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“ПСИХОЛОГІЮ ТИХ, ХТО
ХОДИТЬ ПО ОДЯГ НА БАЗАРИ,
ТРЕБА ЗМІНЮВАТИ”
Засновни Ukrainian Fashion Week
Оле сандр Со оловсь ий — про
тенденції та перспе тиви модно о рин

Ìåð âèãðàâ 
ðåë³ã³éíó â³éíó
Ñêâåð íà Ïîäîë³ çàëèøèòüñÿ íåòîðêàíèì, 
à â³ðìåíñüêó öåðêâó ïîáóäóþòü 
íà Õàðê³âñüêîìó ìàñèâ³

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè Ïîä³ëü-
ñüêîãî ðàéîíó Îëåêñ³é Õîâðàòåí-
êî, âæå ïðîòÿãîì 2 ðîê³â âîíè
ïðîòèñòîÿòü áóä³âíèöòâó íà âóë.
Êîñòÿíòèí³âñüê³é, 28-30. “Íà ä³-
ëÿíö³ â 0,36 ãà ïëàíóâàëè çâåñòè
íàâ³òü íå öåðêâó, à êàôåäðàëüíèé
ñîáîð âèñîòîþ 40 ì,— ïîâ³äîìèâ
â³í.— Äî òîãî æ, ïîðÿä ìàëè ïî-
áóäóâàòè ðåçèäåíö³þ ºïàðõà, ãî-

òåëü ³ íåä³ëüíó øêîëó äëÿ õëîï÷è-
ê³â”. Çà éîãî ñëîâàìè, ñàìå çàâäÿ-
êè àêòèâíèì ä³ÿì ïîäîëÿí ³ ïðåä-
ñòàâíèê³â Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî â Êè¿âðàä³ òà Ïîä³ëüñüêî¿
ðàéðàäè âäàëîñÿ â³äâîþâàòè ñêâåð.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé ïîáóâàâ íà âóë.
Êîñòÿíòèí³âñüê³é, äå çóñòð³âñÿ ç
ìåøêàíöÿìè Ïîäîëó. “Âïåðøå
ïðî âàøó ïðîáëåìó ïî÷óâ ï³ä ÷àñ
â³äâ³äèí Æèòíüîãî ðèíêó,— çà-

çíà÷èâ ìåð.— Ìîæó ñêàçàòè îä-
íå, ùî âàø ñêâåð, ÿê ³ ³íø³ â ñòî-
ëèö³, íå äîçâîëþ çíèùèòè. ßêùî
íå âîñåíè íèí³øíüîãî ðîêó, òî
íàâåñí³ íàñòóïíîãî âèñàäèìî â
ö³é çåëåí³é îàç³ äåðåâà òà êâ³òè”.
Â³í äîäàâ, ùî íîðìàëüíî ñòà-
âèòüñÿ é äî â³ðìåíñüêî¿ öåðêâè.
Äëÿ áóä³âíèöòâà ö³º¿ êóëüòîâî¿
ñïîðóäè â³äâåäóòü ì³ñöå íà Õàð-
ê³âñüêîìó ìàñèâ³.

Ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç ìåøêàí-
öÿìè Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàïåâ-
íèâ, ùî ³ íàäàë³ çàõèùàòèìå ¿õí³
³íòåðåñè. “Íà æàëü, ÿ íå çàäîâî-
ëåíèé ðîáîòîþ êåð³âíèöòâà âà-
øîãî ðàéîíó,— çàÿâèâ ìåð Êè-
ºâà.— Òîìó ÿ íàä³ñëàâ ïîäàííÿ
Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè ùîäî çíÿò-
òÿ ç ïîñàäè ãîëîâè Ïîä³ëüñüêî¿
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Õî÷à â³í ³
ïðîéøîâ ïî ìîºìó áëîêó, àëå çà
äóõîì â³í íå ìîÿ ëþäèíà. Âè-
çíàþ, ùî öå áóëà ìîÿ ïîìèëêà.
Ñïîä³âàþñÿ, ùî Ïðåçèäåíò ìåíå
ï³äòðèìàº”

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
ïðèâ³òàâ êèÿí
ç Äíåì ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè
òà ñïîðòó
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Øàíîâí³ êèÿíè òà ãîñò³ ñòîëèö³!

Ïðèéì³òü ìî¿ íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ç íàãîäè ÷óäîâîãî ñâÿòà ñèëè,
êðàñè, ìîëîäîñò³ ³ çäîðîâ’ÿ — Äíÿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ñïîðòó. ß
ïåðåêîíàíèé, ùî çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ ìàº ñòàòè ñêëàäîâîþ ÷àñ-
òèíîþ ³ñíóâàííÿ êîæíîãî ç íàñ.

ß ðàäèé ç òîãî, ùî Êè¿â ÿê ñòîëèöÿ íàøî¿ íåçàëåæíî¿ äåðæàâè
º ñó÷àñíèì ñïîðòèâíèì öåíòðîì ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ, ³ ïèøàþñÿ
òèì, ùî äî ñêëàäó çá³ðíèõ êîìàíä Óêðà¿íè ââ³éøëè 130 ñïîðòñìå-
í³â-êèÿí, ÿê³ âèáîðþþòü ïðàâî íàøî¿ êðà¿íè íà ó÷àñòü ó XXIX ë³ò-
í³õ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ ó Ïåê³í³ (Êèòàé).

ß â³ðþ, ùî íà ì³æíàðîäí³é ñïîðòèâí³é àðåí³ êèÿíè çàâæäè äå-
ìîíñòðóþòü ³ äåìîíñòðóâàòèìóòü íå ò³ëüêè âèñîêó ñïîðòèâíó ìàé-
ñòåðí³ñòü, à é óñ³ íàéêðàù³ ðèñè íàøîãî íàðîäó. Áåç ñóìí³âó, âî-
íè çàâæäè ã³äíî ïðåäñòàâëÿòèìóòü íàøó ìîëîäó äåðæàâó ³ ð³äíå
ì³ñòî.

Ï³äòâåðäæåííÿì òîìó — íàïîëåãëèâà ïðàöÿ òðåíåð³â 85 êè¿â-
ñüêèõ äèòÿ÷î-þíàöüêèõ ñïîðòèâíèõ øê³ë òà øê³ë îë³ìï³éñüêîãî ðå-
çåðâó, â ÿêèõ íàâ÷àþòüñÿ ïîíàä 37 òèñÿ÷ ä³òåé òà ï³äë³òê³â.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà âëàäà ðîáèòü óñå ìîæëèâå, àáè ô³çè÷íà êóëüòó-
ðà òà ñïîðò ó ñòîëèö³ é íàäàë³ íåóõèëüíî ðîçâèâàëèñÿ.

Âïðîäîâæ ê³ëüêîõ îñòàíí³õ ðîê³â Êè¿â ïåðåòâîðèâñÿ íà ñó÷àñíó
ºâðîïåéñüêó ñòîëèöþ. Â³í ñòàâ íå ëèøå ïðîâ³äíèì îñåðåäêîì íà-
óêè é êóëüòóðè, à é öåíòðîì, äå ñïîðò íàéâèùèõ äîñÿãíåíü ïîºä-
íóºòüñÿ ç ìàñîâ³ñòþ, à ô³çè÷íå âèõîâàííÿ ñòàº íîðìîþ æèòòÿ.

Íà ñüîãîäí³ ó ì³ñò³ ïðîâîäÿòüñÿ íàéïðåñòèæí³ø³ ñïîðòèâíî-ìà-
ñîâ³ çàõîäè, ÿê³ ñòàëè âèçíà÷íèìè ïîä³ÿìè â æèòò³ íå ëèøå Êèºâà,
à é íàøî¿ äåðæàâè â ö³ëîìó. Çà ³í³ö³àòèâè ªâðîïåéñüêîãî ñïîðòèâ-
íîãî êîì³òåòó öüîãî ðîêó ó Êèºâ³ â³äáóëèñÿ Ïåðø³ ªâðîïåéñüê³
ñïîðòèâí³ ³ãðè ç íåîë³ìï³éñüêèõ âèä³â ñïîðòó, â ÿêèõ âçÿëè ó÷àñòü
ïîíàä 780 ñïîðòñìåí³â ³ç 46 êðà¿í ñâ³òó. Çá³ðíà êîìàíäà Óêðà¿íè íà
öèõ çìàãàííÿõ ïîñ³ëà ïåðøå çàãàëüíîêîìàíäíå ì³ñöå. Çìàãàííÿ òà-
êîãî ð³âíÿ, áåçóìîâíî, ñòàëè íåïîãàíîþ ðåïåòèö³ºþ äî ïðîâåäåí-
íÿ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ÷åìï³îíàòó ªâðîïè ç ôóòáîëó 2012 ðîêó.

ß ïåðåêîíàíèé, ùî öå ëèøå ïåðø³ ëàñò³âêè, ÿê³ ïðîðîêóþòü íà-
ø³é ñòîëèö³ âåëèêå ñïîðòèâíå ìàéáóòíº, ùî íåîäì³ííî áóäå ïî-
â’ÿçàíå ç ³ìåíàìè ñïîðòèâíî¿ åë³òè íàøî¿ êðà¿íè.

Ç³ ñâÿòîì Âàñ, äîðîã³ ñïîðòñìåíè, òðåíåðè, âåòåðàíè ñïîðòó òà
øàíóâàëüíèêè ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ!

Ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ òà óñï³õ³â âàì ³ âàøèì ðîäèíàì!

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Меш анці Подільсь о о район розділили радість від то о, що їхньом с вер нічо о не за рож є, зі своїм мером

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора Київсь ий місь ий олова Леонід Черновець ий
поб вав Подільсь ом районі на в л. Костянтинівсь ій,
28-30. Т т на місці с вери а заб довни и мали намір
звести вірменсь цер в з резиденцією єпарха та не-
дільною ш олою. Проти цьо о вист пила місцева рома-
да. Саме завдя и а тивним діям подолян при підтримці
мера Києва, деп татів від Бло Леоніда Черновець о о
в Київраді і Подільсь ій райраді вдалося відвоювати
с вер.
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Àííà ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора вранці в італійсь ом місті Модена помер
найвідоміший оперний тенор світ Л чано Паваротті.
У жовтні цьо о ро йом б виповнилося 72 ро и.

Ëó÷àíî Ïàâàðîòò³ ïîìåð ó ïðèñóòíîñò³ ñâîº¿ ðîäèíè â ë³êàðí³
ð³äíîãî ì³ñòà. Íàïåðåäîäí³ ââå÷åð³ ñòàí éîãî çäîðîâ’ÿ ð³çêî ïî-
ã³ðøèâñÿ — â³äìîâèëè íèðêè. Ïðè÷èíîþ ñìåðò³ ìåäèêè íàçèâà-
þòü ðàê ï³äøëóíêîâî¿ çàëîçè. Òîð³ê óë³òêó â Íüþ-Éîðêó ñï³âàêî-
â³ âèäàëèëè ðàêîâó ïóõëèíó. Òîä³ â³í ïðèïèíèâ óñ³ çàïëàíîâàí³
êîíöåðòè ³ á³ëüøå íå âèñòóïàâ íà ïóáë³ö³. Âîñòàííº Ïàâàðîòò³ âè-
õîäèâ íà îïåðíó ñöåíó â Áåðë³í³ 2003 ðîêó. Óêðà¿íó â³í â³äâ³äàâ
óïåðøå ³ âîñòàííº ó êâ³òí³ 2005-ãî.

За інчення на 11-й стор.

Çîëîòèé òåíîð
àíåêäîòó
Ïåðøèé äåíü áåç Ëó÷àíî Ïàâàðîòò³
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Ðåêîíñòðóêö³þ Ìîñêîâñüêî¿
ïëîù³ çàâåðøàòü 
íà ð³ê ðàí³øå

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé ïîñòàâèâ çàâäàííÿ ñòð³ìêî çá³ëü-
øèòè òåìï áóä³âåëüíèõ ðîá³ò íà Ìîñêîâ-
ñüê³é ïëîù³ òà çàâåðøèòè ¿¿ ðåêîíñòðóêö³þ
íå â 2009 ðîö³, ÿê ïåðåäáà÷åíî ïðîåêòîì, à
âæå â 2008-ìó. Ïðî öå â÷îðà “Õðåùàòèêó”
ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ. Äëÿ öüîãî, çîêðåìà, çàëó÷àòü
äîäàòêîâ³ ï³äðÿäí³ îðãàí³çàö³¿. Äî ïî÷àòêó
2008 ðîêó ðåêîíñòðóþþòü ³ñíóþ÷èé ï³äçåì-
íèé ï³øîõ³äíèé ïåðåõ³ä ÷åðåç ïðîñïåêò 40-
ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ òà ïîáóäóþòü íîâèé ÷åðåç
ïðîñïåêò Íàóêè, à äî ê³íöÿ âåðåñíÿ â³äíîâ-
ëÿòü äîðîæíº ïîêðèòòÿ ìîñòó ÷åðåç çàë³ç-
íè÷íó äîðîãó, ³ òàì òðàíñïîðò çìîæå ðóõà-
òèñÿ âæå íà âñ³é â³äíîâëåí³é òà ðîçøèðå-
í³é òåðèòîð³¿. Íà ðåêîíñòðóêö³þ â³äïîâ³ä-
íî¿ ðîçâ’ÿçêè íà öåé ð³ê çàïëàíîâàíî 
107 ìëí ãðí

Ñòîëè÷íà âëàäà âèâåäå 
ç ãðè “îäíîðóêèõ áàíäèò³â”

Íà âèêîíàííÿ äîðó÷åííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ïðî ïå-
ðåâ³ðêó ä³ÿëüíîñò³ ãðàëüíèõ çàêëàä³â ñòîëè-
ö³, ðîáî÷èìè ãðóïàìè ðàéîí³â ì³ñòà ïðîâå-
äåíî 588 ïåðåâ³ðîê ï³äïðèºìñòâ öüîãî á³çíå-
ñó íà â³äïîâ³äí³ñòü ¿õíüî¿ ðîáîòè ÷èííîìó çà-
êîíîäàâñòâó. Ïðî öå â÷îðà ïîâ³äîìèâ “Õðå-
ùàòèêó” ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ. Â³í çàçíà÷èâ, ùî çà ðåçóëüòàòà-
ìè ðåéä³â ó 10-òè ðàéîíàõ Êèºâà îïëîìáó-
âàëè 403 òà äåìîíòóâàëè ìàéæå 180 ãðàëü-
íèõ àâòîìàò³â, ñêëàëè 69 àäì³í³ñòðàòèâíèõ
ïðîòîêîë³â

Êîíòðîëü çà òåõí³÷íèì 
ñòàíîì ìàðøðóòîê ïîñèëåíî

Çà ³í³ö³àòèâè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè
ñòîëè÷íà âëàäà ïîñèëèëà êîíòðîëü çà íà-
ëåæíèì òåõí³÷íèì ñòàíîì ìàðøðóòíèõ òàê-
ñ³. Äâ³÷³ íà òèæäåíü êîìóíàëüíà ñëóæáà ïå-
ðåâåçåíü, ñï³ëüíî ç ÄÀ², ãîëîâíîþ òåõí³÷-
íîþ ³íñïåêö³ºþ òà ïîäàòêîâîþ ïðîâîäÿòü
ðåéäè ç êîìïëåêñíî¿ ïåðåâ³ðêè ìàðøðóòíî-
ãî òðàíñïîðòó. Ïðî öå ó÷îðà ïîâ³äîìèâ
“Õðåùàòèêó” ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíè-
êà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó ²âàí
Íîâîõàöüêèé. Ï³ä ÷àñ ðåéä³â ïåðåâ³ðÿþòü
òåõí³÷íèé ñòàí, ô³íàíñîâó äèñöèïë³íó, à òà-
êîæ âèäà÷ó êâèòê³â, â³äïîâ³äí³ñòü çàïèñ³â ó
ìàðøðóòíèõ ëèñòàõ

109 ë³êâ³äîâàíèõ äèòÿ÷èõ 
ñàäî÷ê³â — çëî÷èí 
êîëèøíüî¿ âëàäè

Ó ðåçóëüòàò³ ïåðåâ³ðêè, çä³éñíåíî¿ Ãîëîâ-
íèì óïðàâë³ííÿì îñâ³òè ³ íàóêè ÊÌÄÀ ç’ÿñó-
âàëè, ùî â Êèºâ³ íàë³÷óºòüñÿ 74 íåïðàöþ-
þ÷³ äîøê³ëüí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè êîìóíàëü-
íî¿ ôîðìè âëàñíîñò³. Ïðî öå ó÷îðà ïîâ³äî-
ìèâ “Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. “Ðåçóëüòàò ðîáîòè êî-
ëèøíüîãî ìåðà Îëåêñàíäðà Îìåëü÷åíêà —
öå íå ëèøå 74 íåïðàöþþ÷èõ äèòÿ÷èõ ñàäî÷-
êè, à é 109 äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â,
ÿê³ âçàãàë³ ë³êâ³äóâàëè â ïåð³îä ç 1996 äî
2006 ð³ê. Ö³ çàêëàäè âèëó÷åíî ³ç Äåðæàâíî-
ãî ðåºñòðó íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, òîáòî âòðà-
÷åíî îñòàòî÷íî. Öå º öèí³÷íèé ³ â³äâåðòèé
çëî÷èí êîëèøíüî¿ âëàäè”,— çàÿâèâ Â³òàë³é
Æóðàâñüêèé

Ðåêëàì³ñòè ï³äòðèìóþòü 
Ïîëîæåííÿ ïðî ðîçì³ùåííÿ
çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè

“Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ïðåäñòàâíèêàìè ðåê-
ëàìíîãî á³çíåñó ñòîëèö³, íàéá³ëüø³ ðåêëàì-
í³ îïåðàòîðè âèñëîâèëèñÿ íà ï³äòðèìêó íà-
øîãî Ïîëîæåííÿ ïðî ðîçì³ùåííÿ çîâí³ø-
íüî¿ ðåêëàìè. Âñþ íåçàêîííó ðåêëàìó äå-
ìîíòóþòü. Öüîãî ðîêó ìè î÷³êóºìî ïîíàä
120 ìëí ãðí íàäõîäæåíü â³ä ö³º¿ ñôåðè”,—
çàÿâèâ ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ïåðøèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ. Êåð³âíèê
Àñîö³àö³¿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè Àðòåì Á³äåí-
êî ñâîºþ ÷åðãîþ çàóâàæèâ, ùî ì³æ ïðåä-
ñòàâíèêàìè ðåêëàìíîãî á³çíåñó òà ñòîëè÷-
íîþ âëàäîþ âñòàíîâëåíî ïîðîçóì³ííÿ

Âàëåð³é Ëîáàíîâñüêèé
ïîâåðíóâñÿ ó ñâîþ øêîëó
Âåëèêîìó òðåíåðó âñòàíîâèëè ìåìîð³àëüíó äîøêó

Çà ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ âëàäè, 6 âåðåñíÿ â Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ íà øêîë³ ¹ 319 âñòàíîâèëè
ìåìîð³àëüíó äîøêó Âàëåð³ÿ Ëîáàíîâ-
ñüêîãî. Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà øêîëè
Ñâ³òëàíè Êîëåñíèêîâî¿, ³äåÿ óâ³êîâ³÷-
íåííÿì ³ìåí³ “VIP-ó÷íÿ” íà ñò³íàõ ñà-

ìå ö³º¿ øêîëè, äå Âàëåð³é Ëîáàíîâ-
ñüêèé íàâ÷àâñÿ ç 1946 äî 1956 ðð., âè-
íèêëà äàâíî. Ïåäàãîãè çáåðåãëè êàá³íåò
ô³çèêè ó ïåðâ³ñíîìó âèãëÿä³, òàêèì,
ÿêèì â³í áóâ çà ÷àñ³â íàâ÷àííÿ Ëîáà-
íîâñüêîãî: îáëàäíàííÿ, òàáëèö³, øàôè,
íàâ³òü ìåáë³ — óñå ç 50-õ ðîê³â. Çàðàç

öå ïðèì³ùåííÿ ïîêè ùî çàêðèòå äëÿ
â³äâ³äóâà÷³â — íåâäîâç³ òóò ïëàíóþòü
â³äêðèòè ìóçåé ³ìåí³ Ëîáàíîâñüêîãî.

Íà óðî÷èñòîñòÿõ ç íàãîäè âøàíóâàí-
íÿ ïàì’ÿò³ ôóòáîë³ñòà çàñòóïíèê Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Â³òàë³é Æóðàâ-
ñüêèé ïðèâ³òàâ óñ³õ ïðèñóòí³õ ³ç âèçíà÷-
íîþ ïîä³ºþ òà ïîîá³öÿâ âèíåñòè íà ðîç-
ãëÿä Êè¿âðàäè ïðîåêò ïåðåéìåíóâàííÿ
øêîëè ¹ 319 íà øêîëó ³ìåí³ Âàëåð³ÿ
Ëîáàíîâñüêîãî. Íà çàïèòàííÿ êîðåñ-
ïîíäåíòà “Õðåùàòèêà”, ñê³ëüêè êîøòó-
âàëî ì³ñòó âèãîòîâëåííÿ òà âñòàíîâëåí-
íÿ ìåìîð³àëüíî¿ äîøêè, ïàí Æóðàâ-
ñüêèé íàãîëîñèâ, ùî ïîä³áíèìè çàïè-
òàííÿìè ö³êàâèòèñÿ ïðèíàéìí³ íåêî-
ðåêòíî, ìîâëÿâ, ïàì’ÿòü äîðîæ÷à çà ïà-
ï³ðö³

Віталій Ж равсь ий ( центрі) і Валентин З рсь ий (правор ч) разом від рили меморіальн дош , по азавши, що по цей день роблять спільн
справ
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Ì³ñüêó ñòîìàòîëîã³þ
çðîáëÿòü áåçïëàòíîþ
Ë³êóâàëüíèé çàêëàä ïîâåðíóòü ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü

Îêñàíà ÊÐÀÂÖÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора Київсь ий місь ий олова
Леонід Черновець ий підписав
розпорядження про реор аніза-
цію ом нально о підприємства
"Київсь а місь а стоматоло ічна
полі ліні а". На найближчій сесії
Київради роз лян ть питання
щодо перетворення стоматоло-
ічної полі ліні и на медичний
за лад для без оштовно о лі -
вання малозабезпечених иян.

Çà äîðó÷åííÿì ìåðà, Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî
çàáåçïå÷åííÿ ïîâèííî ï³äãîòóâàòè òà
ïîãîäèòè ç ïðîô³ëüíèìè êîì³ñ³ÿìè Êè-

¿âðàäè äîêóìåíòè äëÿ ïîâåðíåííÿ êî-
ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Êè¿âñüêà
ì³ñüêà ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà” äî
ë³êóâàëüíî¿ óñòàíîâè Êèºâà ç ìåòîþ
ñòâîðåííÿ íàëåæíèõ óìîâ äëÿ åôåêòèâ-
íîãî ³ äîñòóïíîãî äëÿ âñ³õ êèÿí áåç-
îïëàòíîãî ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü-
÷èöüêà ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó”, ùî äî
2003 ðîêó â ö³é ïîë³êë³í³ö³ ìîãëè ë³êó-
âàòèñü óñ³ ïåðåñ³÷í³ êèÿíè. Ó 2003 ðî-
ö³ äåïóòàòè Êè¿âðàäè ìèíóëîãî ñêëè-
êàííÿ çðîáèëè öåé çàêëàä ïëàòíîþ êî-
ìåðö³éíîþ ñòðóêòóðîþ, â ðåçóëüòàò³ ÷î-
ãî ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðîê ùå ð³ê òîìó â ïî-
ë³êë³í³ö³ âèÿâèëè ãðóá³ ô³íàíñîâ³ ïîðó-
øåííÿ. Äî òîãî æ óñ³ ïîñëóãè ñòàëè
ïëàòíèìè, à íàäõîäæåííÿ äî ì³ñüêîãî
áþäæåòó ìàéæå ïðèïèíèëèñÿ.

²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà çàóâàæèëà, ùî íà
íàéáëèæ÷îìó ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè-
¿âðàäè ðîçãëÿíóòü ïèòàííÿ ðåîðãàí³çà-

ö³¿ ñòîìàòîëîã³÷íî¿ ïîë³êë³í³êè â êîìó-
íàëüíèé ë³êóâàëüíèé çàêëàä Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ. Ó â³äïîâ³äíîìó ïðî-
åêò³ áóäå ïåðåäáà÷åíî ìàêñèìàëüíå âè-
â³ëüíåííÿ ïëîù, ïåðåäàíèõ â îðåíäó
êîìåðö³éíèì ñòðóêòóðàì. Ó öèõ ïðèì³-
ùåííÿõ áåçïëàòíî íàäàâàòèìóòü ìåäè÷-
í³ ñòîìàòîëîã³÷í³ ïîñëóãè âñ³ì êèÿíàì.

“Êîìóíàëüíà ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³-
í³êà íå ïîâèííà áóòè ³ á³ëüøå íå áóäå
ïðèâàòíîþ ñòðóêòóðîþ áóäü-ÿêîãî ñ³-
ìåéíîãî êëàíó ÷è âèñîêîïîñàäîâöÿ. Ðå-
îðãàí³çàö³ÿ öüîãî çàêëàäó — ùå îäèí
êðîê êîìàíäè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
íà çàõèñò ³íòåðåñ³â êèÿí”,— ðîçïîâ³ëà
Ê³ëü÷èöüêà.

Âîíà òàêîæ çàçíà÷èëà, ùî ãîëîñóâàí-
íÿ äåïóòàòñüêèõ ôðàêö³é ç öüîãî ïè-
òàííÿ ïîêàæå, õòî íàñïðàâä³ ïåðåéìà-
ºòüñÿ ïðîñòèìè êèÿíàìè, à íå ñâî¿ìè
âëàñíèìè ³íòåðåñàìè

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Учора, за підтрим и Київсь ої місь ої влади, вшан вали пам'ять ви-
датно о раїнсь о о ф тболіста та тренера Валерія Лобановсь о о.
На б дин за альноосвітньої ш оли № 319, я ій навчався май-
б тній майстер, встановили меморіальн дош — саме цій ш олі
Валерій Лобановсь ий навчався 1946—1956 рр. та за інчив її зі
срібною медаллю.



×èì áëèæ÷å
äî âèáîð³â,
òèì äåøåâø³
ñîö³îëîãè
Ëÿãòè ï³ä êë³ºíòà ñòàº
ãîëîâíèì çàâäàííÿì
óêðà¿íñüêî¿ ñîö³îëîã³¿
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ, Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Учора іль а раїнсь их соціоло іч-
них центрів презент вали чер ові
рез льтати опит вання ромадсь ої
д м и, проведені напередодні вибо-
рів 30 вересня 2007 ро . За дани-
ми Інстит т політичних і соціоло іч-
них досліджень, тривідсот овий
бар'єр долають шість часни ів пе-
ре онів: Партія ре іонів, БЮТ, "Наша
У раїна — Народна самооборона",
СПУ, Бло Володимира Литвина та
КПУ. Їхні оле и з Центр соціально-
політичних та е ономічних дослі-
джень "ІМСА" з ними до орінно не-
з одні і арант ють місце під парла-
ментсь им сонцем лише чотирьом
політсилам: Партії ре іонів, БЮТ ,
"Нашій У раїні — Народній самообо-
роні" та бло "КУЧМА". Різниця на-
стіль и вражаюча, що невідомо, о-
м з соціоло ів вірити, та чи можна
їм вірити вза алі. Тим паче, що інші
соціоло и їм відверто не вірять.

Çà äàíèìè ²íñòèòóòó ñîö³îëîã³÷íèõ äîñë³-
äæåíü, ÿêáè âèáîðè ïðîâîäèëèñÿ öüîãî òèæ-
íÿ, âèáîð÷èé áàð’ºð ïîäîëàëè á Ïàðò³ÿ ðåã³î-
í³â ç ðåçóëüòàòîì 31,1%, ÁÞÒ — 22%, ÍÓ-
ÍÑ — 12%, ÑÏÓ — 5,1, Áëîê Âîëîäèìèðà
Ëèòâèíà — 4,3%, ÊÏÓ — 3,6%. Öåíòð “²ÌÑÀ”
ìàº ùîäî öüîãî âëàñíó äóìêó. Ïðîõîäÿòü Ïàð-
ò³ÿ ðåã³îí³â — 27%, ÁÞÒ — 26,9%, ÍÓ- ÍÑ —
10,7% òà áëîê “ÊÓ×ÌÀ” — 4,1%. Êîìóí³ñòè
òðîõè íå äîòÿãóþòü — 2,2%.

Îêð³ì òîãî, ùî ôàõ³âö³ íå ïîìèðèëèñÿ ì³æ
ñîáîþ, ¿õí³ öèôðè çàëèøàþòü äîñèòü äèâíå
â³ä÷óòòÿ. Â ïåðøîìó îïèòóâàíí³ âïàäàþòü â
îêî âåëèê³ ðåçóëüòàòè Áëîêó Âîëîäèìèðà Ëèò-
âèíà (4,3%) òà ÑÏÓ (5,1%), à öåíòð “²ÌÑÀ”
âðàæàº íåçâè÷íî âèñîêèì ðåéòèíãîì ÁÞÒ
(26,9%) òà àáñîëþòíî çàõìàðíèì â³äñîòêîì
áëîêó “ÊÓ×ÌÀ” (4,1%). Äèâíèì ÷èíîì ñàìå
ò³ ïàðò³¿ ³ áëîêè, ÿêèì, ÿê ïîâ³òðÿ, ïîòð³áí³ ãàð-
í³ ðåçóëüòàòè äëÿ ïåðåêîíàííÿ ñâî¿õ íåñò³éêèõ
ïðèõèëüíèê³â, ¿õ ³ îòðèìàëè.

Þë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà â ïî¿çäêàõ Óêðà¿íîþ ÷è
íå êîæíîãî äíÿ çàÿâëÿº ïðî çð³âíÿííÿ ðåéòèí-
ã³â ÁÞÒ ç Ïàðò³ºþ ðåã³îí³â. Òåïåð çàâäÿêè ñî-
ö³îëîãàì ìîæíà áóäå ïðè öüîìó òðÿñòè ïàï³ð-
öåì ³ç öèôðàìè. “Ïðîðèâ” Áëîêó “ÊÓ×ÌÀ”
íåñïîä³âàíèì ÷èíîì ñï³âïàâ ç ïî÷àòêîì àê-
òèâíî¿ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿ ö³º¿ ïîë³òñèëè. Òîæ
³ Îëåêñàíäðó Âîëêîâó º çà ùî äÿêóâàòè ñîö³î-
ëîãàì. Õòîçíà, ìîæå, â³í óæå ³ ïîäÿêóâàâ.

Áóäå ÷èì ïîõâàëèòèñÿ ³ Âîëîäèìèðó Ëèò-
âèíó ç Îëåêñàíäðîì Ìîðîçîì. Çàÿâè ñîö³î-
ëîãà Âîëîäèìèðà Áîíäàðåíêà âçàãàë³ äèâíèì
÷èíîì áóëè ñï³âçâó÷í³ ç òåçàìè, âèñëîâëåíè-
ìè íàïåðåäîäí³ ë³äåðîì ñîö³àë³ñò³â. Éäåòüñÿ
çîêðåìà ³ ïðî î÷³êóâàíèé âåëèêèé â³äñîòîê
ÿâêè íà âèáîðè, ³ ïðî ïåðåäáà÷åííÿ, ùî ï³â-
òîðè ñîòí³ äåïóòàò³â íå ðåºñòðóâàòèìóòüñÿ íà
ïåðøîìó çàñ³äàíí³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè íàñòóïíî-
ãî ñêëèêàííÿ.

ßêùî ïàí Áîíäàðåíêî ãîâîðèâ ìîâîþ ñï³-
êåðà, òî ªâãåí Ñ³ðèé, åêñïåðò Öåíòðó “²ÌÑÀ”,
íàãàäóâàâ ò³íü Þë³¿ Òèìîøåíêî. Íà çàïèòàí-
íÿ êîðåñïîíäåíòà “Õðåùàòèêà”, ÷èì â³í ïî-
ÿñíèòü çàõìàðíèé ðåéòèíã ÁÞÒ, ñîö³îëîã ñêà-
çàâ, ùî öå º íàñë³äêîì ðîáîòè “êëîóí³â â óðÿ-
ä³”. Òðîõè äèâíà çàÿâà äëÿ êàíäèäàòà ñîö³îëî-
ã³÷íèõ íàóê, õî÷à íåïîãàíî äëÿ àã³òàòîðà. ªâ-
ãåí Ãîëîâàõà, çàñòóïíèê äèðåêòîðà ²íñòèòóòó
ñîö³îëîã³¿ ÍÀÍÓ, çàÿâèâ “Õðåùàòèêó”, ùî òà-
êèõ ñîö³îëîã³â, ÿê Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî ³
ªâãåí Ñ³ðèé, â³í âçàãàë³ íå çíàº, ÿê ³ ¿õí³õ
öåíòð³â. Ïàí Ãîëîâàõà ïîðàäèâ íå çâ’ÿçóâàòè-
ñÿ ç äàíèìè, âèäàíèìè ñüîãîäí³ “íà ãîðà”.
Ñõîæå, éäåòüñÿ â äàíîìó âèïàäêó íå ïðî íà-
óêîâö³â, à ïðî “êëîóí³â”, ÿêèõ ãîðå-ñîö³îëî-
ãè ñàì³ æ ³ çãàäàëè
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Ï À Ð Ò È Ò Ó Ð À  Íîñòðàäàìóñ òà Âàíãà
ïðîéøëè åêñïåðòíó ðàäó
Àëå íà Ãëîá³ â åêñïåðò³â óâ³ðâàâñÿ òåðïåöü

Â³äïîâ³äàþ÷è íà çàïèòàííÿ ãàçåòè
“Õðåùàòèê”, ñåêðåòàð åêñïåðòíî¿ ðàäè
ïàí³ Êàòåðèíà Êîòåíêî çàçíà÷èëà, ùî
ïàðëàìåíòñüêà âèáîð÷à êàìïàí³ÿ 2006 ðî-
êó áóëà ïðîçîð³øîþ òà ÷èñò³øîþ ïîð³â-
íÿíî ³ç ñüîãîäí³øíüîþ. Çà ¿¿ ñëîâàìè,
“ï³ä ÷àñ îñòàííüî¿ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿ áó-
ëè ùå êâ³òî÷êè” — òîä³ â ïîë³òè÷í³é ðåê-
ëàì³ âèêîðèñòîâóâàëè ëèøå ïðîòèñòîÿí-
íÿ ³íòåðåñ³â ñõ³äíèõ òà çàõ³äíèõ ðåã³îí³â

Óêðà¿íè, é íàé÷àñò³øå öå ðîáèëè ìàë³
ìàðã³íàëüí³ ïàðò³¿. Ñüîãîäí³ ïîë³òè÷í³ ñè-
ëè â³äêèíóëè ö³ òåõíîëîã³¿, ïðîòå âè-
íàéøëè äåùî îðèã³íàëüí³øå.

Ãîëîâà íåçàëåæíî¿ åêñïåðòíî¿ ðàäè Òà-
ðàñ Øåâ÷åíêî ïîâ³äîìèâ, ùî â ðåêëàì-
íèõ ðîëèêàõ ïðî Íîñòðàäàìóñà òà Âàíãó
íå çíàéäåíî ïîðóøåíü çàêîíîäàâñòâà, îä-
íàê òàêå ð³øåííÿ óõâàëåíî ç ïåðåâàãîþ
â îäèí ãîëîñ. Òîáòî îäíîñòàéíîñò³ åêñ-

ïåðòè íå ìàëè, à áóëà ñèòóàòèâíà á³ëü-
ø³ñòü. Âèíÿòêîì ñòàâ ðîëèê ç ïðîðîö-
òâîì Ïàâëà Ãëîáè, äå â³í ïåðåäáà÷àº ïî-
ÿâó â Óêðà¿í³ ñèëüíî¿ “á³ëî¿ æ³íêè”, ÿêà
ñòàíå ïðåì’ºðîì. Ó íüîìó ñïåö³àë³ñòè ïî-
áà÷èëè ïîë³òè÷íó àã³òàö³þ, ùå çàáîðîíå-
íó íà ÷àñ åô³ðó.

Ö³êàâî, ùî åêñïåðòè äàâàëè ïðàâîâó
îö³íêó ðîëèêàì, àëå íå äîñë³äæóâàëè
âïëèâó òàêîãî ìàòåð³àëó íà ïñèõ³êó ëþ-
äåé. Ïîë³òîëîã Ë³ä³ÿ Ñìîëà çàçíà÷èëà
“Õðåùàòèêó”: “Ö³ ðîëèêè âïëèâàþòü íà
ïåâíó êàòåãîð³þ ëþäåé, ï³ääàòëèâó ñó-
ãåñò³¿, íàâ³þâàííþ. Àëå òàêèõ íåáàãàòî.
Âïëèâ íà çàãàë íåçíà÷íèé, áî ðîëèêè
ïðèì³òèâí³, ïðÿìîë³í³éí³”. “Íàñïðàâä³
áóäü-ÿêà ïîë³òè÷íà ðåêëàìà øê³äëèâà
äëÿ ãðîìàäÿí, îñîáëèâî öå ïîñèëþºòü-
ñÿ ï³ä ÷àñ âèáîð³â. À ðåêëàìà, ùî âè-
êîðèñòîâóº àðõà¿êó, ïñèõîëîã³þ, ôîðìóº
îäíîáîê³ñòü ñïðèéíÿòòÿ ó ãëÿäà÷³â” —
çàÿâèâ “Õðåùàòèêó” ïîë³òîëîã Â³êòîð
Íåáîæåíêî

“ÊÓ×ÌÀ” 
âèñóíóâ ó ïðåì’ºðè 
ñâîþ àáðåâ³àòóðó
À Îëåêñàíäð Âîëêîâ ïî¿õàâ øóêàòè ñâî¿ á³ëáîðäè 
òà âèáîðö³â
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора передвиборний бло
"КУЧМА" визначився зі своєю
андидат рою прем'єра. Я за-
явив на прес- онференції сорат-
ни Оле сандра Вол ова Оле -
сандр Задорожний, їхня полі-
тична сила пропон є майб т-
ньом зробити прем'єр-мініст-
ром У раїни е с-президента
Леоніда К чм . Не дивлячись на
те, що бло не має 100% надії
проходженні до парламент , він
все одно сподівається впливати
на раїнсь політи .

Ïðåäñòàâíèêè áëîêó “ÊÓ×ÌÀ” Îëåê-
ñàíäð Âîëêîâ òà Îëåêñàíäð Çàäîðîæíèé
ïåðåêîíàí³, ùî, íàâ³òü ùå íå ïðîéøîâ-
øè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè, ¿õíÿ ïîë³òè÷íà
ñèëà ìàº ñåðéîçíèé âïëèâ íà âèð³øåí-
íÿ ì³æäåðæàâíèõ ïðîáëåì. Çîêðåìà, äî
ïîÿâè áëîêó í³õòî â Óêðà¿í³ íàâ³òü íå
â³ä÷óâàâ, ùî ãîëîâíèì âîðîãîì Óêðà-
¿íè º Ðóìóí³ÿ. Ïàí Çàäîðîæíèé ç ãîð-
ä³ñòþ çàçíà÷èâ, ùî ñàìå ï³ñëÿ òîãî, ÿê
áëîê ïîñòàâèâ ïèòàííÿ ùîäî çàç³õàíü
Ðóìóí³¿ íà óêðà¿íñüê³ çåìë³, “â³öå-
ïðåì’ºð òåðì³íîâî çä³éñíèâ â³çèò íà îñ-
òð³â Çì³¿íèé”.

Íà äóìêó ë³äåðà áëîêó “ÊÓ×ÌÀ”
Îëåêñàíäðà Âîëêîâà, ñàìå Ïðåçèäåíò
Â³êòîð Þùåíêî ïîñòàâèâ Óêðà¿íó ï³ä
óäàð çàõ³äíîãî ñóñ³äà. Ïàí Âîëêîâ àâòî-
ðèòåòíî çàÿâèâ, ùî íàéá³ëüøîþ ïîìèë-
êîþ Â³êòîðà Þùåíêà º íàìàãàííÿ çáëè-
çèòèñÿ ç ªâðîïîþ òà “ç³ïñîâàí³” ñòî-
ñóíêè ç Ðîñ³ºþ. “Ïîõîäè Þùåíêà â ªâ-
ðîïó çàê³í÷èëèñÿ ïðèõîäîì â äåùî ³í-
øå ì³ñöå”,— êîíñòàòóâàâ ç ïðèòàìàí-
íîþ éîìó ùèð³ñòþ ë³äåð áëîêó.

Âèâåñòè ç òîãî “³íøîãî ì³ñöÿ”, íà
äóìêó Îëåêñàíäðà Çàäîðîæíîãî, ìîæå

ëèøå Ëåîí³ä Êó÷ìà. Àëå ïîêè ùî ïåðå-
øêîäîþ äëÿ òàêîãî áëèñêó÷îãî ïëàíó
ñòàâ ñàì ïàí Êó÷ìà. “Êó÷ìà, õî÷ ³ áóâ
çàïðîøåíèé äî ó÷àñò³ ó áëîö³, íå ïîãî-
äèâñÿ áóòè ó ñïèñêó. Ëåîí³ä Äàíèëîâè÷
ëèøå äàº ïîðàäè. ß ïåðåêîíàíèé, ùî
êðàùîãî ïðåì’ºðà äëÿ Óêðà¿íè áóòè íå
ìîæå. Äóìàþ, Ëåîí³ä Äàíèëîâè÷ ñàì
ìàº âèñëîâèòè ñâîþ ïîçèö³þ”,— çàÿâèâ
ïàí Çàäîðîæíèé.

Îëåêñàíäð Âîëêîâ ïåðåêîíàíèé, ùî
ïîÿâà éîãî ïîë³òè÷íî¿ ñèëè “íå ðàäóº
æîäíó ç ïàðò³é”, ³ çâèíóâà÷óº öåíòðàëü-
í³ ÇÌ² ó áëîêóâàíí³ ³íôîðìàö³¿ ùîäî
“ÊÓ×ÌÈ”, ÿê³ í³áèòî íàâ³òü çà ãðîø³
íå õî÷óòü âèñâ³òëþâàòè ä³ÿëüí³ñòü ïðåä-
ñòàâíèê³â áëîêó. Êð³ì òîãî, â³í ïîâ³äî-

ìèâ, ùî ãðîø³ ó éîãî êîìàíäè çíîâó
êóäèñü áåçðåçóëüòàòíî çíèêàþòü. “Íàì
äàëè ðàõóíîê çà 1000 á³ëáîðä³â. Ïëàòè-
ìî, ÿê çà öåíòðàëüí³ âóëèö³. Òðè äí³ ¿ç-
äèìî Êèºâîì — íå ìîæåìî çíàéòè.
Îäèí ïîñòàâèëè äåñü á³ëÿ ë³ñó”,— á³ä-
êàºòüñÿ ë³äåð áëîêó. Àëå õòî éîìó âè-
ñòàâèâ ðàõóíîê, ÷îìóñü íå ïîâ³äîìèâ.
Êð³ì á³ëáîðä³â, ïðåäñòàâíèêè áëîêó
“ÊÓ×ÌÀ” øóêàþòü ùå é ñâ³é ïîòåí-
ö³éíèé åëåêòîðàò. “Ìè íèí³ áàãàòî ¿ç-
äèìî ðåã³îíàìè, øóêàºìî ñâî¿õ âèáîð-
ö³â ñåðåä òèõ, õòî ðîç÷àðóâàâñÿ ³ â á³ëî-
ñèí³õ, ³ â ïîìàðàí÷åâèõ”,— çàçíà÷èâ
Îëåêñàíäð Âîëêîâ. Ìîæëèâî, â ïðîâ³í-
ö³¿ “êó÷ì³ñòè” çíàéäóòü ÿêùî íå åëåê-
òîðàò, òî õî÷à á ñâî¿ á³ëáîðäè

Оле сандр Вол ов запевняє, що всім іншим оловам партій він же ось де
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Äåíèñ ÏÐÓÖ
“Õðåùàòèê”

Учора на прес- онференції представни и е спертної ради дали
оцін ре ламним роли ам про Нострадам са з про нозом подій
2007 році, де престол передрі ають дамі. В іншом роли йдеться
про пророцтво Ван и, за я им переможе вчення біло о воїнства і
на території У раїни почнеться час роз віт . Е сперт ради пані Те-
тяна Котюжинсь а заявила, що пророцтва Ван и про У раїн не іс-
н є, а Мішель Нострадам с не давав про ноз на 2007 рі .
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Ïåòðî ØÈËÞÊ: “Äî 2010 ðîêó ìè ïëàíóºìî
ïîáóäóâàòè 1 ì³ëüéîí êâàäðàòíèõ
ìåòð³â æèòëà”

— ×îìó “Êè¿âì³ñüêáóä” âèð³øèâ
áðàòè ó÷àñòü ó ìàëîïðèáóòêîâîìó
ïðîåêò³ ùîäî âèä³ëåííÿ æèòëà ïî-
ñòðàæäàëèì â³ä àôåðè “Åë³òà-öåí-
òðó”?

— Ïî-ïåðøå, íàøà êîìïàí³ÿ º
íàéá³ëüøèì çàáóäîâíèêîì ñòîëè-
ö³, ³ ìè íå ìîãëè îìèíóòè ïðîá-
ëåìó ³íâåñòîð³â “Åë³òà- öåíòðó”. À
ïî-äðóãå, â ö³é ñêëàäí³é ñèòóàö³¿
ìè âèð³øèëè ï³äñòàâèòè ïëå÷å êè-
¿âñüê³é âëàä³. Íàøà êîìïàí³ÿ ðå-
àë³çîâóº é ³íø³ ñîö³àëüí³ ïðîãðà-
ìè: ç âîñüìè íîâèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â, ÿê³ â³äêðèëèñÿ íàïåðåäî-
äí³ 1 âåðåñíÿ, “Êè¿âì³ñüêáóä” ïî-
áóäóâàâ ³ ðåêîíñòðóþâàâ 4. Çâî-
äèìî òàêîæ ë³êàðí³, êàðä³îëîã³÷-
í³ öåíòðè, ïîë³êë³í³êè, ñóïåðìàð-
êåòè, ãðîìàäñüê³ óñòàíîâè, ðåêîí-
ñòðóþºìî ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè
òîùî. Íàø³ ìàéñòðè ñïîðóäæóþòü
òàêîæ öåíòð ÑÍ²Äó òà ïåðåëèâàí-
íÿ êðîâ³. Äî òîãî æ õîëäèíã âè-
ä³ëÿº ì³ñòó áåçïëàòíî äî 7 % êâàð-
òèð çã³äíî ç ð³øåííÿìè ì³ñüêðà-
äè ï³ä ÷àñ çåìëåâ³äâåäåííÿ.

— Ñê³ëüêè æèòëà áóäóº ó ñòîëè-
ö³ “Êè¿âì³ñüêáóä”?

— Ïîëîâèíà ç óñüîãî ñïîðó-
äæåíîãî æèòëà â Êèºâ³ — ðîáî-
òà íàøî¿ êîìïàí³¿. Ùîðîêó ìè
çâîäèìî 320 òèñ. êâ. ì êâàðòèð ÿê
çàìîâíèê ³ ùå 120 òèñ. êâ. ì —
ÿê çàìîâíèê-³íâåñòîð. ßêùî ó
ñòîëèö³, ñêàæ³ìî, ïðàöþþòü

áëèçüêî 240 êîìïàí³é, òî ÷àñòêà
ïîáóäîâàíîãî “Êè¿âì³ñüêáóäîì”
ñòàíîâèòü ìàéæå 50 %. Êð³ì òî-
ãî, íà ñüîãîäí³ “Êè¿âì³ñüêáóä”
çâîäèòü áóäèíêè â 11 ðåã³îíàõ
Óêðà¿íè ³ â Êðèìó.

— À ñê³ëüêè êîìïàí³é îá’ºäíóº
õîëäèíã?

— “Êè¿âì³ñüêáóä” — öå 94
êîìïàí³¿, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ òà âçàº-
ìîäîïîâíþþòü îäíà îäíó é ïðà-
öþþòü ÿê ºäèíèé çëàãîäæåíèé
ìîíîë³òíèé êîëåêòèâ. Ó õîëäèí-
ãó º óâåñü êîìïëåêñ ñòðóêòóð ³
ï³äðîçä³ë³â, ïîòð³áíèõ äëÿ ñó÷àñ-
íîãî ºâðîïåéñüêîãî áóä³âíèöòâà.
Ïðèºìíî, ùî ñüîãîäí³ öÿ ãàëóçü
â Óêðà¿í³ ðîçâèâàºòüñÿ. À öå ïå-
ðåäóìîâè äëÿ óñï³øíîãî ðîçâèò-
êó âñ³º¿ íàö³îíàëüíî¿ ïðîìèñëî-
âîñò³. Òîáòî áóä³âíèöòâî âèñòó-
ïàº ðóø³éíîþ ñèëîþ åêîíîì³êè,
âèòÿãóþ÷è çà ñîáîþ âñ³ “ñóïóòí³
é íåñóïóòí³” ãàëóç³. Îäèí áóä³-
âåëüíèê, íàïðèêëàä, íèí³ äàº ðî-
áîòó ñ³ìîì-â³ñüìîì ïðîô³ëüíèì
ôàõ³âöÿì. Ó ñòðóêòóð³ “Êè¿â-
ì³ñüêáóäó” ïðàöþº äî 40 òèñ.
îñ³á. Òîð³ê íàøà êîìïàí³ÿ ñïëà-
òèëà áëèçüêî 750 ìëí. ãðí ïîäàò-
ê³â òà çáîð³â äî ö³ëüîâèõ ôîíä³â.

Ùîðîêó â óñ³é êðà¿í³ çâîäÿòü 8
ìëí êâ. ì æèòëà, ³ 10 % ç íèõ ïî-
áóäîâàíî íàìè. ßêùî ìèíóëîãî
ðîêó â áóä³âíèöòâî â Óêðà¿í³ çà-
ãàëîì áóëî âêëàäåíî 22 ìëðä ãðí,

òî “Êè¿âì³ñüêáóä” îñâî¿â 2,2
ìëðä. Äî 2010 ðîêó, êîëè â³äçíà-
÷àòèìåìî 55-òó ð³÷íèöþ “Êè¿â-
ì³ñüêáóäó”, ïëàíóºìî äîñÿãòè ââå-
äåííÿ 1 ìëí êâ. ì æèòëà. Çáèðà-
ºìîñÿ òàêîæ óçÿòè ó÷àñòü â ñïî-
ðóäæåíí³ îá’ºêò³â äî ïðîâåäåííÿ
ªâðî-2012. Ìè ãîòîâ³ áðàòè ó÷àñòü
òåíäåðàõ, êîëè ¿õ îãîëîñÿòü.

— Íàä ÿêèìè åêñïåðèìåíòàëü-
íèìè ïðîåêòàìè ïðàöþº “Êè¿â-
ì³ñüêáóä”?

— Íàðàç³ ìè ïåðåéìàºìîñÿ
ïðîáëåìîþ âèñîòíîãî áóä³âíèö-
òâà, ðåêîíñòðóêö³ºþ çàñòàð³ëîãî
ôîíäó æèòëà. ×èíí³ íîðìè íå äî-
çâîëÿþòü â Óêðà¿í³ áóäóâàòè âè-
ùå, í³æ 25 ïîâåðõ³â. Ïðîòå ñïîä³-
âàºìîñÿ, ùî â íåäàëåêîìó ìàéáóò-
íüîìó çâåäåííÿ òàêèõ õìàðî÷îñ³â
ñòàíå ìîæëèâèì. ² ñàìå íàøà êîì-
ïàí³ÿ âëàñíèì êîøòîì (âèñîòíå
áóä³âíèöòâî äîðîæ÷å íà 40 % â³ä
äîñ³ îñâîºíîãî çâè÷àéíîãî), óêëàâ-
øè óãîäè ç ïðîåêòíèìè ³íñòèòóòà-
ìè, òîðóº äîðîãó âèñîòíîìó áóä³â-
íèöòâó â Óêðà¿í³. ßê åêñïåðèìåí-
òàëüíèé çäàíî ïåðøèé 35-ïîâåð-
õîâèé áóäèíîê íà âóëèö³ Ãðèøêà
â Êèºâ³. Çàâåðøóºìî ùå äâà. É ñà-
ìå íà ¿õí³é áàç³ çàòâåðäæóâàòèìóòü
íîðìàòèâè âèñîòíèõ ñïîðóä. Êð³ì
òîãî, ïåðåéìàºìî ñâ³òîâèé äîñâ³ä
é çàïðîâàäæóºìî íîâ³òí³ òåõíîëî-
ã³¿ òà ï³äõîäè
Розмовляв Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ

Âèñîòêè â³çüìóòü Êè¿â ó ê³ëüöå
Ñòðàòåã³ÿ âèñîòíî¿ çàáóäîâè ïåðåäáà÷àº çâåäåííÿ 60—70-ïîâåðõ³âîê íà â’¿çä³ ó ñòîëèöþ
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У серед на містоб дівній
раді зодчі вже вдр е
протя ом нинішньо о ро
роз лян ли схем розмі-
щення висото столиці.
Я що в січні фахівці під-
дали прое т нищівній ри-
тиці, то наразі б ли ло-
яльніші до запропонованої
роботи, я а зазнала с т-
тєвих ори вань. Більше
то о, архіте тори визна-
ли, що після затверджен-
ня на містоб дівній раді
та на сесії Київради до-
опрацьована схема може
стати страте ічною для
подальшої висотної заб -
дови Києва.

Çà ñëîâàìè ïðåçèäåíòà Àêàäå-
ì³¿ àðõ³òåêòóðè Âàëåíòèíà
Øòîëüêî (ÿêèé º àâòîðîì ðîáî-
òè), ó ïîäàëüøîìó çàïðîïîíîâà-
íà ñõåìà ïåðåøêîäæàòèìå õàî-
òè÷í³é çàáóäîâ³ ì³ñòà. “Íàä ïðî-
åêòîì ïðàöþâàëè ï³âòîðà ðîêó,
âèâ÷àþ÷è êîíöåïö³¿ ñïîðóäæåí-
íÿ “ñâ³÷îê” â Àìåðèö³, Ôðàíö³¿,
Ðîñ³¿,— ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”
Âàëåíòèí Øòîëüêî.— Àëå ïðè
öüîìó, áåçóìîâíî, âðàõóâàëè
îñîáëèâîñò³ êè¿âñüêî¿ ì³ñöåâî-
ñò³, ñêëàäíèé ëàíäøàôò, ãåîëî-
ã³÷í³ ðîçëîìè”. Â³í äîäàâ, ùî
ôàõ³âö³ âèä³ëèëè òðè ñèñòåìè

ôîðìóâàííÿ îá’ºìíî-ïðîñòîðî-
âèõ ñòðóêòóð. Ïåðøà — îíîâëåí-
íÿ, ïåðåäáà÷àº ö³ëåñïðÿìîâàíå
íàðîùåííÿ ïîâåðõîâîñò³. Âîíà
õàðàêòåðíà äëÿ ì³ñò, ÿê³ íå ìà-
þòü àðõ³òåêòóðíî¿ ñïàäùèíè.
Äðóãà ñèñòåìà — ðîçä³ëüíà. Äî

íå¿ íàëåæàòü ì³ñòà ç ³ñòîðè÷íè-
ìè çîíàìè, ñòàðîâèííèìè ïàì’-
ÿòêàìè àðõ³òåêòóðè. ² òðåòÿ —
çì³øàíà, ÿêà ïåðåäáà÷àº ñïîðó-
äæåííÿ íîâèõ áóä³âåëü ïîðÿä ç³
ñòàðèìè. “Êèºâó á³ëüøå â³äïîâ³-
äàº äðóãà “òåõíîëîã³ÿ”, çà ÿêîþ,

äî ñëîâà, ðîçáóäîâóþòü Ïà-
ðèæ,— ïîâ³äîìèâ ïàí Øòîëü-
êî.— Çàãàëîì æå ìè ïðîïîíóºìî
ñòâîðèòè â Êèºâ³ óìîâíå çîâí³ø-
íº ³ âíóòð³øíº ê³ëüöå çàáóäîâè
âèñîòêàìè. ¯õ ïëàíóþòü íàñàì-
ïåðåä ðîçòàøóâàòè “íà âîðîòàõ”,

òîáòî ïðè â’¿çä³ ç ð³çíèõ íàïðÿì-
ê³â ó ñòîëèöþ, ïåðåâàæíî ó ë³-
âîáåðåæí³é ÷àñòèí³”. Çà éîãî
ñëîâàìè, öå ìàº áóòè íå õàîòè÷-
íà çàáóäîâà, à êîìïëåêñíà. Ïå-
ðåâàæíî õìàðî÷îñè ñÿãàòèìóòü
â³ä 35 äî 60—70 ïîâåðõ³â ³ ìàòè-
ìóòü ôóíêö³þ îô³ñ³â ³ ãðîìàä-
ñüêèõ öåíòð³â.

Àðõ³òåêòîð ßíîø Â³ã ââàæàº,
ùî äîîïðàöüîâàíà ñõåìà ìîæå â
ìàéáóòíüîìó ñòàòè ñòðàòåã³ºþ âè-
ñîòíî¿ çàáóäîâè â ñòîëèö³, àëå ¿¿
ïîòð³áíî ùå áóäå çàòâåðäèòè íà
ñåñ³¿ Êè¿âðàäè. Éîãî êîëåãà Àí-
äð³é Ìèðãîðîäñüêèé ïåðåêîíà-
íèé, ùî ðîçãëÿäàòè ïðîåêò ìîæ-
íà ëèøå ï³ñëÿ òîãî, ÿê áóäå ãî-
òîâà òðàíñïîðòíà òà ñõåìà ³íæå-
íåðíèõ ìåðåæ â ìåæàõ ðîçòàøó-
âàííÿ õìàðî÷îñ³â. “Äî òîãî æ ó
çàáóäîâíèê³â âèíèêíóòü ïðîáëå-
ìè, àäæå âñ³ áóä³âåëüí³ ìàéäàí-
÷èêè â ìåæàõ Êèºâà âæå ðîçïî-
ä³ëåí³ ³ â³ëüíî¿ çåìë³ ïðàêòè÷íî
íåìàº”,— çàïåâíèâ â³í.

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî àðõ³òåê-
òîðà Êèºâà Âàñèëÿ Ïðèñÿæíþ-
êà, âðàõîâóþ÷è, ùî ùîðîêó
ê³ëüê³ñòü ìåøêàíö³â â ì³ñò³
çðîñòàº íà 30—35 òèñ., â³ä ñïî-
ðóäæåííÿ õìàðî÷îñ³â í³êóäè íå
ä³òèñÿ. Ùîïðàâäà, öå áóäóòü ïå-
ðåâàæíî îô³ñí³, à íå æèòëîâ³
âèñîòêè. “Íåùîäàâíî Ïðåçè-
äåíò Óêðà¿íè â³äì³íèâ ñâ³é Óêàç
ùîäî çàáîðîíè âèñîòíî¿ çàáó-
äîâè â öåíòðàëüí³é òà ³ñòîðè÷-
í³é ÷àñòèí³ Êèºâà, òîæ çàïðîïî-
íîâàíà ñõåìà áóäå äîñèòü àêòó-
àëüíîþ ³ ñâîº÷àñíîþ”,— çàçíà-
÷èâ â³í

Ïðåçèäåíò ÕÊ “Êè¿âì³ñüêáóä” — ïðî çäîáóòêè 
é ïëàíè íàéá³ëüøî¿ áóä³âåëüíî¿ êîìïàí³¿ Óêðà¿íè

За 52 ро и роботи “Київмісь б д” поб д вав понад 40 млн в. м жит-
ла, 650 дитячих сад ів, 338 за альноосвітніх ш іл, більш я 200 вели их
омпле сів охорони здоров’я.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Та і хмарочоси почн ть незабаром зводити в районі олишньої промзони Телич и
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Ïåðøèé ôîðìàò âóëè÷íîãî ôàñò-
ôóäó, ùî äîçâîëÿº øâèäêî ³ ñèòíî
ïåðåêóñèòè íà õîäó, ìè ìàëè ìîæ-
ëèâ³ñòü ñïîñòåð³ãàòè ó âèãëÿä³ çàïî-
âçÿòëèâèõ áàáóñü, ùî ðåàë³çóþòü
ïèð³æêè âëàñíîãî ïðèãîòóâàííÿ â
ï³äçåìíèõ ïåðåõîäàõ, íà ðèíêàõ òà
³íøèõ çëà÷íèõ ì³ñöÿõ. Òàê, òîðã³â-
ëÿ «³ç çåìë³», òàê, íåâ³äîìî, ÿê³ ³í-
ãðåä³ºíòè ïðè öüîìó âèêîðèñòîâó-
þòü, àëå á³çíåñ ï³øîâ — áàáóñ³ îïè-
íèëèñÿ â ïîòð³áíèé ÷àñ, â ïîòð³á-
íîìó ì³ñö³ ³ ç ïîòð³áíèìè ïèð³æ-
êàìè, ð³äíà ìåíòàëüí³ñòü ³ çâè÷êè
äàëè çåëåíå ñâ³òëî.

Çì³íþþòüñÿ ÷àñè, ç’ÿâëÿþòü-
ñÿ íîâ³ ôîðìàòè âóëè÷íîãî

ôàñò-ôóäó. Íà çì³íó áàáóñÿì
ïðèõîäÿòü ï³äïðèºìö³, ùî ðîç-
âèâàþòü á³çíåñ âèï³êàííÿ
ïðîäóêö³¿ íà ì³ñöÿõ çáóòó. Ïðî-
äóêö³þ âèãîòîâëÿþòü íà âåëè-
êîìó çàâîä³, çàìîðîæóþòü ó âè-
ãëÿä³ ñèðèõ íàï³âôàáðèêàò³â ³
äîñòàâëÿþòü ó òî÷êè âèï³êàííÿ,
äå íà î÷àõ ó âäÿ÷íîãî ñïîæèâà-
÷à ðîçìîðîæóþòü òà âèï³êàþòü.
Òåìï ñó÷àñíîãî æèòòÿ âåëèêîãî
ìåãàïîë³ñó ïîñò³éíî ïðèñêîðþº-
òüñÿ, òàêèì ÷èíîì, ïîòðåáà â
øâèäê³é ¿æ³ íå çíèêàº, à íàâïà-
êè, ñòàº äóæå àêòóàëüíîþ. Òî÷-
êè âèï³êàííÿ â ì³ñöÿõ ïðîäàæ³â
÷óäîâî çàäîâîëüíÿþòü öþ ïîòðå-

áó — âîíè äîçâîëÿþòü íàáëèçè-
òè ïðîöåñ âèï³êàííÿ äî ñïîæè-
âà÷à, çàáåçïå÷óþ÷è îñòàííüîãî
ñâ³æîþ ³ àïåòèòíîþ ïðîäóêö³ºþ.

Çà åêñïåðòíèìè îö³íêàìè, ðè-
íîê âóëè÷íîãî ôàñò-ôóäó ñòð³ì-
êî ðîçâèâàºòüñÿ, îáñÿãè ñïîæè-
âàííÿ ñâ³æî¿ âèï³÷êè ç äîï³êàí-
íÿì â òî÷ö³ ïðîäàæ³â ùîð³÷íî
ïîäâîþþòüñÿ. Çà ð³çíèìè îö³í-
êàìè, íà ñüîãîäí³ ê³ëüê³ñòü òî÷îê

äîï³êàííÿ â Êèºâ³ êîëèâàºòü-
ñÿ â ìåæàõ 1,1—1,2 òèñ. òîðãîâèõ
òî÷îê ç ð³÷íèì îáñÿãîì ðåàë³çà-
ö³¿ 5,5—6,5 òèñ. òîíí.

Ïðîòå ðèíîê ùå äàëåêèé â³ä
íàñè÷åííÿ, ùî äàº øàíñè áàãà-
òüîì ï³äïðèºìöÿì ðîçâèíóòè
âëàñíèé ðîçäð³áíèé á³çíåñ. Ïî-
òåíö³éíà ê³ëüê³ñòü òîðãîâèõ òî-
÷îê äëÿ ñòîëèö³ 3,5—4 òèñ. Âè-
ñîê³ òåìïè çðîñòàííÿ ðèíêó çáå-
ðåæóòüñÿ â íàéáëèæ÷èõ 3—4 ðî-
êè ÿê çà ðàõóíîê â³äêðèòòÿ íîâèõ
òî÷îê ïðîäàæ³â, òàê ³ çà ðàõóíîê

ÿê³ñíîãî ïîë³ïøåííÿ ñàìèõ òî-
÷îê ³ ñïîñîáó âåäåííÿ á³çíåñó.

Íàéö³êàâ³øå, ùî ïðè öüîìó
íåìàº ïîòðåáè «âèíàõîäèòè âå-
ëîñèïåä». Ìîæíà îðãàí³çóâàòè

ôðàí÷àéçèíãîâèé á³çíåñ
ñï³ëüíî ç âåëèêèì îïåðàòî-
ðîì, ÿêèé íàäàñòü óñòàòêó-
âàííÿ, íàâ÷èòü íèì êîðèñ-

òóâàòèñÿ, îðãàí³çóº ïîñòà÷àí-
íÿ çàìîðîæåíèõ íàï³âôàáðèêà-
ò³â ³ íàäàñòü ìàðêåòèíãîâó ï³ä-
òðèìêó.

Âèçíà÷àëüíèì êðèòåð³ºì
óñï³øíîñò³ á³çíåñó º âäàëå ðîçòà-
øóâàííÿ òî÷êè. Íàéâäàë³ø³ ì³ñ-
öÿ äëÿ â³äêðèòòÿ òî÷îê — ñòàí-
ö³¿ ìåòðî, çóïèíêè ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó, ðèíêè, íàâ÷àëüí³ çà-
êëàäè, ì³ñöÿ â³äïî÷èíêó, îô³ñí³
öåíòðè, âîêçàëè, ì³ñöÿ êîì-
ïëåêñíî¿ çàáóäîâè, âèñòàâêîâ³
öåíòðè òîùî.

Ïîçà ñóìí³âîì, îäí³ºþ ç íàé-
âàæëèâ³øèõ óìîâ óñï³øíîãî á³ç-
íåñó º âì³ííÿ «â³ä÷óòè» ïîò³ê ïî-
êóïö³â, çàáåçïå÷óþ÷è ¿õ çàâæäè
ñâ³æîþ ³ ãàðÿ÷îþ âèï³÷êîþ, ëþ-
áîâ äî ñâîº¿ ñïðàâè

Ñìà÷íèé á³çíåñ äëÿ ï³äïðèºìöÿ
Ðîçïî÷àòè âëàñíó ñïðàâó ìîæíà ³ ç íåâåëèêèì êàï³òàëîì

— Ïàíå Îëåêñàíäðå, ùî ñîáîþ ÿâëÿº ïðî-
äóêö³ÿ ï³ä íàçâîþ “çàìîðîçêà”?

— Òåõíîëîã³ÿ âèï³êàííÿ ç òàêî¿ ïðîäóê-
ö³¿ äîâîë³ ïðîñòà. Ñïî÷àòêó ãîòóþòü íà-
ï³âôàáðèêàòè ³ç ëèñòêîâîãî ò³ñòà ç íà÷èí-
êîþ íà áóäü-ÿêèé ñìàê, ÿê³ ï³ääàþòü
øâèäêîìó òà ãëèáîêîìó çàìîðîæóâàííþ.
Ó òàêîìó âèãëÿä³ ñëîéêè äîñòàâëÿþòü
ñïåö³àëüíèì òðàíñïîðòîì äî ì³ñöü ïðî-
äàæó, à ïîò³ì íà î÷àõ ó ïîêóïöÿ âèðîáè
äîâîäÿòü äî ãîòîâíîñò³. Öå äàº çìîãó
ñïðîñòèòè çáåð³ãàííÿ ïðîäóêö³¿. Îêð³ì
òîãî, ãëèáîêå çàìîðîæóâàííÿ çáåð³ãàº óñ³
êîðèñí³ ðå÷îâèíè â íà÷èíö³, íàïðèêëàä,
ôðóêòîâ³é. À ãîëîâíå, ñïîæèâà÷, çàìî-
âèâøè ãàðÿ÷ó ñëîéêó, ìîæå ñàì ñïîñòå-
ð³ãàòè, ÿê øâèäêî ãîòóþòü ñìà÷íó òà çà-
ïàøíó ¿æó.

Öþ òåõíîëîã³þ øèðîêî çàñòîñîâóþòü ó
êðà¿íàõ ªâðîïè. Ïîíàä 80% ðåñòîðàí³â ³
ìàãàçèí³â âèï³êàþòü ³ç íàï³âôàáðèêàò³â.
Òàêà òåõíîëîã³ÿ îñîáëèâî âèã³äíà òà çðó÷-
íà äëÿ íåâåëèêèõ êàôå ³ ìàãàçèí³â, ÿê³ íå
ìîæóòü ñîá³ äîçâîëèòè ìàòè âëàñíó ïåêàð-
íþ. Äîâåäåííÿ âèðîáó äî ãîòîâíîñò³ íà
ì³ñö³ äàº çìîãó ï³äïðèºìöåâ³ çàáåçïå÷èòè
ñâî¿õ â³äâ³äóâà÷³â çàâæäè ñâ³æîþ ³ ñìà÷-
íîþ ïðîäóêö³ºþ áåç îñîáëèâèõ çóñèëü òà
âèòðàò.

— Âàø ïðîåêò ìàº òîðãîâó ìàðêó “Ãàðÿ-
÷à øòó÷êà”. ßêèé àñîðòèìåíòíèé ðÿä âèïóñ-
êàºòå ï³ä íåþ?

— Ìè ïðîïîíóºìî 21 âèä ñëîéîê ç ð³ç-
íîìàí³òíîþ íà÷èíêîþ — øèíêîþ, îâî÷à-
ìè, êóðÿ÷èì ì’ÿñîì, ñèðîì, ôðóêòàìè ³
äæåìàìè. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî äëÿ íàï³â-
ôàáðèêàò³â ãëèáîêîãî çàìîðîæóâàííÿ ìè
âèêîðèñòîâóºìî ëèøå íàòóðàëüíó ñèðîâè-
íó. Äëÿ çàéíÿòèõ ëþäåé öå äóæå çðó÷íèé

òà øâèäêèé âèä ïåðåêóñó “íà õîäó”. ², áåç
ñóìí³âó, äóæå ñìà÷íèé!

— Íàñê³ëüêè ö³êàâèé âàø ïðîåêò äëÿ ï³ä-
ïðèºìö³â, ÿê³ ìàþòü áàæàííÿ âèãîòîâëÿòè
“ãàðÿ÷³ øòó÷êè”?

— Íàøà êîìïàí³ÿ ïðàöþº âæå á³ëüø í³æ
ç³ 100  òîðãîâèìè òî÷êàìè, ³ ê³ëüê³ñòü ¿õ
ïîñò³éíî çðîñòàº. Íà ìîþ äóìêó, ï³äïðè-
ºìö³ õî÷óòü ç íàìè ñï³âïðàöþâàòè, áî ìè
ñòâîðþºìî ìàêñèìàëüíî çðó÷í³ óìîâè äëÿ
íèõ. Äëÿ îðãàí³çàö³¿ á³çíåñó äîñòàòíüî ìà-
òè íåâåëè÷êèé ê³îñê ïëîùåþ â³ä 4 êâ. ì.
Ìè íàäàºìî óñòàòêóâàííÿ, çîêðåìà êîí-
âåêö³éíó ï³÷, ðàñòîéíó øàôó òà ìîðîçèëü-
íó êàìåðó. Ìîíòóºìî òà ï³äêëþ÷àºìî ¿õ,
à òàêîæ íàâ÷àºìî ïåðñîíàë áåçïëàòíî. Ìè
îôîðìëþºìî òîðãîâó òî÷êó ô³ðìîâîþ
ñèìâîë³êîþ, áåçïëàòíî äîñòàâëÿºìî íà-
ï³âôàáðèêàòè äî ì³ñöÿ ïðîäàæó, à òàêîæ

çàáåçïå÷óºìî ïåðñîíàë ôàðòóõàìè, ïðè-
õâàòêàìè, ëîïàòêàìè, êîøèêàìè ³ âèòðà-
òíèìè ìàòåð³àëàìè (ñåðâåòêè ³ ïåðãàìåíò-
í³ ïàêåòè).

— ßê³ âèòðàòè ïîâèíåí ïåðåäáà÷èòè ï³ä-
ïðèºìåöü, ïåðø í³æ ïî÷àòè ïðàöþâàòè?

— Ïåðåäóñ³ì ï³äïðèºìåöü, ùî ìàº ê³îñê,
ïîâèíåí ç³áðàòè âñ³ äîçâîëè íà òîðã³âëþ.
Ï³ñëÿ öüîãî â³í óêëàäàº ç íàìè óãîäó ³
âíîñèòü ñóìó äëÿ â³äêðèòòÿ á³çíåñó — 9450
ãðí, ÿêà âêëþ÷àº âàðò³ñòü ñòàíäàðòíîãî
êîìïëåêòó óñòàòêóâàííÿ — êîíâåêö³éíî¿
ïå÷³, ðàñòîéíî¿ øàôè ³ ìîðîçèëüíî¿ êàìå-
ðè. Ìàº áóòè òàêîæ ñòåëàæ-â³òðèíà (êîø-
òóº â ìåæàõ 1500 ãðí). Ïðîòÿãîì òðüîõ ì³-
ñÿö³â ç ìîìåíòó ïî÷àòêó ðîáîòè ï³äïðè-
ºìåöü ìàº ïðàâî â³äìîâèòèñÿ â³ä á³çíåñó,
ïîâåðíóòè öåé êîìïëåêò, ïðè÷îìó îòðè-
ìàº â³äøêîäóâàííÿ éîãî ïîâíî¿ âàðòîñò³.

Ïðèáëèçíî ó 2500 ãðí îá³éäåòüñÿ îôîðì-
ëåííÿ òîðãîâî¿ òî÷êè ó ô³ðìîâîìó ñòèë³.

— ßê øâèäêî ï³äïðèºìåöü îêóïèòü ñâî¿
âêëàäåííÿ?

— Çà îö³íêàìè íàøèõ ôàõ³âö³â, çàëåæ-
íî â³ä ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ òîðãîâî¿ òî÷-
êè, îáñÿã³â ðåàë³çàö³¿, ïåðâèíí³ âèòðàòè
îêóïëÿòüñÿ ïðîòÿãîì 0,7—3,7 ì³ñÿöÿ.
Êð³ì òîãî, ìè ðåêîìåíäóºìî ï³äïðèºìöå-
â³ ðîçâèâàòè ³ ñóïóòí³ íàïðÿìêè, ÿê³ ï³ä-
òðèìóþòü îñíîâíèé á³çíåñ — âèï³÷êó. Íà-
ïðèêëàä, âñòàíîâèòè êàâîâèé àïàðàò ³
åëåêòðè÷íèé ÷àéíèê, ïðîäàâàòè íàïî¿ ³
ñîêè. Öå äàñòü äîäàòêîâèé ïðèáóòîê äî
2000 ãðí íà ì³ñÿöü. Ñàì³ âèòðàòè ³ äîõî-
äè ï³äïðèºìåöü ìîæå ïðîàíàë³çóâàòè, â³ä-
â³äàâøè íàø ñàéò www.zamorozka.in.ua

Розмовляв Альберт ПОТАПОВ,
“Хрещати ”

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
«Õðåùàòèê»

Столиця потреб є нових видів швид ої їжі взамін "во -
зальних пиріж ів". У Києві вже існ є понад тисячі тор-
ових точо , я их виробляють арячі слой и з різно-
манітними наповнювачами. Обся реалізації та ої про-
д ції становить майже 5,5—6,5 тис. тонн на рі . Про-
те столичний рино швид ої їжі ще дале ий від наси-
чення.

Одним з напрям ів бізнес
сфері ромадсь о о харч вання,
що сьо одні а тивно розвиваєть-
ся, є фаст-ф д. Нині на иївсь о-
м рин мало о підприємництва
з'явилася можливість створення
власно о бізнес з випі ання хлі-
боб лочних виробів із замороз и.
Про це "Хрещати " розповів е-
рівни прое т "Part Baked" ом-
панії "Хліб Києва" Оле сандр До-
нчен о.

Âóëè÷íèé ôàñò-ôóä íàáèðàº îáåðò³â
Ïåðåêóc íà õîäó áóâ çàòðåáóâàíèé çàâæäè

На в лицях Києва з’явилася “Гаряча шт ч а”
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Àíäð³é ÕÀËÏÀÕ×²: “Óêðà¿íñüêîãî 
ê³íîðèíêó ìàéæå íå ³ñíóº”
Àðò-äèðåêòîð ôåñòèâàëþ “Ìîëîä³ñòü” ðåàë³ñòè÷íî äèâèòüñÿ 
íà ñòàí óêðà¿íñüêîãî ê³íåìàòîãðàôó
Ìàð³ÿ ÁªËßÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

На цьо орічном фестива-
лі "Молодість" Андрій
Халпахчі вист пає в не-
звичній для себе ролі х -
дожньо о ерівни а. Про-
те він, я і раніше, зали-
шається в рсі всіх по-
дій, пов'язаних з фести-
валем. Своє дітище відо-
мий інознавець пра не
ви ористов вати і я
платформ для розвит
та поширення раїнсь о-
о іно в світі.

— Öüîãî ðîêó âè âïåðøå âèñòó-
ïàºòå íå ÿê ãåíåðàëüíèé, à ÿê àðò-
äèðåêòîð ôåñòèâàëþ. ×è ïîçíà÷è-
ëîñÿ öå íà âàø³é ðîáîò³?

— Áåçóìîâíî. Ðàí³øå âñ³ îðãà-
í³çàö³éíî-ô³íàíñîâ³ ïèòàííÿ áó-
ëè ñêîíöåíòðîâàí³ íà ìåí³ é îä-
íîìó áóëî âàæêî òÿãòè öåé “â³-
çîê”. Íèí³ ìîëîäøèé òà, ãàäàþ,
êðàùèé ìåíåäæåð Ìàêñèì ²ëüÿ-
øåíêî âçÿâ íà ñåáå âåëèêó ÷àñ-
òèíó ö³º¿ ðîáîòè. ß æ ìîæó çîñå-
ðåäèòèñÿ íà õóäîæí³é êîíöåïö³¿

ôåñòèâàëþ ³ çàéìàòèñÿ ïðîïàãó-
âàííÿì óêðà¿íñüêîãî ê³íî ÿê çà
êîðäîíîì, òàê ³ â Óêðà¿í³.

— Ó ÷îìó îñîáëèâîñò³ öüîãîð³÷-
íîãî ôåñòèâàëþ?

— Ó íàñ ïîäâ³éíà ìåòà. Ïî-ïåð-
øå, â³äòâîðþâàòè íàø³ òðàäèö³¿,
çîêðåìà, êîíêóðñí³ ïðîãðàìè. Âîä-
íî÷àñ íå îáõîäèòüñÿ ³ áåç ³ííîâà-
ö³é: öüîãî ðîêó ó íàñ íîâèé öåíòð
ôåñòèâàëþ — êóëüòóðíî-ìèñòåöü-
êèé öåíòð “Ê³íîòåàòð “Êè¿â”. Öå
òàêîæ ³ çóñòð³÷³ ç ðåæèñåðàìè, äî
ÿêèõ çìîæóòü äîëó÷èòèñÿ íå ëèøå
æóðíàë³ñòè, à é çâè÷àéí³ ãëÿäà÷³.
Ìàºìî íàä³þ, ùî êîøò³â âèñòà-
÷èòü íà äîñòîéíó öåðåìîí³þ â³ä-
êðèòòÿ òà çàêðèòòÿ ôåñòèâàëþ.
Àäæå öå — ó ïåðøó ÷åðãó ñâÿòî ç
â³äïîâ³äíîþ àòìîñôåðîþ.

— ßêèé áþäæåò ôåñòèâàëþ?
— Â³í çðîñòàº, áî ôåñòèâàëü

ðîçâèâàºòüñÿ é, íà æàëü, ï³äâè-
ùóþòüñÿ ö³íè. Çîêðåìà, äåðæàâ-
íà îðåíäà ïàëàöó “Óêðà¿íà” òà
ïðîæèâàííÿ íà ïàðîïëàâ³ çðîñëî
íà 30 %. Öüîãî ðîêó êîëåã³ÿ Ì³-
í³ñòåðñòâà êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ çà-
ïëàíóâàëà 1 200 òèñÿ÷ ãðí. Ñïî-
ä³âàºìîñÿ é íà ñï³âïðàöþ ç Ì³í³ñ-
òåðñòâîì ñ³ì’¿ òà ìîëîä³. Ùå ÷àñò-

êà Ãîëîâíîãî ñòîëè÷íîãî óïðàâ-
ë³ííÿ êóëüòóðè ñòàíîâèòü 120 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü. Êîøòè äåðæàâíèõ
ñòðóêòóð ñòàíîâëÿòü 30% â³ä çà-
ãàëüíîãî áþäæåòó ôåñòèâàëþ.
Ðåøòà — ñïîíñîðñüêà äîïîìîãà
òà ãðîø³ â³ä ïðîäàæó êâèòê³â.

— Ñê³ëüêè ñòð³÷îê áóäå ïðåä-
ñòàâëåíî íà ôåñòèâàë³?

— Íàðàç³ êîíêðåòíà öèôðà
óòî÷íþºòüñÿ. Ãàäàþ, öå ïðèáëèç-
íî 400 ô³ëüì³â. Ïîòóæíî ïðåä-
ñòàâëåí³ ³ óêðà¿íñüê³ ñòð³÷êè, çîê-
ðåìà, â ïîçàêîíêóðñí³é ïðîãðàì³
“Ïàíîðàìà óêðà¿íñüêîãî ê³íî
2006—2007”. Ñïðîáóºìî ïîêàçà-
òè âñå íàéêðàùå.

— ßêèì ÷èíîì ïðîõîäèòü â³äá³ð
ê³íîô³ëüì³â ó êîíêóðñíó ïðîãðàìó?

— Ó íàñ º ïîñò³éíà â³äá³ðêîâà
êîì³ñ³ÿ òà ïàðòíåðè â ³íøèõ êðà-
¿íàõ. Á³ëüø³ñòü êàðòèí íàäñèëà-
þòü íà ÄÂÄ, ìè ¿õ âèëîâëþºìî.
Ö³êàâ³ ñòð³÷êè ïðåäñòàâëÿºìî íà
ôåñòèâàë³.

— ßêèì, íà âàøó äóìêó, º ñüî-
ãîäí³øí³é óêðà¿íñüêèé ê³íîðèíîê?

— Ãàäàþ, óêðà¿íñüêîãî ê³íî-
ðèíêó ìàéæå íå ³ñíóº, àäæå 95%
ïîêðèâàþòü ³íîçåìí³ äèñòðèá’þ-

òîðè. Âò³ì, öå íå ïîë³òè÷íà, à
åêîíîì³÷íà ïðîáëåìà. Ò³øèòü òå,
ùî îñòàíí³ì ÷àñîì çðîñòàº ê³ëü-
ê³ñòü ê³íîòåàòð³â. Òà áàãàòî ùå
òðåáà çðîáèòè, ùîá óêðà¿íñüêå ê³-
íî áóëî êîíêóðåíòíîçäàòíèì íà
ñâ³òîâîìó ðèíêó.

— ßê³ íîâ³ óêðà¿íñüê³ ñòð³÷êè âè
â³äçíà÷èëè á?

— Çâ³ñíî, “Äâà â îäíîìó” Ê³-

ðè Ìàðàòîâî¿. Öå ïîä³ÿ, ÿêó ìè
çìîæåìî îö³íèòè ëèøå ÷åðåç
òðèâàëèé ÷àñ. “Á³ëÿ ð³÷êè” ªâè
Íåéìàí — äóæå ö³êàâèé äåáþò.
Ðàäóº, ùî ç’ÿâëÿþòüñÿ òàê³ ô³ëü-
ìè, ÿê “²íä³”, “Àâðîðà”, ÿê³ ìî-
æóòü ñôîðìóâàòè ïîò³ê óêðà¿í-
ñüêîãî ê³íî. Öå, íà ìîþ îñîáèñ-
òó äóìêó, íå ÿâèùà ê³íåìàòîãðà-
ô³¿, àëå ÿâèùà óêðà¿íñüêîãî
ðèíêó

Æåðàð Äåïàðäüº òà Óìà Òóðìàí
ïðèêðàñÿòü “Ìîëîä³ñòü”
Ôðàíöóçüêèé àêòîð î÷îëèòü Îï³êóíñüêó ðàäó ôåñòèâàëþ, 
à ãîëë³âóäñüêà ç³ðêà ïðåçåíòóº ô³ëüì

37-é Êè¿âñüêèé ì³æíàðîäíèé
ôåñòèâàëü öüîãî ðîêó ïðîéäå ç
20 äî 28 æîâòíÿ. Êîíêóðñíà
ïðîãðàìà òðàäèö³éíî ñêëàäàòè-
ìåòüñÿ ç òðüîõ êàòåãîð³é: ïîâíî-
ìåòðàæíèõ ô³ëüì³â, êîðîòêîìåò-
ðàæîê òà ñòóäåíòñüêèõ ñòð³÷îê.
Íàðåøò³ íà ôåñòèâàë³ â êîí-
êóðñí³é ïðîãðàì³ ïîâíîãî ìåòðó
ïðåäñòàâëåíà ³ óêðà¿íñüêà ñòð³÷-
êà — äåáþò ìîëîäî¿ òàëàíîâèòî¿
ðåæèñåðêè ªâè Íåéìàí “Á³ëÿ
ð³÷êè”. Êîìïåòåíòíå æóð³ î÷î-
ëþâàòèìå âèäàòíèé ³ðàíñüêèé
ðåæèñåð Ìîõñåí Ìàõìàëüáàô.
Ôåñòèâàëüíèì öåíòðîì öüîãî
ðàçó ñòàíå êóëüòóðíèé öåíòð
“Ê³íîòåàòð Êè¿â”, äå ïðîâî-
äèòèìóòüñÿ âñ³ êîíêóðñí³ ïîêà-
çè, ðîáî÷³ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ òà
á³ëüøà ÷àñòèíà ïîçà êîíêóðñíèõ
ïðîãðàì.

20 æîâòíÿ â Íàö³îíàëüíîìó ïà-
ëàö³ “Óêðà¿íà” ôåñòèâàëü óðî-
÷èñòî â³äêðèþòü ì³æíàðîäíîþ
ïðåì’ºðîþ íîì³íàíòà íà Îñêàð-
2008 — ñòð³÷êîþ óêðà¿íñüêî-ðî-
ñ³éñüêîãî âèðîáíèöòâà “Äóøêà”
êóëüòîâîãî ðåæèñåðà Éîñà Ñòåë-
ë³íãà. Çàêðèòè ôåñòèâàëü ïëàíó-
þòü íîâèì ô³ëüìîì Âàäèìà Ïå-
ðåëüìàíà “In Bloom”. Î÷³êóºòü-
ñÿ, ùî ðåæèñåð çàâ³òàº íà ïðåì’-
ºðó ³ç âèêîíàâèöåþ ãîëîâíî¿ ðî-
ë³ — Óìîþ Òóðìàí.

Öüîãî ðîêó óçãîäèëè ïèòàííÿ ³ç
Îï³êóíñüêîþ ðàäîþ ôåñòèâàëþ,
ÿêà ñêëàäàòèìåòüñÿ ç âèçíà÷íèõ
ìèòö³â òà ìåöåíàò³â ê³íîìèñòåö-
òâà. Î÷îëþº ðàäó â³äîìèé ôðàí-

öóçüêèé àêòîð Æåðàð Äåïàðäüº
òà á³çíåñìåí Õàðåñ Þñ³ô. Çà çà-
äóìêîþ, âîíè äîïîìàãàòèìóòü
ïðîïàãóâàòè óêðà¿íñüêå ê³íî ó
ñâ³ò³. Æåðàð Äåïàðäüº âæå äîïî-
ì³ã â îðãàí³çàö³¿ ïîêàçó äåÿêèõ
ô³ëüì³â íà “Ìîëîäîñò³” òà îñî-
áèñòî ïðîâåäå íà ôåñòèâàë³ ìàé-
ñòåð-êëàñè ç àêòîðñüêî¿ ìàéñòåð-
íîñò³.

Îêð³ì çàãàëüíî¿ êîíêóðñíî¿
ïðîãðàìè, íà ôåñòèâàë³ ïîêàæóòü
ñó÷àñíå ³òàë³éñüêå, í³ìåöüêå,

ãðåöüêå, ðóìóíñüêå, ðîñ³éñüêå,
ãîëëàíäñüêå ê³íî, à òàêîæ íàé-
êðàù³ óêðà¿íñüê³ ñòð³÷êè çà
îñòàíí³õ äâà ðîêè. Â³äáóäóòüñÿ
òðàäèö³éí³ âå÷îðè ïàì’ÿò³ òà ðåò-
ðîñïåêòèâí³ ïîêàçè ô³ëüì³â êóëü-
òîâèõ ðåæèñåð³â, çîêðåìà Ìîð³-
ñà Ï³àëà òà Àíäðå Äåëüâî. Ïîçà-
êîíêóðñí³ ïðîãðàìè äåìîíñòðó-
âàòèìóòü ó ñòîëè÷íèõ ê³íîòåàò-
ðàõ, à “Â³äëóííÿ Ìîëîäîñò³” ïëà-
íóþòü ó Õàðêîâ³, Îäåñ³, Ëüâîâ³,
Äîíåöüêó òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

В останній де аді жовтня в Києві в 37-й раз виб хне
Міжнародний інофестиваль "Молодість". Цьо о ро
він на дев'ять днів о п є столичний інотеатр "Київ"
та, я завжди, обіцяє порад вати іно рманів я існи-
ми новими та перевіреними часом іностріч ами. Се-
ред анонсованих "зіро " фестивалю — Жерар Депар-
дьє та Ума Т рман.
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Про затвердження 
технічної документації  

з нормативної грошової оцінки
земель міста Києва

та Порядку її визначення

Рішення Київської міської ради № 43/1877  
від 26 липня 2007

Відповідно до законів України “Про плату за землю”, “Про оренду землі”, “Про оцінку земель” та з ме�
тою забезпечення надходжень до бюджету міста від плати за землю і сприяння розвитку земельних від�
носин в місті Києві Київська міська рада вирішила:

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ç
íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëü ì³ñòà
Êèºâà:

1.1. Ñõåìó åêîíîì³êî-ïëàíóâàëüíîãî çî-
íóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç äîäàòêîì 1.

1.2. Ñåðåäíþ áàçîâó âàðò³ñòü îäíîãî êâàä-
ðàòíîãî ìåòðà çåìåëü ó ðîçì³ð³ 385,8 ãðí.

1.3. Íîðìàòèâíó ãðîøîâó îö³íêó çåìåëü
ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç äîäàòêîì 2.

1.4. Íîðìàòèâíó ãðîøîâó îö³íêó çåìåëü
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ â ìå-
æàõ ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç äîäàòêîì 3.

1.5. Ëîêàëüí³ êîåô³ö³ºíòè, ÿê³ õàðàêòåðè-
çóþòü ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê, çã³äíî ç äîäàòêîì 4.

1.6. Ñõåìè âïëèâó ëîêàëüíèõ ôàêòîð³â, ùî
õàðàêòåðèçóþòü ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê ó ì³ñò³ Êèºâ³.

2. Âñòàíîâèòè, ùî ëîêàëüí³ êîåô³ö³ºíòè,
ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ êîí-
êðåòíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, çà êëîïîòàííÿ-
ìè âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê àáî çåìëå-
êîðèñòóâà÷³â (îðåíäàð³â) äî Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ìîæóòü óòî÷íþâàòèñÿ ðîç-
ðîáíèêîì äîêóìåíòàö³¿ ç íîðìàòèâíî¿ ãðî-
øîâî¿ îö³íêè çåìåëü ì³ñòà Êèºâà — Äî÷³ð-
í³ì ï³äïðèºìñòâîì “²íñòèòóò Êè¿âãåíïëàí”
â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “Êè¿â-
ïðîåêò” íà ï³äñòàâ³ çàïèòó Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â. 

3. Çàòâåðäèòè Ïîðÿäîê âèçíà÷åííÿ íîðìà-

òèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
ó ì³ñò³ Êèºâ³ çã³äíî ç äîäàòêîì 5.

4. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè:

— â³ä 27.04.2000 ¹ 104/825 “Ïðî çàòâåð-
äæåííÿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëü ì. Êèºâà”;

— â³ä 03.04.2001 ¹ 242/1219 “Ïðî Ïîðÿ-
äîê âèçíà÷åííÿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê ó ì. Êèºâ³”;

— â³ä 12.02.2004 ¹ 63/1273 “Ïðî çàòâåð-
äæåííÿ ñõåì âïëèâó ëîêàëüíèõ ôàêòîð³â, ùî
õàðàêòåðèçóþòü ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê ó ì. Êèºâ³”;

— â³ä 28.12.2004 ¹ 1053/2463 “Ïðî çàòâåð-
äæåííÿ íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê, íàäàíèõ äëÿ âåäåííÿ ñà-
ä³âíèöòâà íà ìàñèâàõ Òîëîêà òà Ãîðîäèùå â
ñ. Òðîºùèíà Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êè-
ºâà”;

— â³ä 09.03.2006 ¹ 139/3230 “Ïðî çàòâåð-
äæåííÿ íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî
ïðèçíà÷åííÿ”;

5. Çàçíà÷åíå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè ââåñòè â ä³þ ç 01 âåðåñíÿ 2007 ðîêó.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éí³ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó ³ ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ë. ×åðíîâåöüêèé

1. Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ

1.1. Íîðìàòèâíà ãðîøîâà îö³íêà çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê çä³éñíþºòüñÿ çã³äíî ç ÷èííèì
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ç ìåòîþ âèçíà÷åí-
íÿ ðîçì³ð³â çåìåëüíîãî ïîäàòêó, äåðæàâíî-
ãî ìèòà ïðè îáì³í³, ñïàäêóâàíí³ òà äàðó-
âàíí³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê çã³äíî ³ç çàêîíîì,
îðåíäíî¿ ïëàòè çà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äåðæàâ-
íî¿ ³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, âòðàò ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêîãî òà ë³ñîãîñïîäàðñüêîãî âè-
ðîáíèöòâà, à òàêîæ ïðè ðîçðîáëåíí³ ïîêàç-
íèê³â òà ìåõàí³çì³â åêîíîì³÷íîãî ñòèìóëþ-
âàííÿ ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ òà îõî-
ðîíè çåìåëü.

1.2. Þðèäè÷í³ òà ô³çè÷í³ îñîáè ìîæóòü
âèêîðèñòîâóâàòè äàí³ íîðìàòèâíî¿ ãðîøî-
âî¿ îö³íêè â ö³ëÿõ, ùî íå ñóïåðå÷àòü ÷èí-
íîìó çàêîíîäàâñòâó Óêðà¿íè.

1.3. Ï³äñòàâàìè äëÿ âèçíà÷åííÿ íîðìà-
òèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
º ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî ïå-
ðåäà÷ó ¿õ ó âëàñí³ñòü, îðåíäó, íàäàííÿ â êî-
ðèñòóâàííÿ, îô³ö³éí³ ïîâ³äîìëåííÿ þðèäè÷-
íèõ ³ ô³çè÷íèõ îñ³á ïðî çì³íè ÷àñòèí â áó-
ä³âë³ àáî ¿õ ôóíêö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ.

1.4. ²íôîðìàö³éíîþ áàçîþ äëÿ íîðìàòèâ-
íî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê º
äàí³ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ òà ïðàâà êî-
ðèñòóâàííÿ çåìëåþ (ó òîìó ÷èñë³ íà óìîâàõ
îðåíäè), îáë³êó ê³ëüêîñò³ òà ÿêîñò³ çåìåëü,
áîí³òóâàííÿ ãðóíò³â, çîíóâàííÿ òåðèòîð³¿
ì³ñòà, ³íâåíòàðèçàö³¿ ì³ñüêèõ çåìåëü, à òà-
êîæ ïàñïîðòèçàö³¿ áàãàòîïîâåðõîâî¿ æèòëî-
âî¿ çàáóäîâè.

1.5. Íîðìàòèâíó ãðîøîâó îö³íêó çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê (¿õ ÷àñòèí) çä³éñíþþòü Ãîëîâ-
íå óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ-
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÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), äåðæàâí³ òà ³íø³
ñóá’ºêòè îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ îòðèìà-
ëè ë³öåíç³¿ íà ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ç çåìëåóñò-
ðîþ.

1.6. Ïëàòà çà ïðîâåäåííÿ íîðìàòèâíî¿
ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê âèçíà-
÷àºòüñÿ â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ÷èííèì çà-
êîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

1.7. Íîðìàòèâíà ãðîøîâà îö³íêà çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê àáî ¿õ ÷àñòèí çä³éñíþºòüñÿ íà
ï³äñòàâ³ çàÿâè äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) çã³äíî ç³ çðàçêîì (äîäàòîê 5.1) òà äî-
êóìåíò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ çä³éñíåííÿ íîðìà-
òèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè, çàçíà÷åíèõ â çðàç-
êó.

1.8. Ïðè çì³í³ ÷àñòèí â áóä³âë³ (ñïîðóä³)
àáî ¿õ ôóíêö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ þðè-
äè÷í³ òà ô³çè÷í³ îñîáè (ó òîìó ÷èñë³ íåðå-
çèäåíòè Óêðà¿íè) çîáîâ’ÿçàí³ ó äåñÿòèäåí-
íèé òåðì³í â ïèñüìîâ³é ôîðì³ (çà çàÿâîþ
çã³äíî ç³ çðàçêîì) ïîâ³äîìèòè Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî íåîáõ³äí³ñòü
çä³éñíåííÿ íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè àáî ¿¿ ÷àñòèíè ç óðàõóâàí-
íÿì çàçíà÷åíèõ çì³í.

1.9. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçðàõóíêó íàäàºòü-
ñÿ âèòÿã ç òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ïðî íîð-
ìàòèâíó ãðîøîâó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
çà ôîðìîþ, ùî äîäàºòüñÿ (äîäàòîê 5.2).

2. Íîðìàòèâíà ãðîøîâà îö³íêà çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê íåñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ

2.1. Íîðìàòèâíà ãðîøîâà îö³íêà çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê íå ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðè-
çíà÷åííÿ âèçíà÷àºòüñÿ îêðåìî â ìåæàõ åêî-
íîì³êî-ïëàíóâàëüíèõ çîí çà ôîðìóëîþ:

Öí = Öíì õ Ïç õ Êô õ Êë õ Ê³,

äå:
Öí — íîðìàòèâíà ãðîøîâà îö³íêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â ãðèâíÿõ:
Öíì — ñåðåäíÿ âàðò³ñòü îäíîãî êâàäðàò-

íîãî ìåòðà çåìë³ â ãðèâíÿõ â ìåæàõ êîí-
êðåòíî¿ åêîíîì³êî-ïëàíóâàëüíî¿ çîíè:

Ïç — ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â êâàä-
ðàòíèõ ìåòðàõ;

Êô — êîåô³ö³ºíò, ÿêèé õàðàêòåðèçóº
ôóíêö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè;

Êë — óçàãàëüíþþ÷èé ëîêàëüíèé êîåô³ö³-
ºíò, ÿêèé õàðàêòåðèçóº ì³ñöå ðîçòàøóâàí-
íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ³ âèçíà÷àºòüñÿ ÿê äî-
áóòîê çíà÷åíü îêðåìèõ ëîêàëüíèõ êîåô³ö³-
ºíò³â, ùî âïëèâàþòü íà ì³ñöå ðîçòàøóâàí-
íÿ ö³º¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (ïðè öüîìó çíà-
÷åííÿ óçàãàëüíþþ÷îãî ëîêàëüíîãî êîåô³ö³-
ºíòà íå ïîâèííî áóòè íèæ÷å 0,50 ³ âèùå
1,50);

Ê³ — êîåô³ö³ºíò ³íäåêñàö³¿ íîðìàòèâíî¿
ãðîøîâî¿ îö³íêè çã³äíî ç Ïîñòàíîâîþ Êà-
á³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 12.05.2000
¹ 783 “Ïðî ïðîâåäåííÿ ³íäåêñàö³¿ ãðîøî-
âî¿ îö³íêè çåìåëü”.

2.2. Ïðè çì³øàíîìó âèêîðèñòàíí³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ¿¿ íîðìàòèâíà ãðîøîâà îö³íêà
âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ñóìà íîðìàòèâíèõ ãðîøî-
âèõ îö³íîê ÷àñòèí çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî
ïðèïàäàº íà ïåâíå ôóíêö³îíàëüíå âèêîðèñ-
òàííÿ öèõ ÷àñòèí. Ïðè öüîìó ðîçì³ð ÷àñ-
òèí çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïåâíîãî ôóíêö³î-
íàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ âèçíà÷àºòüñÿ ïðî-
ïîðö³éíî äî ÷àñòèí ïëîù³ áóä³âåëü ÷è ñïî-
ðóä, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³. 

2.3. Íîðìàòèâíà ãðîøîâà îö³íêà çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê, íà ÿêèõ ðîçì³ùåí³ áóä³âë³ ³
ñïîðóäè, ÿê³ ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî ïåðå-
äàþòüñÿ â îðåíäó, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà-

÷åíèõ ó ï.2.4., îá÷èñëþºòüñÿ ïðîïîðö³éíî
ïëîùàì öèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (¿õ ÷àñòèí),
ùî íàäàþòüñÿ â îðåíäó, ³ç çàñòîñóâàííÿì
êîåô³ö³ºíòà íà ôóíêö³îíàëüíå âèêîðèñòàí-
íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (¿¿ ÷àñòèíè) Êô=2,50
(çåìë³ êîìåðö³éíîãî âèêîðèñòàííÿ) íåçà-
ëåæíî â³ä âèðîáíè÷î-åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ îðåíäàðÿ áóä³âåëü àáî ¿õ ÷àñòèí.

2.4. Íîðìàòèâíà ãðîøîâà îö³íêà çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê, íà ÿêèõ ðîçì³ùåí³ áóä³âë³ ³
ñïîðóäè, ÿê³ ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî ïåðå-
äàþòüñÿ â îðåíäó äåðæàâíèì àáî êîìóíàëü-
íèì ï³äïðèºìñòâàì, îá÷èñëþºòüñÿ ïðîïîð-
ö³éíî ïëîùàì öèõ áóä³âåëü ÷è ñïîðóä (¿õ
÷àñòèí), ùî íàäàí³ â îðåíäó, ³ç çàñòîñóâàí-
íÿì êîåô³ö³ºíòà íà ôóíêö³îíàëüíå âèêî-
ðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàëåæíî â³ä âè-
ðîáíè÷î-åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ îðåíäàðÿ
áóä³âåëü àáî ¿õ ÷àñòèí.

2.5. Íîðìàòèâíà ãðîøîâà îö³íêà çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê ï³ä çàë³çíèöÿìè, çàéíÿòèõ æèò-
ëîâèì ôîíäîì àáî âêðèòèõ ë³ñîì çä³éñíþ-
ºòüñÿ ³ç çàñòîñóâàííÿì óçàãàëüíþþ÷îãî ëî-
êàëüíîãî êîåô³ö³ºíòà, ÿêèé õàðàêòåðèçóº
ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ó
ðîçì³ð³ Êë=1,00.

2.6. Íîðìàòèâíà ãðîøîâà îö³íêà çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê ï³ä ³íäèâ³äóàëüíèìè ãàðàæàìè
ãðîìàäÿí Óêðà¿íè íà ïðèáóäèíêîâèõ òåðè-
òîð³ÿõ òà ³íøèõ ì³ñüêèõ çåìëÿõ çä³éñíþºòü-
ñÿ ç êîåô³ö³ºíòîì íà ôóíêö³îíàëüíå âèêî-
ðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êô=1,00 (çåì-
ë³ òðàíñïîðòó).

3. Íîðìàòèâíà ãðîøîâà îö³íêà çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ

3.1. Íîðìàòèâíà ãðîøîâà îö³íêà çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðè-
çíà÷åííÿ âèçíà÷àºòüñÿ îêðåìî ïî çåìåëüíèõ
ä³ëÿíêàõ, çàéíÿòèõ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèìè
óã³ääÿìè (ð³ëëÿ, áàãàòîð³÷í³ íàñàäæåííÿ, ñ³-
íîæàò³, ïàñîâèùà) òà âèðîáíè÷èìè, êóëü-
òóðíî-ïîáóòîâèìè, ãîñïîäàðñüêèìè áóä³â-
ëÿìè ³ ñïîðóäàìè, à òàêîæ ï³ä âîäîéìàìè
òà ³íøèìè óã³ääÿìè.

3.2. Çàãàëüíà íîðìàòèâíà ãðîøîâà îö³íêà
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàéíÿòî¿ ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêèì óã³ääÿì, âèçíà÷àºòüñÿ ñóìîþ íîð-
ìàòèâíèõ ãðîøîâèõ îö³íîê ïëîù çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê ó ìåæàõ îêðåìî¿ àãðîâèðîáíè÷î¿
ãðóïè ãðóíò³â.

3.3. Íîðìàòèâíà ãðîøîâà îö³íêà çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè, çàéíÿòî¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêèì óã³ääÿì ó ìåæàõ îêðåìî¿ àãðîâèðîá-
íè÷î¿ ãðóïè ãðóíò³â, âèçíà÷àºòüñÿ çà ôîð-
ìóëîþ:

Öí = Ãàãð õ Ïç õ Ê³,

äå:
Öí — íîðìàòèâíà ãðîøîâà îö³íêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â ãðèâíÿõ;
Ãàãð — íîðìàòèâíà ãðîøîâà îö³íêà îä-

íîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìë³ îêðåìî¿ àãðî-
âèðîáíè÷î¿ ãðóïè;

Ïç — ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â êâàä-
ðàòíèõ ìåòðàõ;

Ê³ — êîåô³ö³ºíò ³íäåêñàö³¿ íîðìàòèâíî¿
ãðîøîâî¿ îö³íêè çã³äíî ç Ïîñòàíîâîþ Êà-
á³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 12.05.2000
¹ 783 “Ïðî ïðîâåäåííÿ ³íäåêñàö³¿ ãðîøî-
âî¿ îö³íêè çåìåëü”.

3.4. Íîðìàòèâíà ãðîøîâà îö³íêà çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðè-
çíà÷åííÿ, çàéíÿòèõ âèðîáíè÷èìè, êóëüòóð-
íî-ïîáóòîâèìè, ãîñïîäàðñüêèìè áóä³âëÿìè
³ ñïîðóäàìè, â ìåæàõ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ
ï³äïðèºìñòâ, çä³éñíþºòüñÿ çà ôîðìóëîþ,
íàâåäåíîþ â ïóíêò³ 2.1 öüîãî Ïîðÿäêó, ³ç çà-
ñòîñóâàííÿì êîåô³ö³ºíò³â, ùî õàðàêòåðèçó-
þòü ôóíêö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè òà ¿¿ ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ó ðîç-
ì³ð³ Êô=1,00, Êë=1,00.

Çàñòóïíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè —
ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Î. Äîâãèé
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Додаток 5.1 (зразок)
до Порядку визначення

нормативної грошової оцінки
земельних ділянок у місті Києві

Íà÷àëüíèêó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè

(Êè¿âì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿)
______________________________________

(íàçâà þðèäè÷íî¿ àáî ô³çè÷íî¿ îñîáè, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ)
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Ç À ß Â À
Ïðîøó çä³éñíèòè íîðìàòèâíó ãðîøîâó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (¿¿ ÷àñòèíè), ÿêà ðîçòàøî-

âàíà_____________________________________________________
____________________________________________________________________________
Ïîâ³äîìëÿþ äàí³, íåîáõ³äí³ äëÿ ðîçðàõóíêó ðîçì³ðó íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè (¿¿ ÷àñòèíè):
1. Çàãàëüíà ïëîùà áóä³âåëü ³ ñïîðóä __________ êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³.
2. Ïëîùà áóä³âåëü ³ ñïîðóä (¿õ ÷àñòèí) ___________êâ. ì, ùî íàëåæàòü çàÿâíèêó.
3. Çã³äíî ç äîâ³äêîþ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè â áóä³âëÿõ ³ ñïîðóäàõ íà çà-

çíà÷åí³é çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ çä³éñíþþ òàê³ âèäè ä³ÿëüíîñò³ (ïî ÊÂÅÄ):
_______________________________________________êâ.ì._____________________________

_______________________________________________êâ.ì._______________________________
_______________________________________________êâ.ì.______________________________

Äî çàÿâè äîäàþ:
1. Êîï³þ äîâ³äêè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè ³ç çàçíà÷åííÿì ÊÂÅÄ.
2. Äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü ðîçì³ðè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (äåðæàâíèé àêò, äîãîâ³ð îðåíäè

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ìàòåð³àëè çåìåëüíî-êàäàñòðîâî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿).
3. Äîêóìåíòè, ùî ï³äâåðäæóþòü çàãàëüíó ïëîùó áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ (äî-

â³äêà îñíîâíîãî áàëàíñîóòðèìóâà÷à áóä³âåëü).
4. Äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü ïðàâî âëàñíîñò³ íà áóä³âë³ àáî ¿õ ÷àñòêè àáî ïðàâî êîðèñòó-

âàííÿ íèìè.
5. Äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò (ó ðàç³ ïðîâåäåííÿ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ áóä³âåëü-

íèõ ðîá³ò).
6. Îðåíäàðÿìè áóä³âåëü (ñïîðóä) àáî ¿õ ÷àñòîê º: (çà íàÿâíîñò³ âêàçàòè âñ³õ îðåíäàð³â)
_______________________________________________êâ.ì.___________ÊÂÅÄ_____________

_______________________________________________êâ.ì.___________ÊÂÅÄ_____________ 
_______________________________________________êâ.ì.___________ÊÂÅÄ_____________ 
Êåð³âíèê þðèäè÷íî¿ îñîáè
÷è ô³çè÷íà îñîáà (ï³äïèñ)
Ì. Ï. “_____”____________200__ ð.

Додаток 5.2
до Порядку визначення

нормативної грошової оцінки
земельних ділянок у місті Києві

ВИТЯГ
з технічної документації

про нормативну грошову оцінку 
земельної ділянки (її частини)

âèäàíà: __________________________
(íàçâà þðèäè÷íî¿ àáî ô³çè÷íî¿ îñîáè)

Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ:
Ôóíêö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ: 

Ïîêàçíèêè                                                Ï³äñòàâà                                   Çíà÷åííÿ

Ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

Åêîíîì³êî-ïëàíóâàëüíà çîíà Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè 
â³ä ¹“Ïðî çàòâåðäæåííÿ íîðìàòèâíî¿ 
ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëü ì³ñòà Êèºâà 
òà Ïîðÿäêó ¿¿ âèçíà÷åííÿ”

Áàçîâà âàðò³ñòü 1 êâ. ì. çåìë³                   Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè 
â³ä ¹“Ïðî çàòâåðäæåííÿ íîðìàòèâíî¿ 
ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëü ì³ñòà Êèºâà 
òà Ïîðÿäêó ¿¿ âèçíà÷åííÿ”

Ïîðÿäîê íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ 
îö³íêè çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî
ïðèçíà÷åííÿ òà íàñåëåíèõ ïóíêò³â 
(çàðåºñòð. â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿
Óêðà¿íè 05.04.2006 çà ¹388/12262)

Êîåô³ö³ºíò, ÿêèé õàðàêòåðèçóº                                                                                 
ôóíêö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ çåìë³:           Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè 

â³ä ¹“Ïðî çàòâåðäæåííÿ íîðìàòèâíî¿ 
ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëü ì³ñòà Êèºâà 
òà Ïîðÿäêó ¿¿ âèçíà÷åííÿ”    

Ëîêàëüí³ êîåô³ö³ºíòè, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü                                                                   
ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè                                                                       
ó ìåæàõ åêîíîì³êî-ïëàíóâàëüíî¿ çîíè

Óçàãàëüíþþ÷èé ëîêàëüíèé êîåô³ö³ºíò      Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè 
â³ä 12.05.2000 ¹ 783 
“Ïðî ïðîâåäåííÿ ³íäåêñàö³¿ 
ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëü” 

Êîåô³ö³ºíòè ³íäåêñàö³¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè

Íîðìàòèâíà ãðîøîâà îö³íêà                                                                                    
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (¿¿ ÷àñòèíè)

Â³äïîâ³äàëüíà ïîñàäîâà îñîáà __________________ _______________
(ï³äïèñ) (Ï. ². Á)

Ì. Ï.

1. Ïðîâåñòè Äí³ åíåðãîåôåêòèâíîñò³ â 
ì. Êèºâ³ ç 12.09.2007 äî 28.09.2007.

2. Çàòâåðäèòè çàõîäè ùîäî ïðîâåäåííÿ
Äí³â åíåðãîåôåêòèâíîñò³ â ì. Êèºâ³
12.09.2007—28.09.2007, ùî äîäàþòüñÿ.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ïàëèâà, åíåðãå-
òèêè òà åíåðãîçáåðåæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà ðàõóíîê êîø-
ò³â, ïåðåäáà÷åíèõ áþäæåòîì íà ô³íàíñóâàí-
íÿ çàõîä³â ùîäî ï³äãîòîâêè ì³ñüêîãî ãîñïî-
äàðñòâà äî ðîáîòè â îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³-
îä 2007/2008 ðîêó, çä³éñíèòè ô³íàíñóâàííÿ
çàõîä³â ç ïðîâåäåííÿ Äí³â åíåðãîåôåêòèâíî-
ñò³ â ì. Êèºâ³ â ñóì³ 55,0 òèñ. ãðè.

4. Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì, óïðàâë³ííÿì,
³íøèì ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ï³äïðèºì-
ñòâàì, óñòàíîâàì òà îðãàí³çàö³ÿì ì. Êèºâà

âçÿòè àêòèâíó ó÷àñòü ó ïðîâåäåíí³ Äí³â åíåð-
ãîåôåêòèâíîñò³ â ì. Êèºâ³.

5. Ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³-
í³ñòðàö³ÿì ðîçðîáèòè äî 07,09.2007 òà íàäà-
òè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ïàëèâà, åíåðãåòè-
êè òà åíåðãîçáåðåæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïëàí çàõîä³â ùîäî
ïðîâåäåííÿ Äí³â åíåðãîåôåêòèâíîñò³ â ðàéî-
íàõ ì³ñòà.

6. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про проведення 
Днів енергоефективності 

в м. Києві в 2007 році
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1157

від 4 вересня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про енергозбереження”, постанови Кабінету Міністрів України від
27.06.2000 № 1040 “Про невідкладні заходи щодо виконання Комплексної державної програми енергозбе�
реження України” та з метою вдосконалення системи енергозабезпечення та енерговикористання, ство�
рення механізмів впровадження енергозберігаючих проектів та технологій, підвищення ефективності вико�
ристання паливно�енергетичних ресурсів в усіх галузях промисловості, невиробничій сфері та побуті, а та�
кож популяризації енергозбереження на регіональному і загальнодержавному рівнях, інформаційного за�
безпечення енергозбереження та підвищення освітнього рівня в сфері енергозбереження:

Про реєстрацію змін 
до Статуту релігійної громади 

Місцевої Церкви Християн Віри Євангельської 
“Непохитна основа”

у Ленінградському районі 
м. Києва

Розпорядження Київської міської державної адміністраціі № 1162 
від 4 вересня 2007 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи за�
яву Голови Ради релігійної громади Місцевої Церкви Християн Віри Євангельської “Непохитна основа” у
Ленінградському районі м. Києва від 25.06.2007 та протокол загальних зборів членів зазначеної релігійної
громади від 19.12.2006 № 1:

1. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³ã³é-
íî¿ ãðîìàäè Ì³ñöåâî¿ Öåðêâè Õðèñòèÿí Â³-
ðè ªâàíãåëüñüêî¿ “Íåïîõèòíà îñíîâà” ó Ëå-
í³íãðàäñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çàðåºñòðîâà-
íîãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 28.03.2001 ¹ 561
“Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè
Ì³ñöåâî¿ Öåðêâè Õðèñòèÿí Â³ðè ªâàíãåëü-
ñüêî¿ “Íåïîõèòíà îñíîâà” ó Ëåí³íãðàäñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”, âèêëàäåí³ â íîâ³é ðå-
äàêö³¿ Ñòàòóòó, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про внесення змін
до розпорядження

Київської міської державної адміністрації 
від 12.12.2003 № 2317

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1163 
від 4 вересня 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про охорону культурної спад�
щини”, “Про основи містобудування”, враховуючи рішення Київської міської ради від 24.10.2002 № 69/229
“Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею” та з метою за�
вершення будівництва житлового будинку для дипломатичного корпусу на вул. Тургенєвській,46 — вул.
Павлівській,11 у Шевченківському районі:

Âíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 12.12.2003
¹ 2317 “Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó ÊÏ “Ãåíå-
ðàëüíà äèðåêö³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç îá-
ñëóãîâóâàííÿ ³íîçåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ” íà
òèì÷àñîâå çàéíÿòòÿ òðîòóàð³â íà âóë. Òóðãå-

íºâñüê³é òà âóë. Ïàâë³âñüê³é ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³”, à ñàìå:

— ó ïóíêò³ 1 ðîçïîðÿäæåííÿ öèôðè
“10.01.2007” çàì³íèòè öèôðàìè “25.12.2007”.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про внесення змін
до розпорядження 

Київської міської державної адміністрації 
від 25.05.2005 № 868

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1164 
від 4 вересня 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про охорону культурної спад�
щини”, “Про основи містобудування”, враховуючи рішення Київської міської ради від 24.10.2002 № 69/229
“Про надання та вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею” та з метою за�
вершення будівництва жилого з офісними приміщеннями та адміністративного будинків з підземною авто�
стоянкою для співробітників посольств, консульських установ, представництв міжнародних організацій на
вул. Артема, 12 у Шевченківському районі:

Âíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 25.05.2005
¹ 868 “Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó ÊÏ “Ãåíåðàëüíà
äèðåêö³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç îáñëóãîâóâàí-
íÿ ³íîçåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ” íà òèì÷àñîâå çàé-

íÿòòÿ òðîòóàð³â íà âóë. Òóðãåíºâñüê³é òà âóë. Ïàâ-
ë³âñüê³é ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³”, à ñàìå:

— ó ïóíêò³ 1 ðîçïîðÿäæåííÿ öèôðè
“20.03.2007” çàì³íèòè öèôðàìè “20.03.2008”.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé
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²òàë³éñüê³ êîìóí³ñòè çíàþòü, 
ÿê ïîâîäèòèñÿ ó ïóáë³÷íîìó äîì³
Îãëÿä ïîä³é ãîëîâíèõ ì³ñò ªâðîïè
Ïåòðî ²ÂÀÍÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні "Хрещати " про-
пон є читачам зазирн ти
проблеми вели их євро-

пейсь их столиць, виборів
до мерії та ці авих новин.

Мер- омосе с аліст
обіцяє зробити
Париж зеленим

Ìåð Ïàðèæà Áåðòðàí Äåëàíîå,
ïåðøèé â³äêðèòèé ãåé, âèáðàíèé
ìåðîì îäíîãî ç ïðîâ³äíèõ ì³ñò ñâ³-
òó, çàÿâèâ ó ìèíóëèé â³âòîðîê, 4
âåðåñíÿ, ùî ìàº íàì³ð äîìàãàòè-
ñÿ ïåðåîáðàííÿ íà íîâèé ñåìèð³÷-
íèé òåðì³í, ÿêèé ñòàíå äëÿ íüîãî
äðóãèì íà ö³é ïîñàä³. Âèáîðè äî
ìåð³¿ ôðàíöóçüêî¿ ñòîëèö³ â³äáó-
äóòüñÿ ó áåðåçí³ 2008 ðîêó. Äåëà-
íîå âæå ñêàçàâ, ùî çðîáèòü Ïà-
ðèæ çåëåí³øèì, óëüòðàñó÷àñíèì ³
äîñòóïí³øèì äëÿ á³äíèõ ñ³ìåé.

Ìåð Ïàðèæà ï³äêðåñëèâ â ³í-
òåðâ’þ ãàçåò³ “Le Parisien”, ùî
“ìîÿ ïðîãðàìà ñòàâèòü çà ìåòó,
ùîá Ïàðèæ áóâ ïîïåðåäó â³ðà-
æó”. Öå, çà ñëîâàìè Äåëàíîå,
îçíà÷àº, ùî “ì³ñòî íå ï³ääàâàòè-
ìåòüñÿ çì³íàì, ÿê³ ìîæóòü äèê-
òóâàòè ó ìàéáóòíüîìó, à ïåðøèì
óïðîâàäæóâàòèìå ö³ çì³íè”.

Ôåíîìåíàëüíî ïîïóëÿðíîãî ó
ì³ñò³, ÿêå íå îñîáëèâî ëþáèòü
ïîë³òèê³â, ìåðà-ñîö³àë³ñòà ÷àñòî
íàçèâàþòü ïîòåíö³éíèì êàíäè-
äàòîì íà ïîñò ïðåçèäåíòà Ôðàí-
ö³¿ ó 2012 ðîö³.

Ó 1998 ðîö³, êîëè Äåëàíîå áóâ
â³äíîñíî ìàëîâ³äîìèì ì³ñöåâèì
ðàäíèêîì, â³í çðîáèâ çàÿâó ùîäî
ñâîº¿ ñåêñóàëüí³é îð³ºíòàö³¿ ó õî-
ä³ òåëåâ³ç³éíîãî ³íòåðâ’þ, ïîðâàâ-
øè ç íåïèñàíèì ïðàâèëîì ôðàí-
öóçüêî¿ ïîë³òèêè: ïðèâàòíå æèò-
òÿ ìóñèòü çàëèøàòèñÿ îñîáèñòîþ
ñïðàâîþ êîæíîãî. Ï³çí³øå â³í
ñêàçàâ, ùî éîãî äðóç³ â³äìîâëÿëè
éîãî â³ä ïóáë³÷íèõ âèçíàíü, àëå
ìàéáóòí³é ìåð ¿õ íå ïîñëóõàâñÿ.
Â³í ââàæàâ, ùî öå äîïîìîæå ïðî-
ñóâàííþ ïðàâ ãîìîñåêñóàë³ñò³â ó
Ôðàíö³¿. Ó 2001 ðîö³ Áåðòðàíà
Äåëàíîå îáðàëè ïåðøèì â ³ñòîð³¿
ìåðîì-ñîö³àë³ñòîì ôðàíöóçüêî¿
ñòîëèö³ ³ ïåðøèì â³äêðèòèì ãåºì,
ÿêèé î÷îëèâ îäíå ç íàéðîçâèíå-
í³øèõ ì³ñò ñâ³òó.

×åðåç ð³ê íà Äåëàíî íàïàâ ãî-
ìîôîá ï³ä ÷àñ êóëüòóðíîãî ïðè-
éîìó â ìåð³¿ Ïàðèæà, çëî÷èíåöü
óäàðèâ éîãî íîæåì. Ìåðà äîïðà-
âèëè äî ë³êàðí³, äå ïðîòÿãîì
òðüîõ ãîäèí éîìó ðîáèëè îïåðà-
ö³þ. Ï³ñëÿ öüîãî â³í ïðîâ³â ó ë³-
êàðí³ ìàéæå ì³ñÿöü. Ïîë³ö³ÿ çà-
àðåøòóâàëà íàïàäíèêà íà ì³ñö³.
Ï³ä ÷àñ äîïèò³â â³í ç³çíàâñÿ ñë³ä-
÷èì, ùî íåíàâèäèòü ãå¿â ³ ïîë³-
òèê³â.

Íåçàáàðîì ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïà-
ðèæàíè îáðàëè Äåëàíîå, Êëàóñ
Âîâåðàéò ñòàâ äðóãèì ìåðîì-ãå-
ºì íà ÷îë³ âåëèêîãî ìåãàïîë³ñó.
Ó 2001 ðîö³ Âîâåðàéò çàâîþâàâ
ñåðöÿ ìåøêàíö³â Áåðë³íà, êîëè
çðîáèâ ñâîþ çàÿâó íà ç’¿çä³ Ñîö³-
àë-äåìîêðàòè÷íî¿ ïàðò³¿ Í³ìå÷-
÷èíè: “ß ãåé, ³ öå äîáðå”.

Пост мера Лондона
хоче прибрати
найс андальніший
онсерватор
Ïðî ïî÷àòîê áîðîòüáè çà ïîñò

ìåðà Ëîíäîíà îãîëîñèâ êîíñåð-
âàòèâíèé ïîë³òèê Áîðèñ Äæîí-

ñîí, â³äîìèé ó Âåëèê³é Áðèòàí³¿
ñâî¿ìè ãó÷íèìè ñêàíäàëüíèìè
çàÿâàìè. Äåïóòàò ïàðëàìåíòó òà
ò³íüîâèé ì³í³ñòð âèùî¿ îñâ³òè
ïîîá³öÿâ ïîêðàùèòè â áðèòàí-
ñüê³é ñòîëèö³ ñèòóàö³þ ç òðàíñ-
ïîðòîì òà æèòëîì, à òàêîæ áî-
ðîòèñÿ ïðîòè íåâèõîâàíîñò³ íà
ëîíäîíñüêèõ âóëèöÿõ. Çîêðåìà
Äæîíñîí âèñòóïàº çà ö³ëîäîáîâå
ïîë³öåéñüêå ïàòðóëþâàííÿ, áó-
ä³âíèöòâî íîâî¿ ë³í³¿ çàë³çíèö³ â
öåíòð³ Ëîíäîíà òà â³äðîäæåííÿ
ëåãåíäàðíèõ ëîíäîíñüêèõ äâîïî-
âåðõîâèõ àâòîáóñ³â-äàáëäåêåð³â,
ÿê³ çíÿëè ç ìàðøðóò³â ó 2005 ðî-
ö³. Ïîë³òèê òàêîæ îá³öÿº çíèçè-
òè òåìïåðàòóðó â ëîíäîíñüê³é
ï³äçåìö³ òà ïðîïàãóâàòè ¿çäó íà
âåëîñèïåäàõ. Â³í òàêîæ çàÿâèâ,
ùî íå çì³íþâàòèìå ö³íó äëÿ àâ-
òîìîá³ë³ñò³â íà â’¿çä ó öåíòð Ëîí-
äîíà, ïîêè íå çíàéäå ³íøå ð³-
øåííÿ ïðîáëåìè ç ïåðåâàíòàæå-
í³ñòþ òðàíñïîðòíî¿ ñèñòåìè.

Êð³ì Äæîíñîíà, ñâî¿ êàíäè-
äàòóðè â³ä êîíñåðâàòîð³â âèñó-
íóëè Åíäðþ Áîôô (Andrew
Boff), Â³êòîð³ÿ Áîðâ³ê (Victoria
Borwick) òà Óîð³ê Ëàéòôóò (War-
wick Lightfoot).

Êîíñåðâàòèâíîìó êàíäèäàòîâ³
ïðîòèñòîÿòèìå ÷èííèé ìåð Ëîí-
äîíà Êåí Ë³â³íãñòîí. Â³í îá³éìàº
öþ ïîñàäó âæå äðóãèé ÷îòèðèð³÷-
íèé òåðì³í. Ó 2000 ðîö³ â³í ïå-
ðåì³ã íà âèáîðàõ ÿê íåçàëåæíèé
êàíäèäàò, à â 2004 — ÿê ïðåäñòàâ-
íèê Ëåéáîðèñòñüêî¿ ïàðò³¿. Âèáî-
ðè ìåðà Ëîíäîíà â³äáóäóòüñÿ íà-
âåñí³ 2008 ðîêó.

Пра а хоче б ти Сочі
×åñüêà ñòîëèöÿ Ïðàãà ïîäàëà

çàÿâêó íà ïðîâåäåííÿ ë³òíüî¿
Îë³ìï³àäè 2016 ðîêó. Ìåð Ïðà-
ãè Ïàâåë Áåì ³ ãîëîâà Îë³ìï³é-
ñüêîãî êîì³òåòó Ì³ëàí É³ðàñåê
ï³äïèñàëè äåêëàðàö³þ ïðî íàì³-
ðè ³ ïåðåäàëè ¿¿ äî Ì³æíàðîäíî-
ãî Îë³ìï³éñüêîãî Êîì³òåòó. “Öå
³ñòîðè÷íèé ìîìåíò. Ìè íà ïî-
÷àòêó äîâãîãî øëÿõó ³ ãîòîâ³
äîìàãàòèñÿ ñâîãî”,— çàÿâèâ É³-
ðàñåê.

“Óñ³ ñïîðòèâí³ âáîë³âàëüíèêè
ðàä³òèìóòü, ÿêùî Îë³ìï³àäà â³ä-
áóäåòüñÿ â Ïðàç³”,— çàÿâèâ îë³ì-
ï³éñüêèé ÷åìï³îí ç äåñÿòèáîð-
ñòâà Ðîìàí Øåáðëå.

Ðåøòà ïðåòåíäåíò³â íà ïðàâî
ïðîâåäåííÿ îë³ìï³àäè — ×èêàãî,
Òîê³î, Ð³î-äå-Æàíåéðî, Ìàäðèä
³ Äîõà. Ì³æíàðîäíèé îë³ìï³é-
ñüêèé êîì³òåò îáåðå ì³ñòî-ïåðå-
ìîæöÿ ó 2009 ðîö³.

Італійсь і політи и
створять Римі
“пар и се с ”

Â ²òàë³¿ ë³âà Ïàðò³ÿ êîìóí³ñ-
òè÷íîãî â³äðîäæåííÿ âèñòóïèëà
ç íåñïîä³âàíîþ ³í³ö³àòèâîþ:
ñòâîðèòè â Ðèì³ òàê çâàí³ “ïàð-
êè ñåêñó”, àáî ñïåö³àëüí³ “ðîáî-
÷³ çîíè” äëÿ ïîâ³é. ßê ïèøå ãà-
çåòà La Repubblica, ïðåäñòàâíè-
êè ïðàâèõ ïàðò³é äàëè çðîçóì³-
òè, ùî òàêîæ ãîòîâ³ äî òàêîãî
êðîêó.

Ç òèì, ùî ç âóëèöü ³òàë³éñüêî¿
ñòîëèö³ ïîâ³é òðåáà ïðèáðàòè,
çãîäí³ âñ³. Ó Ðèì³ öå ÿâèùå íà-
áóëî âåëèêèõ ìàñøòàá³â, á³ëüøå
íåìàº â³äì³ííîñòåé ì³æ öåíòðîì
³ ïåðèôåð³ºþ, äî ïðîñòèòóö³¿ çà-
ëó÷åí³ ïåðåâàæíî ³ìì³ãðàíòêè,
çâåäåí³ äî ðàáñòâà, ³ çîâñ³ì ìî-
ëîä³ ä³â÷àòà.

Çà ñëîâàìè ñåêðåòàðÿ ðèì-
ñüêîãî â³ää³ëåííÿ Ïàðò³¿ êîìó-
í³ñòè÷íîãî â³äðîäæåííÿ Ìàññ³-
ìî Çìåð³ëüî, ¿õ ïðîïîçèö³ÿ êî-
ðèñíà äëÿ âðåãóëþâàííÿ ñóïå-
ðå÷íîñòåé, ÿê³ âèíèêàþòü ó ì³ñ-
ò³ ç òàêî¿ äåë³êàòíî¿ ³ ñêëàäíî¿
ïðîáëåìè. “Êð³ì ïîñèëåííÿ ïî-
êàðàííÿ, ïîòð³áíî âèçíà÷èòè çî-
íè, â ÿêèõ äîáðîâ³ëüí³ ó÷àñíè-
êè ðèíêó ñåêñóàëüíèõ ïîñëóã —
äóæå ÷àñòî öå ñòîñóºòüñÿ òðàíñ-
ñåêñóàë³â — çàéìàëèñÿ á öèì
â³ëüíî. ² çðîáèòè öå ïîòð³áíî
øëÿõîì îáãîâîðåííÿ ³ äîñÿãíåí-
íÿ çãîäè ì³æ ì³ñüêîþ àäì³í³ñ-
òðàö³ºþ ³ àñîö³àö³ÿìè ïðàö³âíè-
ê³â ³ ðîá³òíèöü ñåêñóàëüíî¿ ñôå-
ðè”,— êàæå Çìåð³ëüî.

Ñåêðåòàð ÏÊÂ íå áî¿òüñÿ êðè-
òèêè: çà éîãî ñëîâàìè, ì³í³ñòð
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ²òàë³¿ Ë³â³ÿ
Òóðêî âæå ñàìà ì³ðêóâàëà, ÿê
îðãàí³çîâóâàòè òàê³ çîíè ³ ÿê³
òàì ïîâèíí³ ä³ÿòè ïðàâèëà. Êð³ì
òîãî, ïîä³áí³ åêñïåðèìåíòè âæå
ïðîâîäèëè.

Äåïóòàò-òðàíññåêñóàë Ëóêñó-
ð³ÿ ñòâåðäæóº, ùî íèí³øí³ çàõî-
äè áîðîòüáè ç ïðîñòèòóö³ºþ ñå-

áå íå âèïðàâäîâóþòü. Òåëåêàìå-
ðè íà âóëèöÿõ, äå çàéìàþòüñÿ
ñâî¿ì á³çíåñîì ïîâ³¿, âèÿâèëèñÿ
ìàðíîþ òðàòîþ êîøò³â. “Ïî-
òð³áíî ñòàâèòèñÿ äî ïîâ³é ÿê äî
ïðàö³âíèê³â ³ ðîá³òíèöü, ÿêùî
âîíè ïîâíîë³òí³ ³ ÿêùî ¿õíÿ
ïðîôåñ³ÿ — â³ëüíèé âèá³ð. Ó òà-
êèõ âèïàäêàõ äåðæàâà ïîâèííà
íàäàâàòè ¿ì äîïîìîãó, à íå âáà-
÷àòè â ¿õí³õ ä³ÿõ êðèì³íàë”,—
êàæå äåïóòàò. Âæå º ïðèêëàäè,
ã³äí³ íàñë³äóâàííÿ: öå ïðîåêò
Zoning êîìóíè ì³ñòà Ìåñòðå
(ïðîìèñëîâîãî ïåðåäì³ñòÿ Âåíå-
ö³¿). Òàì äëÿ ðîáîòè ïîâ³é â³ä-
âåëè ê³ëüêà êâàðòàë³â íà îêîëè-
ö³ ì³ñòà, äå íàãëÿä çà äîòðèìàí-
íÿì ïîðÿäêó çä³éñíþâàëè àãåí-
òè ïîë³ö³¿ â öèâ³ëüíîìó îäÿç³.

Ìåð Ðèìó ³ îñíîâíèé êàíäè-

äàò íà ïîñò ë³äåðà Äåìîêðàòè÷-
íî¿ ïàðò³¿ âèñòóïèâ ³ç ñåðéîçíîþ
ïðîïîçèö³ºþ: çàêîí, ÿêèé íå äî-
çâîëÿº áîðîòèñÿ ç íèí³øí³ìè
ôîðìàìè ïðîñòèòóö³¿, íå ä³º, éî-
ãî ïîòð³áíî çì³íèòè. “Ïîòð³á-
íèé íàö³îíàëüíèé çàêîí, ÿêèé
äîçâîëèòü íàì áóòè òðîõè ñóâî-
ð³øèìè,— ñêàçàâ Âåëüòðîí³.— Â
²òàë³¿ ïðîñòèòóö³ÿ íå º çëî÷è-
íîì, ê³ëüêà ðàç³â ÿ çâåðòàâñÿ äî
êàðàá³íåð³â, ³ âîíè âòðó÷àëèñÿ:
ïðîáëåìà ïîëÿãàº â òîìó, ùî âî-
íè ¿õ çàòðèìóþòü, àëå äàë³ í³÷î-
ãî íå ìîæóòü çðîáèòè”.

Ïðî òå, ùî ñèòóàö³ÿ äóæå ñåð-
éîçíà, ñâ³ä÷àòü ðåçóëüòàòè ðåé-
äó, ïðîâåäåíîãî ñïåö³àëüíèì
ï³äðîçä³ëîì ðèìñüêî¿ ïîë³ö³¿: ç
54 çàòðèìàíèõ “í³÷íèõ ìåòåëè-
ê³â” 52 âèÿâèëèñÿ ðóìóíêàìè,
20 ç íèõ — íåïîâíîë³òí³.

Ïàðò³¿ “Âïåðåä, ²òàë³ÿ!” ³ “Áó-
äèíîê ñâîáîä” “îáåðåæíî” ï³ä-
òðèìàëè ïðîïîçèö³ÿ êîìóí³ñò³â.
“Ñîþç äåìîêðàò³â çà ªâðîïó” ³
Ñîþç õðèñòèÿíñüêèõ äåìîêðà-
ò³â óòâîðèëè ïðîòèëåæíèé
ôðîíò.

У Мос ві
перестан ть опати

Ïðèáëèçíî ïîëîâèíà òðàíñ-
ïîðòíèõ ïðîáîê ó âåëèêèõ ì³ñòàõ
âèíèêàº ÷åðåç ïðîâåäåííÿ ðå-
ìîíòíèõ ðîá³ò íà äîðîãàõ. Àëå
ôàõ³âö³ çàÿâëÿþòü, ùî ñêîðî öå
ïåðåñòàíå áóòè ïðîáëåìîþ: ùîá
óñóíóòè àâàð³þ íà âîäîïðîâîä³
àáî ïîì³íÿòè òðóáè, íå ïîòð³áíî
áóäå êîïàòè êîòëîâàíè ³ ïåðåêðè-
âàòè âóëèö³.

Ïðåäñòàâíèê “Ìîñâîäîêàíà-
ëó” Êîñòÿíòèí Õðºíîâ ñêàçàâ,
ùî ÿê ò³ëüêè áåçòðàíøåéíó òåõ-
íîëîã³þ ïî÷íóòü øèðîêî âèêî-
ðèñòîâóâàòè, çìåíøèòüñÿ íå ëè-
øå ê³ëüê³ñòü ïðîáîê, à é âàðò³ñòü
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã — àäæå ì³-
íÿòè òðóáè íîâèì ñïîñîáîì ùå
é äåøåâøå

Рішення провести літню Олімпіад -2016 Празі (на фото – мер міста Павел Бем) — в р ах Міжнародно о
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Ñâÿòèé ²²îàíí 
³ ççà ææèòòÿ, ³³ ïï³ñëÿ
ñìåðò³ ççàëèøèâñÿ
Ïðåäòå÷åþ ÃÃîñïîäà
íàøîãî ²²ñóñà ÕÕðèñòà

9 âåðåñíÿ
Íåä³ëÿ 15-òà ï³ñëÿ

Ï’ÿòèäåñÿòíèö³. Ïðå-
ïîäîáíîãî Ïèìîíà Âå-
ëèêîãî (áëèçüêî 450).
Ïðåïîäîáíèõ ñâÿùåí-
íîìó÷åíèê³â Êóêøi i
Ïèìîíà, ïîñíèêà, Ïå-
÷åðñüêèõ, â Áëèæíiõ ïå-
÷åðàõ (ïiñëÿ 1114). Ñâÿ-
òèòåëÿ Ëèâåðiÿ, ñïîâ³ä-
íèêà, ïàïè Ðèìñüêîãî
(366).

10 âåðåñíÿ
Ñåäìèöÿ 16-òà ï³ñëÿ

Ï’ÿòèäåñÿòíèö³. Ïðå-
ïîäîáíîãî Ìîéñåÿ Ìó-
ðèíà (áëèçüêî 400).
Çíàéäåííÿ ìîùåé ïðå-
ïîäîáíîãî ²îâà Ïî÷à¿â-
ñüêîãî (1659). Ñîáîð
ïðåïîäîáíèõ îòöiâ Êè-
ºâî-Ïå÷åðñüêèõ, â Äàëüíiõ ïå÷åðàõ (ïðåïîäîáíîãî Ôåîäîñiÿ) ñïî÷è-
ëèõ. Ïðàâåäíî¿ Àííè, ïðîðî÷èöi, äî÷êè Ôàíó¿ëîâî¿, ùî çóñòðiëà Ãîñ-
ïîäà ²ñóñà Õðèñòà â õðàìi ªðóñàëèìñüêîìó (²).

11 âåðåñíÿ
ÓÑ²ÊÍÎÂÅÍÍß ÃËÀÂÈ ÏÐÎÐÎÊÀ, ÏÐÅÄÒÅ×² ² ÕÐÅÑÒÈÒÅËß

ÃÎÑÏÎÄÍÜÎÃÎ ²ÎÀÍÍÀ. Äåíü ï³ñíèé.
* * *

²îàíí Ïðåäòå÷à — îñòàíí³é ç ïðîðîê³â Ñòàðîãî Çàâ³òó. ² ïîä³áíî
òîìó, ÿê Ãîñïîäü íàø ²ñóñ Õðèñòîñ ïîñòðàæäàâ çà ãð³õè ëþäñüê³, òàê
³ Ïðåäòå÷à Éîãî ïðèéíÿâ ìó÷åíèöüêó ñìåðòü ÷åðåç áåççàêîííÿ öàðÿ
²ðîäà.

Ó öåé äåíü âñòàíîâëåíèé ñóâîðèé ï³ñò, ïðè÷îìó ñë³ä óòðèìóâàòè-
ñÿ íå ò³ëüêè â³ä ì’ÿñà, ìîëîêà é ÿºöü, à é â³ä ðèáè. Äî òîãî æ ï³ñò
ìàº áóòè íå ëèøå ò³ëåñíèì, à é äóõîâíèì. Âàðòî áóòè îñîáëèâî óâàæ-
íèì, óíèêàþ÷è óñüîãî, ùî ìîæå çíåâàæàòè Äóõà Ñâÿòîãî. Äî ðå÷³,
ïîâ³ð’ÿ, ùî íà Ãîëîâîñ³êó (òàê ó íàðîä³ íàçèâàþòü öå ñâÿòî) íå ìîæ-
íà ¿ñòè êàâóíà ÷è êàïóñòè, íå ìîæíà êîðèñòóâàòèñÿ íîæåì,— ëèøå
çàáîáîí, ÿêèé â³äâîë³êàº â³ä îñíîâíîãî ñåíñó öüîãî âåëèêîãî äíÿ —
ïîñòó ³ ìîëèòâè.

Ó äåíü Óñ³êíîâåííÿ Ãëàâè Ïðåäòå÷³ ó ÷èñëåííèõ öåðêâàõ Êèºâà â³ä-
áóäåòüñÿ Áîãîñëóæ³ííÿ, òà, ìàáóòü, íàéá³ëüø ï³äíåñåíèì âîíî áóäå
ó õðàì³ â ³ì’ÿ Óñ³êíîâåííÿ ×åñíî¿ Ãëàâè ñâÿòîãî ²îàííà Ïðåäòå÷³.
Öåé ïðèä³ë áóëî ïðèáóäîâàíî ç ï³âí³÷íîãî áîêó ²ëë³íñüêî¿ öåðêâè
(íà Ïîäîë³) ùå ó 1755 ðîö³ íà êîøòè ïîëêîâîãî îñàâóëà ç äàâíüîãî
êîçàöüêîãî ðîäó Ïàâëîì Ãóäèìîþ. Ê³ëüêà ïîêîë³íü ö³º¿ ðîäèíè áó-
ëè êòèòîðàìè. ×àñòêà ìîùåé Ïðåäòå÷³ ³ Õðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíüîãî ²îàí-
íà º ó Ñâÿòî-²ëë³íñüêîìó õðàì³, à ó ²îàííî-Ïðåäòå÷åíñüêîìó ïðèä³-
ë³ õî÷à é íåìà íàñò³ííîãî ðîçïèñó, òà ïðèêðàøåíèé â³í áàãàòüìà ³êî-
íàìè, ³ äåÿê³ ç íèõ äàòóþòüñÿ XVI-XVII ñòîë³òòÿì. ², çâ³ñíî, ñåðåä
íèõ îáðàç Óñ³êíîâåííÿ Ãëàâè ²îàííà Ïðåäòå÷³, äå ëèê ïîìåðëîãî, íà-
÷å æèâèé, é óñ³ì ñâî¿ì âèãëÿäîì ïðîìîâèñòî êàæå ïðî ²ñòèíó ³ ïðî
Õðèñòà, çàðàäè ÷îãî é â³ääàâ æèòòÿ.

Ñâÿòèé ²îàíí, ÿê çà æèòòÿ, òàê ³ ï³ñëÿ ñìåðò³, çàëèøèâñÿ Ïðåäòå-
÷åþ Ãîñïîäà íàøîãî ²ñóñà Õðèñòà, òèì, õòî éøîâ ïîïåðåäó.

12 âåðåñíÿ
Ñâÿòèòåë³â Îëåêñàíäðà (340), ²îàííà (595) i Ïàâëà Íîâîãî (784),

ïàòðiàðõiâ Êîíñòàíòèíîïîëüñüêèõ. Ïðåïîäîáíîãî Îëåêñàíäðà Ñâèð-
ñüêîãî (1533). Ïåðåíåñåííÿ ìîùåé áëàãîâ³ðíîãî êíÿçÿ Îëåêñàíäðà
Íåâñüêîãî (1724). Îáðåòåííÿ ìîùåé áëàãîâ³ðíîãî êíÿçÿ Äàíè¿ëà Ìîñ-
êîâñüêîãî (1652). Ñîáîð ñâÿòèòåë³â Ñåðáñüêèõ. Äåíü ï³ñíèé.

13 âåðåñíÿ
Ïîêëàäåííÿ ÷åñíîãî ïîÿñà Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèöi (395—408). Ñâÿ-

ùåííîìó÷åíèêà Ìèõà¿ëà ïðåñâ³òåðà (1937). Ñâÿùåííîìó÷åíèêà Êèï-
ðiàíà, ºïèñêîïà Êàðôàãåíñüêîãî (258). Ñâÿòèòåëÿ Ãåííàäiÿ, ïàòð³àð-
õà Öàðãîðîäñüêîãî (471).

14 âåðåñíÿ
Ïî÷àòîê ³íäèêòà — öåðêîâíå íîâîë³òòÿ. Ïðåïîäîáíîãî Ñèìåîíà

Ñòîâïíèêà (459) i ìàòåði éîãî Ìàðôè (áëèçüêî 428). Ìó÷åíèêà À¿ôà-
ëà, äèÿêîíà (380). Ïðàâåäíîãî ²ñóñà Íàâèíà (ÕV² ñòîë³òòÿ äî Ð³çäâà
Õðèñòîâîãî).

Ñîáîð Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèöi â Ìiàñèíñüêié îáèòåëi (â ïàì’ÿòü çíàé-
äåííÿ ̄ ¿ iêîíè, 864). ×åðíiãiâñüêî-Ãåôñèìàíñüêî¿ (1869), Îëåêñàíäðié-
ñüêî¿ òà éìåíîâàíî¿ “Âñåáëàæåííà”, â Êàçàíi, iêîí Áîæî¿ Ìàòåði. Äåíü
ï³ñíèé.

15 âåðåñíÿ
Ìó÷åíèêà Ìàìàíòà (275), îòöÿ éîãî Ôåîäîòà i ìàòåði Ðóôèíè (²²²).

Ïðåïîäîáíîãî ²îàííà ïîñíèêà, ïàòð³àðõà Öàðãîðîäñüêîãî (595). Ïðå-
ïîäîáíèõ Àíòîíiÿ (1073) i Ôåîäîñiÿ (1074) Ïå÷åðñüêèõ. Ìó÷åíèê³â
3628-õ â Íiêîìèäi¿ (²²²-²V). Êàëóçüêî¿ iêîíè Áîæî¿ Ìàòåði (1771)

Óêðà¿íñüê³ ñîëäàòè
ïðîäàâàòèìóòüñÿ
Â³éñüêîâà ñëóæáà ñòàëà ïðåäìåòîì 
ïîë³òè÷íî¿ ñïåêóëÿö³¿
Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора представни и Мі-
ністерства оборони У ра-
їни та Сл жби безпе и
У раїни заявили про ос-
тр потреб раїнсь ої
армії перейти на он-
тра тн війсь ов сл ж-
б . Раніше та д м
озв чила й лідер а БЮТ
Юлія Тимошен о. Нато-
мість заст пни Київсь о-
о місь о о олови Віта-
лій Ж равсь ий вбачає в
цих олослівних вист пах
лише передвиборн а і-
тацію.

Îáîðîíîçäàòí³ñòü óêðà¿íñüêî¿
àðì³¿ íèí³ äóæå íèçüêà. Íà
ñòðîêîâó ñëóæáó ñüîãîäí³ éäóòü
þíàêè ç íåçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé
òà ò³, õòî íå çíàéøîâ ñîá³ ì³ñ-
öÿ â ³íøèõ ñôåðàõ æèòòÿ (÷àñ-
òî öå îñîáè áåç ïîâíî¿ ñåðåä-
íüî¿ îñâ³òè). Òà é òåðì³í ñëóæ-
áè â àðì³¿ — 1 ð³ê — ñòàâèòü ï³ä
ñóìí³â ð³âåíü ï³äãîòîâêè ñîë-
äàò. Íà äóìêó çàñòóïíèêà íà-
÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ïî áîðîòüá³ ç êîðóïö³ºþ
ÑÁÓ Âàëåð³ÿ Ðàöþêà, îâîëîä³-
òè â³éñüêîâîþ ñòðàòåã³ºþ, òàê-
òèêîþ ÷è ñêëàäíîþ áîéîâîþ
òåõí³êîþ çà öåé òåðì³í íåìîæ-
ëèâî. Òîæ ï³ñëÿ ïðîõîäæåííÿ
ñëóæáè íèí³øí³ çàõèñíèêè Â³ò-
÷èçíè äîáðå îð³ºíòóþòüñÿ, ìà-
áóòü, ëèøå ó ïîøóêàõ âáèðàëü-
í³. Çäàòí³ñòü òàêèõ “ñîëäàò³â” ó
ìàéáóòíüîìó çàõèùàòè äåðæà-
âó — ï³ä âåëèêèì ñóìí³âîì.
Íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà çà-
ãàëüíèé ñòàí àðì³¿ é ïîñò³éí³
àðì³éñüê³ ðåôîðìè, ùî òðèâà-
þòü ùå ç 1991 ðîêó. Íàïðèêëàä,
çíîâó éäå ìîâà ïðî ïåðåíåñåí-
íÿ ²íñòèòóòó ñóõîïóòíèõ â³éñüê

ç³ Ëüâîâà äî Îäåñè (ð³ê òîìó
éîãî ïåðåíåñëè ç Îäåñè äî
Ëüâîâà). Òîæ óêðà¿íñüê³é àðì³¿
ïîòð³áí³ êàðäèíàëüí³ çì³íè,
êîíêðåòíî — ïåðåõ³ä íà êîí-
òðàêòíó ñëóæáó.

Çàéìàòèñÿ öèì ïèòàííÿì ìàº
ñàì Ãîëîâíîêîìàíäóþ÷èé ÇÑ.
Äëÿ öüîãî ïîòð³áíà â³äïîâ³äíà
çàêîíîäàâ÷à áàçà òà, çâ³ñíî,
êîøòè. Ìàéáóòí³õ êîíòðàêòíè-
ê³â ïëàíóþòü çàö³êàâèòè æèò-
ëîì (õî÷à á ó ãóðòîæèòêó) òà
äîñòîéíîþ îïëàòîþ ïðàö³. Çàð-
ïëàòà êîíòðàêòíîãî â³éñüêîâî-
ãî äëÿ ïî÷àòêó ìàº áóòè íå
ìåíøå 700—800 ó. î. Ê³ëüê³ñòü
â³éñüêîâèõ çà êîíòðàêòîì ïëà-
íóþòü 240 òèñÿ÷ îñ³á — îäèí
ìàéáóòí³é êîíòðàêòíèê ìàº çà-
ì³íèòè ê³ëüêîõ íèí³øí³õ ïðè-
çîâíèê³â. Êîìïëåêòóâàííÿ àð-
ì³¿ õî÷óòü ðîçïî÷àòè ç 1 ñ³÷íÿ
2008 ðîêó. ßêùî öå ñòàíåòüñÿ,
çà 2—3 ðîêè Óêðà¿íà ìàòèìå ÇÑ
ëèøå íà êîíòðàêòí³é îñíîâ³.

Ñòîñîâíî æ íåäàâíüî¿ çàÿâè
ë³äåðêè ÁÞÒ Þë³¿ Òèìîøåíêî,
ÿêà çàïðîïîíóâàëà ç 1 ñ³÷íÿ

2008-ãî ñêàñóâàòè îáîâ’ÿçêîâó
â³éñüêîâó ñëóæáó (ìîâëÿâ,
óêðà¿íñüêó àðì³þ ô³íàíñóþòü
ëèøå íà 20%, ³ òîìó âîíà º íå-
ïðîôåñ³éíîþ), çàñòóïíèê ãî-
ëîâíîãî ³íñïåêòîðà Ì³íîáîðî-
íè Óêðà¿íè Äìèòðî Óìàíåöü
çàïåâíèâ, ùî öå — ëèøå ïî-
øòîâõ äëÿ ðîçäóì³â íàä òåïå-
ð³øí³ì ïëà÷åâíèì ñòàíîì àð-
ì³¿. Ç ïåðåõîäîì íà êîíòðàêòíó
â³éñüêîâó ñëóæáó çàãàëüíîâ³é-
ñüêîâèé îáîâ’ÿçîê é ñïðàâä³
â³äì³íÿòü.

Íà äóìêó çàñòóïíèêà Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Â³òàë³ÿ
Æóðàâñüêîãî, ïîä³áí³ çàÿâè
ÁÞÒ áåçï³äñòàâí³. Óêðà¿íñüêà
àðì³ÿ íå ãîòîâà äî òîãî, ùîá
óæå çàâòðà ñòàòè ïðîôåñ³éíîþ:
ïîòð³áíà ïåâíà ï³äãîòîâêà, ö³-
ëà íèçêà çì³í ó ö³ë³é íèçö³ çà-
êîí³â. Çàÿâà æ ïàí³ Òèìîøåí-
êî çîð³ºíòîâàíà íà òèõ, õòî
óíèêàº ñëóæáè â àðì³¿ — ç òèì,
ùîá çàëèøèòèñÿ ç ãîëîñàìè íà
âèáîðàõ. Òîæ îêð³ì âèáîð÷î¿
ñïåêóëÿö³¿, çà öèì í³÷îãî íå
ñòî¿òü

Ï Ð À Â Î Ñ Ë À Â Í È É  Ê À Ë Å Í Ä À Ð

Усі новення Глави Проро а, Предтечі і Хрестителя
Господньо о Іоанна

Силови и в отре замислилися про перехід армії на онтра тн основ

Þâ³ëåé íà âèð³ñò
“Ìèñòåöüêèé àðñåíàë” ðîçïî÷èíàº Ãîãîëüfest
Àííà ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні ввечері "Мис-
тець ом арсеналі" офі-
ційно старт є ме апрое т
під назвою Го ольfest.
Свят вати 200-річчя від
дня народження ласи а
почн ть за півтора ро
артинами, співами, тан-
цями і традиційним ра-
їнсь им абс рдом.

Ãîãîëüfest — ðîáî÷à íàçâà
âñüîãî ä³éñòâà. Ïîâíà íàçâà ïðî-
åêòó, ðîçðàõîâàíîãî àæ íà ï³â-
òîðà ðîêó, âàðòà òîãî, àáè ïðè-
âåñòè ¿¿ áåç ñêîðî÷åíü: “õóäîæ-
íüî-àóä³î-â³çóàëüíî-òåàòðàëüíî-
ë³òåðàòóðíî-ô³ëîñîôñüêèé ïðî-
åêò, ïðèñâÿ÷åíèé 200-ð³÷÷þ ñâÿ-
òà ïîÿâè íà öüîìó ñâ³ò³ Ìèêî-
ëè Âàñèëüîâè÷à Ãîãîëÿ”.

Ùî Ãîãîëü â³äíèí³ ³ íàçàâ-
æäè óêðà¿íñüêå “íàøå âñå”,
ðîçïîâ³äàòèìóòü â ÷îòèðè åòà-

ïè. Ïåðøèé — õóäîæíüî-òåàò-
ðàëüíèé. Íà ãðàíä³îçí³é åêñïî-
çèö³¿ ó çàëàõ “Àðñåíàëó” ñïî-
÷àòêó îãëÿäàòèìåìî “ì³ñòè÷í³”
ïîðòðåòè êëàñèêà, ïîò³ì â³ääà-
ìî íàëåæíå ìîëîäèì õóäîæíè-
êàì ³ âæå íà äåñåðò ïîò³øèìî
îêî âèòâîðàìè Îëåêñàíäðà
Ðîéòáóðäà, Âîëîäèìèðà Áóäíè-
êîâà, Ïàâëà Ìàêîâà, Àíàòîë³ÿ
Êðèâîëàïà, Ìàòâ³ÿ Âàéñáåðãà,
Àíàòîë³ÿ Ãóáåíêà ³ ùå áàãàòüîõ
³íøèõ. Õòî íå âñòèãíå — íå
òóðáóéòåñÿ: äåñÿòü êðàùèõ ðî-
á³ò ïðîåêò³â “Ãîãîëü. Ïîðòðåò”
³ “Ãîãîëü. Open” óâ³éäóòü äî
àëüáîìó, ÿêèé ïëàíóþòü âèäà-
òè ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ.

Ñóç³ð’ÿ òàêèõ ³ìåí, äî òîãî ùå
é îá’ºäíàíèõ ï³ä ãîãîë³âñüêèì
êðèëîì, âàðòå óâàãè. Ïðî íå-
çâè÷íèé äëÿ Óêðà¿íè ôåñòè-
âàëüíèé ôîðìàò ãîä³ âæå é êà-
çàòè — äëÿ êîæíîãî äíÿ ç 8 äî
14 âåðåñíÿ ó îðãàí³çàòîð³â ïå-
ðåäáà÷åíî ñïåö³àëüíó ïðîãðàìó.
Í³íà Ìàòâ³ºíêî ñï³âàòèìå, ãóðò
“Äàõàáðàõà” âèäàñòü ùå ùîñü
ãó÷í³øå, í³æ çàçâè÷àé. Àí-

ñàìáëü “Êè¿âñüê³ ñîë³ñòè” âíå-
ñå ïîâàæíó íîòó ó öå íåïîäîá-
ñòâî, à ë³òåðàòóðîçíàâö³ ç ô³ëî-
ñîôàìè, ÿêèì äàâíî êîðòèòü
ïîãîâîðèòè íà òåìó “Ãîãîëü ÿê
ìåòàôîðà”, ñÿäóòü çà êðóãëèé
ñò³ë. Ó ô³íàë³ ïåðøîãî åòàïó
äîâãîãðàþ÷îãî ôåñòèâàëþ íà
äîäàòîê ùå ïîêàæóòü ïåðôîð-
ìàíñ â³ä òåàòðó “Äàõ” “Ãîãîëü
et cetera”.

Ãîñòåé íà óñ³õ àêö³ÿõ î÷³êóþòü
ïîâàæíèõ — ÷îãî âàðò³ ñàì³ ëè-
øå ³ìåíà Îêñàíè Çàáóæêî, Ðî-
ìàíà Áàëàÿíà, Ñåðã³ÿ Ìàñëîáîé-
ùèêîâà àáî æ Þð³ÿ Àíäðóõîâè-
÷à. À îò õòî ç ïîâàæíèõ ïàðòíå-
ð³â — ïîñîëüñòâî Ðîñ³éñüêî¿ Ôå-
äåðàö³¿, ìåðåæà ìàãàçèí³â ìîä-
íîãî îäÿãó Grand Gallery ÷è ì³æ-
íàðîäíèé áëàãîä³éíèé ôîíä
“Åéäîñ” — á³ëüøå ïîò³øèëè á
ñàìîãî þâ³ëÿðà, ùå íåâ³äîìî. Â
îäíîìó íåìàº ñóìí³â³â: ä³éñòâî
“GOGO Øàíåëü ¹ 3”, ÿêå ãî-
òóº ñüîãîäí³ ââå÷åð³ òåàòð “Äàõ”,
âåëèêîìó àáñóðäèñòîâ³ áóëî á äî
âïîäîáè. Ïðèõîäüòå — ñàì³ ïå-
ðåâ³ðèòå
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Çîëîòèé òåíîð 
àíåêäîòó
Ïåðøèé äåíü áåç Ëó÷àíî Ïàâàðîòò³

За інчення. Почато на 1-й стор.

Õëîï÷èê ç ðîäèíè ïåêàðÿ ìàâ
ñòàòè â³äîìèì ôóòáîë³ñòîì, ÿêáè
íå ñï³âàâ ðàçîì ³ç áàòüêîì ó ìî-
äåíñüêîìó ì³ñüêîìó õîð³. Ñàìå
ôóòáîë ïðèâ÷èâ ìàéáóòíþ çíà-
ìåíèò³ñòü äî ñìàêó ñëàâè. Ïðîòå
ïåðøèì ñïðàâæí³ì ¿¿ äîñâ³äîì
ñòàëà äëÿ íüîãî ïåðåìîãà õîðó íà
îäíîìó ç êîíêóðñ³â.

Ï³ñëÿ øêîëè Ïàâàðîòò³ íàâ÷àº-
òüñÿ âîêàëó â Ìàíòó¿. Íà îïåð-
í³é ñöåí³ äåáþòóº ïàðò³ºþ Ðî-
äîëüôî ó “Áîãåì³” Äæàêîìî Ïó÷-
÷³í³ 1961 ðîêó. Ïðîòå ïåðøèé
ñâ³é êîíòðàêò ï³äïèñóº ëèøå
ï’ÿòü ðîê³â ïîòîìó — ï³ñëÿ àìå-
ðèêàíñüêîãî äåáþòó â Ìàÿì³. Ùå
÷åðåç ï’ÿòü ðîê³â, íàáóâøè äîñâ³-
äó ³ ìàéñòåðíîñò³, Ïàâàðîòò³ âèé-
øîâ íà ñöåíó “Ëà Ñêàëà” ó ðîë³
Ò³áàëüäà â “Êàïóëåòò³ ³ Ìîíòåê-
ê³” Â³í÷åíöî Áåëë³í³. Òà ëèøå
ïàðò³ÿ Òîí³ â “Äî÷êàõ ïîëêà” Ãà-
åòàíî Äîí³öåòò³, âèêîíàíà ñïî-
÷àòêó â Êîíâåíò-ãàðäåí, à ïîò³ì

ó Ìåòðîïîë³òåí-îïåðà, çðîáèëà
Ëó÷àíî Ïàâàðîòò³ âñåñâ³òíüî â³-
äîìèì.

Ç ÷àñîì îïåðà ïî÷àëà ïîñòóïà-
òèñÿ åñòðàä³, òà é âîíà äîâîë³
øâèäêî âèÿâèëàñÿ çàìàëîþ äëÿ
Ïàâàðîòò³. Éîãî ñïðàâæíüîþ
àóäèòîð³ºþ ñòàâ ñòàä³îí — îñü
êîëè íàñïðàâä³ çáóëèñÿ äèòÿ÷³
ìð³¿ ïðî çàïîâíåí³ òðèáóíè, çà-
êîõàí³ î÷³ øàíóâàëüíèê³â òà âî-
ëîäàðþâàííÿ íàä äóøàìè é ðî-
çóìîì ì³ëüéîí³â. Îäíèì ³ç ïåð-
øèõ îïåðíèõ ñï³âàê³â òàêîãî
øòèáó Ïàâàðîòò³ âèâîäèòü îïåðó
ç àêàäåì³÷íî¿ ñöåíè íà âóëèöþ.
Ðåçóëüòàò — âóëèöÿ ïî÷èíàº ñï³-
âàòè Âåðä³, à íà äîäàòîê ðîçïî-
â³äàº àíåêäîòè ïðî ñàìîãî Ïàâà-
ðîòò³.

Îäèí ³ç íèõ ðîçïîâ³â ó÷îðà íà
ïðîõàííÿ “Õðåùàòèêà” Âîëîäè-
ìèð Ãðèøêî. Í³, íå òîé, ó ÿêî-
ìó ïðèñê³ïëèâ³ ñóñ³äè ïåðåñï³âó-
þòü Ïàâàðîòò³, à ³íøèé, ñóòî
ïðîôåñ³éíèé. Ñåðåä âîêàë³ñò³â,
âèÿâëÿºòüñÿ, ïîäåéêóâàëè, í³áè-

òî ïåðøèé òåíîð ïëàíåòè âçàãà-
ë³ íå çíàâ íîò. Îñê³ëüêè í³êîëè
íå êîðèñòóâàâñÿ íèìè, à ïðîñ-
òî ïðîñèâ êîíöåðòìåéñòåðà íà-
ãðàòè éîìó ïîòð³áíó ìåëîä³þ.
Òàê ³ â÷èâ ñâî¿õ êîðîííèõ Ãåð-
öîãà, Åðíàí³, Ìàíð³êî, Êàëàôà,
Îòåëëî.

À ùå Ïàâàðîòò³ ñòâåðäæóâàâ,
ùî òðèìàòè ñåáå â òîíóñ³ äëÿ
ñï³âàêà îçíà÷àº ïðîñï³âóâàòè íå
ìåíøå í³æ äâ³ àð³¿ íà äåíü. Ñàì
â³í îñòàíí³ì ÷àñîì çàïèñóâàâ
àëüáîì äóõîâíîãî ðåïåðòóàðó.
ßêùî ó÷í³ òà äðóç³ ñï³âàêà ïðî-
äîâæàòü öþ ñïðàâó, çá³ðêà ìàº
âèéòè íà ïî÷àòêó íàñòóïíîãî
ðîêó.

Òåïåð âîíè âæå í³êîëè íå çà-
ñï³âàþòü óòðüîõ — Ïàâàðîòò³, Äî-
ì³íãî ³ Êàðåðàñ, âåëèêà òð³éöÿ,
íà ÿê³é òðèìàëàñÿ ö³ëà åïîõà ³òà-
ë³éñüêî¿ îïåðè. Åïîõó âè÷åðïà-
íî — íàñòóïíà ðîçïî÷íåòüñÿ âæå
áåç Ïàâàðîòò³

Анна БОГДАНОВА,
“Хрещати ”

Л чано Паваротті присл хався до ане дотів про себе, я до найніжніших арій

Õòî â òàêå
ïîâ³ðèòü?

Íà ñüîãîäí³ ìè òàêîæ íå â³ðè-
ìî â òàêó ìîæëèâ³ñòü, ÇÌ² áà-
äüîðåíüêî ïåðåêîíóþòü íàñ ó íå-
âïèííîìó çðîñòàíí³ ÂÂÏ — ³ öå
íàñ ãîäóº. ×è çðîñòàëà ïðîìèñ-
ëîâ³ñòü 1933 ðîêó? Çâ³ñíî, àäæå
íàëÿêàí³ ñåëÿíè, ò³, êîìó âäàëî-
ñÿ ç ñåëà âèðâàòèñÿ íà ï³äïðèºì-
ñòâà, òîìó é äåìîíñòðóâàëè íå-
÷óâàíèé òðóäîâèé åíòóç³àçì. Òå-
ïåð³øíÿ ìîæëèâ³ñòü ãîëîäîìî-
ðó — íå ³ëþçîðíà, çâåðí³òü óâà-
ãó, ÿê íåâïèííî é ïîñë³äîâíî ç
Êèºâà ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³ çíè-
êàþòü ïðîäîâîëü÷³ êðàìíèö³, ÿê
¿õ ñòàâëÿòü íà ðåìîíò, à ïîò³ì
òàì âèíèêàþòü “áóò³êè-øìóò³-
êè”, àáî ùå ÿê³ñü, îäíàê íå ïðî-
äîâîëü÷³. Ïîãëÿíüòå íà Õðåùà-
òèê — òóò ïåðåïðîô³ëþâàëèñÿ äâ³
êàòåãîð³¿ êðàìíèöü — êíèãàðí³
òà ãàñòðîíîìè. ×è ïîêàçîâèé òà-
êèé çá³ã? Àäæå ï³ä ÷àñ ïîïåðåä-
í³õ ãîëîäîìîð³â ïðîëîãîì áóëè
êóëüòóðí³ ïîãðîìè, âèíèùóâàëè
ñïåðøó òó êàòåãîð³þ ìèòö³â, ÿê³
ìîãëè ïîïåðåäèòè ëþäåé ïðî
÷åðãîâèé ãåíîöèä. Òàê-òàê, êóëü-
òóðà — öå òîé ³íäèêàòîð, ÿêèé
ïðîãíîçóº êðàùå é òî÷í³øå,
àí³æ, ì’ÿêî êàæó÷è, çààíãàæîâà-
í³ ÇÌ².

Ïåðñïåêòèâà íîâîãî ãåíîöèäó
ïðîñòåæóºòüñÿ ïåðåäóñ³ì ó íàä-
äåøåâ³é õàð÷îâ³é ñèðîâèí³, ÿêó
ìîæíà çà áåçö³íü çàâåçòè ç-çà
êîðäîíó. Òèì ñàìèì äîêîð³ííî
âèíèùèâøè â³ò÷èçíÿíîãî ïðî-
äóêòîâèðîáíèêà, êîòðèé óæå ³ áåç
òîãî ó ñêðóò³. Àäæå ÿêîñü ç-ï³ä
íüîãî òðåáà âèñìèêíóòè çåìëþ,
ïðî ÿêó íàø³ ÇÌ² íåâïèííî àã³-
òóþòü: “Ìè ìîæåìî ï³äíÿòè ñ³ëü-
ñüêå ãîñïîäàðñòâî, ÿêùî âñþ îð-
íó çåìëþ ïðîäàìî, à íà âòîðãî-
âàí³ êîøòè íà äåðæàâíîìó ð³âí³
çàêóïèìî íîâå îáëàäíàííÿ, áåç
ÿêîãî òàêèé ï³äéîì íåìîæëè-
âèé”.

Öå ùîñü íîâå? Í³, â òàêèé ñïî-
ñ³á âæå ãàâêíóëî ê³ëüêà ëàíîê
âèðîáíèöòâà, áî, ïðîäàí³, âîíè
÷îìóñü íå îòðèìàëè ãðîøåé. Äå
æ âîíè ïîä³ëèñÿ? ² äå îòå íîâå
îáëàäíàííÿ? Êîëèñü ³ áåç íüîãî
Ðîñ³ÿ ãîäóâàëà âñþ ªâðîïó, òîá-
òî òîä³øíÿ Óêðà¿íà ãîäóâàëà ³

Ðîñ³þ, ³ ªâðîïó. Òàêà íàøà äîá-
ðî÷èíí³ñòü âèÿâèëàñÿ õèáíîþ,
ÿñêðàâèì ïðèêëàäîì ÷îãî áóâ âå-
ëåòåíñüêèé åêñïîðò íàøîãî õë³-
áà çà êîðäîí ñàìå â 1932-1933
ðîêàõ. Îáëàäíàííÿ òèì ³ ïðèâàá-
ëèâå äëÿ äåðæàâíèõ ìóæ³â, ùî,
íàïðèêëàä, îäèí êîìáàéí ìîæå
çàì³íèòè òèñÿ÷ó õë³áîðîá³â íà ¿õ-
í³é çåìë³, òî ÷è íå ëîã³÷íî áóäå
äëÿ äåðæàâíèê³â ïîêëàñòè òó òè-
ñÿ÷ó â çåìëþ?

Ðåêëàìà íàñ çàïåâíÿº ïðî çðîñ-
òàííÿ òàì ÷îãîñü íà ê³ëüêà â³ä-
ñîòê³â ³ çàìîâ÷óº, íàïðèêëàä,
çíà÷íî á³ëüøå çðîñòàííÿ ö³í, íå
êàæó÷è âæå ïðî ãåòü íåðåêëàìíå
ïîäâ³éíå (!) çá³ëüøåííÿ êâàðò-
ïëàòè. Óêðà¿íö³ ùå é ðàä³þòü ç
òîãî, ùî ¿¿ íå ï³äâèùèëè â 3,7
ðàçó, ÿê áóëî îá³öÿíî. Çðîáëÿòü
öå, íå ñóìí³âàéòåñÿ! À ùî íå
çìåíøàòü, òî íàïåâíå.

Ç àâòîñòðàä ìè íåíàâèñíî
ñïîñòåð³ãàºìî ðîçáóäîâó äåðæàâ-
íèöüêèõ â³ëë íàâêîëî óñ³õ íàøèõ
ì³ñò. Àëå êîëè âè ïîäèâèòåñÿ íà
öþ äèâîâèæó ç ë³òàêà, òî âæå íå
ïîäèâ, à æàõ îõîïèòü âàñ â³ä ¿õ-
íüî¿ ê³ëüêîñò³. Öåé áóä³âåëüíèé
áóì ìàº ùå é òó îñîáëèâ³ñòü, ùî
íå â ïîâ³òð³ â³í â³äáóâàºòüñÿ, à
íà çåìë³, ÿêî¿ ïîãëèíóâ ñò³ëüêè,
ùî ç íå¿ ìîæíà ïðîãîäóâàòè é
ï³â-ªâðîïè. Àëå íå ï³â-Óêðà¿íè.
À íàâ³ùî ¿¿ ãîäóâàòè? ßêùî âî-
íè ñèò³, ìàòèìóòü ÷àñ, íàïðè-
êëàä, ùîá ðîçâèâàòè ñâîþ êóëü-
òóðó, é ïîòðîõó ïî÷íóòü ì³ðêóâà-
òè, à ÷è ïîòð³áí³ ¿ì òàê³ äåðæàâ-
íèêè, ÿê³ ïðàãíóòü ïîçáàâèòè ¿õ
³ õàð÷³â, ³ êóëüòóðè?

Çâ³ëüíèòè Óêðà¿íó â³ä óêðà¿í-
ö³â — îñü ïðèõîâàíà é ãîëîâíà
ìåòà. Äîêè òðèâàþòü äåáàòè, ÷è
ïîòð³áíà óêðà¿íöÿì Óêðà¿íà, äåð-
æàâíèêè âæå ïóñòèëè íà åêñïîðò
ñâî¿õ ï³äëåãëèõ. Ì³ëüéîíàìè âæå
âèâåçåíî ¿õ íà åêñïîðò, ÿê âèâî-
çèëè êîëèñü çåðíî. É ïåðñïåêòè-
âà íîâîãî ãîëîäîìîðó òèì ïîêà-
çîâ³øà, ùî óêðà¿íö³â óæå ïîìåí-
øàëî íà áàãàòî ì³ëüéîí³â — îä
åêñïîðòó, õâîðîá òà íåäî¿äàííÿ
íàáëèæàºòüñÿ â ïåðåë³êó äî òèõ
ì³ëüéîí³â, ÿê³ ìè âòðàòèëè â 1933
ðîö³

Â ² Ä  À Â Ò Î Ð À

Àíäð³é ÆÎËÄÀÊ
ñïåö³àëüíî 
äëÿ “Õðåùàòèêà”

Чи можливий новий
олодомор? Дивним
та е запитання не
б де, оли при ада-
ємо, що 1932 ро
в ньо о ніхто не ві-
рив, мовляв, за що
ж нас морити оло-
дом — ми вже о-
ле тивіз валися,
справно розорю-
ємося на ористь
СРСР, нас онсти-
т ція най раща
світі, то за що ж
нас нищити? Хоча
тоді раїнці мали
попередній досвід двох шт чних олодоморів 1919
та 1921 ро ах, оли Київ б в оточений ільцем ом -
но-мос овсь их війсь і тихо собі вимирав. Вимирав,
але не вірив це, ос іль и ба ато пропа анди давали,
що та о о лиха немає, бо йо о не може б ти. У це ві-
рили з однієї простої причини — жоден нормальний
л зд не здатний охопити масштабів та о о злодіяння.
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Ô³ëüì òèæíÿ — ïñèõîëîã³÷íà
äðàìà “² ìîº ñåðöå áèòèñü ïåðåñòà-
ëî” (9 âåðåñíÿ, 1+1, 23.35), íàé-
êðàùà ôðàíöóçüêà ñòð³÷êà 2005
ðîêó. Ðåæèñåð ³ ñöåíàðèñò Æàê
Îä³àð ðîçïîâ³äàº íåïðîñòó ³ñòîð³þ
ïðèãîä 28-ð³÷íîãî Òîìà (Ðîìåí
Äþð³ñ), ÿêèé îïèíèâñÿ íà ïåðå-
õðåñò³ íåñóì³ñíèõ æèòòºâèõ ïåð-
ñïåêòèâ. Õëîïåöü óñï³øíî ïðàöþº
ó êðèì³íàëüíîìó á³çíåñ³ áàòüêà
(Í³ëüñ Àðåñòðóï) é âîäíî÷àñ íà-
ìàãàºòüñÿ â³äðîäèòè ïðèòðóøåíó
ïèëîì êàð’ºðó ïðîôåñ³éíîãî ï³-
àí³ñòà, óñïàäêîâàíó â³ä ìàòåð³ —
ç³ðêè ô³ëàðìîí³é. Òîì æèâå íà äâà
ñâ³òè, ïî÷åðãîâî çì³íþþ÷è ñîö³-
àëüí³ ìàñêè. Âå÷îðàìè â³í áåé-
ñáîëüíîþ áèòêîþ âèãàíÿº íåçà-
êîííèõ ïîñåëåíö³â ç ïðèâàáëèâèõ
îá’ºêò³â ó öåíòð³ Ïàðèæà, æîðñòî-
êî âèáèâàº ãðîø³ ó áîðæíèê³â ³
çðàäæóº ë³ïøîãî äðóãà ç éîãî äðó-
æèíîþ (Îð Àòò³êà). À âðàíö³ áå-
ðå óðîêè ãðè íà ðîÿë³ ó òàëàíîâè-
òî¿ êèòàéñüêî¿ ï³àí³ñòêè (Ë³í Äàí
Ôàì) ³ ïëåêàº ðîìàíòè÷íå ïî÷óò-
òÿ äî â÷èòåëüêè-³íîçåìêè. Áëèæ-
÷å äî ô³íàëó âíóòð³øí³é êîíôë³êò
ñïðè÷èíèòü ðîäèííó òðàãåä³þ, ÿêà
çìóñèòü Òîìà íàðåøò³ ç’ÿñóâàòè,
õòî â³í ³ ÷èì áàæàº çàéìàòèñÿ.

Ô³ðìîâèé ñòèëü Æàêà Îä³àðà
ïåðåäáà÷àº äîñòîâ³ðíå â³äòâîðåí-
íÿ ìèòòºâîñòåé áóäåííîãî æèòòÿ.
Çðåøòîþ, òóò áàãàòî ñï³ëüíîãî ç
ìàíåðîþ ³íøîãî ôðàíöóçà — ðå-
æèñåðà Ôðåäð³êà Øüîíäüîðôåðà.
Éîãî øïèãóíñüêèé òðèëåð “Òà-
ºìí³ àãåíòè” (2004) (8 âåðåñíÿ,
Enter ô³ëüì, 21.30) ìàêñèìàëüíî
ðåàë³ñòè÷íî äåìîíñòðóº ìåòîäè
ðîáîòè ñó÷àñíèõ ôðàíöóçüêèõ
ñïåöñëóæá. Îïåðàòèâí³é ãðóï³
Áð³ññî (Âåíñàí Êàñåëü) ïðèçíà-
÷åíî ï³ä³ðâàòè ìàðîêêàíñüêèé
êîðàáåëü, ùî ïåðåâîçèòü çáðîþ.
Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ì³ñ³¿ àãåíòè
ïîâåðòàþòüñÿ äî Ïàðèæà, àæ òóò
íà íèõ îãîëîøóþòü ïîëþâàííÿ.
Ë³çó (Ìîí³êà Áåëó÷÷³), äëÿ ÿêî¿
ì³ñ³ÿ ìàëà ñòàòè îñòàíí³ì çàâäàí-
íÿì ó êàð’ºð³, óâ’ÿçíþþòü çà êîí-
òðàáàíäó íàðêîòèê³â. Áð³ññî íà-
ìàãàºòüñÿ âðÿòóâàòè êîëåã, ïî-
ìñòèòèñÿ çà ¿õíþ çàãèáåëü. Â³í
ðîçóì³º, ùî ñòàâ ðîçì³ííîþ ìî-
íåòîþ ó áðóäí³é ô³íàíñîâî-ïîë³-
òè÷í³é àâàíòþð³. Ö³êàâèé íþàíñ:
ïîïðè øàëåí³ ñïðîáè ðåæèñåðà
äîòðèìàòèñÿ ãðóáî¿ æèòòºâî¿
ïðàâäè, ôðàíöóçüê³ “òàºìí³ àãåí-
òè” çàëèøàþòüñÿ ãåðîÿìè íåâè-
ìîâíî ñåíòèìåíòàëüíèìè.

Õòî íå ñòðàæäàº íàäì³ðíèì ðî-
ìàíòèçìîì, òàê öå Ìàðò³í Ñêîð-
ñåçå. Á³áë³îòåêîþ àìåðèêàíñüêî-
ãî Êîíãðåñó éîãî “Ñëàâíèõ õëîï-
ö³â” (1990) (13 âåðåñíÿ, Ê1, 22.00)
âíåñåíî äî ñêàðáíèö³ ê³íåìàòî-
ãðàô³÷íî¿ ñïàäùèíè ñâ³òó. Êðèì³-
íàëüíà äðàìà â³äòâîðþº ðåàëüí³
ïîä³¿, ÿê³ ñòàëèñÿ ó Íüþ-Éîðêó
1970-õ ðîêàõ. Ïðîòÿãîì äâîõ ç ïî-
ëîâèíîþ ãîäèí ìîæíà îòðèìàòè
ìàêñèìóì íàñîëîäè, ñë³äêóþ÷è çà
ðîçâèòêîì ³ çàíåïàäîì çëî÷èííèõ
êàð’ºð òðüîõ “ñëàâíèõ õëîïö³â” —
òîðãîâöÿ íàðêîòèêàìè Ãåíð³ Õ³ë-
ëà (Ðåé Ë³îòòà), êîòðèé ç äèòèí-
ñòâà ìàðèâ ñîëîäêèì æèòòÿì,
ãàíãñòåðà øèðîêîãî ïðîô³ëþ
Äæ³ì³ Êîíâåÿ (Ðîáåðòî äå Í³ðî)
òà çàïàëüíîãî âáèâö³ Òîìì³ Äå
Â³òî (Äæî Ïåø³). Äðóç³ òðèìàþ-
òüñÿ ðàçîì, çàéìàþ÷èñü ïîãðàáó-
âàííÿìè òà âáèâñòâàìè, ³ ïîñòó-
ïîâî ïðîáèâàþòüñÿ äî ìàô³îçíî¿
åë³òè. Ìàðò³í Ñêîðñåçå áëèñêó÷å
â³äòâîðþº àòìîñôåðó íüþ-éîðê-
ñüêîãî êðèì³íàëüíîãî ñâ³òó, ïî-
çáàâëåíîãî ìîðàë³ òà çâ’ÿçê³â ³ç
çàêîíîñëóõíÿíèì ñóñï³ëüñòâîì.
Ãåðî¿ ñï³ëêóþòüñÿ ëèøå ì³æ ñî-
áîþ — ó êëóáàõ, áàðàõ, ðåñòîðà-
íàõ. Õì³ëü âñåäîçâîëåíîñò³ âðåø-
ò³-ðåøò ãóáèòü óñ³õ òðüîõ — ó ô³-
íàë³ ñëàâíà òð³éöÿ ÷èíèòü ñàìî-
ãóáñòâî.

Ô³ëüì “Áåçñòðàøíèé” (2006) (10
âåðåñíÿ, ÒÐÊ Óêðà¿íà, 21.10) òà-
êîæ ´ðóíòóºòüñÿ íà ðåàëüíèõ ïî-
ä³ÿõ. Ùîïðàâäà, â³äðåòóøîâàíèõ
çàðàäè äðàìàòè÷íîãî åôåêòó.
Ñòð³÷êó ïðèñâÿ÷åíî âèäàòíîìó
êèòàéñüêîìó ìàéñòðó áîéîâèõ
ìèñòåöòâ Õî Þàíþ (Äæåò Ë³).
1910 ðîêó â³í ïåðåì³ã íàéêðàùèõ
ñâ³òîâèõ ñïîðòñìåí³â, ïåðåòâî-
ðèâøèñü íà ãåðîÿ, ÿêîãî äóæå íå
âèñòà÷àëî êèòàéñüêîìó íàðîäó.
Ïîïðè ñèëó ÿñêðàâèõ ïîºäèíê³â
³ ìàñèâíå ³ñòîðè÷íå ï³ä´ðóíòÿ,
êàðòèíà âèãëÿäàº ÿê òèïîâà ãîë-
ë³âóäñüêà á³îãðàô³÷íà äðàìà.
Âò³ì, ³ äëÿ ðåæèñåðà Ðîíí³ Þ, ³
äëÿ àêòîðà Äæåòà Ë³ âîíà º íàé-
êðàùîþ â êàð’ºð³. “Áåçñòðàøíèé”
ïîçáàâëåíèé êàçêîâî-åòíîãðàô³÷-
íîãî ôàëüøó, ïðèòàìàííîãî á³ëü-
øîñò³ êèòàéñüêèõ ô³ëüì³â. Ñòð³÷-
êà ïîâåðòàº áîéîâèì ìèñòåöòâàì
¿õí³é “ô³çè÷íèé” âèì³ð, à òðþêè
ó ïîñòàíîâö³ çíàíîãî ïðîôåñ³î-
íàëà ªí Âó Ï³í´à çìóøóþòü çà-
õîïëåíî çàòàìóâàòè ïîäèõ

Сер ій ВАСИЛЬЄВ
спеціально для “Хрещати а”

Герой Роберто де Ніро спіл ється ресторанах лише з др зями

Ãå¿ ñì³øí³ø³ 
çà Ãàðð³ Ïîòòåðà
Ó ïðîêàò âèéøëà êîìåä³ÿ “×àê òà Ëàðð³”

Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü “×àê òà
Ëàðð³” — îäèí ç ë³äåð³â ñâ³òîâî-
ãî ê³íîïðîêàòó. Âèÿâëÿºòüñÿ, ëþ-
äè çàëþáêè ãîòîâ³ ïëàòèòè çà òå,
ùîá ó òèñÿ÷íèé ðàç ïîðåãîòàòè
íàä ´åÿìè é ³íøèìè ìàð´³íàëà-
ìè, à ó ô³íàë³ ïðîêîâòíóòè ÷åð-
ãîâó ïîðö³þ íàñòàíîâ ïðî ëþáîâ
äî áëèæíüîãî. Ñïðàöüîâóº, ùå é
ÿê: çà ïåðø³ äåñÿòü äí³â ïîêàçó
ñòð³÷êà ç³áðàëà ïîíàä $70 ìëí,
îá³ãíàâøè íàâ³òü ï’ÿòó ÷àñòèíó
“Ãàðð³ Ïîòòåðà”.

Ìåøêàíö³ Íüþ-Éîðêà ×àê òà
Ëàðð³ — íàéêðàù³ äðóç³, ³ öå íå-
çâàæàþ÷è íà àáñîëþòíó ïðîòè-
ëåæí³ñòü õàðàêòåð³â. ×àê — çàòÿ-
òèé áàá³é, ÿêîìó ñ³ìåéíå æèòòÿ
íå íàñíèòüñÿ íàâ³òü ó ñòðàøíî-
ìó ñí³. Äëÿ Ëàðð³ ñåíñ æèòòÿ ó ä³-
òÿõ, ÿêèõ â³í âèõîâóº ñàì ï³ñëÿ
ñìåðò³ äðóæèíè. Ïîñò³éíà çàãðî-
çà æèòòþ — îáîº ïðàöþþòü ïî-
æåæíèêàìè — çìóøóº Ëàðð³ ïî-
òóðáóâàòèñÿ, àáè ï³ñëÿ éîãî çàãè-
áåë³ ä³òè íå ïîòðàïèëè äî ñèðî-
òèíöÿ. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíà äð³á-
íèöÿ — øëþáíèé ïàðòíåð. Çðà-
äèòè êîõàí³é äðóæèí³ ãåðîé íå â
çìîç³, òîæ çàëèøàºòüñÿ âìîâèòè
×àêà âèäàòè ñåáå çà ´åÿ ³ ñòàòè
“÷îëîâ³êîì òà ÷îëîâ³êîì”. Àëå æ
“´åéñüê³ñòü” òðåáà ùå äîâåñòè ñó-
ñï³ëüñòâó, ÿêå ïî÷èíàº ñòàâèòèñü
äî äðóç³â íåïðèõîâàíî âîðîæå. À
êîëè ó æèòò³ ×àêà ç’ÿâëÿºòüñÿ
ä³â÷èíà, ñèòóàö³ÿ óñêëàäíþºòüñÿ.

“×àê òà Ëàðð³” âì³ëî ãðàþòü íà
ñóñï³ëüíèõ ñòåðåîòèïàõ, îäíî÷àñ-

íî ïîêàçóþ÷è óñþ ¿õíþ îáìåæå-
í³ñòü. Òàê³ ïîíÿòòÿ, ÿê ÷îëîâ³÷à
äðóæáà, ìàñêóë³íí³ñòü, ãîìî- òà
ãåòåðîñåêñóàëüí³ñòü, ñòàþòü îá’-
ºêòàìè äëÿ æàðò³â. Íå îìèíàº
Äåí³ñ Äó´àí ³ ñóòî ê³íåìàòîãðà-
ô³÷íèõ ñòåðåîòèï³â: ïàðîä³¿ íà â³-
äîì³ ô³ëüìè, çîêðåìà “Âòå÷ó ç
Øîóøåíêà” òà “Çâîðîòíþ òÿ-
ãó”,— ñóòòºâà ñêëàäîâà êîìåä³é-
íî¿ ïàë³òðè ñòð³÷êè. Æàðòóþòü
òóò íàâ³òü ç îáðàçó íüþ-éîðê-
ñüêîãî ïîæåæíèêà, ÿêèé äîâãèé
÷àñ ï³ñëÿ 11 âåðåñíÿ çàëèøàâñÿ
äëÿ àìåðèêàíñüêîãî ê³íî íåäî-
òîðêàíèì. Âò³ì, íåçâàæàþ÷è íà
äåÿêó “íàö³îíàëüíó ñïåöèô³êó”,
ñòð³÷êà “×àê òà Ëàðð³” ðîçñì³-
øèòü ³ óêðà¿íñüêîãî ãëÿäà÷à.

Íàñàìïåðåä çàâäÿêè àêòîð-
ñüêîìó äóåòó. Íà ðîëü ×àêà Äå-
í³ñ Äó´àí çàïðîñèâ ïîïóëÿðíîãî
êîìåä³éíîãî àêòîðà Àäàìà Ñåíä-
ëåðà. Ó ¿õíüîìó ñï³ëüíîìó äîðîá-
êó âæå º êàðòèíà äåñÿòèð³÷íî¿
äàâíèíè “Ùàñëèâ÷èê ¥³ëìîð”
(1996). Ô³ëüìè çà ó÷àñòþ Ñåíä-
ëåðà (êð³ì “Ùàñëèâ÷èêà ¥³ëìî-
ðà”, âàðòî çãàäàòè, íàïðèêëàä,
“Ñï³âàêà íà âåñ³ëë³” ÷è õî÷à á
ìèíóëîð³÷íèé “Êë³ê”) ÷àñòî çà-
íàäòî äèäàêòè÷í³. Ãåðîÿì Ñåíä-
ëåðà ìàëî ïåðåõîäèòè â³ä îäí³º¿
êîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ äî ³íøî¿ — ¿ì
îáîâ’ÿçêîâî òðåáà øóêàòè ñåíñ
æèòòÿ. “×àê òà Ëàðð³” — íå âè-
íÿòîê. Òîðæåñòâî ñ³ìåéíèõ ö³í-
íîñòåé òà ñïðàâæíüîãî êîõàí-
íÿ — ãîä³ é ñóìí³âàòèñÿ, ùî ô³-

íàë ãîëë³âóäñüêîãî ô³ëüìó ìîæå
áóòè ³íøèì.

Ëèöåä³éñòâî Êåâ³íà Äæåéìñà,
ÿêèé ãðàº Ëàðð³, òà Àäàìà Ñåíä-
ëåðà âç³ðöåâå äëÿ êîìåä³éíîãî àê-
òîðà. Ïëàñòèêà Ñåíäëåðà, çîêðå-
ìà íåçâîðóøí³ñòü éîãî îáëè÷÷ÿ ó
ïîºäíàíí³ ç³ æâàâèì ïîãëÿäîì
î÷åé — çàïîðóêà ëåãêèõ ïåðåõî-
ä³â â³ä êîìåä³éíèõ äî äðàìàòè÷-
íèõ ñöåí. Ñàìå âîíà äàº ìîæëè-
â³ñòü çäîáóòè ìàêñèìàëüíèé
åôåêò ç íàïèñàíèõ ñöåíàðèñòîì
´å´³â. Ñåíäëåð³â ×àê îäíàêîâî
çâîðóøëèâèé ³ ïðèðîäíèé, âêëà-
äàþ÷è ä³òåé Ëàðð³ ñïàòè òà çâàá-
ëþþ÷è ñèìïàòè÷íó àäâîêàòêó,
îá³éìàþ÷è ñâîãî äðóãà ³ âèñòóïà-
þ÷è íà çàõèñò ïðàâ ´å¿â. Êåâ³í
Äæåéìñ ìàº àìïëóà äîáðîäóøíî-
ãî òîâñòóíà, ÿêå ³ âò³ëþº ó “×à-
êó òà Ëàðð³”.

Êàðòèíà Äåí³ñà Äó´àíà ìîæå
ïîõâàëèòèñÿ ùå îäí³ºþ ç³ðêîþ —
Ñò³âîì Áóøåì³. Ó “×àêó ³ Ëàðð³”
â³í ç³ãðàâ ïðèñê³ïëèâîãî êîíòðî-
ëåðà, êîòðèé ïðàãíå âèâåñòè ãå-
ðî¿â íà ÷èñòó âîäó. Ìîæëèâî, îä-
í³ºþ ç ïðè÷èí âèáîðó Áóøåì³ íà
öþ ðîëü ñòàëî éîãî ìèíóëå — êî-
ëèñü àêòîð ïðàöþâàâ ïîæåæíè-
êîì. “×àê òà Ëàðð³” — äðóãà
ñï³ëüíà ðîáîòà Áóøåì³ ³ç Ñåíäëå-
ðîì òà Äåí³ñîì Äó´àíîì (ïåðøîþ
áóâ “Âåëèêèé òàòî”).

Çàãàëîì ïîïóëÿðí³ñòü êîìåä³¿
òàêîãî òèïó ´ðóíòóºòüñÿ ñàìå íà
âï³çíàâàíîñò³ îáðàç³â, ÿê³ àêòîðè
ïðîíîñÿòü â³ä ô³ëüìó äî ô³ëüìó.
Ñàìå öå ³ º ñêëàäîâèìè ðåæèñåð-
ñüêîãî ðåöåïòó â³ä Äåí³ñà Äó´à-
íà — ìàêñèìàëüíî çíàéîì³ îá-
ðàçè, óëþáëåí³ àêòîðè ïëþñ ïî-
ë³òêîðåêòíà òåìàòèêà, ðîçáàâëå-
íà æàðòàìè “íà çëîáó äíÿ”. Îäèí
ç àìåðèêàíñüêèõ ãëÿäà÷³â ï³ñëÿ
ïåðåãëÿäó “×àêà òà Ëàð³” ïîðàõó-
âàâ, ùî ñì³ÿâñÿ 12 ðàç³â, à öå íå
òàê óæå é ìàëî

Àííà ÊÓÏ²ÍÑÜÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

З четвер а в раїнсь ом про аті демонстр ється о-
медія Деніса Д ґана "Ча та Ларрі". Перш після
11 вересня омедійн стріч про нью-йор сь их по-
жежни ів світі по и що дивляться охоче, ніж п'ят
серію поттеріани.
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Trade Mark Defile, çàñíîâíèêîì
ÿêîãî º Ukrainian Fashion Week,
âêëþ÷àº ïîêàç êîëåêö³é òîðãîâèõ
ìàðîê. Êîæíèé ïîêàç — öå îêðå-
ìå ä³éñòâî ³ç òâîð÷èì çàäóìîì òà

ïîñòàíîâêîþ, ùî çàëåæèòü â³ä
³äå¿ êîëåêö³¿. Öüîãî ðîêó ó÷àñíè-
êàìè Trade Mark Defile âïåðøå
ñòàíóòü äèçàéíåðè, ùî òðàäèö³é-
íî áåðóòü ó÷àñòü ó ïîêàçàõ àâòîð-

ñüêèõ êîëåêö³é ï³ä ÷àñ Ukrainian
Fashion Week: Îêñàíà Êàðàâàí-
ñüêà, Àííà Áàáåíêî, Ñâ³òëàíà Òå-
ã³í òà Îëåíà Îë³éíèê. Âîíè ïî-
êàæóòü ñâî¿ äðóã³, äåìîêðàòè÷í³-
ø³ ë³í³¿ îäÿãó.

Òàêîæ áóäå ïðåäñòàâëåíî çàðó-
á³æí³ òîðãîâ³ ìàðêè îäÿãó, ùîïðàâ-
äà, íå íàéïîïóëÿðí³ø³ ó ñâ³ò³. Ñâî¿
êîëåêö³¿ ïîêàæóòü ðîñ³éñüê³ ÒÌ
“Borodulin’s”, í³ìåöüê³ “Tegin
Cashmere”, “Suwen International”
òà ô³ðìà “Sotto Voce” ç Ãîëëàíä³¿.

Ïðîòÿãîì ÷îòèðüîõ äí³â â³ñ³ì
òèñÿ÷ ãîñòåé ìàòèìóòü çìîãó ïî-
äèâèòèñÿ íîâèíêè ñåçîíó, à âè-

ñâ³òëþâàòèìóòü ïîä³þ ïðåäñòàâ-
íèêè á³ëüø í³æ 60 ÇÌ².

ßê êîæíèé çíàíèé ôåøí-çàõ³ä,
Trade Mark Defile ìàº çàêðèòèé õà-
ðàêòåð, òîìó ïîòðàïèòè òóäè ìîæ-
íà áóäå ëèøå çà çàïðîøåííÿìè.
Òðàäèö³éíî ïîêàçè â³äâ³äàþòü áà-
éºðè, ïðåäñòàâíèêè ìåä³à, ïîë³òè-
êè, á³çíåñìåíè, ìóçèêàíòè, àêòî-
ðè. Ùîïðàâäà, á³ëüø³ñòü “ç³ðîê”
â³ääàþòü ïåðåâàãó áåçïîñåðåäíüî
ïîêàçàì Ukrainian Fashion Week.

Óïåðøå äåô³ëå áóëî ïðîâåäåíî
â áåðåçí³ 2006 ðîêó, ³ â³äòîä³ âîíè
ñòàëè áåçïðåöåäåíòíîþ ïîä³ºþ,
àäæå öå ºäèíèé ìàñøòàáíèé

ôåøí-ïðîåêò, îð³ºíòîâàíèé íà
ñïîæèâà÷à ³ç ñåðåäí³ì ð³âíåì ïðè-
áóòê³â. Îðãàí³çàòîðè ïðîåêòó íà-
ö³ëåí³ ïåðåäóñ³ì íà êèÿí òà ìåø-
êàíö³â âåëèêèõ ì³ñò ç ð³âíåì äî-
õîä³â ïîíàä $400 íà îäíîãî ÷ëåíà
ñ³ì’¿. Îñíîâí³ øàíóâàëüíèêè çàõî-
äó — æ³íêè, àäæå ñåðåä â³äâ³äóâà-
÷³â òà ó÷àñíèê³â ëèøå 20 % ÷îëî-
â³ê³â. Çàñíîâíèê Ukrainian Fash-
ion Week Îëåêñàíäð Ñîêîëîâ-
ñüêèé ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî
öüîãîð³÷ ïðåäñòàâëÿòèìóòü ³ “äó-
æå íåäîðîã³” êîëåêö³¿. “Ìîæíà áó-
äå ïðèäáàòè îäÿã íàâ³òü çà 70 ãðè-
âåíü”,— ñêàçàâ â³í

Îäÿãíóòèñÿ 
â òóðåöüêå
ïðîïîíóþòü îðãàí³çàòîðè
âèñòàâêè, ùî â³äáóâàºòüñÿ 
â “Êè¿â Åêñïî Ïëàçà”
Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

З 5 до 7 вересня вистав овом центрі "Київ
Е спо Плаза" відб вається IV спеціалізована
вистав а товарів т рець ої швейної промисло-
вості Turkish Fashion fair 2007, рам ах я ої
представлено вироби із джинсової т анини
Jeans Show та товари т рець ої ш іряної про-
мисловості Turkish leather fair. Та ож е спо-
центрі в ці дні проводять по ази оле цій ди-
зайнера Ертана Кайит-
ена та дизайнер-
сь их омпаній
"Андромеда" і
"Кардоліна".

Òàê³ âèñòàâêè
ïðîâîäÿòü ó Êèºâ³
äîâîë³ ÷àñòî. Íàïðè-
êëàä, îäÿã äëÿ àêòèâ-
íîãî â³äïî÷èíêó
åêñïîíóþòü óæå
âòðåòº, à òîâàðè ç³
øê³ðè òà õóòðà —
âøîñòå. ²íòåðåñ äî
òàêèõ çàõîä³â íåìà-
ëèé, õî÷à çäåá³ëüøî-
ãî ñþäè ïðèõîäÿòü
ïîêóïö³-îïòîâèêè,
íà ÿêèõ ³ ðîçðàõîâà-
íà âèñòàâêà. Ïðîòå
ñàìå òóò ìîæíà ïî-
áà÷èòè òå, ùî êè-
ÿíè íîñèòèìóòü
âîñåíè òà âçèìêó.

Êîìïàí³¿, ÿê³
áåðóòü ó÷àñòü ó âè-
ñòàâö³, ïðåäñòàâ-
ëåí³ íà ðèíêó
Óêðà¿íè, ïåðå-
âàæíî öå âèðîá-
íèêè øê³ðÿíèõ òà
õóòðîâèõ âèðîá³â.

Ñï åö ³ à ë üíèì
ãîñòåì Turkish
Fashion fair 2007 ñòàâ
äèçàéíåð Åðòàí Êàéèòêåí,
ÿêèé óïåðøå áåðå ó÷àñòü ó
ì³æíàðîäí³é âèñòàâö³ â
Óêðà¿í³. Äèçàéíåð ïîêàçóº
êîëåêö³þ Haute Couture
2008 spring-summer collec-
tion. “Íà ïåðøîìó ïëàí³ ìî-
¿õ ôàñîí³â — ìîäåë³ ç ëåãêèõ
òêàíèí, ÿê³ ïàñóþòü äî êîëüî-
ðó øê³ðè. Ìîÿ æ³íêà ìîëîäà,
îøàòíà, ïîïñîâà ³ ñåðåäçåì-
íîìîðñüêà”,— ðîçïîâ³â ìî-
äåëüºð “Õðåùàòèêó”.

Òàêîæ ñâî¿ êîëåêö³¿ ïðåäñòà-
âèëè âèðîáíèêè äæèíñîâîãî
îäÿãó — ñòàìáóëüñüê³ êîìïàí³¿
“Àíäðîìåäà” òà “Êàðäîë³íà”

Ñòîëèöþ çàõîïëÿòü äèçàéíåðè
Ó Êèºâ³ ðîçïî÷èíàºòüñÿ ñåçîí ïîêàç³â ìîäè

“Ïñèõîëîã³þ òèõ, 
õòî õîäèòü ïî îäÿã íà
áàçàðè, òðåáà çì³íþâàòè”
Çàñíîâíèê Ukrainian Fashion Week Îëåêñàíäð Ñîêîëîâñüêèé —
ïðî òåíäåíö³¿ òà ïåðñïåêòèâè ìîäíîãî ðèíêó

Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Оле сандр Со оловсь ий
стояв біля вито ів форм -
вання раїнсь ої моди я
та ої. Завдя и йо о з сил-
лям раїні засн вали ор-
анізацію Ukrainian Fashion
Week, що взяла на себе не-
ле місію об'єднання ди-
зайнерів, тор овельних ма-
ро та прос вання їх на віт-
чизняном (і, звичайно,
міжнародном ) рин . Йо о
нове дітище — Trade Mark
Defile — по ли ане підняти
рівень модної льт ри се-
ред простих раїнсь их
споживачів.

— Ñê³ëüêè êîøòóâàòèìóòü ðå÷³
ó÷àñíèê³â Trade Mark Defile?

— Ö³íè áóäóòü äóæå äåìîêðàòè÷-
íèìè, àäæå çàâäàííÿ Trade Mark
Defile — çàêð³ïèòè äîâ³ðó ñïîæèâà-
÷³â äî ìîäíîãî, ÿê³ñíîãî òà äîñòóï-
íîãî îäÿãó óêðà¿íñüêîãî âèðîáíèö-
òâà. Íàïðèêëàä, áëóçêà êîøòóâàòè-
ìå â³ä 70 ãðí, áðþêè — ïðèáëèçíî
â³ä 100 ãðí, à êóðòêó ìîæíà áóäå
êóïèòè çà 300 ãðèâåíü. Òàêèìè ëî-
ÿëüíèìè ö³íàìè óêðà¿íñüê³ äèçàé-
íåðè ïëàíóþòü êîíêóðóâàòè ³ç çà-
êîðäîííèìè áóò³êàìè îäÿãó.

— Ãàäàºòå, íàø³ äèçàéíåðè ñêëà-
äóòü êîíêóðåíö³þ ïðîâ³äíèì çàêîð-
äîííèì áðåíäàì?

— Çâè÷àéíî, àëå äëÿ öüîãî ïî-
òð³áí³ ïåâí³ ³íâåñòèö³¿. Íà æàëü, ÿ
íå áà÷ó ñåðéîçíèõ ³íâåñòîð³â â
óêðà¿íñüê³ Áóäèíêè ìîäè. Õî÷à ìî-
æó ç óïåâíåí³ñòþ ñêàçàòè, ùî ðå÷³
óêðà¿íñüêèõ äèçàéíåð³â êîðèñòóþ-
òüñÿ ïîïóëÿðí³ñòþ. Íåäàâíî, íà-
ïðèêëàä, ïðîéøîâ àóêö³îí äèçàé-
íåðñüêèõ ðå÷åé ç ìåöåíàòñüêîþ ìå-
òîþ — äîïîìîãòè ä³òÿì, õâîðèì íà
ÑÍ²Ä. Àóêö³îí ç³áðàâ ïîíàä ì³ëü-
éîí ãðèâåíü. Äèçàéíåðñüê³ ðå÷³
ïðîäàâàëè çà $ 10—25 òèñÿ÷, à îä-
íà ñóêíÿ ï³øëà ç ìîëîòêà âçàãàë³ çà
$ 55 òèñÿ÷. Öå ãîâîðèòü ïðî òå, ùî
ëþäè ðîçóì³þòü ö³íí³ñòü äèçàéíåð-
ñüêèõ ðå÷åé.

— Ñêàæ³òü, ìàñîâèé óêðà¿íñüêèé
ñïîæèâà÷ “äîçð³â” äî òîãî, ùîá êó-
ïóâàòè òàê³ ðå÷³?

— Äàâíî äîçð³â. Áàãàòî ëþäåé
â³ääàþòü ïåðåâàãó ðå÷àì óêðà¿í-
ñüêèõ äèçàéíåð³â é ìàéæå íå êóïó-
þòü çàêîðäîííèõ. Öå ò³øèòü. Õî÷à

ùå òðåáà ì³íÿòè ïñèõîëîã³þ íàøèõ
ëþäåé, ÿê³ çâèêëè õîäèòè çà îäÿãîì
íà áàçàðè ÷è â ñåêîíä-õåíäè. Âò³ì,
ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî äóæå ñêîðî óêðà-
¿íñüêèé ñïîæèâà÷ çà îäÿãîì õîäè-
òèìå ñàìå â ìàãàçèí. Àäæå ëþäè
ÿêîñü çâèêëè äî ñóïåðìàðêåò³â, õî-
÷à ðàí³øå ìàñîâî êóïóâàëè ïðîäóê-
òè íà ðèíêàõ.

— ßê³ óêðà¿íñüê³ òîðãîâåëüí³ ìàð-
êè êîðèñòóþòüñÿ íàéá³ëüøîþ ïîïó-
ëÿðí³ñòþ ó áàéºð³â?

— Â Óêðà¿í³ º ìåðåæà ìàãàçèí³â
“Ìîäíèé êâàðòàë”, äå ïðåäñòàâëå-
íà ïðîäóêö³ÿ óêðà¿íñüêèõ äèçàéíå-
ð³â. Òóò, ÿê íå äèâíî, ë³äåðàìè ïðî-
äàæ³â º ðå÷³ Ëþäìèëè Êèñëåíêî,
Îëåêñ³ÿ Çàëåâñüêîãî, ÿêîãî ³íîä³
á³ëüøå ñïðèéìàþòü ÿê ðåæèñåðà ³
ïîñòàíîâíèêà øîó, àí³æ äèçàéíå-
ðà, äèçàéíåðñüê³ âèòâîðè Àíäðå Òà-
íà. Íà ìèíóëîìó Òèæí³ ìîäè êî-
ëåêö³þ îñ³íü-çèìà-2008 ïðåäñòàâ-
ëÿëè áàãàòî ö³êàâèõ äèçàéíåð³â.
Óò³ì, áàéºð³â ó ïåðøó ÷åðãó çàö³êà-
âèëà êîëåêö³ÿ 95-ãî êâàðòàëó ³
Õðèñòèíè Áàáêîâî¿. Ïîêàç êîëåêö³¿
ïðîéøîâ âåñåëî òà ç äðàéâîì. Ó
íüîìó âçÿëè ó÷àñòü õëîïö³ ç “95
êâàðòàëó”, ßíà Êëî÷êîâà, Ë³ë³ÿ
Ïîäêîïàºâà, ãóðò “SÌS”. Õî÷à áà-
ºð³â ö³êàâèëè íå ëèøå ç³ðêè, à é
ñàì îäÿã, îñê³ëüêè êîëåêö³ÿ áóëà â
ïåðøó ÷åðãó êîìåðö³éíîþ.

— Ç ÿêèìè ïðîáëåìàìè ñòèêàþòü-
ñÿ ñó÷àñí³ äèçàéíåðñüê³ øâåéí³ ï³ä-
ïðèºìñòâà?

— Ó íàø³é äåðæàâ³ ³ñíóþòü äâ³
ïðîáëåìè, ÿê³ çàâàæàþòü ïîâíî-

ö³ííî ðîçâèâàòèñÿ ëåãê³é ïðîìèñ-
ëîâîñò³. Îäíà ç íèõ — öå êîíòðà-
áàíäà îäÿãó. Âèõîäèòü òàê, ùî ïðè
ðîçìèòíåíí³ ñåðåäíÿ ö³íà ÷îëîâ³-
÷îãî êîñòþìà ñòàíîâèòü $ 2, ïàðà
âçóòòÿ — $1,5. Äåðæàâà, ÿêà íå çà-
õèùàº ñâî¿ êîðäîíè, ïðîñòî çíè-
ùóº âèðîáíèê³â, êîòð³ ïðàöþþòü â
ëåãàëüíîìó ñåêòîð³. Äðóãà ïðîáëå-
ìà — ïðîäàæ êîíòðàáàíäíîãî îäÿ-
ãó áåç ïîäàòê³â ÷åðåç áàçàðè. Íå-
íîðìàëüíî, êîëè â êðà¿í³ îñíîâíó
ìàñó îäÿãó ïðîäàþòü ÷åðåç ðèíîê.
Íà áàçàð³ ìîæóòü ïðîäàâàòè ³íäè-
â³äóàëüíó ïðîäóêö³þ ñ³ëüñüêîãî ÷è
ôåðìåðñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ñóâå-
í³ðíó ïðîäóêö³þ, çðîáëåíó ðóêàìè
ìàéñòð³â, àëå íå âåëè÷åçí³ ïàðò³¿
ñåðéîçíèõ òîâàð³â. Íèí³ ï³ä âèãëÿ-
äîì êóñòàð³â-îäèíî÷îê ïðàöþþòü
âåëèê³ îïåðàòîðè ðèíêó, ÿê³ ðàçîì
ó ñåðåäíüîìó ïðîäàþòü òîâàðó íà
$10 ìëðä, çà îô³ö³éíîþ ñòàòèñòè-
êîþ — $ 500 ìëí. Òàê³ öèôðè ñâ³ä-
÷àòü, ùî 95 % ïðîäàæó îäÿãó â ò³-
í³. Äî òîãî æ, ó íàñ íèí³ äâ³ ñèñ-
òåìè îïîäàòêóâàííÿ: îäíà ñïðîùå-
íà, ³íøà æ — ðåàëüíà, äëÿ ÷åñíèõ
ãðîìàäÿí.

— ßê ìîæíà ðîçâ’ÿçàòè òàê³ ïðîá-
ëåìè?

— Ö³ äâ³ ñèñòåìè òðåáà çâåñòè â
îäíó — àáî çâ³ëüíèòè âñ³õ â³ä ïî-
äàòê³â, àáî æ óñ³õ ïðèâåñòè äî ºäè-
íîãî îïîäàòêóâàííÿ. Ïî-³íøîìó íå
âèõîäèòü, áî çà ïîäâ³éíî¿ ñèñòåìè
îïîäàòêóâàííÿ, ÿêà ³ñíóº ó íàñ,
øâåéíà ïðîìèñëîâ³ñòü òèõî-ìèðíî
ïîìèðàº

Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Коле ції весна-літо-2008 провідних раїнсь их маро
одя вже отові. Їх представлять з 21 до 23 вересня
традиційном для фешн-заходів місці "Альта-е спо".
Цьо о ро Ukrainian Fashion Week по аз Trade Mark
Defile обіцяє привчити одя атися зі сма ом сіх, навіть
найменш забезпечені верстви населення.
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В Шевчен івсь ом районном с ді м. Києва с ддею Г меню А. І. від-
рито провадження справі № 2а-1275/07 за позовом К лі В. І. до:
1) олови Київсь ої місь ої державної адміністрації Черновець о о Леоні-
да Михайловича; 2) Київсь ої місь ої державної адміністрації; 3) Київсь ої
місь ої ради про визнання невідповідним за онодавств нормативно-пра-
вових а тів про встановлення тарифів. Справа призначена до роз ляд
на 10.09.07 о 16.00.

Ñ Ó Ä Î Ê Ó

3 1 7

8 1 7 9 6 3

7 3 2

7 9 6 5 4

4 8 1 7 5

2 8 7 4 9

2 8 9

1 9 2 7 4 6

4 9 1

2 5

8 6 3 2 9

6 2

7 1

7 8 6 4 2 9 1

9 6

7 4

1 2 6 8 5

3 6

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 — запов-
нити всі порожні літин и цифра-
ми від 1 до 9 за та ими прави-
лами:
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.

Â³äïîâ³ä³ íà ñóäîêó, âì³ùåí³ ó íàø³é ãàçåò³ 5 âåðåñíÿ 

4 6 5 7 8 3 1 9 2

7 9 2 5 1 6 8 3 4

1 8 3 4 2 9 7 5 6

9 2 6 1 7 8 5 4 3

5 3 1 6 9 4 2 7 8

8 4 7 3 5 2 6 1 9

2 5 4 8 3 7 9 6 1

6 1 9 2 4 5 3 8 7

3 7 8 9 6 1 4 2 5

6 5 3 4 2 9 1 8 7

8 7 2 3 1 6 4 9 5

4 1 9 8 7 5 3 2 6

7 6 5 2 4 1 9 3 8

3 9 4 6 8 7 5 1 2

2 8 1 9 5 3 7 6 4

5 4 8 1 9 2 6 7 3

1 3 7 5 6 8 2 4 9

9 2 6 7 3 4 8 5 1

ОВНИ,
я що ви останнім часом звалили на

себе непомірний вантаж сл жбових
обов’яз ів і ре лярно дістаєте проч -
хан від начальства, отже, збочили з ос-
мічно о рс . Знайте, що то — ч жа
арма, і це може призвести до хвороб.
Тож оли шеф обмежить оло зобов’я-
зань — радійте, все йде за небесним
приписом, аби дати вам час для твор-
чості й нала одження сердечних справ.
У ба атьох можлива зміна місця про-
живання.

ТЕЛЬЦІ,
во ни давньої любовної пристрасті,що

трималавас полоні, недозволяючироз-
правити романтичні рила, нарешті з ас-
не... Настане поле шення, від ривши о-
ризонтидляново осердечно озахоплен-
ня.

БЛИЗНЯТА,
дляневирішенихсімейнихпроблемна-

решті знайдете правильний хід. На обрії
засяє доленосна зоря, в азавшишлях до
професійно о Олімп та поліпшення ма-
теріально о стан .

РАКАМ
доведеться змінити місце роботи чи

стильдіяльності.Певно, вивирослизпро-
фесійних “штанів”, тож доля завбачливо
спрям є ваш творчий потенціал на новий
щабель фахово о вдос оналення.

ЛЕВИ,
для васдевіз тижня: втратив—нажал-
й, знайшов — не радій. На опичені

останнім часом фінансові, енер етичні,
ч ттєві, інтеле т альні надбання прохо-
дять “ревізійн інспе цію”, і я що ви по-
мил ово хапн ли заба ато — доля йо о
онфіс є. Том , ставши жертвою злоді-
їв, хвороб, ош анців, зрадни ів, не впа-
дайте розпач — та треба.

ДІВИ
стан тьпровідни ом олосально отвор-

чо опотенціал ,щодопоможереаліз вати
свої зад ми і стати знаменитістю. Головне
дібрати армонійн ділов оманд дляспів-
праці — і шалений спіх вам арантовано.

ТЕРЕЗИ,
відч ття, що ви за нані в л хий т,—

неплід хворобливоїфантазії. Ценасправ-

ді та . Нині ви асоціюєтеся із я ням, от-
ре принесли в жертв на ар’єрний вів-
тар... І хоча сили тан ть, я віс , смирен-
но терпіть— за все воздасться. І зрадни-
ам та хитр нам, що нама алися обвести
довірливих нав оло пальця, та ож.

СКОРПІОНИ,
др зі, з я ими вичерпалися стос н и,

нинівідходятьназаднійплан.Шлюбнежит-
тянатрансформаційнійстадії, тож сісвар-
и та непороз міння спрямовані Вищими
силами на те, аби запалити новий во онь
охання вашом серці...Втім,я щоостан-
німчасомви арноопан валирольроман-
тично о наснажни а, се б де аразд.

СТРІЛЬЦІ,
боротьба за посад , я ви обіймаєте,

ся не льмінації. І т т ви безсилі взяти
сит ацію під онтроль. Я що ця робота
вам потрібна за планом Творця, ви на ній
залишитеся, оли ж ні — сприйміть се
спо ійно.
..
КОЗОРОГИ,
семафорвашої дачі—в олі людейви-

со ої д ховної льт ри, позбавляйте ни-
цих д хом, що альм ють ваш про рес.
Непо ано та ожзмінитиробот , я щовід-
ч ваєте, що від неї вас же н дить.

ВОДОЛІЇ,
“хоч ” і “можна” на чаші терезів важ о

рівноважити.Бажання іможливості йд ть
розріз, тримаючи вас стресовом ста-
ні. Кохання, рошей, по по це стос єть-
ся насамперед. Тож розслабтеся і вдяч-
но очі йте сюрпризів від долі. Я щобра-
є власних оштів і ви зад мали взяти
редит, ліпше цьо о не робити.

РИБИ,
шлюбні та ділові стос н и на межі р й-

нації... Коли волосин а, на я ій вони три-
маються, зрештоюобірветься, невпадай-
те розпач, адже від риються нові обрії
для особисто о вдос оналення

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 7 äî 13 âåðåñíÿ)

11 вересня о 15 од. 32 хв. відб деться затемнення Сонця. Вплив
цієї небесної містерії виявиться ризою людсь ій свідомості, ар-
динально змінивши по ляди та а тивіз вавши події армічно о ха-
ра тер . Уважно аналіз йте все, що відб вається дов ола вас за
тиждень до і після затемнення Сонця. Ідеї, прое ти, нові знайомі,
що війд ть ваше б ття нині, надов о стан ть невід’ємною час-
тиною існ вання. Розпочинається новий життєвий ци л, щось по-
ст пово почне відмирати, на обрії засяють нові перспе тиви. Від-
працьовані е о-про рами відходитим ть мин ле, зм ш ючи ро-
зібратися з д м ами, поч ттями, змінити ставлення до людей та
подій.
Природа нинішньо о затемнення пов’язана з виведенням на по-

верхню давніх т рбот про оханих, здоров’я, а та ож тривожної
нової інформації. Вона стане визначальною — доля може р то змі-
нитися. Я що вибір за вами, не приймайте зопал важливих рі-
шень, перече айте до наст пно о тижня, адже нині вн трішній зір
забло овано, тож можете лише наш одити собі. Коли ж сит ації
б рхливо розвиваються і з пинити їх ви безсилі, віддайтеся волі
фат м , заспо оївшися д м ою: се, що відб вається — то на ра-
ще...
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Інформація для ромадсь ості щодо споживчо о редит вання

Головне правління Національно о бан У раїни по м. Києв і Київсь ій
області повідомляє, що з метою захист прав споживачів під час ладання
до оворів про надання споживчих редитів (на поточні потреби, в інвестиційн
діяльність, іпотечних редитів), забезпечення надання бан ами споживачам
повної інформації про с пн вартість редит , Правління Національно о бан
У раїни постановою від 10.05.2007№168 затвердило "Правила надання бан ами
У раїни інформації споживач про мови редит вання та с пн вартість
редит " (далі - Правила), я і набрали чинності з 05.06.2007 р.
Запровадж ючи зазначені Правила, Національний бан У раїни встановив

єдині для всіх бан ів спеціальні вимо и стосовно споживчо о редит вання, я і
мають сприяти прозорості бан івсь их посл . При розробленні Правил
Національний бан У раїни врахов вав вимо и статті 11 "Правила споживача в
разі придбання ним прод ції редит" За он У раїни "Про захист прав
споживачів" ( реда ції від 01.12. 2005 №3161-IV).

Відповідно до вимо Правил, перед ладенням редитно о до овор бан и
зобов'язані надати споживач в письмовій формі інформацію про мови
редит вання, а та ож орієнтовн с пн вартість редит , зазначивши та е:
а) наймен вання та місцезнаходження бан ;
б) мови редит вання, зо рема: можлив с м редит ; стро , на я ий редит

може б ти одержаний; мет , для я ої редит може б ти ви ористаний; форми
та види йо о забезпечення; необхідність здійснення оцін и майна та, я що та а
оцін а є необхідною, им вона здійснюється; наявні форми редит вання з
орот им описом відмінностей між ними, том числі між зобов'язаннями
споживача; тип процентної став и (фі сована, плаваюча тощо); перева и та
недолі и пропонованих схем редит вання;

в) орієнтовн с пн вартість редит з рах ванням: процентної став и за
редитом, вартості всіх с п тніх посл , а та ож інших фінансових зобов'язань
споживача, я і пов'язані з отриманням, обсл ов ванням і по ашенням редит
( том числі на ористь третіх осіб - страхови ів, оцінювачів, реєстраторів,
нотарі сів тощо); варіантів по ашення редит , в лючаючи іль ість платежів, їх
періодичність та обся и; можливості та мови достро ово о повернення редит ;

) інші мови, передбачені за онодавством.
Вся зазначена вище інформація має міститися в інформаційном бюлетені

(довід а, повідомлення тощо), я і повинні б ти затверджені рішенням
повноважено о ор ан бан . Крім цьо о, бан и зобов'язані отримати письмове
підтвердження споживача про ознайомлення з вищенаведеною інформацією.

При ладанні з споживачем редитно о до овор , в ньом має б ти
передбачено детальний розпис с пної вартості редит з рах ванням
процентної став и за ним, вартості всіх с п тніх посл , а та ож інших фінансових
зобов'язань споживача, а саме:

а) значення процентної став и та порядо обчислення процентних доходів;
б) перелі , розмір і баз розрах н всіх омісій (тарифів) бан , що пов'язані

з наданням, обсл ов ванням і по ашенням редит , том числі омісії за
обсл ов вання редитної забор ованості, розрах н ово- асове обсл ов вання,
здійснення валютно-обмінних операцій, юридичне оформлення тощо;

в) перелі і розмір інших фінансових зобов'язань споживача, я і вини ають
на ористь третіх осіб з ідно з вимо ами за онодавства У раїни та/або мовами
редитно о до овор (страхові платежі під час страх вання предмета застави,
життя та працездатності споживача, розмір зборів до Пенсійно о фонд У раїни,
омісії під час півлі-продаж іноземної валюти для по ашення редит та
процентів за орист вання ним, біржові збори, посл и реєстраторів, нотарі сів,
інших осіб тощо).

Кредитний до овір має містити рафі платежів (з ідно зі стро овістю,
зазначеною до оворі, - щомісяця, що вартал тощо) розрізі с м по ашення
основно о бор , сплати процентів за орист вання редитом, вартості всіх
с п тніх посл , а та ож інших фінансових зобов'язань споживача за ожним
платіжним періодом.

Звертаємо ва , що до перелі с п тніх посл , я і мож ть б ти надані
споживачеві при наданні бан ом споживчо о редит , мож ть відноситися:
від риття поточно о/ арт ово о рах н , здійснення розрах н ово- асово о
обсл ов вання, забезпечення обсл ов вання редитної забор ованості,
здійснення валютно-обмінних операцій, надання онс льтаційних посл , тощо
(роз'яснення Національно о бан У раїни - лист від 16.06.2007 №40-117/2093-
6134).

3азначаємо, що бан и мають право змінювати процентн став за редитом
лише в разі настання події, не залежної від волі сторін до овор , я а має
безпосередній вплив на вартість редитних рес рсів бан . Тобто не змінювати
процентн став за редитом зв'яз з волевиявленням однієї зі сторін,
напри лад, зміни редитної політи и бан .

Бан и не мають права встановлювати платежі, я і споживач має сплатити на
ористь бан за дії, я і бан здійснює на власн ористь (ведення справи,
до овор , облі забор ованості споживача тощо), або за дії, я і споживач
здійснює на ористь бан (прийняття платеж від споживача тощо) або що їх
вчиняє бан або споживач з метою встановлення, зміни або припинення
правовідносин ( ладення редитно о до овор , внесення до ньо о змін,
прийняття повідомлення споживача про від ли ання з оди на ладення
редитно о до овор тощо).
Я що мовами редитно о до овор передбачено або доп с ається

ви ористання іль ох альтернативних варіантів надання бан івсь их посл , я і
є с п тніми до редитної операції (зо рема по ашення забор ованості
отів овими оштами до бан або шляхом без отів ово о розрах н ), бан
зобов'язаний надати лієнт вичерпн інформацію про вартість ожно о з
альтернативних варіантів надання посл .

У разі надання редит в іноземній валюті бан и зобов'язані під час ладення
редитно о до овор попередити споживача, що валютні ризи и під час
ви онання зобов'язань за редитним до овором несе споживач, а та ож надати
інформацію щодо методи и, я а ви ористов ється бан ом для визначення
валютно о рс , стро ів і омісій, пов'язаних з онвертацією валюти платеж
валют зобов'язання під час по ашення забор ованості за редитом та
процентами за орист вання ним.

О олошення про перенесення ромадсь о о об оворення
Деснянсь ом районі м. Києва

Громадсь е об оворення, я е мало відб тись 12 вересня 2007 р.
о 19.00 ЗНЗ №192 за адресою: в л. Мілютен а, 5-б

"Про б дівництво житлових б дин ів по в л. Братиславсь ій, 14
Деснянсь ом районі м. Києва", за проханням

замовни а "Сл жби зовнішньої розвід и У раїни",
переноситься на пізніший термін,

про що б де повідомлено додат ово.

20 вересня 2007 ро

о 19.00 на спортивном

майданчи

по в л. Л 'янівсь ій, 21

відб д ться ромадсь і

сл хання стосовно

б дівництва на ньом

житлово о б дин .

Святошинсь ий районний с д м. Києва повідомляє р-наШий а Івана
Федоровича, що по цивільній справі за позовомШий иН.О. доШий а І.Ф.
про розірвання шлюб , 28.08.2007ро б ло винесено заочне рішення,
я им шлюб між Ший а Н. О. та Ший а І. Ф. б ло розірвано.

Оболонсь ий районний с д м.Києва ви ли аєЗав ородньо о Івана Оле сійовича, я
відповідача по цивільній справі за позовом Ваніної О.Ю. до Зав ороднь о І.О., треті особи:
Зав ородній Оле сій та Зав ородня Єлізавета про стя нення аліментів. В с дове засідання на
20 вересня 2007 ро на 16.30. Адреса с д : м.Київ, в л..Тимошен а, 2-Є, аб.16, с ддя С ш о
Л.П. 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 КУпАП.

Оболонсь ий районий с д м. Києва ви ли ає Нові ова Захарія Анатолійовича,
я ий зареєстрований по площі Др жби Народів, 2-а, в. 104 в м. Києві, я
відповідача справі за позовом Вов К.І. до Нові ова З.А., Гладч а В.О., ЗАТ
“А енція Інде с" про визнання недійсними до оворів дар вання, в с дове
засідання, я е відб деться 24.09.2007 ро о 10.00. Адреса с д : м. Київ,
в л. Тимошен а, 2-є, аб. 22, с ддя Пшон а Р.М. В разі неяв и, справа б де
роз лян та за відс тності нез'явившихся осіб.

Апеляційний с д м. Києва повідомляє, що справа за апеляційною с ар ою
Товариства з обмеженою відповідальністю "Ми олаївсь е" на рішення
Печерсь о о районно о с д м.Києва від 23 люто о 2007 ро по справі за
позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ми олаївсь е" до Афійч -
Ні ітіної Олени Ві торівни, Тифаню Тетяни Сер іївни, Стебля Елеонори
Михайлівни, Б бли а Сер ія Івановича, Філіппен а Вадима Петровича,
Качаловсь ої Валентини Іванівни, Коваль Лідії Оле івни, Ч ла ової Лідії Оле сіївни,
Фініна Геор ія Семеновича, К ліш Олени Анатоліївни, Ні олен о Ірини Сер іївни,
Степанчен а Ві тора Ми олайовича, Крилова Оле сандра Ед ардовича про
відш од вання збит ів, завданих забезпеченням позов та за з стрічним позовом
Тифаню Тетяни Сер іївни, Стебля Елеонори Михайлівни, Б бли а Сер ія
Івановича, Філіппен а Вадима Петровича, Качаловсь ої Валентини Іванівни,
Коваль Лідії Оле івни, Фініна Геор ія Семеновича, Ні олен о Ірини Сер іївни,
Степанчен а Ві тора Ми олайовича до Товариства з обмеженою відповідальністю
"Ми олаївсь е", Товариства з обмеженою відповідальністю "О самит сервіс" про
визнання недійсним до овор оренди нежило о приміщення від 28.12.2001 ро ,-
призначена до роз ляд в приміщенні Апеляційно о с д м. Києва (в л. Володи-
мирсь а, 15) на 19 вересня 2007 р. об 11.40.

Оболонсь ий районний с д
м.Києва ви ли ає Кваша Василя
Васильовича 11.05.1973 ро
народження я ості відповідача по
цивільній справі № 2-3706/07 за
позовом ТОВ "Просто-Фінанс'" до
Кваша Василя Васильовича про
стя нення рошових оштів с дове
засідання на 28.09.2007 о 09.00.
Адреса с д : м. Київ, в л. Тимошен а,
2-Є, аб. 18, с ддя Шевчен о Л.В.
Наслід и неяв и в с дове засідання
особи, я а бере часть справі,
предбачені ст.ст. 169, 170 ЦПК
У раїни.

Оболонсь ий районний с д
м.Києва ви ли ає Костен а Сер ія
Петровича 25.09.1977 ро
народження я ості відповідача по
цивільній справі № 2-3747/07 за
позовом ТОВ "Просто-Фінанс" до
Костен а Сер ія Петровича про
стя нення рошових оштів с дове
засідання на 28.09.2007 о 09.40.
Адреса с д : м. Київ, в л. Тимошен а,
2-Є, аб. 18, с ддя Шевчен о Л.В.
Наслід и неяв и в с дове засідання
особи, я а бере часть справі,
предбачені ст. ст. 169, 170 ЦПК
У раїни.

Печерсь ий районний с д м.Києва
ви ли ає Мартиню а І оря Борисовича
(відповідача) по цивільній справі за
позовом К р ансь ої С.П. до Мартиню а
І оря Борисовича про стя нення с ми,
с довий роз ляд я о о відб деться
18 вересня 2007 ро о 10.00 за адресою:
м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 36, під
олов ванням с дді Умнової О.В. У разі
неяв и в с дове засідання відповідача
Мартиню а В.Б. або йо о представни а з
належно оформленим дор ченням справа
б де роз лян та Ваш відс тність
відповідності до ст. 169 ЦПК У раїни.

Апеляційний с д Дніпропетровсь ої
області повідомляє відповідача
Підприємство "У раїнсь а омпанія
"Б дінвест", що справа за апеляційною
с ар ою Державно о міжрайонно о
підприємства водопровідно- аналізаційно о
осподарства "Дніпро-Західний Донбас" на
заочне рішення Синельни івсь о о
місь районно о с д Дніпропетровсь ої
області від 26 люто о 2007 ро по справі
за позовом Б ден а Оле а Єв еновича до
Державно о міжрайонно о підприємства
водопровідно- аналізаційно о оспо-
дарства "Дніпро-Західний Донбас",
підприємства "У раїнсь а омпанія
"Б дінвест", Державної ви онавчої сл жби
м. Синельни ове та Синельни овсь ом

районі про визнання права власності та
звільнення майна з-під арешт від ладена
до роз ляд в Апеляційном с ді
Дніпропетровсь ої області (49000,
м. Дніпропетровсь , в л. Хар івсь а, 13)
на 29 листопада 2007 ро на 12.00.

Втрачений ст дентсь ий вито
№Е-07219 на ім'я Тор ашина В.О.

просимо поверн ти.
Тел. 569-17-85

О р жним адміністративним с дом м. Києва (с ддя Кочан В.М.)
від рито провадження адміністративній справі № 5/20 за позовом
Р банова Оле а Володимировича до ГУМВС У раїни в місті Києві,
інспе торів ДПС пол ДПС УДАІ ГУМВС У раїни в місті Києві К знеч а
М.Є., Мар'янця М.О., омандира пол Камишно о В.І., начальни а УДАІ
ГУМВС У раїни в місті Києві Павловсь о о О.О., третя особа - Головне
правління транспорт , зв'яз і інформатизації КМДА про с ас вання
спільно о на аз Головно о правління транспорт КМДА та Головно о
правління МВС У раїни в місті Києві від 26.01.2003 № 9/41 "Про
затвердження Інстр ції про прим сове переміщення, бло вання
(розбло вання) транспортних засобів та провадження справах про
пор шення водіями та посадовими особами встановлених м. Києві
Правил", визнання неправомірними дій с б'є тів владних повноважень
та відш од вання завданої ш оди. Наст пне сл хання по справі
призначено на 17.09.2007 р. об 11.00. Адреса с д : 01025, м. Київ,
в л. Десятинна, 4/6.

Правління ЗАТ “Домое стра У раїна"
повідомляє, що 24 жовтня 2007 ро о 12.00 відб д ться За альні Збори

А ціонерів за адресою: в л. Липсь а, 9-а, офіс 31, м. Київ, 01021, У раїна.

Реєстрація а ціонерів б де проводитись з 11.00 до 11.45 за в азаною
адресою. 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

Порядо денний:
1. Про обрання Голови та Се ретаря Зборів.
2. Про розмір Стат тно о апітал Товариства.
З . Про визначення мети та предмет діяльності Товариства.
4. Про визначення за альної номінальної вартості а цій Товариства, що б де розміщено.
5. Про визначення тип та іль ості а цій Товариства, що б де розміщено.
6. Про визначення номінальної вартості а цій Товариства.
7. Про визначення форми існ вання а цій Товариства.
8. Про визначення дати почат та за інчення розміщення а цій Товариства.
9. Про визначення стро та поряд оплати а цій Товариства.

З пова ою,
Правління ЗАТ "Домое стра У раїна"

Ре іональне відділення Фонд державно о
майна У раїни по м.Києв

повідомляє про підс м и приватизації шляхом ви п

об'є та малої приватизації р пи А ом нальної власності:

- нежилі приміщення за альною площею 119,6 в.м. за адресою:

в л. Черні івсь а, 38 (літера Г), приватизовані фізичною особою за

584280,00 рн, в т.ч. ПДВ - 97380,00 рн.

Ре іональне відділення Фонд державно о
майна У раїни по м.Києв

повідомляє про підс м и приватизації шляхом
ви п об'є та ом нальної власності р пи А:

- нежилі приміщення за альною площею 1557,0 в.м, за
адресою: м.Київ, в л. Стецен а, 6, літ.А. Приватизовані
юридичною особою за 5786044,80 рн, в том числі ПДВ
964340,80 рн.

Ре іональне відділення ФДМУ по м.Києв
повідомляє про в лючення до перелі об'є тів державної

власності р. А, що підля ають приватизації шляхом ви п :

- нежитлова б дівля-приб дова до б дівлі ртожит , площею
248,4 в.м, розташована за адресою: м.Київ, пров. Приладний, 4Б,
літ. А, я а знаходиться на балансі ВАТ "Київсь ий дослідно-
е спериментальний завод "В ілля" та оренд ється ТОВ "У ре сім".

ОГОЛОШЕННЯ про ви ли в с д Іванова Віталія Ми олайовича.
У провадженні Шевчен івсь о о районно о с д м. Києва знаходиться цивільна справа
№2-1247/07 за позовом Соро ово о Я.В. до Іванова В.М. про стя нення бор за до овором
пози и. Роз ляд зазначеної справи повторно призначено на 19.09.2007р. о 15.30 в
Шевчен івсь ом районном с ді м. Києва, аб.28, с ддя Коваль М.П. (адреса с д : м. Київ,
в л. Смирнова-Ласточ іна, 10-Б). С д ви ли ає Іванова Віталія Ми олайовича с дове
засідання я відповідача. Яв а до с д є обов'яз овою. У разі неяв и відповідача справа б де
роз лядатися за наявними матеріалами.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó



Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 7—12 ì/ñ. Òåìïå-
ðàòóðà âäåíü +18...+23°Ñ, âíî÷³ +12...+17°Ñ, ó ïðèêàðïàòñüêèõ îá-
ëàñòÿõ +12...+17°Ñ, íà óçáåðåææ³ ìîð³â äî +22°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðí³ñòü. ×àñîì äîù, ãðîçà. Â³òåð çì³ííèõ íàïðÿì-
ê³â, 3—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +18...+23°Ñ, âíî÷³ +12...+17°Ñ
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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 132055
Çàìîâëåííÿ 3098
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Тетяна СОСНОВСЬКА, дире -
тор літерат рно-меморіально-
о м зею- вартири П. Г. Тичи-
ни в м. Києві:
— Я б запросила Івана Федоро-

вича Драча, я би він по одився.
Може, запросила б Таню а Леся
Степановича. Том що хресні бать-
и — це, по с ті, д ховні бать и, я і
є др ими бать ами дитини.

Борис ГУМЕНЮК, письменни :
— Я д маю, що ні з им. Не вірю

я в християнсь ість цих політи ів.
Це язични и, я і сл жать Мамоні.
Спостері аючи за ними останні де-
сять-п’ятнадцять ро ів, я д маю,що
б дь-хто може це с азати. Може, є

і хороші політи и, але принаймні з
топ-десят и я та их не знаю, том
роблю та і невтішні виснов и.

Оле ЛИСОГОР, чемпіон та
ре ордсмен світ з плавання:
— Я вважаю, що не важливо,

я их спіхів дося ла людина в жит-
ті, нас іль и поп лярна, а важли-
ва приємність спіл ванні. Том
що після хрещення дитини в пев-
ном плані це стає я одна сім’я.
Б де не зовсім доречним, оли
просто можна б де азати, що ві-
домий політи хрестив дитин , в
разі, я що потім навіть не бачити-
ся з ним. Але, можливо, я і хрес-
тив би дітей з Анатолієм Кінахом.

Ç êèì ³ç ïîë³òèê³â âè õðåñòèëè á ä³òåé?

Андре ТАН, дизайнер:
— Ні, том що людина, я а дов о лишається на од-

ном й том самом пост , має не тіль и набридливі
стереотипи, а й вели ий досвід. Напри лад, Алла П -
ачова та Софія Ротар не вийд ть із моди, хоча сьо-
одні поп лярніші Pink та новонароджені зір и. Своє
місце мають я стара вардія, та і нова.

Ілля ЧИЧКАН, митець:
—Стара вардія? Та я і є старо вардієць! Мож і на-

бридн ти собі. Знаєте, б ває, підійд зран до дзер а-
ла, под маю: “Боже мій, я а ж ця вардія стара”, але ж
мене і молода вардія є — моя др жина Маша. Це мені
значно більше подобається — і молода вардія, і Маша.

Маша ЄФРОСИНІНА, вед ча:
— Ні оли в житті. Вони мені не заважають. Праця
ожно о артиста має право на існ вання. У ожно о
своя п блі а. Я вела ба ато різних онцертів і нещо-
давно, до слова, брала часть онцерті Павла Зі-
брова. Там б в переповнений зал, і, маб ть, саме
тоді я отримала для себе відповідь на ваше запи-
тання.

Єв енія ПРОНЬ, телевед ча:
— Ні, не набридла. Я займаюся модельним бізнесом
же дванадцять ро ів і знаю, що стара вардія моде-
лей — це д же професійні та арні люди. Звичайно, во-
ни мені не набридли, серед них ба ато моїх др зів.

×è íå íàáðèäëà âàì ñòàðà ãâàðä³ÿ?

Êèÿíè õî÷óòü ìàòè
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
çà êóìà
Â³êòîð ßíóêîâè÷ ó ðåçåðâ³

Ñòàðà “Ìîëîäà
ãâàðä³ÿ”
Êîìñîìîëüñüêà îðãàí³çàö³ÿ â³äñâÿòêóâàëà
ð³÷íèöþ ñòâîðåííÿ

Àâòîïðîá³ã ñòàðòóâàâ 25 ñåðï-
íÿ â Îäåñ³. Ó÷àñíèêè ïåðåäàâàëè
êàïñóëó ³ç çåìëåþ, äå ïðîõîäèëè
çíàêîâ³ ïîä³¿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿ-
íî¿ â³éíè, â³ä îáëàñò³ äî îáëàñò³.
Àêö³ÿ çàê³í÷èòüñÿ íàïðèê³íö³ âå-
ðåñíÿ, ÿêðàç ïåðåä âèáîðàìè, ó

Êðàñíîäîí³, äå ³ áóëà çàñíîâàíà
îðãàí³çàö³ÿ ìîëîäèõ ï³äï³ëüíèê³â.
Ó÷îðà êàïñóëà òà ïðàïîð ä³ñòàëè-
ñÿ Êèºâà. Ó àâòîïðîá³ãó íà ÷åñòü
ð³÷íèö³ çàñíóâàííÿ ï³äï³ëüíî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ âîºííèõ ðîê³â “Ìîëîäà
ãâàðä³ÿ” âçÿëî ó÷àñòü â³ñ³ì “Òàâ-

ð³é”, à ó ì³òèíãó ëèøå ê³ëüêà äå-
ñÿòê³â ëþäåé. Âîíè ïðî¿õàëè ç
÷åðâîíèìè ïðàïîðàìè â³ä Ñîëî-
ì’ÿíñüêî¿ ïëîù³ äî ìàéäàíó Íå-
çàëåæíîñò³, äå ó÷àñíèêè îñ³ëè
áëèçüêî òðåòüî¿ ãîäèíè. Òàì ³
âëàøòóâàëè ôîòîâèñòàâêó, ïðè-
ñâÿ÷åíó Óëÿí³ Ãðîìîâ³é, Îëåãó
Êîøåâîìó òà ³íøèì ãåðîÿì ðî-
ìàíó Îëåêñàíäðà Ôàäººâà. Êð³ì
òîãî, êîìñîìîëüö³ ïîêàçàëè ðî-
áîòè ñâî¿õ àêòèâ³ñò³â íà òåìó “16
ðîê³â êàï³òàë³ñòè÷í³é îêóïàö³¿
Óêðà¿íè”, ÿê³ âîíè ïðèñâÿòèëè
ð³÷íèö³ íåçàëåæíîñò³. Àêö³ÿ âè-
ÿâèëàñÿ íå äóæå ëþäíîþ, àëå öå
é íå äèâíî, àäæå Â³òàë³é Êîç-
ëîâñüêèé òà éîãî îäíîë³òêè íå
ïàì’ÿòàþòü, ùî òàêå “Ìîëîäà
ãâàðä³ÿ”

Кличко В.
9 %

Янукович В.  
14 %

Литвин В.  
7 %

Журавський В. .  
3 %

Луценко Ю.  
3 %

Порошенко П. 
2 %

Симоненко П. 
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Тимошенко Ю. 
8 %

З ким із політиків ви хрестили б дітей?
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Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
“Õðåùàòèê”

З ідно з рез льтатами опит вання, здійснено о
call-центром Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції, о рім своїх варіантів відповідей, найбільше
з 1984 опитаних иян хрестили б дітей з Леонідом
Черновець им (18%). Тобто ставляться до мера,
я до рідно о.

Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора в Києві завершився автопробі омсомольців
У раїни, що тривав приблизно тиждень. Та им чином
вони вшан вали 65-т річницю засн вання льтової
підпільної молодіжної ор анізації "Молода вардія". А -
тивісти традиційно пош міли під час мітин на Соло-
м'янсь ій площі і влашт вали імпровізован фотови-
став на майдані Незалежності. Наздо нати прапор
нама алися ореспонденти "Хрещати а".

Пережито радянсь о о мин ло о існ є й досі
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