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РЕПОРТАЖ
ПРО СВЯТКУВАННЯ
ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Ïðåçèäåíò 
â³äîêðåìèâ ñâî¿õ 
â³ä ÷óæèõ
Ïîñëóõàòè ïðîìîâó êåðìàíè÷à äåðæàâè 
íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³ çìîãëè ò³ëüêè âèáðàí³

Äî 10-¿ ðàíêó 16-ãî Äíÿ Íåçà-
ëåæíîñò³ Óêðà¿íè ìàéæå 3,5 òèñ.
ëþäåé ç³áðàëèñÿ äîâêîëà Ñîô³é-
ñüêî¿ ïëîù³. Ñàìå òóò ³ ìàëè ðîç-
ïî÷àòèñÿ óðî÷èñòîñò³ çà ó÷àñòþ
Ïðåçèäåíòà Â³êòîðà Þùåíêà. Äî
òîãî Â³êòîð Àíäð³éîâè÷ ïîìîëèâ-
ñÿ çà äåðæàâó â Ñîô³éñüêîìó õðà-
ì³ ðàçîì ³ç ãîëîâîþ Ñåêðåòàð³àòó
Â³êòîðîì Áàëîãîþ, Êè¿âñüêèì
ì³ñüêèì ãîëîâîþ Ëåîí³äîì ×åðíî-

âåöüêèì, ñåêðåòàðåì Ðàäè íàöáåç-
ïåêè òà îáîðîíè ²âàíîì Ïëþùåì,
â³öå-ïðåì’ºðîì Äìèòðîì Òàáà÷íè-
êîì òà ³íøèìè âèñîêîïîñàäîâöÿ-
ìè. Ó ìîëèòâàõ, çîêðåìà, ïðîñèëè
ìóäðîñò³ äëÿ óêðà¿íñüêîãî ïàðëà-
ìåíòó. Íå ìåíø äîá³ðíå òîâàðè-
ñòâî óäîñòî¿ëîñÿ ïîñëóõàòè äåðæàâ-
íîãî êåðìàíè÷à ³ íà ñàì³é ïëîù³.

Ïîòðàïèòè äî “ñâÿòêîâî¿” çîíè
ìîæíà áóëî ëèøå çà ñïåöçàïðî-

øåííÿìè. Åë³òà ãîðäî ïðîõîäèëà
áàð’ºð îõîðîíè, âîäíî÷àñ ÿê áàãà-
òî ë³òí³õ ëþäåé ó âèøèâàíêàõ çà-
ãëÿäàòè äî “îáðàíèõ” ÷åðåç äîðî-
ãó òà ïîäâ³éíèé êîðäîí ì³ë³ö³¿. Çà
òèì ñàìèì êîðäîíîì îïèíèëèñÿ é
òðàíñïàðàíòè “Íå çðàäü Ìàéäàí!”.
Òîæ òåëåêàìåðè, ÿê³ çí³ìàëè çäå-
á³ëüøîãî âñåðåäèí³ çîíè, ïîêàçà-
ëè âñå æ òàêè äîñòîéíó öåðåìî-
í³þ. Òà Äåðæàâíèé ã³ìí îá’ºäíàâ
³ òèõ, ³ òèõ — óðî÷èñòî ñï³âàëè âñ³.

Ï³ñëÿ Ã³ìíó òà ðàïîðòó ïî÷åñ-
íî¿ âàðòè Ïðåçèäåíò âèãîëîñèâ
êðàñèâ³ ñëîâà ïðî òå, ùî “äåðæà-
âà ðîñòå òà çì³öíþºòüñÿ”, ïðî íî-
âó Êîíñòèòóö³þ òà â³äïîâ³äàëüíèõ
ïîë³òèê³â. Ï³ñëÿ öüîãî ïðèñâî¿â
çâàííÿ Ãåðîÿ Óêðà¿íè 10 îñîáàì ³
âðó÷èâ ïàñïîðòè ãðîìàäÿíàì ç
óñ³õ ðåã³îí³â êðà¿íè, ÿê³ íàðîäè-
ëèñÿ 24 ñåðïíÿ 1991 ðîêó. Ç³ðâàâ-
øè õâèëþ îâàö³é, ïîë³òè÷íèé
îë³ìï ïåðåäèñëîêóâàâñÿ íà çãàäà-
íèé íà òðàíñïàðàíòàõ Ìàéäàí

Æóê³â îñòð³â
çàõèñòÿòü 
â³ä çàáóäîâè
Êè¿âðàäà çàòâåðäèëà ìåæ³
ëàíäøàôòíîãî çàêàçíèêà ì³ñöåâîãî
çíà÷åííÿ
Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Мин ло о четвер а з ініціативи Київсь о о місь о о
олови Леоніда Черновець о о Київрада затвердила
межі ландшафтно о за азни а місцево о значення
"Ж ів острів" площею 196 а, тим самим заборо-
нивши б дь-я е б дівництво на йо о території. У
заповідній зоні навіть не можна б де збирати по-
льові віти.

Ìð³¿ ²âàíà Ìàð÷óêà
âèéøëè ç áåðåã³â
Õóäîæíèêà âðàçèëà íüþ-éîðêñüêà
òðàãåä³ÿ 11 âåðåñíÿ

Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Íàïåðåäîäí³ Äíÿ Íåçàëåæ-
íîñò³ â ãàëåðå¿ “Äà Â³í÷³” â³ä-
êðèëàñÿ âèñòàâêà íàðîäíîãî
õóäîæíèêà Óêðà¿íè, ëàóðåàòà
Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ïðåì³¿ ²âàíà
Ìàð÷óêà. Íà åêñïîçèö³¿ “Âè-
õîäÿòü ìð³¿ ç áåðåã³â”, ÿêà òðè-
âàòèìå äî 12 âåðåñíÿ, ìîæíà

ïîáà÷èòè 12 ðîá³ò óêðà¿íñüêî-
ãî æèâîïèñöÿ â ñòèë³ àáñòðàê-
ö³îí³çìó. Êàðòèíè, ùî íèí³
åêñïîíóþòüñÿ â ãàëåðå¿ “Äà
Â³í÷³”, íå îñòàíí³ òâîðè ìèò-
öÿ, ðîáîòó íàä íèìè õóäîæ-
íèê çàâåðøèâ ùå â 2005 ðîö³.
Ñòèìóëîì äëÿ ñòâîðåííÿ ïî-
ëîòåí-àáñòðàêö³é ñòàëà êàòàñ-
òðîôà 11 âåðåñíÿ 2001 ðîêó â
Íüþ-Éîðêó

1
3
8

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

У п'ятницю з 16-річчям Незалежності У раїни Президент
Ві тор Ющен о вітав народ на Софійсь ій площі. За йо о
вист пом спостері ало майже 3,5 тис. осіб. Більшість із
2 тис. запрошених сиділи в "спецзоні", надя н вши на о-
лови білі па ети від прапорів. А втім, м читись під палю-
чим сонцем довелося не надто дов о. Президент за 20
хвилин ви олосив оптимістичний меседж, присвоїв звання
Героїв У раїни 10 особам та вр чив паспорти ромадянам
із сіх ре іонів раїни, я і народилися 24 серпня 1991 ро .

Ві тор Ющен о та Леонід Черновець ий поздоровили раїнців зі святом на Софійсь ій площі

ßê ïîâ³äîìèâ ó÷îðà “Õðåùà-
òèêó” íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
Àíàòîë³é Ìóõîâèêîâ, äîñ³ òà-
êèõ ÷³òêèõ îõîðîííèõ êîðäîí³â
íå áóëî, õî÷à äèñêóòóâàëè ç
öüîãî ïðèâîäó ìàéæå 12 ðîê³â.
Çà éîãî ñëîâàìè, çà ïîòóðàííÿ
êîëèøíüî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè ìàé-
æå 700 ãà Æóêîâîãî îñòðîâà
âæå çàáóäóâàëè, òîæ, ÿêáè íå
íèí³øíº ïðèíöèïîâå ð³øåííÿ
ñòîëè÷íî¿ ðàäè, ìîãëè á óçàãà-
ë³ âòðàòèòè çàïîâ³äíó çîíó ïî-
íàä Äí³ïðîì.

Ñâîºþ ÷åðãîþ çàñòóïíèê ãî-
ëîâè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿ Þð³é Êóð³ííèé ïî-
â³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî ùå â
êâ³òí³ ì³ñòîáóä³âíà ðàäà ñõâà-
ëèëà ïðîåêò äåòàëüíîãî ïëàíó-
âàííÿ Æóêîâîãî îñòðîâà â Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³. Çà éîãî
ñëîâàìè, òåïåð 196 ãà ïîâí³ñòþ
çàõèùåí³, à íà ³íø³é òåðèòîð³¿
äîçâîëåíà ðåêðåàö³éíà çàáóäî-
âà. “×³òê³ ìåæ³ ïðèðîäíîãî çà-
ïîâ³äíèêà çàáîðîíÿþòü áóäü-

ÿêå âòðó÷àííÿ â öþ çîíó”,— çà-
çíà÷èâ ïàí Êóð³ííèé.

ßê ä³çíàâñÿ “Õðåùàòèê”, îñ-
òð³â óïîðÿäêóþòü ³ çðîáëÿòü äî-
ñòóïíèì äëÿ òóðèñò³â. Ó çàïî-
â³äí³é çîí³ íàâ³òü çàáîðîíÿòü
çáèðàòè ïîëüîâ³ êâ³òè. Òóò ñòâî-
ðÿòü Ìóçåé ôëîðè ³ ôàóíè. Òó-
íåëü, ïðîêëàäåíèé ùå çà ÷àñ³â
Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè,
ïëàíóþòü ïåðåòâîðèòè íà îäèí
³ç åêñïîíàò³â ³íøîãî ìóçåþ —
“Äí³ïðîâñüê³ óêð³ïëåííÿ”.

Ñõåìó ìåæ Æóêîâîãî îñòðî-
âà ðîçðîáèëî ÊÎ “Öåíòð ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè”.
Âîíà ì³ñòèòü äåòàëüíèé ïëàí
òåðèòîð³¿ çàïîâ³äíèêà. Öåé
ïëàí ìàþòü âèíåñòè íà ðîçãëÿä
ñåñ³¿ Êè¿âðàäè äî íèí³øíüîãî
æîâòíÿ. Íàçâàíèé ïðîåêò óæå
ñõâàëèëà àðõ³òåêòóðíî-ì³ñòîáó-
ä³âíà ðàäà ïðè Ãîëîâíîìó
óïðàâë³íí³ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà. Îòðèìàíî é â³ä-
ïîâ³äíó åêîëîãî-ì³ñòîáóä³âíó
îö³íêó òåðèòîð³¿
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ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, çà äîðó-
÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³-
äà ×åðíîâåöüêîãî â íèí³øíüîìó íàâ÷àëü-
íîìó ðîö³ â ñòîëèö³ çàïðàöþþòü â³ñ³ì íî-
âèõ çàãàëüíîîñâ³òí³õ çàêëàä³â. Òàê, äî 1 âå-
ðåñíÿ ó ñòîëèö³ â³äêðèþòü äâ³ çàãàëüíîîñ-
â³òí³ øêîëè. Ïðî öå ó÷îðà ïîâ³äîìèâ ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ.
“Öüîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó ìè ââîäèìî â ä³þ
ðåêîðäíó ê³ëüê³ñòü íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ùî
áóëè ïîáóäîâàí³ òà ðåêîíñòðóéîâàí³. Ñåðåä
íèõ ³ çàãàëüíîîñâ³òí³ øêîëè, ³ äèòÿ÷³ ñà-
äî÷êè, é ïåäàãîã³÷íèé êîëåäæ. Òàêèõ òåì-
ï³â áóä³âíèöòâà íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ó ñòî-
ëèö³ íå áóëî äàâíî”,— çàçíà÷èâ Äåíèñ
Áàññ. Îäèí ³ç íèõ — øêîëà ¹ 279 íà 70
êëàñ³â ó ñåëèù³ Æóëÿíè

“Àðòåê” çáåðå 
ñòîëè÷íó ìîëîäü

Ó Ì³æíàðîäíîìó äèòÿ÷îìó öåíòð³ “Àð-
òåê” ç 4 äî 13 âåðåñíÿ 2007 ðîêó â³äáóäåòü-
ñÿ VII Ì³æíàðîäíèé íàâ÷àëüíî-îçäîðîâ-
÷èé çá³ð ë³äåð³â ó÷í³âñüêîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
ñòîëèö³ òà ²² Âñåóêðà¿íñüêèé òåìàòè÷íèé
íàâ÷àëüíî-îçäîðîâ÷èé çá³ð ë³äåð³â ó÷í³â-
ñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Ïðî öå â÷îðà “Õðå-
ùàòèêó” ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. “Ó çáîð³ áðà-
òèìóòü ó÷àñòü ó÷í³ 8—11 êëàñ³â ñòîëè÷íèõ
øê³ë — ë³äåðè ó÷í³âñüêèõ ðàä, êîì³òåò³â,
ïàðëàìåíò³â, ñåíàò³â, êëóá³â òà ³íøèõ ñòðóê-
òóð ó÷í³âñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, à òàêîæ
ïðåäñòàâíèêè ó÷í³âñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
Ìîñêâè”,— ñêàçàâ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé

Ëèá³äü ìàòèìå
áåòîííå ðóñëî

Çà äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ñòâîðþþòü
îïåðàòèâíó ðîáî÷ó ãðóïó, ùî ìàº â³äíîâè-
òè áåòîííå ðóñëî ð³÷êè Ëèá³äü, çðóéíîâà-
íå ÷åðåç òðèâàëèé âïëèâ ïîãîäíèõ ÿâèù.
Çà ³íôîðìàö³ºþ äåðæàâíîãî êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà “Ïëåñî”, äîù ïîñòóïîâî âè-
ìèâ ´ðóíò ç-ï³ä äîð³æîê äëÿ ïðîìåíàäó,
÷åðåç ùî ï³ä íèìè óòâîðèëèñÿ ïóñòîòè.
Ôàõ³âö³ â³äíîâëÿòü çåìëÿíèé óê³ñ, ÿêèé äå-
ùî îïóñòèâñÿ, óêð³ïëÿòü îïîðíó ñò³íêó, îá-
ëàøòóþòü êàíàë³çàö³éíèé êîëåêòîð òîùî.
Òàêîæ ïðèáåðóòü òåðèòîð³þ á³ëÿ ð³÷êè, ùî
ïðîò³êàº íà ïåðåõðåñò³ âóëèöü Ãàéäàðà ³
Òîëñòîãî

“Çîëîò³ âîðîòà”
ðåêîíñòðóþþòü 
çà 3,65 ìëí ãðí

Ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ñòàëî â³äîìî, ùî
Íàö³îíàëüíèé çàïîâ³äíèê “Ñîô³ÿ Êè¿â-
ñüêà” äîìîâèâñÿ ç êîìïàí³ºþ “Óêððåñòàâ-
ðàö³ÿ” (Êè¿â) ïðî ðåêîíñòðóêö³þ é ðåñòàâ-
ðàö³þ ñïîðóäè ïàâ³ëüéîíó “Çîëîò³ âîðîòà”.
Êîøòóâàòèìå öå 3,65 ìëí ãðí. Ñòðîêè âè-
êîíàííÿ ðîá³ò — äî 2008 ðîêó. “Çîëîò³ âî-
ðîòà” º ôîðòèô³êàö³éíîþ ñïîðóäîþ, çâå-
äåíîþ â Õ² ñòîë³òò³. Ñëóæèëà âîíà âîðî-
òàìè ïðè â’¿çä³ äî Êèºâà

Ó Êèºâ³ â³äíîâëÿòü
øåäåâðè óêðà¿íñüêîãî
çîä÷åñòâà

Çà äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, â ñòîëèö³
ðîçðîáëåíî ïëàí ãàëóçåâî¿ ïðîãðàìè ç ï³ä-
ãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè
÷åìï³îíàòó ªâðîïè ÓªÔÀ ç ôóòáîëó 2012
ðîêó. Ïåðåäáà÷åíî òàêîæ â³äíîâèòè ³ñòî-
ðèêî-àðõ³òåêòóðí³ ïàì’ÿòêè — øåäåâðè
óêðà¿íñüêîãî çîä÷åñòâà. Íà òàê³ ðîáîòè ìà-
þòü çàëó÷èòè 1 ìëðä 441 ìëí ãðí. ßê ïî-
â³äîìèâ ó÷îðà “Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè Ðóñëàí Êóõàðåíêî, ðåñòàâðàö³é-
íî-â³äíîâëþâàëüí³ ðîáîòè òðèâàòèìóòü íà
11 îá’ºêòàõ. Äëÿ öüîãî âèð³øåíî âèä³ëèòè
500 ìëí ãðí, ç íèõ 232 ìëí — ç äåðæàâíî-
ãî áþäæåòó, 138 ìëí — ç ì³ñöåâîãî òà 130
ìëí ãðí — ç ³íøèõ äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ

Ì³ñüêà âëàäà ïðèâ³òàëà 
ðîâåñíèê³â íåçàëåæíîñò³
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Заст пни и олови Київмісь -
держадміністрації Віталій Ж -
равсь ий та Сер ій Р ди поздо-
ровили з повноліттям столичних
ровесни ів У раїни і вр чили їм
паспорти. За словами ерівни ів
мерії, саме цьом по олінню ви-
пала честь і на ода підняти
У раїн .

24 ñåðïíÿ 43 þíèõ êèÿí ³ êèÿíîê ñâÿò-
êóâàëè ó ìåð³¿ ñâ³é äåíü íàðîäæåííÿ. Ðà-
çîì ³ç ïîäàðóíêàìè â³ä ãîëîâè ñòîëè÷íî¿
ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ òà Êè¿âðàäè âîíè
îäåðæàëè ïàñïîðòè ãðîìàäÿí Óêðà¿íè.
Óðî÷èñòîñò³ â³äáóâàëèñÿ â Êîëîííîìó çà-
ë³ ìåð³¿. Çàñòóïíèêè ãîëîâè Êè¿âì³ñüê-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ñåðã³é Ðóäèê òà Â³òàë³é
Æóðàâñüêèé ïðèâ³òàëè ä³â÷àò ³ õëîïö³â, ãî-
âîðèëè ¿ì íàïóòí³ ñëîâà ó äîðîñëå æèòòÿ.

Â³òàë³é Æóðàâñüêèé, êîòðèé ó 1991
ðîö³ âèêëàäàâ ó ²íñòèòóò³ æóðíàë³ñòèêè,
íå óòðèìàâñÿ â³ä ñåíòèìåíòàëüíèõ ñïî-
ãàä³â: “Çãàäóþ, ç ÿêèìè äóìêàìè ìè 16
ðîê³â òîìó çóñòð³÷àëè ïîÿâó íåçàëåæíî¿
Óêðà¿íè. Íà íàøó äåðæàâó íå ÷åêàëè â
ì³æíàðîäíîìó ñï³âòîâàðèñòâ³. Ñèëüíà
Óêðà¿íà ³ ñüîãîäí³ íå ïîòð³áíà í³êîìó â
ñâ³ò³”. Ïðîòå Â³òàë³é Æóðàâñüêèé çàëè-
øèâñÿ îïòèì³ñòîì. Â³í ñêàçàâ ðîâåñíè-
êàì óêðà¿íñüêî¿ íåçàëåæíîñò³, ùî âîíè
íàðîäèëèñÿ â ùàñëèâ³ ÷àñè.

“Âè íå çíàºòå, ùî òàêå êîìñîìîë ³ Êîì-
ïàðò³ÿ, ³ ñëàâà Áîãó! Ñàìå ç âàøèì ïîêî-
ë³ííÿì áóäå ïîâ’ÿçàíèé ðîçêâ³ò Óêðà¿íè.
Âè íå çíàºòå òðóäíîù³â ìèíóëîãî, ³ âîíî
íå çàâàæàº âàì ïðàöþâàòè. ² òîìó ñàìå íà
âàøå ïîêîë³ííÿ âèïàäàº ÷åñòü ³ íàãîäà
ï³äíÿòè Óêðà¿íó”,— ñêàçàâ çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ ç ãóìàí³òàðíèõ ïèòàíü.

Ñâîºþ ÷åðãîþ ìîëîä³ ëþäè ïîîá³öÿ-
ëè áóòè ã³äíèìè çâàííÿ ðîâåñíèê³â
Óêðà¿íè, äÿêóâàëè ìåð³¿ çà óâàãó äî ñå-
áå. ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, þíàêè òà þíêè ³ ¿õ-
í³ áàòüêè âæå ñòâîðèëè ñâîºð³äíèé
êëóá, îñê³ëüêè íàðîäæåí³ 24 ñåðïíÿ
1991-ãî ñâî¿ì æèòòÿì ïèøóòü ë³òîïèñ
äåðæàâè

Î Ô ² Ö ² É Í Î

Íîâ³ çàêëàäè îñâ³òè 
çàïðàöþþòü ó Êèºâ³

Ìîëîä³ êèÿíè îäåðæàëè ó ìåð³¿ ïàñïîðòè

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ñòîëè÷íî¿
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî ðà-
çîì ç êåð³âíèêàìè Êè¿âìåòðîáóäó ³ Êè¿â-
ñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó â óðî÷èñò³é îáñòàíîâ-

ö³ ïåðåð³çàëè ñòð³÷êó, òèì ñàìèì â³äêðèâ-
øè íîâå åëåêòðîäåïî “×åðâîíèé õóò³ð” íà
Ñèðåöüêî-Ïå÷åðñüê³é ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó,
á³ëÿ ê³íöåâî¿ ñòàíö³¿ “Áîðèñï³ëüñüêà”.

Çà ñëîâàìè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ
“Êè¿âìåòðîáóä” Âîëîäèìèðà Ïåòðåíêà,
äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ Ñèðåöüêî-Ïå÷åð-
ñüêî¿ ë³í³¿ ïîòð³áíî äâà äåïî. “Àëå ÷åðåç
îá’ºêòèâí³ ïðè÷èíè òðè ðîêè òîìó öüî-
ãî çðîáèòè íå âäàëîñÿ. Ãîëîâíå, ùî
“×åðâîíèé õóò³ð” âäàëîñÿ ïîáóäóâàòè â
íàäçâè÷àéíî êîðîòê³ òåðì³íè çàâäÿêè
ñòàá³ëüíîìó ô³íàíñóâàííþ ì³ñüêî¿ âëà-
äè òà äîïîìîç³ äåïóòàòñüêîãî êîðïóñó
Êè¿âðàäè”,— ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”
Âîëîäèìèð Ïåòðåíêî. Çà éîãî ñëîâàìè,
òóò ìîæå îäíî÷àñíî ïåðåáóâàòè äî 200
âàãîí³â. Çàâäÿêè íîâîìó äåïî âäàñòüñÿ
ñêîðîòèòè ³íòåðâàë ðóõó ïîòÿã³â íà Ñè-
ðåöüêî-Ïå÷åðñüê³é ë³í³¿ â ãîäèíè ï³ê äî
2 õâèëèí. Ïðè öüîìó äî 120 òèñ. íà äî-
áó çá³ëüøèòüñÿ é ê³ëüê³ñòü ïåðåâåçåíèõ
ïàñàæèð³â íà ö³é ë³í³¿.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíà-
òîë³é Ãîëóá÷åíêî ïåðåêîíàíèé, ÿêùî
âäàñòüñÿ âò³ëèòè â æèòòÿ çàäóìàíå, òî çà
5—6 ðîê³â âèâåäå Êè¿â íà ïåðøå ì³ñöå â
ªâðîï³. “Íèí³ â ì³ñò³ áóäóþòü äåñÿòêè íî-
âèõ âàæëèâèõ îá’ºêò³â,— ðîçïîâ³â Àíàòî-
ë³é Ãîëóá÷åíêî.— Âæå çà ð³ê ïëàíóºìî
â³äêðèòè òðè ñòàíö³¿ ï³äçåìêè â íàïðÿì-
êó Òåðåìê³â, à äî 2012-ãî çàâåðøèìî ñïî-
ðóäæåííÿ Ïîä³ëüñüêî-Âîñêðåñåíñüêîãî
ìîñòîâîãî ïåðåõîäó ðàçîì ç ë³í³ºþ ìåòðî-
ïîë³òåíó íà Òðîºùèíó”. Çà éîãî ñëîâàìè,
â 2008 ðîö³ ïåðåäáà÷åíî çäà÷à â åêñïëó-
àòàö³þ ³ ñòàíö³¿ ìåòðî “×åðâîíèé õóò³ð”.
Â³í äîäàâ, ùî áóä³âíèöòâî åëåêòðîäåïî
îá³éøëîñÿ â 130 ìëí ãðí.

Íà÷àëüíèê ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåòðîïî-
ë³òåí” Ïåòðî Ì³ðîøíèêîâ â³äçíà÷èâ,
ùî íîâèé îá’ºêò öå òàêîæ äîäàòêîâèõ
500 ðîáî÷èõ ì³ñöü. Â³í òàêîæ ïîâ³äî-
ìèâ, ùî ç ïåðøîãî âåðåñíÿ çàðîá³òíà
ïëàòà êè¿âñüêèõ ìåòðîïîë³òåí³âö³â 
çðîñòå íà 10%

Íàñòóïíà çóïèíêà —
“×åðâîíèé õóò³ð”
Ñë³äîì çà íîâèì äåïî ìåòðîáóä³âö³ ïëàíóþòü â³äêðèòè 
é îäíîéìåííó ñòàíö³þ ï³äçåìêè
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Напередодні Дня Незалежності в Києві рочисто від рили нове
еле тродепо. Воно стало одним із в рай потрібних об'є тів, при-
значених для ремонт і обсл ов вання потя ів Сирець о-Печер-
сь ої лінії, біля станції "Бориспільсь а". Т т одночасно мож ть пе-
реб вати до 200 ва онів. Завдя и новом депо вдасться с оротити
інтервал р х поїздів в одини пі до 2 хвилин. Б дівництво першої
чер и "Червоно о х тора" обійшлося міст в 130 млн рн.

Ровесни и У раїни за допомо ою паспорта доводили всім свій ві

Ô
îò
î 

Âî
ëî
äè

ì
è
ðà
 
Ñ
ÒÐ
Ó
Ì
Ê
Î
ÂÑ

ÜÊ
Î
ÃÎ

За від риття ново о депо Анатолій Гол бчен о отримав від Київсь о о метрополітен оровай

Ô
îò
î 
Ï
àâ
ëà
 Á

À
ÃÌ

Ó
ÒÀ



Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

У с бот опівночі сплив термін по-
дання партіями та бло ами спис ів
андидатів, я і зма атим ться за
місця Верховній Раді шосто о
с ли ання. До др о о вересня
Центральна виборча омісія оста-
точно визначиться, хто саме бра-
тиме часть достро ових вибор-
чих пере онах. Цьо о ро іль ість
партій і бло ів не перевищить 24
політичні сили проти 45 мин ло о
ро . Очевидно, що політичне
спонсорство вже не приносить
надприб т ів.

Ó íåä³ëþ äî ÖÂÊ âñòèãëè “Áëîê ïàðò³é
ïåíñ³îíåð³â Óêðà¿íè” òà âèáîð÷èé áëîê ïî-
ë³òè÷íèõ ïàðò³é “ÊÓ×ÌÀ”. Íà ðîçãëÿä³ çíà-
õîäÿòüñÿ äîêóìåíòè ùå 4 ïîë³òè÷íèõ ïàð-
ò³é ³ áëîê³â: Õðèñòèÿíñüêîãî áëîêó, Ïàðò³¿
ðåàá³ë³òàö³¿ íàðîäó Óêðà¿íè, Âñåóêðà¿íñüêî¿
ïàðò³¿ òðóäÿùèõ ³ Ãðîìàäÿíñüêî¿ ïàðò³¿
“ÏÎÐÀ”. Êîì³ñ³ÿ â³äìîâèëàñÿ ðåºñòðóâàòè
áëîê “Â³ëüí³ äåìîêðàòè÷í³ âèáîðè çà íàðîä
Óêðà¿íè”, îñê³ëüêè â³í íå çì³ã ñïëàòèòè ãðî-
øîâî¿ çàñòàâè òà ùå é íàïëóòàâ ç äîêóìåí-
òàìè.

“Ñàìå ñóìà ãðîøîâî¿ çàñòàâè ³ â³äëÿêóº
á³ëüø³ñòü ïîòåíö³éíèõ êàíäèäàò³â”,— çà-
ÿâèâ “Õðåùàòèêó” ïîë³òîëîã Äìèòðî Âèä-
ð³í. Ó ñïîíñîð³â ïîë³òè÷íèõ ãðàâö³â çíà÷-
íî ïîìåíøàëî áàæàííÿ âèòðà÷àòèñÿ íà âè-
áîðè, îñê³ëüêè ðîçö³íêè íà âåäåííÿ êàìïà-
í³¿ ïîñò³éíî çðîñòàþòü, à ïåðåìîãà ìîæå
ñòàòè ïðèìàðîþ, íàâ³òü äëÿ äîñâ³ä÷åíèõ
ãðàâö³â. Òîìó íà öüîãîð³÷íèõ ïåðåãîíàõ ìè
íå ïîáà÷èìî òàêèõ ñòàðîæèë³â, ÿê ÑÄÏÓ(î)
òà “Òðóäîâà Óêðà¿íà”, ùî âëèâàþòüñÿ äî
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Ïîìåíøàëî ³ â³äâåðòî òåõ-
íîëîã³÷íèõ ïðîåêò³â íà êøòàëò Êîìàíäè
îçèìîãî ïîêîë³ííÿ.

Ðîäçèíêîþ öüîãîð³÷íî¿ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿
ìàëà ñòàòè ó÷àñòü ÿñêðàâîãî øîóìåíà Àí-
äð³ÿ Äàíèëêà, á³ëüø â³äîìîãî ÿê Âºðêà Ñåð-
äþ÷êà. Ïðîòå Àíäð³é âèð³øèâ íå âëàøòîâó-
âàòè áåçêîøòîâíó âèñòàâó äëÿ ñï³ââ³ò÷èçíè-
ê³â, ÷èì ðîç÷àðóâàâ ëàñèõ äî âèäîâèù ïîë³-
òè÷íèõ ãóðìàí³â. ßê ïîâ³äîìèâ àâòîð ³äå¿
ó÷àñò³ Âºðêè ó âèáîðàõ, ãîëîâà Ë³áåðàëüíî-
äåìîêðàòè÷íî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè ²ãîð Äóøèí,
îáãîâîðåííÿ ìîæëèâîñò³ ïîäàííÿ çàÿâêè äî
ÖÂÊ òðèâàëî äî ï³çíüîãî âå÷îðà ñóáîòè —
îñòàííüîãî äíÿ, êîëè ìîæíà áóëî ïîäàòè äî-
êóìåíòè. ² ñàìå Àíäð³é Äàíèëêî â³äìîâèâ-
ñÿ áðàòè ó÷àòü ó ïðîåêò³. Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ç
æóðíàë³ñòîì “Õðåùàòèêà” ²ãîð Äóøèí áóâ
íå â íàéêðàùîìó íàñòðî¿ ³ íå ñòàâ êîìåíòó-
âàòè, íàñê³ëüêè ñàìîñò³éíèì áóëî ð³øåííÿ
Àíäð³ÿ Äàíèëêà â³äìîâèòèñÿ â³ä ó÷àñò³ ó ïî-
òåíö³éíî ïðîõ³äíîìó ñïèñêó. Çà ñëîâàìè äè-
ðåêòîðà Öåíòðó ñîö³àëüíèõ äîñë³äæåíü “Ñî-
ô³ÿ” Àíäð³ÿ ªðìîëàºâà, íèí³ ïîòóæí³ ïàðò³¿
â³ä÷óâàþòü ÷èìàë³ ïðîáëåìè ç óòðèìàííÿì
åëåêòîðàòó â òðàäèö³éíî “ñâî¿õ” ðåã³îíàõ.
Áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî âòðà÷àº ïîçèö³¿ â öåí-
òð³ Óêðà¿íè, à Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â íà ñõîä³ òà íà
ï³âäí³. À òîìó ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî ïîÿâà
ÿñêðàâîãî ïîïóë³ñòñüêîãî ïðîåêòó “Çà Âºðó”
ìàëà òàêè ñåíñ.

Á³éêó çà “Âºðê³í åëåêòîðàò” øâèäåñåíü-
êî ðîçïî÷àëè áëîê ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é
“ÊÓ×ÌÀ” òà Ïàðò³ÿ â³ëüíèõ äåìîêðàò³â, ³
íå ëèøå òåõíîëîã³÷íî. Ïðåäñòàâíèê Ïàðò³¿
â³ëüíèõ äåìîêðàò³â Îëåêñàíäð ªëüÿøêåâè÷
ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ ÖÂÊ ëåäü íå ïîáèâñÿ ç
ë³äåðîì “êó÷ì³âö³â” Îëåêñàíäðîì Âîëêî-
âèì. Îñê³ëüêè ö³ ïîë³òè÷í³ ñèëè ìàþòü ä³à-
ìåòðàëüíî ïðîòèëåæí³ ïåðåêîíàííÿ, ³ ä³ëè-
òè ¿ì íåìàº ÷îãî, ïîä³áíà ñâàðêà âèãëÿäà-
ëà ñêîð³øå ÿê ñïðîáà íàãàäàòè ïðî ñåáå
âëàñíèì ïðèõèëüíèêàì. Ïðîòå áèòè ïèêó
ïîë³òè÷íèì ñóïðîòèâíèêàì ñòàº âñå ìåíø
ïðèáóòêîâî
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Ï À Ð Ò È Ò Ó Ð À  Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî ïåðåéøîâ
íà ðåçåðâíå ðîçñåëåííÿ
Ìåøêàíöÿì àâàð³éíîãî áóäèíêó íàäàäóòü êâàðòèðè ç ôîíäó ì³ñòà
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Перший заст пни Київсь о о
місь о о олови Анатолій Гол б-
чен о обіцяє взяти під с ворий
онтроль сит ацію із забезпе-
ченням житлом меш анців ава-
рійно о б дин на в лиці Жи-
лянсь ій, 120-б. Потерпілим на-
дад ть вартири за їхніми про-
позиціями.

Äî 15 ëèñòîïàäà 2007 ðîêó ïëàíóþòü çà-
áåçïå÷èòè æèòëîì óñ³õ ìåøêàíö³â àâà-
ð³éíîãî áóäèíêó íà âóë. Æèëÿíñüê³é, 
120-á ó Êèºâ³. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ïåðøèé
çàñòóïíèê ñòîëè÷íîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî 23 ñåðïíÿ íà çó-
ñòð³÷³ ó ÊÌÄÀ ç ãîëîâîþ Øåâ÷åíê³â-
ñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà òà ïðåäñòàâ-

íèêàìè ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè â³ä ìåøêàíö³â
ñóìíîçâ³ñíîãî áóäèíêó. Íàãàäàºìî: 30
ëèïíÿ âíàñë³äîê ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ïîðÿä
³ç æèòëîâèì áóäèíêîì íà âóë. Æèëÿí-
ñüê³é ó ñò³í³ âèíèêëà òð³ùèíà, ÷åðåç ùî
ïîäàëüøå ïåðåáóâàííÿ ó êâàðòèðàõ ñòà-
ëî íåáåçïå÷íèì, òîìó ëþäåé íåãàéíî â³ä-
ñåëèëè. Âèñíîâêè ñïåö³àëüíî¿ êîì³ñ³¿ çà-
ñâ³ä÷èëè, ùî àâàð³éíîþ º ò³ëüêè ïðàâà
÷àñòèíà áóäèíêó, ïðîòå, îñê³ëüêè ä³ì îä-
íîï³ä’¿çäíèé, éîãî åêñïëóàòàö³ÿ íå º áåç-
ïå÷íîþ. Çàãàëîì â³äñåëåíî 22 ñ³ì’¿, ÿê³
íèí³ ïðîæèâàþòü ó ãîòåëÿõ.

Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî çàïðîïîíóâàâ
áóäèíîê çíåñòè, à öþ ä³ëÿíêó ïåðåäàòè
ðàéîíîâ³, ÿêèé ñâîºþ ÷åðãîþ ìàº çíàé-
òè ³íâåñòîðà-çàáóäîâíèêà, à òàêîæ çà-
áåçïå÷èòè ïîòåðï³ëèõ êâàðòèðàìè. “Äî
15 ëèñòîïàäà ìåøêàíö³â áóäå ïåðåñåëå-
íî â ðåçåðâíèé ôîíä. Çâè÷àéíî, ìîæ-
íà çàëèøèòè ¿õ ³ â ãîòåë³, àëå öå áóäå
äóæå äîðîãî äëÿ ì³ñüêîãî áþäæåòó”,—

ï³äáèâ ï³äñóìêè ïåðøèé çàñòóïíèê
ì³ñüêîãî ìåðà. Ãîëîâà Øåâ÷åíê³âñüêî-
ãî ðàéîíó Â³êòîð Ïèëèïèøèí ïîâ³äî-
ìèâ, ùî ñóìè, âèòðà÷åí³ íà îïëàòó ïðî-
æèâàííÿ ó ãîòåëÿõ, äîð³âíþâàòèìóòü
âàðòîñò³ êâàðòèð. “Âæå ï³äáèðàþòü âà-
ð³àíòè êâàðòèð äëÿ â³äñåëåíèõ ìåøêàí-
ö³â. ßêùî çàïðîïîíîâàíèé âàð³àíò
âëàøòîâóº, ðîäèíà ìîæå ïåðå¿æäæàòè
íàéïåðøîþ. Äî 15 ëèñòîïàäà ïðàöþâà-
òèìå òàêîæ êîì³ñ³ÿ ç öüîãî ïèòàííÿ,
ïðîòå âîíà ïðîäîâæóâàòèìå ñâîþ ðî-
áîòó äî ïîâíîãî ðîçñåëåííÿ âñ³õ ïîòåð-
ï³ëèõ”,— äîäàº çàñòóïíèê ãîëîâè Øåâ-
÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó Ãàëèíà Ïàõàð÷óê.
Êð³ì òîãî, ç ëþäüìè ï³äïèøóòü óãîäó
ùîäî çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì — çà ¿õí³-
ìè ïðîïîçèö³ÿìè. Àíàòîë³é Ãîëóá÷åí-
êî ïîîá³öÿâ âçÿòè ïèòàííÿ ïðî êîí-
òðîëü, à òàêîæ äîìîâèâñÿ ïðîâåñòè íà-
ñòóïíó çóñòð³÷ ³ç ïðåäñòàâíèêàìè ³í³ö³-
àòèâíî¿ ãðóïè âæå 4 âåðåñíÿ

“ÊÓ×ÌÀ”
çàëèøèâñÿ
áåç Ñåðäþ÷êè
Ê³ëüê³ñòü áàæàþ÷èõ
âèòðà÷àòè ãðîø³ íà âèáîðàõ
çíà÷íî çìåíøèëàñÿ

Â³êòîð ßíóêîâè÷ ïîñòóïèâñÿ 
ì³ñöåì Â³êòîðó Þùåíêîâ³
Ó ñïðàâ³ ôîðìóâàííÿ çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè

Ó÷îðàøí³é äåíü êåð³âíèêè äåðæàâè
ïðèñâÿòèëè ñï³ëêóâàííþ ç äèïëîìàòàìè.
Ï³ä ÷àñ âèñòóïó ïåðåä êåð³âíèêàìè çà-
êîðäîííèõ äèïëîìàòè÷íèõ óñòàíîâ Óêðà-
¿íè íà òðàäèö³éí³é — âæå âîñüì³é — çó-
ñòð³÷³ Ïðåçèäåíò Â³êòîð Þùåíêî íàãî-
ëîñèâ, ùî ä³ÿëüí³ñòü äèïëîìàòè÷íèõ óñ-
òàíîâ ïîâèííà áóòè ïîçà ïîë³òèêîþ. Ñàì
æå ãàðàíò Êîíñòèòóö³¿ îá³éòè ãîñòð³ ïî-
ë³òè÷í³ òåìè íå çóì³â. Â³í âèñëîâèâ ïå-
ðåêîíàííÿ, ùî ïîçà÷åðãîâå çàñ³äàííÿ
Âåðõîâíî¿ Ðàäè, ïðèçíà÷åíå Îëåêñàí-
äðîì Ìîðîçîì íà 4 âåðåñíÿ, íå â³äáó-
äåòüñÿ. Òàêèì ÷èíîì, áîëþ÷å ïèòàííÿ
³ñíóâàííÿ óêðà¿íñüêîãî ïàðëàìåíòàðèç-
ìó, ÿêå íèí³ íåïîêî¿òü Çàõ³ä, áóëî âñå æ

òàêè ïîðóøåíî ³ çíîâó çàëèøèëîñÿ áåç
â³äïîâ³ä³.

Ïîò³ì áóëî ïà â á³ê Ìîñêâè. Ïðåçèäåíò
âèçíàâ, ùî â³äíîñèíè Óêðà¿íè ³ Ðîñ³¿ í³-
êîëè íå áóëè ïðîñòèìè. Ïðîòå, çà éîãî
ñëîâàìè, ñüîãîäí³øí³é ¿õ ð³âåíü äàº çìîãó
ãîâîðèòè, ùî îáèäâ³ ñòîðîíè íàëàøòîâàí³
êîíñòðóêòèâíî íà âèð³øåííÿ âñ³õ ïèòàíü.

Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Â³êòîð ßíóêîâè÷ òàêîæ
íå îìèíóâ óâàãîþ äèïëîìàò³â. Àëå ãîâî-
ðèâ â³í ïåðåâàæíî ïðî ãðîø³ òà ô³íàíñî-
â³ ïîòîêè. Ïîõâàëèâøè íèí³øíüîãî êåð³â-
íèêà ÌÇÑ Àðñåí³ÿ ßöåíþêà òà íàçâàâøè
éîãî ëîêîìîòèâîì, ÿêîìó îäíàê íå ñë³ä
ïåðåâèùóâàòè øâèäê³ñòü, ãëàâà óðÿäó ïå-
ðåéøîâ íà áëèæ÷ó éîìó åíåðãåòè÷íó òå-

ìó. Çîêðåìà Â³êòîð Ôåäîðîâè÷ çóïèíèâñÿ
íà ïðîáëåìàõ àòîìíî¿ åíåðãåòèêè, ÿêà ïî-
òðåáóº ³íâåñòèö³é ³ çàáåçïå÷åííÿ ÿäåðíèì
ïàëèâîì. Â³äîìî, ùî Óêðà¿íà äóæå ò³ñíî
ñï³âïðàöþº ³ç Ðîñ³ºþ â ö³é ãàëóç³ ï³ä êå-
ð³âíèöòâîì ðåã³îíàëà Àíäð³ÿ Äåðêà÷à, à
òîìó íàòÿê âèéøîâ äîâîë³ ïðîçîðèì.

Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð íàãîëîñèâ ³ íà òîìó,
ùî ïîòð³áíî âõîäèòè â ñåêòîð âèäîáóòêó
åíåðãîíîñ³¿â øëÿõîì ì³æäåðæàâíèõ êîí-
öåñ³é ç Ðîñ³ºþ, Àçåðáàéäæàíîì, ÎÀÅ, Ë³-
â³ºþ, ªãèïòîì. Ïèòàííÿ îáì³íó ãàçî-
òðàíñïîðòíî¿ ñèñòåìè Óêðà¿íè íà ïðàâî
óêðà¿íñüêèì êîìïàí³ÿì âèäîáóâàòè åíåð-
ãîíîñ³¿ â Ðîñ³¿ Â³êòîð ßíóêîâè÷ íå çà÷³-
ïàâ. Ì³í³ñòð ïàëèâà òà åíåðãåòèêè Þð³é
Áîéêî ó â³äïîâ³äü íà çàïèòàííÿ “Õðåùà-
òèêà” ïîñï³øèâ çàïåâíèòè, ùî í³ÿêèõ ïå-
ðåãîâîð³â ç Ðîñ³ºþ íà öþ òåìó íåìàº.

Íàïðèê³íö³ ðîçìîâè ïðåì’ºð-ì³í³ñòð
çàçíà÷èâ, ùî ïîâàæàòèìå ïð³îðèòåò Ïðå-
çèäåíòà ó ôîðìóâàíí³ çîâí³øíüî¿ ïîë³òè-
êè, òîáòî âèçíàâ, ùî êåðóº äåðæàâîþ íå
â³í. Ïðîòå äàâ çðîçóì³òè, ùî íà âñ³ åêî-
íîì³÷í³ ïðîöåñè ìàº áåçïîñåðåäí³é
âïëèâ

Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора Ві тор Ющен о і Ві тор Ян ович з стрілися з лавами дип-
ломатичних місій У раїни за ордоном. Президент з пинився біль-
ше на політичних питаннях, а прем'єр-міністр на е ономічних.
Обидва політи и вирішили не с перечити один одном . Проте не
обійшлося й без прозорих натя ів.

Віт ор Ян ович знає — політи роблять вели і роші
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Â³êòîð Þùåíêî 
ïðèéíÿâ ìóçèêàíò³â
çà â³éñüêîâèõ
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

24 серпня під час свят -
вання Дня Незалежності
центральною в лицею
столиці перед Президен-
том У раїни пройшли 55
війсь ових ор естрів,
я их взяли часть 1200
м зи антів. З оловної
триб ни за війсь овими
спостері али Ві тор
Ющен о, Ві тор Ян ович,
Іван Плющ, Ві тор Бало-
а, Леонід Черновець ий
та інші.

Çâè÷íà îô³ö³éíà ÷àñòèíà óðî-
÷èñòîñòåé, ïðèñâÿ÷åíèõ Äíþ Íå-
çàëåæíîñò³, ðîçïî÷àëàñÿ ç ï³âãî-
äèííèì çàï³çíåííÿì, îòîæ öåí-
òðàëüí³ òåëåêàíàëè â öåé ÷àñ
òðàíñëþâàëè çàñòàâêè àáî íåïî-
ë³òè÷íó ðåêëàìó. Ñàì ïàðàä òðè-
âàâ ïîíàä ãîäèíó. Æîäåí òàíê ÷è
áðîíåòðàíñïîðòåð öüîãî ðàçó
Õðåùàòèêîì íå ïðî¿õàâ. Ðàäíèê
Ïðåçèäåíòà — ïîë³òîëîã Àíàòî-
ë³é Òêà÷óê ïîÿñíèâ “Õðåùàòèêî-
â³”, ùî “â³ä 2005-ãî â Óêðà¿í³ â³é-
ñüêîâ³ ïàðàäè íå ïðîâîäÿòü, ïðè-
íàéìí³ â òàêîìó âèðàçíî-ì³ë³òà-
ðèñòñüêîìó âèãëÿä³, ÿê äåìîí-
ñòðàö³¿ â³éñüêîâî¿ çáðî¿ ³ òåõí³-
êè”.

Â³êòîð Þùåíêî â ï³äæàêó ³ á³-
ë³é âèøèâàíö³ ïðèéìàâ ïàðàä ó
îòî÷åíí³ ñâîº¿ ðîäèíè: ä³òåé ³
äðóæèíè. Äî öüîãî ò³ëüêè Âîëî-
äèìèð Ùåðáèöüêèé ïðèéìàâ ïà-
ðàä 1986 ðîêó ç îíóêîì. Ïðîòå
òîâàðèø Ùåðáèöüêèé ñòîÿâ, à
ïàí Þùåíêî ñèä³â. Ðåøòà âèñî-
êîïîñàäîâö³â ñèä³ëè îêðåìî, áåç
ïîì³òíîãî ïîä³ëó íà ðàíãè. Íàé-
áëèæ÷å äî ðîäèíè Ïðåçèäåíòà

áóâ Â³êòîð ßíóêîâè÷ ó òðàäèö³é-
íîìó êîñòþì³ ç ñ³ðîþ êðàâàòêîþ,
äàë³ — ²âàí Ïëþù ó âèøèâàíö³,
ïîò³ì Â³êòîð Áàëîãà — òåæ òðà-
äèö³éíîìó êîñòþì³ ç ñèíüî-á³-
ëîþ êðàâàòêîþ. Íàñòóïí³ â öüî-
ìó ðÿäó — ãîëîâà Êîíñòèòóö³é-
íîãî Ñóäó Àíäð³é Ñòðèæàê òà ìåð

Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Âî-
íè ïðèéìàëè ïàðàä ó ñ³ðèõ êîñ-
òþìàõ ³ “ïîçàïîë³òè÷íèõ” êðà-
âàòêàõ.

Êðîêóþ÷è, â³éñüêîâ³ ìóçè-
êàíòè ïåðåáðàëè ÷è íå âåñü
ìîæëèâèé íåì³ë³òàðèñòñüêèé
ðåïåðòóàð, âêëþ÷íî ç óðî÷èñòè-

ìè ðåë³ã³éíèìè êîìïîçèö³ÿìè.
Ïîçà ðåïåðòóàðîì ëèøèëèñÿ õ³-
áà ùî “Ñ³ì-ñîðîê” ³ “Êàëèí-
êà”, ÿê³ õî÷à é íå º ì³ë³òàðèñò-
ñüêèìè ìàðøàìè, ïðîòå, ïåâíî,
ìàþòü äåÿêå ïîë³òè÷íå çàáàðâ-
ëåííÿ.

ßê ïîì³òèâ “Õðåùàòèê”, ïðè-

ñóòí³ì çàïàì’ÿòàëèñÿ âèêîíàííÿ
Ã³ìíó Óêðà¿íè ³ ðåàêö³ÿ íà íüî-
ãî ãëÿäà÷³â. Íàâ³òü çàðóá³æí³ êî-
ðåñïîíäåíòè âñòàëè â öåé ÷àñ.
Êð³ì òîãî, ïîì³òíî áóëî, ùî
óêðà¿íñüê³ ä³òè âæå ³íø³ — ¿õ ìà-
ëî ö³êàâèëà óí³ôîðìà â³éñüêî-
âèõ

Ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ âèéøëè
íà ïðåçåíòàö³þ

Íà Ôåñòèâàë³ ãðîìàäñüêèõ îð-
ãàí³çàö³é ó Êèºâ³ íà Äåíü Íåçà-
ëåæíîñò³ Óêðà¿íè, ùî â³äáóâñÿ çà
ñïðèÿííÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî, áóëî áàãàòî
ãëÿäà÷³â. Ä³éñòâî â³äáóâàëîñÿ á³-
ëÿ àðêè Äðóæáè Íàðîä³â, äå êîæ-
íà îðãàí³çàö³ÿ âñòàíîâèëà ñâ³é
íàìåò, ó ÿêîìó êîæåí îõî÷èé ì³ã
îòðèìàòè ìàòåð³àëè ç ³íôîðìà-
ö³ºþ ïðî îá’ºäíàííÿ ÷è ïîñï³ë-
êóâàòèñÿ ³ç àêòèâ³ñòàìè ãðîìàä-

ñüêèõ îðãàí³çàö³é. Íàìåò êè¿â-
ñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
“Æ³íêè Îáîëîí³” “êîíêóðóâàâ”
³ç ðîçì³ùåíèì ïîðÿä íàìåòîì
“Æ³íîê Æóëÿí”, ïðåäñòàâíèêè
ôîíäó ²âàíà Ãîí÷àðà ãðàëè íà
áàíäóð³ òà ïðåçåíòóâàëè âèøèò³
âëàñíîðó÷ ðóøíèêè, à â³ä íàìå-
ò³â ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü ìåäè÷-
íîãî ñïðÿìóâàííÿ çäàëåêó â³ä÷ó-
âàâñÿ çàïàõ ë³ê³â.

“Ùîðîêó ìè âëàøòîâóºìî ë³-

òåðàòóðíî-ìèñòåöüê³ êîíêóðñè
íà êðàùå ÷èòàííÿ òâîð³â Îëåíè
Òåë³ãè. Äî îðãàí³çàö³¿ âõîäÿòü ³
ä³òè, ³ ëþäè ïîõèëîãî â³êó. Íàé-
ñòàðø³é íàø³é ó÷àñíèö³ — 90
ðîê³â”,— ïîâ³äîìèëà “Õðåùà-
òèêó” ïðåäñòàâíèöÿ Âñåóêðà¿í-
ñüêîãî æ³íî÷îãî òîâàðèñòâà ³ìå-
í³ Îëåíè Òåë³ãè Âàëåíòèíà Ëèò-
âèíîâà. À õòî íå äóæå ïîëþá-
ëÿº áàíäóðè òà ôîëüêëîð, ì³ã
äîâîë³ íàñòðèáàòèñÿ ç ÷ëåíàìè
Ôåäåðàö³¿ àêðîáàòè÷íîãî ðîê-í-
ðîëó.

Ó öåé ÷àñ íà ë³òí³é ñöåí³ ïðîñ-
òî íåáà óðî÷èñòó àòìîñôåðó ñòâî-
ðþâàëè äóõîâ³ îðêåñòðè, äî ðåïåð-
òóàðó ÿêèõ âõîäèëè ³ êîçàöüê³ ìàð-
ø³, ³ “Îé, ñìåðåêî...”, ³ ñó÷àñí³
ï³ñí³. À ï³ä ñàìîþ àðêîþ Äðóæ-
áè Íàðîä³â ðîçïî÷èíàëè ñâ³é âè-
ñòóï äèòÿ÷³ êîëåêòèâè, ÿê³ âèêî-
íóâàëè óêðà¿íñüê³ íàðîäí³ òà íà-
â³òü ñõ³äí³ òàíö³, òîìó íà ôåñòè-

âàë³ â³äáóâàëîñÿ ùå é ñâîºð³äíå
çìàãàííÿ êóëüòóð. Çà ñëîâàìè çà-
ñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè Ñåðã³ÿ
Ðóäèêà, ÿêèé òåæ áóâ ïðèñóòí³é
íà ñâÿò³, íèí³ ó Êèºâ³ íàë³÷óºòü-
ñÿ ìàéæå 5000 ãðîìàäñüêèõ îðãà-
í³çàö³é. “ß ñàì º ãðîìàäñüêèì ä³-
ÿ÷åì ³ç ìàéæå äâàäöÿòèë³òí³ì ñòà-
æåì. Õî÷ó çàêëèêàòè óñ³õ ñòàâàòè

àêòèâíèìè ÷ëåíàìè ñóñï³ëüñòâà.
Ðàçîì ìè çðîáèìî íàøå ì³ñòî
êðàùèì”,— ïåðåêîíàíèé ïàí Ðó-
äèê. Íà éîãî äóìêó, ó Êèºâ³ çàâ-
æäè áóäå ì³ñöå äëÿ ð³çíèõ êóëü-
òóð, âïîäîáàíü òà çàõîïëåíü. “Ãî-
ëîâíå, ùîá íå çìåíøóâàëàñÿ ãðî-
ìàäÿíñüêà àêòèâí³ñòü”,— çàÿâèâ
Ñåðã³é Ðóäèê “Õðåùàòèêó”

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Понад 100 ромадсь их об'єднань взяли часть Фес-
тивалі ромадсь их ор анізацій Києва, проведеном 24
серпня День Незалежності У раїни. Презентація різ-
них за ідеоло ією ор анізацій проходила мирно та ве-
село. Це ще раз доводить, що Київ може об'єднати
людей з різноманітною льт рною та політичною орі-
єнтацією.

При та ом напорі сопіл втримати важ о

³ âëàøòóâàëè ñâ³é ôåñòèâàëü á³ëÿ àðêè 
Äðóæáè Íàðîä³â

Замість тан ів — шаровари

Ô
îò
î 
Ï
àâ
ëà
 Ï

À
Ù
ÅÍ

Ê
À

Ô
îò
î 

Ñ
åð
ã³ÿ
 
Ñ
Ï
À
Ñ
Î
Ê
Ó
Ê
Î
Ö
ÜÊ

Î
ÃÎ



Хрещатик  28 серпня 2007 ДДЕЕННЬЬ  ННЕЕЗЗААЛЛЕЕЖЖННООССТТІІ 55

Висо опосадовці
працювали
обличчями

Íàïåðåäîäí³ 16-¿ ði÷íè-
öi Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè
òðàäèö³éíî Ïðåçèäåíò
Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî,
ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè
Â³êòîð ßíóêîâè÷ òà ïåð-
øèé çàñòóïíèê Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè Àíàòîë³é
Ãîëóá÷åíêî ïîêëàëè êâ³òè
äî ïàì’ÿòíèê³â âèäàòíèì
óêðà¿íöÿì — õðåñòèòåëþ
Ðóñ³ êíÿçþ Âîëîäèìèðó
Âåëèêîìó, Ìèõàéëó Ãðó-
øåâñüêîìó òà Òàðàñó Øåâ-
÷åíêó. Âèñîêîïîñàäîâö³
ïîáóâàëè íà ìîãèë³ Íåâ³-
äîìîãî ñîëäàòà é âøàíóâà-
ëè õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ
æåðòâ Ãîëîäîìîðó 1932—
1933 ðîê³â. Â óðî÷èñò³é öå-
ðåìîí³¿ òàêîæ âçÿëè ó÷àñòü
â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Äìèò-
ðî Òàáà÷íèê, ñåêðåòàð
ÐÍÁÎÓ ²âàí Ïëþù, ãîëî-
âà Êè¿âñüêî¿ îáëäåðæàäì³-
í³ñòðàö³¿ Â³ðà Óëüÿí÷åíêî,
öåðêîâí³ ä³ÿ÷³ òà ïðåäñòàâ-
íèêè ãðîìàäñüêîñò³. Âò³ì,
ïðîñòèì êèÿíàì ïîòðàïè-
òè íà ö³ óðî÷èñòîñò³ òà ïî-
äèâèòèñü çáëèçüêà íà ñèëü-
íèõ ñâ³òó öüîãî çàâàäèëà
÷èñëåííà îõîðîíà.

Росіяни
відсвят вали
перемо ою

24 ñåðïíÿ çà ï³äòðèìêè
óïðàâë³ííÿ ô³çè÷íî¿ êóëü-
òóðè òà ñïîðòó ÊÌÄÀ òà
Ìàêàð³âñüêî¿ ðàéîííî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ çàâåðøèâñÿ ²²
åòàï òðàäèö³éíèõ ì³æíà-
ðîäíèõ ñïîðòèâíèõ çìàãàíü
òåïëîâèõ àåðîñòàò³â íà Êó-
áîê Íåçàëåæíîñò³.

×åðåç ñïåêó â ö³ëÿõ áåç-
ïåêè çìàãàííÿ ïåðåíåñëè
ç³ ñòîëè÷íîãî Ã³äðîïàðêó
â Ìàêàð³âñüêèé ðàéîí Êè-
¿âñüêî¿ îáëàñò³. Çà êóáîê
ïåðåìîæöÿ çìàãàëèñÿ 8
êîìàíä òåïëîâèõ àåðîñòà-
ò³â: 7 óêðà¿íñüêèõ (ç Êè-
ºâà, ×åðí³ãîâà òà Ôåîäî-
ñ³¿) òà ðîñ³éñüêà (ç³ Ñìî-
ëåíñüêà).

Ïåðåìîãó â çìàãàííÿõ
çäîáóâ ðîñ³éñüêèé ï³ëîò
Äìèòðî Ãîðáà÷îâ, ÿêèé îò-
ðèìàâ äèïëîì òà êóáîê ïå-
ðåìîæöÿ. Äî ñëîâà, öåé ï³-
ëîò áóâ ïåðøèì ³ â ïîïå-
ðåäíüîìó åòàï³ çìàãàíü,
ÿêèé ïðîéøîâ ó ëèïí³ é
ìàâ ñèìâîë³÷íó íàçâó — íà
Êóáîê Â³äðîäæåííÿ.

Президент
п вав а т си

52-à âèñòàâêà êâ³ò³â “Îð-
íàìåíòè ³ â³çåðóíêè êðà¿í
ñâ³òó” â³äêðèëàñÿ ó Äåíü

Íåçàëåæíîñò³ íà Ñï³âî÷î-
ìó ïîë³. Êîæåí ç 10 ðàéî-
í³â Êèºâà ïîêàçàâ âëàñíå
áà÷åííÿ áëèçüêèõ òà äàëå-
êèõ êðà¿í — ï³ðàì³äà Ïåð-
íàòîãî çì³ÿ ç â³çåðóíêàìè
ìàéÿ, á³ëî÷êà ó òåðåìêó ç
êàçêè “Ïðî Öàðÿ Ñàëòà-
íà”, ºãèïåòñüê³ ï³ðàì³äè òà
ñêàðàáåé, êîëîíè Äàâíüî¿
Ãðåö³¿, ïåðñèäñüê³ êèëèìè,
ãðóçèíñüêå âèíî.

Íàéïîâí³øå ïðåäñòàâè-
ëè Óêðà¿íó: â³ä òðèï³ëü-
ñüêî¿ êóëüòóðè é Êè¿âñüêî¿
Ðóñ³ äî ïèñàíêîâèõ â³çå-
ðóíê³â òà òðàäèö³éíèõ
óêðà¿íñüêèõ îðíàìåíò³â ³
ñèìâîë³â. Äëÿ ñòâîðåííÿ
êîìïîçèö³é âèêîðèñòàëè
ìàéæå ì³ëüéîíà êâ³ò³â, âè-
ðîùåíèõ â Óêðà¿í³, âàðò³ñ-
òþ ïîíàä ï³âì³ëüéîíà ãðè-
âåíü. Íàä â³çåðóíêàìè
ïðàöþâàëè á³ëüøå òðüîõ
òèæí³â, îêð³ì êâ³ò³â, ï³ä-
ãîòóâàëè ³ ñõèëè Ñï³âî÷î-
ãî ïîëÿ, âèñàäèëè ãàçîí.
Êâ³òêîâå ïîëå â³äâ³äàâ
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð
Þùåíêî, ÿêèé ïðèäáàâ
äëÿ ñâî¿õ ä³òåé ï³âòîðà äå-
ñÿòêà êàêòóñ³â.

Êèÿíè, ÿê³ íå âñòèãëè
ïîäèâèòèñÿ êâ³òêîâ³ øå-
äåâðè, ùå ìàþòü ÷àñ: âè-
ñòàâêà òðèâàòèìå äî 1 âå-
ðåñíÿ.

“Морсь і вов и”
захопили
Оболонь

Ó â³òðèëüí³é ðåãàò³, ïðè-
ñâÿ÷åí³é Äíþ Íåçàëåæíî-
ñò³ Óêðà¿íè, âçÿëè ó÷àñòü
ïðèáëèçíî 30 êðåéñåðñüêèõ
ÿõò. Îðãàí³çàòîðàìè ïåðå-
ãîí³â âèñòóïèëè Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ ç ô³çè÷íî¿
êóëüòóðè òà ñïîðòó ÊÌÄÀ,
Êè¿âñüêà ì³ñüêà ôåäåðàö³ÿ
â³òðèëüíîãî ñïîðòó òà Îáî-
ëîíñüêà ðàéîííà äåðæàâíà
àäì³í³ñòðàö³ÿ.

ßõòè ñòàðòóâàëè â çàòîö³
Îáîëîíü. ×åðåç ñëàáêèé â³-
òåð ñóäíà âèð³øèëè íå éòè
äî Ï³øîõ³äíîãî ìîñòó (ÿê
çàçâè÷àé), à îáìåæèëèñÿ
òðüîìà êîëàìè çàòîêîþ.
Âò³ì, öå íå çàâàäèëî âèçíà-
÷èòè íàéêðàùèõ. Êóáîê
ïåðåìîæöÿ îòðèìàëè øåñ-
òåðî. Ñåðåä íèõ — ÿõòè
“Ëîðà”, “Áîðåé”, “Ãàëà-
òåÿ” òà ³íø³. Åê³ïàæ îñòàí-
íüî¿, äî ñëîâà, º ÷åìï³îíîì
Óêðà¿íè ç â³òðèëüíîãî
ñïîðòó.

Аристо рати
махали
люч ами
Ç 24 äî 26 ñåðïíÿ ó Êè-

ºâ³ çà ï³äòðèìêè Ôåäåðàö³¿
ïðîôåñ³éíîãî é àìàòîð-
ñüêîãî ãîëüôó Óêðà¿íè íà
òåðèòîð³¿ Êè¿âñüêîãî

ãîëüô-öåíòðó ïðîõîäèâ
Â³äêðèòèé ÷åìï³îíàò Óêðà-
¿íè ç ãîëüôó-2007. ×åìï³î-
íàò ïðîâîäèâñÿ çà ïðàâè-
ëàìè Êîðîë³âñüêîãî ³ Ñòà-
ðîâèííîãî ãîëüô-êëóáó
Ñâÿòîãî Àíäð³ÿ.

Ïðîòÿãîì òðüîõ çìàãàíü
÷åìï³îíàòó, ÿêèé ïðîõîäèâ
ó Êè¿âñüêîìó Ãîëüô Öåí-
òð³, ãîëüô³ñòè ïðîéøëè 54
ëóíêè. Òðè ãðóïè: Open,
æ³íêè, ä³òè äî 16 ðîê³â.
Íàãîðîäæåííÿ ë³äåð³â ïðî-
âîäèëèñÿ çà ï³äñóìêàìè
êîæíîãî ç äí³â. Ó ðåçóëü-
òàò³ 3 äí³â çìàãàíü áóëî
ïðèñâîºíî çâàííÿ ×åìï³î-
íà The 1st Annual 2007
Ukrainian OPEN Champi-
onships. 66 óäàð³â ó ô³íàëü-
íîìó ðàóíä³ çàáåçïå÷èëè
²ãîðþ Çàòðàâê³íó ïåðåìîãó
â Ukrainian Open 2007.

Молодь
відірвалась
на Майдані

Ñâÿòêîâèé ìàðàôîí íà
Õðåùàòèêó äî Äíÿ Íåçà-

ëåæíîñò³, ùî ðîçïî÷àâñÿ î
12-³é, çàâåðøèâñÿ êîíöåð-
òîì ç³ðîê óêðà¿íñüêî¿ åñ-
òðàäè íà ñöåí³ ãîëîâíî¿
ïëîù³ ñòîëèö³. Íà Ìàéäà-
í³ âèñòóïàëè Àíäð³é Êíÿçü,
ãóðòè “Òàðòàê”, “Òàíîê Íà

Ìàéäàí³ Êîíãî”, Àíæåë³-
êà Ðóäíèöüêà òà áàãàòî ³í-
øèõ çíàìåíèòîñòåé.

Íå îá³éøëîñÿ ³ áåç òðà-
äèö³éíîãî ïåðåäêîíöåðò-
íîãî îô³ö³îçó: êèÿí â³òàâ
Â³òàë³é Æóðàâñüêèé.

Òà äåñÿòêè òèñÿ÷ êèÿí ³
ãîñòåé ñòîëèö³ ÷è íå íàé-
á³ëüøå ÷åêàëè íà Îëåãà
Ñêðèïêó, ÿêèé ñâî¿ìè çà-

ïàëüíèìè ï³ñíÿìè çìóñèâ
óñ³õ òàíöþâàòè. Îëåã òàê
çàõîïèâñÿ, ùî íàâ³òü íà
äåñÿòü õâèëèí çàòðèìàâ
ñâÿòêîâèé ñàëþò, ÿêèé
ìàâ ðîçïî÷àòèñÿ î 22.00.

Ï³ñëÿ êîíöåðòó ìîëîäü,
ùåäðî ï³ä³ãð³òà àëêîãî-
ëåì, ùå äîâãî íå õîò³ëà
ðîçõîäèòèñü òà ñï³âàëà
ï³ñí³

Для відзначення Дня Державно о Прапора та 16-ї річ-
ниці Незалежності У раїни м. Києві з місь о о бюдже-
т виділили приблизно 1 млн 360 тис. рн. В рочистих
та свят ових заходах взяли часть майже 250 тис. и-
ян та остей столиці. Та ож до Києва для часті в ро-
чистих заходах приб ли деле ації з сіх ре іонів У ра-
їни (за алом приблизно 3 тис. осіб). Протя ом свят Ки-
їв б в при рашений ре ордною для У раїни іль істю
державних прапорів —приблизно 10 тис.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Ñòîëèöÿ â³äñâÿòêóâàëà 
Íåçàëåæí³ñòü
ç êâ³òàìè, ÿõòàìè òà ôåºðâåðêàìè
Îêñàíà ÊÐÀÂÖÎÂÀ, Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ, Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ, Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

24 серпня Київ відзначав оловне державне свято — День Незалежно-
сті. 16-та річниця запам'яталася иянам та остям міста рочистими
заходами за частю перших осіб держави та столиці, безліччю нових
виставо , спортивними пере онами, й, звичайно ж, традиційним
свят овим онцертом на оловній площі раїни.

...молодь на Майдані “відривалася” під “Тано На Майдані Кон о”

По и Київсь ом ольф-центрі проходив Від ритий чемпіонат
У раїни...
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Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

24 серпня р х Antipop зібрав ібер отів
та представни ів інших неформальних
с б льт р на березі Дніпра, щоб від-
свят вати разом День незалежності
від попси. Попри аварії та проб и на
Мос овсь ом мост всі охочі дістали-
ся с ейт-пар , де для них встановили
дві сцени та іль а с хих пальм. Най-
завзятіші з стріли світано і пішли ди-
в вати вранішніх пасажирів ромад-
сь ом транспорті.

Äåíü Íåçàëåæíîñò³ â³äçíà÷àëè íå ëèøå ïàòð³îòè
Óêðà¿íè, à é ëþáèòåë³ â³ëüíîãî ìèñëåííÿ. Ñâîþ íå-
çàëåæí³ñòü ðóõ Antipop íà ÷îë³ ç íàòõíåííèêîì
Zenîì âèð³øèâ çàñâ³ä÷èòè, âëàøòóâàâøè äðóãó ë³ò-
íþ âå÷³ðêó “Sun off 2” ñàìå 24 ñåðïíÿ. ßê ñèìâî-
ë³÷íî òà, âèáà÷òå, Zene, ïîïñîâî. Àëå ñàìå çàâäÿêè
öèì òðàíññóáêóëüòóðíèì àêòèâ³ñòàì áóëî êóäè ïî-
äàòèñÿ 24 ñåðïíÿ. Öüîãîð³÷íà party ç³áðàëà çíà÷íî
á³ëüøå ïðè¿æäæèõ, í³æ ìèíóëîãî ë³òà. Antipop-çà-
õîäè ïîêè ïðîâîäÿòü ëèøå â Êèºâ³, òîìó îõî÷èì
äîâîäèòüñÿ ïîêàòàòèñÿ çàäëÿ öüîãî âèäîâèùà.

Öüîãî ðîêó ó ñêåéò-ïàðêó ï³ä Ìîñêîâñüêèì ìîñ-
òîì îáëàøòóâàëè 2 ñöåíè. Beach chikk — íàìåò á³-
ëÿ ñàìîãî Äí³ïðà — ç³áðàëà ëþáèòåë³â åòíî, âîëè-
íîê, ôëåéò ³ áàðàáàí³â. Íà ãîëîâí³é ñöåí³ âñå áóëî
ãó÷í³øå òà åëåêòðîíí³øå. Íà ïî÷àòêó òàì âèñòóïè-
ëè âàæê³ ãðóïè W¹ 4WZ (White noise for white zom-
bie) òà KLP 521 42. Íàâ³ùî âîíè ïåðåñï³âàëè Ìåð-
ë³íà Ìåíñîíà, òàê ³ íå ïîÿñíèëè, àëå êðàñíîìîâ-
íèì áóâ ÷îðíî-÷åðâîíèé òðèçóá òà ïðàïîð ÓÍÀ-
ÓÍÑÎ â ðóêàõ îäíîãî ç ìóçèêàíò³â. Äàë³ ðîçâàæà-
ëè çà ïóëüòîì ð³çíîêàë³áåðíó ìàñó ñàì íàòõíåííèê
òà åíòóç³àñò ïðîåêòó Zen, dj shumok, dj belkin, dj
video kid, dj charles vard, teem winter.

Íà äóìêó â³äâ³äóâà÷³â, öüîãîð³÷íèé Antipop íå äó-
æå â³äð³çíÿâñÿ â³ä çðàçêà 2006 ðîêó, àëå çà öèì âñ³,

âëàñíå, ³ ïðèéøëè. Îñîáëèâî ñêàæåí³ òàíöþâàëè äî
6 ðàíêó, àëå çà ðåãëàìåíòîì âñ³õ ïîïðîñèëè ï³òè.
Òðîëåéáóñ ¹ 30 òà ñòàíö³ÿ ìåòðî Ïåòð³âêà î 6 ðàí-
êó ïåðåòâîðèëèñÿ íà ïëàòôîðó “9 ³ 3/4” äëÿ ëþäåé
äèâíîãî âèãëÿäó, ÿê³ ðîç÷èíèëèñü â Êèºâ³ ï³ñëÿ çà-
ðÿäó åíåðã³ºþ Antipop.

Ðóõ Antipop âèíèê, êîëè Zen òà éîãî äðóç³ âëàø-
òîâóâàëè ãîòè÷í³ âå÷³ðêè â Êèºâ³. Êîëèñü ó äðóç³â
áóâ ïîðòàë Gothic Nights, àëå ñóïåðå÷êè ïðî ðîçâè-
òîê ñóáêóëüòóðè çàñìîêòàëè õëîïö³â, ³ öåé ïðîåêò
ðîçïàâñÿ. Òîä³ ó 2004 ðîö³ ç’ÿâèâñÿ Antipop, ùî ìàâ
îá’ºäíàòè ëþäåé, ÿê³ ïðàãíóëè âèéòè çà ìåæ³ áóäü-
ÿêèõ ñóáêóëüòóð. Ñüîãîäí³ ñàéò çíàõîäèòüñÿ ó ïåð-
ø³é äåñÿòö³ çà ê³ëüê³ñòþ â³äâ³äóâàíü, ïîñòóïàþ÷èñü
web-ñòîð³íêàì íà êøòàëò popsa.in.ua, nightclub-
bing.com.ua òà ñàéòó Ñîô³¿ Ðîòàðó. Íà ïî÷àòêó 2005
ïðîåêò çàÿâèâ ïðî ñåáå ïåðøèìè âå÷³ðêàìè ó ñòè-
ë³ Antipop. Âîíè áóëè íå÷èñåëüíèìè, ïðîòå ãó÷íè-
ìè, òîìó çãîäîì ëþäåé ñòàâàëî á³ëüøå, à ãîëîâíå —
âîíè ïðåäñòàâëÿëè ð³çí³ ñóáêóëüòóðí³ òå÷³¿. Êðè÷à-
÷è ïðî àëüòåðíàòèâí³ñòü, òóñ³âêà âñå æ òÿæ³º äî ïåâ-
íèõ ñòèë³â. Íà âå÷³ðêàõ ïåðåâàæíî ëóíàþòü indust-
rial, hardcore, nu-metal, drum’n’bass, gothic, noise,
idm, trance

Ïîâíà Ëóíà
Àìåðèêàíñüêèé ðåæèñåð çíÿâ êë³ï 
íà ï³ñíþ óêðà¿íñüêîãî ñï³âàêà

Íåôîðìàëè ïîðóõàëè
àíòèïîïîþ
Ó Êèºâ³ â³äçíà÷èëè Äåíü
íåçàëåæíîñò³ â³ä ïîïñè

Óêðà¿íêè îäÿãíóòüñÿ
ïî-òóðåöüêè

24 ñåðïíÿ â ðîçâà-
æàëüíîìó öåíòð³

“Àðåíà Entertain-
ment” â³äáóëàñÿ ïðåçåí-

òàö³ÿ íîâî¿ äëÿ Êèºâà òó-
ðåöüêî¿ òîðãîâåëüíî¿

ìàðêè îäÿãó “Enzaro Con-
cept”. Ìàðêó îäÿãó çàñíîâàëè â Ñòàì-

áóë³ ó 1986 ðîö³. Ñïî÷àòêó êîìïàí³ÿ îð³ºíòóâàëàñü
íà ì³ñöåâèõ ñïîæèâà÷³â, àëå ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ðî-
ê³â âîíà âèéøëà íà ì³æíàðîäíèé ðèíîê. Íàðàç³ ¿¿
ïðîäàþòü ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ ñâ³òó, ñåðåä ÿêèõ Ðî-
ñ³ÿ, Ðóìóí³ÿ, ²ðàí, Ñëîâà÷÷èíà, ²çðà¿ëü òà ³íø³.

Â ðàìêàõ çàõîäó ïðîéøîâ ïîêàç îñ³ííüî-çèìî-
âî¿ êîëåêö³¿ 2007 ðîêó, ùî áóëà ïðåäñòàâëåíà âåðõ-
í³ì, ä³ëîâèì îäÿãîì òà êîëåêö³ºþ âå÷³ðí³õ ñóêîíü.

Êîëåêö³ÿ íå âðàçèëà íåçâè÷í³ñòþ àáî åêñêëþçèâ-
í³ñòþ. Êëàñè÷í³ ÷îðí³ áðþêè ç á³ëèìè òà êîëüî-
ðîâèìè áëóçàìè òà æàêåòàìè, ÷îðí³, êîðè÷íåâ³,
áåæåâ³ øê³ðÿí³ êóðòêè òà äóáëÿíêè, ìîëî÷íî-á³ë³
òà, çíîâó æ òàêè, ÷îðí³ ïàëüòà. Ïîðàäóâàëè îêî
ïðèñóòí³õ ëèøå äîâã³ âå÷³ðí³ ñóêí³ ÿñêðàâèõ êîëüî-

ð³â. Àíàëîã³÷í³ ìîäåë³
ìîæíà çíàéòè â áàãà-
òüîõ ñòîëè÷íèõ ìàãàçè-
íàõ. Ïðîòå, ÿê çàâæäè,
ìàðêà çíàéäå ñâî¿õ ïðè-
õèëüíèöü, îñîáëèâî ñå-
ðåä æ³íîê, ÿê³ ïîëþá-
ëÿþòü êëàñè÷íèé ñòèëü
îäÿãó.

Ç àíîíñîâàíèõ â³äîìèõ
ïåðñîí ç³ ñâ³òó ìîäè òà
øîó-á³çíåñó ïîêàç â³äâ³äàëè
ëèøå âñþäèñóù³ õëîïö³ ç
ãóðòó “4 êîðîë³” òà ìîëîäà
ñï³âà÷êà Ìàðòà. Ïðîòå ³ âî-
íè ïðîÿâëÿëè íåâåëèêèé ³íòåðåñ äî ïîä³óìó:  “4
êîðîë³” îêóïóâàëè áàð, à Ìàðòà âåñü ÷àñ æâàâî
ñï³ëêóâàëàñÿ ç íåâ³äîìèì ñóïóòíèêîì. Íå çâàáè-
ëè ãîñòåé ³ ñìà÷í³ òóðåöüê³ ñîëîäîù³, ÿêèìè ïðè-
ãîùàëè âñ³õ ïðèñóòí³õ. Ç îñòàíí³ìè ñëîâàìè âåäó-
÷îãî âå÷îðà “ç³ðêè” ùåçëè ç Àðåíè øâèäøå, í³æ
Ïîïåëþøêà ç áàëó

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ
Ó÷îðà âèïîâíèëîñÿ 66 ðîê³â
õóäîæíüîìó êåð³âíèêîâ³
Íàö³îíàëüíîãî àêàäåì³÷íîãî
äðàìàòè÷íîãî òåàòðó ³ì. ²âàíà
Ôðàíêà Áîãäàíó ÑÒÓÏÖ²
З днем народження йо о поздоровляє Ми-

хайло РЄЗНИКОВИЧ, енеральний дире тор,
х дожній ерівни театр ім. Лесі У раїн и:

— ß õî÷ó ïîáàæàòè éîìó çäîðîâ’ÿ. Àäæå ó Áîãäàíà Ñèëüâåñòðîâè-
÷à âñå º, îêð³ì çäîðîâ’ÿ, òàê ùî íåõàé ó íüîãî áóäå äóæå áàãàòî çäî-
ðîâ’ÿ òà ãàðíîãî íàñòðîþ.

×îëîâ³êîâ³ ñò³ëüêè ðîê³â, íà ñê³ëüêè â³í ñåáå ïî÷óâàº, à Áîãäàí Ñòóï-
êà âèãëÿäàº ìîëîäøå ñâî¿õ 66 ðîê³â.

Р бри веде Гри орій КАРАВАЄВ

Âåíåñóåëüñüêèé ðåæèñåð, ùî
æèâå ó ÑØÀ, Àíõåëü Ãðàñ³à, ìà-
áóòü, íå ñâÿòêóâàâ âåëèêå äëÿ áà-
ãàòüîõ óêðà¿íö³â ñâÿòî Íåçàëåæ-
íîñò³, òîìó ç³áðàâ íà çí³ìàëüíî-
ìó ìàéäàí÷èêó â “Ìèñòåöüêîìó
àðñåíàë³” ìàéæå 50 ëþäåé. Çí³-
ìàëè êë³ï íà ï³ñíþ “Ëóíà” ìî-
ëîäîãî ñï³âàêà Àëåêñà Ëóíè,
ÿêèé çà î÷³êóâàííÿìè àãåíòñòâà
Ñatapult music ìàº ñòàòè ç³ðêîþ
óêðà¿íñüêîãî øîó-á³çíåñó.

Êë³ï íà ï³ñíþ “Ëóíà” çí³ìàëè
çà ìîòèâàìè îïîâ³äàííÿ Åäãàðà
Ïî “Ìàñêà ÷åðâîíî¿ ñìåðò³”. Òî-
ìó íà çí³ìàëüíîìó ìàéäàí÷èêó
â³äáóâàâñÿ ñïðàâæí³é ìàñêàðàä ç
ïåðåðâàìè íà ïî¿äàííÿ ñóø³. Ìà-
òè ñï³âàêà äî îá³äó çàíóäüãóâàëà
³ ï³øëà, ñêàçàâøè, ùî íå ìîæå
äèâèòèñÿ íà òàêîãî êðàñåíÿ —
ñâîãî ñèíà. Â öåé ÷àñ ðåæèñåð
Àíõåëü Ãàðñ³à çíåðâîâàíî á³ãàâ ç
ôîòîàïàðàòîì â³ä ìîí³òîð³â äî êà-

ìåðè, ïîêàçóþ÷è îïåðàòîðîâ³
Ñåðã³þ Ìèõàëü÷óêó, ÿêîþ ìàº áó-
òè êàðòèíêà êë³ïó çà $ 100 òèñ.
Äî ñëîâà, Ãàðñ³à çíÿâ â³äåî äëÿ
Ìàäîííè íà ï³ñíþ “True Blue”,
ùîïðàâäà, öå áóëî ìàéæå 20 ðî-
ê³â òîìó, òà ïðîåêòó Enigma ó 1992
ðîö³. Â îñíîâíîìó â³í ïðàöþº â
ðåêëàì³ ç áðåíäàìè Coca-cola,
BMW, Fuji òà ìåíø â³äîìèìè.

Ñï³âàê ìàº íàòóðàëüíå ÷îëîâ³-
÷å ñîïðàíî, íà ùî ïðîäþñåð-
ñüêèé öåíòð ³ ðîáèòü ñòàâêó â éî-
ãî ðîçêðóòö³. Êîëèñü öåé õëîïåöü,
ÿê ³ áàãàòî ³íøèõ ñòóäåíò³â ìóçè÷-
íîãî ó÷èëèùà ³ì. Ð. Ì. Ãë³åðà, çà-
ñâ³òèâñÿ ç³ Ñâ³òëàíîþ Ëîáîäîþ ó
ìþçèêë³ “Åêâàòîð”. Âò³ì, âåëè-
êèì â³äêðèòòÿì ïåðøèé óêðà¿í-
ñüêèé ìþçèêë íå ñòàâ. Òîä³ êî-
ëèøíÿ ó÷àñíèöÿ “Â³àÃðè” ùå íå
áóëà íà ï³êó ïîïóëÿðíîñò³, à
Àëåêñ Ëóíà áóâ Ñàøåþ ç ïðîñ-
òèì óêðà¿íñüêèì ïð³çâèùåì

Назва ліп та рим артистів навіювали д м и про схожість творчості
Але са Л ни та Бориса Мойсеєва

Â Êèºâ³ ç’ÿâèëàñÿ íîâà ìàðêà îäÿãó
Îêñàíà ÊÐÀÂÖÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

На День Незалежності в вели ом залі
розважально о центр "Арена Entertain-
ment" відб лася рочиста презентація
та по аз нової оле ції від нової мар-
и одя "Enzaro Concept". Подивити-

ся модне дефіле прийшла р па "4
оролі" та співач а Марта, проте
ожн модель вони з стрічали до-
сить стримано.

Щоб не сл хати м зи , я сл хають всі, остям
фестивалю доводилось одя атись не та , я сі

Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У мин л с бот в "Мистець ом арсеналі" знімали
ліп на пісню молодо о співа а Але са Л ни,
що з'явиться ротації вересні. Де орації б д вали
9 днів, а роботі над відео задіяли майже 50 людей
на чолі з венес ельсь о-амери ансь им режисером
Анхелем Грасіа. Бюджет ліп становив $ 100 тис.
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про е оло ічні наслід и діяльності під час е спл атації дільниці
Подільсь о-Ви рівсь ої лінії метрополітен в м. Києві

від ст. "Глибочиць а” до ст. "Райд жна”

Мета б дівництва дільниці Подільсь о-Ви рівсь ої лінії
метрополітен в м. Києві від ст. "Глибочиць а" до ст. "Райд жна":

- поліпшення транспортно о обсл ов вання меш анців масивів
Ви рівщина - Троєщина та Райд жний з правобережною частиною
міста;

- с орочення час переб вання в дорозі на 0,5 одини;
- підвищення омфортності для пасажирів;
- зменшення існ ючо о рівня транспортних ви идів ш мотранспорт

за рах но оптимізації пасажиропото ів;
- надійний зв'язо Право і Лівобережжя, переведення значно о

пасажиропото з наземних видів ромадсь о о транспорт на
підземний.

Перелі найзначніших впливів на стан НС:

Забр днення атмосферно о повітря:
Ш ідливий вплив метрополітен на забр днення повітря в зоні

повітровип с них іос ів (ПВК) відс тній.

Ш мовий вплив
За прое том для захист від ш м ви ористов ються заходи:

нормалізація стан рей ово о шлях і р хомо о с лад , віброізоляція
верхньої б дови шлях — віброізолятори під рей овою основою і лот ом,
я і побічно зниж ють ш м потя , віддалення лінії метрополітен від
житлових б дин ів, ш мозахисні рани, зв опо линаючі матеріали в
станційних приміщеннях, обмеження швид ості р х . На еста аді та
мостовом переході прийнятий варіант ш мозахист — с цільний е ран
висотою 1,5 м з двосторонньою зеленою см ою шириною 35 м вздовж
спор ди.

Вібраційний вплив
Для запобі ання творенню вібрації олія метрополітен в ладається

на залізобетонній підрельсовій основі з безпід ладочним ріпленням
і мовими амортизаторами. Констр ція прое тованої автома істралі
з с міщеною лінією метрополітен ви онана на еста адах і насипах,
що об мовлює зниження рівня вібрації в р нтах прима істральної
території щонайменше на 10... 15 дБV. При проходженні метрополітен
по еста аді можливість вини нення наднормативних вібрацій жилих
б дин ів в лючена повністю.

Вплив на еоло ічне середовище
Інженерно- еоло ічні мови ділян и при застос ванні для о ремих

спор д спеціальних методів проход и дозволяють здійснити
б дівництво прое тованих спор д.

Для ви лючення осідання поверхні землі, автомобільних дорі і
пішохідних трот арів, щільнення р нтів й масивів, творених зс вних
і зс вонебезпечних зон на о ремих ділян ах приле лих схилів в прое ті
застосовані с часні вітрозахисні заходи, що спішно застосов ються
на існ ючих ділян ах метрополітен , поб дованих протя ом останніх
десятиліть.

Вплив на водне середовище
Ш ідливий вплив метрополітен на підземні та поверхневі води

відс тній.

Вплив на ґр нти
Для ви лючення зміни порово о тис на пор шення апілярної

мережі ґр нтів в прое ті застосовані с часні вітрозахисні заходи, що
спішно застосов ються на існ ючих ділян ах метрополітен ,
поб дованих протя ом останніх десятиліть. Заходи ефе тивні, що
підтвердж ється досвідом е спл атації Київсь о о метрополітен на
ділян ах з анало ічними еоло ічними мовами.

Вплив на рослинний і тваринний світ
Вестибюль др о о виход (вход ) ст. "Л 'янівсь а" виходить в

пар ов зон (с вер ім. Косіора на перетині в лиць Артема та
Глибочиць ої). Підземний вестибюль дозволить відновити після
б дівництва цей зелений точо .

Прое том передбачене ма симально можливе відновлення зелених
насаджень на території с вер ім. Косіора та облашт вання території
під пар ов зон .

Вплив на техно енне середовище
Нова лінія метрополітен забезпеч є надійний транспортний зв'язо

між Ліво- і Правобережжям, щільно заб дованими "спальними"
районами та промзонами, ромадсь ими заб довами та центром. На
приле лій частині про ноз ється перерозподіл пасажирсь их
маршр тів.

Вплив на соціальне середовище
Введення нової лінії метрополітен значно по ращ є мови

спол чення між Ліво- й Правобережними частинами міста, сприяє
перерозподіл пасажиропото ів наземно о та підземно о ромадсь о о
транспорт , що позитивно впливає на населення. Порівняно з існ ючим
станом про ноз ється ви раш час пасажирами та зменшення
травматизм .

Вплив на істори о- льт рне середовище
Даний прое т на істори о- льт рне середовище безпосередньо

не впливає.

Перелі залиш ових впливів
При ви онанні природоохоронних заходів та санітарних норм

вплив на нав олишнє середовище під час б дівництва повністю
омпенс ється по йо о завершенні і пра тично відс тній при
е спл атації об'є та.

Замовни -заб довни
Дире ція б дівництва метрополітен

КП “Київсь ий метрополітен”

До ва и а ціонерів
За рито о а ціонерно о товариства

"Європейсь ий бан раціонально о фінанс вання"!
Місцезнаходження: 01031, м.Київ, в л.Володимирсь а/

пров.Рильсь ий, 18/2. Телефон, телефа с: (044) 592-67-91, 331-57-91
Бан івсь а ліцензія № 155 від 21.11.2005 ро

Правління бан повідомляє, що чер ові за альні збори а ціонерів
бан , о олошені на 10 вересня 2007 ро , переносяться
на 12 жовтня 2007 ро , і відб д ться о 16.00 за адресою:

83048, м.Донець . пр.Тітова, 8 "б".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про передач новом реєстратор системи реєстр власни ів іменних цінних

паперів в зв'яз з вимо ами за онодавства.
2. Про порядо та термін приведення ор анізаційно-правової форми бан

відповідність до вимо За он У раїни "Про бан и і бан івсь діяльність".
3. Роз ляд заяв а ціонерів бан .
4. Зміни с ладі Ревізійної омісії бан .
5. Внесення змін до Стат т бан та затвердження Стат т бан новій реда ції.

Реєстрація а ціонерів з 14.00 до 15.30.
Для часті зборах потрібно мати до мент, що посвідч є особ . Для

представни и а ціонерів - паспорт та дор чення, оформлене з ідно з чинним
за онодавством.

З до ментами, пов'язаними з поряд ом денним, можна ознайомитися за
адресою: м. Донець , пр.Тітова, 8-Б з 9.00 до 18.00.

Надання а ціонерами пропозицій щодо поряд денно о не пізніше, ніж за
30 днів до за альних зборів.

Телефон для довідо (062) 332-24-55 (вн. 136) - реєстратор Бондарен о І.В.

Правління ЗАТ "ЄБРФ"

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачер ових За альних зборів а ціонерів НАСК "Оранта"

Від рите а ціонерне товариство
Національна а ціонерна страхова омпанія "Оранта"
повідомляє, що позачер ові За альні збори а ціонерів Компанії відб д ться

19 жовтня 2007 ро об 11.00 за адресою: м. Львів, в л. Бортнянсь о о, 12,
приміщенні Львівсь ої обласної дире ції НАСК "Оранта".

Порядо денний:
1. Про затвердження рез льтатів підпис и на а ції НАСК "Оранта" додат ової (шостої) емісії

та здійснення заходів щодо реєстрації їх вип с .
2. Про внесення змін та доповнень до Стат т НАСК "Оранта".
3. Про від ли ання і обрання олови та членів На лядової ради, Ревізійної омісії та Правління

НАСК "Оранта".

Прое т змін до Стат т - п н ти 5.1 та 5.2 статті 5 Стат т НАСК "Оранта"
ви ласти в та ій реда ції:

"5.1. Стат тний апітал Компанії становить 79 665 300,00 (сімдесят дев'ять мільйонів
шістсот шістдесят п'ять тисяч триста) ривень".

"5.2. Стат тний апітал Компанії розділений на 13 618 000 (тринадцять мільйонів шістсот
вісімнадцять тисяч) простих іменних а цій номінальною вартістю 5,85 (п'ять рн, 85 оп.)
ожна".
Реєстрація часни ів позачер ових За альних зборів а ціонерів Компанії б де проводитись

з 9.30 до 10.45 приміщенні Львівсь ої обласної дире ції НАСК "Оранта", що розташоване
за адресою: м. Львів, в л. Бортнянсь о о, 12, в день проведення позачер ових За альних
зборів а ціонерів Компанії.

Для часті позачер ових За альних зборах а ціонерів Компанії необхідно мати при собі:
- а ціонерам - до мент, що посвідч є особ (паспорт);
- представни ам а ціонерів - довіреність, оформлен відповідно до чинно о за онодавства,

або інший до мент, що підтвердж є повноваження представни а, та до мент, що посвідч є
особ (паспорт).

З до ментами, пов'язаними з поряд ом денним позачер ових За альних зборів а ціонерів
Компанії, а ціонери мож ть ознайомитись за місцезнаходженням Головно о офіс НАСК
"Оранта": м. Київ, в л. Жилянсь а, 75.

Правління НАСК "Оранта"

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачер ових За альних зборів а ціонерів НАСК "Оранта"

Від рите а ціонерне товариство
Національна а ціонерна страхова омпанія "Оранта"
повідомляє, що позачер ові За альні збори а ціонерів Компанії відб д ться

14 жовтня 2007 ро об 11.00 за адресою: м. Львів, в л. Бортнянсь о о, 12,
приміщенні Львівсь ої обласної дире ції НАСК "Оранта".

Порядо денний:
1. Про затвердження рез льтатів підпис и на а ції НАСК "Оранта" додат ової (шостої) емісії

та здійснення заходів щодо реєстрації їх вип с .
2. Про внесення змін та доповнень до Стат т НАСК "Оранта".
3. Про від ли ання і обрання олови та членів На лядової ради, Ревізійної омісії та Правління

НАСК "Оранта".
Прое т змін до Стат т - п н ти 5.1 та 5.2 статті 5 Стат т НАСК "Оранта"

ви ласти в та ій реда ції:
"5.1. Стат тний апітал Компанії становить 79 665 300,00 (сімдесят дев'ять мільйонів

шістсот шістдесят п'ять тисяч триста) ривень".
"5.2. Стат тний апітал Компанії розділений на 13 618 000 (тринадцять мільйонів шістсот

вісімнадцять тисяч) простих іменних а цій номінальною вартістю 5,85 (п'ять рн, 85 оп.)
ожна".
Реєстрація часни ів позачер ових За альних зборів а ціонерів Компанії б де проводитись

з 9.30 до 10.45 приміщенні Львівсь ої обласної дире ції НАСК "Оранта", що розташоване
за адресою: м. Львів, в л. Бортнянсь о о, 12, в день проведення позачер ових За альних
зборів а ціонерів Компанії.

Для часті позачер ових За альних зборах а ціонерів Компанії необхідно мати при собі:
- а ціонерам - до мент, що посвідч є особ (паспорт);
- представни ам а ціонерів - довіреність, оформлен відповідно до чинно о за онодавства,

або інший до мент, що підтвердж є повноваження представни а, та до мент, що посвідч є
особ (паспорт).

З до ментами, пов'язаними з поряд ом денним позачер ових За альних зборів а ціонерів
Компанії, а ціонери мож ть ознайомитись за місцезнаходженням Головно о офіс НАСК
"Оранта": м. Київ, в л. Жилянсь а, 75.

Правління НАСК "Оранта"

Голосіївсь ий районний с д
м. Києва ви ли ає в я ості відповідача
Мислович Станіслава Михайловича в
с дове засідання по справі за позовом
АКБ "У рсоцбан " до Мислович С.М.
про стя нення забор ованості, що
відб деться в приміщенні с д за
адресою: 03127, м. Київ, в л. Пол-
овни а Потєхіна, 14-а, аб. 1,
10.09.2007 р. о 10.00. В разі йо о
неяв и на в азане с дове засідання,
с д роз лядатиме справ без йо о
часті.

Голосіївсь ий районний с д
м. Києва ви ли ає в я ості відповідача
Марчен о Ма сима Васильовича в
с дове засідання по справі за позовом
АКБ "У рсоцбан " до Марчен о М.В.
про стя нення забор ованості, що
відб деться в приміщенні с д за
адресою: 03127, м. Київ, в л. Пол-
овни а Потєхіна, 14-а, аб. 1,
10.09.2007 р. о 10.30. В разі йо о
неяв и на в азане с дове засідання,
с д роз лядатиме справ без йо о
часті.

Святошинсь ий районий с д м. Києва
(м.Київ, в л. Жилянсь а, 142) ви ли ає
відповідача Щерба ова Андрія Павловича в
с дове засідання на 30.08.2007 ро на 11.30
по справі за позовом Паномарьової Христини
Валеріївни, Паномарьова Геннадія
Анатолійовича до Щерба ова Андрія
Павловича, 3-тя особа ДП АНТК ім.Антонова
про визнання втратившим право
орист вання жилим приміщенням.

Оболонсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає Костильова Ві тора Сер ійовича
1956 ро народження, я відповідача по
цивільній справі № 2-3199/07 за позовом
Костильової Любові Петрівни про розірвання
шлюб в с дове засідання на 12 вересня 2007
ро на 15.00. Адреса с д : м.Київ, в л.
Тимошен а, 2-є, аб. 9, с ддя Дев'ят о В.В.
Наслід и неяв и в с дове засідання особи,
я а бере часть справі, передбачені ст.ст.
169, 170 ЦПК У раїни, ст. 185-3 КпАП У раїни.

Подільсь ий районний с д м. Києва
повідомляє ТОВ "Лемма-Авто", останнє
відоме місцезнаходження: м. Київ, в л.
Братсь а, 6, про роз ляд цивільної справи
за позовом К нцевич Бо дана Борисовича
до ТОВ "Лемма-Авто" про розірвання
до овор та відш од вання завданих збит ів,
я ий відб деться 31.08.2007 ро о 12.15 в
приміщенні Подільсь о о районно о с д
м. Києва (м. Київ, в л. Хорива, 21, аб.15)
під олов ванням с дді Зіміної В.Б.

Громадянин Кравчен о Оле сандр
Михайлович необхідно 05.09.2007 р.
з'явитись о 10.00 до Оболонсь о о
районно о с д м. Києва за адре-
сою: м. Київ, в л. Тимошен а, 2-Є,
аб. 22 для часті роз ляді по с ті
цивільної справи за позовом
Кравчен о Галини Василівни до
Кравчен о Оле сандра Михайловича
про визнання поряд орист вання
площею за ально о орист вання та
надання переважно о права на
придбання част и праві спільної
част ової власності.

Приватне підприємство "ДБР-2"
(замовни б дівництва) повідомляє,
що 09.09.2007 р. о 15.00 за адресою:
м. Київ, в л. Леніна, 27 (б дино
льт ри с. Троєщина) відб д ться
ромадсь і об оворення з питання
б дівництва житлово о б дин з
об'є тами соціальної інфрастр т ри
та підземним пар ін ом по в лиці
Ліс івсь ій (з бо с. Троєщина)
Деснянсь ом районі м. Києва.
Реєстрація часни ів проводиться з
14.30—15.00.
При собі мати паспорт ромадянина
У раїни.

Печерсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає в я ості відповідача Приватне
Підприємство “Театральне а ентство
“ПРЕМ'ЄРА” по цивільній справі за позовом
Пашинсь о о М.М. до ПП “Театральне
а ентство “ПРЕМ'ЄРА” про повернення
рошей, сплат не стой и та
відш од вання моральної ш оди, я е
призначено в с дове засідання на
7.09.2007 о 12.00 за адресою: м. Київ, в л.
Хрещати , 42-а, аб. 36, під олов ванням
с дді Умнової О.В. Прохання забезпечити
яв представни а з належно оформленим
дор ченням та під от вати письмові
пояснення по с ті позов . У випад
можливості сл хання справи ваш
відс тність прохання надіслати відповідн
заяв . У разі неяв и в с дове засідання
відповідача справа б де роз лян та Ваш
відс тність відповідності до ст.169 ЦПК
У раїни.

Святошинсь ий районний с д
м.Києва в с дове засідання 29.08.07
на 9.40 ви ли ає відповідача
Дед хова О.Б. за позовом ДПІ
Виш ородсь ом районі про
відш од вання збит ів. У випад
неяв и Відповідача справа б де
роз лян та за йо о відс тності.
С ддя Онош о І.В.

Втрачений диплом
Київсь о о національно о
тор овельно-е ономічно о
ніверситет КВ №14288320

від 31 січня 2001 ро на ім'я
Ра Наталії Юріївни
вважати недійсним.

Солом'янсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що 31.08.2007 ро о 10.00
відб деться роз ляд цивільної справи за позовом Мельни ової Н.В. до Малаш іна Є.Ю.,
Малаш іної І.О., 3-я особа - ор ан опі и та пі л вання Солом'янсь ої РДА в м. Києві про
позбавлення бать івсь их прав. 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: Малаш ін Єв ен Юрійович, останнє відоме місце проживання: м. Київ, в л.
Уриць о о, б д. 15, в. 90. В разі вашої неяв и справ б де роз лян то без вашої часті.

Оболонсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Панчен а Анатолія Івановича я відповідача
по цивільній справі №2-3939 за позовом Гайдама А.М. про визнання особи та ою, що
втратила право орист вання жилим приміщенням та зняття з реєстраційно о облі с дове
засідання на 20.09.2007 ро на 09.30. При собі необхідно мати паспорт.Ви маєте право
подати до с д до ази. Адреса с д : м.Київ, в л.Тимошен а, 2Є, аб.24, с ддя Тітов М.Ю.
Наслід и неяв и в с дове засідання особи, я а бере часть справі, передбачені ст.ст. 169,170
ЦПК У раїни та ст. 185-3 КУпАП.

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я оcті третіх осіб ТОВ "С часні
тор івельні мережі", ТОВ "Ремонт швейцарсь их одинни ів "С зір'я", ТОВ "Дари
ланів", ТОВ "Продтовари 539" в с дове засідання, я е призначено на 09.30
11.09.2007 ро по роз ляд справи за адміністративним позовом Ш р бор Т.П.
до Солом'янсь ої районної м.Києві державної адміністрації, треті особи: ТОВ
"С часні тор івельні мережі", ТОВ "Ремонт швейцарсь их одинни ів "С зір'я",
ТОВ "Дари ланів", ТОВ "Продтовари 539" про визнання дій неправомірними,
визнання державної реєстрації нечинною — адреса с д : м.Київ, пр-т
Мая овсь о о, 5-в, аб. №33.

Посвідчення лі відатора аварії на ЧАЕС ате орія 2, серія А,
№ 373450, на ім'я Вор шило Надії Володимирівни вважати
недійсним.

Посвідчення лі відатора аварії на ЧАЕС ате орія 2, серія А,
№ 165659, на ім'я Островерха Сер ія Івановича вважати
недійсним.

Посвідчення лі відатора аварії на ЧАЕС ате орія 2, серія А,
№ 203319, на ім'я Тихнен а Анатолія Ми олайовича вважати
недійсним.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Кольороподіл А2Кольороподіл А2 (формат 660х560 mm)(формат 660х560 mm)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а, репроцентр азети “Хрещати ”.

Тел.: 235-82-72, 234-12-55
Internet: repro.kreschatic.kiev.ua

Рез льтати розі раш
«Лото-трій а»

від 26 серпня 2007 ро
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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 2911

Â Óêðà¿í³ ÿñíà ïîãîäà. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà ó ï³âäåíí³é ÷àñòèí³ âíî÷³ +10...+12°Ñ, âäåíü

+17...+24°Ñ. Íà ðåøò³ òåðèòîð³¿ âíî÷³ +12...+14°Ñ, âäåíü +19...+21°Ñ.
Íà Êè¿âùèí³ áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +17...+23°Ñ, âíî÷³ +12...+14°Ñ
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Æóðíàë³ñòè çàêîõàëèñÿ
ó Â³êòîðà ßíóêîâè÷à
Òàê ââàæàº á³ëüø³ñòü êèÿí
Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
“Õðåùàòèê”

З ідно рез льтатів опит вання, здійснено о з 26 липня
до 8 серпня call-центром Київсь ої місь ої державної
адміністрації, лідер Партії ре іонів прем'єр-міністр Ві -
тор Ян ович є любленцем засобів масової інформації
(32%). Улюбленцями ж рналістів є та ож Юлія Тимо-
шен о (18%) та Леонід Черновець ий (13%).

Єв ен ФІЛІНДАШ,
народний деп тат (СПУ):
—Це залежить від власни а ЗМІ.

Ком належить засіб масової інфор-
мації, то о він і хвалить. На мою с б-
’є тивн д м , найбільшою ва ою
преси нині орист ється Президент
У раїни Ві тор Ющен о і йо о полі-
тична сила. Більшість олі архів орієн-
т ються саме на ньо о, а том ми ба-
чимо і відповідні а центи в пресі.

Оле сандр КОВТУНЕНКО,
народний деп тат
(перебіжчи з БЮТ):
—Корот а відповідь — не знаю. В
раїнців є одна вада. Вони всі один

одно о лають. Ні оли ні о о не визна-
ють своїм зверхни ом або ероєм. Я
останні чотири дні не дивився теле-
бачення і добре себе поч ваю.

Оле сандр ПРОНЧЕНКО,
продюсер, інорежисер:
—ЗМІ не вихваляють, а працюють

під замовлення. Навряд чи ЗМІ та
ж рналістимають я ісь особисті сим-
патії. А от те, хто є найбільш з ад ва-
ним, залежить від фінансово о рівня
то о, хто замовляє... Найбільше з а-
д ють, звичайно, НУ- НС, БЮТ, Пар-
тію ре іонів. Та ож здовж сіх дорі
за Києвом встановлені бі борди із
зображенням Президента Ющен а.

Êîãî íàé÷àñò³øå õâàëÿòü 
ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿?
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Í³÷ ñåêñóàëüíèõ
ìåíøèí
Ïðèõèëüíèö³ ä³â÷àò â³äçíà÷èëè íåçàëåæí³ñòü 
íà ïðèðîä³
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У вихідні в П щі-Водиці
відб вся Перший Міжна-
родний жіночий фести-
валь "Темні ночі". Він зі-
брав а тивних представ-
ниць ЛГБТ (лесбі, еї, бі,
транссе с али) з Києва,
Львова та Л ць а. Вдень
дівчата зма алися в спор-
тивних і рах та вестах, а
вночі "відривалися" на ім-
провізованій дис отеці.

Ç 24 äî 26 ñåðïíÿ äëÿ ä³â÷àò
íåòðàäèö³éíî¿ îð³ºíòàö³¿ çà ï³ä-
òðèìêè êè¿âñüêîãî êëóáó “Ê³áåð”
òà ³íôîðìàö³éíî-îñâ³òíüîãî öåí-
òðó “Æ³íî÷à ìåðåæà” îðãàí³çóâà-
ëè ñïîðòèâíî-êóëüòóðíèé ôåñòè-
âàëü. Ïîïðè ðîçðåêëàìîâàíó
“ì³æíàðîäí³ñòü” çàõîäó, äî Ïó-
ù³-Âîäèö³ çàâ³òàëè ëèøå ïðåä-
ñòàâíèö³ Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè — ç³
Ëüâîâà òà Ëóöüêà, à òàêîæ êèÿí-
êè. Ó ãðóïó ãàëè÷àíîê äëÿ ï³ä-
òðèìêè çàòåñàâñÿ ³ íåòðàäèö³é-
íèé õëîïåöü Ðîìà â ôóòáîëö³ ç
íàïèñîì “Nobody knows I am Les-
bian” (Í³õòî íå çíàº, ùî ÿ ëåñá³-
ÿí). Çàãàëîì ó íàìåòîâîìó ì³ñ-
òå÷êó îñåëèëîñÿ ìàéæå 30 ãîñòåé.

Âäåíü äëÿ êîìàíä ïðîâîäèëè
ö³êàâ³ êâåñòè òà ñïîðòèâí³ çìà-
ãàííÿ, çîêðåìà ç æ³íî÷îãî ôóòáî-
ëó, âîëåéáîëó, äàðòñó. À íàäâå÷³ð
îõî÷³ çàïðàâëÿëèñÿ ïèâîì ó òå-
ìàòè÷íîìó êëóá³ “Ê³áåð”, ùîá
âåñåë³øå áóëî äèâèòèñÿ òåàòðàë³-
çîâàí³ âèñòóïè Òüîò³ ²ðåí é òàí-
öþâàòè ïðîñòî íåáà. Íó, çâ³ñíî,
é ïîïëàâàòè ó íàéáëèæ÷îìó îçå-
ð³. Àòìîñôåðà äî áîëþ íàãàäóâà-
ëà ï³äë³òêîâ³ òàáîðè, àëå äëÿ äî-
ðîñëèõ ïðåäñòàâíèöü ñëàáêî¿ ñòà-
ò³. Õî÷ ìîæëèâîñòåé äëÿ çáëè-
æåííÿ áóëî áàãàòî, ñõ³äí³ òà çà-
õ³äí³ ä³â÷àòà òðèìàëèñÿ ïåðåâàæ-
íî îêðåìî.

ßê ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó”
îðãàí³çàòîð ôåñòèâàëþ Ê³ðà,

âëàøòóâàòè òàêèé òàá³ð áóëî íå-
ëåãêî. Äëÿ çàïîá³ãàííÿ ³íöèäåí-
òàì íàéíÿëè îõîðîíó, êîòðà
ñïîê³éíî ñïîñòåð³ãàëà çà ïåðåá³-
ãîì ôåñòèâàëþ. Îñê³ëüêè ðåºñ-
òðàö³ÿ êîìàíäè ç òðüîõ îñ³á

êîøòóâàëà ëèøå 50 ãðí, îðãêî-
ì³òåò ïðàöþâàâ ïðàêòè÷íî íà
ãîëîìó åíòóç³àçì³. Àäæå çà ïå-
ðåìîãó â çìàãàííÿõ ä³â÷àòà ùå é
îòðèìóâàëè íà ïàì’ÿòü ïðîìî-
ôóòáîëêè ôåñòèâàëþ

Учасниці фестивалю довели, що жіноча др жба існ є

Олена ШОПТЕНКО, танцівниця:
—Чесно аж чи, досить спо ійно і нейтрально ставлю-

ся до та их заходів. Я не расист а і не омофоб. Вважаю,
що люди повинні б ти щасливі. Я що їм та омфортно,
чо о б і ні? Головне, аби не виходили за рам и пристой-
ності та манізм .

Костянтин СТОГНІЙ, телевед чий:
— У мене дві точ и зор з цьо о привод . Морально і

вн трішньо я не сприймаю та і шлюби і ате орично про-
ти. Вважаю, що це не по-християнсь и. Але ло ічно й ро-
з мом ставлюся нормально, адже та і люди не мож ть
мати дітей.

Катерина СЕРЕБРЯНСЬКА, імнаст а:
—Вза алі, мене це не зачіпає. Том ставлюся досить

спо ійно. Кожна людина може робити те, що їй хочеться.
Я що є та а потреба, то ле алізація ціл ом прийнятна.

Сер ій ПРИТУЛА, резидент Comedy Club UA:
—Д маю, це питання не є найна альнішою пробле-

мою для У раїни. Є ба ато інших проблем, я і потрібно

розв’яз вати. Особисто мене ця тема не олише: не дра-
т є й не ці авить. Я лояльно і нейтрально ставлюся до
представни ів нетрадиційної се с альної орієнтації. Я -
що цих хлопчи ів і дівчат з’явиться хорошийюрист, я ий
доведе, що потрібен та ий за он, то можливі зміни. Іна -
ше ніхто в парламенті не поч хається. В дея их європей-
сь их раїнах це зробили, і небо в річ не впало. Перед-
сім потрібно відштовх ватися від толерантності с спіль-
ства. Я що більшість людей лояльні й не запереч ють
одностатеві шлюби, то це питання вирішиться. Я що ж
ате орично не сприймають, то ні. В У раїні ж с спіль-
ство, на мою д м , ще не отове сприйняти одностате-
ві шлюби.

Марина СТАВНІЙЧУК, заст пни олови
Се ретаріат Президента У раїни:
—Безперечно, ожна людина має право на свобод

способ життя. Але я традиційно підходж до цієї сфери.
Най ращі взаємини ті, я і прид мані природою, тобто між
чолові ом і жін ою. У дея их європейсь их раїнах одно-
статеві шлюби ле алізовано. А щодо У раїни, то вважаю,
що це питання передовсім потрібно вивчити либше.

À âè çà ëåãàë³çàö³þ îäíîñòàòåâèõ øëþá³â?

Одностатеві шлюби ле алізовано в чотирьох раїнах: Нідерландах,
Бель ії, Іспанії, Канаді, а та ож дея их штатах США (зо рема, в Калі-
форнії). В 2000 році Рада Європи видала спеціальн резолюцію про ста-
новище лесбіяно і еїв державах членах ЄС, я а зобов’яз є ряди вжи-
вати належних заходів для запобі ання дис римінації ЛГБТ (лесбі, еї, бі,
транссе с али), боротьбі з омофобією та проведення просвітниць их
про рам. У Верховн Рад У раїни подано дві за онодавчі ініціативи сто-
совно захист прав ЛГБТ. Перша — прое т ново о Тр дово о оде с ,
поданий ще за прем’єрства Ві тора Ян овича в 2003 році, що заборо-
няє дис римінацію в сфері тр дових відносин на підставі се с альної орі-
єнтації. Др а — антидис римінаційний за онопрое т № 8590, я им за-
пропоновано внести арн відповідальність за а ресивні омофобні про-
яви через се с альн орієнтацію. За онопрое т внесено до парламент
в р дні 2005- о деп татом від ом ністів Іваном Миновичем, отрий не
пройшов до Верховної Ради V с ли ання.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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