷-
í³ òà ñîö³àëüí³ çäîáóòêè.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ôîòî-
õóäîæíèê ²ãîð Âåëè÷êî, çàçâè÷àé
íà òàê³é âèñòàâö³ ôîòîìàéñòðè
ïðåäñòàâëÿþòü ïî 5—6 ñâî¿õ ðîá³ò.
“ß â öüîìó ðîö³ îáìåæèâñÿ îä-
í³ºþ. Ôîòîãðàô³ÿ çðîáëåíà â Êàð-
ïàòàõ ï³ä ÷àñ ñâÿòà, íà ÿêîìó ä³â-
÷àòà òàíöþâàëè çàïàëüí³ ãóöóëü-

ñüê³ òàíö³. Ñåðåä íèõ ÿ ïîì³òèâ
õëîï÷èêà â ÿñêðàâîìó íàðîäíîìó
âáðàíí³. Çîâí³øí³ñòü õëîï÷èíè, à
â³í ùå é ðóäèé, êîíîïàòèé, íà-
ñò³ëüêè âðàçèëà ìåíå, ùî ÿ âèð³-
øèâ çðîáèòè ôîòî”,— ïîä³ëèâñÿ
òâîð÷èì ïðîöåñîì Âåëè÷êî.

Òðåáà çàçíà÷èòè, ùî Ñï³ëêà ôî-
òîõóäîæíèê³â Óêðà¿íè íèí³ ïåðå-
æèâàº íå íàéêðàù³ ÷àñè, îñê³ëü-
êè ç ëþòîãî áóëà ïîçáàâëåíà âëàñ-
íîãî ïðèì³ùåííÿ. Àëå, ÿê çàçíà-
÷èâ Àíàòîë³é Ñåëåíò³é, íå çâàæà-
þ÷è íà öå, ôîòîõóäîæíèêè ïðî-
âîäÿòü ðîáîòó çã³äíî ³ç çàïëàíîâà-
íèì ãðàô³êîì

Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Учора Cпіл а фотох дож-
ни ів У раїни від рила XII
звітн фотовистав "У ра-
їна, моя У раїна", я до 3
вересня е спон ватим ть
Національном м зеї лі-

терат ри. На с д лядачів
представлено 127 фоторо-
біт із 16 областей та Рес-
п блі и Крим. На виставці
відвід вачі змож ть оціни-
ти фото рафії пейзажів
У раїни від Сход до За-
ход , портрети видатних
людей, фотознім и спор-
тивних подій, мистецтва,
поб т тощо.

íà ôîòîåêñïîçèö³þ ó Íàö³îíàëüíîìó ìóçå¿ ë³òåðàòóðè

На фотовиставці "У раїна, моя У раїна" б ло спе отніше, ніж надворі

Ìàëîçàáåçïå÷åíèì êèÿíàì
âëàøòóâàëè ïðîùó
ïî ñâÿòèõ ì³ñöÿõ

Ç 17 äî 20 ñåðïíÿ ãðóïà ä³òåé
òà äîðîñëèõ ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ
ðîäèí ìàíäðóâàëà Çàõ³äíîþ
Óêðà¿íîþ â ðàìêàõ êóëüòóðíî-îñ-
â³òíüî¿ òà äóõîâíî¿ ïðîãðàìè
“Ï³çíàéìî ñâ³é ð³äíèé êðàé”, çà-
ïî÷àòêîâàíî¿ ñ³ì ðîê³â òîìó ïðå-
çèäåíòîì Ì³æíàðîäíîãî áëàãî-
ä³éíîãî ôîíäó ñâÿòî¿ Ìàð³¿ Ãàí-
íîþ Ìàò³êî-Áóáíîâîþ çà ñïðè-
ÿííÿ òà ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè. Ùîðîêó çà-
âäÿêè ö³é ïðîãðàì³ ìàëîçàáåçïå-
÷åí³ êèÿíè, âåòåðàíè, ä³òè ç áà-
ãàòîä³òíèõ ðîäèí â³äâ³äóþòü ð³ç-
í³ êóòî÷êè Óêðà¿íè, âèçíà÷í³
êóëüòîâ³ ì³ñöÿ òà ñïîðóäè.

Ïåðåäóñ³ì êèÿíè ïîïðÿìóâà-
ëè äî Ñâÿòî-Óñïåíñüêî¿ Ïî÷à¿â-
ñüêî¿ ëàâðè. Ãðóïó ç ñîðîêà îñ³á
ãîñòèííî ïðèéíÿëè â “Ïî÷à¿â-
ñüêîìó ñâ³ò³” — ãîòåë³, ùî ðîç-
òàøîâàíèé çà òðè ê³ëîìåòðè â³ä
Ïî÷àºâà, â ñåë³ Ä³áðîâ³. Ïðî÷àíè
ç³ ñòîëèö³ â³äâ³äàëè ðàíêîâå Áî-
ãîñëóæ³ííÿ, ïðèêëàëèñÿ äî ñòî-
ïè Ä³âè Ìàð³¿, ìîùåé ñâÿòîãî
²îâà, ñòàðîäàâí³õ ïî÷à¿âñüêèõ
³êîí.

Íàñòóïíèì ïóíêòîì ïîäîðîæ³
ñòàâ Ñâÿòî-Äóõ³âñüêèé ñêèò, ùî
íåïîäàë³ê Ëàâðè. Âñ³ îõî÷³ ìàëè
çìîãó âèïèòè ñâÿòî¿ âîäè ÷è íå ç
íàéãëèáøîãî êîëîäÿçÿ — 105 ìåò-

ð³â. Íà çãàäêó ïðî â³äâ³äèíè ñâÿ-
òîãî ì³ñöÿ êèÿíè ïðèâåçëè ³êîíè,
âîäó òà ñóâåí³ðè ç Ïî÷àºâà.

Íåä³ëüíîãî ðàíêó ãðóïà âæå
ïðÿìóâàëà ç Ïî÷àºâà äî ³íøî¿
õðèñòèÿíñüêî¿ ñâÿòèí³ — äæåðå-
ëà ñâÿòî¿ Àííè, ÿêå äàº äóõîâíå
òà ò³ëåñíå î÷èùåííÿ. Â³äâ³äàëè é
êîìïëåêñ Çàðâàíèöüêî¿ Áîæî¿ ìà-
òåð³, äå â³äñâÿòêóâàëè ßáëó÷íèé
Ñïàñ.

Ìàðøðóò ïðîëÿãàâ òàêîæ ÷åðåç
íå ìåíø âèäàòí³ ³ñòîðè÷í³ ì³ñ-
öèíè: Ñêàëà-Ïîä³ëüñüêà, Òåðíî-
ï³ëü, Áîðù³â, Âèøíåâåöü, Òåðå-
áîâëÿ, ×îðòê³â, Êàì’ÿíåöü-Ïî-
ä³ëüñüêèé, Õîòèí.

Ï³ä ÷àñ ïîäîðîæ³ Ãàííà Ìàò³-
êî-Áóáíîâà çàâ³òàëà äî Ñêàëè-
Ïîä³ëüñüêî¿, äå â îçäîðîâ÷îìó
êîìïëåêñ³ “Çáðó÷” â³äïî÷èâàþòü
156 êè¿âñüêèõ òà 56 òåðíîï³ëü-
ñüêèõ øêîëÿð³â ç ìàëîçàáåçïå÷å-
íèõ ñ³ìåé. Ôîíä ñâÿòî¿ Ìàð³¿
ïðèâ³ç ¿ì áåçë³÷ ïîäàðóíê³â òà õî-
ðîøèé íàñòð³é, à êåð³âíèöòâî é
ïåðñîíàë òàáîðó íàãîðîäèëè äèï-
ëîìàìè Ôîíäó ñâÿòî¿ Ìàð³¿ “Çà
ëþäÿí³ñòü ³ ìèëîñåðäÿ” òà ö³ííè-
ìè ïîäàðóíêàìè â³ä Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî, ñåðåä ÿêèõ — øê³ðÿí³
ãàìàíö³ òà ãîäèííèêè

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”
(Êè¿â—Ïî÷à¿â—Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé)

Учора до Києва з т ристичної мандрів и Тернопіль-
сь ою, Чернівець ою, Волинсь ою та Хмельниць ою
областями поверн лася р па з соро а осіб, я і за під-
трим и Київсь о о місь о о олови Леоніда Черновець-
о о та Міжнародно о бла одійно о фонд святої Марії
взяли часть про рамах "Пізнай свій рідний рай" та
"Ч жих дітей на світі не б ває". У рам ах цих заходів
ияни відвідали найвизначніші місця та льтові спор -
ди західно о ре іон У раїни і провели доброчинні а ції.
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Ãîðîñêîï êèÿíèíà íà 21 ñåðïíÿ
ОВНИ, в пош ах істини?.. Почитайте д ховн літерат р , і вона вам від-
риється. ТЕЛЬЦІ, я що ваше нинішнє життєве редо — лише сімейне
бла опол ччя, ви б д єте той дім на піс ... Корот озоро вважаючи,що др -
зі, ар’єра (а вона є основним приб т овиммісцем) це др орядне. Нажаль,
в дійсності все навпа и... БЛИЗНЯТА, для вас темашлюбно о б ття—най-
а т альніша. Тож поставтеся м дро до непороз мінь і не ш айте винних...
РАКИ, самовідданий боєць тр дово о фронт , отовий за рити собою
б дь-я амбраз р , а точніше і она, на я має молитися начальство та
оле тив... і тоді все лихо мине. ЛЕВИ в отре впевняться, що життя — це
театр. А торств йте в насолод , і для вас нія их проблем не існ ватиме.
Наснаж йте оточення, і воно сторицею поверне ваші моральні і матеріаль-
ні “інвестиції”. ДІВИ, день д же динамічний, не з оріть, я свіч а, від пере-
напр ження. Навіть оли та станеться, не біда, в ладений олосальний
енер опотенціал не зни не в ні ди, Всесвіті за он збереження енер ії
працює залізно. Для ТЕРЕЗІВ життя асоціюватиметься з рою в шахи, де
завдя и еніальном інтеле т ви прорахов єте омбінації на іль а ходів
вперед, отрим ючи переможний “мат”... СКОРПІОНИ, владні, самодо-
статні особистості, маєте пот жний енер етичний запас, одна оли сьо-
одні бажання і можливості не співпад ть, тра едії немає. Та потрібно до-
лі. СТРІЛЬЦІ освоять нов професію... інтеле т ально о ілера. Це добре.
Поперед півтора місяця, оли доведеться воювати із с перни ами чи не
на смерть. КОЗОРОГАМ, хочеться то о чи ні, доведеться перевтілитися в
“сапера”, що розмінов є шлях, нашпи ований ош анством, брехнею, ін-
три анством. С перни и наївні і не дот м ють, що в цьом році Творець
дав люч вам до всіх таємниць. Тож щоб дізнатися правд , досить... по-
слати запит лише в д м ах. І вона з’явиться. ВОДОЛІЇ, щастя там, де вас
люблять, де вам довіряють. І нині це не вірт альне створіння, а реаль-
ність... де і ви олис ється ваша дос оналість. РИБИ, ви в фаворі силь-
них світ цьо о. І це най оловніше. Ставте мет і йдіть до неї напролом, о-
рист ючись саме цими привілеями

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Â³äïîâ³ä³ íà ñóäîêó, âì³ùåí³ ó íàø³é ãàçåò³ 20 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 — заповнити 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.

Ор анізатор — реда ція азети Київсь ої місь ої ради “Хрещати ”
Генеральний спонсор — олова Шевчен івсь ої районної

м. Києві державної адміністрації Ві тор Пилипишин.
Спонсор др о о етап — президент Міжнародно о бла одійно о

Фонд Святої Марії Ганна Маті о-Б бнова
Триває он рс “Ер дит” для читачів “Хрещати а”. До часті запрош ються

всі охочі. Переможці др о о етап (травень-серпень) визначатим ться
за іль істю набраних за цей час балів. Підс м и третьо о, за лючно-
о, етап б де підбито р дні.
Щовівтор а п блі ватим ться три запитання і чотири варіанти відповідей,

та лишеодна б де правильною, за неї нарахов ватиметься бал. Учасни имо-
ж ть запропон вати свої запитання (надіславши серо опію джерела). Серед
он рсантів, чиї запитання ви ористають, б де розі рано три призи.
Дванадцять читачів, отрі набер ть найбільше поетапних балів, отри-

мають призи. То о, хто за підс м ами трьох етапів здоб де найбільше
балів, б де визнано переможцем. На ньо о че ає с перприз.

Вед чий — Оле сандр Яремен о

II
ЕТАП

14
ТУР

______________________
____________________ім’я та прізвище

телефон

Ïîçíà÷òå ïðàâèëüí³ â³äïîâ³ä³ é íàä³øë³òü ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â (çà ïîøòîâèì
øòåìïåëåì) îðèã³íàë êóïîíà íà àäðåñó ðåäàêö³¿. Âêàæ³òü ïð³çâèùå òà ³ì’ÿ,
êîíòàêòíèé òåëåôîí

Пам’ятни Помаранчевій
революції — омпозиція
“Пісня” знаходиться

а Тернополі
б Івано-Фран івсь
в Вінниці
Львові

На річці Д най є острів Са-
халін, я ий розташований
на території

а Австрії
б Р м нії
в У орщини
У раїни

Відповіді на запитання 13- о т р :
1-б ( азета “Киевс ий теле раф”.— 2007.—

№ 5.— С. 17);
2-б ( азета “Обзор”.— 2007.— № 101.— С.2);

3- ( азета “Обзор”.— № 83.— С.12)

“Т р де Франс” в 1909 ро-
ці прид мав Анрі Де ранж,
реда тор азети “L’Аuto”,
я ий 1919 році запропо-
н вав одя ти лідера — ра-
що о онщи а за с марним
часом на всіх етапах май-
жовто о ольор , том що

а він найбільш яс равий
б азет Де ранжа др вали
на жовтом папері
в це олір золота

дитинстві він захоплював-
ся велоспортом і жовта
май а б ла йо о талісманом

3
1

2

Óêðà¿íñüêèé ä³ì
ñòàâ êíèãàðíåþ
Êèÿíàì ïðåçåíòóþòü íîâèíêè ë³òåðàòóðíîãî
ðèíêó
Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É, 
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні в У раїнсь ом
домі на Європейсь ій
площі від ривається III
Київсь а ниж ова вистав-
а-ярмаро . На ній очі є-
ться справжній б м — по-
дано 210 заяво на
часть цьом заході.
Видавництва обіцяють
продавати прод цію за
ма симально низь ими ці-
нами — часом навіть ниж-
чими за ціни виробни а.

Íèí³øíÿ Êè¿âñüêà êíèæêîâà
âèñòàâêà-ÿðìàðîê òðèâàòèìå òðè
äí³, ç 21 äî 23 ñåðïíÿ. Ïîíàä
äâ³ñò³ ¿¿ ó÷àñíèê³â óïåðøå â ³ñòî-
ð³¿ âèñòàâêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ í³÷îãî
íå ïëàòèòèìóòü çà îðåíäó
ì³ñöü — äåðæàâà âèð³øèëà ïîâ-
í³ñòþ ïðîô³íàíñóâàòè ñòîëè÷íèé
ôîðóì. Âëàñíå, êíèãîëþáè çìî-
æóòü îçíàéîìèòèñÿ ç óñ³ìà óêðà-
¿íñüêèìè íîâèíêàìè. Íà III Êè-
¿âñüê³é êíèæêîâ³é âèñòàâö³-ÿð-
ìàðêó ïðîâåäóòü êîíêóðñ “Êðàùà

êíèãà Óêðà¿íè”. Âðó÷àòü ïðåì³¿
³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè òà ²âàíà
Ôðàíêà. À ùå — ïðåçåíòóâàòè-
ìóòü ÷èñëåíí³ êóëüòóðîëîã³÷í³
ïðîåêòè òà àâòîãðàô-ñåñ³þ ïîïó-
ëÿðíèõ àâòîð³â.

Ïëàíóþòü àêö³¿ ç ðîçïðîäàæó
ë³òåðàòóðè çà ö³íàìè, íèæ÷èìè
çà ö³íè âèðîáíèêà.

Íà â³äâ³äóâà÷³â âèñòàâêè ÷åêà-
þòü áàãàòî ñþðïðèç³â. Íàïðè-
êëàä, îäí³ºþ ç íàéá³ëüøèõ ïîä³é
ñòàíå ðåïðåçåíòàö³ÿ óí³êàëüíî¿
Á³áë³¿ â³ä âèäàâíèöòâà “Ôîë³î” â
ïåðåêëàä³ êëàñèê³â óêðà¿íñüêî¿

ë³òåðàòóðè ²âàíà Íå÷óÿ-Ëåâèöü-
êîãî òà Ïàíòåëåéìîíà Êóë³øà.
Îïóáë³êîâàíî ëèøå 20 ïðèì³ð-
íèê³â, êîæåí êîøòóº 62 òèñ. ãðí.
Öåé ðàðèòåò ìàº îáêëàäèíêó ç
íàòóðàëüíî¿ øê³ðè ³ç ñð³áíèìè
êóòèêàìè òà çàñò³áêàìè.

Òàêîæ ïðåäñòàâëÿòèìóòü õó-
äîæí³ àëüáîìè, êíèãè ìîëîäèõ
àâòîð³â òà àâòîãðàô-ñåñ³¿ â³äîìèõ
óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â — Àí-
äð³ÿ Êóðêîâà, Ñâ³òëàíè Ïîâàëÿ-
ºâî¿, ²ðåí Ðîçäîáóäüêî, Ãàëèíè
Òàðàñþê òà ïñèõîëîãà Õàì³òîâà.

Âõ³ä íà âèñòàâêó â³ëüíèé

Оле сандр КРАСОВИЦЬКИЙ,
дире тор видавництва “Фоліо”:

— У серіях “Історія У раїни в романах” “Кальварія”
перевидала “Диво” Павла За ребельно о та романи
“Святослав” і “Володимир” Семена С лярен а. На и-
ян та ож очі є твір ла реата Нобелівсь ої премії Ор-
хана Пам а “Мене називають червоним”, відома ни-
а Бенджаміна Спо а “Дитина та до ляд за нею” в пе-
ре ладі раїнсь ою мовою, а та ож подар н ове ви-
дання Констит ції У раїни.

Петро МАЦКЕВИЧ,
реда тор видавництва “Кальварія”:

— На виставці б де представлено понад 100 назв
переважно с часної раїнсь ої прози. Серед них —
чотири абсолютні новин и: ниж овий дебют “Завжди.
Новели” Натал и Забрамсь ої, др а ни а Тетяни Ви-

но рової-Садичен о “Жарт др ий. Квіт папороті”, по-
вість Ми оли Го оля “Тарас Б льба” в пере ладі Ва-
силя Ш ляра та йо о ж (Василя Ш ляра) “Елементал”.
Та ож иян ознайомлять з ниж ами молодих раїн-
сь их письменни ів.

Діана КЛОЧКО,
шеф-реда тор видавництва “Грані-Т”:

— Ми під от вали презентації дитячої та льт ро-
ло ічної літерат ри. На виставці представлять по три
нових ниж и з серій “С часна дитяча проза” та “Жит-
тя видатних дітей”. Та ож читачі вперше побачать се-
рію “Класні омі си”, де в ці авій для дітей формі по-
дано твори раїнсь их ласи ів з ш ільної про рами.
В серії “De profundi” оп блі вали двомовни Оле а По-
альч а. Видавництво план є провести й літерат р-
ний он рс “Золотий леле а”, підс м и я о о піді-
б’ють напри інці ро .

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

С вора авто раф-сесія Світлани Поваляєвої
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За рите а ціонерне товариство "Ви Оил"
повідомляє, що За альні збори а ціонерів Товариства відб д ться 11 жовтня 2007

ро о 10.00, за адресою: м.Київ, в л. Козаць а, 120/4

Порядо денний За альних зборів;
1. Про обрання Голови та Се ретаря зборів.
2. Про змін стр т ри ор анів Товариства.
3. Зміни с ладі а ціонерів Товариства.
4. Про внесення змін до Стат т Товариства.
5. Про обрання членів оле іальних та інших ор анів.
6. Встановлення видів діяльності Товариства.
7. Затвердження рез льтатів діяльності. Товариства.

Реєстрація а ціонерів відб деться 11 жовтня 2007 ро з 9.00 до 9.45 за
адресою: м.Київ, в л. Козаць а, 120/4.

Для реєстрації а ціонери повинні мати:
1. До мент, що посвідч є особ ;
2. Дор чення на право часті За альних зборах а ціонерів (для

представни ів).

Ре іональне відділення Фонд державно о майна
У раїни по міст Києв повідомляє,

що відповідно до рішення Київсь ої місь ої ради від 12.07.07
№1138/1799, об'є ти малої приватизації ( р па "А") ом нальної

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

- нежилі приміщення площею 164,3 в.м.
по в л.Тарасівсь ій, 21, літ."А";

- нежилі приміщення площею 284,4 в.м.
по в л.Котовсь о о, 33А, літ."А";

- нежилі приміщення площею 82,8 в.м.
по в л.Хрещати , 44, літ."А' ".

- нежилий б дино площею 796,5 в.м.
по в л.Виборзь ій, 93, літ."А".

Б ртолі Галина Іванівна

ви ли ається в с дове засідання по

роз ляд цивільної справи за позовом

АКБ "Інте рал" до Б ртолі Г.І. про

стя нення забор ованості за

редитним до овором на 16.00, 29

серпня 2007 ро в Деснянсь ий

районний с д м.Києва (м.Київ, пр-т

Мая овсь о о, 5-В, аб.29).

Дніпровсь ий районний с д м. Києва
повідомляє Лисен о Марин Юріївн , я а меш ає:
м. Київ, в л. Л начарсь о о 14, в. 42, про те, що
27.08.2007 ро о 11 од. 30 хв. Дніпровсь им
районним с дом м. Києва за адресою: м. Київ, в л.
Кошиця, 5, аб.103 б де проводиться роз ляд по
цивільній справі за позовом Лисен а В. В. до
Лисен о М.Ю. про розірвання шлюб .

Дана особа ви ли ається в с дове засідання
в я ості відповідача.

У випад неяв и в с дове засідання, справ б де
роз лян то в йо о відс тність.

Самілі Хаджі Фаріда ви ли ається
в с дове засідання для роз ляд
цивільної справи за позовом
Л ашен а Сер ія Анатолійовича до
Самілі Хаджі Фаріда, Філіпова Сер ія
Геннадійовича про відш од вання
матеріальної та моральної ш оди в
я ості відповідача на 14.10. 28 серпня
2007 ро в Святошинсь ом
районном с ді м.Києва (м.Київ,
в л.Я.Коласа, 27-а,
зал с дових засідань №2, абінет №3).

Деснянсь ий районний с д
м. Києва повідомляє, що 31 серпня 2007
ро о 14.00 б де роз лядатися цивільна
справа за позовом Хандиборен а Т.Т. до
І натен о В.О., про визнання особи
та ою, що втратила право орист вання
жилим приміщенням. В с дове засідання
ви ли ається відповідач а І натен о Віра
Оле сандрівна. В разі неяв и справ б де
роз лян то Ваш відс тність. Адреса
с д : м. Київ, пр-т Мая овсь о о, 5-В,
аб. 25.

Посвідчення ромадянина, я ий
постійно проживає або постійно працює
на території зони посилено о
радіое оло ічно о онтролю ате орія 4,
серія В-П №302589 на ім'я Климен а
Вячеслава Васильовича вважати
недійсним.

Повідомляємо, що 6 вересня 2007 ро о

19.00 а товій залі ш оли № 147 по проспе т

Лісовом 17-В Деснянсь о о район м.Києва

відб д ться ромадсь і об оворення на тем

б дівництва афе-павільйон з літнім

майданчи ом, облашт вання дитячо о

майданчи а та бла о стрій приле лої території.

Шановні а ціонери ( часни и)
Від рито о а ціонерно о товариства а ціонерний бан

"У р азбан "
Правління ВАТ АБ "У р азбан " повідомляє про проведення
позачер ових за альних зборів часни ів ВАТ АБ "У р азбан ".

Дата проведення за альних зборів 10 жовтня 2007 ро . Збори
проходитим ть за адресою: м.Київ, в л. К рортна, 6
Почато зборів о 14.00
Реєстрація часни ів зборів з 13.30 до 13.50 за в азаною адресою.

Порядо денний позачер ових за альних зборів:
1. Затвердження рез льтатів від рито о (п блічно о) розміщення а цій

ВАТ АБ "У р азбан " та звіт про рез льтати від рито о (п блічно о)
розміщення а цій ВАТ АБ "У р азбан ".

2. Затвердження змін до Стат т ВАТ АБ "У р азбан ".
3. Про зміни с ладі Спостережної ради ВАТ АБ "У р азбан ".
4. Затвердження нових та внесення змін до діючих а тів вн трішньо о

ре лювання ВАТ АБ "У р азбан ".
Для часті зборах а ціонерам потрібно мати до мент, що посвідч є

особ (паспорт), а представни ам а ціонерів - паспорт та довіреність,
оформлен з ідно з чинним за онодавством. А ціонери повинні мати при
собі до мент, що підтвердж є право власності на а ції ВАТ АБ "У р азбан "
(сертифі ат або випис з рах н цінних паперах); та і ж до менти про
підтвердження права власності на а ції а ціонерів, я і видали довіреності,
повинні мати представни и а ціонерів.

З питань поряд денно о, ознайомлення з до ментами, пов'язаними із
поряд ом денним та ор анізаційних питань проведення зборів звертатись
за тел. (044) 239-28-30 або за адресою: м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 39.

Правління ВАТ АБ "У р азбан "

За рите а ціонерне товариство

"Управління механізації "Київзеленб д"
повідомляє, що чер ові за альні збори а ціонерів

відб д ться 12 жовтня 2007 ро об 11.00 за адресою: 04128, м.Київ,
в л.Бер овець а, 10. Реєстрація часни ів зборів з 10.00 до 10.45.

Порядо денний:
1. Звіт дире тора про підс м и фінансово- осподарсь ої діяльності

товариства за 2006 рі і йо о затвердження. Основні напрям и
роботи на 2007 рі .

2. Звіт Спостережної ради товариства.
3. Звіт Ревізійної омісії по роботі товариства 2006 році.

Затвердження звіт та баланс товариства за 2006 рі .
4. Затвердження поряд розподіл приб т (по риття збит ) за 2006 рі .
5. Затвердження вн трішніх положень товариства.

При собі мати паспорт, а представни ам а ціонерів - паспорт і
довіреність, оформлен в становленом чинним за онодавством
поряд .

Основні по азни и фінансово- осподарсь ої
діяльності товариства (тис. рн.)

Наймен вання по азни а Період
Звітний Попередній

Усьо о а тивів 2818,8 1136,8
Основні засоби 745,6 802,6
Дов остро ові фінансові інвестиції - -
Запаси 166,7 203,2
С марна дебіторсь а забор ованість 906,8 108,1
Грошові ошти та їх е віваленти 985,1 7,4
Нерозподілений приб то (збито ) -510,0 -194,9
Власний апітал 2757,2 1072,3
Стат тний апітал 2365,0 365,0
Дов остро ові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 61,6 64,5
Чистий приб то (збито ) -315,1 -77,2
Середньорічна іль ість а цій (шт.) 365000 365000
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) 18 28

Тел. для довідо : (044) 443-81-11.

Дире тор ЗАТ "Управління механізації "Київзеленб д"

Шановні а ціонери!
Правління Від рито о а ціонерно о товариства

"Київсь ий дослідний ремонтно-механічний завод" (далі - ВАТ)
повідомляє про проведення 10 жовтня 2007 ро о 10.00, чер ових за альних зборів

а ціонерів ВАТ (надалі - Збори) за адресою: м. Київ, в л. Ушинсь о о, 40.

Повне наймен вання емітента: Від рите а ціонерне товариство “Київсь ий
дослідний ремонтно-механічний завод".
Ор анізаційно-правова форма: від рите а ціонерне товариство
Місцезнаходження: м. Київ, в л, Ушинсь о о. 40.
Ідентифі аційний од за ЄДРПОУ: 05528421.
Міжмісь ий од та телефон, фа с: (044) 243 04 24, (044) 243 40 67.
Еле тронна поштова адреса: green77@ukr.net

Відповідно до поряд денно о, на роз ляд винесено 13 питань.
Порядо денний зборів:
1. Про внесення змін до персонально о с лад Спостережної ради.
2. Про внесення змін до персонально о с лад Правління - обрання Голови

Правління.
3. Щодо вирішення питань про часть ВАТ інших товариствах, підприємствах тощо

та про припинення часті ВАТ інших товариствах, підприємствах тощо.
4. Про затвердження рез льтатів фінансово- осподарсь ої діяльності ВАТ

за 2006 рі .

Інформація відповідно до Рішення Державної омісії з цінних паперів та фондово о
рин від 26.05.2006 р. №324 "Про роз риття інформації в за альном повідомленні
а ціонерно о товариства про проведення за альних зборів" (зареєстровано в
Міністерстві юстиції У раїни 13.06.2006 р. за № 698/12572):

Основні по азни и фінансово- осподарсь ої діяльності
підприємства (тис. рн.)

період
Наймен вання по азни а

звітний попередній
Усьо о а тивів 2723,6 2021,0
Основні засоби 1868,9 1871,0
Дов остро ові фінансові інвестиції - -
Запаси 119,0 41,3
С марна дебіторсь а забор ованість 421,5 68,1
Грошові ошти та їх е віваленти 6,1 3,5
Нерозподілений приб то - -
Власний апітал 201 9,2 1899,5
Стат тний апітал 644,2 644,2
Дов остро ові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 134,9 23,5
Чистий приб то (збито ) (1211,3) (1318,0)
Чисельність працівни ів на інець період (осіб) 8 3

5. Про розподіл приб т ВАТ.
6. Про затвердження звіт правління щодо річних рез льтатів діяльності ВАТ.
7. Про затвердження звіт Ревізійної омісії щодо річних рез льтатів діяльності ВАТ.
8. Про затвердження звіт Спостережної ради щодо річних рез льтатів діяльності ВАТ.

Наймен вання емітента

Від рите а ціонерне товариство
Трест "'Київмісь б д-З"
Місцезнаходження емітента
03058, м. Київ, в л, Леваневсь о о, 5
Код за ЄДРПОУ 04012678
Номери телефон або фа с 8(044)4530385
Розмір стат тно о фонд на момент прийняття
рішення про деномінацію
3 258 900 (три мільйони двісті п'ятдесят вісім тисяч дев'ятсот)
ривень
Кіль ість та номінальна вартість а цій на момент
прийняття рішення про деномінацію а цій
13 035 600 (тринадцять мільйонів тридцять п'ять тисяч
шістсот) простих іменних а цій номінальною вартістю 0,25 рн,
(двадцять п'ять опійо ) ожна.
Термін, порядо та місце отримання а ціонерами а цій
нової номінальної вартості
Обмін а цій старої номінальної вартості на письмові
зобов'язання про видач цілої іль ості а цій нової номінальної
вартості проводиться відповідно до співвідношення с марної
номінальної вартості а цій до нової номінальної вартості а ції.
Обмін а цій старої номінальної вартості на письмові
зобов'язання про видач цілої іль ості а цій нової номінальної
вартості розпочинається 16 серпня 2007 ро і за інч ється
датою подання до ментів на реєстрацію в ор анах Державної
омісії з цінних паперів та фондово о рин вип с а цій нової
номінальної вартості, але не раніше 10 вересня 2007 ро .
Обмін а цій старої номінальної вартості на письмові
зобов'язання про видач цілої іль ості а цій нової номінальної
вартості проводиться за адресою: 03058, м. Київ,
в л. Леваневсь о о, 5.
Обмін письмових зобов'язань про видач цілої іль ості а цій
нової номінальної вартості на а ції нової номінальної вартості
проводиться після реєстрації в ор анах Державної омісії з
цінних паперів та фондово о рин емісії (вип с ) а цій нової
номінальної вартості.
Обмін письмових зобов'язань про видач цілої іль ості
а цій нової номінальної вартості на а ції нової номінальної
вартості проводиться за адресою: 03058, м. Київ,
в л. Леваневсь о о, 5.
Термін обмін письмових зобов'язань про видач цілої іль ості
а цій нової номінальної вартості на а ції нової номінальної
вартості не обмеж ється.
Застереження щодо відс тності обмеження термін
обмін а цій
Термін обмін а цій не обмеж ється.

Оболонсь ий районний с д міста Києва
ви ли ає Боросан Ві тора Володимировича,
Боросан Ярослав Петрівн , Боросан
Володимира Ві торовича, Ш олін Тетян
Ві торівн (останнє відоме місце проживання:
м.Київ, в л. Озерна, 22, в. 36) в с дове
засідання призначене на 20 вересня 2007 ро
на 10.00, в зв'яз з роз лядом цивільної справи
за позовом Під орної Алли Оле сандрівни до
Боросан В.В., Боросан Я.П., Боросан В.В.,
Ш оліної Т.В. про с нення переш од
орист ванні власністю.
В разі неяв и в с дове засідання справа б де

роз лян та відс тність відповідачів, 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.

Солом'янсь ий районний с д м. Києва
повідомляє, що 09.10.2007 ро о 09.15
відб деться роз ляд цивільної справи за
позовом Від рито о а ціонерно о товариства
Все раїнсь ий А ціонерний Бан до Лисен о
Тетяни Оле сандрівни про стя нення
забор ованості за редитним до овором.

Роз ляд справи відб деться за адресою:
м. Київ, в л. Ш това, 1, . 16, під
олов ванням с дді Ма хи А.А.
У с дове засідання ви ли ається

відповідач:
— Лисен о Тетяна Оле сандрівна, м. Київ,

в л. Виборзь а, б д. 17/19, в. 71.
В разі вашої неяв и справ б де

роз лян то без вашої часті.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
А ціонерної енер опостачальної омпанії

"Київенер о"
На вимо а ціонера АК "Київенер о" та відповідно до ст. 43 За он У раїни

"Про осподарсь і товариства" до поряд денно о позачер ових за альних
зборів а ціонерів Київенер о, я і о олошені на 6 вересня 2007 ро о 17.00
за адресою: м. Київ, площа І. Фран а, 5, 4 поверх (а товий зал Компанії),
додат ово вносяться та і питання:

- про обрання Голови за альних зборів а ціонерів Компанії, обрання
се ретаря за альних зборів а ціонерів Компанії та обрання лічильної
омісії за альних зборів а ціонерів Компанії;

- про внесення змін до Стат т Компанії;
- про внесення змін до положень про За альні збори а ціонерів
Компанії, Спостережн рад Компанії, Ревізійн омісію Компанії,
Ви онавчий ор ан Компанії;

- про створення дочірньо о підприємства Компанії та затвердження йо о
Стат т ;

- про від ли ання членів Спостережної ради Компанії та обрання членів
Спостережної (На лядової) ради Компанії;

- про від ли ання та обрання членів Ревізійної омісії Компанії.

Реєстрація часни ів позачер ових за альних зборів а ціонерів відб деться
з 15.00 до 16.40 день с ли ання позачер ових за альних зборів а ціонерів
за місцем їх проведення.

Учасни и позачер ових за альних зборів а ціонерів повинні мати при собі
паспорт та до мент, що підтвердж є право власності на прості іменні а ції
АК "Київенер о" (сертифі ат іменних а цій або випис а про залиш и на
рах н в цінних паперах). Представни и а ціонерів мож ть взяти часть
позачер ових за альних зборах а ціонерів на підставі довіреності,
оформленої з ідно з чинним за онодавством.

Довід и за тел.: (044)239-46-00

Правління
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Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé,
5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà ó ï³âäåíí³é ÷àñòèí³ òà ñõ³äíèõ îáëàñòÿõ
âíî÷³ +14...+17°Ñ, âäåíü +27...+33°Ñ. Íà ðåøò³ òåðèòîð³¿ âíî÷³
+16...+18°Ñ, âäåíü +25...+30°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî, ì³ñöÿìè êîðîòêî÷àñí³ ãðîçîâ³ äîù³. Â³-
òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +27...+33°Ñ,
âíî÷³ +15...+17°Ñ

Ï Î Ã Î Ä À

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

хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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

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 2909
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Çåê³â íàöüêóþòü 
íà ìåíò³â

Ó÷îðà â³äáóâñÿ ïåðåäâèáîðíèé
ç’¿çä ïàðò³¿ “Áðàòñòâî” Äìèòðà
Êîð÷èíñüêîãî, ÿêèé çàòâåðäèâ
ñâ³é ïåðåäâèáîðíèé ñïèñîê êàí-
äèäàò³â ó äåïóòàòè, ñêëàäåíèé âè-
íÿòêîâî ³ç 100 îñ³á, óâ’ÿçíåíèõ ó
ñë³ä÷èõ ³çîëÿòîðàõ ÷è îãîëîøå-
íèõ ó ðîçøóê. Íà ç’¿çä³ ãåíåðàëü-
íèé ñåêðåòàð ïàðò³¿ Äìèòðî Êîð-

÷èíñüêèé îá³öÿâ ñòâîðèòè ïðåöå-
äåíò äëÿ ö³ëî¿ ªâðîïè, áî í³äå íà
âèáîðàõ íå áðàâ ó÷àñò³ ó êîíêóð-
ñ³ ñïèñîê, ñêëàäåíèé ëèøå ç îô³-
ö³éíî îáâèíóâà÷åíèõ çà Êðèì³-
íàëüíèì êîäåêñîì.

Õòî ìàº ïëàòèòè êîøòè íà ðå-
ºñòðàö³þ ïàðò³¿ — Êîð÷èíñüêèé
íå âèêðèâ, ïðîòå â³í çàÿâèâ, ùî

ãðîø³ â íüîãî º: “Â íàñ í³êîëè
íå áóëî ñïîíñîð³â, íà çàñòàâó
ëþäè ñàì³ íàçáèðàëè ãðîø³”. Çà
éîãî ñëîâàìè, ðàö³îíàëüíà, ìå-
òà ³ððàö³îíàëüíî¿ çà ñòàòóòîì
ïàðò³¿ ñóòî òåõíîëîã³÷íà, ³ âîíà
çàïèñàíà ó çàòâåðäæåíîìó ç’¿ç-
äîì ãàñë³ ïàðò³ “Íå ãîëîñóé
ïðîòè âñ³õ!”.  Ïàí Êîð÷èíñüêèé
ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”: “Íàé-
á³ëüøèì íàøèì êîíêóðåíòîì ó
ïåðåäâèáîðí³é êàìïàí³¿ º “Íà-
øà Óêðà¿íà”, áî âîíà ó ñâîºìó
ñïèñêó âåäå äî âëàäè ìåíò³â,
çîêðåìà åêñ-ì³í³ñòðà âíóòð³ø-
í³õ ñïðàâ, à â íàøîìó ñïèñêó º
ëþäè, ÿê³ íèí³ ïåðåáóâàþòü ó
ÊÏÓ”

Äìèòðî Êîð÷èíñüêèé õî÷å çäèâóâàòè ªâðîïó ñâî¿ì ñïèñêîì

Володимир ЧЕМЕРИС, дире тор Інстит т “Рес-
п блі а”:

— Нині важ о с азати, чий це технічний прое т. Д -
маю, що Дмитро Корчинсь ий просто зв’язався зі “зло-
діями в за оні”. Тобто йдеться про технічний прое т
римінальних сфер.

Світлана СОЛОНСЬКА, дире тор Інстит т полі-
тично о онсалтин :

— Без мовно, мета цьо о політпрое т — не пере-
мо а на виборах. Тобто це технічний прое т. Йо о ме-
та — дис редитація виборів. Гадаю, Корчинсь о о за
спиною ніхто не стоїть. Тобто йдеться про технічний
прое т само о Дмитра Корчинсь о о.

Сер ій ТОЛСТОВ, е сперт Інстит т політично-
о аналіз і міжнародних досліджень:
— Прип с аю, що Дмитра Корчинсь о о можна б -

ло б ви ористати проти Партії ре іонів, але хто добре
знає пана Корчинсь о о, той знає та ож і те, що сам
Дмитро здатен б дь-я ий час роз орн ти свою а ре-
сію б дь-я ий бі .

Наталія ВІТРЕНКО, лідер Про ресивно-соціаліс-
тичної партії У раїни:

—Сам Корчинсь ий просто та розважається. Є та-
і люди, отрі розважаються, оли значна частина жит-
тєвих питань не є вирішеною. Йдеться про технічний
прое т само о Дмитра Корчинсь о о.

Õòî øòîâõàº “Áðàòñòâî” â ïîë³òèêó?

Cвятих в політиці немає

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Партія "Братство" поставилась до спис доволі ори і-
нально, бо запропон вала на своєм з'їзді списо ,
с ладений ви лючно з в'язнів. Основна мета партії —
не давати населенню олос вати проти всіх, а та ож
с ладнити життя Юрію Л цен .
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Êèÿíè â³äïðàâèëè
Â³êòîðà Þùåíêà
äîäîìó âèõîâóâàòè ä³òåé
Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í, ²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

За рез льтатами дослідження, що здійснили
з 26 липня до 8 серпня call-центром Київсь ої місь ої
державної адміністрації, більшість опитаних вважають,
що найбільш несл хняні діти Ві тора Ющен а (22%),
і зробили йо о абсолютним лідером цьо о опит вання.

Оле ПОКАЛЬЧУК, соціальний
психоло :

— Я вважаю, що несл хняні діти
Юлії Тимошен о, бо тоталітарних

бать ів діти завжди тяжіють до б н-
т . Це, в перш чер , стос ється її
політичних дітей. Юлія Тимошен о
по-материнсь и ставилася до деп -
татів із власної фра ції, і вони част-
ово від неї розбі лися. Родина в та-
их політи ів— частина вн трішньо-
о імідж та самоствердження.

АндрійЮСОВ, член партії Віль-
них демо ратів:

— Мені здається, що несл хняні
діти в Леоніда Черновець о о, Ві -
тора Ющен а і Ві тора Ян овича.

Це, певно, том , що їхніх дітей з а-
д вали найчастіше ЗМІ я та их, що
не при рашали своєю поведін ою
своїх бать ів. Це, звісно, проблема
бать ів, чия професія вима ає від
них надп блічності і надпрозорості,
я а є додат овим тя арем для лю-
дини.

Ганна ГЕРМАН, деп тат V с ли-
ання (Партія ре іонів):
— Вважаю, що ожен повинен

опі ватися своїми дітьми, а не по-
аз вати пальцем на с сіда чи відо-
мо о політи а. С дити про те, чиї ді-
ти нечемні, є по аним тоном, бо не-
відомо, що завтра тн ть ваші діти.
Від несл хняних дітей не зарі айся.

Ó êîãî ç ïîë³òèê³â íåñëóõíÿí³ ä³òè?
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У кого з політиків неслухняні діти?
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Ùèðî â³òàþ ç þâ³ëåºì Â³êòîðà
Ìèõàéëîâè÷à Ïàäàëêó!

Õî÷ó ïîáàæàòè çàòèøêó, ëþáî-
â³, ùàñòÿ, âñ³ëÿêèõ ãàðàçä³â, âçàº-
ìîðîçóì³ííÿ. Õàé çáóâàþòüñÿ âñ³
Âàø³ ìð³¿. ß çè÷ó Âàì äîâãèõ ðî-

ê³â æèòòÿ, ñèë ³ çäîðîâ’ÿ äëÿ äî-
ñÿãíåííÿ Âàøèõ ö³ëåé, äëÿ áåç-
ïåðåðâíî¿ ðîáîòè. Í³êîëè íå çà-
áóâàéòå ïðî ñâî¿õ áëèçüêèõ ³ ð³ä-
íèõ, ï³äòðèìóéòå ¿õ çàâæäè, ³ õàé
Âàø³ ä³òè òà îíóêè çàâæäè ðàäó-

þòü Âàñ. Âè ïîâèíí³ áóòè ìóæ-
íüîþ ³ ñèëüíîþ ëþäèíîþ, áî íà
âàøèõ ïëå÷àõ ëåæàòü ô³íàíñîâå
áëàãîïîëó÷÷ÿ ³ ñòàá³ëüí³ñòü ñòî-
ëèö³ íàøî¿ Áàòüê³âùèíè, ñåðöÿ
íàøî¿ êðà¿íè.

Ñüîãîäí³ âèïîâíþºòüñÿ 55 ðîê³â 
Â³êòîðó Ïàäàëö³, çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Éîãî â³òàº ºäèíà â Óêðà¿í³ æ³íêà-àâòîãîíùèöÿ ²ðèíà Ïðîòàñîâà


