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ПРОДМАГИ ВИЙДУТЬ
ДО ЛЮДЕЙ
У столиці встановлюватим ть
тимчасові продовольчі іос и там,
де бра є астрономів
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КИЇВ БЕЗ ПОЛІТИКИ
Учасни и р ло о стол
в “Хрещати ”
рят вали столицю
від політичної ч ми

ссттоорр..  1133

ВЕСІЛЛЯ БУДЕ
Сер ій Лисен о
почав знімати
нов артин
про охання

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
ïðèçâàâ äî ëàâ àðì³¿
Ó ìåð³¿ â³äáóëèñÿ ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ 
ùîäî ïèòàííÿ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè

Ó÷îðà â ñò³íàõ Êîëîííî¿ çàëè
ÊÌÄÀ ç³áðàëèñÿ ïðåäñòàâíèêè
êè¿âñüêèõ â³éñüêêîìàò³â, Ì³í³ñ-
òåðñòâà îáîðîíè, âåòåðàíè, â³éñü-
êîâîñëóæáîâö³, áàòüêè òà ¿õ ä³òè
äëÿ îáãîâîðåííÿ ñó÷àñíîãî ñòàíó
â³éñüêîâî¿ ñëóæáè.

Êè¿âñüêèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð
Îëåêñàíäð Äóáëÿí ðîçïîâ³â, ùî
âñüîãî â Êèºâ³ çàðåºñòðîâàíî ïî-
íàä 40 òèñÿ÷ þíàê³â ïðèçèâíîãî
â³êó. Àëå äî ëàâ çáðîéíèõ ñèë áó-

äå ïðèçâàíî ïðèáëèçíî òèñÿ÷ó,
ùî ïîâ’ÿçàíî ç äåðæàâíîþ ïðî-
ãðàìîþ ñêîðî÷åííÿ ñòðîêîâî¿
ñëóæáè òà ïåðåõîäîì íà êîíòðàê-
òíó îñíîâó. Îëåêñàíäð Äóáëÿí
çàçíà÷èâ, ùî íàðàç³ â ðîçøóêó
ïåðåáóâàº 20 òèñÿ÷ êèÿí, ÿê³ äî-
ñ³ íå ç’ÿâèëèñü íà ïóíêòàõ ïðè-
çîâó. ßê ä³çíàâñÿ “Õðåùàòèê”, â
ì³ñò³ ëèøå 16 ÷îëîâ³ê³â ïðîõî-
äÿòü àëüòåðíàòèâíó ñëóæáó. À çà
êîíòðàêòîì òóò ñëóæàòü 44 ëþ-

äèíè, ïîëîâèíà ç ÿêèõ — ïðåä-
ñòàâíèö³ æ³íî÷î¿ ñòàò³.

Æâàâî îáãîâîðþâàëè ïèòàííÿ,
÷è îáîâ’ÿçêîâî âñ³ì þíàêàì ïðî-
õîäèòè â³éñüêîâó ñëóæáó. Ç îäíî-
ãî áîêó, íåïðåñòèæí³ñòü àðì³¿ òà
÷óòêè ïðî ä³ä³âùèíó ëÿêàþòü ñó-
÷àñíó ìîëîäü òà ¿õí³õ áàòüê³â. Àëå
º é ò³, õòî ââàæàº, ùî ëèøå àðì³ÿ
ìîæå çðîáèòè ³ç õëîïö³â ñïðàâæ-
í³õ ÷îëîâ³ê³â. Çàñòóïíèê ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà çà-
ÿâèëà, ùî ãîëîâíå — âèõîâóâàòè
â ìîëîäèõ êèÿíàõ ïàòð³îòèçì, â³ä
ÿêîãî ³ çàëåæèòü áàæàííÿ çàõè-
ùàòè Â³ò÷èçíó. Ìåð Êèºâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé â³äçíà÷èâ, ùî
Óêðà¿íà ÿê îäíà ç íàéá³ëüøèõ
êðà¿í â ªâðîï³, ïîòðåáóº íàä³éíî-
ãî çàõèñòó. Òîìó ¿é, íà äóìêó
ì³ñüêîãî ãîëîâè, ïîòð³áíà â ïåð-
øó ÷åðãó ïðîôåñ³éíà àðì³ÿ, ÿêà
âæå ïîêàçàëà ñâîþ åôåêòèâí³ñòü
ó âñüîìó ñâ³ò³

Ïðåçèäåíò 
áëàãîñëîâèâ 
ÿäåðíèé ñì³òíèê
Íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ ïîáóäóþòü
ñõîâèùå â³äïðàöüîâàíîãî 
ÿäåðíîãî ïàëèâà
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора в Се ретаріаті Президента за часті Прези-
дента У раїни Ві тора Ющен а та президента ЄБРР
Жана Лем'єра підписали онтра ти щодо б дівниц-
тва ново о об'є та "У риття" та сховища відпрацьо-
вано о ядерно о палива с хо о тип для Чорнобиль-
сь ої АЕС. Президента У раїни запевнили, що збері-
ати ядерні відходи неподалі від столиці б де без-
печно, а е оло и вважають та і ініціативи небезпеч-
ними та непередбач ваними.

Ñõîâèùå â³äïðàöüîâàíîãî ÿäåðíîãî ïàëèâà ñóõîãî òèïó äëÿ ×îð-
íîáèëüñüêî¿ ÀÅÑ äîáóäóþòü ïðîòÿãîì 52 ì³ñÿö³â. Äâà êîíòðàêòè ùî-
äî öüîãî ï³äïèñàíî ó÷îðà çà ó÷àñò³ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³êòîðà
Þùåíêà, ïðåçèäåíòà ªâðîïåéñüêîãî áàíêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèò-
êó Æàíà Ëåì’ºðà òà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÑÏ “×îðíîáèëüñüêà
àòîìíà åëåêòðîñòàíö³ÿ” ²ãîðÿ Ãðàìîòê³íà. Çã³äíî ç ïåðøèì êîíòðàê-
òîì, ï³äïèñàíèì ³ç ôðàíöóçüêèì êîíñîðö³óìîì “Íîâàðêà”, ïîáóäó-
þòü íîâó ñòàëåâó êîíñòðóêö³þ äëÿ ³çîëÿö³¿ çðóéíîâàíîãî ÷åòâåðòîãî
àòîìíîãî åíåðãîáëîêó. Äðóãèé êîíòðàêò, óêëàäåíèé ç àìåðèêàíñüêèì
êîíñîðö³óìîì “Õîëòåê ²íòåðíåøíë”, ïåðåäáà÷àº äîáóäîâó ñõîâèùà
â³äïðàöüîâàíîãî ÿäåðíîãî ïàëèâà. Íàãàäàºìî, ùî íèí³ ÷åòâåðòèé
åíåðãîáëîê çàêðèâàºòüñÿ îá’ºêòîì “Óêðèòòÿ”, ÿêèé ïîáóäóâàëè â³ä-
ðàçó ï³ñëÿ àâàð³¿ 1986 ðîêó. Íåçâàæàþ÷è íà íåùîäàâí³ ñòàá³ë³çàö³é-
í³ ðîáîòè, ïðîâåäåí³ íà îá’ºêò³, “Óêðèòòÿ” ïîâ³ëüíî ðóéíóºòüñÿ.

За інчення на 10-й стор.

Ãðà ç áàãàòüìà
íåâ³äîìèìè

Â³êòîð ÃÐÈÍÅÂÈ×
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Сьо одні иївсь ий Театр на Подолі представить
перш прем'єр сезон — рам ах щорічно о фес-
тивалю "Територія мир " зі рають містичн мело-
драм "Дедалі темніший б дино ". Сезон для тр пи
Віталія Малахова обіцяє чимало ці аво о: рім но-
вих вистав, т т от ються від рити нов сцен на
Андріївсь ом звозі та відзначити 20-річчя офіцій-
но о існ вання театр .

Êîëè ïðî Òåàòð íà Ïîäîë³ êàæóòü “îäèí ç íàéæèâ³øèõ” — ìàþòü
íà óâàç³ îäíó ïðèêìåòíó îñîáëèâ³ñòü, ïðèòàìàííó ò³ëüêè éîìó. Öåé
òåàòð íàéìåíøå äáàº ïðî ðàç ³ íàçàâæäè çàô³êñîâàíèé óñï³õ. Êîæíà
éîãî âèñòàâà ³ñíóº ëèøå òóò ³ ñüîãîäí³, ³íêîëè — ìàéæå ÿê ðèçèêîâà-
íî-÷èñòà ³ìïðîâ³çàö³ÿ, â ðàìêàõ ÿêî¿ äèâîâèæíî òðèìàºòüñÿ ïåðâ³ñ-
íèé çàäóì. ßê ïðàâèëî, äî ê³íöÿ âèñòàâè ó ãëÿäà÷à óòðèìóºòüñÿ ñò³é-
êå âðàæåííÿ, ùî âèäîâèùå íåâ³äîìî ÷èì çàê³í÷èòüñÿ, íàâ³òü, êîëè
ãðàþòü äîáðå â³äîìó ï’ºñó. Öèì âèñòàâè Òåàòðó íà Ïîäîë³ íàãàäóþòü
ôóòáîëüíèé ìàò÷, ïðî ô³íàë ÿêîãî ìîæíà ëèøå çäîãàäóâàòèñÿ.

За інчення на 12-й стор.
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Голова призовної омісії Ірена Кільчиць а поділилася з мером своїми д м ами, чом та ба ато молоді
не хоче йти в армію

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора в Київсь ій місь ій адміністрації відб лися ро-
мадсь і сл хання з питання призов ромадян на стро-
ов війсь ов сл жб . В сл ханнях взяли часть олова
Київсь ої місь ої адміністрації Леонід Черновець ий та
йо о заст пни , олова призовної омісії Ірена Кільчиць-
а. Більшість прис тніх пере онані, що сл жити в армії
потрібно, а причина небажання молоді йти на війсь ов
сл жб — відс тність патріотично о виховання.

Òåàòð íà Ïîäîë³ ì³íÿº þâ³ëåé 
íà ïðåì’ºðó
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Æèòëîâèé ôîíä ñòîëèö³ 
ãîòóºòüñÿ äî çèìè

Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéî-
í³ ïðîâåäóòü êàï³òàëüíèé ðåìîíò ôàñàä³â
áóä³âåëü. Ïðî öå ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ïîâ³-
äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äå-
íèñ Áàññ. Éäåòüñÿ ïåðø çà âñå ïðî áóä³âë³
N¹ 2-à, 2-á, ùî íà Êîíòðàêòîâ³é ïëîù³.
Çàìîâíèêîì ðåìîíòó âèñòóïèëî Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ó
ì. Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³. Âèêîíàâöåì
æå ïðèçíà÷åíî ÂÀÒ “Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ
“Êè¿âðåñòàâðàö³ÿ”, ÿêå çîáîâ’ÿçàëîñÿ âèêî-
íàòè ðîáîòè äî ê³íöÿ íèí³øíüîãî ðîêó

Íîâà àâòîäîðîãà ç’ÿâèòüñÿ 
ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³

Óæå íàñòóïíîãî ðîêó àâòîâîä³¿ çìîæóòü
êîðèñòóâàòèñÿ íîâèì äîðîæíèì øëÿõîì,
ùî ç’ºäíóâàòèìå âóë. Îëåêñè Äîâáóøà ç
âóë. Áóòëåðîâà òà âóë. ×åðâîíîãâàðä³é-
ñüêîþ. ßê ó÷îðà ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ
Áàññ, ç ö³ºþ ìåòîþ íà 2007—2008 ðîêè çà-
ïëàíîâàíî çä³éñíèòè ðîçðîáêó ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà áóä³âíèöòâî
àâòîäîðîãè. Òàêà ïîòðåáà, çàóâàæèâ Äåíèñ
Áàññ, âèíèêëà ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ñüîãî-
äí³ ºäèíèì øëÿõîì ñïîëó÷åííÿ æèòëîâî-
ãî ì³êðîðàéîíó “ÄÂÐÇ” â Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ç ³íøèìè ðàéîíàìè ì³ñòà º âóëèöÿ
Àëìà-Àòèíñüêà. À öå çíà÷íî óñêëàäíþº ðóõ
àâòîòðàíñïîðòó òà ðîáèòü ìîæëèâèì óòâî-
ðåííÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é íà äîðîç³

Ó 2008 ðîö³ â³äêðèþòüñÿ 
íîâ³ ñòàíö³¿ ìåòðî

Çà äîðó÷åííÿì ìåðà Êèºâà Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî ïðîô³ëüí³ ì³ñüê³ ñëóæáè ïðè-
ñêîðèëè áóä³âíèöòâî ñòîëè÷íî¿ ï³äçåìêè íà
ìàñèâ Òåðåìêè. Íà îáëàøòóâàííÿ ä³ëüíèö³
Êóðåí³âñüêî-×åðâîíîàðì³éñüêî¿ ë³í³¿ Êè¿â-
ñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó â³ä ñòàíö³¿ “Ëèá³ä-
ñüêà” äî ñòàíö³¿ “Âèñòàâêîâèé öåíòð” óæå
îñâîºíî 232 ìëí ãðí, â òîìó ÷èñë³ çà 2007
ð³ê — 92 ìëí ãðí. Äëÿ ¿õ ïðèñêîðåííÿ ÂÀÒ
“Ìåòðîáóä” ïëàíóº çàêóïèòè â æîâòí³ ùå
îäèí òóíåëåïðîõ³äíèé êîìïëåêñ. Ïóñê ïåð-
øî¿ ÷åðãè ç â³äêðèòòÿì òðüîõ çóïèíêîâèõ
êîìïëåêñ³â â³äáóäåòüñÿ âæå â ãðóäí³ íàñòóï-
íîãî ðîêó. Äðóãó ÷åðãó — äî Âèñòàâêîâîãî
öåíòðó — çàâåðøàòü äî 2011 ðîêó

Ïðèçèâ â³äáóäåòüñÿ 
çà ïëàíîì

“Äëÿ Þë³¿ Òèìîøåíêî ãîëîâíå, ùîá ä³-
òè áàãàòèõ çà áóäü-ÿêèõ óìîâ íå ñëóæèëè â
àðì³¿”,— ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. “Ïðîôåñ³éíà
àðì³ÿ — öå íå îáîâ’ÿçêîâî àðì³ÿ, ÿêó êîì-
ïëåêòóþòü çà êîíòðàêòîì. Ó ñâ³ò³ º âèñîêî-
ïðîôåñ³éí³ àðì³¿, äå ìîëîäøèé, ñòàðøèé ³
âèùèé îô³öåðñüêèé ñêëàäè ñëóæàòü çà êîí-
òðàêòîì, ðåøòà — çà ïðèçîâîì. Í³õòî íå
çìîæå çàïåðå÷óâàòè, ùî Çáðîéí³ ñèëè Í³-
ìå÷÷èíè ìàþòü ïðîôåñ³éíó àðì³þ, à âîíà
ñêëàäàºòüñÿ ³ ç êîíòðàêòíèê³â, ³ ç ïðèçîâ-
íèê³â”,— ñêàçàâ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. Çà
éîãî ñëîâàìè, íà äåðæàâíîìó ð³âí³ ïåðåõ³ä
äî êîìïëåêòóâàííÿ Çáðîéíèõ ñèë íà êîí-
òðàêòí³é îñíîâ³ áóëî çàïðîâàäæåíî íà ïå-
ð³îä äî 2015 ðîêó Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà-
¿íè Ëåîí³äîì Êó÷ìîþ ùå â 2001 ðîö³

Âëàäà ïîñï³ëêóºòüñÿ 
ç ï³äïðèºìöÿìè

19 âåðåñíÿ 2007 â Êîëîíí³é çàë³ ÊÌÄÀ
â³äáóäåòüñÿ XV Ôîðóì Àñîöiàöi¿ “Óêðà¿í-
ñüêèé Êðåäèòíî-Áàíêiâñüêèé Ñîþç” íà òå-
ìó: “Âëàäà i á³çíåñ — ñóñï³ëüñòâó”. Ïî÷à-
òîê î 14:00. Ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿ äëÿ ïðåä-
ñòàâíèê³â ÇÌ² î 13:00. Ôîðóì ñòàíå çíàêî-
âîþ ïîä³ºþ, î÷³êóþòü ïðèñóòí³ñòü ïðåä-
ñòàâíèê³â âèùèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè i
óïðàâë³ííÿ, êåðiâíèêiâ îá’ºäíàíü ïiäïðèºì-
öiâ, ì³æíàðîäíèõ áàíê³âñüêèõ àñîö³àö³é. Íà
þâ³ëåéíîìó XV Ôîðóì³ îáãîâîðÿòü ïèòàí-
íÿ ðîçâèòêó ô³íàíñîâîãî ñåêòîðà Óêðà¿íè,
ïåðñïåêòèâè i ñòðàòåã³þ äiÿëüíîñòi Àñîöi-
àöi¿. Àêðåäèòàö³ÿ çà òåëåôîíîì: 278-24-11
÷è 278-44-21

Ïðîäìàãè âèéäóòü 
äî ëþäåé
Ó ñòîëèö³ âñòàíîâëþâàòèìóòü òèì÷àñîâ³ ïðîäîâîëü÷³ 
ê³îñêè òàì, äå áðàêóº ãàñòðîíîì³â

Ñòîëè÷íà âëàäà ðîáèòü óñå ìîæëèâå,
àáè çáåðåãòè ê³ëüê³ñòü ïðîäîâîëü÷èõ ìà-
ãàçèí³â, ùî ïðîäàþòü òîâàðè ïåðøî¿ ïî-
òðåáè. Ïðî öå éøëîñÿ ó÷îðà ï³ä ÷àñ íà-
ðàäè â ÊÌÄÀ. Îñòàíí³ì ÷àñîì ó äåÿêèõ
ðàéîíàõ ñòîëèö³ ãîñòðî â³ä÷óâàºòüñÿ
íåñòà÷à ãàñòðîíîì³â.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü òîðã³âë³ ³
ïîáóòó Âàñèëü Ùåðáåíêî, ó ² ï³âð³÷÷³ 2007
ðîêó â ñòîëèö³ ïëàíóâàëîñÿ â³äêðèòè 10
ïðîäîâîëü÷èõ ìàãàçèí³â çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 4500 êâ. ì. “Àëå çàâäÿêè ïîñò³éíî-
ìó êîíòðîëþ ìåðà òà ñï³âïðàö³ ç ðàéäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³ÿìè ê³ëüê³ñòü ¿õ âäàëîñÿ äî-
âåñòè äî 40, âäâ³÷³ çá³ëüøèâøè çàãàëüíó
ïëîùó,— çàçíà÷èâ â³í.— Íàéá³ëüøå ïðîä-
ìàã³â çà öåé ÷àñ ç’ÿâèëîñÿ â Îáîëîíñüêî-
ìó, Äåñíÿíñüêîìó ³ Äàðíèöüêîìó ðàéî-
íàõ”. Çà ñëîâàìè ïàíà Ùåðáåíêà, ÷èìà-
ëî ìåøêàíö³â ñêàðæàòüñÿ íà òå, ùî ïî-

ðó÷ ç ¿õí³ìè áóäèíêàìè çàêðèâàþòü ãàñ-
òðîíîìè, à íàòîì³ñòü ç’ÿâëÿþòüñÿ ðîçëè-
âàéêè ÷è ìåáëåâ³ ñàëîíè. Âàñèëü Ùåðáåí-
êî ïîâ³äîìèâ, ùî ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ,
÷åðåç ÿêó âëàñíèêè ïåðåïðîô³ëþþòü ïðî-
äîâîëü÷³ ìàãàçèíè (íàâ³òü ò³, ùî ðîçòàøî-
âàí³ â ïðèì³ùåííÿõ êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà ³ ðàéî-
í³â), º äîñòàòíüî âèñîêà îðåíäíà ïëàòà.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü-
÷èöüêà ââàæàº, ùî ïîòð³áíî äáàòè íå
ò³ëüêè ïðî ê³ëüê³ñòü ïðîäîâîëü÷èõ ìàãà-
çèí³â, à ³ ïðî ¿õíþ ÿê³ñòü. “Íàñàìïåðåä
òàê³ òîðãîâåëüí³ òî÷êè ìàþòü áóòè ðîç-

òàøîâàí³ â ìåæàõ ï³øîõ³äíî¿ äîñòóïíî-
ñò³ ãîðîäÿí,— çàçíà÷èëà âîíà.— Òîìó
ïðîòÿãîì òèæíÿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïî-
âèíí³ ïðîâåñòè ³íâåíòàðèçàö³þ ïðîäî-
âîëü÷èõ ìàãàçèí³â ³ âèçíà÷èòè ì³ñöÿ, äå
¿õ íàéá³ëüøå áðàêóº”. Çà ñëîâàìè ïàí³
Ê³ëü÷èöüêî¿, â òàêèõ ì³ñöÿõ âñòàíîâëþ-
âàòèìóòü ÌÀÔè, à çãîäîì âèêóïîâóâà-
òèìóòü ³ ïåðåîáëàäíóâàòèìóòü ï³ä òîðãî-
âåëüí³ çàêëàäè ïåðø³ ïîâåðõè áóäèíê³â.
²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà äîäàëà, ùî â òàêèõ ì³ñ-
öÿõ ïðîäàâàòèìóòü âèêëþ÷íî ïðîäóêòè
ïåðøî¿ ïîòðåáè — õë³á, ìîëîêî, àëå í³ â
ÿêîìó ðàç³ íå ðîáèòèìóòü ðîçëèâàéîê

Äåïóòàòè îáîðîíÿþòü
Ôåîôàí³þ
Êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ ³ àðõ³òåêòóðè
ï³äòðèìàëà çâåðíåííÿ Áîðèñà Ïàòîíà ïðîòè çàáóäîâè
âèçíà÷íî¿ ïàì’ÿòêè

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ãîëîâà ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñòî-
áóäóâàííÿ ³ àðõ³òåêòóðè ªâãåí Øàëîìå-
ºâ, ó÷îðà äåïóòàòè ðîçãëÿíóëè 7 îñíîâ-
íèõ ïèòàíü, ïîíàä 20 êàäàñòðîâèõ ñïðàâ,

4 ïðîêóðîðñüê³ ïðîòåñòè. “Âñå öå ïëàíó-
âàëè îáãîâîðèòè íà ìèíóë³é êîì³ñ³¿, ÿêà
íå â³äáóëàñÿ ÷åðåç îá’ºêòèâí³ ïðè÷è-
íè”,— ïîÿñíèâ â³í. Çà ñëîâàìè ïàíà Øà-
ëîìåºâà, ó÷àñíèêè çàñ³äàííÿ ðîçãëÿíóëè

³ ï³äòðèìàëè çâåðíåííÿ ïðåçèäåíòà ÍÀÍ
Óêðà¿íè Áîðèñà Ïàòîíà ùîäî çàáîðîíè
áóäü-ÿêîãî áóä³âíèöòâà â îõîðîííèõ çî-
íàõ ïàì’ÿòîê ñàäîâî-ïàðêîâîãî ìèñòåö-
òâà “Ôåîôàí³ÿ” òà äåðæàâíîãî ìóçåþ àð-
õ³òåêòóðè ³ ïîáóòó Óêðà¿íè (ñ. Ïèðîã³â).
“Öå ïèòàííÿ îáãîâîðþâàòèìóòü íà ñåñ³¿
Êè¿âðàäè ó æîâòí³,— çàçíà÷èâ ªâãåí Øà-
ëîìåºâ.— À îñü ïðîåêò ð³øåííÿ ñòîñîâ-
íî çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà áëàãîóñòð³é
âóëèö³ Õðåùàòèê ³ öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè
ì³ñòà, äîâåëîñÿ â³äïðàâèòè íà äîîïðàöþ-
âàííÿ”.

“Äåïóòàòè ï³äòðèìàëè ïðîòåñò ïðîêó-
ðàòóðè ì. Êèºâà ùîäî çàáîðîíè áóä³â-
íèöòâà íà âóë. Ê³êâ³äçå òîðãîâåëüíî-ðîç-
âàæàëüíîãî êîìïëåêñó,— äîäàâ ªâãåí
Øàëîìåºâ.— ²ç ïîíàä 20 êàäàñòðîâèõ
ñïðàâ, ÿê³ âæå ðîçãëÿíóëà çåìåëüíà êî-
ì³ñ³ÿ, òðåòèíó äîâåëîñÿ â³äïðàâèòè íà äî-
îïðàöþâàííÿ”

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора під час наради в КМДА
з'яс валося, що нинішньо о ро-

із запланованих 10 вже від-
рито 40 продовольчих ма ази-
нів. Разом з тим дея их міс-
цях іль ість їх зменш ється.
Власни и олишніх астрономів
перепрофільов ють їх на афе,
ювелірні чи меблеві салони.
Заст пни олови столичної
держадміністрації Ірена Кіль-
чиць а повідомила, що рай-
держадміністрації протя ом де-
сяти днів мають провести ін-
вентаризацію і визначити міс-
ця, де ще бра є продовольчих
ма азинів. Там встановлювати-
м ть тимчасові іос и, а з о-
дом переобладн ватим ть під
астрономи перші поверхи б -
дин ів.

Місь а влада в особі Ірени Кільчиць ої зробить се можливе, щоб продовольчі ма азини
не перетворились на меблеві б ти и

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора під час засідання постійної омісії Київради з питань містоб -
д вання і архіте т ри деп тати роз лян ли 7 основних питань, по-
над 20 адастрових справ. О рім цьо о, народні обранці підтрима-
ли звернення президента НАН У раїни Бориса Патона. Воно стос -
валося заборони б дівництва на території пам'ят и садово-пар ово-
о мистецтва "Феофанія" та державно о м зею архіте т ри і поб т
У раїни. Учасни и містоб дівної омісії підтримали протест про -
рат ри м. Києва щодо б дівництва на в л. Кі відзе тор овельно-
розважально о омпле с . Всі ці питання роз ляне сесія Київради
жовтні.
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Óêðà¿íà
õâîð³º íà
ïîë³òè÷íó
øèçîôðåí³þ
Âèáîðö³ íå çíàþòü, ÷îãî
õî÷óòü, à ïîë³òèêè âäàëî
öèì êîðèñòóþòüñÿ
Äåíèñ ÏÐÓÖ
“Õðåùàòèê”

Учора Центр досліджень проблем
ромадянсь о о с спільства пре-
зент вав омпле сне дослідження
"Аналіз пропозицій сфері соці-
альної політи и партій- часниць
достро ових виборів 2007 ро ".
Виявилося, що раїнці не знають,
я ою хоч ть бачити власн держа-
в , з я ими лідерами і формою
правління. Політи и натомість про-
пон ють ромадянам незроз мілі
асла і порожні онцепції.

Äèðåêòîð Öåíòðó äîñë³äæåíü ïðîáëåì
ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà Âîëîäèìèð Êó-
ëèê îõàðàêòåðèçóâàâ íèí³øíþ ñèòóàö³þ â
äåðæàâ³ ÿê “øèçîôðåí³þ óêðà¿íñüêîãî ñó-
ñï³ëüñòâà”. Öå ñòàí, êîëè àí³ íàðîä, àí³ ïî-
ë³òèêè íå çíàþòü, ÷îãî íàñïðàâä³ õî÷óòü.
Çîêðåìà, ïîëîâèíà ñóñï³ëüñòâà áà÷èòü ðîç-
â’ÿçàííÿ âñ³õ ïðîáëåì ó ïðèõîä³ äî âëàäè
ñèëüíîãî ë³äåðà, à äðóãà ÷àñòèíà õî÷å âèð³-
øóâàòè äåðæàâí³ ïèòàííÿ ñàìîñò³éíî —
øëÿõîì íàðîäíîãî ãîëîñóâàííÿ. Äåÿê³ íîñ-
òàëüãóþòü çà ðàäÿíñüêèìè ÷àñàìè, äå äåð-
æàâà äóìàëà çà íèõ ³ âñå âèð³øóâàëà. Àëå
³íø³ áàæàþòü íàðîäíî¿ âëàäè, ùîá í³õòî íå
çàâàæàâ ¿ì êåðóâàòè ñâîºþ äåðæàâîþ. Ïðî-
òå, õòî ñàìå çàâàæàº ³ ùî ðîáèòè, âîíè íå
çíàþòü. Íàñïðàâä³ ñóñï³ëüñòâî íå áà÷èòü
÷³òêîãî îáðàçó äåðæàâíîãî ïðàâë³ííÿ, âîíî
õî÷å ïàíàöå¿ â³ä óñ³õ ïðîáëåì. Òàêèé ñîá³
óêðà¿íñüêèé âàð³àíò â³äîìîãî ãàñëà “âñå ³
íåãàéíî”.

Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî º îäíèì ³ç ïîë³-
òè÷íî íàéàêòèâí³øèõ ó ªâðîï³, ïðîòå ³ íàé-
³íåðòí³øèì. Òàêèé ïàðàäîêñ, çà ñëîâàìè åêñ-
ïåðò³â Öåíòðó äîñë³äæåíü ïðîáëåì ãðîìà-
äÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, ïîÿñíþþòü òèì, ùî
ïîë³òè÷íà àêòèâí³ñòü âèÿâëÿºòüñÿ ëèøå ó ñî-
ö³àëüíèõ âèìîãàõ. Òàêèé ñòàí ñóñï³ëüñòâà,
êîëè ó ëþäåé íåìàº îá’ºäíàâ÷î¿ ³äå¿, à ò³ëü-
êè îäèí ³íòåðåñ — âèæèòè, äîçâîëÿº åêñïå-
ðèìåíòè ïîë³òèê³â íàä íàðîäîì. Ë³äåðè ïðî-
ïîíóþòü íàðîäîâ³ “â³íåãðåò ³äåîëîã³÷íèõ
êîíöåïö³é”,— çàÿâèâ “Õðåùàòèêó” åêñïåðò
Öåíòðó Àíäð³é Çîòê³í.

Ïðîãðàìè ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ïîðóøóþòü
ïðîáëåìè, ùî íå º äëÿ ëþäåé âàæëèâèìè,
çàáóâàþ÷è ïðî áåçðîá³òòÿ, îõîðîíó çäîðîâ’ÿ
òîùî. Ïîë³òèêè âîë³þòü îáãîâîðþâàòè òåìè,
ÿêèìè ìîæíà ïîñïåêóëþâàòè, íàïðèêëàä,
êîíñòèòóö³éíà ðåôîðìà, àäì³í³ñòðàòèâíî-òå-
ðèòîð³àëüíèé óñòð³é, ïèòàííÿ äâîìîâíîñò³.
Ö³ ïèòàííÿ çà ðåéòèíãîì âàæëèâîñò³ äëÿ âè-
áîðö³â åêñïåðòè âèçíà÷èëè ÿê îäí³ ç íàé-
îñòàíí³øèõ. Òîáòî ïàðò³¿, ÿê³ àïåëþþòü äî
öèõ òåì, íàñïðàâä³ ïåðåéìàþòüñÿ ³íòåðåñà-
ìè íåçðîçóì³ëî êîãî.

Âîäíî÷àñ, çà äàíèìè åêñïåðò³â, íèí³ 77%
ãðîìàäÿí íå â³ä÷óâàþòü æîäíî¿ äåðæàâíî¿
ï³äòðèìêè. Âëàäà, ÿêà ïðåäñòàâëÿº íàðîä ³
òóðáóºòüñÿ ïðî íüîãî, ïðîñòî â³äñóòíÿ.

“Ïàðò³¿ çàéìàþòüñÿ ëèøå åêñïëóàòàö³ºþ
íàä³é âèáîðö³â”,— ïîãîäèâñÿ ç âèñíîâêàìè
åêñïåðò³â ïîë³òîëîã Â³êòîð Íåáîæåíêî, êå-
ð³âíèê ñîö³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè “Óêðà¿íñüêèé
áàðîìåòð”. Íà éîãî äóìêó, íàâ³òü “ïðîãðà-
ìè, ÿê³ îô³ö³éíî ïîäàþòü äî ÖÂÊ, â³äð³ç-
íÿþòüñÿ â³ä ïðîãðàì, ÿê³ ïàðò³¿ ïðîïîíóþòü
âèáîðöþ. Âñ³ ¿õí³ îá³öÿíêè º íåîá´ðóíòîâà-
íèìè. Öå çà ñóòòþ ï³àð-ïðîãðàìè, ëîçóíãè.
² âñ³ ïîë³òèêè õâîð³þòü âèñîêèì ð³âíåì ïî-
ïóë³çìó. Ïàðò³¿ ïðîïîíóþòü îäíîðàçîâèé êî-
ìóí³çì. Æîäíà ñèëà íå íàìàãàºòüñÿ ñòâîðè-
òè óìîâè, à ëèøå îá³öÿº. Â íåðîçâèíåíèõ
êðà¿íàõ öå çðåøòîþ ïðèçâîäèòü äî àâòîðè-
òàðèçìó”,— ñêàçàâ â³í “Õðåùàòèêó”. Çàïè-
òàííÿ, ÷è íàëåæèòü Óêðà¿íà äî òàêèõ êðà¿í,
çàëèøèëîñÿ áåç â³äïîâ³ä³
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Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â çðîáèòü 
ç Óêðà¿íè Øâåéöàð³þ
ßêùî “ïîìàðàí÷åâ³” ïðèïèíÿòü òèêàòè íàðîäó äóë³
Àíäð³é ÑÅÐÏÀÍÎÊ
“Õðåùàòèê”

Учора на майдані Незалежності
народні деп тати 5- о с ли ання
від Партії ре іонів рочисто по-
відомили, що зібрали 3 мільйо-
ни підписів за проведення все-
раїнсь о о референд м . А -

тивність иян вочевидь додала
соратни ам Ві тора Ян овича
настрою, а том вони б ли
добром морі та сипали доте-
пами.

Ãîëîâà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî â³ää³ëåííÿ
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Âàñèëü Ãîðáàëü ïîâ³äî-
ìèâ, ùî ëèøå ó ñòîëèö³ ç³áðàíî ìàéæå
ñòî òèñÿ÷ ï³äïèñ³â çà ïðîâåäåííÿ ðåôå-
ðåíäóìó ç òðüîõ ïèòàíü: “×è ïîãîäæóºòå-
ñÿ Âè ç òèì, ùîá óêðà¿íñüêà ³ ðîñ³éñüêà
ìîâà ìàëè ñòàòóñ äåðæàâíî¿?”, “×è ïî-
ãîäæóºòåñÿ Âè, ùîá ãîë³â îáëàñíèõ ³
ðàéîííèõ äåðæàäì³í³ñòðàö³é îáèðàëè
ïðÿìèì ãîëîñóâàííÿì?”, “×è ï³äòðèìó-
ºòå Âè íåéòðàëüíèé ñòàòóñ Óêðà¿íè?”, ³
çá³ð ï³äïèñ³â òðèâàº äàë³. “Êèÿíè ìîãëè
áà÷èòè, ùî Õðåùàòèê çîâñ³ì çì³íèâ ñâî¿
êîëüîðè, âñå á³ëüøå ïðèõèëüíèê³â Ïàð-
ò³¿ ðåã³îí³â ó Êèºâ³. Éäåòüñÿ âæå ïðî 
1-2 ì³ñöå. Ì³ôè ïðî òå, ùî Ïàðò³¿ ðåã³î-
í³â íåìàº ó ñòîëèö³, â³ä³éøëè ó ìèíóëå.
Âæå âñ³ ðîçóì³þòü, ùî öå âèãàäêè íàøèõ
îïîíåíò³â”,— äåùî ñàìîâïåâíåíî çàçíà-
÷èâ ïàí Ãîðáàëü.

Íà “ðåã³îíàëüíîìó” ñâÿò³ òðàäèö³éíî
íå îá³éøëîñÿ ³ áåç çàêèä³â íà àäðåñó êîí-

êóðåíò³â. Íàðîäíèé äåïóòàò 5-ãî ñêëè-
êàííÿ Ìèõàéëî ×å÷åòîâ íàçâàâ ïîìàðàí-
÷åâèõ ³ðæàâèìè òà áðåõëèâèìè òà ïîðà-
äèâ ïðèäèâèòèñÿ äî ¿õíüî¿ ñèìâîë³êè.
Ìîâëÿâ, ç³ ñâîº¿ àã³òàö³éíî¿ ïðîäóêö³¿ âî-
íè òèêàþòü íàðîäó äóë³. Ïàí ×å÷åòîâ ñêà-
çàâ, ùî â Øâåéöàð³¿ º ÷îòèðè äåðæàâí³
ìîâè ³ æèâóòü øâåéöàðö³ äóæå äîáðå. “À
ÿêùî òóäè â³äïðàâèòè Þùåíêà, Ëóöåí-
êà, Êèðèëåíêà, Òèìîøåíêî ³ âîíè çàïðî-
âàäÿòü òàì îäíó äåðæàâíó ìîâó, òî ÷åðåç
äâà ðîêè ð³âåíü æèòòÿ çíèçèòüñÿ, ïî÷íó-

òüñÿ îòàê³ ì³òèíãè, äèñêóñ³¿. ×åðåç ÷îòè-
ðè ðîêè Øâåéöàð³ÿ æèòèìå, ÿê ìè”,— çà-
çíà÷èâ Ìèõàéëî ×å÷åòîâ. “ß âàì ñêàæó
êëþ÷îâó ôðàçó. ßêùî äâ³ ëþäèíè ðîç-
ìîâëÿþòü ð³çíèìè ìîâàìè ³ ðîçóì³þòü
îäèí îäíîãî, òî äóðåíü òîé, õòî â÷èòü ³í-
øîãî, ÿêîþ ìîâîþ ðîçìîâëÿòè”,— ðåçþ-
ìóâàâ ïàí ×å÷åòîâ. Ïðîòå ÷è íå çíèêíå
ó Ïàðò³¿ ðåã³îí³â áàæàííÿ çàïðîâàäèòè
äðóãó äåðæàâíó ìîâó îäðàçó ï³ñëÿ âèáî-
ð³â, ïîë³òèê ãàðàíòóâàòè “Õðåùàòèêó” íå
ñòàâ

Партія ре іонів зібрала три мільйони підписів на підтрим зад мано о нею референд м
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Ì³ë³ö³ÿ â³çüìå ó÷àñòü
ó âèáîðàõ

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора оле ія МВС У раїни роз лян ла отовність
міліції забезпеч вати правопорядо період під-
отов и, олос вання та підрах н олосів на по-
зачер ових виборах-2007. Цьо о ро правоохо-
ронці не лише розніматим ть бій и на дільницях,
але й перевірять, чи за онно раїнсь і ромадя-
ни отрим ють соціальн допомо від держави.

3 ì³ëüéîíè 300 òèñÿ÷ óêðà¿íö³â íà ñüîãîäí³ ïåðåáóâàþòü çà
êîðäîíîì. Òàêó öèôðó îçâó÷èëè íà êîëåã³¿. Ðå÷íèê ì³í³ñòåð-
ñòâà Êîñòÿíòèí Ñòîãí³é ïîÿñíèâ “Õðåùàòèêó”, ùî âåëèêà ê³ëü-
ê³ñòü ïîäîðîæóþ÷èõ âèêëèêàº ñòóðáîâàí³ñòü ó êåð³âíèöòâà ì³-
í³ñòåðñòâà. Âî÷åâèäü, íå ëèøå ó ì³ë³ö³îíåð³â, àëå é ïîë³òèê³â.
Çà ïîïåðåäí³ìè ïðîãíîçàìè ïîêàçíèê³â ÿâêè íà âèáîðè-2007,
íàâ³òü 600 òèñÿ÷ ãîëîñ³â áóäå äîñòàòíüî äëÿ ïîäîëàííÿ ïåðåä-
âèáîð÷îãî áàð’ºðó. Îòæå, ÿêùî âñ³, õòî âè¿õàâ, íå âñòèãíóòü
â÷àñíî ïîâåðíóòèñÿ, çàêîíîäàâ÷èé îðãàí âëàäè ìîæå âòðàòèòè
îäðàçó ï’ÿòü ñâî¿õ ôðàêö³é.

Ïðåäñòàâíèê Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ²âàí Ïîïåñêó ïîÿñíèâ “Õðåùà-
òèêó”, ùî çàâäÿêè çì³íàì äî Çàêîíó “Ïðî âèáîðè” ç’ÿâèëàñÿ
ìîæëèâ³ñòü ïåðåâ³ðèòè, ÷è íå ãîëîñóâàâ çàðîá³ò÷àíèí íà áàòü-
ê³âùèí³, ìèþ÷è ïðè öüîìó â³êíà äåñü ó Ôëîðèä³. “Òàì, äå ÿâ-
êà âèáîðö³â ïåðåâèùèòü 65 â³äñîòê³â, îñîáëèâî ÿêùî éäåòüñÿ
ïðî çàõ³äíîóêðà¿íñüê³ îáëàñò³, ìè îáîâ’ÿçêîâî ïåðåâ³ðÿòèìåìî
ðàçîì ç ³íîçåìíèìè ñïîñòåð³ãà÷àìè”,— ñêàçàâ â³í “Õðåùàòè-
êó”.

À âò³ì, öå ùå íå íàéã³ðøå, íà ùî âàðòî ÷åêàòè çàðîá³ò÷àíàì.
Äÿêóþ÷è çì³íàì äî çàêîíó, ì³ë³ö³ÿ öüîãî ðîêó äîáåðåòüñÿ ³ äî
ñóáñèä³é òà ìàòåð³àëüíèõ äîïîìîã, ÿê³ îòðèìóþòü íà áàòüê³â-
ùèí³ çàðîá³ò÷àíè. Ò³, õòî îòðèìóº äîïîìîãó, àëå ïðàöþº çà
êîðäîíîì, áóäóòü çìóøåí³ ïîâåðíóòè ãðîø³.

Ãðîìàäÿí, êîòðèì çà ñîðîê ðîê³â, ÿê³ ïðèéäóòü íà âèáîðè ç

ïàñïîðòîì áåç îáîâ’ÿçêîâî¿ äðóãî¿ ôîòîãðàô³¿, ÷ëåíè âèáîð÷èõ
êîì³ñ³é â³äïðàâëÿòèìóòü äî ïàñïîðòèñò³â. Ó äåíü ãîëîñóâàííÿ
âîíè ÷åðãóâàòèìóòü, ùîá â÷àñíî çàáåçïå÷èòè íàéïåðøèì äî-
êóìåíòîì óñ³õ âèáîðö³â. ×è ñòÿãóâàòèìóòü ç áàæàþ÷èõ ïðîãî-
ëîñóâàòè øòðàô çà íåñâîº÷àñíå âêëåþâàííÿ ôîòîãðàô³¿, íà êî-
ëåã³¿ íå ïîâ³äîìèëè. Îäíàê, çàâäÿêè çàêîíîäàâöÿì, äåðæàâà ó
çáèòêó íå çàëèøèòüñÿ

Ви он вач обов’яз ів міністра вн трішніх справ Михайло Корнієн о
доповів на оле ії відомства про отовність до виборів
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Ó Ì³í³ñòåðñòâ³ âíóòð³øí³õ ñïðàâ
ðîçïîâ³ëè, ÿê éîãî ñï³âðîá³òíèêè
ï³äãîòóâàëèñÿ äî 30 âåðåñíÿ



Áîðîòüáó ç íåëåãàëüíèì àçàðò-
íèì á³çíåñîì êè¿âñüêà âëàäà âè-
âåëà íà äåðæàâíèé ð³âåíü. ²í³-
ö³àòèâó ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³-
äà ×åðíîâåöüêîãî ùîäî çàáîðî-

íè âñòàíîâëåííÿ ³ãðîâèõ àâòî-
ìàò³â íà â³äñòàí³ ìåíøå í³æ ñòà
ï’ÿòäåñÿòè ìåòð³â â³ä ïðèì³ùåíü
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ó÷îðà ï³ä-
òðèìàëà é Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â. Ñå-

ðåä ãàñåë — “ó ñòîëèö³ íå ïî-
âèííî áóòè ì³ñöÿ ãðàëüíèì çà-
êëàäàì” òà “ì³ñüêèé áþäæåò ìî-
æå áåçáîë³ñíî íàïîâíþâàòèñÿ íå
çà êîøòè “á³çíåñó íà ñëüîçàõ”.

Ïðèõèëüíèêè á³ëî-áëàêèòíèõ
âèìàãàëè âñòàíîâèòè êîíòðîëü
çà ë³öåíçóâàííÿì çàë³â ³ãðîâèõ
àâòîìàò³â, âèñåëèâøè ¿õ çà ìåæ³
ñòîëèö³. Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â ââàæàº,
ùî ãðàëüíèé á³çíåñ ìàº çìåíøè-
òè ñâî¿ “ìàðîäåðí³” àïåòèòè.

“Ïåðøèé êðîê çðîáèëà ì³ñüêà
ðàäà. Öå — îáìåæåííÿ ñòîñîâíî

ðîçì³ùåííÿ á³ëÿ çàêëàä³â îñâ³-
òè. Ìè ââàæàºìî, ùî ñïðàâæí³ì
âèõîäîì áóäå ðàäèêàëüíå ð³øåí-
íÿ ç ïðèâîäó çàêðèòòÿ öüîãî á³ç-
íåñó â Êèºâ³”,— çàÿâèâ ãîëîâà
êè¿âñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿ ðå-
ã³îí³â Âàñèëü Ãîðáàëü.

Òàêî¿ æ äóìêè äîòðèìóºòüñÿ
ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðà-
äè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ ³ ñïîð-
òó Âîëîäèìèð Ô³ë³ïïîâ, ÿêèé
ââàæàº, ùî çàë³â ãðàëüíèõ àâòî-
ìàò³â ó Êèºâ³ á³ëüøå, í³æ ïðî-
äóêòîâèõ ìàãàçèí³â. “Òîìó êðà-

ùå çðîáèòè ñîö³àëüí³ îá’ºêòè
äëÿ ïåíñ³îíåð³â çàì³ñòü ãðàëü-
íèõ çàêëàä³â”,— çàçíà÷èâ â³í.

Òàêîæ ïðèõèëüíèêè Ïàðò³¿ ðå-
ã³îí³â ïîïðîñèëè ì³ñüêó âëàäó
âñòàíîâèòè ñóâîð³ øòðàôè çà
ïîðóøåííÿ ãðàëüíèì á³çíåñîì
÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

Íàãàäàºìî, ùî ï³ä ÷àñ 649 ïå-
ðåâ³ðîê ó ñòîëèö³ âèÿâëåíî 394
ïîðóøåííÿ â ðîáîò³ ðîçâàæàëü-
íèõ çàêëàä³â. Â³äòàê, 209 ãðàëü-
íèõ àâòîìàò³â, êîòð³ íå ìàëè ë³-
öåíç³é, äåìîíòóâàëè

Äðóãèé ôðîíò ïðîòè 
ãðàëüíîãî á³çíåñó
Êè¿âñüêà ì³ñüêà îðãàí³çàö³ÿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ï³äòðèìàëà ³í³ö³àòèâè ì³ñüêîãî ãîëîâè
Учора Партія ре іонів підтримала ініціатив місь о о
олови Леоніда Черновець о о щодо боротьби з неза-
онним ральним бізнесом Києві. Серед асел — "
столиці не повинно б ти місця ральним за ладам". У
мин л п'ятницю на розширеном засіданні оле ії
КМДА б ло роз лян то питання про посилення бороть-
би з неза онним ральним бізнесом.

Âò³ì, êèÿí ³ íå òàê³ ëÿêàëè, òà
íå çëÿêàëè. ² îá³öÿíîê âîíè íà-
ñëóõàëèñÿ á³ëüøå, í³æ, ìîæëè-
âî, âñ³ óêðà¿íö³ ðàçîì âçÿò³. ×è-
òàþòü âîíè ëîçóíãè ð³çíèõ ïàð-
ò³é, ïîñì³õàþòüñÿ ³ éäóòü ñîá³ ó
ñïðàâàõ äàë³, äóìàþ÷è: “Ïîæè-
âåìî, ïîáà÷èìî”...

À îò ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ âèð³øèëè
â³äïîâ³ñòè íà çàç³õàííÿ ë³äåðà
“Íàðîäíî¿ ñàìîîáîðîíè”, ÿêà
íàñïðàâä³ â³ä “îáîðîíè” ïåðå-
éøëà â íàñòóï... íà êð³ñëî ìåðà.
Çîêðåìà, çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé âè-
çíàâ, ùî Ëóöåíêî ìîæå ñòàòè
ìåðîì ñòîëèö³, àëå “ò³ëüêè çà
óìîâè, ùî îáèðàòèìóòü ïñèõ³÷-
íî õâîð³ ëþäè òà ïàö³ºíòè ïñè-
õîíåâðîëîã³÷íèõ äèñïàíñåð³â”.
“Ó ïðàâîâèõ ªâðîïåéñüêèõ äåð-
æàâàõ ç ïîáóäîâàíèì ãðîìàäÿí-
ñüêèì ñóñï³ëüñòâîì ïðåòåíäåíò
ó êàíäèäàòè äî ïàðëàìåíòó îáî-
â’ÿçêîâî ïðîõîäèòü ìåäè÷íå îá-
ñòåæåííÿ íàðêîëîãà òà ïñèõ³àò-
ðà, ³ ëèøå ï³ñëÿ öüîãî âèð³øóº-
òüñÿ ïèòàííÿ ïðî ðåºñòðàö³þ
ö³º¿ îñîáè ÿê êàíäèäàòà â äåïó-
òàòè”,— çàçíà÷èâ â³í ³ äîäàâ, ùî
“ÿêáè òàêà æ íîðìà áóëà ³ â
óêðà¿íñüêîìó çàêîíîäàâñòâ³, òî
Ëóöåíêî áóâ áè ïîçáàâëåíèé
ïðàâà áàëîòóâàòèñÿ”.

Âî÷åâèäü, íàÿâí³ñòü ó âèáîð-
÷îìó ñïèñêó ï³ä ïåðøèì íîìå-

ðîì òàêîãî “ôðóêòà”, ÿê Ëóöåí-
êî, çíèæóº ðåéòèíã ö³º¿ ïîë³òè÷-
íî¿ ñèëè òà çàâäàº óäàð òèì äåð-
æàâîòâîðöÿì òà ïàòð³îòàì, ÿê³ º
ó ñïèñêó âèáîð÷îãî áëîêó “Íà-
øà Óêðà¿íà”.

Íà íåçðó÷íå çàïèòàííÿ, ÷îìó
Þð³é Ëóöåíêî âçÿâ äî ñâîº¿
êîìàíäè êîëèøíüîãî ìåðà Êè-
ºâà, çíàº â³äïîâ³äü çàñòóïíèê
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ²ðå-
íà Ê³ëü÷èöüêà. Ñüîãîäí³ â ³í-
òåðâ’þ “Õðåùàòèêó” âîíà çàÿâè-
ëà, ùî ïîë³òè÷íèé ïåíñ³îíåð
ç’ÿâèâñÿ ó ñïèñêó ÍÓ—ÍÑ ëè-
øå òîìó, ùî åêñ-ìåð ìàº ÷³òêî
íàïðàöüîâàíó ñõåìó “äåðèáàíó”
êè¿âñüêîãî ìàéíà. Âî÷åâèäü, íå
ïðàöþâàòè æ íà áëàãî êèÿí
ðâåòüñÿ äî âëàäè “ïîìàðàí÷åâà”
êîìàíäà! Ïàí Îìåëü÷åíêî çíàº,
ùî ùå â ñòîëèö³ ìîæíà ïðîäà-
òè àáî ïðèâàòèçóâàòè. Ñóäÿ÷è ç
óñüîãî, â öüîìó ïîãëÿäè íà æèò-
òÿ åêñ-ìåðà ³ åêñ-ì³í³ñòðà ñï³â-
ïàäàþòü.

“Îìåëü÷åíêî çàâæäè íåáåçêî-
ðèñëèâî ñòàâèâñÿ äî êîìóíàëü-
íîãî ìàéíà,— ñêàçàëà ïàí³ ²ðå-
íà,— ïðî öå ñâ³ä÷àòü î÷åâèäí³
ôàêòè. Ó ñïàäîê â³ä Îëåêñàíäðà
Îëåêñàíäðîâè÷à çàëèøèëèñÿ
âñüîãî ëèøå òðè ðèíêè, ðîçïðî-
äàíî á³ëüøå ÷îòèðüîõ äåñÿòê³â
ìåäè÷íèõ óñòàíîâ, à çàì³ñòü 90%
ãàñòðîíîì³â, õë³áíèõ ³ ìîëî÷íèõ
ìàãàçèí³â ç’ÿâèëèñÿ ³ãðîâ³ àâòî-

ìàòè òà ìàãàçèíè äîðîãîãî îäÿ-
ãó. Ïîä³áíà äîëÿ ñï³òêàëà ³ çåì-
ëþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ë³êàðí³, â
íàðîä³ â³äîìó ÿê “Æîâòíåâà”.
Íà äóìêó ïàí³ Ê³ëü÷èöüêî¿,
Þð³é Ëóöåíêî ñïî÷àòêó ïåðå-
øêîäæàâ ðîçñë³äóâàííþ ñïðàâè
“Åë³òà-Öåíòðó” íà ïîñòó ì³í³ñ-
òðà ÌÂÑ, à íèí³ áóäóº íîâ³ ïëà-
íè ùîäî òîãî, ÿê â³ä³áðàòè ó êè-
ÿí ¿õíþ âëàñí³ñòü.

ßê âèÿâèëîñÿ, ñîö³îëîãè òà-
êîæ ââàæàþòü, ùî Þð³é Ëóöåí-
êî íå ï³äâèùóº ðåéòèíãè ñâîº¿
ïîë³òè÷íî¿ ñèëè, à íàâïàêè, òÿã-
íå ñîþç “ÍÓ—ÍÑ” äîíèçó. Çîê-
ðåìà, íåçàëåæíèé ñîö³îëîã Ãå-
îðã³é Ðîìàíåíêî ïåðåêîíàíèé,
ùî ëþäè íå ñõî÷óòü â³ääàâàòè
ñâî¿ ãîëîñè çà “ÍÓ—ÍÑ” âèíÿò-

êîâî ÷åðåç ïàíà Ëóöåíêà. “Íà-
â³òü ÿêùî ó éîãî ð³äíîìó ì³ñò³
Ð³âíîìó æîäíîãî ðàçó éîìó íå
íàäàâàëè ï³äòðèìêè, òî ùî ãî-
âîðèòè ïðî ìåøêàíö³â Óêðà¿íè?
Òàê, Þð³é Ëóöåíêî áàëîòóâàâñÿ
ó íàðîäí³ äåïóòàòè ïî îäíîìàí-
äàòíîìó îêðóãó, àëå àí³ íà âè-
áîðàõ ó 1994, àí³ íà âèáîðàõ ó
1998 â³í íå ïðîéøîâ. Íà îñòàí-
í³õ âèáîðàõ ó Ð³âíåíñüêó îáëàñ-
íó ðàäó ó 2006 ðîö³ ñîö³àë³ñòè,
äðóãèì íîìåðîì ó ñïèñêó ÿêèõ
ñòîÿâ Þð³é Ëóöåíêî, íàáðàëè
ëèøå 6%”,— ïîâ³äîìèâ Ãåîðã³é
Ðîìàíåíêî. Íàñåëåííÿ íå ìàòè-
ìå áàæàííÿ ï³äòðèìóâàòè ëþäè-
íó, êîòðà òàê ÷àñòî ì³íÿëà ñî-
þçíèê³â, â³äìîâëÿëàñÿ â³ä ñâî¿õ
ñë³â, ãîâîðèëà îäíå, à ðîáèëà ³í-

øå. Îòæå, âëàñíà ïîë³òè÷íà
êàð’ºðà Þð³þ Ëóöåíêó íå äóæå
âäàâàëàñÿ. À òîìó â³í âèð³øèâ
ïîïðàöþâàòè ó ïîë³òè÷íîìó
íàéì³ â îë³ãàðõ³â. Ñàìå íîâîãî
ãîñïîäàðÿ ïîë³òïðîåêòó ï³ä íà-
çâîþ “Þð³é Ëóöåíêî” — îë³ãàð-
õà Äàâèäà Æâàí³þ âèáîðö³ ìîã-
ëè ïîáà÷èòè íà îñòàííüîìó ì³-
òèíãó ó Êèºâ³ á³ëÿ ê³íîòåàòðó
“Ôëîðåíö³ÿ”. “Êåð³âíèöòâî”
ïåðåâ³ðÿº äîö³ëüí³ñòü âèòðàò”,—
âèñëîâèâ ñâîþ çäîãàäêó ïîë³òî-
ëîã “Õðåùàòèêó” ³ êîíñòàòóâàâ
äàë³: “Øâèäøå çà âñå, Þð³é Ëó-
öåíêî ðîçòðàòèâ áþäæåò, íàäà-
íèé îë³ãàðõîì”. Ïðî òå, ÿê ðîç-
êðàäàòè ãðîø³ ñïîíñîð³â, ïàí
Æâàí³ÿ, âî÷åâèäü, çíàº íå ç 
÷óæèõ ñë³â

Þð³é Ëóöåíêî — ìåð ïàö³ºíò³â 
ïñèõîíåâðîëîã³÷íèõ 
äèñïàíñåð³â
Îë³ãàðõè ðâóòüñÿ äî âëàäè â ñòîëèö³, ïðèêðèâàþ÷èñü êîëèøí³ì ì³í³ñòðîì
Òåòÿíà ÌÅËÜÍÈ×ÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

С іль и їх — тих, що понад се бажають посидіти
ріслі иївсь о о місь о о олови? Здається, перелі
андидатів не с інчиться ні оли. Адже та им теплим
ви лядає це місце, особливо з надто холодних для ве-
ресня в лиць, переповнених а ітаторами. Том , напев-
не, на столичних передвиборних мітин ах та часто л -
нає за ли до зміни иївсь ої влади. Найбільше ця
ідея, здається, сподобалася першом номер спис
НУ—НС Юрію Л цен . А що? Від бри адира на львів-
сь ом заводі до иївсь о о пана- радоначальни а — і
справді непо ана ар'єра! Це, видно, і є справжня ме-
та "хлопця з народ ". І під от вався він добре: з одних
бі -бордів с воро дивиться на иян, за ли аючи зміни-
ти влад в Києві і в У раїні, а з інших ла а по аз є.
Мовляв, олос йте за мене, майб тньо о иївсь о о
мера, а то ірше б де!

По вираз обличчя Юрія Л цен а відраз є зроз млим йо о політичний діа ноз
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Êè¿â áåç ïîë³òèêè
Ó÷àñíèêè êðóãëîãî ñòîëó â “Õðåùàòèêó” ðÿòóâàëè ñòîëèöþ â³ä ïîë³òè÷íî¿ ÷óìè

Ïåòðî ÙÅÐÁÈÍÀ,
â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà òèæíåâèêà

“Óêðà¿íñüêà ñòîëèöÿ”:
— Ïèòàííÿ, âèíåñåí³ íà ñüîãîäí³øíº

îáãîâîðåííÿ, º íàäçâè÷àéíî âàæëèâèìè
äëÿ êîæíîãî ç íàñ. ßê óðÿòóâàòè Êè¿â â³ä
òàê çâàíî¿ ïîë³òè÷íî¿ ÷óìè? Õòî ïîâèíåí
â³äøêîäîâóâàòè çáèòîê, çàâäàíèé Êèºâó
ïåðåäâèáîð÷îþ àã³òàö³ºþ? ßê ðîçâ’ÿçàòè
ïðîáëåìó íåçàðåºñòðîâàíèõ “òðóäîâèõ ì³ã-
ðàíò³â”? ß ïåðåêîíàíèé, ùî êîæíîìó ç
ïðèñóòí³õ òóò ñüîãîäí³ º ùî ñêàçàòè, ³ æóð-
íàë³ñòàì áóäå ö³êàâî ïî÷óòè äóìêè ó÷àñ-
íèê³â îáãîâîðåííÿ.

Äìèòðî ÊÎÐ×ÈÍÑÜÊÈÉ,
ë³äåð ïàðò³¿ “Áðàòñòâî”:
— ß ïî÷àâ çàéìàòèñÿ ïîë³òèêîþ ó Êè-

ºâ³ ùå ç ñåðåäèíè 1980-õ ðîê³â. Îäíàê ìå-
í³ ïîäîáàºòüñÿ ñàìà ³äåÿ — Êè¿â áåç ïî-
ë³òèêè. ² âë³òêó äîâåëîñÿ íàâ³òü îïóáë³êó-
âàòè ê³ëüêà ìàòåð³àë³â íà öþ òåìó. Òå, ùî
ìè ñüîãîäí³ ñïîñòåð³ãàºìî íà êè¿âñüêèõ
âóëèöÿõ,— öå ñèìóëÿòèâíà ïîë³òèêà, ò³ñ-
íî ïîâ’ÿçàíà ç ãðîøèìà. ²ñíóþòü àäì³í³ñ-
òðàòèâí³ ô³íàíñîâ³ óãðóïîâàííÿ, ÿê³ òàê
÷è ³íàêøå çàðîáëÿþòü íà ïîë³òèö³ àáî ðîç-
ãëÿäàþòü ïîë³òèêó ÿê ³íñòðóìåíò äëÿ âò³-
ëåííÿ ñâî¿õ ô³íàíñîâèõ àìá³ö³é. Óñå, ùî
ðîáèòüñÿ â ïëàí³ ñèìóëÿòèâíî¿ ïîë³òèêè,—
á³çíåñ-ïðîåêòè. ×îìó ìè ïîâèíí³ ïîòåð-
ïàòè â³ä ÷è¿õîñü á³çíåñ-ïðîåêò³â? Õàé çà
öå ïëàòÿòü ³ êèÿíàì, à íå ò³ëüêè âëàñíèì
âèáîð÷èì øòàáàì, ïîë³òòåõíîëîãàì. ßê-
ùî öå ñïðàâæíº âîëåâèÿâëåííÿ ãðîìàäÿí,
òî âîíî çàâæäè â³äáóâàºòüñÿ íåñàíêö³îíî-
âàíî, íåçàëåæíî â³ä òîãî, çàâàæàº êîìóñü
÷è í³. Âñå ìàº áóòè â ³íòåðåñàõ êèÿí, ùîá
êèÿíè ìîãëè âèñóíóòè íå ñò³ëüêè ïîë³òè÷-
í³, à, ñêîð³ø, ô³íàíñîâ³ ïðåòåíç³¿ äî îðãà-
í³çàòîð³â. Ìè äîáðå ðîçóì³ºìî, ùî âñå öå
â³äáóâàºòüñÿ ó öåíòð³ ñòîëèö³, ÿêèé ïðè-
çíà÷åíèé äëÿ êóëüòóðíî¿, ì³ñüêî¿ êîìóí³-
êàö³¿. Â³í íå ïðèñòîñîâàíèé íèí³ äëÿ öüî-
ãî, áî çàéíÿòèé. Ðîçâ’ÿçàííÿì ö³º¿ ïðîá-
ëåìè áóëî á âèíåñåííÿ öåíòðàëüíèõ óñòà-
íîâ çà ìåæ³ öåíòðó ì³ñòà. Âñÿ îòà ïóáë³êà
æèâå ó Êîí÷³-Çàñï³, Êîí÷³-Îçåðí³é,
óçäîâæ Îáóõ³âñüêî¿ òðàñè. Òóäè, ³ìîâ³ðíî,
ïîòð³áíî âèíåñòè ³ ¿õíþ ðîáîòó. À â ïðè-
ì³ùåíí³ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â ÷óäîâî á ðîç-
ì³ñòèëàñÿ äèòÿ÷à ë³êàðíÿ, â Àäì³í³ñòðàö³¿
Ïðåçèäåíòà äîáðå ïî÷óâàâñÿ á öåíòð
þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³ ³ì. ìàéîðà Ìåëüíè-
÷åíêà. Ó Âåðõîâí³é Ðàä³ ìîãëà á áóòè ö³-
êàâà äèñêîòåêà àáî êëóá ë³òí³õ ³íòåë³ãåí-
ò³â. Çîâñ³ì íå ïîòð³áíî â öåíòð³ ì³ñòà òðè-
ìàòè îðãàíè öåíòðàëüíî¿ âëàäè. Äëÿ íèõ

ìàþòü áóòè ñïåö³àëüíî â³äâåäåí³ ì³ñöÿ, íà-
ïðèêëàä, á³ëÿ Ê³ëüöåâî¿ äîðîãè.

Âàëåð³é Ï²ËÜÃÓÍ,
ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Ñî-

ö³àë³ñòè÷íîãî êîíãðåñó ìîëîä³:
— ß äóìàþ, ùî âëàäó áóäå äîâîë³ ñêëàä-

íî âèò³ñíèòè ç òèõ êàá³íåò³â, ÿê³ âîíè çàé-
íÿëè. Ñêîð³ø çà âñå, âëàäà ïðèéìå ð³øåí-
íÿ ïðî ðåçåðâàö³þ Ìàéäàíó. Ìàéäàí áóâ
êóëüì³íàö³ºþ óñ³õ ïîä³é 1991—2007 ðð. Óñ³
ó÷àñíèêè áóäü-ÿêî¿ àêö³¿ íàìàãàþòüñÿ çðî-
áèòè êîìôîðòíèìè óìîâè ïðîæèâàííÿ,
îñîáëèâî ÿêùî âîíè òðèâàë³. Äëÿ öüîãî
ïîòð³áíî â³äâîäèòè ïàðê, ìîæëèâî, Äðóæ-
áè íàðîä³â ïåðåéìåíóâàòè íà Äðóæáè ïàð-
ò³é ³ çðîáèòè äëÿ êîæíîãî ïîë³òè÷íîãî
îá’ºäíàííÿ ñâ³é ñåãìåíò ÷è êàðòó òàì ïî-
ñòàâèòè. Öåíòð äëÿ öüîãî íå ïðèñòîñîâà-
íèé, òàì óæå íåìàº òîãî ãðàí³òó, ùî áóâ
êîëèñü, òîæ íåìàº ³ ò³º¿ àóðè. Öå ïðîáëå-
ìà á³ëüøå ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é. ×îìó â êîø-
òîðèñàõ àêö³é íå ïåðåäáà÷åíî âèòðàò íà
ïðèáèðàííÿ ñì³òòÿ?

²ðèíà ÀÍÒÈÏÅÍÊÎ,
íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè V ñêëèêàííÿ:
— Ó Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çàçíà÷åíî, ùî

êîæíèé ãðîìàäÿíèí ìàº ïðàâî íà ñâîáî-
äó ñëîâà òà â³ëüíå âîëåâèÿâëåííÿ. Ïðîá-
ëåìà ñì³òòÿ, ùî çàëèøàºòüñÿ ï³ñëÿ óñ³õ àê-
ö³é, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ ó Êèºâ³, ³ ïñèõîëî-
ã³÷íîãî áðóäó — óñå º! Ïîë³òè÷íà êóëüòó-
ðà äàº íàì ìîæëèâ³ñòü áóòè òîëåðàíòíè-
ìè. ß õî÷ó íàãàäàòè, ùî íà ïî÷àòêó 

1990-õ ðîê³â, êîëè ðîçâàëþâàâñÿ Ðàäÿí-
ñüêèé Ñîþç, óñå öå òàêîæ áóëî. Òàê ñàìî
ãîâîðèëè: äàâàéòå ïåðåíåñåìî íàøèõ ìîæ-
íîâëàäö³â â ³íø³ ì³ñòà, íàñòàâèìî ë³êà-
ðåíü äå ò³ëüêè ìîæíà. Àëå ìèíóëî áàãàòî
ðîê³â ³ í³÷îãî íå çì³íèëîñÿ. ª òàê çâàíèé
ìåòîä ï³äñàäíî¿ êà÷êè, êîëè çàì³ñòü âàæ-
ëèâî¿ ïðîáëåìè ïîðóøóºòüñÿ ³íøà — ìåíø
ãîñòðà. Ïèòàííÿ, ÿêå ìè òóò îáãîâîðþºìî,
â³ä³éäå íà äðóãèé ïëàí, ÿêùî ì³ñüêà âëà-
äà óñå æ òàêè âèçíà÷èòü ò³ ì³ñöÿ, äå ëþ-
äÿì ìîæíà áóäå çáèðàòèñÿ ³ âèñëîâëþâà-
òè, çã³äíî ç Êîíñòèòóö³ºþ, ñâî¿ ïîë³òè÷í³
óïîäîáàííÿ. Ìè ñüîãîäí³ çàéøëè âæå òàê
äàëåêî, ùî áðóä ïåðåâàæàº ñàì ñåíñ æèò-
òÿ. Öå ïðîáëåìà íå ò³ëüêè Êèºâà, à é ³í-
øèõ âåëèêèõ ³ ìàëèõ ì³ñò. Ïîë³òè÷íà êóëü-
òóðà, ïîë³òè÷íå æèòòÿ çíà÷íîþ ì³ðîþ âè-
çíà÷àþòüñÿ ³ òàêèìè êðóãëèìè ñòîëàìè. ß
õî÷ó ïîäÿêóâàòè îðãàí³çàòîðàì, ïðåñ³. Êî-
æåí äåíü äî íàøî¿ ñòîëèö³ ïðè¿æäæàþòü
ëþäè ç ªâðîïè, Àìåðèêè, Àç³¿ ³ òó êóëü-
òóðó, ùî áà÷àòü ó íàñ, íåñóòü äàë³.

Â³òàë³é ×ÅÐÍßÕ²ÂÑÜÊÈÉ,
ãîëîâíèé êîîðäèíàòîð ãðîìàäñüêî¿ îðãà-

í³çàö³¿ “Ôîðóì ïîðÿòóíêó Êèºâà”:
— Ìè íå ìîæåìî åëåìåíòàðíî íàâåñòè

ëàä íà âóëèöÿõ, óñþäè â Êèºâ³ ñòîÿòü ãåí-
äåëèêè. Êèÿí çíà÷íî ìåíøå äðàòóþòü àã³-
òàö³éí³ íàìåòè, àí³æ îòà áðóäíîòà. Ñòàö³î-
íàðíèé íàìåò ëåãêî äåìîíòóºòüñÿ, à îñü
ñïðîáóéòå ïðèáðàòè ãåíäåëèê àáî íåçà-
êîííèé ê³îñê. Ñòîÿòü ñîá³ áåç íîìåð³â òà
äîêóìåíò³â.

Ñüîãîäí³ â íàñ äâà ç ïîëîâèíîþ ì³ëü-
éîíè íåçàðåºñòðîâàíèõ ãðîìàäÿí. Öå çà-
ãðîçà íàö³îíàëüí³é áåçïåö³ Óêðà¿íè. Ö³
ëþäè ïðàöþþòü ó ñòðàøíèõ óìîâàõ, æè-
âóòü ó áàðàêàõ, ìàéæå ó íåëþäñüêèõ óìî-
âàõ, à öå äæåðåëî ïîøèðåííÿ åï³äåì³é, òî-
ãî æ òóáåðêóëüîçó. Öå ðàêîâà ïóõëèíà
Óêðà¿íè. Êè¿â — íå ãóìîâèé!

Ñâ³òëàíà ÑÎÐÎÊ²ÍÀ,
êðåàòèâíèé äèðåêòîð, ãîëîâíèé äèçàéíåð

ñàëîíó “Ñàä êàïåëþøê³â”
— ß ºäèíèé òóò ïðåäñòàâíèê ìèñòåö-

òâà ³ õîò³ëà á çàçíà÷èòè, ùî íàì, ëþäÿì
ìèñòåöòâà, âåñü òîé áðóä, ì³øàíèíà, ïî-
ë³òè÷íèé ôåºðâåðê äóæå çàâàæàº ïðàöþ-
âàòè ³ òâîðèòè. ß âçàãàë³ íå çàéìàþñÿ
ïîë³òèêîþ, àëå ÿ êèÿíêà, ³ ñàìå òîìó
òóò. Äóæå ëþáëþ ñâîº ì³ñòî. Äèâëþñÿ
çâåðõíüî íà òå, ÿê ïîë³òèêè ìåòóøàòü-
ñÿ. ß ëþäèíà ìèñòåöòâà, ³ ìîÿ ìåòà —
íàä³òè íà æ³íêó êàïåëþøîê. Êàïåëþ-
øîê — öå ñèìâîë äóõîâíîñò³. ²äåàëüíà
ãàðìîí³éíà äåðæàâà — òà, â ÿê³é ïîë³-
òèê³â íå ÷óòè ³ íå âèäíî. Ì³é ñàëîí íà
Ïîäîë³, é òàì áà÷ó áðóä. Êè¿â — äóæå
êðàñèâå ì³ñòî, à íàìåòè ïðîñòî ñïîòâî-
ðþþòü éîãî.

Îëåêñàíäð Á²ËÅÖÜÊÈÉ,
ïðåçèäåíò ªâðîïåéñüêîãî ðóõó â Óêðà-

¿í³:
— Ùîá ïîçáàâèòè Êè¿â ïîë³òèêè, ïî-

òð³áíî íàâ³òü ïåðåíåñòè ñòîëèöþ â ³íøå
ì³ñöå. À îñê³ëüêè Êè¿â º ñòîëèöåþ Óêðà-
¿íè, â³í æèòè íå ìîæå áåç ïîë³òèêè. Ùî
ñòîñóºòüñÿ ì³ãðàö³¿, òî ó ìåíå ïðîïîçè-
ö³ÿ: âèçíà÷èòè, õòî äå íàðîäèâñÿ, ³ â³ä-
ïðàâèòè óñ³õ äîäîìó. Òîä³ ³ ìåð çâ³äñè
ïî¿äå. Ìè âñ³ âçàãàë³ ÷îãî òóò ñèäèìî,
ïîëîâèíà ç òèõ, õòî òóò çà ñòîëîì, íà-
ïåâíî, íàðîäèëèñÿ íå â Êèºâ³.

Êàçáåê ÁÅÊÒÓÐÑÓÍÎÂ,
ðàäíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ç ïè-

òàíü ñâîáîäè ñëîâà òà ³íôîðìàö³¿:
— Ìåíå ñïðàâä³ äóæå ðàäóº òåçà Äìèò-

ðà Êîð÷èíñüêîãî ïðî òå, ùî ïîòð³áíî
âèíåñòè äåðæàâí³ îðãàíè êóäèñü íà Ê³ëü-
öåâó. Àëå ÿ âñå æ òàêè ïîïðîøó ñêîí-
öåíòðóâàòè óâàãó íà òîìó, õòî æ òàêèé
êèÿíèí, ùî æ òàêå Êè¿â, á³ëüøîþ ì³-
ðîþ, í³æ íà ïîë³òèö³! Ñêàæ³òü, áóäü ëàñ-
êà, ÷è ïîâèííà ìåð³ÿ ïðîâåñòè àã³òàö³é-
íó êàìïàí³þ ñåðåä êèÿí ç ïðèâîäó òîãî,
ùî âîíè ìàþòü äî 2012 ðîêó çì³íèòèñÿ,
ñòàòè àêòèâí³øèìè — õàé íå â ïîë³òè÷-
íîìó ñåíñ³, à â êóëüòóðíîìó — æâàâî îá-
ãîâîðþâàòè ì³ñüê³ ïðîáëåìè. Íàâ³òü òå,
÷è âèñåëÿòè òîé æå Êàáì³í àáî ìåðà. Àëå
æ ìåð — öå ñòàá³ëüíà ëþäèíà, êîíñòàí-
òà. Õî÷à á õòî áóâ íà ö³é ïîñàä³, éîìó
îäíàê äîâåäåòüñÿ òàê³ ïðîáëåìè ðîçâ’ÿ-
çóâàòè.

ß íå ì³ñüêà âëàäà, ÿ ðàäíèê ìåðà íà
ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ, ëþäèíà æóðíàë³ñò-
ñüêîãî ñêëàäó. Àëå ââàæàþ, ùî âëàäà ïî-
âèííà ïîäóìàòè, ÿê äîïîìîãòè êèÿíàì.
Îñü íàá³ð ïðàâèë, âèêîíàííÿ ÿêèõ âåäå
äî óñâ³äîìëåííÿ ñåáå ÿê êèÿíèíà. Íà-
ïðèêëàä, ÿ ïåð³îäè÷íî ñï³ëêóþñÿ ç ìå-
ðîì, ³ â³í êàæå: “ß ãîëîâíèé äâ³ðíèê ó
öüîìó ì³ñò³”. Ìè ñòàâèìî çàïèòàííÿ: ÷è
ïîâèíåí áóòè ð³çíèé ð³âåíü äëÿ ïðè¿æä-
æèõ ³ íåïðè¿æäæèõ ó ñïëàò³, ñêàæ³ìî,
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã? Íàñïðàâä³ á³ëüøå
ïîëîâèíè ÷àñó, çîêðåìà ³ â ì³ñüêäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿, çàéìàþòüñÿ âèð³øåííÿì
ïîë³òè÷íèõ ïèòàíü, ìè áà÷èìî, ùî ïî-
ë³òè÷íà ³íòîíàö³ÿ ï³ä ÷àñ ðîçâ’ÿçàííÿ
âàæëèâèõ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì ïðåâà-
ëþº

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ, 
Ìèêîëà ÒÈÌ×ÅÍÊÎ (ôîòî)
“Õðåùàòèê”
17 вересня реда ції азети "Хрещати " відб вся традиційний р -
лий стіл на тем : "Київ без політи и, методи боротьби з "політичними
т ристами". Учасни и — політи и, представни и льт ри та ромад-
сь их ор анізацій — об оворили проблеми "політичної ч ми", нецивілі-
зованої політичної а ітації та питання "тр дових мі рантів" Києві.
Модератором р ло о стол вист пив в. о. оловно о реда тора тиж-
неви а "У раїнсь а столиця" Петро Щербина.
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Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Цими вихідними заст п-
ни олови КМДА Ірена
Кільчиць а хрестила свою
дитин . Вона вже півро
є мамою і ще довше —
християн ою. Настав час
провести традиційний
цер овний обряд, і шес-
тимісячн Моні
похрестили в цер ві.

Çàñòóïíèê ìåðà Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà
äíÿìè ïðîâåëà íàä ñâîºþ äèòè-
íîþ òðàäèö³éíèé ðåë³ã³éíèé îá-
ðÿä. Ìèíóëî¿ ñóáîòè ²ðåíà Ê³ëü-
÷èöüêà ïîõðåñòèëà ñâîþ äîíüêó
Ìîí³êó, ÿêà ç’ÿâèëàñÿ íà ñâ³ò 18
ëþòîãî. Çàñòóïíèê ìåðà Êèºâà
²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà çàõîò³ëà, ùîá
¿¿ äîíüêà áóëà òàêîþ æ, ÿê âîíà.
“ß — õðèñòèÿíêà. Ìåíå òåæ áàòü-
êè õðåñòèëè ó äèòèíñòâ³”,— ç³-
çíàëàñÿ ìàòè ìàëåíüêî¿ Ìîí³êè.

Óðî÷èñòîñò³ ïðîâåëè ó ïåðøî-

ìó ïðàâîñëàâíîìó õðàì³ Êè¿â-
ñüêî¿ Ðóñ³ — ²ëë³íñüê³é öåðêâ³,
ùî íà Ïîäîë³. Õðåùåíîþ ìà-
ò³ð’þ ð³äíî¿ äîíüêè ²ðåíè Ê³ëü-
÷èöüêî¿ ñòàëà äðóæèíà ìåðà ñòî-
ëèö³ Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî.
Ñàìå Àë³í³ Àéâàçîâ³é-×åðíî-
âåöüê³é Ê³ëü÷èöüêà äîâ³ðèëà
ñâîþ ºäèíó äîíüêó. Á³çíåñ-ëåä³
äðóæèëè ùå äî òîãî, ÿê ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà ñòàëà çàñòóïíèêîì
ì³ñüêîãî ãîëîâè. Òîæ âèá³ð õðå-
ùåíî¿ ìàòåð³ äëÿ íåìîâëÿòè Ìî-
í³êè íå ñòàâ íàäòî âåëèêîþ íå-
ñïîä³âàíêîþ. Àë³íà Àéâàçîâà-
×åðíîâåöüêà ³ç çàäîâîëåííÿì
ïîõðåñòèëà äîíüêó Ê³ëü÷èöüêî¿
òà º ùàñëèâîþ ç òîãî, ùî òåïåð
ó íå¿ º õðåùåíèöÿ. Ìîí³êà ïå-
ðåíåñëà ïðîöåäóðó áåç äèòÿ÷èõ
ñë³ç òà ñêàíäàë³â. Äèòèíêà âåëà
ñåáå ìóæíüî, ÿê ³ ¿¿ ìàòè. Òîæ
ñâÿùåííèé îáðÿä â³äáóâñÿ ÿê-
íàéêðàùå. Óâàãó ä³â÷èíêè ïðè-
âåðíóâ ñâÿùåíèê, à áëèñêó÷å çî-
ëîòèñòå îçäîáëåííÿ â³âòàðÿ âî-
íà ðîçäèâëÿëàñÿ ç îñîáëèâîþ
óñì³øêîþ. Ó ïåðåðâàõ ïðîöåäó-
ðè ä³â÷èíêà ëèøå òÿãëàñÿ äî
óëþáëåíî¿ ñîñêè

Íåìîâëÿòà ïðîñÿòü
ãðîøåé ó Êè¿âðàäè
Êåð³âíèêè ïðîåêòó, ïîêëèêàíîãî ðîçâ’ÿçàòè
ïðîáëåìó ñìåðòíîñò³ íîâîíàðîäæåíèõ, 
ñïîä³âàþòüñÿ íà ñòîëè÷íèõ äåïóòàò³â

Ä³òè-ä³àáåòèêè 
ï³äêîðèëè Àþäàã
Õâîðîáà íå ñòàëà íà çàâàä³ ¿õíüîìó â³äïî÷èíêó
³ òâîð÷îñò³
Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Учора представни и
У раїнсь ої діабетичної
федерації повідомили,
що відтепер дитячом
центрі "Арте " змож ть
відпочивати хворі на ц -
ровий діабет. Міжнарод-
ний фестиваль "У ра-
їна — Арте 2007", що
відб вся днями Крим ,
довів можливість та о о
відпочин без б дь-я их
не ативних наслід ів для
дитячо о здоров'я.

Ç 7 äî 14 âåðåñíÿ ó äèòÿ÷îìó
öåíòð³ “Àðòåê” óïåðøå â³äáóâàâ-
ñÿ ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ä³àáå-
òèê³â “Óêðà¿íà — Àðòåê 2007”. Íà
íüîãî ç’¿õàëèñÿ ïðåäñòàâíèêè 11
êðà¿í áëèçüêîãî çàðóá³ææÿ, çîê-
ðåìà ç Óçáåêèñòàíó, Êàçàõñòàíó,
Ãðóç³¿, Á³ëîðóñ³, Ìîëäîâè, à òà-
êîæ óì³ëüö³ ç³ ÑØÀ, ²òàë³¿, Äà-
í³¿. Â àêö³¿ âçÿëè ó÷àñòü ³ 20 óêðà-
¿íñüêèõ ä³òåé.

“Äëÿ ó÷àñíèê³â ñêëàëè íàñè÷å-
íó ïðîãðàìó,— ðîçïîâ³ëà äèðåê-
òîð ôåñòèâàëþ “Óêðà¿íà — Àðòåê
2007” ²ðèíà Âëàñåíêî.— Îêð³ì
³íòåëåêòóàëüíèõ ³ãîð ³ âèñòàâ,
ïðîâåëè áåçë³÷ òðåí³íã³â, íà ÿêèõ
ïîðóøóâàëè ïèòàííÿ ðîáîòè â
êîìàíä³, ë³äåðñòâà òîùî. Êóëüì³-
íàö³ºþ ñòàëî ñõîäæåííÿ íà ãîðó
Àþäàã”.

Íèí³ â Óêðà¿í³ çàðåºñòðîâàíî
ìàéæå ì³ëüéîí õâîðèõ íà ä³àáåò.
À âò³ì, çà äàíèìè ñòàòèñòèêè
Ì³æíàðîäíî¿ ä³àáåòè÷íî¿ ôåäåðà-
ö³¿, öÿ öèôðà ïîâèííà áóòè á³ëü-
øîþ âòðè÷³. Ä³òåé-ä³àáåòèê³â (â³-
êîì äî 15 ðîê³â) — ìàéæå 5 òèñ.

Ðàí³øå â Óêðà¿í³ äëÿ íèõ áóëè
ìåäè÷í³ ïðîòèïîêàçàííÿ ùîäî
ïåðåáóâàííÿ â áóäü-ÿêèõ òàáîðàõ.
Òà çà ñïðèÿííÿ ôåäåðàö³¿ ö³ çà-
áîðîíè ïåðåãëÿíóëè, ³ âïåðøå çà
83 ðîêè ³ñíóâàííÿ “Àðòåêó” õâî-
ð³ ï³äë³òêè çìîãëè â³äïî÷èòè â òà-
áîð³.

Óêðà¿íñüêó ä³àáåòè÷íó ôåäåðà-
ö³þ î÷îëþº íàðîäíèé àðòèñò
Óêðà¿íè Áîãäàí Áåíþê, à ãîëîâà

ðàäè ³ îðãàí³çàòîð ôåñòó — Âà-
ëåíòèíà Î÷åðåòåíêî. Çà ¿¿ ñëîâà-
ìè, ä³òè ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè
â Óêðà¿í³ ïîçáàâëåí³ áàãàòüîõ
ìîæëèâîñòåé ñàìîðåàë³çàö³¿, âîíè
ïîâñÿê÷àñ íàòðàïëÿþòü íà äèñ-
êðèì³íàö³þ â ñóñï³ëüñòâ³. “À âò³ì,
ö³ ëþäè ñâî¿ì æèòòÿì äîâîäÿòü,
ùî âîíè “á³ëüøå, àí³æ ïîâíîö³í-
í³”,— íàãîëîñèëà ïàí³ Î÷åðåòåí-
êî,— çàçâè÷àé ä³àáåòèêè òàëàíî-
âèò³, ÷óéí³, îðãàí³çîâàí³”.

Âàëåíòèíà Î÷åðåòåíêî ïîâ³äî-
ìèëà, ùî â òðàâí³ 2008 ðîêó Óêðà-
¿íñüêà ä³àáåòè÷íà ôåäåðàö³ÿ ïëà-
íóº ïðîâåñòè ì³æíàðîäíèé ôî-
ðóì ç ïðàâ äèòèíè, ùî ìàº îñîá-
ëèâ³ ïîòðåáè

Президент ради У раїнсь ої діабетичної федерації Бо дан Беню та олова
ради Валентина Очеретен о

Ñüîãîäí³ âèïîâíþºòüñÿ
28 ðîê³â 
ÊÐÞ×ÊÎÂÓ Ëåîí³äó, ãîëîâ³
ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ 
“ÀÊ “Êè¿âðåêîíñòðóêö³ÿ”,
äåïóòàòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè

З днем народження йо о вітає м зи ант Disel

Ре онстр юючи по ин ті і заб ті б дин и, ми ре онстр юємо наше с-
відомлення дійсності. Добре, оли люди не заб вають своє мин ле і під-
трим ють пам’ять про ньо о, збері аючи і відродж ючи старі б дин и. Ви
робите добр справ . Бажаю і далі продовж вати те, чим ви займаєтеся.
Щастя і здоров’я, не б дьте, я всі, не б дьте зомбі, сліпо вір ючим те,
що відб вається нав оло, і тоді все б де Вас нормально! Це я Вам а-
ж . Все б де просто с пер, я що не йти, я всі, а робити щось своє.

З пова ою, Disel

Р бри веде Гри орій КАРАВАЄВ

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

Îäí³ºþ ç ïðè÷èí âèñîêî¿
ñìåðòíîñò³ íîâîíàðîäæåíèõ —
äåô³öèò ñó÷àñíîãî îáëàäíàííÿ
äëÿ íåäîíîøåíèõ ìàëþê³â òà íå-
ìîâëÿò ç ïàòîëîã³ÿìè. Ó äåðæ-
áþäæåò³ âèòðàòè íà òàê³ ïîòðå-
áè íå ïåðåäáà÷åí³. Ïîñïðèÿòè
ðîçâ’ÿçàííþ ïðîáëåìè ì³ã áè
äîáðî÷èííèé ïðîåêò “Íåìîâëÿ-
òà Óêðà¿íè”.

Ïåðøî÷åðãîâî éîãî ³í³ö³àòî-
ðè âèð³øèëè äîïîìîãòè ç àïàðà-
òóðîþ ðåñïóáë³êàíñüêîìó â³ää³-
ëåííþ ðåàí³ìàö³¿ òà ³íòåíñèâíî¿
òåðàï³¿ íîâîíàðîäæåíèõ ïðè ²í-
ñòèòóò³ ïåä³àòð³¿, àêóøåðñòâà òà

ã³íåêîëîã³¿ ÀÌÍ Óêðà¿íè. Ó â³ä-
ä³ëåíí³ ç 9-ìà ë³æêàìè ë³êóþòü
ä³òåé ç óñ³º¿ êðà¿íè.

“Á³ëüøà ÷àñòèíà ä³òåé, ÿê³ íà-
ðîäæóþòüñÿ ó íàñ, ïîòðåáóþòü
íåãàéíî¿ ðåàí³ìàö³¿, äëÿ ÿêî¿ ïî-
òð³áíà ñó÷àñíà àïàðàòóðà,— ðîç-
ïîâ³äàº ñï³âðîá³òíèöÿ â³ää³ëåí-
íÿ ðåàí³ìàö³¿ òà ³íòåíñèâíî¿ òå-
ðàï³¿ íîâîíàðîäæåíèõ ³ íåäîíî-
øåíèõ ä³òåé äåðæàâíîãî ³íñòèòó-
òó ÏÀÃ Íàòàë³ÿ Ãîí÷àðåíêî.—
Îáëàäíàííÿ, ÿêå ìàº â³ää³ëåííÿ,
íå â çìîç³ äîïîìîãòè âñ³ì ä³òÿì
ó òÿæêîìó ñòàí³. Òà é ãàðàíò³¿,
ùî çàâòðà àïàðàò íå âèéäå ç ëà-

äó, íåìàº — òåðì³í åêñïëóàòàö³¿
éîãî äàâíî çàê³í÷èâñÿ”.

Âàðò³ñòü ì³í³ìàëüíîãî êîì-
ïëåêòó îáëàäíàííÿ — 600 òèñÿ÷
ãðèâåíü. Öþ ñóìó ³í³ö³àòèâíà
ãðóïà äîáðî÷èííîãî ïðîåêòó
ïëàíóâàëà ç³áðàòè ïðîòÿãîì
äâîõ ì³ñÿö³â. Ïðîòå ¿ì öå íå
âäàëîñÿ — íàðàç³ º ëèøå 40%
â³ä ö³º¿ ñóìè. Çà ñëîâàìè ïðåä-
ñòàâíèêà ïðîåêòó Â³òàë³ÿ Øà-
ïîâàëåíêà, á³ëüø³ñòü çâåðíåíü
äî ïðèâàòíèõ êîìïàí³é, ô³ðì òà
é äåïóòàò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè íå
äàëè áàæàíîãî ðåçóëüòàòó. Íå
â³äãóêíóëàñÿ ³ æîäíà ç ïîë³òè÷-
íèõ ïàðò³é. Ñåðåä á³çíåñìåí³â
ï³äòðèìêó çíàõîäèëè â îñíîâ-
íîìó ó âëàñíèê³â ñåðåäíüîãî òà
ìàëîãî á³çíåñó. Êîëè îòðèìóâà-
ëè ïî 5 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ââàæàëè
öå óäà÷åþ.

Íèí³ ³í³ö³àòèâíà ãðóïà âèð³-
øèëà çâåðíóòèñÿ (îêð³ì ïðèâàò-
íèõ êîìïàí³é òà ô³ðì) äî äåïó-
òàò³â Êè¿âðàäè, àáè âñå-òàêè ç³-
áðàòè ïîòð³áíó ñóìó. Äî ñëîâà,
äíÿìè äî ïðîåêòó ïðèºäíàâñÿ
ùå îäèí ñòîëè÷íèé áëàãîä³éíèé
ôîíä äåïóòàòà Êè¿âðàäè, ÿêèé
ïåðåðàõóâàâ äëÿ çàêóï³âë³ îáëàä-
íàííÿ 50 òèñÿ÷ ãðèâåíü

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора оординатори прое т "Немовлята У раїни",
я ий має на меті зменшити в У раїні смертність но-
вонароджених, повідомили, що для втілення добрих
намірів їм не вистачає оштів. Із с ми, я план вали
зібрати для за півлі обладнання, потрібно о відді-
ленню реанімації та інтенсивної терапії новонародже-
них, зібрали менше половини — більшість приватних
стр т р та політичних сил, зо рема деп тати Вер-
ховної Ради, не зреа вали. Просити допомо и цьо о
раз "Немовлята..." вирішили Київради.
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Ìîí³êîþ 
îï³êóâàòèìóòüñÿ
àíãåëè
²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà ïîõðåñòèëà 
ñâîþ äîíüêó

Моні а (правор ч) пішла по стопах матері і стала християн ою
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Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

У с бот в столичном
автоб сном пар № 6
водії "ЛАЗів" та "Бо да-
нів" зма алися за звання
ращо о ерманича. У
пере онах зяли часть
оманди ом нально о
підприємства "Київпас-
транс", приватних пере-
візни ів, а та ож шофери
з Мос ви, Сан т-Петер-
б р а та Мінсь а. Най-
ращими "асами" визна-
ли иян та мос вичів.

26 âîä³¿â çðàíêó â àâòîïàðêó
¹ 6 äåìîíñòðóâàëè ñâîº âì³í-
íÿ êåðóâàòè àâòîáóñàìè. Êîí-
êóðñ, ó ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü 8 àâ-
òîïàðê³â ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñó”,
7 êîìàíä ïðèâàòíèõ ïåðåâ³çíè-
ê³â òà çàêîðäîíí³ ãîñò³ “Ìîñ-
ãîðòðàíñ”, “Ñàíêò-Ïåòåðáóðãàâ-
òîòðàíñ” òà “Ì³íñüêòðàíñ” â³ä-
áóâàâñÿ â äâà åòàïè. Ó ïåðøî-
ìó, òåîðåòè÷íîìó, âîä³¿â ïåðåâ³-
ðÿëè íà çíàííÿ ïðàâèë äîðîæ-
íüîãî ðóõó — ùîñü íà êøòàëò
åêçàìåíó â àâòîøêîë³. Äðóãèé
åòàï — ïðàêòè÷íèé. Çà ïåâíèé
â³äë³ê ÷àñó âîä³¿ íà ìàéäàí÷èêó
àâòîïàðêó ìàëè âèêîíàòè 10 ô³-
ãóð: “Êîëî”, “Çì³éêà”, “Êîë³ÿ”,
“Åñòàôåòà”, çà¿çä ó áîêñ çàäí³ì

õîäîì òà ³íø³. Ìàíåâðóâàòè äî-
âîäèëîñÿ ñåðåä ðîçòàøîâàíèõ
òóò ³ òàì îáìåæóâàëüíèõ çíà-
ê³â — ïðàïîðö³â òà áðóñê³â.
Íàéâäàë³ø³ ô³ãóðè “âèïèñóâà-
ëè” âîä³¿ àâòîïàðêó ¹ 2 “Êè¿â-
ïàñòðàíñ”, “Ìîñãîðòðàíñó” òà
ïðèâàòíî¿ ô³ðìè-ïåðåâ³çíèêà
“Áàçàëüò”. Âîíè é îòðèìàëè
ïåðø³ ì³ñöÿ òà ö³íí³ ïðèçè —
íîóòáóêè. Âîëîäàðÿì äðóãîãî òà
òðåòüîãî ì³ñöü äàðóâàëè òåëåâ³-
çîðè òà ìóçè÷í³ öåíòðè.

Ìåòà öèõ çìàãàíü, çà ñëîâàìè
ïåðøîãî çàñòóïíèêà íà÷àëüíè-
êà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ òðàíñ-
ïîðòó, çâ’ÿçêó òà ³íôîðìàòèçà-
ö³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ ²âàíà Íîâîõàöüêî-
ãî, íå ëèøå ïîêàçàòè óì³ííÿ òà

äèñöèïë³íîâàí³ñòü âîä³¿â, à é
ïîñïðèÿòè ïîïóëÿðèçàö³¿ êóëü-
òóðè ïîâåä³íêè íà äîðîç³.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” çà-
ñòóïíèê ãîëîâè æóð³ ÊÏ “Êè¿â-
ïàñòðàíñ” Âîëîäèìèð Êîñòðèöÿ,
çà ÷àñ³â Ñîþçó òàê³ êîíêóðñè ñå-
ðåä âîä³¿â áóëè òðàäèö³éíèìè. Òà
÷åðåç ô³íàíñîâó ñêðóòó ¿õ ðîê³â
³ç â³ñ³ì íå ïðîâîäèëè. Ñïîíñî-
ðàìè öüîãîð³÷íîãî êîíêóðñó ñòà-
ëè ñàì³ éîãî ó÷àñíèêè. Ëåâîâó
÷àñòêó êîøò³â äëÿ ïðîâåäåííÿ
çìàãàíü, çîêðåìà äëÿ ïðèçîâîãî
ôîíäó, íàäàëî ÊÏ “Êè¿âïàñ-
òðàíñ”. Òàêîæ íåâäîâç³ ïîä³áí³
çìàãàííÿ ïëàíóþòü âëàøòóâàòè
ñåðåä âîä³¿â òðîëåéáóñ³â òà òðàì-
âà¿â. Íàïåâíå, òðàìâàéí³ ïåðå-
ãîíè áóäóòü íàéö³êàâ³øèìè

Êèÿí ³ ìîñêâè÷³â
âèçíàëè àñàìè
Ó ñòîëèö³ â³äðîäèëè êîíêóðñ ïðîôåñ³éíî¿ 
ìàéñòåðíîñò³ âîä³¿â

Ком нальне підприємство
“Телерадіо омпанія “Київ”

о олош є он рс на
заміщення ва антної посади

Головний дизайнер

Основні обов’яз и:
* Розроб а реативних онцеп-

цій. Розроб а, вдос оналення ди-
зайн-ма етів.
* Дизайн ма етів для полі рафії.
* Перевір а отових матеріалів

на відповідність технічним вимо-
ам.
* План вання та онтроль ви о-

нання поставлених завдань.
* Своєчасне надання матеріалів

із дотриманням затверджено о
рафі .

Вимо и:
* Вища освіта за освітньо- ва-

ліфі аційним рівнем ма істра або
спеціаліста (фах — х дожни , х -
дожни -дизайнер, дизайнер).
* Стаж роботи на посадах про-

відно о дизайнера, арт-дире то-
ра вели их ре ламних а енціях
чи теле аналах не менше 5-ти ро-
ів.
* Вільне орист вання ПК, то-

м числі па етом дизайнерсь их
про рам (Corel Draw, PhotoShop,
QuarkXpress, Adobe Illustrator та
Adobe Acrobat тощо).
* Вільне володіння раїнсь ою

мовою.
* Вільне володіння письмовою

та розмовною ан лійсь ою мовою
є перева ою.
* Наявність портфоліо (відео,

принти) — обов’яз ова мова для
часті в он рсі.

Особисті я ості:
* Аналітичні здібності, висо а

працездатність та відданість ро-
боті, здатність працювати на ре-
з льтат.

* Відповідальність, цілеспрямо-
ваність, ініціативність, чесність,
порядність, ом ні абельність,
міння працювати в оманді.
* Уважність, а ратність, пра -

нення до зростання та розвит .
* Висо а ви онавча дисциплі-

на.
* Готовність працювати понад-

нормово та напр женом ритмі.

Умови праці:
* Гідна оплата праці, премії.
* Оплач вана відп ст а трива-

лістю 30 алендарних днів.
* Адреса майб тньо о місця ро-

боти: м. Київ-034, в л. Хрещати ,
5-В.

Всі претенденти повинні пода-
ти до менти за еле тронною ад-
ресою: vika@kreschatic.kiev.ua до
15 жовтня з приміт ою ВАКАНСІЯ.

Телефон для довідо :
+380442353260.

Ком нальне підприємство
“Телерадіо омпанія “Київ”

о олош є он рс на
заміщення ва антної посади

Дизайнер омп’ютерної рафі и

Основні обов’яз и:
* Розроб а рафічних прод тів

(ЗD та 2D) та анімації.
* Розроб а анімаційних роли-
ів.
* Графічне оформлення телеві-

зійних про рам.

Вимо и:
* Вища освіта за освітньо- ва-

ліфі аційним рівнем спеціаліст
(фах — х дожни , х дожни -ди-
зайнер, дизайнер).
* Стаж роботи на посаді дизай-

нер вели их ре ламних а енці-

ях чи теле аналах не менше 5-ти
ро ів.
* Вільне орист вання ПК.
* Знання основних омп’ютер-

них про рам з 3D моделювання
та анімації, монтаж .
* Вільне володіння раїнсь ою

мовою.
* Вільне володіння письмовою

та розмовною ан лійсь ою мовою
є перева ою.
* Наявність портфоліо ( рафіч-

ні прод ти (ЗD та 2D), анімацій-
ні роли и) — обов’яз ова мова
для часті в он рсі.

Особисті я ості:
* Аналітичні здібності, висо а

працездатність та відданість ро-
боті, здатність працювати на ре-
з льтат.
* Відповідальність, цілеспрямо-

ваність, ініціативність, чесність,
порядність, ом ні абельність,
міння працювати в оманді.
* Уважність, а ратність, пра -

нення до зростання та розвит .
* Висо а ви онавча дисциплі-

на.
* Готовність працювати понад-

нормово та напр женом ритмі.

Умови праці:
* Гідна оплата праці, премії.
* Оплач вана відп ст а трива-

лістю 30 алендарних днів.
* Адреса майб тньо о місця ро-

боти: м. Київ-034, в л. Хрещати ,
5-В.

Всі претенденти повинні пода-
ти до менти за еле тронною ад-
ресою: vika@kreschatic. kiev. ua до
15 жовтня з приміт ою ВАКАНСІЯ.

Телефон для довідо :
+380442353260.

Генеральний дире тор р п омпаній “Фо строт” Костянтин Ісаєв вр чив
переможцям м зичний центр

У “фі рном ” атанні водії мали в ластися в 420 се нд

ОГОЛОШЕННЯ
Головне фінансове правління ви онавчо о

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

о олош є он рс на заміщення ва антних посад:
оловно о е ономіста відділ фінансів місцевих ор анів влади і

самовряд вання,
основні обов'яз и — розрах но , с ладання лімітів аси н вань,

здійснення фінанс вання видат ів, опрацювання звітів по витратах на
тримання місь их ор анів правління, під отов а та с ладання
про нозних по азни ів бюджет на відповідний рі по місь их ор анах
правління , аналітичних довідо по видат ах на тримання станов;
оловно о е ономіста правління фінансів освіти льт ри,

молодіжної політи и, засобів масової інформації, фізичної льт ри та
спорт ,

основні обов'яз и — забезпечення оординації та методично о
ерівництва по ал зях "Фізична льт ра та спорт", "Засоби масової
інформації". Перевір а ошторисів станов на поточний рі , прийом
та аналіз звітів станов та за ладів місь о о та районно о
підпоряд вання;

оловно о е ономіста відділ фінансів б дівельно о омпле с та
апітальних в ладень,
основні обов'яз и — здійснення фінанс вання видат ів по

апітальним в ладенням. Аналіз є звітність щодо ви онання Про рами
соціально-е ономічно о та льт рно о розвит м. Києва;

провідно о е ономіста (2 ва ансії) правління фінансів освіти
льт ри, молодіжної політи и, засобів масової інформації, фізичної
льт ри та спорт ,
основні обов'яз и — забезпечення оординації та методично о

ерівництва по ал зі "К льт ра і мистецтво". Контролювання, аналіз
та оцінювання стан справ на відповідній ділянці роботи. Здійснювання
роботи по с ладанню прое т бюджет по ал зі "К льт ра і мистецтво"
та інше;

провідно о е ономіста відділ фінансів б дівельно о омпле с та
апітальних в ладень,
основні обов'яз и — здійснення фінанс вання видат ів по

апітальним в ладенням. Аналіз є звітність щодо ви онання Про рами
соціально-е ономічно о та льт рно о розвит м.Києва;

провідно о спеціаліста відділ до ментально о забезпечення та
онтролю (на період відп ст и основно о працівни а для до ляд за
дитиною до дося нення нею 3-річно о ві ),

основні обов'яз и — реєстрація вхідної та вихідної ореспонденції,
забезпечення ор анізації і ведення роботи по облі і збері анню
за інчених діловодством справ і до ментів, під отов а і передача їх
в архів.
Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів —

ромадянство У раїни, вища освіта відповідно о професійно о
спрям вання за освітньо- валіфі аційним рівнем спеціаліст, ма істр.
Навич и роботи з ПК.
Заяви приймаються протя ом місяця від дня оп блі вання

о олошення за адресою: м.Київ-044, в л. Хрещати , 36, Головне
фінансове правління ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації), імн. 819.
Телефон для довідо 234-62-50.
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Êð³ñò³íà ÊËÞØÍÈÊ
cïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Мин лої п'ятниці Дер-
жавній подат овій адмі-
ністрації У раїни відб ло-
ся рочисте від риття ви-
став и робіт часни ів
Все раїнсь о о он рс
"Подат и очима дітей-
2007" та на ородження
йо о ла реатів
і переможців.

Íèí³ äî ñòîëèö³ ç’¿õàëèñÿ ïîíàä
100 ä³òåé ç óñ³õ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè.
Óñüîãî â êîíêóðñ³ âçÿëè ó÷àñòü
ïîíàä 800 þíèõ òàëàíò³â â³êîì â³ä
7 äî 15 ðîê³â. Ñåðåä íèõ 650 õó-
äîæíèê³â òà 170 ïèñüìåííèê³â.
Çìàãàííÿ ó ìàéñòåðíîñò³ ïåíçëÿ
òà ñëîâà â³äáóâàëèñÿ òðüîìà íà-
ïðÿìêàìè: âèáîðþâàëè ïåðø³ñòü

ñåðåä õóäîæí³õ ðîá³ò, ë³òåðàòóð-
íèõ òâîð³â òà ó äåêîðàòèâíî-ïðè-
êëàäíîìó ìèñòåöòâ³.

Ñïëàòà ïîäàòê³â, â î÷àõ ä³òåé,
âèÿâèëàñÿ íå òàêîþ âæå ³ ñòðàø-
íîþ ñïðàâîþ, à øâèäøå — çàïî-
ðóêîþ ùàñëèâîãî ìàéáóòíüîãî
äåðæàâè ³ âëàñíèõ ðîäèí. Ïðèâ³-
òàâ ïåðåìîæö³â ãîëîâà Äåðæàâíî¿
ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Àíàòî-
ë³é Áðåçâ³í. Îðãàí³çàòîðè êîíêóð-
ñó ñïîä³âàþòüñÿ, ùî ä³òè âèðîñ-
òóòü çàêîíîñëóõíÿíèìè ãðîìàäÿ-
íàìè òà ÷åñíèìè á³çíåñìåíàìè.

²í³ö³àòèâà ñòâîðåííÿ òàêîãî
êîíêóðñó, ÿêèé ïðîâîäÿòü óæå
âï’ÿòå, íàëåæèòü Äåðæàâí³é ïî-
äàòêîâ³é àäì³í³ñòðàö³¿ Óêðà¿íè.
Òâîð÷³ çìàãàííÿ âæå â÷åòâåðòå
ï³äòðèìóº ãðóïà êîìïàí³é “Ôîêñ-
òðîò”. Ïðåäñòàâíèêè õîëäèíãó
âïåâíåí³ ó ñîö³àëüí³é êîðèñò³ ïðî-
åêòó. Âîíè ââàæàþòü, ùî òàêèì
÷èíîì ìîæíà ïîñïðèÿòè âèõîâàí-
íþ äóõîâíî áàãàòî¿ äèòèíè

Ïîäàòêîâà âçÿëàñÿ
çà âèõîâàííÿ
Äîïîìàãàº ¿é ó öüîìó ïðèâàòíèé êàï³òàë
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Ïîñòàíîâà Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ 
êîì³ñ³¿ â³ä 23 ñåðïíÿ 2007 ðîêó ¹ 198

1. Ïðèïèíèòè äîñòðîêîâî ïîâíîâàæåííÿ

òàêèõ ÷ëåí³â îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é:

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 10 (Â³í-
íèöüêà îáëàñòü):

Áîëä³íà ²ðèíà Â³òàë³¿âíà, 1975 ðîêó íàðî-

äæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³ Æìå-

ðèíêà Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿

ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó çâ’ÿçêó ç â³ä-

êëèêàííÿì äåïóòàòñüêîþ ôðàêö³ºþ “ÍÀØÀ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

Ô³ãîëü Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 1950 ðîêó íà-

ðîäæåííÿ, îñâ³òà ñåðåäíÿ, ïðîæèâàº â ì³ñò³

Æìåðèíêà Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàò-

ñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó çâ’ÿçêó

ç â³äêëèêàííÿì äåïóòàòñüêîþ ôðàêö³ºþ “ÍÀ-

ØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 18 (Â³í-
íèöüêà îáëàñòü):

Îë³éíèê Àíäð³é Ïàâëîâè÷, çàñòóïíèê ãî-

ëîâè îêðóæíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿, 1975 ðîêó íà-

ðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³ Íå-

ìèð³â Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ — â³ä Áëîêó “ÍÀ-

ØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó çâ’ÿçêó ç â³äêëèêàííÿì äå-

ïóòàòñüêîþ ôðàêö³ºþ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 23 (Âî-
ëèíñüêà îáëàñòü):

Çëåíêî Òàðàñ Îëåêñ³éîâè÷, 1980 ðîêó íà-

ðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³

Ëóöüêó — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó çâ’ÿçêó ç â³äêëèêàííÿì äåïó-

òàòñüêîþ ôðàêö³ºþ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 28 (Äí³ï-
ðîïåòðîâñüêà îáëàñòü):

Öàöåíêî Îëåíà Îëåêñàíäð³âíà, 1963 ðîêó

íàðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³

Äí³ïðîïåòðîâñüêó — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿

“ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó çâ’ÿçêó ç â³äêëèêàííÿì

äåïóòàòñüêîþ ôðàêö³ºþ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 30 (Äí³ï-
ðîïåòðîâñüêà îáëàñòü):

Øåâ÷åíêî Â³ðà Ãðèãîð³âíà, 1955 ðîêó íà-

ðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ñåëèù³

Þâ³ëåéíå Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ðàéîíó Äí³ï-

ðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿

ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó çâ’ÿçêó ç â³ä-

êëèêàííÿì äåïóòàòñüêîþ ôðàêö³ºþ “ÍÀØÀ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 32 (Äí³ï-
ðîïåòðîâñüêà îáëàñòü):

Ë³ã³í÷óê Ãåîðã³é Ôåäîðîâè÷, ñåêðåòàð

îêðóæíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿, 1940 ðîêó íàðî-

äæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³ Êðè-

âèé Ð³ã Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïó-

òàòñüêî¿ ôðàêö³¿ êîìóí³ñò³â (ó çâ’ÿçêó ç â³äêëè-

êàííÿì äåïóòàòñüêîþ ôðàêö³ºþ êîìóí³ñò³â);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 40 (Äî-
íåöüêà îáëàñòü):

Ô³ðñîâ Ïàâëî Íèêàíîðîâè÷, 1958 ðîêó íà-

ðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³ Äî-

íåöüêó — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó çâ’ÿçêó ç â³äêëèêàííÿì äåïó-

òàòñüêîþ ôðàêö³ºþ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 44 (Äî-
íåöüêà îáëàñòü):

Ãîãîëü Ëþäìèëà Âàñèë³âíà, 1949 ðîêó íà-

ðîäæåííÿ, îñâ³òà áàçîâà âèùà, ïðîæèâàº â

ì³ñò³ ªíàê³ºâå Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïó-

òàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó çâ’ÿç-

êó ç â³äêëèêàííÿì äåïóòàòñüêîþ ôðàêö³ºþ

“ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 46 (Äî-
íåöüêà îáëàñòü):

Ìåëüíèê Îëåêñàíäð Äåì’ÿíîâè÷, 1951 ðî-

êó íàðîäæåííÿ, îñâ³òà áàçîâà âèùà, ïðîæè-

âàº â ì³ñò³ Ìàê³¿âêà Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ — â³ä

äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó

çâ’ÿçêó ç â³äêëèêàííÿì äåïóòàòñüêîþ ôðàê-

ö³ºþ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

Ìåëüíèê Òåòÿíà Âàñèë³âíà, 1952 ðîêó íà-

ðîäæåííÿ, îñâ³òà áàçîâà âèùà, ïðîæèâàº â

ì³ñò³ Ìàê³¿âêà Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïó-

òàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó çâ’ÿç-

êó ç â³äêëèêàííÿì äåïóòàòñüêîþ ôðàêö³ºþ

“ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

Ðóäíºâà Ëþäìèëà Âàñèë³âíà, çàñòóïíèê ãî-

ëîâè îêðóæíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿, 1945 ðîêó íà-

ðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³ Ìà-

ê³¿âêà Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿

ôðàêö³¿ êîìóí³ñò³â (ó çâ’ÿçêó ç â³äêëèêàííÿì

äåïóòàòñüêîþ ôðàêö³ºþ êîìóí³ñò³â);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 48 (Äî-
íåöüêà îáëàñòü):

Âîéöåøåê Òåòÿíà Âîëîäèìèð³âíà, 1953 ðî-

êó íàðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñ-

ò³ Ìàð³óïîëü Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïó-

òàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó çâ’ÿç-

êó ç â³äêëèêàííÿì äåïóòàòñüêîþ ôðàêö³ºþ

“ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 50 (Äî-
íåöüêà îáëàñòü):

²âàíîâà Òåòÿíà Ìèêîëà¿âíà, ãîëîâà îêðóæ-

íî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿, 1970 ðîêó íàðîäæåííÿ,

îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³ Êðàñíîàðì³éñüê

Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿

“ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó çâ’ÿçêó ç â³äêëèêàííÿì

äåïóòàòñüêîþ ôðàêö³ºþ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 51 (Äî-
íåöüêà îáëàñòü):

Êîæóøêî Âîëîäèìèð Ãðèãîðîâè÷, 1954 ðî-

êó íàðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñ-

ò³ Êðàìàòîðñüê Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äå-

ïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó

çâ’ÿçêó ç â³äêëèêàííÿì äåïóòàòñüêîþ ôðàê-

ö³ºþ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 52 (Äî-
íåöüêà îáëàñòü):

Ðîìàí÷åíêî Âàëåíòèíà Ñòåïàí³âíà, 1948

ðîêó íàðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â

ì³ñò³ Øàõòàðñüê Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äå-

ïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó

çâ’ÿçêó ç â³äêëèêàííÿì äåïóòàòñüêîþ ôðàê-

ö³ºþ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 71 (Çàïî-
ð³çüêà îáëàñòü):

Êóäðÿâöåâà Îëåíà Îëåêñàíäð³âíà, 1978 ðî-

êó íàðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñ-

ò³ Çàïîð³ææ³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀ-

ØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó çâ’ÿçêó ç â³äêëèêàííÿì äå-

ïóòàòñüêîþ ôðàêö³ºþ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

Áàê³ºâ Âîëîäèìèð Ñåðã³éîâè÷, 1987 ðîêó

íàðîäæåííÿ, îñâ³òà ñåðåäíÿ, ïðîæèâàº â ì³ñ-

ò³ Çàïîð³ææ³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀ-

ØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó çâ’ÿçêó ç â³äêëèêàííÿì äå-

ïóòàòñüêîþ ôðàêö³ºþ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 74 (Çàïî-
ð³çüêà îáëàñòü):

Ñêîðîõîä Ñòàí³ñëàâ Ãðèãîðîâè÷, ãîëîâà

îêðóæíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿, 1949 ðîêó íàðîäæåí-

íÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³ Áåðäÿíñüê

Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿

“ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó çâ’ÿçêó ç â³äêëèêàííÿì

äåïóòàòñüêîþ ôðàêö³ºþ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 78 (Çàïî-
ð³çüêà îáëàñòü):

Íîñêî Ëþäìèëà Ìèêîëà¿âíà, ãîëîâà

îêðóæíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿, 1941 ðîêó íàðî-

äæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³ Ïîëî-

ãè Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿

ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó çâ’ÿçêó ç â³ä-

êëèêàííÿì äåïóòàòñüêîþ ôðàêö³ºþ “ÍÀØÀ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 87 (Êè-
¿âñüêà îáëàñòü):

Êîâáàñíþê Äåíèñ Ïåòðîâè÷, 1987 ðîêó íà-

ðîäæåííÿ, îñâ³òà íåçàê³í÷åíà âèùà, ïðîæèâàº

â ñåë³ Êàëèí³âêà Ìàêàð³âñüêîãî ðàéîíó Êè¿â-

ñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀ-

ØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó çâ’ÿçêó ç â³äêëèêàííÿì äå-

ïóòàòñüêîþ ôðàêö³ºþ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 90 (Êè-
¿âñüêà îáëàñòü):

Ñ³ðèé Âàñèëü Îëåêñ³éîâè÷, 1946 ðîêó íà-

ðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ñåëèù³

Ãëåâàõà Âàñèëüê³âñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îá-

ëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó çâ’ÿçêó ç â³äêëèêàííÿì äåïó-

òàòñüêîþ ôðàêö³ºþ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 91 (Êè-
¿âñüêà îáëàñòü):

Ãàëê³íà Àëëà ²âàí³âíà, 1958 ðîêó íàðî-

äæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³ Áó÷à

Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿

“ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó çâ’ÿçêó ç â³äêëèêàí-

íÿì äåïóòàòñüêîþ ôðàêö³ºþ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ-

¯ÍÀ”);

Ìèõàéëåíêî Òåòÿíà Àíàòîë³¿âíà, 1967 ðî-

êó íàðîäæåííÿ, îñâ³òà íåçàê³í÷åíà âèùà, ïðî-

æèâàº â ì³ñò³ Áó÷à Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äå-

ïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó

çâ’ÿçêó ç â³äêëèêàííÿì äåïóòàòñüêîþ ôðàê-

ö³ºþ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

Áîðèìñüêèé Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, çàñòóïíèê

ãîëîâè îêðóæíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿, 1983 ðîêó

íàðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³ ²ð-

ï³íü Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿

ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó çâ’ÿçêó ç â³ä-

êëèêàííÿì äåïóòàòñüêîþ ôðàêö³ºþ “ÍÀØÀ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 92 (Êè-
¿âñüêà îáëàñòü):

Êîñò³í Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷, 1962 ðîêó íà-

ðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ñåëèù³

²âàíê³â Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿

ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó çâ’ÿçêó ç â³ä-

êëèêàííÿì äåïóòàòñüêîþ ôðàêö³ºþ “ÍÀØÀ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 93 (Êè-
¿âñüêà îáëàñòü):

Òðåòüÿê Àíäð³é Â³êòîðîâè÷, ñåêðåòàð

îêðóæíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿, 1962 ðîêó íàðî-

äæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ñåëèù³ Âå-

ëèêà Äèìåðêà Áðîâàðñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿

îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó çâ’ÿçêó ç â³äêëèêàííÿì äåïó-

òàòñüêîþ ôðàêö³ºþ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 94 (Êè-
¿âñüêà îáëàñòü):

Ñàâ÷óê Îëåêñàíäð Ïåòðîâè÷, 1981 ðîêó íà-

ðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³ Áî-

ðèñï³ëü Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿

ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó çâ’ÿçêó ç â³ä-

êëèêàííÿì äåïóòàòñüêîþ ôðàêö³ºþ “ÍÀØÀ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 104 (Ëó-
ãàíñüêà îáëàñòü):

Àíäðþùåíêî Þð³é Îëåêñàíäðîâè÷, 1969

ðîêó íàðîäæåííÿ, îñâ³òà ñåðåäíÿ, ïðîæèâàº

â ì³ñò³ Ïåðåâàëüñüê Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä

äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó

çâ’ÿçêó ç â³äêëèêàííÿì äåïóòàòñüêîþ ôðàê-

ö³ºþ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 105 (Ëó-
ãàíñüêà îáëàñòü):

Ãàëóøê³í Àðòåì Ñåðã³éîâè÷, 1981 ðîêó íà-

ðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³

Êðàñíîäîí Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàò-

ñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó çâ’ÿçêó

ç â³äêëèêàííÿì äåïóòàòñüêîþ ôðàêö³ºþ “ÍÀ-

ØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 106 (Ëó-
ãàíñüêà îáëàñòü):

Êîñÿêîâà Ëþäìèëà Îëåêñ³¿âíà, çàñòóïíèê

ãîëîâè îêðóæíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿, 1958 ðîêó

íàðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³

Ñâåðäëîâñüê Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïó-

òàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó çâ’ÿç-

êó ç â³äêëèêàííÿì äåïóòàòñüêîþ ôðàêö³ºþ

“ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 107 (Ëó-
ãàíñüêà îáëàñòü):

Êðóë³êîâñüêà Îëåíà Òèìîô³¿âíà, 1968 ðî-

êó íàðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñ-

ò³ Êðàñíèé Ëó÷ Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äå-

ïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó

çâ’ÿçêó ç â³äêëèêàííÿì äåïóòàòñüêîþ ôðàê-

ö³ºþ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 116
(Ëüâ³âñüêà îáëàñòü):

Õàðóê Þë³ÿ Àíòîí³âíà, 1984 ðîêó íàðî-

äæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³ Æîâê-

âà Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàê-

ö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó çâ’ÿçêó ç â³äêëè-

êàííÿì äåïóòàòñüêîþ ôðàêö³ºþ “ÍÀØÀ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 117
(Ëüâ³âñüêà îáëàñòü):

×óä³íîâ Þð³é Ìèõàéëîâè÷, 1936 ðîêó íà-

ðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³

Ëüâîâ³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ êîìóí³ñò³â

(ó çâ’ÿçêó ç â³äêëèêàííÿì äåïóòàòñüêîþ ôðàê-

ö³ºþ êîìóí³ñò³â);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 119
(Ëüâ³âñüêà îáëàñòü):

Ðåéäåëü Ñâ³òëàíà Ìèðîí³âíà, 1975 ðîêó íà-

ðîäæåííÿ, îñâ³òà áàçîâà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñ-

ò³ Ãîðîäîê Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàò-

ñüêî¿ ôðàêö³¿ êîìóí³ñò³â (ó çâ’ÿçêó ç â³äêëè-

êàííÿì äåïóòàòñüêîþ ôðàêö³ºþ êîìóí³ñò³â);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 127 (Ìè-
êîëà¿âñüêà îáëàñòü):

ªâñòðàòåíêî Ëþäìèëà Àíäð³¿âíà, ãîëîâà

îêðóæíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿, 1949 ðîêó íàðî-

äæåííÿ, îñâ³òà ñåðåäíÿ, ïðîæèâàº â ì³ñò³ Ñí³-

ãóð³âêà Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàò-

ñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó çâ’ÿçêó

ç â³äêëèêàííÿì äåïóòàòñüêîþ ôðàêö³ºþ “ÍÀ-

ØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 129 (Ìè-
êîëà¿âñüêà îáëàñòü):

Êðàâ÷óê Àëüîíà Ìèêîëà¿âíà, ãîëîâà

îêðóæíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿, 1966 ðîêó íàðî-

äæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³ Áàø-

òàíêà Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàò-

ñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó çâ’ÿçêó

ç â³äêëèêàííÿì äåïóòàòñüêîþ ôðàêö³ºþ “ÍÀ-

ØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 134 (Îäå-
ñüêà îáëàñòü):

Áîíäàð ²ííà Þð³¿âíà, ãîëîâà îêðóæíî¿ âè-

áîð÷î¿ êîì³ñ³¿,1967 ðîêó íàðîäæåííÿ, îñâ³òà

âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³ Êîòîâñüê Îäåñüêî¿

îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó çâ’ÿçêó ç â³äêëèêàííÿì äåïó-

òàòñüêîþ ôðàêö³ºþ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 136 (Îäå-
ñüêà îáëàñòü):

Ïàñ³÷íèê Îêñàíà Ôåäîð³âíà, 1946 ðîêó íà-

ðîäæåííÿ, îñâ³òà ñåðåäíÿ, ïðîæèâàº â ñåëè-

ù³ ²âàí³âêà Îäåñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàò-

ñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó çâ’ÿçêó

ç â³äêëèêàííÿì äåïóòàòñüêîþ ôðàêö³ºþ “ÍÀ-

ØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 138 (Îäå-
ñüêà îáëàñòü):

Ñèäîðóê Âàëåíòèíà Îëåêñàíäð³âíà, 1949

ðîêó íàðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ñå-

ë³ Ìîëîä³æíå Îâ³ä³îïîëüñüêîãî ðàéîíó Îäå-

ñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀ-

ØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó çâ’ÿçêó ç â³äêëèêàííÿì äå-

ïóòàòñüêîþ ôðàêö³ºþ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 140 (Îäå-
ñüêà îáëàñòü):

Ðóñºâ Âàñèëü Êîñòÿíòèíîâè÷, 1954 ðîêó

íàðîäæåííÿ, îñâ³òà ñåðåäíÿ, ïðîæèâàº â ì³ñ-

ò³ Àðöèç Îäåñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿

ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó çâ’ÿçêó ç â³ä-

êëèêàííÿì äåïóòàòñüêîþ ôðàêö³ºþ “ÍÀØÀ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 147 (Ïîë-
òàâñüêà îáëàñòü):

Õèæà Ïåòðî ²âàíîâè÷, 1949 ðîêó íàðî-

äæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ñåë³ Ä³áð³â-

êà Ìèðãîðîäñüêîãî ðàéîíó Ïîëòàâñüêî¿ îá-

ëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ ÑÏÓ (ó çâ’ÿç-

êó ç îñîáèñòîþ çàÿâîþ);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 156 (Ð³â-
íåíñüêà îáëàñòü):

Ñâ³æåâñüêèé Â³êòîð Ôðàíöîâè÷, 1958 ðî-

êó íàðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñ-

ò³ Êîñòîï³ëü Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïó-

òàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó çâ’ÿç-

êó ç â³äêëèêàííÿì äåïóòàòñüêîþ ôðàêö³ºþ

“ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 173 (Õàð-
ê³âñüêà îáëàñòü):

ªô³ìîâà Ëàðèñà Âàñèë³âíà, çàñòóïíèê ãî-

ëîâè îêðóæíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿, 1962 ðîêó íà-

ðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³ Õàð-

êîâ³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ ÑÏÓ (ó çâ’ÿç-

êó ç â³äêëèêàííÿì äåïóòàòñüêîþ ôðàêö³ºþ

ÑÏÓ);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 176 (Õàð-
ê³âñüêà îáëàñòü):

Òèùåíêî Ãðèãîð³é Äìèòðîâè÷, 1947 ðîêó

íàðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³

Õàðêîâ³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó çâ’ÿçêó ç â³äêëèêàííÿì äåïó-

òàòñüêîþ ôðàêö³ºþ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 180 (Õàð-
ê³âñüêà îáëàñòü):

×åðêàøèíà Ãàííà ²âàí³âíà, 1946 ðîêó íà-

ðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³ Áà-

ëàêë³ÿ Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿

ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó çâ’ÿçêó ç â³ä-

êëèêàííÿì äåïóòàòñüêîþ ôðàêö³ºþ “ÍÀØÀ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 189
(Õìåëüíèöüêà îáëàñòü):

Ìóëÿðåöü ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 1947 ðîêó íà-

ðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³ Ñëà-

âóòà Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿

ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó çâ’ÿçêó ç â³ä-

êëèêàííÿì äåïóòàòñüêîþ ôðàêö³ºþ “ÍÀØÀ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 190
(Õìåëüíèöüêà îáëàñòü):

Øåâ÷óê Þð³é Ìèêîëàéîâè÷, 1957 ðîêó íà-

ðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³ Ñòà-

ðîêîñòÿíòèí³â Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³ — â³ä

äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó

çâ’ÿçêó ç â³äêëèêàííÿì äåïóòàòñüêîþ ôðàê-

ö³ºþ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 191
(Õìåëüíèöüêà îáëàñòü):

Ëåâ÷óê Â³òàë³é Âàñèëüîâè÷, ñåêðåòàð îêðóæ-

íî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿, 1961 ðîêó íàðîäæåííÿ,

Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ñêëàäó îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿
êîì³ñ³¿ â³ä 13 ñåðïíÿ 2007 ðîêó ¹ 99 "Ïðî óòâîðåííÿ îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é òåðèòîð³àëüíèõ âèáîð÷èõ
îêðóã³â ç ïîçà÷åðãîâèõ âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè 30 âåðåñíÿ 2007 ðîêó"

Ðîçãëÿíóâøè îñîáèñò³ çàÿâè ïðî çâ³ëüíåííÿ â³ä âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â ãîë³â, çàñòóïíèê³â ãîë³â, ñåêðåòàð³â òà ïðî äîñòðî-
êîâå ñêëàäåííÿ ïîâíîâàæåíü ÷ëåí³â îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é, ïîäàííÿ äåïóòàòñüêèõ ôðàêö³é, ÿê³ áóëè óòâîðåí³ ó ïîòî÷-
íîìó ñêëèêàíí³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè: “Áëîêó Þë³¿ Òèìîøåíêî” (ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é “Âñåóêðà¿íñüêå îá’ºäíàííÿ “Áàòü-
ê³âùèíà”, Óêðà¿íñüêà ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íà ïàðò³ÿ, ïàðò³ÿ “Ðåôîðìè ³ ïîðÿäîê”), Áëîêó “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”: ïîë³òè÷íà
ïàðò³ÿ “Íàðîäíèé Ñîþç Íàøà Óêðà¿íà”, Íàðîäíèé Ðóõ Óêðà¿íè, Ïàðò³ÿ ïðîìèñëîâö³â ³ ï³äïðèºìö³â Óêðà¿íè, Êîíãðåñ
Óêðà¿íñüêèõ Íàö³îíàë³ñò³â, Óêðà¿íñüêà ðåñïóáë³êàíñüêà ïàðò³ÿ “Ñîáîð”, Ïàðò³ÿ Õðèñòèÿíñüêî-Äåìîêðàòè÷íèé Ñîþç (ñêî-
ðî÷åíà íàçâà — ôðàêö³ÿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”), Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè (ñêîðî÷åíà íàçâà — ôðàêö³ÿ ÑÏÓ), Êîìó-
í³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè (ñêîðî÷åíà íàçâà — ôðàêö³ÿ êîìóí³ñò³â), ùîäî â³äêëèêàííÿ ÷ëåí³â îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é òà
ïîäàííÿ êàíäèäàòóð äëÿ âêëþ÷åííÿ äî ñêëàäó îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é çàì³ñòü âèáóëèõ, â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèí òðåòüî¿ —
ñüîìî¿, îäèíàäöÿòî¿ ñòàòò³ 27, ïóíêò³â 1, 2 ÷àñòèíè òðåòüî¿, ÷àñòèí ÷åòâåðòî¿, ñüîìî¿ ñòàòò³ 37, ÷àñòèí ïåðøî¿-òðåòüî¿
ñòàòò³ 1022 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî âèáîðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè”, êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 12, 13, ïóíêòàìè 1, 2 ñòàòò³
19 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî Öåíòðàëüíó âèáîð÷ó êîì³ñ³þ”, Öåíòðàëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ïîñòàíîâëÿº:
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îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³ ²çÿñëàâ Õìåëü-

íèöüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿

“ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó çâ’ÿçêó ç â³äêëèêàííÿì

äåïóòàòñüêîþ ôðàêö³ºþ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 195 (Õìåëü-
íèöüêà îáëàñòü):

Øåâ÷óê Âîëîäèìèð Âàñèëüîâè÷, 1956 ðîêó

íàðîäæåííÿ, îñâ³òà ñåðåäíÿ, ïðîæèâàº â ì³ñò³

Äåðàæíÿ Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàò-

ñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó çâ’ÿçêó ç

â³äêëèêàííÿì äåïóòàòñüêîþ ôðàêö³ºþ “ÍÀØÀ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 196 (Õìåëü-
íèöüêà îáëàñòü):

Ñòåôàíèøèí Ñåðã³é Ëåîí³äîâè÷, 1976 ðîêó

íàðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ñåëèù³

ßðìîëèíö³ Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàò-

ñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó çâ’ÿçêó ç

â³äêëèêàííÿì äåïóòàòñüêîþ ôðàêö³ºþ “ÍÀØÀ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 197 (Õìåëü-
íèöüêà îáëàñòü):

Áàáèí Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, 1950 ðîêó íàðî-

äæåííÿ, îñâ³òà ñåðåäíÿ, ïðîæèâàº â ñåë³ Ãîëîçó-

áèíö³ Äóíàºâåöüêîãî ðàéîíó Õìåëüíèöüêî¿ îá-

ëàñò³— â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ-

¯ÍÀ” (ó çâ’ÿçêó ç â³äêëèêàííÿì äåïóòàòñüêîþ

ôðàêö³ºþ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

Òîêàð÷óê ²ãîð Âàëåð³éîâè÷, 1983 ðîêó íàðî-

äæåííÿ, îñâ³òà ñåðåäíÿ, ïðîæèâàº â ñåë³ Áàëèí

Äóíàºâåöüêîãî ðàéîíó Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³ —

â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”

(ó çâ’ÿçêó ç â³äêëèêàííÿì äåïóòàòñüêîþ ôðàê-

ö³ºþ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 211 (×åðí³-
ã³âñüêà îáëàñòü):

Ì³íåíêî Âàëåíòèí Ìèêîëàéîâè÷, 1972 ðîêó

íàðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³ ×åð-

í³ãîâ³— â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ-

¯ÍÀ” (ó çâ’ÿçêó ç â³äêëèêàííÿì äåïóòàòñüêîþ

ôðàêö³ºþ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 213 (×åðí³-
ã³âñüêà îáëàñòü):

Ãîëîâàíü Îëåêñ³é Òðîõèìîâè÷, ñåêðåòàð

îêðóæíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿, 1944 ðîêó íàðîäæåí-

íÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ñåëèù³ Êîçåëåöü

×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿

“ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó çâ’ÿçêó ç â³äêëèêàííÿì

äåïóòàòñüêîþ ôðàêö³ºþ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 214 (×åðí³-
ã³âñüêà îáëàñòü):

Ïîíîìàðåíêî Íàòàë³ÿ Ìèõàéë³âíà, 1982 ðî-

êó íàðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³

Í³æèí ×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿

ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó çâ’ÿçêó ç â³äêëè-

êàííÿì äåïóòàòñüêîþ ôðàêö³ºþ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ-

¯ÍÀ”);

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 224 
(ì. Êè¿â):

×åðíÿõ³âñüêèé ßê³â Éîñèïîâè÷, ñåêðåòàð

îêðóæíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿, 1955 ðîêó íàðîäæåí-

íÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³ Êèºâ³ — â³ä

äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ êîìóí³ñò³â (ó çâ’ÿçêó ç îñî-

áèñòîþ çàÿâîþ).

2. Çâ³ëüíèòè â³ä âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â ãîë³â

îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é áåç ïðèïèíåííÿ

÷ëåíñòâà â öèõ êîì³ñ³ÿõ òàêèõ îñ³á:

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 62 (Æèòî-
ìèðñüêà îáëàñòü)

Ëóøí³êîâà Òåòÿíà Àíäð³¿âíà, 1946 ðîêó íà-

ðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³ Êîðî-

ñòèø³â Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³— â³ä äåïóòàòñüêî¿

ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (ó çâ’ÿçêó ç îñîáèñ-

òîþ çàÿâîþ).

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹94 (Êè¿âñüêà
îáëàñòü):

Áóðìàêà Îëåêñàíäð Îëåêñ³éîâè÷, 1962 ðîêó

íàðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³ Áî-

ðèñï³ëü Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿

ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”.

3. Ïðèçíà÷èòè ãîëîâàìè îêðóæíèõ âèáîð÷èõ

êîì³ñ³é òàêèõ ÷ëåí³â öèõ êîì³ñ³é:

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 62 (Æèòî-
ìèðñüêà îáëàñòü):

Áàáàê Ãàëèíà Ñòåïàí³âíà, 1939 ðîêó íàðî-

äæåííÿ, îñâ³òà ñåðåäíÿ, ïðîæèâàº â ì³ñò³ Êîðî-

ñòèø³â Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³— â³ä äåïóòàòñüêî¿

ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 129 (Ìèêî-
ëà¿âñüêà îáëàñòü)

Äåãòÿð Òàì³ëà Àíäð³¿âíà, 1951 ðîêó íàðîäæåí-

íÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³ Áàøòàíêà Ìè-

êîëà¿âñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿

“ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”.

4. Ïðèçíà÷èòè ñåêðåòàðÿìè îêðóæíèõ âè-

áîð÷èõ êîì³ñ³é òàêèõ ÷ëåí³â öèõ êîì³ñ³é:

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 187
(Õåðñîíñüêà îáëàñòü):

Ïîñðåäí³êîâ Þð³é Ïàâëîâè÷, 1947 ðîêó íà-

ðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³ Öþ-

ðóïèíñüê Õåðñîíñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàò-

ñüêî¿ ôðàêö³¿ êîìóí³ñò³â;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 213 (×åð-
í³ã³âñüêà îáëàñòü):

Á³ëîóñüêî Â³êòîð Ïåòðîâè÷, 1968 ðîêó íà-

ðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ñåëèù³

Êîçåëåöü ×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàò-

ñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”.

5. Âêëþ÷èòè äî ñêëàäó îêðóæíèõ âèáîð÷èõ

êîì³ñ³é òàêèõ îñ³á:

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 10 (Â³í-
íèöüêà îáëàñòü):

Âîëêîâ Ñåðã³é Îëåêñàíäðîâè÷, 1976 ðîêó

íàðîäæåííÿ, îñâ³òà áàçîâà âèùà, ïðîæèâàº â

ì³ñò³ Æìåðèíêà Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äå-

ïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”;

Êîëîòèíñüêà Íàòàëÿ Àíàòîë³¿âíà, 1975 ðî-

êó íàðîäæåííÿ, îñâ³òà ñåðåäíÿ, ïðîæèâàº â

ì³ñò³ Æìåðèíêà Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äå-

ïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 18 (Â³í-
íèöüêà îáëàñòü):

Êóöóðóê ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 1944 ðîêó íà-

ðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ñåëèù³

Áðàöëàâ Íåìèð³âñüêîãî ðàéîíó Â³ííèöüêî¿

îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ”, ïðèçíà÷èâøè éîãî çàñòóïíèêîì

ãîëîâè îêðóæíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 23 (Âîëèí-
ñüêà îáëàñòü):

Øïàê Â³òàë³é Âîëîäèìèðîâè÷, 1986 ðîêó

íàðîäæåííÿ, îñâ³òà áàçîâà âèùà, ïðîæèâàº â

ì³ñò³ Ëóöüêó — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀ-

ØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 28 (Äí³ï-
ðîïåòðîâñüêà îáëàñòü):

Ïðèãóíîâ Îëåêñàíäð Ñåðã³éîâè÷, 1938 ðî-

êó íàðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñ-

ò³ Äí³ïðîïåòðîâñüêó — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàê-

ö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 30 (Äí³ï-
ðîïåòðîâñüêà îáëàñòü):

Ì³øèí Âàëåð³é Ïåòðîâè÷, 1956 ðîêó íàðî-

äæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³ Äí³ï-

ðîäçåðæèíñüê Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä

äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 32 (Äí³ï-
ðîïåòðîâñüêà îáëàñòü):

Öóðêàí Çîÿ Ìàêàð³âíà, 1947 ðîêó íàðî-

äæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³ Êðè-

âèé Ð³ã Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äå-

ïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ êîìóí³ñò³â, ïðèçíà÷èâøè ¿¿

ñåêðåòàðåì îêðóæíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 40 (Äî-
íåöüêà îáëàñòü):

Ãðèìàéëî Âëàäèñëàâ Ìèêîëàéîâè÷, 1976

ðîêó íàðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â

ì³ñò³ Äîíåöüêó — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿

“ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 44 (Äî-
íåöüêà îáëàñòü):

Ñïåö³àëüíèé Ïàâëî Âàñèëüîâè÷, 1978 ðî-

êó íàðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñ-

ò³ Æäàí³âêà Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàò-

ñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 46 (Äî-
íåöüêà îáëàñòü):

Ñàìîéëåíêî Âàëåíòèíà Ìèõàéë³âíà, 1952

ðîêó íàðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñ-

ò³ Ìàê³¿âêà Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàò-

ñüêî¿ ôðàêö³¿ êîìóí³ñò³â, ïðèçíà÷èâøè ¿¿ çà-

ñòóïíèêîì ãîëîâè îêðóæíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿;

Çàãîðóëüêî Ãåííàä³é ²ëë³÷, 1945 ðîêó íàðî-

äæåííÿ, îñâ³òà áàçîâà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñ-

ò³ Ìàê³¿âêà Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàò-

ñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”;

Êóëåøîâà Ãàëèíà Ìèõàéë³âíà, 1934 ðîêó

íàðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³

Ìàê³¿âêà Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿

ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 48 (Äî-
íåöüêà îáëàñòü):

Äüîì³íà Îëåíà ²âàí³âíà, 1959 ðîêó íàðî-

äæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³ Ìàð³-

óïîëü Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿

ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 50 (Äî-
íåöüêà îáëàñòü):

Íàäººâ Âàñèëü Þõèìîâè÷, 1949 ðîêó íà-

ðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ñåëèù³

Íîâîåêîíîì³÷íå Êðàñíîàðì³éñüêîãî ðàéîíó

Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿

“ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”.

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 51 (Äî-
íåöüêà îáëàñòü):

Ãóòîðîâà Ãàëèíà Âîëîäèìèð³âíà, 1959 ðî-

êó íàðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñ-

ò³ Ñëîâ’ÿíñüê Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïó-

òàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 71 (Çàïî-
ð³çüêà îáëàñòü):

Êîñòþêîâà Íàòàëÿ Ïåòð³âíà, 1974 ðîêó íà-

ðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³ Çà-

ïîð³ææ³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ”;

Êîâàëåíêî Âàëåíòèíà Âàñèë³âíà, 1947 ðî-

êó íàðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñ-

ò³ Çàïîð³ææ³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀ-

ØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 74 (Çàïî-
ð³çüêà îáëàñòü):

Êàéäà Âàñèëü ²âàíîâè÷, 1941 ðîêó íàðî-

äæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³ Áåð-

äÿíñüê Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿

ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”, ïðèçíà÷èâøè

éîãî ãîëîâîþ îêðóæíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 78 (Çàïî-
ð³çüêà îáëàñòü):

Êðèëîâ Äåíèñ Âàëåð³éîâè÷, 1976 ðîêó íà-

ðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³ Ïî-

ëîãè Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿

ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”, ïðèçíà÷èâøè

éîãî ãîëîâîþ îêðóæíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 87 (Êè-
¿âñüêà îáëàñòü):

Äèâàê Ïåòðî Ëóêè÷, 1952 ðîêó íàðîäæåí-

íÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ñåë³ Âåëèêà

Îô³ðíà Ôàñò³âñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îá-

ëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ”;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 90 (Êè-
¿âñüêà îáëàñòü):

ªâòóøåíêî Âàñèëü Ïðîêîïîâè÷, 1947 ðî-

êó íàðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ñå-

ëèù³ Ãëåâàõà Âàñèëüê³âñüêîãî ðàéîíó Êè¿â-

ñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀ-

ØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 91 (Êè-
¿âñüêà îáëàñòü):

Ïàøèíñüêèé Îëåã Âîëîäèìèðîâè÷, 1969

ðîêó íàðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ñå-

ë³ Ë³ñíèêè Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó

Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿

“ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”;

Ïàøèíñüêà Òåòÿíà Ðîìàí³âíà, 1971 ðîêó

íàðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ñåë³

Ë³ñíèêè Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó Êè-

¿âñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿

“ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”;

Ãåðàñèì’þê Òàìàðà Âîëîäèìèð³âíà, 1959

ðîêó íàðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â

ì³ñò³ Áîÿðêà Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó

Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿

“ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 92 (Êè-
¿âñüêà îáëàñòü):

Âàëåðêî Íàòàë³ÿ Â³òàë³¿âíà, 1974 ðîêó íà-

ðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ñåëèù³

²âàíê³â Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿

ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 93 (Êè-
¿âñüêà îáëàñòü):

Õèòðèé Âîëîäèìèð Â³òàë³éîâè÷, 1978 ðî-

êó íàðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ñå-

ëèù³ Âåëèêà Äèìåðêà Áðîâàðñüêîãî ðàéîíó

Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿

“ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”, ïðèçíà÷èâøè éîãî ñåê-

ðåòàðåì îêðóæíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 94 (Êè-
¿âñüêà îáëàñòü):

Íàãàºâà Ë³ä³ÿ Ìèõàéë³âíà, 1966 ðîêó íà-

ðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³ Áî-

ðèñï³ëü Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿

ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”, ïðèçíà÷èâøè ¿¿

ãîëîâîþ îêðóæíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 104 (Ëó-
ãàíñüêà îáëàñòü):

Ñòàñþê Ãðèãîð³é Ìîäåñòîâè÷, 1937 ðîêó

íàðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³

Àë÷åâñüê Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàò-

ñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 105 (Ëó-
ãàíñüêà îáëàñòü):

Äçþáà Êëàâä³ÿ ªôðåì³âíà, 1945 ðîêó íà-

ðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³ Ëó-

òóãèíå Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿

ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 106 (Ëó-
ãàíñüêà îáëàñòü):

Êàì³íñüêà Òåòÿíà Âîëîäèìèð³âíà, 1962 ðî-

êó íàðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñ-

ò³ Ñâåðäëîâñüê Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äå-

ïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”, ïðè-

çíà÷èâøè ¿¿ çàñòóïíèêîì ãîëîâè îêðóæíî¿ âè-

áîð÷î¿ êîì³ñ³¿;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 107 (Ëó-
ãàíñüêà îáëàñòü):

Çîðÿ Â³êòîð Äìèòðîâè÷, 1962 ðîêó íàðî-

äæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³ Êðàñ-

íèé Ëó÷ Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàò-

ñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 116
(Ëüâ³âñüêà îáëàñòü):

Äàöêî Àííà Ìèõàéë³âíà, 1987 ðîêó íàðî-

äæåííÿ, îñâ³òà íåçàê³í÷åíà âèùà, ïðîæèâàº

â ì³ñò³ Æîâêâà Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äå-

ïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 117
(Ëüâ³âñüêà îáëàñòü):

Êóäðÿâöåâ Þð³é Â³ëàðîâè÷, 1963 ðîêó íà-

ðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³ Áðî-

äè Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàê-

ö³¿ êîìóí³ñò³â;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 119
(Ëüâ³âñüêà îáëàñòü):

ßãîäêà Àíäð³é Âëàäèñëàâîâè÷, 1983 ðîêó

íàðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ñåë³

×îëãèí³ ßâîð³âñüêîãî ðàéîíó Ëüâ³âñüêî¿ îá-

ëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ êîìóí³ñò³â;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 127 (Ìè-
êîëà¿âñüêà îáëàñòü)

Í³êóëèøåâà Òåòÿíà Îëåêñàíäð³âíà, 1954 ðî-

êó íàðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³

Ñí³ãóð³âêà Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïó-

òàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”, ïðèçíà-

÷èâøè ¿¿ ãîëîâîþ îêðóæíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 134 (Îäå-
ñüêà îáëàñòü)

Ãðèãîðùóê Íàòàë³ÿ Àíàòîë³¿âíà, 1978 ðî-

êó íàðîäæåííÿ, îñâ³òà áàçîâà âèùà, ïðîæè-

âàº â ì³ñò³ Êîòîâñüê Îäåñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä

äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 136 (Îäå-
ñüêà îáëàñòü)

Øåâ÷åíêî Ëþäìèëà Áîðèñ³âíà, 1949 ðîêó

íàðîäæåííÿ, îñâ³òà ñåðåäíÿ, ïðîæèâàº â ñå-

ëèù³ ²âàí³âêà Îäåñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàò-

ñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 138 (Îäå-
ñüêà îáëàñòü)

Ãðèãîðàùåíêî Íàòàëÿ Þð³¿âíà, 1956 ðîêó

íàðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³ ²ë-

ë³÷³âñüê Îäåñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿

ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 140 (Îäå-
ñüêà îáëàñòü)

Êðàøòàïóê Îëåíà Â³êòîð³âíà, 1959 ðîêó

íàðîäæåííÿ, îñâ³òà áàçîâà âèùà, ïðîæèâàº â

ì³ñò³ Àðöèç Îäåñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàò-

ñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 156 (Ð³â-
íåíñüêà îáëàñòü):

Âîëÿíþê Îëüãà Ëóê’ÿí³âíà, 1951 ðîêó íà-

ðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³ Êîñ-

òîï³ëü Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿

ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 173 (Õàð-
ê³âñüêà îáëàñòü):

Ãëóùåíêî Âàëåíòèíà Ïåòð³âíà, 1951 ðîêó

íàðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³

Õàðêîâ³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ ÑÏÓ, ïðè-

çíà÷èâøè ¿¿ çàñòóïíèêîì ãîëîâè îêðóæíî¿ âè-

áîð÷î¿ êîì³ñ³¿;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 176 (Õàð-
ê³âñüêà îáëàñòü):

Êóòåíêîâ Ñåðã³é Þð³éîâè÷, 1950 ðîêó

íàðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñ-

ò³ Õàðêîâ³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀ-

ØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 180 (Õàð-
ê³âñüêà îáëàñòü):

Ñîêîëüöîâà Í³íåëü Ìèêîëà¿âíà, 1975 ðî-

êó íàðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñ-

ò³ Áàëàêë³ÿ Áàëàêë³éñüêîãî ðàéîíó Õàðê³â-

ñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀ-

ØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 189
(Õìåëüíèöüêà îáëàñòü):

Ùåðáàê Ëþäìèëà Âàñèë³âíà, 1965 ðîêó íà-

ðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³ Ñëà-

âóòà Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿

ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 190
(Õìåëüíèöüêà îáëàñòü):

Ëåçóí Âñåâîëîä Àíòîíîâè÷, 1959 ðîêó íà-

ðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³ Ñòà-

ðîêîñòÿíòèí³â Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³ — â³ä

äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 191
(Õìåëüíèöüêà îáëàñòü):

Ñòðîþê Íàòàë³ÿ Ñåðã³¿âíà, 1986 ðîêó íà-

ðîäæåííÿ, îñâ³òà íåçàê³í÷åíà âèùà, ïðîæè-

âàº â ì³ñò³ ²çÿñëàâ Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³ —

â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”,

ïðèçíà÷èâøè ¿¿ ñåêðåòàðåì îêðóæíî¿ âèáîð-

÷î¿ êîì³ñ³¿;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 195
(Õìåëüíèöüêà îáëàñòü):

ßöüêîâñüêèé Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 1972 ðî-

êó íàðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñ-

ò³ Äåðàæíÿ Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïó-

òàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 196
(Õìåëüíèöüêà îáëàñòü):

Ñòåöþê Âàëåíòèí Ìèêîëàéîâè÷, 1982 ðî-

êó íàðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ñå-

ë³ Ïåòðàø³âêà Â³íüêîâåöüêîãî ðàéîíó Õìåëü-

íèöüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿

“ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 197
(Õìåëüíèöüêà îáëàñòü):

Ìåëüíèê Áðîí³ñëàâà Àíòîí³âíà, 1957 ðî-

êó íàðîäæåííÿ, îñâ³òà ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà,

ïðîæèâàº â ì³ñò³ Äóíà¿âö³ Õìåëüíèöüêî¿ îá-

ëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ”;

Áåðåçà Ëåîí³äà Ëóê’ÿí³âíà, 1952 ðîêó íà-

ðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³ Äó-

íà¿âö³ Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³ — â³ä äåïóòàò-

ñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 211 (×åð-
í³ã³âñüêà îáëàñòü)

Ðîé Àíàòîë³é Ìèêîëàéîâè÷, 1942 ðîêó íà-

ðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³ ×åð-

í³ãîâ³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ”;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 213 (×åð-
í³ã³âñüêà îáëàñòü)

Àäàìåíêî Ë³äà Âîëîäèìèð³âíà, 1979 ðîêó

íàðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ñåë³

Ãëîìàçäè Êîçåëåöüêîãî ðàéîíó ×åðí³ã³âñüêî¿

îáëàñò³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ”;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 214 (×åð-
í³ã³âñüêà îáëàñòü)

×åðåäíè÷åíêî Â³òà Îëåêñàíäð³âíà, 1986

ðîêó íàðîäæåííÿ, îñâ³òà áàçîâà âèùà, ïðîæè-

âàº â ì³ñò³ Í³æèí ×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñò³ — â³ä

äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ “ÍÀØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”;

òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 224 
(ì. Êè¿â):

Òàðàí Îëåêñàíäð Ëåîí³äîâè÷, 1964 ðîêó

íàðîäæåííÿ, îñâ³òà âèùà, ïðîæèâàº â ì³ñò³

Êèºâ³ — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ êîìóí³ñò³â,

ïðèçíà÷èâøè éîãî ñåêðåòàðåì îêðóæíî¿ âè-

áîð÷î¿ êîì³ñ³¿.

6. Öþ ïîñòàíîâó íàä³ñëàòè îêðóæíèì âèáîð-

÷èì êîì³ñ³ÿì äëÿ ³íôîðìóâàííÿ âèáîðö³â ó â³ä-

ïîâ³äíèõ òåðèòîð³àëüíèõ âèáîð÷èõ îêðóãàõ.

7. Îïóáë³êóâàòè öþ ïîñòàíîâó â ãàçåòàõ

“Ãîëîñ Óêðà¿íè”, “Óðÿäîâèé êóð’ºð” òà ó â³ä-

ïîâ³äíèõ ðåã³îíàëüíèõ äðóêîâàíèõ çàñîáàõ ìà-

ñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.
Голова

Центральної виборчої омісії
В. ШАПОВАЛ
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Ìèêîëà ËÀÌÁÓÖÜÊÈÉ: “Íà ïåðåãîíàõ
øâèäê³ñòü íîâèõ òðàìâà¿â
ñÿãàòèìå ïîíàä 60 êì”

За інчення.
Почато на 1-й стор.

“Íîâèé áåçïå÷íèé êîíôàé-
ìåíò” ìàòèìå ôîðìó àðêè çàâ-
âèøêè 105 ì, äîâæèíîþ 150 ì
òà øèðèíîþ 260 , ³ áóäå “íàñó-
íóòèé” íà ÷åòâåðòèé àòîìíèé
åíåðãîáëîê. Çà ñëîâàìè çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Ñåêðåòàð³àòó Ïðå-
çèäåíòà Îëåêñàíäðà ×àëîãî,
êîíòðàêò ùîäî íîâîãî îá’ºêòà
óêðèòòÿ îö³íþºòüñÿ â $ 505 ìëí,
à òåðì³í éîãî ðåàë³çàö³¿ — ïðî-
åêòóâàííÿ ³ áóä³âíèöòâî — 5 ðî-
ê³â. Ðàçîì ³ç òèì, íîâå ñõîâèùå
ÿäåðíîãî ïàëèâà, çà ñëîâàìè
åêñïåðò³â, çàáåçïå÷óâàòèìå íà-
ä³éíå ³ áåçïå÷íå çáåð³ãàííÿ â³ä-
ïðàöüîâàíîãî ÿäåðíîãî ïàëèâà
×ÀÅÑ ïðîòÿãîì íå ìåíøå ñòà
ðîê³â. Öåé ïðîåêò îö³íþþòü ó 
$ 200 ìëí, à òåðì³í éîãî ðåàë³-
çàö³¿ ñòàíîâèòèìå ïðèáëèçíî
ï³âòîðà ðîêè.

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð
Þùåíêî íàçâàâ ï³äïèñàííÿ
êîíòðàêò³â “ïëàíåòàðíîþ ïîä³-
ºþ” òà çàêëèêàâ ñòîðîíè äî êî-
ëåêòèâíî¿ òà ñîë³äàðíî¿ ñï³âïðà-
ö³ çàäëÿ ðåàë³çàö³¿ öèõ ïðîåêò³â.
Òàêîæ Ïðåçèäåíò çàçíà÷èâ, ùî,
çà íàäàíèìè éîìó çâ³òàìè,
“áóäü-ÿêèé ÿäåðíèé ³íöèäåíò
íà îá’ºêò³ íåìîæëèâèé”.

“Óñï³øíå çàâåðøåííÿ ïðîåê-
òó çàëåæèòü íå ëèøå â³ä óñï³ø-
íîãî ïðîâåäåííÿ áóä³âåëüíèõ ðî-
á³ò, à é â³ä ïîñò³éíîãî ïðàãíåí-
íÿ äî ñï³âïðàö³ ÿê ç áîêó óêðà-
¿íñüêî¿ âëàäè, òàê ³ ç áîêó ì³æ-
íàðîäíî¿ ñï³ëüíîòè”,— ââàæàº
ïðåçèäåíò ªÁÐÐ Æàí Ëåì’ºð. ßê
â³äîìî, íà ëèïåíü 2007 ðîêó â
×îðíîáèëüñüêîìó ôîíä³ “Óêðèò-
òÿ” áóëî çàðåºñòðîâàíî âíåñêè

â³ä êðà¿í-äîíîð³â íà çàãàëüíó ñó-
ìó ìàéæå 739 ìëí ºâðî.

Íåçâàæàþ÷è íà îïòèì³ñòè÷-
íèé íàñòð³é ó÷àñíèê³â, ï³äïè-
ñàííÿ êîíòðàêò³â ïåðåáóâàëî íà
ìåæ³ çðèâó ÷åðåç ñóïåðå÷êè ì³æ
Ñåêðåòàð³àòîì Ïðåçèäåíòà ³ Ì³-
í³ñòåðñòâîì ç íàäçâè÷àéíèõ ñè-
òóàö³é ç ïðèâîäó ì³ñöÿ ïðîâå-
äåííÿ öåðåìîí³¿. ßê â³äîìî,
ÌÍÑ Óêðà¿íè äîìîâèëîñÿ ç
ïðåäñòàâíèêàìè ªÁÐÐ òà Ïî-
ñîëüñòâîì Ôðàíö³¿ â Óêðà¿í³
ïðî ï³äïèñàííÿ êîíòðàêò³â 17
âåðåñíÿ íà òåðèòîð³¿ ×îðíî-
áèëüñüêî¿ ÀÅÑ. Ïðîòå ó çàõîä³
ìàâ áðàòè ó÷àñòü ì³í³ñòð ç íàä-
çâè÷àéíèõ ñèòóàö³é Óêðà¿íè
Íåñòîð Øóôðè÷. Íàãàäàºìî, ùî
ð³øåííÿ ùîäî çâ³ëüíåííÿ ïàíà
Øóôðè÷à ç ïîñàäè óõâàëèëà
ÐÍÁÎ ùå 4 âåðåñíÿ çà ³í³ö³àòè-
âè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè. Íàòî-
ì³ñòü ó Ñåêðåòàð³àò³ Ïðåçèäåí-
òà âèð³øèëè çì³íèòè ì³ñöå ï³ä-
ïèñàííÿ äîêóìåíò³â òà íå çà-
ïðîøóâàòè íà öåðåìîí³þ Íåñ-
òîðà Øóôðè÷à. Ó Ïîñîëüñòâ³
Ôðàíö³¿ òà óêðà¿íñüêîìó ïðåä-
ñòàâíèöòâ³ ªÁÐÐ áóëè çäèâîâà-
í³ òåðì³íîâîþ çì³íîþ ì³ñöÿ
ï³äïèñàííÿ êîíòðàêòó, îñê³ëüêè
á³ëüø³ñòü ³íîçåìíèõ ãîñòåé áó-
ëà çàö³êàâëåíà ïî¿çäêîþ äî ×îð-
íîáèëÿ. Òîìó äåÿê³ ó÷àñíèêè
âèð³øèëè óñå æ ïî¿õàòè äî ñóì-
íîçâ³ñíîãî ì³ñòà çðàíêó, ùîá ó
äðóã³é ïîëîâèí³ äíÿ ïîâåðíóòè-
ñÿ äî Êèºâà íà öåðåìîí³þ ï³ä-
ïèñàííÿ ó Ñåêðåòàð³àò³ Ïðåçè-
äåíòà.

Àëå, êð³ì ïîë³òè÷íèõ ñâàðîê,
áóä³âíèöòâî ÿäåðíîãî ìîãèëü-
íèêà ñòâîðþº é íàáàãàòî ñóòòº-
â³ø³ ïðîáëåìè. Åêîëîãè á’þòü

íà ñïîëîõ, îñê³ëüêè áóä³âíèö-
òâî òàêîãî ñõîâèùà íåïîäàë³ê
â³ä ñòîëèö³ Óêðà¿íè íå º áåç-
ïå÷íèì, íàâ³òü ÿêùî òàì, ÿê
ñòâåðäæóþòü ó÷àñíèêè ïðîåêòó,

çáåð³ãàòèìóòü ëèøå “÷îðíî-
áèëüñüê³ â³äõîäè”. Çà ñëîâàìè
äèðåêòîðà Êè¿âñüêîãî åêîëîãî-
êóëüòóðíîãî öåíòðó Âîëîäèìè-
ðà Áîðåéêà, æîäíà ñòîëèöÿ ªâ-

ðîïè íå çáåð³ãàº òàê³ “ñêàðáè”
â ñåáå ï³ä áîêîì, îñê³ëüêè íå-
â³äîìî, äî ÷îãî òàêà ïðàêòèêà
ìîæå ïðèçâåñòè ó ìàéáóòíüî-
ìó

— Íà ÿêîìó åòàï³ çíàõîäèòüñÿ
ðåêîíñòðóêö³ÿ ë³í³é øâèäê³ñíîãî
òðàìâàÿ ó Êèºâ³?

— Íàðàç³ òðèâàº ïåðøèé åòàï
ðåêîíñòðóêö³¿ òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ —
ç Âåëèêî¿ Ê³ëüöåâî¿ äîðîãè äî
âóë. Ãíàòà Þðè. Òàì ðîáîòè ìàé-
æå çàâåðøóþòü. Äðóãèé åòàï —
â³ä âóëèö³ Ñòàðîâîêçàëüíî¿ äî
ñòàíö³¿ Ïîâ³òðîôëîòñüêà. Ðîáîòè
çàâåðøàòü äî ãðóäíÿ. Ó íàéáëèæ-
÷³ äâà-òðè òèæí³ íà âóë. Ñòàðî-
âîêçàëüí³é ìè â³äíîâèìî ðóõ
òðàìâà¿â ¹¹ 15 òà 18. Öå äóæå
âàæëèâèé åòàï, áî â³í ïåðåäáà÷àº
íà âóëèöÿõ Ñòàðîâîêçàëüí³é ³
Æèëÿíñüê³é îðãàí³çàö³þ îäíîñòî-
ðîííüîãî ðóõó òðàíñïîðòó. Öå
ñòàíå äóáëåðîì ïðîñïåêòó Ïåðå-
ìîãè, ³ ÷àñòèíà òðàíñïîðòó çìî-
æå â äâîõ íàïðÿìêàõ êóðñóâàòè
íà âóë. Æèëÿíñüê³é, à äàë³ Ïîë³-
òåõí³÷íîþ. Íàäàë³ âóëèö³ Æèëÿí-
ñüêà òà Ñàêñàãàíñüêîãî ìàòèìóòü
îäíîñòîðîíí³é ðóõ. Öå äàñòü çìî-
ãó ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó ö³ëîãî
òðàíñïîðòíîãî âóçëà.

— Íàñê³ëüêè øâèäê³ñíîþ áóäå
ðåêîíñòðóéîâàíà òðàìâàéíà ë³í³ÿ?

— Øâèäê³ñíèì òðàìâàé áóäå
â³ä ñòàíö³¿ “Ïëîùà Ïåðåìîãè” ³
äî ê³íöÿ Ê³ëüöåâî¿ äîðîãè. Íà ïå-
ðåãîíàõ öÿ øâèäê³ñòü ñÿãàòèìå
ïîíàä 60 êì. Åêñïëóàòàö³éíà
øâèäê³ñòü, âðàõîâóþ÷è ÷àñ ïðîñ-
òîþ òðàìâàÿ íà çóïèíêàõ,

— 28—30 êì íà ãîäèíó. Öå ïåðå-
âàãà íîâîãî òðàìâàÿ, éîãî â³ä-
îêðåìëÿòü â³ä àâòîòðàíñïîðòó, òî-
ìó çàòîð³â íà òðàñ³ ÷è äîðîç³ íå
áóäå.

— ×è äîñòàòíüî âèä³ëåíî êîøò³â
äëÿ ïðîêëàäåííÿ íîâèõ òðàìâàé-
íèõ êîë³é ³ áóä³âíèöòâà ñòàíö³é?

— Ïðîåêò ïåðåäáà÷àº ÿê áþ-
äæåòíó, òàê é ³íâåñòèö³éíó ñêëà-
äîâó. Ñàì³ êîë³¿ òà ³íæåíåð³þ ô³-
íàíñóþòü çà ðàõóíîê ì³ñüêîãî
áþäæåòó, à ñòàíö³¿ — çà ðàõóíîê
³íâåñòîðà. Ñòàíö³¿ ìàòèìóòü óñþ
³íôðàñòðóêòóðó, ïîòð³áíó äëÿ ïà-

ñàæèð³â. Ðóõîìèé ñêëàä êóïóâà-
òèìóòü çà ì³ñöåâèé áþäæåò, áî
öå ñîö³àëüíà ïîñëóãà, ÿêó âëàäà
íàäàº äëÿ íàñåëåííÿ, ³ âîíà íå
ìîæå áóòè êîìåðö³éíîþ. Çàãà-
ëîì ðåêîíñòðóêö³ÿ äâîõ ë³í³é
øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ äîð³âíþº
âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà îäíîãî ê³-
ëîìåòðà ìåòðî. Íà öåé ð³ê âèä³-
ëåíî 43 ìëí ãðí íà âñ³ ðîáèòè.
Íèí³ òðàìâà¿ ïåðåâîçÿòü 10—11
òèñ. ïàñàæèð³â ó ãîäèíè ï³ê.
Ïëàíóºìî âèéòè íà ïîêàçíèê
15—18 òèñ. ïàñàæèð³â 

Розмовляв
Михайло ШКУРІН, “Хрещати ”

Ïðåçèäåíò áëàãîñëîâèâ ÿäåðíèé ñì³òíèê

Êîë³¿ ï³äòÿãíóòü
äî ªâðî-2012
Ó ðàìêàõ ï³äãîòîâêè êðà¿íè 
äî ªâðî-2012 çàë³çíè÷íèêè îíîâëÿòü
çíîøåí³ ïîòÿãè

ßê ó÷îðà ïîâ³äîìèâ “Õðåùà-
òèêó” çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà Äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó
Óêðà¿íè (“Óêðçàë³çíèöÿ”) Àíà-
òîë³é Ëàøêî, çà Êîíöåïö³ºþ
äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè ðåôîðìó-
âàííÿ çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó
äî 2015 ðîêó ïëàíóºòüñÿ çàì³-
íèòè 30% âåðõíüî¿ áóäîâè êîë³¿
(ðåéêè, øïàëè, ñòð³ëî÷í³ ïåðå-
âîäè), 63% âñüîãî ðóõîìîãî
ñêëàäó, 40% ñèñòåì òÿãîâîãî
åíåðãîçàáåçïå÷åííÿ òà ïîíàä
11% äåôåêòíèõ ìîñò³â é ³íøèõ
øòó÷íèõ ñïîðóä. Íàðàç³ ïîòÿãè
“Óêðçàë³çíèö³” çíîøåí³ íà 80%.
Ïðîòÿãîì 2007—2015 ðîê³â íà
ðåôîðìóâàííÿ ïëàíóºòüñÿ âè-
òðàòèòè 94,5 ìëðä ãðí.

Çà ñëîâàìè ïàíà Ëàøêà, â ðàì-
êàõ ï³äãîòîâêè Óêðà¿íè äî ªâðî-
2012 ðîçðîáëåíî ïðîåêò ïðîãðà-
ìè âïðîâàäæåííÿ øâèäê³ñíîãî
ðóõó ì³æ ì³ñòàìè, ùî ïðèéìà-
òèìóòü ìàò÷³ ×åìï³îíàòó ªâðî-

ïè. Äî 2012 ðîêó ç’ÿâëÿòüñÿ ä³-
ëÿíêè, ùî ñïîëó÷àòèìóòü Êè¿â,
Ëüâ³â, Îäåñó, Äí³ïðîïåòðîâñüê,
Äîíåöüê òà Õàðê³â. Íà çàçíà÷å-
íèõ íàïðÿìêàõ ïàñàæèðñüê³ ïî-
¿çäè ðóõàòèìóòüñÿ ç³ øâèäê³ñòþ
äî 220 êì/ãîä. Òàêèì ÷èíîì, ÷àñ
ðóõó ñêîðîòèòüñÿ óäâ³÷³.

Çàãàëüíà ñóìà ïðîåêòó ñòàíî-
âèòü 29 ìëðä ãðí, 25,7 ìëðä ãðí
ç ÿêèõ ñïðÿìóþòü íà îíîâëåí-
íÿ çàë³çíè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
(ðåêîíñòðóêö³þ ñòàíö³é, ïîáó-
äîâó âîêçàë³â, îáëàøòóâàííÿ
ïðèâîêçàëüíèõ òåðèòîð³é).

Ãîëîâíèì äæåðåëîì ô³íàíñó-
âàííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ çàë³çíèö³
íàçèâàþòü àìîðòèçàö³éí³ â³äðà-
õóâàííÿ íà ñóìó 68,2 ìëðä ãðí.
Ðåøòó êîøò³â ó ñóì³ 26,3 ìëðä
ãðí ïëàíóþòü çíàéòè, çà ñëîâà-
ìè ïàíà Ëàøêà, “øëÿõîì çàëó-
÷åííÿ çîâí³øí³õ ³íâåñòèö³é,
êðåäèòíèõ ðåñóðñ³â òà ìåõàí³ç-
ìó ë³çèíãó, à òàêîæ ³íøèõ äæå-
ðåë íàäõîäæåííÿ êîøò³â” 

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора заст пни ендире тора Держадміністрації заліз-
нично о транспорт У раїни ("У рзалізниця") Анатолій
Лаш о заявив, що в рам ах Концепції державної про-
рами реформ вання залізнично о транспорт до 2015
ро план ється витратити 94,5 млрд рн, 68,2 млрд
рн з я их — це ошти від амортизаційних відрах вань,
а 26,3 млрд рн — інвестиції. До Євро-2012 з'являться
нові швид існі маршр ти між містами, що приймати-
м ть матчі Чемпіонат Європи.

На Чорнобильсь ій АЕС з’явиться сховище ядерних відходів

Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
“Êè¿âïàñòðàíñ” ïðî ïåðñïåêòèâè íîâî¿ øâèäê³ñíî¿
ë³í³¿ òðàìâàþ
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²ñëàì³ñòè õî÷óòü çàð³çàòè
õóäîæíèêà, “ÿê ÿãíÿ”
Ñåðã³é ÌÈÊÓËÜÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні "Хрещати " про-
пон є читачам лян ти на
проблеми світової політи-
и, поспівч вати ари а-
т ристові та порадіти за
рців.

Б ндесвер — еть
з Аф аністан !

Àêòèâ³ñòè ïîíàä 170 ãðîìàä-
ñüêèõ îðãàí³çàö³é ç óñ³º¿ Í³ìå÷-
÷èíè âçÿëè ó÷àñòü ó äåìîíñòðà-
ö³¿ ç âèìîãîþ âèâåñòè áóíäåñâåð
(çáðîéí³ ñèëè ÔÐÍ) ç Àôãàí³ñ-
òàíó. Àêö³ÿ â³äáóëàñÿ ó ñóáîòó â
Áåðë³í³ ï³ä ãàñëîì: “Áóíäåñâåð —
ãåòü ç Àôãàí³ñòàíó!”

Íåáàéäóæ³ ç³áðàëèñÿ á³ëÿ ×åð-
âîíî¿ ðàòóø³, çâ³äòè ïðîéøëè
ìàðøåì äî Áðàíäåíáóðçüêèõ âî-
ð³ò. Çà îö³íêîþ îðãàí³çàòîð³â, â
àêö³¿ âçÿëè ó÷àñòü äî 20 òèñ. îñ³á.
Íà òðàíñïàðàíòàõ ³ ó âèñòóïàõ
ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ ïîë³òè÷íèõ
ñèë ì³ñòèëàñÿ âèìîãà â³äìîâèòè-
ñÿ â³ä ïðîäîâæåííÿ ìàíäàòà áóí-
äåñâåðó â Àôãàí³ñòàí³ ³ ïîâåðíó-
òè í³ìåöüêèõ ìèðîòâîðö³â äîäî-
ìó. Ðîçãëÿä öüîãî ïèòàííÿ â áóí-
äåñòàç³ ïðèçíà÷åíî íà ñåðåäèíó
æîâòíÿ.

Êîíòèíãåíò áóíäåñâåðó ó ñêëà-
ä³ ì³æíàðîäíèõ ñèë ç³ ñïðèÿííÿ
áåçïåö³ ²ÑÀÔ ïåðåáóâàº â Àôãà-
í³ñòàí³ ç ïî÷àòêó 2002 ðîêó ³ íà-
ë³÷óº ñüîãîäí³ áëèçüêî 3,6 òèñ.
ñîëäàò³â. Çà öåé ÷àñ òàì çàãèíó-
ëî 25 í³ìåöüêèõ â³éñüêîâîñëóæ-
áîâö³â, çîêðåìà 11 — âíàñë³äîê
ö³ëåñïðÿìîâàíèõ òåðàêò³â.

$150 000 за олов
ари ат риста
Ë³äåð îñåðåäêó “Àëü-Êà¿äè” â

²ðàêó ïîîá³öÿâ âèïëàòèòè âèíà-
ãîðîäó òîìó, õòî óá’º øâåäñüêî-
ãî êàðèêàòóðèñòà Ëàðñà Â³ëêñà,
ÿêèé íåùîäàâíî ïðåäñòàâèâ
ñêàíäàëüí³ ìàëþíêè, îáðàçëèâ³
äëÿ ³ñëàìó. Íà êàðèêàòóð³ ïðîðî-
êà Ìóõàììåäà çîáðàæåíî ç ò³ëîì
ñîáàêè.

Ó ï³âãîäèííîìó àóä³îçâåðíåí-
í³, ðîçì³ùåíîìó íà îäíîìó ³ç
ñàéò³â ³ñëàì³ñò³â, Àáó Îìàð àëü-
Áàãäàä³ çàÿâèâ, ùî çàïëàòèòü çà
âáèâñòâî ïàíà Â³ëêñà $100 òèñ.
“Â³äòåïåð ìè çàêëèêàºìî ïðî-
ëèòè êðîâ Ëàðñà, ÿêèé íàâàæèâ-
ñÿ îáðàçèòè ïðîðîêà Ìóõàììå-
äà... ³ öüîãî ì³ñÿöÿ îãîëîøóºìî
ïðî íàãîðîäó â ñòî òèñÿ÷ ëþäè-
í³, ÿêà óá’º íåâ³ðíîãî ëèõîä³ÿ”.
ßêùî ïàíà Â³ëêñà “çàð³æóòü, ÿê
ÿãíÿ”, Îìàð àëü-Áàãäàä³ âèñëî-
âèâ ãîòîâí³ñòü çàïëàòèòè íàâ³òü
$150 òèñ.

Ùå $50 òèñÿ÷ “Àëü-Êà¿äà” ïî-
îá³öÿëà çà âáèâñòâî ðåäàêòîðà
øâåäñüêî¿ ãàçåòè Nerikes Allehan-
da, ùî íàäðóêóâàëà 19 ñåðïíÿ ö³
êàðèêàòóðè.

Франція от ється
до можливої війни
з Іраном

Ôðàíö³ÿ ìàº ï³äãîòóâàòèñÿ äî
ìîæëèâî¿ â³éíè ç ²ðàíîì, çàÿâèâ
ãîëîâà ôðàíöóçüêîãî ÌÇÑ Áåð-

íàð Êóøíåð. “Ìè ïîâèíí³ ãîòó-
âàòèñÿ äî íàéã³ðøîãî, à íàéã³ð-
øèì º â³éíà”,— ñêàçàâ â³í.

Äèïëîìàò çàçíà÷èâ, ùî êðà¿íè
ñâ³òó ïîâèíí³ âæèòè íîâ³ ñàíêö³¿
ùîäî ³ðàíñüêî¿ ÿäåðíî¿ ïðîãðà-
ìè ïåðø í³æ Òåãåðàí çìîæå ñòâî-
ðèòè àòîìíó áîìáó, ùî ³ ìîæå
ïðèçâåñòè äî â³éíè.

Íàãàäàºìî, ùî Ðàäà áåçïåêè
ÎÎÍ óæå äâ³÷³ óõâàëþâàëà ðåçî-
ëþö³¿ ç ñàíêö³ÿìè ùîäî ²ðàíó çà
éîãî â³äìîâó ïðèïèíèòè çáàãà-
÷åííÿ óðàíó. Ãîëîâíèì ³í³ö³àòî-
ðîì ðåçîëþö³é âèñòóïàëè ÑØÀ,
ÿê³ çâèíóâà÷óþòü ²ðàí ó ðîçðîá-
ëåíí³ ÿäåðíî¿ çáðî¿ ï³ä ïðèêðèò-
òÿì ïðîãðàìè “Ìèðíîãî àòîìó”.
Îäíàê ó Òåãåðàí³ íàïîëÿãàþòü íà
ñâîºìó ³ ñòâåðäæóþòü: ÿäåðíà
ïðîãðàìà ²ðàíó ìàº âèíÿòêîâî
ìèðíèé õàðàêòåð.

Ïðåäñòàâíèêè Ðîñ³¿, ÑØÀ,
Êèòàþ, Ôðàíö³¿, Í³ìå÷÷èíè ³ Âå-
ëèêîáðèòàí³¿ ïëàíóþòü óæå 21 âå-
ðåñíÿ îáãîâîðèòè íîâ³ ñàíêö³¿
ïðîòè ²ðàíó. Ïåðåìîâèíè â³äáó-
äóòüñÿ ó Âàøèíãòîí³. Âàðòî òà-
êîæ äîäàòè, ùî 12 âåðåñíÿ àìå-
ðèêàíñüê³ ÇÌ² ïîâ³äîìèëè, ùî
àäì³í³ñòðàö³ÿ ïðåçèäåíòà ÑØÀ
Äæîðäæà Áóøà ðîçãëÿäàº ïëàíè
ìîæëèâîãî áîìáîâîãî óäàðó ïî
²ðàíó.

Спол чені Штати
та и розмістять
протира етн
систем в Чехії

Ó æîâòí³ ×åõ³þ ìàº â³äâ³äàòè
ì³í³ñòð îáîðîíè ÑØÀ Ðîáåðò
Ãåéòñ. Ìåòà ïî¿äêè àìåðèêàí-
ñüêîãî âèñîêîïîñàäîâöÿ — îáãî-
âîðèòè ç ÷åñüêèìè êåð³âíèêàìè
ðåàë³çàö³þ ïëàí³â ñòâîðåííÿ
ñòàíö³¿ ðàä³îëîêàö³¿ ÏÐÎ ÑØÀ
íà ïîë³ãîí³ Áðäè, ùî çà 90 êì íà
ï³âäåííèé çàõ³ä â³ä Ïðàãè.

Â îáì³í íà ðîçì³ùåííÿ íà ñâî-
¿é òåðèòîð³¿ ðàä³îëîêàö³éíî¿ ñòàí-
ö³¿ ñèñòåìè ÏÐÎ ÑØÀ ×åõ³ÿ âè-
ìàãàº â³ä âëàäè Ñïîëó÷åíèõ Øòà-
ò³â íàäàòè äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿,
ÿêà íàäõîäèòèìå ç ðàä³îëîêàö³é-
íî¿ ñèñòåìè, ïîâ³äîìèâ ãîëîâà
÷åñüêîãî ÌÇÑ Êàðåë Øâàðöåí-
áåðã. “Ðàä³îëîêàö³éíà ñòàíö³ÿ ïî-
âèííà ðîçì³ùóâàòèñÿ íà òàêèõ
ñàìèõ óìîâàõ, ùî é àìåðèêàí-
ñüêà ÐËÑ ó Âåëèê³é Áðèòàí³¿”,—
ñêàçàâ â³í.

ÑØÀ ïëàíóþòü ðîçì³ñòèòè ðà-
äàð ÏÐÎ â ×åõ³¿ é ïðîòèðàêåòè â
Ïîëüù³, ìîòèâóþ÷è öå çàãðîçîþ
ç áîêó ²ðàíó. Ó Ðîñ³¿ ââàæàþòü
àðãóìåíòè ÑØÀ íåïåðåêîíëèâè-
ìè ³ ðîçö³íþþòü ðîçì³ùåííÿ
ÏÐÎ ïîáëèçó ¿¿ êîðäîíó ÿê çàãðî-
çó ñâî¿é íàö³îíàëüí³é áåçïåö³.

Мінсь , Мос ва
і Варшава підтримали
білор сь их
політв’язнів

Ó íåä³ëþ, 16 âåðåñíÿ, â á³ëî-
ðóñüê³é ñòîëèö³ ãðóïà ìîëîäèõ
àêòèâ³ñò³â íàä³ñëàëà ëèñòè é òå-
ëåãðàìè îïîçèö³éíèì ïîë³òèêàì,
ÿê³ ïåðåáóâàþòü â óâ’ÿçíåíí³,
çîêðåìà Îëåêñàíäðó Êîçóë³íó,
Äìèòðó Äàøêåâè÷ó, Àíäð³þ Êë³-
ìîâó, Àðòóðó Ô³íüêåâè÷ó òà ³í-

øèì. Çà ñëîâàìè îðãàí³çàòîð³â
àêö³¿, òàêèì ÷èíîì ¿¿ ó÷àñíèêè
âèñëîâèëè ñîë³äàðí³ñòü ïîë³ò-
â’ÿçíÿì.

Á³ëÿ ïîñîëüñòâà Á³ëîðóñ³ â
Ìîñêâ³ òàêîæ â³äáóâñÿ ï³êåò, ó
ÿêîìó áðàëè ó÷àñòü äî 20 îñ³á.
Ïîò³ì ìîëîä³ ëþäè ïðîéøëè äî
áóä³âë³ Ãîëîâïîøòàìòó, çâ³äêè
íàä³ñëàëè òåëåãðàìè á³ëîðóñüêèì
ïîë³òâ’ÿçíÿì. Ïîïðè òå, ùî àê-
ö³ÿ áóëà íåñàíêö³îíîâàíîþ, í³-
êîãî ç ¿¿ ó÷àñíèê³â íå çàòðèìàëè.

Àêö³ÿ ñîë³äàðíîñò³ ç á³ëîðó-
ñüêèìè ïîë³òâ’ÿçíÿìè â³äáóëàñÿ ³
ó Âàðøàâ³. Â í³é âçÿëè ó÷àñòü ïî-
ëÿêè òà ìîëîä³ á³ëîðóñè, êîòð³
íàâ÷àþòüñÿ â Ïîëüù³ çàâäÿêè
óðÿäîâ³é äîïîìîç³ òèì, êîãî â³ä-
ðàõîâàíî ç âèø³â Á³ëîðóñ³ çà ïî-
ë³òè÷íó ä³ÿëüí³ñòü.

Îäèí ³ç ïîëüñüêèõ ó÷àñíèê³â
ïðîòåñòó Òîìàø Áëàäèíåö ñêà-
çàâ: “Êîëè ó íàñ áóëà äèêòàòó-
ðà, íàì äîïîìàãàëè ³íø³ íàðî-
äè, ³ öå áàãàòî âàæèëî äëÿ ïî-
ëÿê³â. Íèí³ á³ëîðóñàìè ïðàâèòü
äèêòàòîð, ³ ìè, ïîëÿêè, ïîâèí-
í³ äîïîìîãòè”.

Ó÷àñíèêè ïðîòåñòó òðèìàëè â
ðóêàõ çàáîðîíåí³ â Á³ëîðóñ³ íà-
ö³îíàëüí³ á³ëî-÷åðâîíî-á³ë³ ïðà-
ïîðè, ïëàêàòè ç íàïèñàìè “Äèê-
òàòîðà — ó â’ÿçíèöþ”, “Á³ëî-
ðóñü — äî ªâðîïè”, “Ëóêàøåí-
êà — â Ãààãó”. Àíàëîã³÷íà àêö³ÿ
ìàëà â³äáóòèñÿ ó Âàøèíãòîí³.

Ç ³í³ö³àòèâîþ ïðîâîäèòè ùî-
ì³ñÿöÿ 16 ÷èñëà Äåíü ñîë³äàðíî-
ñò³ ç ðåïðåñîâàíèìè ãðîìàäÿíà-
ìè ³ ñ³ì’ÿìè çíèêëèõ ïîë³òèê³â
âèñòóïèëà â æîâòí³ 2005 ðîêó
íèçêà â³äîìèõ ãðîìàäñüêèõ ä³-
ÿ÷³â. Êð³ì ð³çíèõ çàõîä³â íà ï³ä-
òðèìêó ðåïðåñîâàíèõ ³ ïîë³òâ’ÿç-

í³â, â àêö³¿ áåðóòü ó÷àñòü ³ ïåðå-
ñ³÷í³ ãðîìàäÿíè, ÿê³ ïîêàçóþòü
ñâîþ ñîë³äàðí³ñòü, âèìèêàþ÷è â
ïåâíèé ÷àñ ñâ³òëî ó êâàðòèðàõ ³
çàïàëþþ÷è ñâ³÷êè.

Білл Гейтс
про рав майже
півмільярда євро

Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ªÑ íà-
êëàâ íà Microsoft øòðàô ó 497
ìëí ºâðî çà çëîâæèâàííÿ ìîíî-
ïîëüíèì ñòàòóñîì íà ðèíêó.
Ïðî öå ïîâ³äîìèëà ó÷îðà íà
ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ êîì³ñàð ªÑ ç
ïèòàíü êîíêóðåíö³¿ Íåëë³ Êðî-
åñ. “Öå âåëèêèé ïðåöåäåíò íå
ëèøå äëÿ öüîãî ðèíêó”,— ââà-
æàº âîíà. Êîì³ñàð ªÑ ïîâ³äî-
ìèëà, ùî ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿
ïîãîäèâñÿ ç âèñíîâêàìè ªâðî-
êîì³ñ³¿ ïðî òå, ùî â³äñóòí³ñòü
äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿ ïðî ñó-
ì³ñí³ñòü ïðîãðàìíîãî çàáåçïå-
÷åííÿ Windows ç ³íøèìè ïðî-
ãðàìàìè òà îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ïîñ-
òà÷àííÿ ðàçîì ç Windows ïðî-
ãðàâà÷à Windows Media Player º
çëîâæèâàííÿì ìîíîïîëüíèì
ïîëîæåííÿì íà ðèíêó. “Ñóä ï³ä-
òâåðäèâ ïîáîþâàííÿ ªâðîêîì³-
ñ³¿ ñòîñîâíî òîãî, ùî â³ä òàêèõ
ä³é ïîòåðïàþòü ñïîæèâà÷³”,—
íàãîëîñèëà ïàí³ Êðîåñ. ßê â³äî-
ìî, ùå 2004 ðîêó ªâðîêîì³ñ³ÿ
çîáîâ’ÿçàëà Microsoft â³äêðèòè
äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿ ïðî ñóì³ñ-
í³ñòü Windows ç ³íøèì ïðîãðàì-
íèì çàáåçïå÷åííÿì òà ïðî ïîñ-
òà÷àííÿ Windows áåç ïðîãðàâà-
÷à Windows Media Player. Òîä³
Microsoft îñêàðæèëà öå ð³øåííÿ
â ñóä³.

К ріть на здоров’я!
Ãîëëàíäñüêèé ³íæåíåð Åâåðò

Â³ëáåíê ñòâîðèâ òà ïðåäñòàâèâ ó
Ëîíäîí³ ðåâîëþö³éíó çà ñâîºþ
êîíöåïö³ºþ âèñîêîòåõíîëîã³÷íó
ñèãàðåòó, ÿêà íå âèïóñêàº äèìó ³
íå ì³ñòèòü òþòþíó. Íà âèãëÿä âî-
íà í³÷èì íå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä çâè-
÷àéíî¿, çðîáëåíà ç ïëàñòèêà. Âñå-
ðåäèí³ º ì³êðîñõåìà, íàãð³âàëü-
íèé åëåìåíò, êàïñóëà ç ÷èñòèì
í³êîòèíîì, à òàêîæ áàòàðåéêà.
Ùîá ïîêóðèòè, íåìàº ïîòðåáè ¿¿
çàïàëþâàòè — ñåíñîðè ðåàãóþòü
íà äîòèê ãóá ³ çàä³þþòü óâåñü ìå-
õàí³çì. Ç ì³êðîïîòîêîì ãàðÿ÷îãî
ïîâ³òðÿ âèâ³ëüíÿþòüñÿ ïàðè í³-
êîòèíó. Ì³êðîñõåìà êîíòðîëþº
ïðîöåñ ³ éîãî òðèâàë³ñòü, à áàòà-
ðåÿ äàº åíåðã³þ.

ßê çàÿâèâ àâòîð âèðîáó, âèíàé-
äåíà íèì ñèãàðåòà íå ò³ëüêè íå
çàâàæàº ñòîðîíí³ì, îñê³ëüêè íå
ñòâîðþº äèìó, à é íåøê³äëèâà.
Òðàäèö³éíèé òþòþí ì³ñòèòü äî
300 äîì³øîê, áàãàòî ç ÿêèõ íåãà-
òèâíî âïëèâàþòü íà çäîðîâ’ÿ
êóðö³â.

Âîäíî÷àñ ÷èñòèé í³êîòèí, íà-
ïðèêëàä, ì³ñòèòüñÿ â ïîì³äîðàõ ³
ñîëîäêîìó ïåðö³, àëå â³í ö³ëêîì
áåçïå÷íèé çà âèíÿòêîì ïðÿìîãî
ïîòðàïëÿííÿ â êðîâ, ââàæàº ïàí
Â³ëáåíê.

Î÷³êóºòüñÿ, ùî ñèãàðåòè Åâåð-
òà Â³ëáåíêà áóäóòü äîçâîëåí³ ó
Âåëèê³é Áðèòàí³¿ äëÿ êóð³ííÿ â
ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ, îñê³ëüêè âî-
íè íåøê³äëèâ³ äëÿ îòî÷åííÿ. ¯õ
ïî÷íóòü ïðîäàâàòè â Ëîíäîí³ ç
íàñòóïíîãî ðîêó. Êîëè íîâèé
ïðîäóêò ç’ÿâèòüñÿ íà óêðà¿íñüêèõ
ïðèëàâêàõ, ÿê ³ ö³íà íà íüîãî, ïî-
êè ùî íåâ³äîìî

Îãëÿä ñâ³òîâèõ ïîä³é

У жовтні б ндестазі роз лян ть питання про виведення німець их війсь із Аф аністан
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Á³æè, õ³ï³, á³æè
Àíàòîëü Ñòåïàíåíêî ó Ìóçå¿ ñó÷àñíîãî îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà

Àíàòîëü Ñòåïàíåíêî âñå æèò-
òÿ çàéìàâñÿ òèì, ùî ò³êàâ. Íàé-
ïîñë³äîâí³øå â³í ò³êàâ â³ä Êè-
ºâà: ñïî÷àòêó äî Ëüâîâà, äå
â÷èâñÿ íà õóäîæíèêà, ïîò³ì —
äî Ìîñêâè, äå çíîâó íàâ÷àâñÿ,
ùîïðàâäà, âæå íà ðåæèñåðà. Ó
70—80-ò³ â³í áóâ ÷è íå íàéïåð-
øèì, õòî çàïðîâàäèâ â Óêðà¿í³
îò³ ìèñòåöüêî-õóë³ãàíñüê³ àêö³¿,
ùî ¿õ ïîò³ì ñòàëè çâàòè ïåðôîð-
ìåíñàìè. Ïðîòå, íà ïî÷àòêó 90-
õ, êîëè ñàìå æèòòÿ ñòàëî íàäòî
ïîä³áíèì äî ïåðôîðìåíñó, â³í
çíîâó âò³ê, öüîãî ðàçó äî Áàçå-
ëÿ. Òàìòåøíüîãî ñèòîãî æèòòÿ,
çâ³ñíî, òåæ íå âèòðèìàâ ³ çíîâó
ïîâåðíóâñÿ. À ùîá îñòàòî÷íî
íàñîëèòè Êèºâó, îñåëèâñÿ-òàêè
ó ïåðåäì³ñò³, â ²ðïåí³, òà ùå é
íàêàçàâ äðóçÿì íàçèâàòè éîãî
áàçåëüñüêî-³ðï³íñüêèì õóäîæ-
íèêîì.

Â³ä æèâîïèñó â³í ò³êàâ ó ãðà-
ô³êó, â³ä ãðàô³êè — ó æèâîïèñ.
Ç õóäîæíüî¿ ìàéñòåðí³ çá³ãàâ íà
çí³ìàëüíèé ìàéäàí÷èê, ùîá
âðåøò³-ðåøò â³ääàòèñÿ ïèñàí-
íþ â³ðø³â. Ñêèäàâ øê³ðó Àíà-
òîë³ÿ ³ ñòàâàâ Àíàòîëåì; êîí-
öåïòóàë³çìó çðàäæóâàâ ç ïðèì³-
òèâîì; âèì³íþâàâ ïîñòìîäåðí
íà ñåíòèìåíòàë³çì, ³ òî ñàìå òî-
ä³, êîëè íå áóòè ïîñòìîäåðí³ñ-

òîì ââàæàëîñÿ ÷èìîñü ìàéæå
ñîðîìíèì.

Òåïåð³øíÿ âèñòàâêà — òåæ
ñâîºð³äíà âòå÷à. Öüîãî ðàçó â³ä
ñüîãîäåííÿ: ìîæíà íàâ³òü íå
øóêàòè ó êóòî÷êó äàòè, à ïðîñ-
òî çà ë³í³ÿìè, ñþæåòàìè, äèõàí-
íþ êîæíî¿ ç êàðòèí âï³çíàòè
â³ääàëåí³ âæå â³ä íàñ 1980-ò³. Öå
â³ä÷óòòÿ âàæêî îêðåñëèòè, ïðî-
òå é ïîìèëèòèñÿ òóò íåìîæëè-
âî: éäåòüñÿ ñàìå ïðî äèõàííÿ,
ïîâ³òðÿ åïîõè, çáåðåæåíå ó ðèò-
ì³ö³ é êîëüîðàõ.

Çà ñþæåòàìè ï³âñîòí³ ðîá³ò,
ïðåäñòàâëåí³ íà âèñòàâö³, öå äâ³
ìàéæå ð³âíîâåëèê³ ãðóïè. Ïåð-
øà — ÷îðíî-á³ë³ àáî êîëüîðîâ³
ôàíòàç³¿ ïðî íàðîäæåííÿ ë³í³¿,
ôîðìè ç õàîñó öÿòî÷îê òà ïëÿ-
ìîê. Êîëüîðîâ³ êîìïîçèö³¿ ó
Àíàòîëÿ Ñòåïàíåíêà çäåá³ëüøî-
ãî âèãëÿäàþòü ÿê ñõåìè ñèíõðî-
ôàçîòðîí³â àáî ÿñêðàâ³ ïñåâäî-
ôîëüêëîðí³ êèëèìè. ×îðíî-á³ë³
— óòâîðþþòü ç ì³øàíèíè øòðè-
õ³â ùîñü íà êøòàëò êèòàéñüêèõ
³ºðîãë³ô³â àáî ñàíñêðèòñüêèõ
ïèñüìåí. Âò³ì, ³ ñõåìè, ³ ïèñüìå-
íà — òî ëèøå òëî, íà ÿêîìó ïðî-
ðîñòàº îðãàí³êà: æ³íî÷å êîë³íî,
ãðóäè, âîëîññÿ, ÷àñîì ³ ö³ëà ô³-
ãóðà. Ùîñü ³íøå, êð³ì æ³íîê, íà
ñâî¿õ ³ºðîãë³ô³÷íèõ ïîëÿõ Àíà-

òîëü Ñòåïàíåíêî òåæ âèðîùóº.
Ïðîòå æ³íîê, çäåá³ëüøîãî ñõîæèõ
íà ï³íãâ³í³â àáî ñàêðàëüíèõ ³ñòîò
ºãèïåòñüêèõ ðîçïèñ³â òóò ñò³ëü-
êè, ùî í³÷îãî ³íøîãî ïðîñòî íå
â³äêëàäàºòüñÿ ó ïàì’ÿò³.

Æ³íî÷³ ô³ãóðè íà çàãàäêîâîìó
òë³ — òî îäíà ãðóïà ðîá³ò Ñòå-

ïàíåíêà. ²íøà — ñóòî êàðíà-
âàëüíà: àðëåê³íè, ìàñêè, êëî-
óíè, áðóòàëüíå âóëè÷íå æèòòÿ,
âèïèñàíå æèðíèìè ë³í³ÿìè ãðà-
ô³ò³. Ì³æ ñîáîþ ³ºðîãë³ôè ç àð-
ëåê³íàìè ðèìóþòüñÿ ïðèáëèçíî
òàê, ÿê Áàçåëü ç ²ðïåíåì. Òîáòî
ïèñàâ â³í àðëåê³í³â ³ âæå áà÷èâ,

ÿê âòå÷å äî êîëüîðîâèõ êèëèì-
ê³â, âèâîäèâ ãîëîâîëîìíó æ³íêó
ç êâàäðàòèê³â ³ ïëÿì — à ðóêà
ñàìà ñîáîþ ðâàëàñÿ äî êëîóí-
ñüêèõ ÷åðåâèê³â. Øêîäà ëèøå,
ùî çà âñ³ìà òèìè ïåðåá³æêàìè
íå òàê óæå é áàãàòî çàëèøèëî-
ñÿ äëÿ ìèñòåöòâà

Îëåíà ÐÈÁÀÊÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У М зеї с часно о образотворчо о мистецтва "За-
тьмарення" 1980-х ро ів привселюдно зан рився х -
дожни Анатоль Степанен о. Ті, хто зан рювався з ним
разом, пере оналися, що мистецтвом ті ати від мис-
тецтва найзнаменитіший иївсь ий хіпі вірт озно воло-
дів ще 20 ро ів том .

На виставці Анатоля Степанен а відвід вачам не залишилося нічо о, я вте ти атмосфер 80-х ро ів

Ãðà ç áàãàòüìà íåâ³äîìèìè
За інчення.

Почато на 1-й стор.
Òèì ÷àñîì ñàì Â³òàë³é Ìàëà-

õîâ, ôóíäàòîð ³ õóäîæí³é êåð³â-
íèê òåàòðó, ââàæàº ñåáå êîíñåð-
âàòîðîì ó æèòò³ é ìèñòåöòâ³. Â³í
ëþáèòü êàçàòè, ùî íå âì³º í³-
÷îãî, îêð³ì ÿê ñòàâèòè âèñòàâè,
é íå çíàº í³÷îãî, îêð³ì âëàñíî-
ãî äîìó é âëàñíîãî òåàòðó. À òî-
ìó á³ëüø³ñòü óñï³øíèõ âèñòàâ
òåàòðó äèâîâèæíî ïîºäíóþòü ó
ñîá³ ñàìå òåìè äîìó ³ òåàòðó —
â òèõ âèñòàâàõ çàâæäè º òîíêà,
ìàéæå íåâèäèìà, ãðàíü ì³æ
æèòòÿì ³ ãðîþ.

Ñàìå òàêîþ áóëà ïåðøà, íàé-
çíàìåíèò³øà âèñòàâà òåàòðó —
”Í³÷ ÷óäåñ” çà Øåêñï³ðîì,
ñòâîðåíà ìàéæå òðèäöÿòü ðîê³â
òîìó. Öÿ âèñòàâà òåïåð íå éäå,
õî÷ Ìàëàõîâ îá³öÿº ¿¿ ïîíîâè-
òè ç ìîëîäèì ïîêîë³ííÿì ñâî¿õ
àêòîð³â. Õî÷à, çäàºòüñÿ, é ñòàðà
ãâàðä³ÿ òåàòðó — Àëëà Ñåðã³éêî,
Òàìàðà Ïëàøåíêî, Ñåðã³é Áîé-
êî, Àíäð³é Ïàðõîìåíêî — ñàìå
íèí³ ïåðåáóâàþòü íà âåðøèí³
ñâî¿õ ìîæëèâîñòåé.

Òàê³ é íèí³øí³ õ³òè òåàòðó —
“Ôàðàîíè”, “Â ñòåïàõ Óêðà-
¿íè”, “Òðàêòèðíèöÿ”, “Äÿäÿ Âà-
íÿ”. Âëàñíå, ïðî ùî á íå ïîêà-
çóâàëè ó âèñòàâàõ Ìàëàõîâà, òàì
³äåòüñÿ ïðî òå, ùî âñ³ ëþäè —
ïåðåäóñ³ì ðîäè÷³, à âæå ïîò³ì —
ïðåäñòàâíèêè ÿêî¿ñü íàö³¿, ñî-
ö³àëüíîãî ñòàíó ÷è ïðîôåñ³¿. Öå
º íàâ³òü ó âèñòàâàõ, ÿê³ âàæêî
ñîá³ óÿâèòè “ñ³ìåéíèìè”. Íà-
ïðèêëàä, ó “Ìèí³ Ìàçàéë³” —
öåé çíàìåíèòèé ïóáë³öèñòè÷-

íèé ôåéëåòîí Ìèêîëè Êóë³øà
Ìàëàõîâ òàêîæ ïîñòàâèâ ÿê ñó-
òî ñ³ìåéíó äðàìó.

À îò ³ ñâ³æèé ïðèêëàä: ìèíó-
ëîãî ñåçîíó Ìàëàõîâ âèïóñòèâ
âèñòàâó “Ìàéñòåð êëàñ Ìàð³¿
Êàëëàñ”. Òóò òåæ í³áèòî çîâñ³ì
íåìîæëèâî çíàéòè “ñ³ìåéíå íà-
÷àëî”, àëå âîíî òàêè º. Îäíó ç
ãîëîâíèõ ðîëåé ãðàº ìîëîäà
àêòðèñà, ÷èé áàòüêî êîëèñü ïðà-
öþâàâ ó Òåàòð³ íà Ïîäîë³ — äàâ-
íî, ùå íà ñàìîìó ïî÷àòêó éîãî
³ñíóâàííÿ. É äëÿ Ìàëàõîâà
öå íå ïðîñòî æèòåéñüêèé, à é
ìèñòåöüêèé ôàêò.

Îöÿ ³ãðîâà ³ðîí³ÿ, îöÿ “ñ³ìåé-
í³ñòü” ìèñòåöòâà — í³áè óí³âåð-
ñàëüíèé êëþ÷ äî âèñòàâ òåàòðó.
Ò³, õòî çâèê êîðèñòóâàòèñÿ öèì
êëþ÷åì, ìàþòü íåàáèÿêó íàñî-
ëîäó â³ä éîãî âèñòàâ, â ³íøîìó
æ âèïàäêó — ö³ âèñòàâè ìîæóòü
ïðîñòî íå âïóñòèòè ãëÿäà÷à çà
ïîð³ã áóäåííî¿ î÷åâèäíîñò³.
Óâàæíèé øàíóâàëüíèê öüîãî
òåàòðó íå ì³ã íå ïîì³òèòè, ùî
äåñü ùå ó ìèíóëîìó ñåçîí³ â
çâè÷í³é ìàíåð³ Ìàëàõîâà ç’ÿâè-
ëîñÿ ùîñü íåñïîä³âàíå. Â³í ïî-
ñòàâèâ “Ø³ñòü ïåðñîíàæ³â ó ïî-
øóêàõ àâòîðà”, çíàìåíèòó ï’ºñó
Ëó³äæ³ Ï³ðàíäåëëî, ó ÿê³é, çäàº-
òüñÿ, çàêëàäåíî ñàìå îòó ³ãðîâó
ïðèðîäó, ùî íåþ ÿêðàç ³ æèâèâ-
ñÿ çàâæäè Òåàòð íà Ïîäîë³. Â³ä
ö³º¿ ïîñòàíîâêè ìîæíà áóëî ÷å-
êàòè, ùî òåàòð ïðîéøîâ ïåâíèé
âèòîê ñï³ðàë³ é òð³óìôàëüíî ïî-
âåðíóâñÿ çíîâó äî ñâîãî ïî÷àò-
êó. Òàê âîíî é º — àëå âñå îä-
íî íå òàê, ÿê ñïîä³âàëèñÿ äàâí³

éîãî øàíóâàëüíèêè. Â òàêèõ âè-
ïàäêàõ êàæóòü: íå âàðòî ïîâåð-
òàòèñÿ äî ñòàðî¿ ëþáîâ³. Âèñòà-
âà âèéøëà íåñïîä³âàíî á³äí³-
øîþ íà ³ãðîâó ³ðîí³þ, í³æ ò³,
â³ä ÿêèõ ³ðîí³¿ ìè íå ÷åêàëè.
Òàê, í³áè Ìàëàõîâ ðàçîì ç³ ñâî-
¿ì òåàòðîì îá³ãðàâ çíàìåíèòîãî
Ï³ðàíäåëëî. Â öüîìó º ñâ³é êó-
ðàæ, õî÷à ñòàðîãî Ï³ðàíäåëëî
òðîõè øêîäà.

Ñõîæå íà òå, ùî Ìàëàõîâ
ñïðîáóâàâ ðèçèêíóòè — ³ ÿê çàâ-
æäè çðîáèâ óñå íå òàê, ÿê ñïî-
ä³âàëèñÿ. Íå êîæåí òåàòð ³ íå
êîæåí ðåæèñåð íàâàæóþòüñÿ òàê
âèïðîáîâóâàòè äîëþ é ðèçèêó-
âàòè â÷îðàøí³ì óñï³õîì. Öå
âì³þòü ðîáèòè ëèøå â æèâèõ òå-
àòðàõ.

Òîæ íåìàº ÷îãî äèâóâàòèñÿ,
ùî äëÿ þâ³ëåéíîãî ñåçîíó ó Â³-
òàë³ÿ Ìàëàõîâà çàïëàíîâàíî
âåëüìè íàñè÷åíó ïðîãðàìó. Ãî-
ãîë³âñüê³ “Ãðàâö³”, “Á³ëà ãâàð-
ä³ÿ”, “Â³÷í³ñòü ³ îäèí äåíü” çà
Ìèëîðàäîì Ïàâè÷åì, “Õ³áà ðå-
âóòü âîëè” ó ñöåí³÷í³é ³íòåðïðå-
òàö³¿ Þðêà Ïîêàëü÷óêà — öå
ëèøå òå, ùî ïëàíóþòü ïîêàçà-
òè íà âåëèê³é ñöåí³. Áóäóòü ùå
ñï³ëüí³ ðîáîòè ç³ ñëîâàêàìè, ãó-
ìàí³òàðíèé ïðîåêò “Äîïîìîãòè
áåçäîìíèì ä³òÿì”, ñïåö³àëüí³
ïðåì’ºðè äëÿ ìîëîä³. Îäí³ºþ ç
íèõ óæå ñüîãîäí³ (“Äåäàë³ òåì-
í³øèé áóäèíîê”) ó òåàòð³ îá³-
öÿþòü ð³øó÷å îíîâèòè ñâ³é ô³ð-
ìîâèé âåðåñíåâèé ôåñòèâàëü
“Òåðèòîð³ÿ ìèðó”

Ві тор ГРИНЕВИЧ,
спеціально для “Хрещати а”Віталій Малахов за хороші й різні прем’єри
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Òåàòð íà Ïîäîë³ ì³íÿº þâ³ëåé íà ïðåì’ºðó
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Âåñ³ëëÿ áóäå
Ñåðã³é Ëèñåíêî ïî÷àâ çí³ìàòè íîâó êàðòèíó 
ïðî êîõàííÿ

Ö³º¿ íåä³ë³ â³äçíÿëè ïåðø³ êàä-
ðè íîâîãî ô³ëüìó “Ñ³ì äí³â äî
âåñ³ëëÿ”. Ïîäàëüø³ çéîìêè ïðè-
âåðòàòèìóòü óâàãó ïåðåõîæèõ ó
Êèºâ³ òà çà ì³ñòîì ïðîòÿãîì íà-
ñòóïíèõ äâîõ ì³ñÿö³â. Ãîëîâí³
ðîë³ — íåùàñíèõ ìîëîäÿò — ç³-
ãðàþòü Ñåðã³é ×åðêîâ ³ Îëüãà
×óðñ³íà, â³äîì³ ãëÿäà÷àì çà ñåð³-
àëàìè “Ïðèðå÷åíà ñòàòè ç³ðêîþ”
òà “Ïðîêëÿòèé ðàé”. Êð³ì òîãî,
ó çéîìêàõ â³çüìóòü ó÷àñòü íå
ò³ëüêè äîñâ³ä÷åí³ àêòîðè, à é
ïðîñòî â³äîì³ ïåðñîíè. Íàä ô³ëü-
ìîì ïðàöþº ìîëîäèé ê³íîðåæè-
ñåð Ñåðã³é Ëèñåíêî, ÿêèé óñòèã
çàñâ³òèòèñÿ ñâîºþ ðîáîòîþ
“Êîðäîí íà çàìêó”, ïîêðóòèòè-

ñÿ íà çéîìêàõ “Ê³íöÿ êàí³êóë” ç
Â³êòîðîì Öîºì òà ñòâîðèòè ìèñ-
òåöüêó òåëåïðîãðàìó “Ïåðøà
åêñïåäèö³ÿ”. Ñöåíàð³é äî ô³ëü-
ìó íàïèñàëè Äåíèñ Çàìð³é,
Äìèòðî Ãîëîâêîâ ³ Àíäð³é Ìàê-
ñèìåíêî, ÿê³ ïðàöþâàëè íàä
ñòð³÷êîþ Àíäð³ÿ Áåíêåíäîðôà
ïðî áîðîòüáó ïîëêîâíèê³â ó â³ä-
ñòàâö³ ç êðèì³íàëüíèì ñâ³òîì
“Ñòàðèêè-ïîëêîâíèêè” òà ñâ³-
æîþ ìåëîäðàìîþ ßðîñëàâà ×åâà-
æåâñüêîãî “Êóêà”.

Äâîñåð³éíèé ô³ëüì ðîçïîâ³äà-
òèìå ïðî òå, ÿê ìîëîäÿòàì —
Êàò³ é Âàëåð³ — çà òèæäåíü äî
âåñ³ëëÿ ïî÷èíàþòü “ñòðîìëÿòè
ïàëèö³ â êîëåñà” ¿õíüîãî ñâÿò-

êîâîãî êîðòåæó. Ñþæåò êàðòèíè
íåõèòðèé, àëå àâòîðè îá³öÿþòü
çáåðåãòè ³íòðèãó. Îêð³ì êëàñè÷-
íîãî êîíôë³êòó áàòüê³â òà ä³òåé,
ñòèêàþòüñÿ ³íòåðåñè ôåðìåðà,
áàòüêà Êàò³, òà á³çíåñìåíà, áàòü-
êà íàðå÷åíîãî. Äëÿ áîðîòüáè ç
îäðóæåííÿì çàñòîñîâóþòü çîâ-
ñ³ì êàçêîâèõ ï³äêóïëåíó ì³ë³ö³þ,
áàáóñþ-÷àð³âíèöþ é íàéïîïñî-
â³øå — ñïðîáè çâàáèòè ìîëîäÿò.
×åðåç íàâìèñí³ ïåðåïîíè ÷îëî-
â³êîâ³ òà äðóæèí³ íå âäàºòüñÿ ëè-
øèòèñÿ òåò-à-òåò íàâ³òü ó ïåðøó
øëþáíó í³÷.

Çíÿòèñÿ ó ô³ëüì³ çàïðîñèëè
Âîëîäèìèðà Ãîðÿíñüêîãî, ²ðè-
íó Ñâ³òëÿêîâó, Êñåí³þ Í³êîëà-
ºâó, Ëåîí³äà Òèòîâà, Îëåêñ³ÿ
Îãóðöîâà. Ðîçáàâëÿòèìóòü àê-
òîðñüêèé ñêëàä ô³ëüìó âåäó÷èé
Ñàâ³ê Øóñòåð, êîì³ê Áîðèñ
Áàðñüêèé, ïîë³òèê Äìèòðî Êîð-
÷èíñüêèé, ìîäåëü ²ííà Öèìáà-
ëþê, ãóðò Mad Heads XL, ñï³-
âà÷êà Êàìàë³ÿ òà ³íø³ ç³ðêè, ÿê³
ìàþòü ïðèâåðíóòè óâàãó ãëÿäà-
÷à äî ïîïñîâîãî ê³íî. Ïðåì’ºðà
ñòð³÷êè â³äáóäåòüñÿ íà êàíàë³
“²íòåð”

Розбиттям таріл и режисер Сер ій Лисен о позначив почато зйомо своєї
нової стріч и

Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У неділю в одном з иївсь их л бів розбили таріл .
Традиційною церемонією відзначили почато зйомо
нової романтичної омедії "Сім днів до весілля". У це-
ремонії та зйом ах першої сцени взяли часть режи-
сер артини Сер ій Лисен о, продюсер Є ор Бен ен-
дорф та інші часни и прое т . Фільм з'явиться на е -
ранах після Ново о ро .

MTV ñïëèâëî â Áàëàêëàâ³
Òåëåêàíàë â³äçíà÷èâ ñâîº óêðà¿íñüêå â³äêðèòòÿ ó Êðèìó
Îêñàíà ÊÐÀÂÖÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У ніч із с боти на неділю
Бала лаві відб лася ве-

чір а з привод виход на
ол бі е рани У раїни
міжнародно о м зично о
анал MTV. Презентація
сміливо може очолити
списо най чніших вечі-
ро ро : оловне дійство
відб валося се ретних
штольнях, а спеціальним
остем став Бой Джордж,
що підплив на баз під-
водних човнів на жовтій
с бмарині.

Ïåðøà ÷àñòèíà âå÷³ðêè ç ïðè-
âîäó âèõîäó MTV â óêðà¿íñüêèé
òåëåïðîñò³ð — òàêà ñîá³ pre-par-
ty — áóëà íà áîðòó ë³òàêà, ùî äî-
ñòàâèâ VIP-ãîñòåé òà æóðíàë³ñò³â
³ç Êèºâà äî Êðèìó. Íåçâè÷í³ ïà-
ñàæèðè ðîçâàæàëèñÿ ïåðåâàæíî
àëêîãîëüíèìè êîêòåéëÿìè ³ òàí-
öÿìè ï³ä ä³äæåéñüê³ ñåòè.

Çàãàëîì ïðåçåíòàö³ÿ â³äáóâàëà-
ñÿ ï³ä ãàñëîì: “Íà íåá³, íà ìîð³
òà ï³ä çåìëåþ”. Ïðîòå éîãî ñì³-
ëèâî ìîæíà ïåðåôðàçóâàòè: “Íà
íåá³, ï³ä çåìëåþ òà ï³ä ãîð³ëêîþ”,
áî ÿõòà, äå ìàâ áóòè äðóãèé åòàï
ïðåçåíòàö³¿, â³ä áåðåãà òàê ³ íå
â³ä÷àëèëà. Ìàáóòü, òîìó, ùî îð-
ãàí³çàòîðè ä³éñòâà òóðáóâàëèñÿ
ïðî çäîðîâ’ÿ âæå äîáðÿ÷å ðîç³-
ãð³òèõ ãîð³ëêîþ ãîñòåé. Âèð³øè-
ëè ïèòàííÿ äóæå ïðîñòî: ðîçì³ñ-
òèëè ôóðøåòí³ ñòîëè, áàðí³ ñòîé-
êè òà òóñîâùèê³â íà áåðåç³ ìîðÿ,
à ä³äæå¿â òà ï³äæå¿â — íà ÿõò³.

Óñ³õ ãîñòåé ìîæíà áóëî ïîä³ëè-
òè íà äâ³ êàòåãîð³¿: òèõ, õòî ïðè-
¿õàâ òàíöþâàòè, òà òèõ, õòî ïðè-
¿õàâ ïèòè. Íà æàëü àáî íà ùàñ-
òÿ, äðóãà âèÿâèëàñÿ çíà÷íî ÷èñ-
ëåíí³øîþ, äî íå¿ óâ³éøëè â³äî-
ì³ ñòîëè÷í³ ïåðñîíè. Ñåðåä “ç³ð-
êîâèõ” çàïðîøåíèõ — åïàòàæíèé
óêðà¿íñüêèé õóäîæíèê ²ëëÿ ×³÷-

êàí ç ùå øàëåí³øîþ ïîäðóãîþ
Ìàøåþ, êè¿âñüêà ðåñòîðàòîðêà
Â³îëà Ê³ì, ó÷àñíèê ãóðòó Esthe-
tic Education Þð³é Õóñòî÷êà, ãî-
ëîâà þðèäè÷íîãî â³ää³ëó òà â³ä-
ä³ëó ðîçâèòêó MTV Networks In-
ternational Ðîáåðò Êóì³íñ òà, çâè-
÷àéíî æ, ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð
MTV Óêðà¿íà ªâãåí Ñòóïêà ³ îá-
ëè÷÷ÿ êàíàëó íà ÷îë³ ç enfant ter-
rible â³ò÷èçíÿíîãî áîìîíäó ²ðå-
íîþ Êàðïîþ.

Çàêëþ÷íà ÷àñòèíà âå÷³ðêè â³ä-
áóâàëàñÿ íà áàç³ ï³äâîäíèõ ÷îâ-
í³â, â³äêðèò³é ëèøå íåùîäàâíî.
Ñòàðà øòîëüíÿ ñòâîðþâàëà íå-

çâè÷íèé àíòóðàæ ó ñòèë³ ô³ëüìó
“Ìàòðèöÿ: ðåâîëþö³ÿ”: îáøàð-
ïàí³ ñò³íè, ð³çíîáàðâíå îñâ³ò-
ëåííÿ, ãó÷íà “êèñëîòíà” ìóçè-
êà òà ïóáë³êà, îäÿãíåíà ó ñòèë³
“âàìï-òðåø”. Òîìó ä³éñòâî áó-
ëî underground ó ïðÿìîìó òà ïå-
ðåíîñíîìó çíà÷åíí³.

Ðîç³ãð³âàëè ïðèñóòí³õ êè¿âñüê³
ä³äæå¿ òà ãîð³ëêà Nemiroff, ÿêó
îõîëîäæóâàëè ó íåéìîâ³ðí³é
ê³ëüêîñò³ ó ñòàðèõ òà áðóäíèõ
âàííàõ ³ç ëüîäîì. Ï³ä ä³ºþ ñïîí-
ñîðñüêîãî “çåëåíîãî çì³ÿ” ñòî-
ëè÷í³ VIPè ðîç³éøëèñÿ íà ïîâ-
íó. Ïîäðóãà ²ëë³ ×³÷êàíà Ìàøà

ïîêàçóâàëà ³ìïðîâ³çîâàíèé
ñòðèïòèç òà âèäðÿïóâàëàñÿ íà çà-
ë³çí³ ³íæåíåðí³ êîíñòðóêö³¿, ¿¿
ïàðòíåð áðàòàâñÿ ç êîæíèì çó-
ñòð³÷íèì, Þð³é Õóñòî÷êà çí³ìàâ
ðîçïóòíå ñâàâ³ëëÿ íà ôîòî òà â³-
äåî, à Â³îëà Ê³ì òàíöþâàëà ï³ä
óñ³ ñåòè. ªäèíîþ òâåðåçîþ ïåð-
ñîíîþ çàëèøèâñÿ ªâãåí Ñòóïêà.
“Ó íàñ î òðåò³é ãîäèí³ íî÷³ áóäå
íàðàäà”,— ìîòèâóâàâ â³í “Õðå-
ùàòèêó” ñâîº áàéäóæå ñòàâëåííÿ
äî ãîð³ëêè ç ëüîäîì.

Êóëüì³íàö³ºþ ìóçè÷íî-àëêî-
ãîëüíîãî áåçëàäó ñòàëà ïîÿâà ç
âîäè æîâòî¿ ñóáìàðèíè, ç ÿêî¿

âèñóíóâñÿ ïðàïîð ³ç ëîãîòèïîì
MTV ³ ô³îëåòîâèé êàïåëþõ õåä-
ëàéíåðà âå÷³ðêè — ìóçèêàíòà,
ïðîäþñåðà òà ä³äæåÿ Áîÿ Äæîð-
äæà. Ïîï-³äîë 1980-õ, îêð³ì êà-
ïåëþõà, áóâ îäÿãíåíèé ó ÿñêðà-
âèé ï³äæàê ç ïàöèô³ñòñüêèìè
çíàêàìè, à éîãî ìàê³ÿæó ïîçàç-
äðèâ áè ñàì Áîðèñ Ìî³ñåºâ. Â³í
â³ä³ãðàâ ê³ëüêà åêñêëþçèâíèõ ñå-
ò³â òà òðîõè ïîñï³âàâ äî òðåòüî¿
ãîäèíè íî÷³. Òàê âå÷³ðêà äîá³ã-
ëà ê³íöÿ, ³ ñòîìëåíà, àëå çàäî-
âîëåíà ïóáë³êà ïîïîâçëà äîâãè-
ìè êîðèäîðàìè øòîëüí³ äî ñâî-
¿õ àâòîáóñ³â

П’яний Юрій Х сточ а не змі пройти оридори штольні самот ж и
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Êîñìîá³îëîã³÷íèé ïðîãíîç
íà 18 âåðåñíÿ
ОВНИ, переб ватимете на е статичній хвилі д ховної насна и. Стан бла-

о овійний, що допоможе прозріти на вн трішньом плані і по лян ти на
обтяжливі проблеми зовсім в іншом ра рсі та спішно їх розв’язати.
ТЕЛЬЦІ, очі йте приємних сюрпризів від тих, о о ви любите. Нині саме
ваші щирі поч ття можна онверт вати в добро, що проб дить серця бор-
жни ів. БЛИЗНЯТА, аби не найшла оса на амінь, поставтеся до онфлі -
тів із партнерами (шлюбними, діловими) з висоти філософсь о о світоба-
чення. М дро і лояльно. Пам’ятайте, що людей переробити під власні
“Е о-нормативи” не можна. То творіння Божі. РАКИ, я що по ане самопо-
ч ття, ш айте орінь причин занедбаном д ховном стані. Відс тність
висо ої ідеї, втіливши я , ви ощасливите інших, нероз міння сенс б ття,
бра віри власні сили та поміч Небес і є тим отр йним вір сом, що р й-
н є д ш та тіло... ЛЕВИ, дайте волю любовним поч ттям, вони освячені
Всевишнім і по ли ані розтопити лід байд жості всіх, хто неспроможний
самот ж и енер вати ті наснажливі імп льси. ДІВИ, зробіть е с рс не-
сподівані яс раві спо ади про мин ле — ось що проллється бальзамом на
серце і стане тоні ом для а тивної діяльності. ТЕРЕЗИ, ви маєте висо ий
рейтин соці мі. В ер диції та інтеле ті — сама довершеність. М дрий
співрозмовни , невтомний енератор ідей, зерна я их проростатим ть ряс-
ними сходами саме в тій сфері, де справи завмерли, а люди зневірилися
змінитищось на раще. СКОРПІОНАМ відведено роль матеріально о і мо-
рально о інвестора. Б дете с пердя ою— зробите собі ірше. Просять—
ідіть наз стріч, допома айте, чим спроможні, тим, хто в с р ті. Вчіться ро-
бити людей щасливими. Це ваше армічне завдання ро . СТРІЛЬЦІ, са-
моствердж йтеся на діловом поприщі, бла ородно відстоюйте власні прин-
ципи. Справи, я ими ви займаєтеся,— святе. Ди тат ерівництва та напа-
ди он рентів ( отрим ваша впливовість та авторитет соці мі я іст а
в орлі) не повинні збивати з пантели . У КОЗОРОГІВ день аяття та спо-
віді перед совістю, очищайтеся та моліться, всі прохання нині дійд ть до
Бо а. ВОДОЛІЇ, від иньте ди таторсь і амбіції, і світ до вас повернеться
осяйним бо ом: знайдете по ровителів серед др зів, бла овірні вас до не-
стями охатим ть, а шеф, я за велінням золотої риб и, ви онає всі поба-
жання. РИБИ на ребені ар’єрно о спіх , форт на посміхається вам, о-
ловне — присл хатися до точ и зор ерівно о персонал та йти в нісон
з діловою омандою. Вона має висо ий діловий досвід, я ий потрібно взя-
ти на озброєння і створити щось своє ори інальне й неповторне

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Ор анізатор — реда ція азети Київсь ої місь ої ради “Хрещати ”

Генеральний спонсор — олова Шевчен івсь ої районної
м. Києві державної адміністрації Ві тор Пилипишин.

Триває он рс “Ер дит” для читачів “Хрещати а”. До часті запрош ються
всі охочі. Підс м и третьо о, за лючно о, етап б де підбито р дні.

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

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

Вед чий — Оле сандр Яремен о

IIІ
ЕТАП

3
ТУР

______________________
____________________ім’я та прізвище

телефон

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

“Біда У раїни в том , що
нею правлять ті, ом во-
на не потрібна”, — оворив
ще в 1918 році

а Володимир Винничен о
б Павло С оропадсь ий
в Михайло Гр шевсь ий
Нестор Махно
Єдиний Східній Європі
сад метели ів, я ом жи-
ве 350 метели ів 48 видів,
від рився місті

а Одесі
б Ми олаєві
в Сімферополі
Севастополі

Відповіді на запитання 2- о т р :
1-в (“Новая азета”.— 21.07.2007.- С.30)

2-в (“Газета по- иевс и”.— № 20.— 2007.— С.4.
Специальное приложение. П тешествия)

3-а (Ж рнал “Б ет с анвордов. Мимоза”.— № 2.—
2007.— С.14)

Вдячні жителі столиці
Мартіні и Форт де Франс
спор дили пам’ятни
франц зь ом морсь о-
м офіцерові Габріелю
де Кліє за

а просвітительсь і місіо-
нерсь діяльність

б сприяння розвит ові е о-
номі и острова (одр жив-
ся з донь ою вождя пле-
мені)

в впровадження вирощ ван-
ня авових саджанців
порят но меш анців від
епідемії холери

31

2

За підс м ами др о о етап перше місце виборов Сер ій Зозовсь ий,
я ий набрав 39 балів. Призерами стали Валентина Кра овна, Ніна Лися ,
Леся Ляс ало, Валентина Шереметьєва та Сер ій Я овен о (38 балів),
Гри орій Кото (37), Анжела А імова (36), Ві тор Бабич та Наталія Роман’я
(35),Наталія Спориш (34), Наталія Михальчен о та Валентин Вінар (31).
На переможців че ають призи від спонсора др о о етап — прези-

дента Міжнародно о бла одійно о Фонд Святої Марії Ганни Маті о-
Б бнової. Вр чення призів відб деться четвер 20 вересня о 18.00
приміщенні реда ції азети “Хрещати ” (в л. Володимирсь а, 51-б).
Призерам потрібно мати серо опію паспорта (сторін и 1, 2 та реєс-
трація), опію ідентифі аційно о од .

Ñ Ó Ä Î Ê Ó

1 3 2 5

4 1 9 7

8 7 5 4 9

9 6 1

1 9 8 6 4

2 6 4 1 3

5 2 8 7

9 7 5 1 6

7 9 4 2

9 8

8 5 6 7 1

1 9 4

9

5 6 8 9 1 7

8 6 5

9 2

3 2 5 1 7 4

7 6 9

Правила с до
Гральне поле 9 на 9 літино .

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

тіль и один раз в ожном
стовпчи .
3. Цифра може з’явитися тіль-
и один раз в ожном вадраті.

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðäè, 
âì³ùåí³ ó íàø³é ãàçåò³ 14 òà 17 âåðåñíÿ 
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П А А Т І А С К А К

А Є Д И Н О Р І Г Д І

К Р А К А Я Б А Р

Г Х Р О Н І К А

Г Е Р М А Ф Р О Д И Т С

О Б О Л Е Л Е Р О Н И

Л А Д А Н Щ К О Н У С

Г О Г А Н О К Т Т

О Д Е Б Е Т Л К Е

Ф Л Е Р Ш И Л О І О Н

А Н Н А Е К О Н О М Т

Д Ф Г М О А

Г А Р А Н Т О С А Н Н А

А Р О Б А О С Т Р О Г

С Е Н А Т З Е А Ш

С К О С И Н К А Р Е

“Ïîë³òè÷í³ ìóëüòÿøêè” 
ïðî íàéêðàùèé ó ñâ³ò³ ñìàê
×åðåç âèáîð÷³ ïåðåãîíè ïîë³òèêè ìàéæå 
íå äèâëÿòüñÿ òåëåâ³çîð, àëå â³òàþòü ïîë³òãóìîð
Îêñàíà ÌÅËÜÍÈÊ
“Õðåùàòèê”

У раїнсь их політи ів нині ле ше поба-
чити на майданах і прес- онференціях,
аніж по оворити з ними, с ажімо, по те-
лефон . Недосяжні вони, і все. Найбіль-
ше б ли зайнятими нинішньо о понеділ-
а члени Партії ре іонів: вони вза алі на
дзвін и не відповідали. Отож дізнатися,
чи сподобалася їм чер ова серія "Полі-
тичних м льтяшо ", де їхні намальовані
опії співають пісень м ш етерів, не
вдалося. Проте он ренти "вияв демо-
ратії" оцінили.

Ï³ñåíüêó ïðî ìóøêåòåð³â, ÿêó Ìàêñèì Äóíàºâ-
ñüêèé íàïèñàâ äëÿ â³äîìîãî ðîñ³éñüêîãî áàãàòî-
ñåð³éíîãî ô³ëüìó ïðî ä’Àðòàíüÿíà ³ éîãî äðóç³â,
ñâîãî ÷àñó âïåðøå âèêîíàâ ùå çîâñ³ì ìîëîäèé ³
êðàñèâèé Ìèõàéëî Áîÿðñüêèé. Ïðèãàäóºòå: “Ïî-
ðà-ïîðà-ïîðàäóåìñÿ íà ñâîåì âåêó, êðàñàâèöå è
êóáêó, ñ÷àñòëèâîìó êëèíêó”? 

Ó ïîë³òìóëüòèêó æ Â³êòîð ßíóêîâè÷, Ìèêîëà
Àçàðîâ, Ðèíàò Àõìåòîâ òà ³íø³ â³äîì³ ðåã³îíàëè

ó êîâáîéñüêèõ êàïåëþõàõ, îñ³äëàâøè ³ãðàøêîâ³
äæèïè, íåíà÷å êîíåé, ãàðöþþòü îäèí ïåðåä îä-
íèì ³ òàêîæ ðàä³þòü æèòòþ, ñï³âàþ÷è ïðî ñâ³é
íàéêðàùèé ó ñâ³ò³ ñìàê. “Óñå íàì íå äî ñìàêó,
êð³ì âëàäè”,— äðóæíî âèâîäÿòü âîíè. ² çàïåâíÿ-
þòü, ùî “êàäðîâîìó çàïàñó” ç ³íøèõ îáëàñòåé
êðà¿íè ìîæíà çàáóòè ïðî êàð’ºðí³ ñõîäè, “äîêè
â Óêðà¿í³ º Äîíáàñ”.

— ß ââàæàþ, ùî â³äîáðàæåííÿ ïîçèö³¿ ó ôîð-
ì³ ìóëüòèêà — öå âèÿâ äåìîêðàò³¿,— ñêàçàâ “Õðå-
ùàòèêó” ïðî “Ïîë³òè÷í³ ìóëüòÿøêè” ÷ëåí ÁÞÒ
Îëåã Ëÿøêî, ÿêèé íå â³äìîâëÿº ñîá³ ó çàäîâîëåí-
í³ ³íêîëè ïîñïîñòåð³ãàòè çà ñâî¿ìè “òåëåâ³ç³éíè-
ìè” êîíêóðåíòàìè.— ªäèíå, íà ìîþ äóìêó, íå
âàðòî ïåðåñòóïàòè ìåæó. Ãóìîð íà àäðåñó ïîë³òè-
ê³â ³ ïàðò³é ïîâèíåí áóòè, àëå íå òðåáà çàáóâàòè
ïðî ÷åìí³ñòü.

— ß â³òàþ ãóìîð ³ ñàòèðó â ïîë³òèö³,— ñêàçàâ
“Õðåùàòèêó” ñîö³àë³ñò ªâãåí Ô³ë³íäàø, ùîïðàâ-
äà, ç³çíàâñÿ, ùî æîäíî¿ ñåð³¿ “Ïîë³òè÷íèõ ìóëü-
òÿøîê” ùå íå áà÷èâ.— ªäèíà óìîâà: òàêèé ãó-
ìîð ïîâèíåí ñòîñóâàòèñÿ âñ³õ â³äîìèõ ïàðò³é ³
ïîë³òèê³â ³ í³êîãî íå îìèíàòè.

Ñàìå òàê ââàæàº ³ àâòîð “Ïîë³òè÷íèõ ìóëüòÿ-
øîê”, äèðåêòîð ÒÐÊ “Êè¿â” Äìèòðî Äæàíã³ðîâ,
êîìàíäà ÿêîãî ïðîäîâæóº ïðàöþâàòè íàä íîâè-
ìè ñåð³ÿìè

“ПОЛИТИКИ С ДОНБАССА —
ЭТО ТУЗ!”

Полити и с Донбасса — это т з,
Есть и шестер и, но озырной масти,
У нас в Донбассе — л чший в мире в с,
Ничто нам не по в с , роме власти!

Все остальное — это просто вздор,
Но даже если в дисп тах ты мастер,
То не рис й вст пать о в сах в спор,
Ведь ты бросаешь вызов нашей власти!

П-в: Волынь и Слобожанщина, Галичина и Крым,
У вас есть тоже адровый запас,
Но, арьерной лестнице, поверьте, не до вас,
По а на У раине, по а на У раине,

по а на У раине есть Донбасс!
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про підс м и он рс з продаж па ета а цій
від рито о а ціонерно о товариства "Київсь е спеціальне прое тно-

онстр торсь е бюро "МеНас"
з ви ористанням від ритості пропон вання ціни за принципом а ціон

Ре іональним відділенням Фонд державно о майна У раїни по м.Києв підбито підс м и
он рс з продаж па ета а цій ВАТ "Київсь е спеціальне прое тно- онстр торсь е бюро
"МеНас", розташовано о за адресою: У раїна, Київсь а обл., Виш ородсь ий район,
с.Козаровичі, в л.Кірова,2, од за ЄДРПОУ 00495289.

Кон рс проведено за адресою: 03680, м.Київ, проспе т А адемі а Гл ш ова, 1, павільйон
№6, У раїнсь а ніверсальна товарна біржа.

Переможцем он рс визнано товариство з обмеженою відповідальністю "Кредо-
А тив".

Умови продаж па ета а цій.
По пець зобов'яз ється ви онати та і зобов'язання, визначені мовами он рс ,

планом приватизації па ета а цій та Концепцією розвит ВАТ "Київсь е спеціальне
прое тно- онстр торсь е бюро "МеНас", я а є невід'ємною частиною До овор .
В е ономічній діяльності:
Протя ом трьох ро ів з дати наб ття По пцем права власності на па ет а цій

забезпечити дотримання тих видів е ономічної діяльності, я і визначені довід ою №12347
з Єдино о державно о реєстр підприємств та ор анізацій У раїни (ЄДРПОУ), виданою
Головним правлінням статисти и м.Києві 05.08.2005р.

Забезпечити беззбит ов діяльність товариства за підс м ами роботи 2008, 2009 та
2010 ро ах.

Ви он вати вимо и За он У раїни "Про захист е ономічної он ренції".
Забезпечити:

- поширення інформації серед виробни ів сільсь о осподарсь ої прод ції (споживачів
сільсь о осподарсь о о обладнання) про підприємство та види прод ції (робіт, посл ),
що ви отовляє ВАТ "Київсь е спеціальне прое тно- онстр торсь е бюро "МеНас";

- здійснення відбор найбільш перспе тивних видів прод ції ВАТ "Київсь е спеціальне
прое тно- онстр торсь е бюро "МеНас";

- здійснення ре ламних заходів та заходів з прос вання прод ції ВАТ "Київсь е спеціальне
прое тно- онстр торсь е бюро "МеНас";

- розроб заходів щодо створення на основі ВАТ "Київсь е спеціальне прое тно-
онстр торсь е бюро "МеНас" діючо о інжинірин ово о центр з розроб и різноманітних
техноло ій та стат вання для сільсь о о осподарства та харчової промисловості;

- збільшення обся вир ч и від реалізації прод ції та посл ВАТ "Київсь е спеціальне
прое тно- онстр торсь е бюро "МеНас" за підс м ами 2010 ро більш ніж 4 (чотири)
рази порівнянні з 2006 ро ом;

- пост пове зменшення част и собівартості обся ах вир ч и від реалізації прод ції та
посл ВАТ "Київсь е спеціальне прое тно- онстр торсь е бюро "МеНас";

- здійснення заходів щодо по ращення фінансово о стан підприємства та недоп щення
зростання дов остро ових та поточних зобов'язань ВАТ "Київсь е спеціальне прое тно-
онстр торсь е бюро "МеНас" перед бюджетами, державними цільовими фондами та
іншими редиторами понад нормальні та обґр нтовані обся и.

У соціальній діяльності підприємства:
Протя ом місяця з дати наб ття По пцем права власності на па ет а цій забезпечити
по ашення забор ованості із заробітної плати в розмірі 48 000,00 (соро вісім тисяч)
ривень.
Протя ом трьох ро ів з дати наб ття По пцем права власності на па ет а цій:

- не доп с ати с орочення робочих місць проти наявних 9-ти;
- не доп с ати розірвання тр дових до оворів з працівни ами ВАТ з ініціативи власни а

або повноважено о ним ор ан , за винят ом звільнення на підставі п н т 6 статті 40
Коде с за онів про працю У раїни або вчинення працівни ом дій, за я і за онодавством
передбачена можливість звільнення на підставі п н тів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41
Коде с за онів про працю У раїни;

- не доп с ати забор ованості підприємства перед працівни ами із заробітної плати;
- забезпечити створення безпечних мов праці, що мініміз ють випад и виробничо о

травматизм ;
- забезпечити витрати ВАТ на охорон праці не менше 0,5 відсот а від с ми реалізованої

прод ції ВАТ на рі .
У природоохоронній діяльності:
Дотрим ватись вимо природоохоронно о за онодавства.
Ви он вати заходи щодо охорони нав олишньо о середовища, забезпеч вати

дотримання е оло ічних норм при е спл атації об'є та.
У сфері орпоративних відносин та розпорядження майном ВАТ:
До повно о ви онання зобов'язань за до овором півлі-продаж По пець зобов'язаний

не брати часті олос ванні на за альних зборах а ціонерів з вирішення питань збільшення
(зменшення) розмір стат тно о фонд а ціонерно о товариства, зміни номінал а цій, зміни
ор анізаційно- осподарсь ої форми підприємства визначенні Цивільно о оде с У раїни
( разі в лючення та их пропозицій до поряд денно о за альних зборів а ціонерів).

Упродовж трьох ро ів після наб ття права власності на па ет а цій По пець зобов'язаний
не доп с ати продаж (відч ження) майна товариства без попередньої з оди Продавця.
Цей п н т не стос ється відч ження майна, я е здійснюється рам ах продаж виробленої
прод ції та наданих посл .

По пець не має права здійснювати подальше відч ження о ремих частин па ета а цій
до повно о ви онання По пцем мов до овор півлі-продаж , а та ож здійснювати без
з оди Продавця подальше відч ження па ета а цій без збереження для ново о власни а
зобов'язань, визначених мовами он рс .

Контроль ви онання фі сованих мов он рс , я і не мають визначено о стро їх
реалізації, здійснюється протя ом трьох ро ів з дати переход права власності на па ет
а цій.

По пець зобов'яз ється надавати Продавцю на йо о запити та визначені ним стро и
необхідні матеріали, відомості, до менти щодо ви онання мов До овор .

По пець разі зміни сво о місцезнаходження та бан івсь их ре візитів повинен
повідомити про це Продавця протя ом 5 робочих днів.

Па ет містить 33 832 181 шт. а цій, що становить 50,0% стат тно о фонд + 1 а ція
товариства.

Почат ова вартість па ета а цій — 1 691 609 ривень.
Ціна, за я ою продано па ет а цій, — 5 110 000 ривень.

26 вітня 2007 ро Київсь ою місь ою радою прийнято рішення
№ 451/1112 "Про ом нальне підприємство ви онавчо о ор ан Київради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) "А ентство по обсл ов ванню
театральної та онцертної діяльності" щодо реор анізації шляхом злиття
державно о ом нально о онцертно-видовищно о підприємства
"Київ онцерт" та ом нально о театрально- астрольно о підприємства
"Театральна а енція".

Відповідно до розділ IV За он У раїни "Про державн реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців" від 15 травня 2003 ро № 755-ІV, ст.60
Господарсь о о оде с У раїни 16 січня 2003 ро № 436-IV та ст.105 Цивільно о
оде с У раїни від 16 січня 2003 ро № 435-IV ор ан, шо прийняв рішення про
припинення юридичної особи, призначає омісію з припинення юридичної особи
(лі відаційн омісію, лі відатора тощо). З момент призначення омісії з
припинення до неї переходять повноваження щодо правління справами
юридичної особи.

Розпорядженням ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради "Про
ор анізаційно-правові заходи, пов'язані з реор анізацією шляхом злиття
ом нальних підприємств, державних ом нальних підприємств- інотеатрів" від
31 серпня 2007 ро № 1151 затверджено с лад омісії з припинення
ом нально о та державно о ом нальних підприємств, що реор аніз ються
шляхом злиття на чолі з Головою омісії Стратієн ом В'ячеславом
Анатолійовичем. З момент призначення омісії з припинення б дь-я і
адміністративно- осподарсь і та ор анізаційно-розпорядчі дії ерівних посадових
осіб означених ом нальних та державних ом нальних підприємств, що
реор аніз ються шляхом злиття, в том числі ладання од, проведення
бан івсь их операцій, видача дор чень, без належно о походження з Головою
омісії не матим ть юридичної сили.

ОГОЛОШЕННЯ

Звертаючи ва на численні побажання меш анців,
подовжено термін ромадсь о о об оворення стосовно

б дівництва тор ово-офісно о центр по в лиці
Срібно ільсь ій, 8 Дарниць ом районі міста Києва.

Компанія ЗAT "Київб дінвест"
переносить час проведення ромадсь их

сл хань на інець жовтня.

Ваші пропозиції та за важення приймаються
за тел. 285-18-80 ТОВ "Аналітична а енція "Ей Ті Джі"

в л. Бастіонна 5/13; та за тел. 495-27-93 ЗАТ "Київб дінвест"

З пова ою, ЗАТ "Київб дінвест"

ТОВ "Монтажни 538"
зверн лося з позовом до
підприємства ТОВ “КБП
У рб де спо", сл хання
відб деться 27.09.2007
ро об 11.00 в
Господарсь ом с ді
м. Києва по в л.
Б.Хмельниць о о, 44 Б.

Святошинсь ий районний с д
м. Києва (03148, м. Київ, в л. Я ба
Коласа, 27-А, зал № 9) ви ли ає
Уті ал а Костянтина Володими-
ровича в я ості відповідача по
цивільній справі за позовом
Голов ової Марини Єв еніївни про
відш од вання майнової та
моральної ш оди, заподіяної
залиттям вартири, с дове засідання
відб деться27вересня2007ро о9.30.
У разі неяв и та неповідомлення
с д про причини неяв и в с дове
засідання справа б де роз лян та за
Вашої відс тності за наявними
справі до азами.

19.09.07 ро о 9.50
Господарсь им с дом
м. Києва (Київ, в л.
Б. Хмельниць о о, 44-Б)
роз лядатиметься справа
№ 32/477 за позовом ОП "6-й
Київсь ий авторемонтний
завод" (ЄДРПОУ 26378629) до
ТОВ "Центр міжре іональних
фінансових техноло ій та
інвестицій” (ЄДРПОУ 33260332).

Господарсь ий с д м. Києва повідомляє, що сл хання
справи за позовом Дочірньо о підприємства
Національної а ціонерної омпанії "Надра У раїни"
"Захід р еоло ія" до Товариства з обмеженою
відповідальністю "Парі" про стя нення 295 775,90 рн.
бор призначено на 27 вересня 2007 ро на 10.15.
С дове засідання відб деться приміщенні
Господарсь о о с д м. Києва за адресою: м. Київ,
в л. Б. Хмельниць о о, 44-Б, імн. 24.

Солом'янсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що
роз ляд справи за позовом За рито о А ціонерно о товариства
А ціонерна страхова омпанія "Фор м" до Степанч а Михайла
Захаровича про відш од вання матеріальної ш оди, призначено
на 03 жовтня 2007 ро на 14.30 в приміщенні с д (03113,
м. Київ, в л. Ш това,1, аб. 22) під олов ванням с дді Кізюн Л.І.
У с дове засідання ви ли ається відповідач Степанч Михайло
Захарович.

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва повторно ви ли ає в с дове
засідання в я ості відповідача Краснянсь Юлію Борисівн по справі
за позовом Гафтера Я ова до Краснянсь ої Юлії Борисівни про
відш од вання матеріальної та моральної ш оди, останнє відоме місце
проживання: м. Київ, Андріївсь ий звіз, 2 Б, в.31. Роз ляд справи
призначено на 15.30 02 жовтня 2007 ро в приміщенні Шевчен івсь о о
районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Смирнова-
Ласточ іна, 10-б, зал № 3. В разі неяв и відповідача Краснянсь ої Юлії
Борисівни в с дове засідання справа б де роз лядатися в її відс тності
за наявними справі до азами. Крім то о, с д роз'яснює відповідач
Краснянсь ій Юлії Борисівні про обов'язо повідомити с д про причини
неяв и в с дове засідання.

Роз ляд справи за позовом Центральної санітарно-
епідеміоло ічної станції МОЗ У раїни до ПП "Ю-Ві-Ді омпані"
про зобов'язання ви онати роботи від ладено Господарсь им
с дом м. Києва (м.Київ, в л.Б.Хмельниць о о,44-Б) на
27.09.2007 р. о 10.50.

Святошинсь ий райс д м. Києва в зв'яз з роз лядом цивільної справи за
позовом Ш раб Костянтина Костянтиновича до TOВ "Е об д", ТОВ “Маодот"
про ви онання зобов'язання та стя нення штрафних сан цій повідомляє ТОВ
“Маодот” про те, що сл хання справи відб деться 25.09.07 о 15.10 за адресою:
м. Київ, в л. Я. Коласа, 27-а. У разі Вашої неяв ис дроз ляне справ Ваш відс тність.

Остро ш о Михайло Оле сандрович. Святошинсь ий районний с д м. Києва
повідомляє, що с дове засідання по справі за позовом Остро ш о Оль и
Володимирівни до Вac про розірвання шлюб відб деться 26.09.07 р. о 14.20.
У разі Вашої неяв и справа роз лядатиметься ваш відс тність.
Адреса: м. Київ, в л. Я.Коласа, 27-а, зал.№1.

Солом'янсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що роз ляд справи за позовом
Злотні ова Владислава Мар овича до Гомбер а Валерія Арнольдовича про стя нення
забор ованості та визнання права власності призначено на 26 вересня 2007 ро на 14.00
в приміщенні с д (03113, м. Київ, в л. Ш това, 1, аб. 22) під олов ванням с дді Кізюн Л.І.
У с дове засідання ви ли ається відповідач Гомбер Валерій Арнольдович.

Втрачений д блі ат диплома МБ НХ №006677 КПІ, на ім'я Солода
Оле сандра Васильовича вважати недійсним.

Посвідчення лі відатора аварії на ЧАЕС ате орія 3, серія А, №111211
на ім'я Харчен а Володимира Оле сандровича вважати недійсним.
Посвідчення особи, я а постраждала внаслідо чорнобильсь ої
атастрофи, ате орія 1, серія А, №101959 та в лад № 611573 на
ім'я Мар евича Вячеслава Віль ельмовича вважати недійсними.
Посвідчення ромадянина, я ий постійно проживає або постійно
працює на території зони посилено о радіое оло ічно о онтролю,
ате орія 4, серія В-П, №336504 на ім'я Ботова Геннадія Єв еновича
вважати недійсним.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó



Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Ó ñõ³äíèõ îáëàñòÿõ òà íà ï³âíî÷³
Ë³âîáåðåææÿ äîù³; íà ðåøò³ òåðèòîð³¿ áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Â³òåð
ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 7—12 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +7...+13°Ñ, âíî-
÷³ +3...+7°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó âäåíü +18...+22°Ñ, âíî÷³ äî
+15°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Â³òåð ï³â-
í³÷íî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +20...+22°Ñ, âíî÷³
+11...+13°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 131855
Çàìîâëåííÿ 3280
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Сер ій ВІННИК,
фото раф:
— Звичайно, ні, навіщо запит вати. Адже це і та
сім ясно. Ви спочат задавайте ці запитання собі са-
мі. Ми всі пра немо до чистоти і затиш , а особливо,
оли це стос ється нашо о б дин . Том нероз мно
б ло б, я би хтось побажав жити біля сміттєво о зва-
лища.

СЕМІРАМІДА,
співач а:
— Я не хоч жити біля радіоа тивно о звалища, ос-

іль и не змож приводити чолові ів додом . Мене
бентежитиме нав олишнє середовище.

Олеся СВЕТЕНКО,
дире тор міжнародної доброчинної ор анізації

“Сл жба порят н дітей”:
— Ні. Понад се мене драт ють щ рі та миші, я их

мені доводиться спостері ати, оли я проходж . Не-
стерпний запах прим ш є мене відвертатися і де оли
навіть за ривати ніс, що неприємно. Хіба я схожа на
людин , я а сама над собою зн щається і йде проти
людсь ої природи?

À âè õî÷åòå æèòè á³ëÿ 
ðàä³îàêòèâíîãî ïîë³ãîíó?

Äåíü íàðîäæåííÿ
íå äëÿ âñ³õ
Êàòÿ Îñàä÷à â³äñâÿòêóâàëà 24-ð³÷÷ÿ 
ó çàêðèòîìó êëóá³

ßäåðíà çàãðîçà 
äëÿ íàùàäê³â
ìàéáóòí³õ êèÿí
Ñõîâèùó â³äïðàöüîâàíîãî ÿäåðíîãî ïàëèâà
íàäàíî “äîáðî” íà âèùîìó ð³âí³

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Äâà êîíòðàêòè ùîäî áóä³âíèöòâà íîâîãî îá’ºêòà
“Óêðèòòÿ” òà ñõîâèùà â³äïðàöüîâàíîãî ÿäåðíîãî ïà-
ëèâà ñóõîãî òèïó äëÿ ×îðíîáèëüñüêî¿ ÀÅÑ áóëî ï³ä-
ïèñàíî ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì ÄÑÏ “×îðíîáèëü-
ñüêà àòîìíà åëåêòðîñòàíö³ÿ” ²ãîðåì Ãðàìîòê³íèì òà
ïðåäñòàâíèêàìè äâîõ ôðàíöóçüêèõ êîíñîðö³óì³â ó
ïðèñóòíîñò³ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³êòîðà Þùåíêà
òà ïðåçèäåíòà ªâðîïåéñüêîãî áàíêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà

ðîçâèòêó Æàíà Ëåì’ºðà. Òàêèì ÷èíîì äî íåáåçïå÷-
íîãî ñóñ³äñòâà êèÿí ç ×îðíîáèëüñüêîþ ÀÅÑ äîäàñòü-
ñÿ ñì³òòºçâàëèùå ÿäåðíèõ â³äõîä³â, ÿêå çáóäóþòü
ïðîòÿãîì 4—5 ðîê³â. Íå äèâëÿ÷èñü íà çàÿâè ì³í³ñ-
òðà ïàëèâà ³ åíåðãåòèêè Óêðà¿íè Þð³ÿ Áîéêà, ùî
öåé ïðîåêò äîçâîëèòü Óêðà¿í³ çàîùàäèòè $10 ìëðä
ïðîòÿãîì 10 ðîê³â, â³ò÷èçíÿí³ åêîëîãè á’þòü íà ñïî-
ëîõ, îñê³ëüêè áóä³âíèöòâî òàêîãî ñõîâèùà íåïîäà-
ë³ê â³ä ñòîëèö³ Óêðà¿íè íå º áåçïå÷íèì, îñê³ëüêè íå-
â³äîìî, äî ÿêèõ íàñë³äê³â öå ïðèçâåäå ìàéáóòí³ ïî-
êîë³ííÿ óêðà¿íñüêèõ ãðîìàäÿí

Ó ñóáîòó çàêðèòèé êëóá “Ïåò-
ðîâè÷” çóñòð³÷àâ ãîñòåé êðàñó-
íÿìè-áàðàáàíùèöÿìè ç Âèùîãî
ó÷èëèùà çâ’ÿçêó òà ï’ÿòäåñÿòüìà
ãðàìàìè ãîð³ëêè. Ñàìå òàê, à íå
ç ïîäàðóíê³â, ïî÷èíàëîñÿ ñâÿò-
êóâàííÿ Äíÿ íàðîäæåííÿ êî-
ëèøíüî¿ ìîäåë³, à òåïåð âåäó÷î¿
ïðîãðàìè “Ñâ³òñüêå æèòòÿ ç Êà-
òåþ Îñàä÷îþ”. Ç³ðêîâà òóñîâêà
ðîçâàæàëàñÿ íå äóæå îðèã³íàëü-
íî — VIP-ãîñò³ âîäèëè õîðîâî-
äè òà ñï³âàëè ¿ì îäíèì â³äîìèõ
ï³ñåíü. Ùîïðàâäà, íà â³äì³íó â³ä
ñêðîìíîãî Äåíèñà Áàññà òà Êà-
ðîë³íè Àø³îí, ôóòáîë³ñò Îëåê-
ñàíäð Øîâêîâñüêèé ãàðÿ÷å òàí-
öþâàâ ç³ ñâîºþ ñóïóòíèöåþ Îëü-
ãîþ Àëüîíîâîþ, ùîïðàâäà, â³ä-
âîë³êàþ÷èñü íà ³ìåíèííèöþ
Îñàä÷ó. Æîäåí ³ç ãîñòåé íå çì³ã
óòðèìàòèñÿ â³ä “Òàíöþ ìàëåíü-

êèõ ëåáåä³â” ç³ ñïðàâæí³ìè áà-
ëåðèíàìè íà ïóàíòàõ òà ó á³ëèõ
ïà÷êàõ. Ïðîòå á³ëüø³ñòü âñå æ
òàêè ðîçâàæàëèñÿ ôóðøåòîì òà
ì³öíèìè íàïîÿìè.

Òàêó âå÷³ðêó âëàøòóâàëî
àãåíòñòâî “Final Cut Media”, ÿêå
âåäå ïðîåêò Êàò³ Îñàä÷î¿. Ñàìå
öÿ àãåíö³ÿ âë³òêó âèçíà÷èëà äå-
ñÿòêó ñâ³òñüêèõ ëåâèöü, ÿê³ âå-
äóòü ïóáë³÷íèé ñïîñ³á æèòòÿ,
÷àñòî â³äâ³äóþòü ñâ³òñüê³ çàõîäè,
ðåòåëüíî äîáèðàþòü âáðàííÿ äî
“âèõîä³â ó ñâ³ò”, óì³þòü òðèìà-
òèñÿ ã³äíî, æèòè ÿñêðàâî òà âè-
òðà÷àòè ãðîø³ ç³ ñìàêîì. Òàêó
ïóáë³êó çàïðîñèëè ³ íà îñòàííþ
âå÷³ðêó: ïàí³ Îñàä÷ó â³òàëè Âëà-
äà Ëèòîâ÷åíêî, äèçàéíåðè Òåòÿ-
íà Îñòðîâåðõîâà òà Â³êòîð Çà-
âàäñüêèé, DJ Çëàòà òà áåçë³÷ íå
ìåíø ÿñêðàâèõ ñåëåáðåò³ç

Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Мин лої с боти вед ча про рами "Світсь е життя" на
Першом Національном Катя Осадча відсвят вала в
одном з иївсь их л бів свій день народження. Кра-
с ні виповнилося 24 ро и 12 вересня, а вечір тра-
диційно влашт вали вихідний. Привітати молод ве-
д ч прийшли відомі вед чі, моделі, дизайнери та
бізнесмени.

Катя Осадча танцювала із Оле сандром Шов овсь им без звично о для неї
оловно о бор

Президент У раїни Ві тор Ющен о зяв часть підписанні онтра тів щодо б дівництва сховища відпрацьовано о
ядерно о палива на Чорнобильсь ій АЕС
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