
ссттоорр..  22

хрещатик
№154 (3144) середа, 19 вересня 2007 року київська муніципальна газета

ЧАПАЄВЦІ ОТРИМАЮТЬ
ЗЕМЛЮ
Місь ий олова взяв під особистий
онтроль вирішення питання
щодо виділення земельних діляно
для меш анців села

ссттоорр..  33

МЕРІЯ ЙДЕ НАЗУСТРІЧ
ТЕАТРАМ ТА МУЗЕЯМ
Віталій Ж равсь ий пропон є
механізми вирішення
земельних питань за ладам
льт ри

ссттоорр..  99

ОЛЬГА БОГОМОЛЕЦЬ
ЗНОВУ ПОТРАПИЛА
ДО ТЮРМИ
Деп тат Київради дала онцерт
жіночій виправній олонії

Ìåðà îö³íèëè 
ÿê ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà
Íà áëàãîä³éíîìó àóêö³îí³ ëÿëüîê

Îðãàí³çàòîðàìè çàõîäó âèñòóïèëà
ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ “Êëóá ä³ëî-
âèõ æ³íîê Ìîäóñ Â³âåíä³”, ÿêó î÷î-
ëþº ªâãåí³ÿ Ãóáñüêà, ÷èé ÷îëîâ³ê
ìàº 27-é íîìåð ó ñïèñêó ÁÞÒ.
Ïðîãîëîøåíà ìåòà àóêö³îíó — äî-
ïîìîãà ä³òÿì, õâîðèì íà ëåéêåì³þ.
Íà òîðã âèíåñëè 13 ëÿëüîê-ïðîòî-
òèï³â ñó÷àñíèõ ïîë³òè÷íèõ ë³äåð³â,
ñòàðòîâà ö³íà äëÿ ÿêèõ ïî÷àëàñÿ ç
1000 ó. î.

Íàéäîðîæ÷îþ ïîêóïêîþ ñòàëè
ëÿëüêè ë³äåðêè ÁÞÒ Þë³¿ Òèìî-
øåíêî òà ì³í³ñòðà ÌÍÑ Íåñòîðà

Øóôðè÷à. ¯õ ïðèäáàâ çà 102 òà 
17 òèñ. äîëàð³â â³äïîâ³äíî Îëåã Íå-
ìèðîâè÷, ÿêèé â³äìîâèâñÿ íàçâàòè
âèä çàíÿòòÿ. ²íôîðìàö³þ ïðî öþ
çàìîæíó ëþäèíó íå ìîæíà çíàéòè
íàâ³òü ó ìåðåæ³ ²íòåðíåò. Ñòîðîíí³
ñïîñòåð³ãà÷³ çàóâàæèëè äâîçíà÷í³ñòü
öüîãî ïðèäáàííÿ, ÿê ³ òå, ùî ëîò
Òèìîøåíêî âèñòàâèëè íàïðèê³íö³
àóêö³îíó, òàê ñàìî, ÿê ð³ê òîìó.

Äðóãå ì³ñöå çà âàðò³ñòþ çàéíÿëà
ô³ãóðêà îë³ãàðõà Ðèíàòà Àõìåòîâà â
êîñòþì³ Âîëîäàðà ïåðñòí³â, ÿêó
ïðèäáàâ àíîí³ì ç Ëóãàíñüêà. Åêñ-

äåïóòàò îá³éøîâñÿ ëèøå â 50 òèñ.
äîëàð³â.

Òðåò³ì íàéäîðîæ÷èì ëîòîì ñòàâ
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåí-
êî. Ãàðàíòà Êîíñòèòóö³¿ ïðèäáàâ
ïðåäñòàâíèê áëîêó “Ê. Ó. ×. Ì. À.”
Ëåâ Ì³ð³ìñüêèé, ÿêèé ïîîá³öÿâ
ïîäàðóâàòè éîãî åêñ-ïðåçèäåíòîâ³
Ëåîí³äó Êó÷ì³.

Â îäíàêîâ³ ñóìè îö³íèëè ëÿëüîê
ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Â³êòîðà ßíóêîâè-
÷à ó êîñòþì³ Ëþäèíè-ïàâóêà òà ìå-
ðà Êèºâà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ó
âèãëÿä³ ³íîïëàíåòÿíèíà. Ïåðøèé çà
25 òèñ. äîëàð³â ïî¿õàâ ó Ëóãàíñüê
ñòàðàííÿìè äåïóòàòà Ëóãàíñüêî¿
îáëðàäè Ñåðã³ÿ Øàõîâà. Ïàíà ×åð-
íîâåöüêîãî îö³íèëè îäíàêîâî ç ãî-
ëîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â. Éîãî çà
25 òèñ. äîëàð³â ïðèäáàâ ãîëîâà
ïðàâë³ííÿ ì³æíàðîäíîãî ôîíäó
“Ñóç³ð’ÿ” Àðòàê Òîâìàñÿí. 

Çà “Áîðöÿ ç êîðóïö³ºþ” Þð³ÿ Ëó-
öåíêà äàëè ëèøå 11 òèñ. äîëàð³â.
Íàéäåøåâøå îö³íèëè Ðà¿ñó Áîãà-
òèðüîâó, Âîëîäèìèðà Ëèòâèíà òà
“òåìíó êîíÿ÷êó” Îëåêñàíäðà Âîë-
êîâà — ïî 8 òèñ. äîëàð³â

Êèÿíè ïåðåîáðàëè 
Ëåîí³äà 
×åðíîâåöüêîãî
Ïîë³òè÷í³ ñèëè, ùî âèìàãàþòü 
çì³íè êè¿âñüêîãî ìåðà, 
âèñòàâëÿþòü ñåáå íà ïîñì³õîâèñüêî
Â’ÿ÷åñëàâ ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора б ло оприлюднено рез льтати опит вання,
проведено о КНДУ "На ово-дослідний інстит т со-
ціально-е ономічно о розвит міста" з 10 до 16 ве-
ресня 2007 ро . Дослідження проводилося в сіх
районах столиці, за алом б ло опитано 2030 иян.
Йо о рез льтати, вочевидь, мають охолодити запал
дея их молодих і арячих політи ів, я і останнім ча-
сом висловили бажання позма атися за рісло місь-
о о олови столиці.

Ð³ê òîìó êèÿíè âæå çðîáèëè ñâ³é âèá³ð. Íèí³øíº äîñë³äæåííÿ
ïðîäåìîíñòðóâàëî, ùî öåé âèá³ð áóâ íå âèïàäêîâèé. Ëþäè íå ðîç-
÷àðóâàëèñÿ ó Ëåîí³ä³ ×åðíîâåöüêîìó. Ñàìå éîìó êèÿíè ³ íèí³ ãîòî-
â³ â³ääàòè 23,4% ãîëîñ³â. Íàéáëèæ÷èé ïåðåñë³äóâà÷, Â³òàë³é Êëè÷êî,
â³äñòàâ ìàéæå âäâ³÷³, çäîáóâøè ï³äòðèìêó 9,5% ãîëîñ³â ïîòåíö³éíèõ
âèáîðö³â. Ïîë³òè÷íèé ïåíñ³îíåð Îëåêñàíäð Îìåëü÷åíêî òàêîæ òðà-
äèö³éíî îòðèìàâ ñâî¿ 8,2% òèõ, õòî íîñòàëüãóº çà ÷àñàìè, êîëè ìîæ-
íà áóëî â³ëüíî ðîçêðàäàòè êîøòè ì³ñüêîãî áþäæåòó òà “äåðèáàíè-
òè” çåìëþ êè¿âñüêî¿ ãðîìàäè. Ïîëóì’ÿí³ ðåâîëþö³îíåðè, ÿê³ äîáðå
âì³þòü ãîâîðèòè, ïðîòå íå çîâñ³ì îð³ºíòóþòüñÿ ó ïðîáëåìàõ ñó÷àñ-
íîãî ì³ñòà, íà ï³äòðèìêó ãîðîäÿí ìîæóòü íå ðîçðàõîâóâàòè. Þë³ÿ Òè-
ìîøåíêî îòðèìàëà 6,6%, à Þð³é Ëóöåíêî 6,4%. Çîâñ³ì ³íøó ëþäè-
íó õîò³ëè á áà÷èòè â êð³ñë³ ìåðà 17,9%. Íå ï³äóòü ãîëîñóâàòè 7,6%.

Ðåçóëüòàòè îïèòóâàííÿ ïåðåêîíëèâî çàñâ³ä÷èëè, ùî íàì³ð ïðîâåñ-
òè ïåðåâèáîðè â Êèºâ³, ïðî ùî òàê ëþáëÿòü îñòàíí³ì ÷àñîì ïîãî-
âîðèòè â øòàáàõ ÁÞÒ ³  “ÍÓ—ÍÑ”, ñòàíå äëÿ íèõ ïîë³òè÷íèì ñà-
ìîãóáñòâîì. Ó ñó¿öèäàëüí³ íàõèëè óêðà¿íñüêèõ ïîë³òèê³â í³õòî íå ïî-
â³ðèòü, à òîìó â³çüìåìî íà ñåáå ñì³ëèâ³ñòü ñïðîãíîçóâàòè — ðîçìî-
âè ïðî ïåðåâèáîðè ó ñòîëèö³ íåãàéíî âùóõíóòü, ÿê ò³ëüêè çàê³í÷àòü-
ñÿ âèáîðè äî ïàðëàìåíòó. Ñòîëèöÿ ïîâåðíåòüñÿ äî ðèòìó æèòòÿ âå-
ëèêîãî ³íäóñòð³àëüíîãî ì³ñòà, à ïîë³òèêè çàéìóòü çâè÷í³ ì³ñöÿ ó ïàð-
ëàìåíòñüêîìó áóôåò³

Ìóçå¿ íå õî÷óòü 
ó ìàéäàííå ãåòòî

Àííà ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора вранці на Михайлівсь ій площі відб лася а ція
"Театр абс рд , або Х дожнє етто", ор анізована
омітетом "К льт ра проти вандалізм ", ромадян-
сь ою мережею "Опора" та міжнародним р хом "Ін-
тер льт ра". Запланований на цей день за ально-
місь ий страй сіх х дожніх за ладів столиці не
відб вся: алеристів, отрі четвертий місяць поспіль
протест ють проти рейдерсь их нападів на їхні при-
міщення, не підтримали ані оле и, ані завід вач а
правління льт ри КМДА Світлана Зоріна.

За інчення на 10-й стор.

1
5
4

Серед сіх ляльо (зліва направо) Юрій Л цен о, Володимир Литвин, Леонід Черновець ий та Наталя Вітрен о
ляль иївсь о о мера оцінили найдорожче

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора на др ом бла одійном а ціоні "Політичний те-
атр ляльо -2007" б ло продано 13 ляльо -прототипів
політичних лідерів У раїни в образах відомих ероїв і-
но- та м льтфільмів. Найдорожчими лотами стали фі-
р и Юлії Тимошен о, Ві тора Ющен а, Рината Ахмето-

ва, Ві тора Ян овича та Леоніда Черновець о о. За а-
лом б ло зібрано 323 тис. доларів, я і спрям ють на
придбання апарата для лі вання дітей, хворих на лей-
емію.

Ñòðàéêó õóäîæí³õ çàêëàä³â Êèºâà
çàáðàêëî ðåâîëþö³éíîãî äîñâ³äó
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Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора меш анці Чапаєв и звер-
н лися до місь о о олови Лео-
ніда Черновець о о за допомо-
ою вирішенні питання з виді-
ленням землі для їхніх родин.
Голосіївсь ій районній владі до-
р чено с ласти спис и меш ан-
ців для отримання земельних
діляно .

Ó÷îðà ìåøêàíö³ ñåëà ×àïàºâêà, ùî â
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³, âòðåòº ïðèéøëè
íà çàñ³äàííÿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè ç ºäèíèì
ïèòàííÿì — êîëè âîíè îòðèìàþòü ñâîþ
çåìëþ? Ó ñâîþ ÷åðãó ãîëîâà êîì³ñ³¿ Àíà-
òîë³é Êîâàëåíêî ïåðåêëàâ óñþ çàòðèìêó
íà ðàéîííó âëàäó, ÿêà äîñ³ íå ñêëàëà

ñïèñêè ìåøêàíö³â íà îòðèìàííÿ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê.

Ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó ìåøêàíö³â ×àïà-
ºâêè âçÿâñÿ ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé, ÿêèé ó÷îðà âèñëóõàâ îäðàçó
îáèäâ³ ñòîðîíè: ³ ðàéîííó âëàäó, ³ ñàìèõ
÷àïàºâö³â. “ß ï³ä³éøîâ äî Àíàòîë³ÿ Êî-
âàëåíêà, ùîá ç’ÿñóâàòè, ÷îìó ìè äîñ³ íå
âèíîñèìî öå ïèòàííÿ íà ñåñ³þ. Ãîëîâà
êîì³ñ³¿ äàâ ìåí³ â³äïîâ³äü, ùî íàðàç³ Ãî-
ëîñ³¿âñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ äîðó÷åíî íàäàòè äî
ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü åêî-
ëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè ³íôîðìàö³þ ïðî ³ñíó-
þ÷ó ïðîáëåìó”,— ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé.

Íàãàäàºìî, ùî â ñåë³ ×àïàºâêà ä³º ³í³-
ö³àòèâíà ãðóïà, ÿêà â³äñòîþº ïèòàííÿ âè-
ä³ëåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ ìåøêàí-
ö³â ñåëà. Äâà ðîêè òîìó Ãîëîñ³¿âñüêà âëà-
äà âèñòóïèëà çàìîâíèêîì çàòâåðäæåííÿ
äåòàëüíîãî ïëàíó çàáóäîâè. Öåé ïëàí

ïðîéøîâ ì³ñòîáóä³âíó ðàäó, çåìåëüíó êî-
ì³ñ³þ, àëå âèíèêëè ïðîáëåìè ç êîì³ñ³ºþ
ç åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Çà ñëîâàìè ãîëîâè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàé-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ñåðã³ÿ Ñàäîâîãî, íà-
ðàç³ º ïîòðåáà ç äîîïðàöþâàííÿì ñïèñ-
ê³â ìåøêàíö³â ×àïàºâêè íà îòðèìàííÿ
çåìë³. “Òàì, ìîæëèâî, ïðîïèñàí³ ëþäè,
ÿê³ íàñïðàâä³ òàì íå ïðîæèâàþòü. Ìåð
ïîñòàâèâ íàì çàäà÷ó îá’ºêòèâíî âèçíà÷è-
òè, õòî íàñïðàâä³ ïîòðåáóº çåìë³. Ñï³ëü-
íîþ ñï³âïðàöåþ ç ì³ñüêèì ãîëîâîþ ìè
ïðèéìåìî öå ð³øåííÿ”,— çàçíà÷èâ Ñåð-
ã³é Ñàäîâèé.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà ïîîá³öÿâ
íàñòóïíîãî äíÿ çíîâó çóñòð³òèñÿ ç ³í³ö³-
àòèâíîþ ãðóïîþ äëÿ øâèäøîãî ðîç-
â’ÿçàííÿ ïðîáëåìè, àëå çíîâó çàçíà÷èâ,
ùî âñ³, õòî ïðîïèñàâñÿ ó ×àïàºâö³ ç ºäè-
íîþ ìåòîþ — îòðèìàííÿ äîäàòêîâî¿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ¿¿ í³êîëè íå îòðèìà-
þòü
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Ñòîëè÷í³ ÒÅÖ 
ïîñòàâëÿòü 
íà â³äíîâëåíå ïàëèâî

Ó ì³ñò³ çáóäóþòü ÒÅÖ íà â³äíîâëåíîìó ïà-
ëèâ³. Â³äïîâ³äíèé ³íâåñòèö³éíèé êîíêóðñ
ïðîâåëî Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà
³íâåñòèö³é. Ïðî öå ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ïî-
â³äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ. “Ì³ñüêèé ãîëîâà íåîäíîðàçîâî
íàãîëîøóâàâ íà ïîòðåá³ ó âïðîâàäæåíí³ ³í-
íîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é. Öå ï³äïðèºìñòâî
äàñòü çìîãó íå ëèøå âèðîáëÿòè åëåêòðîåíåð-
ã³þ çà ðàõóíîê â³äíîâëåíîãî ïàëèâà, à é áó-
äå ö³ëêîì åêîëîã³÷íî áåçïå÷íèì òà åíåðãî-
îùàäíèì”,— íàãîëîñèâ Äåíèñ Áàññ. Â³í òà-
êîæ çàçíà÷èâ, ùî ïðîäóêòèâí³ñòü ÒÅÖ ñòà-
íîâèòèìå 500 òèñ. òîíí òâåðäèõ ïîáóòîâèõ
â³äõîä³â íà ð³ê

58 ìëí ãðí âèä³ëåíî 
íà àñôàëüòóâàííÿ

Íèí³øíüîãî ðîêó çà ðàõóíîê ïðîãðàìè
“Òâ³é ä³ì, òâîº ïîäâ³ð’ÿ” òà êîøò³â ç ðàéîí-
íèõ áþäæåò³â íà àñôàëüòóâàííÿ ïðèáóäèí-
êîâèõ òåðèòîð³é ñïðÿìîâàíî 29,4 ìëí ãðí.
Àëå âðàõóâàâøè ÷èñëåíí³ çâåðíåííÿ êèÿí,
ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé äîðó-
÷èâ äîäàòêîâî âèä³ëèòè 58,3 ìëí ãðí. ßê
ó÷îðà çàïåâíèâ “Õðåùàòèê” íà÷àëüíèê Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà
Âîëîäèìèð Ñòîðîæåíêî, òàêó ñóáâåíö³þ ç³
ñòîëè÷íî¿ ñêàðáíèö³ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿì
âèä³ëåíî âïåðøå. Íàðàç³ âèêîíàíî 30% çà-
ïëàíîâàíîãî îáñÿãó ðîá³ò, ïîâí³ñòþ çàâåðøè-
òè ¿õ ìàþòü äî ê³íöÿ ðîêó

Ìîñêîâñüêèé ì³ñò ïîä³ëÿòü
íà äâ³ ÷àñòèíè

Çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, âæå äî
ê³íöÿ íèí³øíüîãî ðîêó íà Ìîñêîâñüêîìó
ìîñòîâîìó ïåðåõîä³ âñòàíîâëÿòü ðîçïîä³ëü-
÷ó áàð’ºðíó îãîðîæó òà äåìîíòóþòü åëåìåí-
òè îðãàí³çàö³¿ ðåâåðñèâíîãî ðóõó òðàíñïîð-
òó. Â³äïîâ³äíå äîðó÷åííÿ ìåð äàâ ç ìåòîþ
çíèæåííÿ àâàð³éíîñò³ íà ä³ëÿíö³ ì³æ ïðîñ-
ïåêòàìè Ìîñêîâñüêèì ³ Ãåíåðàëà Âàòóò³íà òà
ïðèâåäåííÿ íàçâàíîãî ìîñòó ó â³äïîâ³äí³ñòü
äî äåðæñòàíäàðòó Óêðà¿íè “Àâòîìîá³ëüí³ äî-
ðîãè, âóëèö³ òà çàë³çíè÷í³ ïåðå¿çäè. Âèìîãè
äî åêñïëóàòàö³éíîãî ñòàíó. Áåçïåêà äîðîæ-
íüîãî ðóõó”

Áóä³âíèöòâî íå çàâàæàº 
á³áë³îòåö³

Çà ³í³ö³àòèâè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî Ãîëîâíå óïðàâë³í-
íÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é äîðó÷è-
ëî Íàóêîâî-äîñë³äíîìó ³íñòèòóòó áóä³âåëü-
íèõ êîíñòðóêö³é ó ñòèñëèé òåðì³í ïðîâåñ-
òè åêñïåðòèçó òà äîïîâ³ñòè ç ïðèâîäó âè-
íèêíåííÿ òð³ùèíè â ñïîðóä³ Íàö³îíàëüíî¿
á³áë³îòåêè Óêðà¿íè ³ìåí³ Â. ². Âåðíàäñüêî-
ãî. ßê ó÷îðà ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” íà-
÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ Â³òàë³é Ïøåíè÷íèé,
ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî íîâà òð³ùèíà íå
ìîæå áóòè íàñë³äêîì áóä³âíèöòâà, àäæå çà-
êëàä ðîçòàøîâàíèé äîâîë³ äàëåêî â³ä òåðè-
òîð³¿ áåçïîñåðåäíüîãî ñïîðóäæåííÿ ñòàíö³¿
ìåòðî “Äåì³¿âñüêà” — ïîíàä 100 ì. Øâèä-
øå çà âñå, íà ïîÿâó òð³ùèíè âïëèíóâ ïðè-
ðîäíèé ÷èííèê

Âëàäà ïîñï³ëêóºòüñÿ 
ç ï³äïðèºìöÿìè

Ñüîãîäí³ â Êîëîíí³é çàë³ ÊÌÄÀ â³äáó-
äåòüñÿ XV Ôîðóì Àñîöiàöi¿ “Óêðà¿íñüêèé
êðåäèòíî-áàíêiâñüêèé ñîþç” íà òåìó: “Âëà-
äà i á³çíåñ — ñóñï³ëüñòâó”. Ïî÷àòîê î 16.00.
Ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿ äëÿ ïðåäñòàâíèê³â ÇÌ² î
15.30. Ôîðóì ñòàíå çíàêîâîþ ïîä³ºþ, î÷³êó-
þòü íà ïðåäñòàâíèê³â âèùèõ îðãàí³â äåðæàâ-
íî¿ âëàäè i óïðàâë³ííÿ, êåðiâíèêiâ îá’ºäíàíü
ïiäïðèºìöiâ, ì³æíàðîäíèõ áàíê³âñüêèõ àñî-
ö³àö³é. Íà þâ³ëåéíîìó XV Ôîðóì³ îáãîâî-
ðÿòü ïèòàííÿ ðîçâèòêó ô³íàíñîâîãî ñåêòîðà
Óêðà¿íè, ïåðñïåêòèâè i ñòðàòåã³þ äiÿëüíîñ-
òi Àñîöiàöi¿. Àêðåäèòàö³ÿ çà òåëåôîíîì: 
278-24-11 ÷è 278-44-21

×àïàºâö³ îòðèìàþòü çåìëþ
Ì³ñüêèé ãîëîâà âçÿâ ï³ä îñîáèñòèé êîíòðîëü âèð³øåííÿ ïèòàííÿ
ùîäî âèä³ëåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ ìåøêàíö³â ñåëà

Ìàéæå òðè ãîäèíè òðèâàëî ó÷îðà çà-
ñ³äàííÿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí. ßê ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó” ãîëîâà çãàäàíî¿ êîì³ñ³¿
Îëåêñ³é ªâëàõ, ïðè÷èíîþ òîãî ñòàëà
çíà÷íà ê³ëüê³ñòü äîêóìåíò³â, ÿê³ íàêîïè-
÷èëèñÿ ÷åðåç òðè ïðîïóùåí³ êîì³ñ³¿.
“Õî÷ó çàçíà÷èòè, ùî ïîë³òèçàö³ÿ íàïðÿ-
ìó òîðêíóëàñÿ ³ çåìåëüíèõ ñïðàâ,— çà-
çíà÷èâ â³í.— Àäæå îñòàíí³ì ÷àñîì äå-

ïóòàòè çàéìàëèñÿ ïåðåâàæíî ïåðåäâè-
áîðíîþ êàìïàí³ºþ. Àëå íåçàëåæíî â³ä
ïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿ ñòîëèöÿ ³ äàë³ ðîç-
âèâàòèìåòüñÿ”. Çà ñëîâàìè ïàíà ªâëàõà,
ó÷àñíèêè êîì³ñ³¿ ïîçèòèâíî ðîçãëÿíóëè
íèçêó ñîö³àëüíèõ ïèòàíü, ùî ñòîñóâà-
ëèñÿ â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ï³ä
øêîëè, äèòñàäêè ô³çè÷íèì îñîáàì.
“Ùîïðàâäà, ÷èìàëî ïðîåêò³â ð³øåíü äî-
ïîâíèëè, â³äêëàëè ÷è ïîâåðíóëè íà äî-

îïðàöþâàííÿ. Ïî äåÿêèõ ñòâîðèëè ðî-
áî÷³ ãðóïè, — ïîÿñíèâ Îëåêñ³é ªâëàõ.—
Îêð³ì äåïóòàò³â, ïî êîæíîìó ïèòàííþ
ñâîþ îö³íêó ìàþòü äàòè ôàõ³âö³ þðè-
äè÷íîãî â³ää³ëó ÷è óïðàâë³ííÿ”. Çà ñëî-
âàìè ãîëîâè çåìåëüíî¿ êîì³ñ³¿, âðàõîâó-
þ÷è áðàê â³ëüíèõ ä³ëÿíîê ï³ä çàáóäîâó,
äåïóòàòè çàïðîïîíóâàëè âèêîðèñòîâóâà-
òè çàáîëî÷åíó ì³ñöåâ³ñòü. “Íàðàç³ éøëî-
ñÿ ïðî îäèí ³ç òàêèõ ïîòåíö³éíèõ ìàé-
äàí÷èê³â ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³,— ïî-
ÿñíèâ â³í.— Öå äîâîë³ ãðóíòîâíèé ïðî-
åêò, ÿêèé ùå ïîòð³áíî áóäå äåòàëüíî
îïðàöþâàòè ç ì³ñòîáóä³âíî¿ ïîçèö³¿.
Àäæå ñòîëèöÿ ìàº ðîçâèâàòèñÿ íå çàâäÿ-
êè òåðèòîð³ÿì îáëàñò³, à âëàñíèì”.

Íà ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü åêîëîã³÷-
íî¿ ïîë³òèêè íàðîäí³ îáðàíö³ ïðîãîëîñó-
âàëè çà ïðîåêò ð³øåííÿ “Ïðî çàòâåðäæåí-
íÿ ïðàâèë áëàãîóñòðîþ ì. Êèºâà”. Ùî-
ïðàâäà, çà óìîâè, ÿêùî áóäå âíåñåíî äå-
ÿê³ ïîïðàâêè. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî âñ³ ïè-
òàííÿ, ÿê³ äåïóòàòè îö³íèëè ïîçèòèâíî,
îáãîâîðÿòü íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè â æîâòí³
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Äåïóòàòè ïðîïîíóþòü 
çàáóäîâóâàòè çàáîëî÷åí³ ä³ëÿíêè
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора відб лися робочі засідання постійних омісій Київради з пи-
тань земельних відносин та е оло ічної політи и. Деп тати роз ля-
н ли всі заплановані прое ти рішень. Щоправда, дея і з них дове-
лося відправити на доопрацювання, але більшість се ж та и оціне-
но позитивно. Зо рема, земельна омісія підтримала ідею заб до-
в вати заболочені ділян и, а е оло ічна — затвердити з дея ими
поправ ами правила бла о строю Києва. Ці питання план ють об о-
ворити на найближчій сесії Київради жовтні.

Àëå ñïî÷àòêó öåé ïðîåêò ìàþòü äåòàëüíî âèâ÷èòè ³ îïðàöþâàòè ôàõ³âö³

Мер заспо оїв ініціативн р п чапаєвців, що землю отримають тіль и меш анці села
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Êè¿âñüê³ ÁÞÒ
òà “Íàøà
Óêðà¿íà”
çíîâó
ãðèçóòüñÿ
Àíäð³é ÑÅÐÏÀÍÎÊ
“Õðåùàòèê”

Останні заяви представни ів “На-
шої У раїни” в Київраді свідчать
про онфлі т з БЮТ. Йдеться про
відс тність спільної мови і єдиної
позиції між представни ами “На-
шої У раїни” та БЮТ. Причиною,
певно, є нещирість заяв ерівни ів
бло “НУ—НС” щодо необхідності
проведення позачер ових виборів
до Київради.

Ïðî öå çàÿâèâ êåð³âíèê êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî îñåðåäêó Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Âàñèëü Ãîð-
áàëü. Â³äìîâà íàøîóêðà¿íö³â ç³áðàòèñÿ íà
ïîçà÷åðãîâó ñåñ³þ Êè¿âðàäè, íà éîãî äóì-
êó, ïîâí³ñòþ íå ñóïåðå÷èòü ïîâåä³íö³
ôðàêö³¿ ó Êè¿âðàä³ “ðåàëüíà ïîçèö³ÿ ïîëÿ-
ãàº ó ãîëîñóâàíí³ íàøîóêðà¿íö³â ç ñóìí³â-
íèõ ïèòàíü”.

Äîñèòü çãàäàòè òàê³ ãîëîñóâàííÿ ó Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é ðàä³, ÿê ïðîëîá³éîâàíå ïðåä-
ñòàâíèêîì ¿õíüî¿ ôðàêö³¿ Çîðÿíîì Øê³ðÿ-
êîì â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³ä áó-
ä³âíèöòâî áàãàòîïîâåðõ³âêè íà òåðèòîð³¿
²íñòèòóòó ïåä³àòð³¿, àêóøåðñòâà ³ ã³íåêîëî-
ã³¿ Àêàäåì³¿ ìåäè÷íèõ íàóê. Àáî ç ïèòàíü,
ùî ñòîñóþòüñÿ ³íòåðåñ³â ï³äçåìíèõ ñïðàâ
ìàéñòðà Äìèòðà Àíäð³ºâñüêîãî ç áàãàòî-
ñîòì³ëüéîííèìè êîíòðàêòàìè. Îñòàííüî-
ãî çâèíóâà÷óâàâ ó â³äìèâàíí³ ãðîøåé íà
êîíòðàêòàõ ùå Îëåêñàíäð Îìåëü÷åíêî. Íè-
í³ âîíè â îäí³é êîìïàí³¿, â îäíîìó ïåðåä-
âèáîð÷îìó áëîö³. Ó íàøîóêðà¿íöÿ Âàëåð³ÿ
Áîðèñîâà ï³ñëÿ “ñï³âïðàö³” ³ç Îëåêñàíäðîì
Îìåëü÷åíêîì íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà ìåðà ç
åêîíîì³÷íèõ òà ³íâåñòèö³éíèõ ïèòàíü çâ³ä-
êèñü ç’ÿâèëèñÿ âåëèê³ ãðîø³ íà áëàãîä³é-
í³ñòü.

Ãîðáàëü ïåðåêîíàíèé, ùî ïîçèö³ÿ “Íà-
øî¿ Óêðà¿íè” ùîäî ïîçà÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ í³-
âåëþº âñ³ ãó÷í³ çàÿâè êåð³âíèöòâà áëîêó ³
ï³äòâåðäæóº íåùèð³ñòü ¿õí³õ çàÿâ ùîäî äî-
ö³ëüíîñò³ çì³íè êåð³âíèöòâà Êè¿âðàäè.

“Î÷åâèäíî ó êåð³âíèê³â áëîêó º ðîçóì³í-
íÿ òîãî, ùî ó âèïàäêó ïðîâåäåííÿ ïîçà÷åð-
ãîâèõ âèáîð³â äî Êè¿âðàäè âîíè ìîæóòü çà-
ëèøèòèñÿ áåç ñâîãî ïðåäñòàâíèöòâà”,— ïî-
ÿñíèâ ïàí Ãîðáàëü ìàíåâðè “ÍÓ—ÍÑ”.

Íàãàäàºìî, “Íàøà Óêðà¿íà” ïîøèðèëà
çàÿâó, â ÿê³é ôàêòè÷íî â³äìîâèëàñÿ äî âè-
áîð³â-2007 ïðîâîäèòè çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè.
Íàòîì³ñòü âîíè â ÷åðãîâèé ðàç ïîîá³öÿëè
ðîçâ’ÿçàòè âñ³ ïðîáëåìè â íîâîìó ïàðëà-
ìåíò³. Íà ñëîâàõ ôðàêö³ÿ Áëîêó “Íàøà
Óêðà¿íà” ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ çàñòåð³-
ãàº ÁÞÒ â³ä óæå ïðîãîëîøåíèõ áþò³âöåì
Ìèêîëîþ Òîìåíêîì äîìîâëåíîñòåé ç Ïàð-
ò³ºþ ðåã³îí³â ïðî ñêëèêàííÿ ïîçà÷åðãîâî¿
ñåñ³¿. Ìîâëÿâ, öüîãî íå ñë³ä ðîáèòè, áî ðå-
ã³îíàëè íå äîòðèìóþòüñÿ ñë³â ³ íå çâåðòà-
þòü óâàãè íà ï³äïèñè ñâî¿õ ë³äåð³â ï³ä äî-
êóìåíòàìè. “Ñàìå Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â ãðóáî ïî-
ðóøèëà ï³äïèñàíèé Â³êòîðîì ßíóêîâè÷åì
Óí³âåðñàë íàö³îíàëüíî¿ ºäíîñò³, ñàìå öÿ
ïàðò³ÿ öèí³÷íî ñêóïîâóâàëà ãîëîñè äåïóòà-
ò³â ó Âåðõîâí³é Ðàä³. Íèí³ öå ñêóïîâóâàí-
íÿ ðîçïî÷àëîñÿ ³ â ñò³íàõ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè”,— ïàòåòè÷íî çàçíà÷åíî ó çàÿâ³.

“Íàøà Óêðà¿íà” êàæå ïðî ï³àð-øîó ï³ä
íàçâîþ “ïîçà÷åðãîâà ñåñ³ÿ Êè¿âðàäè”.

Êåð³âíèê ôðàêö³¿ ÁÞÒ â Êè¿âðàä³ Òåòÿ-
íà Ìåë³õîâà ñâîºþ ÷åðãîþ çàÿâèëà, ùî â
íèí³øí³é Êè¿âðàä³ á³ëüø³ñòü ó Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî, òîìó ç³áðàòè êâîðóì äëÿ
óõâàëåííÿ ð³øåííÿ — íåðåàëüíî. Öå îçíà-
÷àº, íà ¿¿ äóìêó, ùî âñ³ ãó÷í³ çàÿâè Ïàðò³¿
ðåã³îí³â ïðî “ñîö³àëüí³ ³í³ö³àòèâè”, ïðî
“çíÿòòÿ Îëåñÿ Äîâãîãî ç ïîñàäè ñåêðåòàðÿ
Êè¿âðàäè” ³ ïðî “ï³äòðèìêó êàíäèäàòóðè
â³ä ÁÞÒ” º çâè÷àéíèì áëåôîì
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Ïðåçèäåíòà òóðáóþòü
³íîçåìí³ ñïðàâè
Çàâäÿêè óêðà¿íöÿì, ùî ïðàöþþòü çà êîðäîíîì, 
âèáîðè-2007 ìîæóòü áóòè âèçíàí³ íåçàêîííèìè
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора відб лося засідання Кон-
стит ційно о С д , я ий може
поставити під с мнів за онність
виборів-2007. До с д з подан-
ням зверн вся Президент У ра-
їни, я ом не подобається про-
цед ра ви реслення виборців,
що виїхали за ордон. Рішення
КС може б ти ро ом до відмі-
ни рез льтатів виборів та вве-
дення прямо о президентсь о о
правління.

Íîðìà çàêîíó, çà ÿêèì âèáîðöÿ ìî-
æóòü âèêðåñëèòè ç³ ñïèñê³â íà éîãî ä³ëü-
íèö³, áóëî çàïðîâàäæåíî ç ³í³ö³àòèâè
ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Íà äóìêó ÷ëå-
íà ïîë³òðàäè ²âàíà Ïîïåñêó, ³ñíóº ðå-
àëüíà çàãðîçà, ùî ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ
âíóòð³øí³ ïàñïîðòè çàðîá³ò÷àí ìîæóòü
áóòè ìàñîâî âèêîðèñòàí³ äëÿ ãîëîñóâàíü
çà ïåâíó ïîë³òè÷íó ñèëó. “Ïîêàçíèêè
ÿâêè âèáîðö³â ï³ä ÷àñ ìèíóëèõ âèáîð³â
ó íèçö³ çàõ³äíîóêðà¿íñüêèõ îáëàñòåé
ñâ³ä÷àòü, ùî òàì ìàñîâî âèêîðèñòîâóâà-
ëè òàêèé ñïîñ³á ôàëüñèô³êàö³¿ âèáî-
ð³â”,— ñêàçàâ “Õðåùàòèêó” ðåã³îíàë
²âàí Ïîïåñêó.

Àëå íàéñëàáøèì ì³ñöåì â çàêîí³ ïðî
âèáîðè º òå, ùî çàêîíîäàâåöü íå ïåðåä-
áà÷èâ ïðîöåäóðè “ðå³íêàðíàö³¿ âèáîðöÿ”,
òîáòî â³äíîâëåííÿ çàðîá³ò÷àíèíà ó éîãî
âèáîð÷èõ ïðàâàõ â ðàç³, ÿêùî â³í ïîâåð-

íóâñÿ, íàïðèêëàä, çà äåíü äî âèáîð³â.
Êîíñòèòóö³ÿ íå çàáîðîíÿº âèêðåñëþâàòè
ïð³çâèùà ç³ ñïèñê³â âèáîðö³â, àëå âîíà íå
ïðèïóñêàº òîãî, ùî âèáîðåöü íå ìîæå
ïðîãîëîñóâàòè â æîäíîìó âèïàäêó, íà-
â³òü ïîäàâøè ñêàðãó äî ñóäó. Ç îãëÿäó íà
ö³ îáñòàâèíè, ïðåäñòàâíèê Ïðåçèäåíòà ó
Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóä³ Ìàðèíà Ñòàâí³é-
÷óê ùå äî ïî÷àòêó çàñ³äàííÿ áóëà âïåâ-
íåíà, ùî ñóä íå â³äêëàäå ðîçãëÿä ö³º¿
ñïðàâè íà æîâòåíü.

Ïðåäñòàâíèê ïàðëàìåíòó ó Êîíñòèòó-
ö³éíîìó Ñóä³ ðåã³îíàë Þð³é Ì³ðîøíè-

÷åíêî ñêàçàâ “Õðåùàòèêó”, ùî ä³¿ Ïðå-
çèäåíòà ñïðÿìîâàí³ íà ñêàñóâàííÿ âèáî-
ð³â. Ìîâëÿâ, öå ïîòð³áíî Ïðåçèäåíòó òî-
ìó, ùî “ïîìàðàí÷åâ³” óñ³ ðàçîì íå íàáå-
ðóòü á³ëüø³ñòü ó ÂÐ. Éîãî ñòàðøèé êî-
ëåãà, ïîñò³éíèé ïðåäñòàâíèê ÂÐ ó ÊÑ
Àíàòîë³é Ñåë³âàíîâ ðîçïîâ³â “Õðåùàòè-
êó”, ùî â ðàç³, ÿêùî âèáîðè íå âèçíà-
þòü, Âåðõîâíà Ðàäà 5 ñêëèêàííÿ ³ñíóâà-
òèìå íîì³íàëüíî — “áåç ïîâíîâàæåíü”,
à íèí³øí³é óðÿä ³ äàë³ âèêîíóâàòèìå ñâî¿
ïîâíîâàæåííÿ, “îñê³ëüêè âëàäà â Óêðà-
¿í³ íå º ïåðåðâíîþ”

Ìåð³ÿ éäå íàçóñòð³÷
òåàòðàì òà ìóçåÿì
Â³òàë³é Æóðàâñüêèé ïðîïîíóº ìåõàí³çìè âèð³øåííÿ
çåìåëüíèõ ïèòàíü çàêëàäàì êóëüòóðè
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора заст пни Київсь о о
місь о о олови з питань льт -
ри, андидат деп тати за
спис ом Партії ре іонів Віталій
Ж равсь ий розповів представ-
ни ам тр дових оле тивів иїв-
сь их м зеїв і театрів, що слід
робити місцевим діячам льт -
ри, щоб протистояти рейдер-
сь им захватам. Крім то о, пра-
цівни ам столичних театрів та
м зеїв пропон ється ом нальна
надбав а до зарплат.

Ó÷îðà â Êè¿âñüêîìó òåàòð³ þíîãî ãëÿ-
äà÷à â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ çàñòóïíèêà ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè Â³òàë³ÿ Æóðàâñüêîãî ³ç ïðàö³â-
íèêàìè ñòîëè÷íèõ òåàòð³â ³ ìóçå¿â. Ñï³ë-
êóâàííÿ òðèâàëî ïîíàä ãîäèíó ³ óâåñü öåé
÷àñ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé â³äïîâ³äàâ íà çà-
ïèòàííÿ ³ç çàëè. Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ ñòîñóâà-
ëèñÿ ï³äâèùåííÿ çàðïëàòè ³ äîïîìîãè êî-
ëåêòèâàì êîìóíàëüíèõ çàêëàä³â êóëüòóðè.

Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî çàãàëü-
íà ñóìà äîòàö³é òåàòðàì öüîãî ðîêó ñòà-
íîâèëà ïîíàä 52 ì³ëüéîíè ãðèâåíü, àëå
âîíà çðîñòàòèìå. “Ï³äâèùèòè âàøó ïëàò-
íþ ìîæåìî õî÷ çàâòðà çà ðàõóíîê 20-â³ä-
ñîòêîâî¿ êîìóíàëüíî¿ íàäáàâêè äî çàð-
ïëàòè”,— ñêàçàâ ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ çàñòóï-
íèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, ì³ñòî ÷èìàëî çàðîáëÿº íà òó-

ðèñòàõ, òîìó ìîæå ùåäðî ô³íàíñóâàòè ³
òåàòðè, ³ ìóçå¿.

Çâ³ñíî, º é óìîâè, íà ÿêèõ ìåð³ÿ îï³-
êóâàòèìåòüñÿ ì³ñüêèìè çàêëàäàìè êóëü-
òóðè. Çîêðåìà éäåòüñÿ ïðî çáåðåæåííÿ ó
êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ çåìë³ íàâêîëî ìó-
çå¿â ³ òåàòð³â, à öå ìîæëèâî ëèøå â òîìó
ðàç³, ÿêùî àäì³í³ñòðàö³¿ öèõ çàêëàä³â
îôîðìëÿòü ïîòð³áí³ ïàïåðè ó â³äïîâ³ä-
íèõ óñòàíîâàõ, ÿê³ çàéìàþòüñÿ êîíòðî-
ëåì çà çåìëåêîðèñòóâàííÿì ³ çåìëåâ³äâå-
äåííÿì. ²íøèìè ñëîâàìè, Â³òàë³é Æó-

ðàâñüêèé çàïðîïîíóâàâ â³ä ³ìåí³ ìåð³¿
ìîæëèâ³ñòü òåàòðàëüíèì êîëåêòèâàì çáå-
ðåãòè çåìëþ ³ íàçàâæäè â³äâàäèòè ðåéäå-
ð³â.

Öå äàëåêî íå ïðîñòî. Ôîðìàëüíî ó êà-
ñàõ ì³ñüêèõ òåàòð³â íå âèñòà÷àº ãðîøåé
íàâ³òü íà òå, ùîá çàïëàòèòè íàëåæí³ ïî-
äàòêè çà îôîðìëåííÿ ïàïåð³â íà êîðèñ-
òóâàííÿ çåìëþ, ùî ïðèëÿãàº äî öèõ òå-
àòð³â. Ïðîòå Â³òàë³é Æóðàâñüêèé çàÿâèâ,
ùî çíàº ïðî öþ ïðîáëåìó ³ çãîäîì ¿¿ ðîç-
â’ÿæóòü

Працівни и м зеїв і театрів схвалили пропозицію Віталія Ж равсь о о, я протистояти
рейдерсь им захватам

В б дівлі Констит ційно о С д може вирішитися майб тнє виборів-2007
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ßðìàðîê àã³òàö³éíèõ âàêàíñ³é
Çàðîáèòè íà âèáîðàõ ñòàº äîáðîþ òðàäèö³ºþ íåçàìîæíèõ óêðà¿íö³â

Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ íå ò³ëü-
êè äðàòóº ïîïóë³ñòñüêèìè ëèñ-
ò³âêàìè ³ äàº “ïîæèâó” äëÿ ñâ³-
æèõ ïîë³òè÷íèõ àíåêäîò³â, à é
äàº ìîæëèâ³ñòü çíàéòè òèì÷àñî-
âèé ï³äðîá³òîê ïåðåñ³÷íèì óêðà-
¿íöÿì. Ìîëîä³ õëîïö³ òà ä³â÷àòà,
ÿê³ ñòîÿòü ³ç ïðàïîðàìè íà ïîë³-

òè÷íèõ àêö³ÿõ, çàçâè÷àé, íå ñî-
ðîìëÿ÷èñü, ãîâîðÿòü ïðî êîðèñ-
ëèâ³ ìîòèâè ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ïðèéòè ïîïðàöþâàòè, íå íàäòî
ïåðåéìàþ÷èñü ìåòîþ ç³áðàííÿ,
ñòàëî òàêèì ñîá³ ñïîñîáîì ïðî-
âåñòè â³ëüíèé ÷àñ ó êîìïàí³¿ äðó-
ç³â. Ðîçö³íêè ó÷àñò³ ó ì³òèíãàõ

“çà ³äåþ” â Êèºâ³ äîáðå â³äîì³.
Òàê, çà äåíü ðîáîòè â àã³òàö³éíî-
ìó íàìåò³ ïëàòÿòü 80 ãðí, à çà
ðîçìàõóâàííÿ ïðàïîðîì íà ì³-
òèíãó, çàëåæíî â³ä òîãî, çà ÿêó
ïàðò³þ,— â³ä 30 äî 50 ãðí. ²ñíóº
é ïîãîäèííà îïëàòà ó÷àñò³ â àê-
ö³ÿõ — ïðèáëèçíî 8 — 10 ãðí.
Äåÿê³ ðîáîòîäàâö³ íå ãðåáóþòü
íàéìàòè ³ ïðåòåíäåíò³â â³êîì â³ä
17 ðîê³â, à îòæå, ó ïåðåäâèáîð-
í³é êàìïàí³¿ áóäóòü çàä³ÿí³ é íå-
ïîâíîë³òí³. Îñîáëèâîþ “ïðè-
õèëüí³ñòþ” äî ìîëîä³ ó ñòîëèö³
ñëàâèòüñÿ “Íàøà Óêðà¿íà—Íà-
ðîäíà ñàìîîáîðîíà”, íà ì³òèíãàõ
ÿêî¿ ìîæíà çóñòð³òè ï³äë³òê³â ðî-
ê³â 12—15.

Äëÿ òèõ, õòî íå õî÷å ñòîÿòè íà
âóëèö³, º àã³òàö³éíà ðîáîòà “ó
ïðèì³ùåííÿõ”. Ó øòàáè ïîë³-
òè÷íèõ ïàðò³é ìîæíà ïðîäàòè
ðîáî÷ó ñèëó íå á³ëüøå, í³æ çà
$300 íà ì³ñÿöü. Íà òàê³ âàêàíñ³¿

ïðåòåíäóþòü çàçâè÷àé æóðíàë³ñ-
òè-ïî÷àòê³âö³. Âîíè ïèøóòü
áðóäí³ ïàñêâ³ë³ íà êîíêóðåíò³â,
áåç³ìåíí³ àã³òêè òà ³íøå ïàïåðî-
âå ñì³òòÿ. ²íøèé ð³çíîâèä ïî-
ïîâíåííÿ ñ³ìåéíîãî áþäæåòó,
îñîáëèâî ïîïóëÿðíèé ñåðåä ³í-
òåë³ãåíö³¿,— ðîáîòà ïðåäñòàâíè-
êàìè â³ä ïàðò³é íà âèáîð÷èõ
ä³ëüíèöÿõ. Ó÷èòåëüêà îäí³º¿ ç³
øê³ë Êè¿âùèíè ðîçïîâ³ëà “Õðå-
ùàòèêó”, ùî ï³ä ÷àñ ìèíóëîð³÷-
íèõ âèáîð³â ÁÞÒ äàâ ¿é çà äåíü
ðîáîòè 50 ãðí. Íåáàãàòî, ïðîòå
äëÿ íå¿ ³ öå ÷èìàë³ ãðîø³. Öüî-
ãî ðîêó îá³öÿëè á³ëüøå. Õî÷à
íàéêðàùå ïëàòèâ Â³êòîð ßíóêî-
âè÷ 2004 ðîêó. Òîä³ ðîäèíà ïå-
äàãîã³â ðîçæèëàñÿ àæ íà 500 ãðí.
Ùîïðàâäà, ïðàöþâàòè äîâåëîñÿ
ö³ëèé ì³ñÿöü — çâ³òóâàòè â
ðàéîííèé øòàá ïðî ïðîâåäåíó
àã³òàö³þ òà äîïîâ³äàòè ïðî íà-
ñòðî¿ ñóñ³ä³â. Îñê³ëüêè íàäàíèõ

äàíèõ í³õòî íå ïåðåâ³ðÿâ, ãðîø³
çàðîáëÿòè áóëî ëåãêî ³ ïðèºìíî.

Êîëèøí³é àêòèâ³ñò “Ïîðè”, à
íèí³ ÷ëåí ïðåçèä³¿ ïîë³òðàäè
Ïàðò³¿ â³ëüíèõ äåìîêðàò³â Àíäð³é
Þñîâ âèçíàâ ó ðîçìîâ³ ç êîðåñ-
ïîíäåíòîì “Õðåùàòèêà”, ùî ïå-
ðåñ³÷íèé óêðà¿íåöü ñïðàâä³ ìîæå
çàðîáèòè íà âèáîðàõ, àëå éîãî
ïðàâà çàâæäè ïîðóøóþòü. “Ó
øòàáàõ ïàðò³é ç ãðîìàäÿíàìè íå
óêëàäàþòü òðóäîâîãî äîãîâîðó, à
öå îçíà÷àº, ùî âîíè ïðàöþþòü
íåëåãàëüíî ³ íå ìîæóòü â³äñòîþ-
âàòè ñâî¿ ïðàâà. Íåð³äêî çàëó÷à-
þòü íåïîâíîë³òí³õ”. Â³ëüíèé äå-
ìîêðàò ñàìîâïåâíåíî äîäàâ, ùî
éîãî íèí³øíÿ ïîë³òè÷íà ñèëà íå
ìàº òàêèõ ïðîáëåì. Ïðî òå, ÷è
îòðèìóâàëè ãðîø³ àêòèâ³ñòè “Ïî-
ðè”, ïàí Þñîâ ïîâ³äîìëÿòè íå
ñòàâ. Òå, ùî â³äîìî êîæíîìó êè-
¿âñüêîìó øêîëÿðåâ³, ïîë³òèêè âî-
ë³þòü íå âèçíàâàòè

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Передвиборна ампанія — чи не єдиний час, оли по-
літи и зм шені ділитися зі своїми ромадянами тим,
що "нажили непосильною працею" під час сво о деп -
татства. Саме я спосіб тимчасово о підробіт і оці-
нюють чимало раїнців цю політичн мет шню. Ідео-
ло ічний бі справи до то о мало ці авить еле торат,
що о ремі спритни и всти ають попрацювати на іль а
політичних сил під час одно о мітин . Чи варто витра-
чати свій вільний час на політи ів, спроб вала з'яс ва-
ти і ореспондент "Хрещати а".

Óêðà¿íà. Ãîíêà çà êîðîíîþ 
àáî äîðîãà â í³êóäè
Þð³é ÔÅÄÓÍ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У “Дзер алі тижня” за
15 вересня аналіти Сер-
ій Рахманін доволі точно
змалював жадання пома-
ранчевих вождів в ниніш-
ній передвиборній онці.

Ìåòà Ïðåçèäåíòà Þùåíêà —
ïîñèëåííÿ ñâîº¿ âëàäè çà ðàõóíîê
ïîâåðíåííÿ ñîá³ ïîâíîâàæåíü çà
ïðèçíà÷åííÿì ì³í³ñòð³â. Äëÿ öüî-
ãî “ï³ä øóìîê” äîñòðîêîâèõ âè-
áîð³â ïëàíóºòüñÿ ïðîâåäåííÿ çà-
ãàëüíîíàðîäíîãî ðåôåðåíäóìó
ùîäî âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ çì³í
äî Êîíñòèòóö³¿.

Ìåòà Þë³¿ Òèìîøåíêî — ïëàâ-
íî ïåðåâåñòè ïàðëàìåíòñüêó âè-
áîð÷ó êàìïàí³þ â ïðåçèäåíòñüêó.
Òèì÷àñîâî ï³äòðèìàòè Þùåíêà,
ðîçðàõîâóþ÷è â íåäàëåêîìó ìàé-
áóòíüîìó ïðèâëàñíèòè ñîá³ ïîâ-
íîâàæåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ãà-
ðàíòà ( áàæàííÿ ñóì³ñòèòè â ñâî-
¿é â³íöåíîñí³é ïåðñîí³ ïîñàäè
ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà ³ Ïðåçèäåíòà).

Óñÿ ïåðåäâèáîðíà ñòðàòåã³ÿ ÁÞÒ
ï³äïîðÿäêîâàíà ºäèí³é íàäçàäà÷³:
ï³äãîòóâàòè êðà¿íó, ãðîìàäñüê³ñòü ³
ì³æíàðîäíèõ ñïîñòåð³ãà÷³â äî ïî-
âåðíåííÿ â Óêðà¿íó àáñîëþòíî¿ ìî-
íàðõ³¿-âîæäèçìó, ïðèêðèòî¿ ô³ãî-
âèì ëèñòîì îíîâëåíî¿ Êîíñòèòóö³¿.
Ðîëü ³ìïåðàòðèö³ â³äâåäåíî æ³íö³ ç
êîñîþ â á³ëîìó (ìàéæå çà Ó¿ëê³
Êîëë³íçîì). Çâ³äñè âèíèêàº çîâ-
í³øíº îôîðìëåííÿ ïîë³òèêè ÁÞÒ
³ îðãàí³çàö³éí³ õîäè íèí³øíüî¿
êàìïàí³¿ öüîãî áëîêó:

1. Ñåêòàíòñüêèé á³ëèé êîë³ð
êóêëóñêëàíà â ñèìâîë³ö³ ³ ïðàïî-
ð³ ÁÞÒ.

2. Åêñïëóàòàö³ÿ ì³ñòè÷íèõ íà-
ñòðî¿â ëþäåé. Âèêîðèñòàííÿ â ïå-
ðåäâèáîðíèõ ðåêëàìíèõ ðîëèêàõ
ï³äòàñîâàíèõ ïðîðîöòâ Âàíãè ³
Íîñòðàäàìóñà. Ïîøèðåííÿ ÷óòîê
ïðî ï³äòðèìêó, ùî íàäàº Òèìî-
øåíêî â³äîìèé ã³ïíîòèçåð Àíà-
òîë³é Êàøï³ðîâñüêèé.

3. Ñêëàäàííÿ ³ ïðîïàãàíäà íàä-
ïîïóë³ñòñüêî¿ ïðîãðàìè “Óêðà¿í-
ñüêèé ïðîðèâ”, ðîçä³ëåíî¿ (î÷å-
âèäíî, äëÿ êðàñè) íà 12 íàïðÿì³â.

Í³÷îãî, îêð³ì ãîëîñë³âíèõ çàÿâ,
ïðîãðàìà íå ì³ñòèòü. Ïðèêëàä:
íàïðÿì “²íòåëåêòóàëüíèé ïðî-
ðèâ” ïåðåäáà÷àº ïîâñþäíó ³íôîð-
ìàòèçàö³þ, ²íòåðíåò ó êîæåí áó-
äèíîê òîùî. Àëå íà ïðàêòèö³, êî-
ëè Ïàâëî Êîçèðºâ, ìåð ì³ñòà
Óêðà¿íêà Êè¿âñüê³é îáëàñò³, çà-
ïðîïîíóâàâ ïðîãðàìó “Åëåêòðîí-
íå ì³ñòî”, ïðîáþò³âñüêà á³ëüø³ñòü
äåïóòàò³â îáëðàäè â³äìîâèëà ó âè-
ä³ëåíí³ çàñîá³â. Àäæå “Åëåêòðîí-
íå ì³ñòî” îòðèìàëî äî öüîãî äâà
ãðàíòè ³ áóëî âèçíàíå Äåðæôîí-
äîì ñïðèÿííÿ ì³ñöåâîìó ñàìî-
âðÿäóâàííþ êðàùèì. Íåäîðîãèé
ïðîåêò âêëþ÷àâ âïðîâàäæåííÿ
íîâ³òí³õ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëî-
ã³é, êîìïëåêñíó àâòîìàòèçàö³þ
ÆÊÃ, ñòâîðåííÿ ñèñòåìè ì³ñüêî-
ãî êàáåëüíîãî TV, çàãàëüíèé äî-
ñòóï äî ²íòåðíåòó.

4. Åêñïëóàòàö³ÿ ÁÞÒ ãàñëà ïðî

çàãàëüíó ñïðàâåäëèâ³ñòü ç ï³äòåê-
ñòîì ïðî Òèìîøåíêî â ðîë³ äîá-
ðî¿ öàðèö³, ÿêà öþ ñàìó ñïðàâåä-
ëèâ³ñòü âñòàíîâëþâàòèìå. ÁÞÒ íå
íàñòîðîæóº íàâ³òü òîé â³äîìèé
êîæíîìó øêîëÿðåâ³ ñåðåäí³õ êëà-
ñ³â ôàêò, ùî ïîáóäîâà ñóñï³ëüñòâà
ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³ íà òå-
ðèòîð³¿ Óêðà¿íè îáåðíóëàñÿ â ìè-
íóëîìó ñòîë³òò³ ì³ëüéîíàìè ëþä-
ñüêèõ æåðòâ.

5. ²ì³äæ âåðõîâíî¿ ïðàâèòåëü-
êè-æðèö³ âèâèùóº Òèìîøåíêî
õî÷à á íàä ÿêîþ ³äåîëîã³ºþ. Òè-
ìîøåíêî — íå ðèíî÷íèöÿ, íå ë³-
áåðàë, íå äåìîêðàò ³ íå íàö³îíà-
ë³ñò. Õòî âîíà? Í³õòî, ³ â òîé æå
÷àñ âñå ³ âñÿ. Âîíà ñêð³çü, âîíà ³
ëèøå âîíà. Äëÿ Òèìîøåíêî íàé-
âàæëèâ³øå — ïðÿìà ðåàë³çàö³ÿ òî-
òàë³òàðíî¿ ñõåìè “Âîæäü — íà-
ðîäí³ ìàñè” àáî æîðñòê³øå “Ôþ-
ðåð — íàðîäí³ ìàñè”.

6. Ïàì’ÿòàþ÷è â³äîìèé âèñë³â
“äèÿâîë — â äåòàëÿõ”, Þë³ÿ Âî-
ëîäèìèð³âíà âñ³ëÿêî óíèêàº îá-
ãîâîðåííÿ ñâîº¿ ïåðåäâèáîðíî¿
ïðîãðàìè. Öå íåáåçïå÷íî, òîìó
ÿê âîæäü ïîìèëÿòèñÿ íå ìàº ïðà-
âà. Âîæäü öå áîæåñòâî, à áîæå-
ñòâî âèùå çà ñóºòó ìèðñüêó, âî-
íî (áîæåñòâî) íå ïîìèëÿºòüñÿ.
Òàê, íà ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîðàõ-
2006 Òèìîøåíêî ô³íàíñóâàëà
ñàéò www. kraina. org. ua. ÿê ³ áà-
ãàòî ³íøèõ ³íôîðìàö³éíèõ ìàé-
äàí÷èê³â. Ï³ñëÿ âèáîð³â-2006 ãðî-
øîâ³ âëèâàííÿ â öåé ñàéò ïðèïè-
íèëèñÿ, ³ ³íòåðåñ Òèìîøåíêî äî
ïðîåêòó çíèê, àëå ³íôîðìàö³éíèé
ìàéäàí÷èê “Êðà¿íà îí-ëàéí” íå
ïîìåðëà. Ñòàâñÿ ö³êàâèé ôåíî-
ìåí. Ñîòí³ â³äâ³äóâà÷³â ñàéòó âè-
ñëîâëþâàëèñÿ íà ôîðóì³ ïðî íà-
áîë³ë³ ïðîáëåìè â Óêðà¿í³ ³ ïðî-
ïîíóâàëè øëÿõè ðîçâ’ÿçàííÿ ¿õ.
Àäì³í³ñòðàö³ÿ ñàéòó ï³äòðèìóâàëà
öåé ³íòåðíåò-ðåñóðñ íà ãðîìàä-
ñüêèõ çàñàäàõ ç íàä³ºþ, ùî âñå æ
òàêè Þëÿ îáåðíå ñâ³é áîæåñòâåí-
íèé ïîãëÿä. ßêáè ñòîÿëà òàêà ìå-
òà, à íå ïåðåäâèáîðíà òåõíîëîã³ÿ
ÁÞÒ, ìîæëèâî, âèéøëî á ùîñü
ïóòíº ³ ïîòð³áíå äëÿ ñòâîðåííÿ
åêîíîì³÷íî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó
Óêðà¿íè. Ïðîòå íà âèáîðàõ-2007
Òèìîøåíêî çíîâó çíàäîáèâñÿ öåé
ñàéò. Íà íüîìó ðîçì³ñòèëè âæå
çãàäóâàíèé, íàïèñàíèé ïîñï³øíî
“Óêðà¿íñüêèé ïðîðèâ” ç òàêèìè
æ ïðîïîçèö³ÿìè — “Âíåñè ñâîþ
ëåïòó ³ ïðîïîçèö³þ!”, à ìèíóëèé
ôîðóì áåçæàëüíî çíèùèëè, âñ³
ïîïåðåäí³ ïðîïîçèö³¿ áóëè ñòåð-
ò³. Ðàïòîì êîìóñü ç â³äâ³äóâà÷³â
çàõî÷åòüñÿ ïîêðèòèêóâàòè ïèñü-
ìîâî íîâó ïðîãðàìó Þë³ àáî ïðè-
ãàäàòè ìèíóë³ âèáîðè 2006 ðîêó
òà êóäè ïîä³âñÿ ôîðóì ç ïðîïî-
çèö³ÿìè.

Ç íàâåäåíèõ òåç âèïëèâàº, ùî
íèí³øíº ïîë³òè÷íå ïðîòèñòîÿí-
íÿ â Óêðà¿í³ öå íå áîðîòüáà ïðà-
âèõ ³ ë³âèõ, íå êîíôðîíòàö³ÿ Ñõî-
äó ³ Çàõîäó ³ íàâ³òü íå ðóêîïàø-
íà ïîìàðàí÷åâèõ ³ á³ëî-ñèí³õ, ÿê
ââàæàº áàãàòî õòî. Ìè ìàºìî
ñïðàâó ç ïî÷àòêîâîþ ôàçîþ ñó-
òè÷êè ìîíàðõ³ñò³â-äèêòàòîð³â ³
ðåñïóáë³êàíñüêèì ðóõîì, ùî çà-
ðîäæóºòüñÿ. Ç òîãî ôàêòó, ùî Òè-

ìîøåíêî ï³äòðèìóº Õàâüåð Ñîëà-
íà ³ àäì³í³ñòðàö³ÿ ÑØÀ, íå âè-
ïëèâàº, ùî Þë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà
ïðåäñòàâëÿº ñîáîþ ÿêèéñü ³ñòî-
ðè÷íî ïðîãðåñèâíèé íàïðÿìîê,
ùî ï³äòðèìàº ñâ³òîâó ñï³ëüíîòó.
Øâèäøå, íàâïàêè. Àìåðèêà â íà-
ø³ äí³ ïîêðîâèòåëüñòâóº â³éñüêî-
âèé ðåæèì ó Ïàêèñòàí³, ðåæèì
Ñààêàøâ³ë³ â Ãðóç³¿, òàê ñàìî, ÿê
ðàí³øå íàäàâàëà âñåñâ³òíþ äîïî-
ìîãó õóíò³ â ×èë³ ³ Ï³âäåíí³é Êî-
ðå¿. Äëÿ ÑØÀ íàáàãàòî âàæëèâ³-
øà ëîÿëüí³ñòü ì³ñöåâîãî äèêòàòî-
ðà, àí³æ ÿê³ñü àáñòðàêòí³ äåìî-
êðàòè÷í³ äîãìè, ùî ñïîñòåð³ãàþ-
òüñÿ â ªâðîï³. Þùåíêî ³ éîãî ïî-
ìàðàí÷åâà êîìàíäà, ñóäÿ÷è ç óñü-
îãî, ðîç÷àðóâàëà äåðæäåï ÑØÀ,
³ ÿê ïðåòåíäåíò íà âîæäÿ òà ðÿ-
ò³âíèêà Óêðà¿íè â³í óæå ñïèñà-
íèé â àðõ³â, à òîìó ïîòð³áíèé íî-
âèé ô³ãóðàíò, âîæäü ³ ðÿò³âíèê
Â³ò÷èçíè. Îñòàííüîãî ï³äòðèìó-
âàòèìóòü, ïðèêðèâàòèìóòü ³ âè-
ïðàâäîâóâàòèìóòü ïåðåä óñ³ì ñâ³-
òîì, â ³ì’ÿ îäí³º¿ ìåòè — êåðî-
âàíèé ì³ñòå÷êîâèé ôþðåð-äèê-
òàòîð àáî ïðîñòî ìàëåíüêà ìàð³î-
íåòêà.

Âèäèì³ñòü ì³æíàðîäíî¿ ï³ä-
òðèìêè ñòâîðþº äëÿ êåð³âíèöòâà
ÁÞÒ íåáåçïå÷íó ³ëþç³þ áåçêàð-
íîñò³, âñåäîçâîëåíîñò³ ó âñüîìó,
áåçêàðíîñò³ çà ðåéäåðñòâî, ³íø³
ïîë³òè÷í³ é åêîíîì³÷í³ ìàõ³íàö³¿
â Óêðà¿í³. Ïðîòå ï³ñëÿ ðåàë³çàö³¿
Òèìîøåíêî ñâî¿õ àìá³ö³é íà ïðà-
âî ðîçä³ëÿòè ³ âîëîäàðþâàòè ìî-
æå çàãèíóòè íå ò³ëüêè ìîëîäà äå-
ìîêðàò³ÿ â Óêðà¿í³, à é îñòàíí³
íàä³¿ íàðîäó ö³º¿ êðà¿íè íà áëà-
ãîïîëó÷íå æèòòÿ ³ âåðõîâåíñòâî
ïðàâà.

P.S. Äåìîêðàòè÷íà ªâðîïà
çíàéîìà ç ïðåöåäåíòîì îá’ºäíàí-
íÿ ïîâíîâàæåíü ïðåçèäåíòà ³
ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà êðà¿íè. Ç 1933
äî 1934 ðîêó Àäîëüô Ã³òëåð, ðå-
àë³çîâóþ÷è ñâî¿ àìá³òí³ ïëàíè ï³ä
ãàñëîì “Ôþðåð — ðÿò³âíèê Í³-
ìå÷÷èíè”, äîì³ãñÿ îá’ºäíàííÿ
ïîâíîâàæåíü ³ çäîáóâ àáñîëþòíó
âëàäó â êðà¿í³. Ã³òëåð ìîíàðõ,
ñòàâøè âåðøèòåëåì äîëü ì³ëüéî-
í³â ëþäåé, äîì³ãñÿ çàêîíîì³ðíî-
ãî ô³íàëó — ïîíàä 60 ì³ëüéîí³â
æåðòâ íàöèçìó! 
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“Íàðîäíà
ñàìîîáîðîíà”
ï³øëà 
â íàñòóï 
íà “Íàøó
Óêðà¿íó”
Ñîþç Ëóöåíêà-Êèðèëåíêà
ìàº âñ³ øàíñè ðîçêîëîòèñÿ
îäðàçó ï³ñëÿ âèáîð³â
Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Учора фра ція "Наша У раїна" Ки-
ївсь ій обласній раді спроб вала
змістити з посади бернатора об-
ласті Вір Ульянчен о. Свар и деп -
татів з ерівни ами обласних держ-
адміністрацій не є чимось новим
для раїнсь ої політи и. Проте, я -
що за адати, що Віра Ульянчен о є
людиною, наближеною до Прези-
дента У раїни Ві тора Ющен а, я ий
нині та а тивно підпрацьов є а іта-
тором від НУ—НС в ре іонах, ця по-
дія здається принаймні дивною.

²í³ö³àòèâà çàì³íèòè Â³ðó Óëüÿí÷åíêî íàðî-
äèëàñÿ ó íåòðÿõ ôðàêö³¿ “Íàøà Óêðà¿íà” â
îáëðàä³. ²íø³ ïîë³òñèëè âñåðéîç öå ïèòàííÿ
íàâ³òü íå îáãîâîðþâàëè. À òîìó çà âíåñåííÿ
éîãî äî ïîðÿäêó äåííîãî ïðîãîëîñóâàëè ëèøå
32 äåïóòàòè ïðè ïîòð³áíèõ 61. Âîäíî÷àñ, ãî-
ëîâà îáëðàäè Âîëîäèìèð Ìàéáîæåíêî çàÿâèâ,
ùî öå ïèòàííÿ ñåðåä áàãàòüîõ ³íøèõ âñå-òàêè
ðîçãëÿíóòü, àëå íà ðîçøèðåíîìó çàñ³äàíí³ ñå-
ñ³¿ Êè¿âîáëðàäè 2 æîâòíÿ. Ïðè öüîìó ïàí Ìàé-
áîæåíêî íå âèêëþ÷èâ, ùî î÷îëþâàíà íèì
ôðàêö³ÿ áëîêó Þë³¿ Òèìîøåíêî â îáëðàä³ ìî-
æå ïðèºäíàòèñÿ äî ³í³ö³àòèâè “Íàøî¿ Óêðà-
¿íè”. Âî÷åâèäü, áþò³âö³ âðàõóþòü ïîâåä³íêó
ãóáåðíàòîðà ï³ä ÷àñ âèáîð³â, òà, íàéãîëîâí³øå,
ï³ä ÷àñ ï³äðàõóíêó ãîëîñ³â.

Îòðèìàòè êîìåíòàð ó ñàìî¿ Â³ðè Óëüÿí-
÷åíêî “Õðåùàòèêó” íå âäàëîñÿ. ¯¿ ïðåñ-ñåê-
ðåòàð Ìèêîëà Íîâîñàä ïîâ³äîìèâ, ùî ãó-
áåðíàòîð ó â³ä’¿çä³ é âçàãàë³ êîìåíòóâàòè öþ
òåìó íå õî÷å. Âîäíî÷àñ â³í çàïåâíèâ, ùî
ïðîòè Â³ðè Óëüÿí÷åíêî ãîëîñóâàëà íå âñÿ
ôðàêö³ÿ, à ëèøå ¿¿ ÷àñòèíà, âèçíàâøè ôàêò
ðîçêîëó ôðàêö³¿ “Íàøà Óêðà¿íà” â îáëðàä³.

Ó áëîö³ “Íàøà Óêðà¿íà — Íàðîäíà ñàìî-
îáîðîíà” ñïðàâä³ ðîçêîë. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ
ïîë³òîëîã Þð³é Ðîìàíåíêî. Çà éîãî ñëîâàìè,
ë³äåðè áëîêó ³ñòîòíî ðîçõîäÿòüñÿ â äóìö³ ùî-
äî òîãî, õòî ïîâèíåí áóòè ïðè âëàä³ â Êè¿â-
ñüê³é îáëàñò³. “Çàÿâè ë³äåðà “Íàðîäíî¿ ñàìî-
îáîðîíè” Þð³ÿ Ëóöåíêà ïðî òå, ùî ï³ñëÿ âè-
áîð³â â³í íàïîëÿãàòèìå íà çì³í³ êåð³âíèöòâà
Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, ñâ³ä÷àòü ïðî ³ñòîòí³ ðîç-
á³æíîñò³ â áëîö³ “ÍÓ—ÍÑ”. ßê ïîâ³äîìèâ
Þð³é Ðîìàíåíêî: “Ëóöåíêî çáèðàºòüñÿ ³í³ö³-
þâàòè â³äñòàâêó Â³ðè Óëüÿí÷åíêî, äàâíüîãî
ñîðàòíèêà Â³êòîðà Þùåíêà, ç ÿêîþ íèí³ø-
í³é Ïðåçèäåíò ïðàöþâàâ ùå â Íàö³îíàëüíî-
ìó áàíêó. Ö³ çàÿâè íå ï³äóòü íà êîðèñòü ñî-
þçó. Ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî ñîþç “ÍÓ—ÍÑ”
ðîçêîëåòüñÿ ï³ñëÿ âèáîð³â, ³ òîä³ ïîâòîðèòüñÿ
ñèòóàö³ÿ 2005 ðîêó, êîëè ÷åðåç ðîçá³æíîñò³ â
ïîãëÿäàõ Â³êòîð Þùåíêî çìóøåíèé áóâ â³ä-
ïðàâèòè ó â³äñòàâêó ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà”.

Íàãàäàºìî, ùî ðàí³øå ãîëîâà “Àñîö³àö³¿ ìî-
ëîäèõ ïîë³òîëîã³â Óêðà¿íè” Ðóñëàí Òêà÷ ñêà-
çàâ ïðî òå, ùî â êåð³âíèöòâ³ Êè¿âñüêî¿ îáëàñ-
ò³ ðîçðîñëàñÿ áîðîòüáà çà ñôåðè âïëèâó. Ðóñ-
ëàí Òêà÷ ïîâ³äîìèâ, ùî íà êåð³âíèêà îáëàñ-
íîãî øòàáó “Íàðîäíî¿ ñàìîîáîðîíè” ïàíà
Òêà÷åíêà òèñíóòü ïðàâîîõîðîíö³. Âîíè âèìà-
ãàþòü äàíèõ ïðî ôàêòè øàõðàéñòâà ç áîêó “Íà-
ðîäíî¿ ñàìîîáîðîíè” ùîäî êîìåðö³éíî¿ ñòðóê-
òóðè “Ãàðàçä-Óêðà¿íà”. “Ãàðàçä-Óêðà¿íà” —
áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ, ùî ìàº çåìåëüí³ ³íòåðå-
ñè ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ³, çà äàíèìè Òêà÷åíêà,
çâ’ÿçêè â êåð³âíèöòâ³ “Íàøî¿ Óêðà¿íè”.

Âî÷åâèäü, ñàìå çåìåëüí³ ïèòàííÿ ³ ñòàëè òèì
êàìåíåì ñïîòèêàííÿ, ÿêèé ðîçñâàðèâ “ëþáèõ
äðóç³â”. Ïðîòå, ÿêùî ëþäè íå ñïðîìîæí³ äà-
òè ðàäó ñâî¿ì àïåòèòàì íà îáëàñíîìó ð³âí³, ÷è
ìîæíà â³ä íèõ î÷³êóâàòè ñï³ëüíî¿ ðîáîòè ó
Âåðõîâí³é Ðàä³? Öå ïèòàííÿ, íà æàëü, çàëè-
øàºòüñÿ áåç â³äïîâ³ä³
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Ðåéäåð³â ç ÁÞÒ 
ïîñòàâëÿòü íà ì³ñöå
Ó ì³ñöåâèõ ãðîìàä Êè¿âùèíè ç’ÿâèâñÿ çàõèñíèê
Îëåêñàíäð ßÖÈØÈÍ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

×èì äåäàë³ áëèæ÷å äî âèáîð³â, òèì íà-
õàáí³øå òà áðóòàëüí³øå âåäóòü ñåáå äåÿê³
ïîë³òèêè. Îñîáëèâî ò³, ÿê³ ãîëîñí³øå çà
âñ³õ êðè÷àòü íà êîæíîìó ïåðåõðåñò³ ïðî
ïåðåìîãó ñïðàâåäëèâîñò³. Çâè÷àéíî, ó òå-
ëååô³ðàõ òà ³íòåðâ’þ âîíè òàê ñîëîäêî
ñï³âàþòü, ùî õî÷ äî ðàíè ïðèêëàäàé, àëå
ó ðåàëüíîìó æèòò³ ¿õí³ ñëîâà íàñò³ëüêè
ðîçõîäÿòüñÿ ç ä³ëîì, ùî äåêîãî ç ïîë³òè-
êàí³â, ÿê³ ïîëþáëÿþòü õîäèòè ó á³ë³é îäå-
æ³, ìîæíà çàï³äîçðèòè ó øèçîôðåí³¿.

Âñ³ ö³ ñïîñòåðåæåííÿ ìîæíà çðîáèòè,
ÿêùî ïðîàíàë³çóâàòè ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³â
âëàäè, çîêðåìà íà ì³ñöÿõ. Íå ñòàëà âè-
íÿòêîì ³ Êè¿âñüêà îáëàñòü, ó ÿê³é íàïå-
ðåäîäí³ íàðîäíîãî âîëåâèÿâëåííÿ àêòè-
â³çóâàëèñÿ ïðîöåñè ç ïåðåðîçïîä³ëó ìà-
òåð³àëüíèõ òà ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â, çåìë³
òîùî. Âëàäà, ïðåäñòàâëåíà íà îáëàñíîìó
ð³âí³ ÁÞÒ (ãîëîâà îáëðàäè — Âîëîäèìèð
Ìàéáîæåíêî) òà “Íàøîþ Óêðà¿íîþ” (ãó-
áåðíàòîð — Â³ðà Óëüÿí÷åíêî), ðîáèòü óñå
ìîæëèâå, àáè ïîçáàâèòè ì³ñöåâ³ ãðîìàäè
ïðàâà ñàìîñò³éíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ âëàñ-
íèì ìàéíîì, ìîòèâóþ÷è öå åêîíîì³÷-
íîþ äîö³ëüí³ñòþ. Äîçâîëèìî ñîá³ äåùî
çàñóìí³âàòèñÿ ó ìîðàëüí³é ÷èñòîò³ òàêèõ
êðîê³â, ñóòü ÿêèõ çâîäèòüñÿ äî áàíàëüíî-
ãî äåðèáàíó íàðîäíî¿ âëàñíîñò³ íà êî-
ðèñòü îêðåìèõ îë³ãàðõ³÷íèõ êëàí³â.

Çâåðí³ìîñÿ äî ³ñòîð³¿ ïðîáëåìè. Ó ëþ-
òîìó 2007 ðîêó Êè¿âñüêà îáëàñíà ðàäà,
á³ëüø³ñòü ó ÿê³é êîíòðîëþº ÁÞÒ, ïåðå-
ï³äïîðÿäêóâàëà ñîá³ âñ³ ÁÒ² îáëàñò³. Çäà-
âàëîñÿ á, äî ÷îãî ìîæå ïðèâåñòè òàêèé
êðîê? Àëå öå ëèøå íà ïåðøèé ïîãëÿä. Ó
êâ³òí³ öüîãî æ ðîêó ãîëîâà îáëðàäè Âî-
ëîäèìèð Ìàéáîæåíêî âèäàâ íåçàêîííå
ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ â. î. äè-
ðåêòîð³â äàíèõ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ,
íå ïîãîäèâøè ïðè öüîìó ¿õí³ êàíäèäàòó-
ðè ç ãîëîâàìè ì³ñöåâèõ äåðæàâíèõ àäì³-
í³ñòðàö³é. Ëþäåé, ÿê³ çàêîííî îá³éìàëè
ñâî¿ ïîñàäè, çàäóìàëè â³äñòîðîíèòè â³ä
ðîáîòè, à íà ¿õíº ì³ñöå ïîñòàâèòè ïîâí³-
ñòþ êåðîâàíèõ ìàð³îíåòîê. Íå âàæêî çäî-
ãàäàòèñÿ, êóäè âåëè á íèòî÷êè, ÿêèìè
ëÿëüêîâîäè ó á³ë³é îäåæ³ êåðóâàëè á äå-
ðèáàíîì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³. Çàóâà-
æèìî, ùî ó á³çíåñ³ ïîä³áí³ êðîêè çàçâè-
÷àé íàçèâàþòü ðåéäåðñòâîì. Äóìàþ, íå
òðåáà ðîçïîâ³äàòè ïðî ñóòü öüîãî ÿâèùà,
ÿêå âæå ñòàëî, íà æàëü, â Óêðà¿í³ ç 2005
ðîêó íîðìîþ æèòòÿ. Àëå ó äàíîìó âè-
ïàäêó ìåøêàíö³ îáëàñò³ ñòèêíóëèñÿ ç
ðåéäåðñòâîì íåáóâàëîãî ìàñøòàáó, òà ùå
é òàêèì, ùî â³äáóâàëîñÿ ï³ä “äàõîì” îáë-
ðàäè òà ïîë³òèêàí³â, ÿê³ ¿¿ ïðàêòè÷íî
“ïðèâàòèçóâàëè”. Ñóìíî, àëå ôàêò, òàêà
æ äîëÿ âèùåçãàäàíèõ ÁÒ² ñï³òêàëà ³ “Êè-
¿âîáëâîäîêàíàë” òà “Êè¿âòåïëîêîìóí-
åíåðãî”.

Íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ áþò³âö³ ìàëè íà-
ì³ð “ëåãàë³çóâàòè” ñâî¿ çàãàðáíèöüê³ ä³¿
íà ñåñ³¿ îáëðàäè òà îñòàòî÷íî âñòàíîâè-
òè æîðñòêèé êîíòðîëü íàä ÁÒ², âîäîêà-
íàëàìè, òåïëîìåðåæàìè òà òðàíñïîðòíè-
ìè ï³äïðèºìñòâàìè îáëàñò³. Òèì ñàìèì
ó òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä îáëàñò³ ïðåä-
ñòàâíèêè ÁÞÒ, ïðèêðèâàþ÷èñü äåøåâèì
ïîïóë³çìîì, íàìàãàëèñÿ çàáðàòè ìàéíî
íà 100 ìëðä ãðèâåíü! Ïðîòå, êîëè íàì³-
ðè áþò³âö³â ñòàëè â³äîì³ äåïóòàòàì ç ³í-
øèõ ôðàêö³é, àâàíòþðèñòè â³ä ïîë³òèêè,
î÷åâèäíî, çëÿêàëèñÿ òà ïåðåíåñëè ðîç-
ãëÿä ïèòàííÿ íà 2 æîâòíÿ. Ìîâëÿâ, íå-
ìà ÷îãî ñîá³ ïåðåä âèáîðàìè ïñóâàòè
³ì³äæ áîðö³â çà ñïðàâåäëèâ³ñòü òà ïðàâà
íàðîäó.

Àëå ðåéäåðñòâî òà ñïðîáè äåðèáàíó êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ç áîêó ÁÞÒ íå ëè-
øèëèñÿ íåïîì³÷åíèìè. Ê³ëüêà äí³â òîìó
ó îáëàñò³ ñòâîðåíà ãðîìàäñüêà îðãàí³çà-
ö³ÿ “Êîì³òåò çàõèñòó Êè¿âùèíè”, ìåòîþ
ñòâîðåííÿ ÿêî¿ º çàõèñò ïðàâ ïðîñòèõ
ìåøêàíö³â îáëàñò³, àäæå ¿õ ñüîãîäí³ ãðà-
áóþòü äåðæàâí³ ÷èíîâíèêè, ÿê³ çàáóëè,
ùî âîíè ìàþòü ïðàöþâàòè íà áëàãî íà-

ðîäó, à íå çàðàäè âëàñíèõ ³íòåðåñ³â. Ãî-
ëîâà Êîì³òåòó, äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ îáëàñ-
íî¿ ðàäè Âîëîäèìèð Ôåäîñººâ çàçíà÷èâ,
ùî “öÿ îðãàí³çàö³ÿ ñòâîðåíà äëÿ çàõèñòó
ãðîìàäè Êè¿âùèíè â äåðæàâíèõ îðãàíàõ
âëàäè âñ³õ ð³âí³â”.

12 âåðåñíÿ àêòèâ³ñòè “Êîì³òåòó çàõèñ-
òó Êè¿âùèíè” (äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ îáëàñ-
íî¿ ðàäè Âîëîäèìèð Ôåäîñººâ, äåïóòàò
îáëðàäè Âàäèì Ëèòâèí, ìåð ì. Ôàñò³â
Âîëîäèìèð Òèìîô³ºâ, ìåð ì. Áîðèñï³ëü
Àíàòîë³é Ôåäîð÷óê, äåïóòàò Áîðèñï³ëü-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Þð³é Ôåäóí òà ³í.)
ïðîâåëè ïðåñ-êîíôåðåíö³þ, íà ÿê³é òîð-
êíóëèñÿ òåìè ðîçêðàäàííÿ çåìåëü òà â³ä-
÷óæåííÿ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ Êè¿â-
ñüêî¿ îáëàñò³.

Ìåð Ôàñòîâà Âîëîäèìèð Òèìîô³ºâ,
çîêðåìà, ðîçïîâ³â, ÿê ñàìå äåïóòàòè Êè-
¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè â³ä ÁÞÒó ââîäÿòü
â îìàíó äèðåêòîð³â òà íà÷àëüíèê³â êîìó-
íàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ (âîäîêàíàëè, òåïëî-
ìåðåæ³ òà òðàíñïîðòí³ ï³äïðèºìñòâà), ï³ä-
êëàäàþ÷è ¿ì íà ï³äïèñ ó âèãëÿä³ îíîâëå-
íîãî ñòàòóòó äîêóìåíòè, ùî ôàêòè÷íî ïå-
ðåäàþòü âèùåçãàäàí³ ï³äïðèºìñòâà ó
âëàñí³òü Ìàéáîæåíêà òà ³íøèõ áþò³âö³â.
ßê çàâæäè, êðàñíîìîâíèì áóâ äåïóòàò
Áîðèñï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Þð³é Ôå-
äóí, ÿêèé çàÿâèâ ïðî òå, ùî óçóðïàö³ÿ

âëàäè ÁÞÒîì òà Óëüÿí÷åíêî â îáëàñò³
äîñÿãëà íå÷óâàíîãî ðîçìàõó, òàê â îáëàñ-
ò³ íåçàêîííî çàáðàëè ó ëþäåé çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê á³ëüøå, í³æ íà 80 ìëí ãðèâåíü.

Ñâîºþ ÷åðãîþ, äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ îá-
ëàñíî¿ ðàäè Âàäèì Ëèòâèí çàÿâèâ, ùî ó
ðàç³ áåçä³ÿëüíîñò³ ãîëîâè îáëäåðæàäì³-
í³ñòðàö³¿ Â³ðè Óëüÿí÷åíêî ³ ïîäàëüøèõ
çëî÷èííèõ ä³é Âîëîäèìèðà Ìàéáîæåíêà
äåïóòàòè ãîòîâ³ ³í³ö³þâàòè ïðîöåäóðó âè-
ñëîâëåííÿ íåäîâ³ðè ãóáåðíàòîðó ³ ãîëîâ³
Êè¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè.

Áóäü-ÿêà ä³ÿ âèêëèêàº ïðîòèä³þ — öå
çàêîí ô³çèêè. Áóäü-ÿêèé íàïàä íà ïðàâà
ëþäåé âèêëèêàº çàõèñíó ðåàêö³þ — ëþ-
äè ñàìîîðãàí³çîâóþòüñÿ, ùîá ïðîòèñòîÿ-
òè íàñèëëþ, áåççàêîííþ, áðåõí³. Íàðåø-
ò³ ó ì³ñöåâèõ ãðîìàä Êè¿âùèíè ç’ÿâèâñÿ
ä³ºâèé ³íñòðóìåíò çàõèñòó â³ä íàïàäó íà
¿õí³ ïðàâà òà ïîâíîâàæåííÿ — “Êîì³òåò
çàõèñòó Êè¿âùèíè”. Õîò³ëîñÿ á â³ðèòè,
ùî öÿ ìîëîäà îðãàí³çàö³ÿ íàïîâíèòü ðå-
àëüíèì çì³ñòîì áîðîòüáó ïðîòè äåðèáà-
íó â îáëàñò³. Ñïðàâä³, âæå íàçð³ëà ïîòðå-
áà ïîñòàâèòè íà ì³ñöå ÷èíîâíèê³â òà äå-
ïóòàò³â, ÿê³, ïðèêðèâàþ÷èñü ïîðòôåëÿìè
òà ìàíäàòàìè, ñâàâ³ëüíî âèêîðèñòîâóþòü
ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ òà ìîæëèâîñò³ äëÿ
çáàãà÷åííÿ ñåáå òà ñâî¿õ ïîë³òè÷íèõ ïî-
ä³ëüíèê³â 

Ô
îò
î 
Âà
ëå
ð³
ÿ 
Ñ
Ê
È
ÁÈ

Бездіяльність олови Київсь ої ОДА Віри Ульянчен о може призвести до то о, що деп тати
Київради ініціюватим ть процед р висловлення їй недовіри
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Þð³é Ëóöåíêî çàòÿãíóâ àôåðó

Ó÷îðà ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é
àäì³í³ñòðàö³¿ âèð³øóâàëè ïèòàííÿ çàáåç-
ïå÷åííÿ âñ³õ íàéá³ëüø ïîñòðàæäàëèõ â³ä
àôåðè “Åë³òà-Öåíòðó” æèòëîì. ßê óæå
ïîâ³äîìëÿâ “Õðåùàòèê”, íèí³ ó ì³ñò³ âæå
â³äâåäåí³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, çà ÿêèìè
ïðîâåäåí³ ³íâåñòèö³éí³ êîíêóðñè. Ìàé-
æå 50 òèñÿ÷ êâàäðàòíèõ ìåòð³â æèòëà â³ä-
äàäóòü ñàìå ïîñòðàæäàëèì â³ä ö³º¿ àôå-
ðè.

“Çâàæàþ÷è íà òå, ùî í³õòî ç äåðæàâ-
íèõ ìóæ³â íå çàïðîïîíóâàâ êîíêðåòíî¿
äîïîìîãè ïîñòðàæäàëèì, ìè ðîçâ’ÿçóâà-
òèìåìî ïðîáëåìè ïîïåðåäíüî¿ âëàäè ñà-
ìîòóæêè. Ìè íåîäíîðàçîâî çóñòð³÷àëè-
ñÿ ç ïîñòðàæäàëèìè, ñêëàëè ñïèñîê òèõ,
êîìó íàäàäóòü öå æèòëî”,— çàçíà÷èâ

ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é
Æóðàâñüêèé. Â³í íàãàäàâ, ùî ùå â ãðóä-
í³ 2006 ðîêó äåïóòàòàìè Êè¿âðàäè áóëî
óõâàëåíî ð³øåííÿ ïðî êîìïåíñàö³þ
çáèòê³â íàéá³ëüø ïîòåðï³ëèì ³íâåñòîðàì
â³ä àôåðè “Åë³òà-Öåíòðó” òà áóä³âíèöòâà
æèòëà íà 14 çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ.

Òàêîæ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé íàãàäàâ, ùî
ÊÌÄÀ íåîäíîðàçîâî çâåðòàëîñÿ äî êîëèø-
íüîãî êåð³âíèêà ÌÂÑ Óêðà¿íè Þð³ÿ Ëó-
öåíêà ç ïðîõàííÿì íàäàòè ñïèñîê ïîñòðàæ-
äàëèõ òà êîï³¿ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü, ³íâåñ-
òèö³éíèõ óãîä. “Àëå â³äïîâ³äü ìè íå îòðè-
ìàëè. Ñàìå òîìó íàì äîâåëîñÿ ñàìîñò³éíî
çáèðàòè äàí³, îðãàí³çîâóâàòè ëþäåé, àáè
çàáåçïå÷èòè ïîñòðàæäàëèõ æèòëîì”,— íà-
ãîëîñèâ çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè.

“Îòðèìàþòü æèòëî ó÷àñíèêè áîéîâèõ
ä³é, âåòåðàíè â³éíè òà ïðàö³, âåòåðàíè
àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ, ³íâàë³äè, ò³, õòî ïðîäàâ
ñâîº æèòëî çàðàäè êóï³âë³ íîâîãî, àáî
ñ³ì’¿, ùî ïåðåáóâàþòü íà êâàðòèðí³é ÷åð-

ç³ ùîíàéìåíøå 15 ðîê³â. Ó íàøîìó ñïèñ-
êó ïîòåðï³ëèõ íå áóäå æîäíî¿ îñîáè, ÿêà
êóïóâàëà æèòëî íà ïðîäàæ”,— ñêàçàâ ãî-
ëîâà Ñï³ëêè áðóòàëüíî îøóêàíèõ ãðîìà-
äÿí ²âàí Íåñ³í

Åêñ-ì³í³ñòð ÌÂÑ òðèâàëèé ÷àñ â³äìîâëÿâñÿ íàäàâàòè ïîòð³áí³ äîêóìåíòè 
äëÿ äîïîìîãè îøóêàíèì ³íâåñòîðàì “Åë³òà-Öåíòðó”
Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора стало відомо, що за два ро и зб д ють майже 50 тис. вад-
ратних метрів житла для постраждалих від афери "Еліта-Центр ".
Після відмови олишнім ерівництвом МВС надати списо постражда-
лих та опії до ментів цій афері місь а влада самостійно зібрала
дані та ор аніз вала людей, аби забезпечити їх житлом.

Віталій Ж равсь ий під реслив, що для постраждалих від “Еліта-Центр ” місь а влада поб д є
50 тис. в. м житла

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Спільна омісія УЄФА і ФІФА, я а на почат-
вересня проінспе т вала стан під отов и

НСК "Олімпійсь ий" до проведення Євро-
2012, нещодавно винесла свій невтішний
верди т. Йо о с ть зводиться до то о, що
одна з найбільших спортивних арен в У ра-
їні і Європі не зможе приймати часни ів
фінальної частини онтинентальної першості
з ф тбол . На заваді цьом стоїть "непід-
топляємий" ТРЦ "Троїць ий", я ий за рож -
ватиме вільном проход (а в разі потреби і
ева ації) десят ів тисяч вболівальни ів.
Президент УЄФА Мішель Платіні має надію,
що в У раїні зроблять се можливе, щоб
провести в себе Євро-2012. На це споді-
ваються і в ор омітеті проведення цьо о
заход .

Íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ ïðåäñòàâíèöüêà êîì³ñ³ÿ ç äåëå-
ãàò³â ÓªÔÀ ³ Ô²ÔÀ ³íñïåêòóâàëà ñòàí ï³äãîòîâêè
ñïîðòèâíèõ ñïîðóä Êèºâà äî ïðîâåäåííÿ ªâðî-2012.
Ñåðåä íèõ ãîëîâíèì îá’ºêòîì º ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé”,
äå ñàìå ìàâ â³äáóòèñÿ ô³íàëüíèé òóðí³ð. Àëå ÷åðåç
ïðîäîâæåííÿ áóä³âíèöòâà ïîðó÷ ç³ ñòàä³îíîì ÒÐÖ
“Òðî¿öüêèé” ôóòáîëüí³ ³íñïåêòîðè çàáîðîíèëè ïðî-
âîäèòè ìàò÷³ íà îäí³é ç íàéá³ëüøèõ ñïîðòèâíèõ àðåí
Óêðà¿íè ³ ªâðîïè. Çîêðåìà, ó ëèñò³ ïðåçèäåíòà ÓªÔÀ
Ì³øåëÿ Ïëàò³í³ äî ïðåçèäåíòà ÔÔÓ Ãðèãîð³ÿ Ñóðê³-
ñà ç öüîãî ïðèâîäó éäåòüñÿ, ùî “áóä³âíèöòâî ïîðó÷
³ç ñòàä³îíîì ïðèçâåäå äî îáìåæåííÿ ãëÿäàöüêèõ ì³ñöü.
À ÷àñòêîâå áëîêóâàííÿ âèõîä³â ³ øëÿõ³â åâàêóàö³¿ ï³ä-
âèùèòü íåáåçïåêó äëÿ âáîë³âàëüíèê³â. ×åðåç öå “Îë³ì-
ï³éñüêèé” íå çìîæå ïðîâîäèòè ìàò÷³ ªâðî-2012, à â
ïîäàëüøîìó é ³íø³ ïðåñòèæí³ ì³æíàðîäí³ çìàãàííÿ”.
Ïàí Ïëàò³í³ ñïîä³âàºòüñÿ, ùî çàâäÿêè ñâîº÷àñíîìó
âòðó÷àííþ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè Óêðà¿íè öþ ïðîá-
ëåìó ùå ìîæíà ðîçâ’ÿçàòè.

Íàãàäàºìî, ùî 31 ñåðïíÿ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³ê-
òîð Þùåíêî ï³äïèñàâ óêàç ùîäî ï³äãîòîâêè äî ªâ-
ðî-2012. Ó íüîìó â³í çîêðåìà çîáîâ’ÿçàâ Êàáì³í ³ Êè-
¿âñüêó ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³þ âæèòè çàõîä³â ñòîñîâ-
íî äåìîíòàæó ÒÐÖ “Òðî¿öüêèé”.

Ó îðãêîì³òåò³ ïðîâåäåííÿ ªâðî-2012 ñïîä³âàþòüñÿ,
ùî ï³ñëÿ âåðäèêòó ³íñïåêòîð³â ÓªÔÀ ³ Ô²ÔÀ óêàç
Ïðåçèäåíòà âèêîíàþòü

Ïëàò³í³ ïðîòè 
“Òðî¿öüêîãî”
Ïåðåïîíîþ ïðîâåäåííÿ 
ªâðî-2012 íà “Îë³ìï³éñüêîìó”
ñòàº áóä³âíèöòâî ïîðó÷ ³ç íèì
òîðãîâî-ðîçâàæàëüíîãî öåíòðó
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Ó÷îðà Ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü ñ³ì’¿, ìîëîä³, ñïîðòó
³ òóðèçìó Âîëîäèìèð Ô³ë³ïïîâ ïðåä-
ñòàâèâ âëàñíó ïðîãðàìó ìîëîä³æíîãî
áóä³âíèöòâà â Êèºâ³ äî 2012 ðîêó ³
çâèíóâàòèâ ì³ñüêó âëàäó â áåçä³ÿëüíî-
ñò³ ó ñôåð³ ìîëîä³æíîãî æèòëà, ïîïðè
òå, ùî â³í äî íå¿ ³ ñàì â³äíîñèòüñÿ.

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ïàí Ô³-
ë³ïïîâ, çàãàëîì çà ö³ºþ ïðîãðàìîþ
ìîëîä³ ñ³ì’¿ çìîæóòü îòðèìàòè êðåäèò
íà æèòëî çà éîãî ñîá³âàðò³ñòþ. À íî-

âà ñèñòåìà åëåêòðîííî¿ áàçè äàíèõ
ïðî ê³ëüê³ñíèé ñêëàä ÷åðãè íà æèò-
ëî, çà éîãî ñëîâàìè, “áóäå â³äêðèòîþ
³ óíåìîæëèâèòü êîðóïö³éí³ ñõåìè â
ö³é ñôåð³”. Çà éîãî ñëîâàìè, æèòëî
áóäóâàòèìóòü ó ñïàëüíèõ ðàéîíàõ ñòî-
ëèö³ ³ ïðèäáàòè éîãî ìîæíà áóäå íå
çà ðèíêîâîþ ö³íîþ, à çà ñîá³âàðò³ñ-
òþ çàáóäîâíèêà. Â³í çàçíà÷àº, ùî îñ-
ê³ëüêè ïðîöåñ çàòâåðäæåííÿ ïðîãðà-
ìè ìîëîä³æíîãî êðåäèòóâàííÿ çàòÿ-
ãóºòüñÿ, ïåðø³ áóäèíêè äëÿ ìîëîäèõ

ñ³ìåé çâåäóòü ó 2009—2010 ðîêàõ.
Çà ³íôîðìàö³ºþ, ùî íàäàëè “Õðå-

ùàòèêó” â Äåðæàâíîìó ôîíä³ ìîëî-
ä³æíîãî áóä³âíèöòâà, ìèíóëîãî ðîêó
íà ìîëîä³æíå êðåäèòóâàííÿ Êèºâó ç
äåðæáþäæåòó âèä³ëèëè 9 ìëí ãðí, à
÷åðãà ñêëàäàëàñü ç 1100 ñ³ìåé.

Ïðîòå çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÊÌÄÀ ó ñïðàâàõ
ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ Ñåðã³ÿ Áåðåçåíêà, Äåð-
æàâíà ïðîãðàìà â Êèºâ³ ïðîñòî íå
ä³º, îñê³ëüêè “âèä³ëåíèõ êîøò³â âè-
ñòà÷àº äëÿ ïîáóäîâè ëèøå îäíîãî áó-
äèíêó, ³ öå íå çìåíøóº ÷åðãè”. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, çà ì³ñüêîþ Ïðîãðàìîþ
ìîëîä³æíîãî êðåäèòóâàííÿ öüîãî ðî-
êó îòðèìàþòü æèòëî 690 ìîëîäèõ ñ³-
ìåé. Â ì³ñüêîìó áþäæåò³ íà öå ïåðåä-
áà÷åíî 37 ìëí ãðí äëÿ ïîáóäîâè 51
òèñ. êâ. ì æèòëà çà Ïðîãðàìîþ ìî-
ëîä³æíîãî êðåäèòóâàííÿ. Íàðàç³ ÷åð-
ãà â ñòîëèö³ ñêëàäàºòüñÿ ç 11 247 îñ³á,
ùî î÷³êóþòü îòðèìàòè æèòëî çà ì³ñü-
êîþ Ïðîãðàìîþ ìîëîä³æíîãî 
êðåäèòóâàííÿ

Âëàäà íå ïîä³ëèëà æèòëî
Ãîëîâà êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ³ Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÊÌÄÀ
ïî-ñâîºìó áà÷àòü ïðîáëåìó ìîëîä³æíîãî êðåäèòóâàííÿ
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора олова постійної омісії Київради з питань сім'ї, молоді,
спорт і т ризм Володимир Філіппов представив Про рам
молодіжно о б дівництва в столиці і звин ватив місь влад
в бездіяльності. Проте в Головном правлінні КМДА спра-
вах сім'ї та молоді спростов ють сі інсин ації, ос іль и,
о рім Державно о фонд молодіжно о б дівництва, столична
влада щорічно виділяє ошти з місь о о бюджет на Про ра-
м молодіжно о редит вання.

За місь ою про рамою молодіжно о редит вання цьо о ро отримають житло майже 700 сімей
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Åâàêóàòîðè ÷åêàþòü
íà ïîðóøíèê³â
Ðîçðîáëåíî ïðîåêò íàêàçó ÊÌÄÀ ùîäî î÷èùåííÿ 
âóëèöü â³ä íåïðàâèëüíî ïðèïàðêîâàíèõ àâòîìîá³ë³â
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора відб лося об оворення
прое т на аз "Про порядо
вил чення з прим совим пе-
реміщенням, бло ванням
транспортних засобів та про-
вадження справах про по-
р шення водіями та посадо-
вими особами встановлених
м. Києві Правил". Під час

робочої з стрічі представни-
ів КМДА, Держ омпідприєм-
ництва в Києві, Державтоінс-
пе ції, пар сервісів та ро-
мадсь ості пор ш вали проб-
лемати пар вання в сто-
лиці. Для боротьби з пор ш-
ни ами столиця за пить ще
20 ева аторів, а ожном
районі з'являться штрафмай-
данчи и.

Ó÷îðà íà îáãîâîðåíí³ ïðîåêòó íà-
êàçó “Ïðî ïîðÿäîê âèëó÷åííÿ ç ïðè-
ìóñîâèì ïåðåì³ùåííÿì, áëîêóâàí-
íÿì òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà ïðîâà-
äæåííÿ ó ñïðàâàõ ïðî ïîðóøåííÿ âî-
ä³ÿìè òà ïîñàäîâèìè îñîáàìè âñòà-
íîâëåíèõ ó ì. Êèºâ³ Ïðàâèë” çà ó÷àñ-
òþ ïðåäñòàâíèê³â ÊÌÄÀ, ïðåäñòàâ-
íèöòâà Äåðæêîìï³äïðèºìíèöòâà â
Êèºâ³, Äåðæàâòî³íñïåêö³¿, ïàðêñåð-
â³ñ³â òà ãðîìàäñüêîñò³ ðîçãëÿäàëè àê-
òóàëüí³ ïèòàííÿ ùîäî ïàðêóâàííÿ â
ñòîëèö³ é ïåðåíîñó çóïèíîê, ùî çà-
âàæàþòü â³ëüíîìó ðóõó àâòîòðàíñïîð-
òó. Òàêîæ íàäàíî óâàãè áåçïåö³ ïàñà-
æèð³â, ïîðóøóâàëè ïðîáëåìàòèêó ïå-
ðåâàíòàæåííÿ êè¿âñüêèõ äîð³ã òà
øëÿõè âèõîäó ç íå¿.

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Ãîëî-
âà÷, “ï³ñëÿ óõâàëåíîãî ð³øåííÿ ì³ñüê-
ðàäè ï³ä ÷àñ òðèâàëîãî ãëèáîêîãî àíà-
ë³çó ãîòóþòü íàêàç ïðî åâàêóàö³þ

òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ùî íåçàêîííî
ïàðêóþòü, ïîðóøóþ÷è Ïðàâèëà äî-
ðîæíüîãî ðóõó”. Íà éîãî äóìêó, àäì³-
í³ñòðóâàííÿ ïîâèííî ÷àñòêîâî ðîçâ’ÿ-
çóâàòè ïðîáëåìó íà ñòîëè÷íèõ âóëè-
öÿõ, ³ íàãîëîøóº, ùî ïðàâîâèõ ï³äñòàâ
äëÿ óõâàëåíîãî ð³øåííÿ º äîñòàòíüî,
íåçâàæàþ÷è íà â³äñóòí³ñòü çàêîíó.

“Íàðàç³ òðèâàº ïîãîäæóâàëüíà ðî-
áîòà äåðæàâíèõ îðãàí³â ïðîåêòó íà-
êàçó òà ´ðóíòîâíà þðèäè÷íà îö³íêà
äëÿ ï³äãîòîâêè öüîãî íàêàçó, ç óðàõó-
âàííÿì óñ³õ ïðàâîâèõ ìåõàí³çì³â”,—
ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ãîëîâà ïðåä-
ñòàâíèöòâà Äåðæàâíîãî êîì³òåòó
Óêðà¿íè ç ïèòàíü ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³-
òèêè òà ï³äïðèºìíèöòâà â ì. Êèºâ³
Â³òàë³é Àïîñòîëîâ. Â³í âïåâíåíèé,
ùî ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ ïðîåêòó íà ñòî-
ëè÷íèõ äîðîãàõ ìîæíà áóäå ðåãóëÿ-
òèâíèìè ìåòîäàìè íàâåñòè ëàä.

ßê ñêàçàëà “Õðåùàòèêó” äèðåêòîð
ÊÏ “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ” Îëåíà
Ïîë³ùóê, “ïàðàëåëüíî ç ï³äãîòîâ-
êîþ ïðîåêòó ð³øåííÿ íàêàçó ïðîâî-
äÿòü ïåðåãîâîðè ç ³íîçåìíèìè ³í-
âåñòîðàìè ùîäî ïîáóäîâè ï³äçåì-
íèõ ïàðê³íã³â ó ñòîëèö³ äëÿ âèð³-
øåííÿ ñêëàäíî¿ ñèòóàö³¿ ç ïàðêóâàí-
íÿì â Êèºâ³”. Çà ¿¿ ñëîâàìè, íàðàç³
òðèâàº åêñïåðèìåíò áëîêóâàííÿ êî-
ë³ñ àâò³âîê, ùî íåçàêîííî ïðèïàð-
êîâàí³ íå íà ïðî¿æäæ³é ÷àñòèí³ òà
íå ñïëàòèëè ãðîøåé çà ïàðêóâàííÿ.
À äî ê³íöÿ ðîêó ÊÏ “Êè¿âïàðê-
òðàíññåðâ³ñ” ïëàíóº çàêóïèòè ùå 20
åâàêóàòîð³â. Íàðàç³ ¿õ ó ñòîëèö³ ïðà-
öþº 32, ÿê³ ùîäåííî ïðèìóñîâî ïå-
ðåì³ùóþòü ïîíàä 100 àâò³âîê. Çà
ñëîâàìè ïàí³ Ïîë³ùóê, øòðàôìàé-
äàí÷èêè ç’ÿâëÿòüñÿ â êîæíîìó 
ðàéîí³ ñòîëèö³

Òðàíñïîðò íà Òðîºùèí³
ïàðàë³çóâàëî

Êè¿â çàáóäå
ïðî çàòîðè

Àëüáåðò ÏÎÒÀÏÎÂ
“Õðåùàòèê”

Учора "Хрещати " стало відомо, що
Київсь ій місь ій держадміністрації от -
ють Компле сн про рам "Місто без за-
торів", я а передбачає розвито дорож-
ньо-транспортної мережі столиці. У цій
про рамі передбачено поб дов та ре он-
стр цію транспортних розв'язо , перехо-
дів, мостів, поб дов нових ліній та стан-
цій метрополітен , а та ож оновлення р -
хомо о с лад ромадсь о о транспорт .

ßê ó÷îðà ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, íàéáëèæ÷èì
÷àñîì ïðåçåíòóþòü ïðîåêò Êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè
“Ì³ñòî áåç çàòîð³â”, ÿêà ïåðåäáà÷àº ðîçâèòîê äî-
ðîæíüî-òðàíñïîðòíî¿ ìåðåæ³ Êèºâà, ïîâíå îíîâëåí-
íÿ ðóõîìîãî ñêëàäó òà ï³äâèùåííÿ áåçïåêè é êîì-
ôîðòó. Ïðè÷èíîþ ðîçðîáêè òàêî¿ ïðîãðàìè º çíà÷-
íå çá³ëüøåííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ó ñòîëèö³, ùî
ñïðèÿº ñòâîðåííþ çàòîð³â íà äîðîãàõ ì³ñòà. Òàê, çà
îñòàíí³ 10 ðîê³â ê³ëüê³ñòü òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, çà-
ðåºñòðîâàíèõ ó ì³ñò³, çðîñëà äî 740 òèñ. àâòî, à äî
2011 ðîêó â ñòîëèö³, çà ïðîãíîçàìè åêñïåðò³â, î÷³-
êóºòüñÿ ïîíàä 1 ìëí àâòî.

Íàðàç³ ó ñòîëèö³ ³ñíóº ê³ëüêà ì³ñöü, äå çàòîðè â³ä-
áóâàþòüñÿ ïîñò³éíî. Öå íà Ïîøòîâ³é, Ëåí³íãðàä-
ñüê³é òà Ìîñêîâñüê³é ïëîùàõ, á³ëÿ ñòàíö³¿ ì. “Äí³ï-
ðî” òà ³í. Äëÿ âäîñêîíàëåííÿ òðàíñïîðòíîãî ðóõó
âæèâàþòü çàõîä³â, ÿê³ ñïðàâä³ ðîçâ’ÿçóþòü ïðîáëå-
ìè ³ç çàòîðàìè. Íàïðèêëàä, ó 2007 ðîö³ çàâåðøèëè
ðåêîíñòðóêö³þ Áóëüâàðó Ïåðîâà òà ïðîñïåêòó Âèç-
âîëèòåë³â. Íà öèõ âóëèöÿõ çàáåçïå÷åíî øâèäê³ñíèé
ðóõ òðàíñïîðòó, çðîáëåíî ï³äçåìí³ ïåðåõîäè äëÿ ï³-
øîõîä³â òà â³äêðèòî íàäçåìíèé ïåðåõ³ä. Âàðò³ñòü áó-
ä³âíèöòâà ñòàíîâèëà 135 ìëí ãðí. Ïðîïóñêíà ìîæ-
ëèâ³ñòü íà öèõ âóëèöÿõ çá³ëüøåíà äî 7200 àâòî íà
ãîäèíó. Ñåðåä îá’ºêò³â, ùî ìàþòü ïîêðàùèòè òðàíñ-
ïîðòíå ñïîëó÷åííÿ â ñòîëèö³, º âóë. Íàáåðåæíî-Ðè-
áàëüñüêà ç áóä³âíèöòâîì ìîñòó ÷åðåç ãàâàíü. Öå ñêî-
ðîòèòü äîðîãó ì³æ öåíòðîì ³ ì³êðîðàéîíîì Îáîëîíü
ìàéæå íà 4 êì.

Ïðîãðàìà ïåðåäáà÷àº ô³íàíñóâàííÿ íà ñóìó 18,2
ìëðä ãðí ó ïåð³îä 2007—2011ðð. Çà ö³ êîøòè çáóäó-
þòü Ïîä³ëüñüêî-Âîñêðåñåíñüêèé ì³ñò, 7 òðàíñïîðò-
íèõ ðîçâ’ÿçîê, 12 îá’ºêò³â âóëè÷íî-äîðîæíüî¿ ìå-
ðåæ³, 16 ï³äçåìíèõ òà íàçåìíèõ ï³øîõ³äíèõ ïåðåõî-
ä³â. À òàêîæ ðåêîíñòðóþþòü 5 òðàíñïîðòíèõ ðîç-
â’ÿçîê, 26 îá’ºêò³â âóëè÷íî-äîðîæíüî¿ ìåðåæ³, 3
ìîñòè òà øëÿõîïðîâîäè. Ó ïåðñïåêòèâ³ ïðîïóñêíà
ñïðîìîæí³ñòü Ïîä³ëüñüêî-Âîñêðåñåíñüêîãî ìîñòó
ñòàíîâèòèìå 60 òûñ. àâòî íà ãîäèíó. Íà öå ïëàíó-
þòü âèä³ëèòè 5 ìëðä 660 ìëí ãðí. À ââåäåííÿ â åêñ-
ïëóàòàö³þ çàïëàíîâàíî ó 2011 ðîö³. Ï³ñëÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè íà Ìîñêîâñüê³é
ïëîù³ ïðîïóñêíà ñïðîìîæí³ñòü ñòàíîâèòèìå 12000
àâòî íà ãîäèíó, ùî ìàéæå íà òðåòèíó á³ëüøå ³ñíó-
þ÷î¿. ßê óæå ïîâ³äîìëÿâ “Õðåùàòèê”, Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé äîðó÷èâ ïðè-
ñêîðèòè âèêîíàííÿ ðîá³ò ó öüîìó íàïðÿìêó, ùîá
ñêîðîòèòè òåðì³í çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ, òîáòî íå ó
2009 ðîö³, à âæå ó íàñòóïíîìó. Âàðò³ñòü ðåêîíñòðóê-
ö³¿ Ìîñêîâñüêî¿ ïëîù³ çã³äíî ñ ïðîåêòîì ïðîãðàìè
ñòàíîâèòèìå 329,4 ìëí ãðí.

Ðåêîíñòðóêö³ÿ Ëåí³íãðàäñüêî¿ ïëîù³ äîçâîëèòü
çá³ëüøèòè ïðîïóñêíó ñïðîìîæí³ñòü ìàéæå âäâ³÷³,
òîáòî äî 12000 àâòî íà ãîäèíó, à òåðì³í ââåäåííÿ â
åêñïëóàòàö³þ çàïëàíîâàíî íà ëèñòîïàä 2011 ðîêó.
Íà öå ïëàíóþòü âèä³ëèòè 350,0 ìëí ãðí. Óæå 
2009-ãî ðåêîíñòðóþþòü òðàíñïîðòíó ðîçâ’ÿçêó á³ëÿ
ñòàíö³¿ ìåòðî “Äí³ïðî”, à äî 2011-ãî — ðîçâ’ÿçêó íà
Ïîøòîâ³é ïëîù³. Ïðîãðàìîþ çàïëàíîâàíî ðåêîí-
ñòðóêö³þ ìîñòó Ïàòîíà, ÿêà ïåðåäáà÷àº ðîçøèðåí-
íÿ ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè äî 8 ñìóã.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ÿê³ñí³øî¿ ðîáîòè ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðîçâèòîê òðàìâàéíèõ òà
òðîëåéáóñíèõ ë³í³é, îíîâëåííÿ ðóõîìîãî ñêëàäó, à
òàêîæ ðîçâèòîê ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ðóõîì. Íà îíîâ-
ëåííÿ ðóõîìîãî ñêëàäó äî 2011 ðîêó çàïëàíîâàíî 
1 ìëðä 489 ìëí ãðí. Äëÿ ìåòðîïîë³òåíó — 11 683,6
ìëí ãðí íà áóä³âíèöòâî íîâèõ ë³í³é òà ðåêîíñòðóê-
ö³þ ä³þ÷èõ îá’ºêò³â, à íà ïðèäáàííÿ ðóõîìîãî ñêëà-
äó —5 735 ìëí ãðí. Íà ö³ êîøòè ïëàíóþòü ïðèäáà-
òè 635 íîâèõ âàãîí³â. Òàêîæ ïåðåäáà÷àþòü áóä³âíèö-
òâî íàêðèòòÿ â³äêðèòèõ ÷àñòèí ìåòðîïîë³òåíó, ùî
ïîñïðèÿº áåçïåö³ ðóõó òà òðèâàë³ø³é åêñïëóàòàö³¿
êîë³é ³ îáëàäíàííÿ

Ó÷îðà ìåøêàíö³
Òðîºùèíè íà ðîáîòó
ä³ñòàâàëèñÿ ï³øêè. Ç
ðàííüîãî ðàíêó áóëî
ïðàêòè÷íî ïîâí³ñòþ
ïàðàë³çîâàíî ðóõ íà
Ïðàâîáåðåææ³ ÷åðåç
àâàð³þ íà Ìîñêîâñüêî-
ìó ìîñòó. ßê ç’ÿñóâàâ
“Õðåùàòèê”, â ÄÒÏ
ïîñòðàæäàëè ñ³ì àâòî-
ìîá³ë³â. Çà ïîïåðåäí³-
ìè äàíèìè, äâ³ ëþäè-
íè çàãèíóëè, ùå òðüîõ
ãîñï³òàë³çîâàíî. Çà
ñëîâàìè ñâ³äê³â, çåëå-
íèé “ÂÀÇ-2106” ç íå-
â³äîìèõ ïðè÷èí íà âå-
ëèê³é øâèäêîñò³ âè¿õàâ
íà ðåâåðñèâíó ñìóãó,
äå ç³òêíóâñÿ ç àâòîìî-
á³ëåì, ïîò³ì îáèäâ³ ìà-
øèíè ïðîòàðàíèëè ³í-
øèõ ó÷àñíèê³â ðóõó.
Íàñë³äêè àâàð³¿ ñïðè-
÷èíèëè áàãàòîê³ëîìåò-
ðîâ³ ïðîáêè íà Òðî-
ºùèí³ äàëåêî â³ä ì³ñöÿ
ïîä³¿

Ñòîëè÷íà âëàäà ðîçðîáëÿº
Êîìïëåêñíó ïðîãðàìó 
ùîäî ðîçâ’ÿçàííÿ 
òðàíñïîðòíèõ ïðîáëåì ì³ñòà
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Ïðîåêò “Åëåêòðîííà ë³êàðíÿ”
ñòàðòóâàâ âîñåíè 2005 ðîêó. Éî-
ãî ìåòîþ ñòàëî ñòâîðåííÿ ³íôîð-
ìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿ ñèñòåìè àâ-
òîìàòèçàö³¿ âñ³õ óêðà¿íñüêèõ ë³êà-
ðåíü. Ïðîåêò óäàâñÿ òîìó, ùî
êë³í³êà ¹ 12 òà êîìïàí³ÿ “Ñîôò-
ëàéí” âèãðàëè òåíäåð “Ñòâîðåí-
íÿ ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿
ñèñòåìè “Åëåêòðîííà ë³êàðíÿ”.
Íàä âò³ëåííÿì ïðîãðàìè ïðàöþ-
âàëè äâà ðîêè, ¿¿ áþäæåò ñòàíî-
âèâ 800 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Íèí³ ó ìå-
äè÷íîìó çàêëàä³ âæå àâòîìàòèçî-
âàíî 3 ïîâåðõè ç 12. Çîêðåìà,
ïðèéìàëüíå â³ää³ëåííÿ, õ³ðóðã³ÿ,
ä³àãíîñòè÷íå â³ää³ëåííÿ (ÓÇÄ,
åíäîñêîï³ÿ, ðåíòãåíîãðàô³ÿ). Òà-

êîæ ³íôîðìàö³éíèìè ñèñòåìàìè
îáëàäíàíî ðîáî÷å ì³ñöå ãîëîâíî-
ãî ë³êàðÿ òà éîãî çàñòóïíèêà.
Ïëàíóþòü çàáåçïå÷èòè êîìï’þ-
òåðàìè ðîáî÷³ ì³ñöÿ ìåäñåñòåð,
ðîçâèâàòè åëåêòðîííèé ñàéò êë³-
í³êè òà âïðîâàäèòè íîâ³òíº íà-
ïðàâëåííÿ — òåëåìåäèöèíó.

“Ùîðîêó â íàøó ë³êàðíþ ïî-
òðàïëÿº ìàéæå 20 òèñÿ÷ ïàö³ºí-
ò³â,— êàæå çàñòóïíèê ãîëîâíîãî
ë³êàðÿ êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷-
íî¿ ë³êàðí³ ¹ 12 Ñåðã³é Äèí-
äàð.— Íà êîæíîãî ç íèõ òðåáà
çàâåñòè ³ñòîð³þ õâîðîáè, ó ÿê³é
íàë³÷óºòüñÿ ìàéæå 150-200 ïàðà-
ìåòð³â. ²íîä³ âèÿâëÿºòüñÿ, ùî
ïåðñîíàëüí³ äàí³ ïàö³ºíòà (ïàñ-

ïîðòí³ äàí³, â³ê, ñòàòü), ÿêèé ïðî-
â³â ó ë³êàðí³ äîáó, â ð³çíèõ ì³ñ-
öÿõ â³äì³÷àþòü äî 20 ðàç³â. À ïðè
òàê³é ê³ëüêîñò³ ïåðåïèñóâàíü ëåã-
êî ìîæíà äîïóñòèòè ïîìèëêó.
Íåòî÷íîñò³ â íàø³é ñïðàâ³ äîðî-
ãî êîøòóþòü, à çà äîïîìîãîþ àâ-
òîìàòèçàö³¿ òàêèõ ïîìèëîê ìîæ-
íà óíèêíóòè”.

Åêñïåðòè ââàæàþòü, ùî ââåäåí-
íÿ ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿
ñèñòåìè äîçâîëèòü çìåíøèòè ë³-
êàðñüê³ ïîìèëêè íà 95 %, ùî âäå-
ñÿòåðî ïðèñêîðèòü ðîáîòó ìåäè-
êà. Ë³êàð ç âëàñíîãî êàá³íåòó ìî-
æå çàéòè â ²íòåðíåò, ä³çíàòèñÿ
ïðî ñó÷àñí³ ìåòîäèêè ë³êóâàííÿ
õâîðîá, íîâ³òí³ ïðåïàðàòè òîùî.
Â óìîâàõ àâòîìàòèçàö³¿ ìåäè÷íèé
ïðàö³âíèê îòðèìóº ðåçóëüòàòè
àíàë³ç³â óæå ÷åðåç ï³âòîðè õâèëè-
íè ï³ñëÿ çäà÷³ ¿õ ïàö³ºíòîì.

Âñ³ äàí³ ïðî õâîðèõ çáåð³ãàòè-
ìóòü öåíòðàë³çîâàíî, ç âèñîêèì
ñòóïåíåì çàõèùåíîñò³ â³ä íåñàí-
êö³îíîâàíîãî äîñòóïó òà âòðàòè
³íôîðìàö³¿. Â³äòåïåð ïàö³ºíò îò-
ðèìóâàòèìå ÷èòàáåëüíó óí³ô³êî-
âàíó âèïèñêó ç ìàêñèìàëüíî
ïîâíîþ ³íôîðìàö³ºþ ïðî ïðîâå-
äåí³ äîñë³äæåííÿ, ïðîöåäóðè,
îïåðàö³¿ ³ ò. ³í.

Ä³òåé-³íâàë³ä³â
â³äïðàâëÿòü 
íà êóðñè
Ì³ñüêà âëàäà ïîîá³öÿëà â³äêðèòè
â³ää³ëåííÿ ðàííüî¿ ñîö³àëüíî-ìåäè÷íî¿
ðåàá³ë³òàö³¿ ó êîæíîìó ðàéîí³
Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора заст пни олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації Ірена Кільчиць а провела нарад з пред-
ставни ами районних державних адміністрацій. Ради-
лися з привод започат вання в столиці низ и центрів
для ранньої соціально-медичної реабілітації дітей-інва-
лідів. Ірена Кільчиць а запропон вала створити їх
ожном районі міста й вивести на рівень відділення,
я е мин ло о тижня від рили в Солом'янсь ом районі.

Íà âàðòó âèéøëà 
“Åëåêòðîííà ë³êàðíÿ”
Íîâà ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íà ñèñòåìà âðÿòóº 
â³ä áàãàòüîõ ë³êàðñüêèõ ïîìèëîê

Ïîë³êë³í³êà ìàéáóòíüîãî
çàëèøèëàñÿ â ìèíóëîìó
Öåíòðàëüíèé äèòÿ÷èé ë³êóâàëüíèé çàêëàä
Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ñòðàæäàº â³ä ïîä³ëó
áþäæåòíèõ ãðîøåé
Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Учора ореспонденти "Хрещати а" роз-
почали рейд столичними медичними
становами. Поб вали насамперед
Центральній дитячій районній полі лініці
Голосіївсь о о район , я десятиріччя
том називали становою майб тньо о.
Нині вона має жалю ідний ви ляд.

Íà â³äêðèòòÿ ïîë³êë³í³êè, ÿêà á ìîãëà îá’ºäíàòè
â îäíîìó ïðèì³ùåíí³ âñ³ ñëóæáè, ëàáîðàòîð³¿ òà â³ä-
ä³ëåííÿ íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, ìåøêàí-
ö³ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ñòîëèö³ ÷åêàëè ç 1990-õ ðî-
ê³â. Òàêà íàãîäà ¿ì âèïàëà ëèøå ó 1996. Ñàìå òîä³,
7 áåðåçíÿ, ï’ÿòèïîâåðõîâó áóäîâó íà âóëèö³ Ãîëî-
ñ³¿âñüê³é, 53 ì³ñöåâ³ æèòåë³ íàçâàëè ïîë³êë³í³êîþ
ìàéáóòíüîãî: ïðîñòîð³ êàá³íåòè, ñó÷àñíå, ÿê íà òîé
÷àñ, îáëàäíàííÿ, òà íîó-õàó â³ä êîëèøíüî¿ ñòîëè÷-
íî¿ âëàäè — áàñåéí òà ñïåë³î-êàá³íåò (ïðèì³ùåí-
íÿ, ó ÿêîìó â³äòâîðåíî ïîâ³òðÿ ñîëÿíèõ øàõò) âðà-
çèëè áàãàòüîõ. Çãîäîì, êîëè ïðèñòðàñò³ íàâêîëî íî-
âèíè âëÿãëèñÿ, à ë³êàð³ ïî÷àëè ïðàöþâàòè ó çâè÷-
íîìó ðåæèì³, ïðî óñòàíîâó ìàéæå çàáóëè.

Çà 12 ðîê³â ³ñíóâàííÿ ïîë³êë³í³êè òóò íå ïðîâî-
äèëîñü àí³ ðåìîíòó, àí³ ïåðåîáëàäíàííÿ êàá³íåò³â.
Íàðàç³ ùå íåñòàðà áóä³âëÿ ðîçñèïàºòüñÿ ïðîñòî íà
î÷àõ. Ìèíóëîãî ðîêó ç áþäæåòó Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéî-
íó íà ¿¿ ïîòðåáè âèä³ëèëè ëèøå 560 òèñÿ÷ ãðí. Öèõ
êîøò³â âèñòà÷èëî íà ïåðåîñíàùåííÿ ëàáîðàòîð³¿ òà
ðåìîíò ïåðøîãî ïîâåðõó.

Áþäæåòîì-2007 âèäàòêè íà ïîòðåáè óñòàíîâè
çðîñëè äî 2 ìëí. 60 òèñÿ÷ ãðí. “Âèñòà÷èëî” íà
ðåìîíò 3 òà 4 ïîâåðõó (420 òèñ. ãðí) òà íà ï³äãî-
òîâêó äî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó (70 òèñ. ãðí). Ïðî
óêð³ïëåííÿ ôàñàäó òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå çà-
áåçïå÷åííÿ ïîë³êë³í³êè ÷îìóñü í³õòî òàê ³ íå çãà-
äàâ. ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ãîëîâíèé ë³êàð
ÖÄÐÏ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó Îëåã Êîïèëîâ, ñòà-
íîì íà 1 âåðåñíÿ ³ç çàçíà÷åíî¿ ñóìè íà ïîòðåáè
ïîë³êë³í³êè óæå âèòðà÷åíî 900 òèñ. ãðí — ðåø-
òó, ùî ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 1 ìëí 100 òèñ. ãðí,

8-é ðàéîí ìàº îñâî¿òè äî 15 ëèñòîïàäà 2007 ðî-
êó. ßê öå ðîáèòèìóòü, íåâ³äîìî.

Íà ïî÷àòêó ðîêó ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíèêîì “ìå-
äè÷íèõ” êîøò³â ó ðàéîí³ áóâ Â³òàë³é Ìîõîðºâ. Ñà-
ìå ÷åðåç éîãî ðóêè çàçíà÷åí³ êîøòè äî óñòàíîâè äî-
õîäèëè ç³ “ñêðèïîì”. 8 ñåðïíÿ â³í óòðàòèâ ïîñàäó,
íèí³ ïåðåáóâàº íà á³ðæ³ ïðàö³. “Òåïëå” ì³ñöå íàðà-
ç³ îá³éìàº Ãåííàä³é Áîäàðåöüêèé, ÿêîìó ïðîáëåìè
óñòàíîâè, ïåâíî, òàêîæ “ïàðàëåëüí³”. Ïàí Áîäà-
ðåöüêèé ñïðîì³ãñÿ ëèøå ÿêîñü â³äðåìîíòóâàòè ïî-
âåðõè ë³êàðí³ òà ïðèäáàòè îäèí àïàðàò ÓÇÄ. Çàÿâ-
ëåíèé íèì êîñìåòè÷íèé, àëå í³ÿê íå êàï³òàëüíèé
ðåìîíò áóä³âë³ ìîæóòü íå âñòèãíóòè çðîáèòè äî çà-
çíà÷åíî¿ äàòè, êîëè êîøòè ìàþòü áóòè îñâîºí³. ßñ-
íî îäíå: â³ä ³ãîð ç áþäæåòíèìè êîøòàìè ñòðàæäà-
òèìóòü ³ ïàö³ºíòè, ³ ïåðñîíàë ïîë³êë³í³êè

Про регулювання граничних торговельних
надбавок (націнок) на лікарські засоби 

і вироби медичного призначення
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1292

від 2 липня 2002 року
Зареєстровано в Київському міському управлінні юстиції 

11 липня 2002 року за № 51/434

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548
“Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів
міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”, наказу Міністерства охорони здо%
ров’я України, Міністерства економіки, з питань європейської інтеграції України
від 03.12.2001 № 480/294 “Про затвердження Переліку вітчизняних та імпортних
лікарських засобів і виробів медичного призначення, ціни на які підлягають дер%
жавному регулюванню”:

Ó Êèºâ³ ìåøêàº ïîíàä 8 òèñÿ÷
ä³òåé-³íâàë³ä³â äî 18 ðîê³â. Ç íèõ
1500 — ç çàõâîðþâàííÿìè íåðâî-
âî¿ ñèñòåìè, ìàéæå 1000 õâîð³þòü
íà öåðåáðàëüíèé ïàðàë³÷. Áåç äî-
ïîìîãè äîðîñëèõ òàê³ ä³òè îá³éòè-
ñÿ íå ìîæóòü. Ó á³ëüøîñò³ âèïàä-
ê³â âîíè ç íåïîâíèõ ñ³ìåé (áàòü-
êè ÷àñòî êèäàþòü õâîðèõ ìàëÿò),
òîæ äîãëÿäàòè ¿õ äîâîäèòüñÿ ìà-
ìàì. Òà õâîðèì ä³òÿì, îêð³ì áàòü-
ê³âñüêî¿ òóðáîòè, ïîòð³áíå ùå é
ë³êóâàííÿ.

Â³ää³ëåííÿ ðàííüî¿ ðåàá³ë³òàö³¿
ä³òåé, õâîðèõ íà öåðåáðàëüíèé ïà-
ðàë³÷, ðîçóìîâîâ³äñòàëèõ òà ç óðà-
æåííÿì íåðâîâî¿ ñèñòåìè äàñòü
çìîãó ìàëþêàì â³êîì äî 7 ðîê³â
ïðîéòè êóðñ ë³êóâàííÿ, à ¿õí³ì
áàòüêàì — âëàøòóâàòèñÿ íà ðîáî-
òó é ïîâåðíóòèñÿ äî àêòèâíîãî
æèòòÿ. Íåùîäàâíî òàêå â³ää³ëåí-
íÿ â³äêðèëè ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ñòîëèö³. Íèí³ æ çàñòóïíèê
ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ²ðåíà Ê³ëü÷èöü-
êà çàïðîïîíóâàëà ñòâîðèòè ïîä³á-
í³ öåíòðè ó êîæíîìó ðàéîí³.

Íèí³ ó ñòîëèö³ 8 ðåàá³ë³òàö³é-
íèõ öåíòð³â, äå ë³êóþòüñÿ 150 ä³-

òåé (íåìàº ëèøå ó Äí³ïðîâñüêîìó
òà Äåñíÿíñüêîìó ðàéîíàõ). Ó Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîí³ ïèòàííÿ ñòâî-
ðåííÿ òàêîãî â³ää³ëåííÿ ðîçãëÿäà-
þòü óæå ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ðîê³â.
Íàðàç³ äëÿ öåíòðó âæå âèä³ëèëè
ïðèì³ùåííÿ, äå ìàþòü çðîáèòè ðå-
ìîíò. Ïîêè ùî ä³òåé-³íâàë³ä³â âî-
çÿòü äî Äàðíèöüêîãî â³ää³ëåííÿ
ðåàá³ë³òàö³¿, ùî, çâè÷àéíî, íåçðó÷-
íî í³ áàòüêàì, í³ ïåäàãîãàì öåí-
òðó, êîòðèé ïåðåïîâíåíèé.

Íà ó÷îðàøí³é íàðàä³ âèð³øèëè
ñòâîðèòè ì³æðàéîíí³ öåíòðè ðàí-
íüî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ íà êøòàëò òåðèòî-
ð³àëüíî-ìåäè÷íèõ îá’ºäíàíü ñòî-
ëèö³ (ÒÌÎ). ßê êðàùå öå çðîáè-
òè, ãîëîâè ÒÌÎ òà çàñòóïíèêè ãî-
ë³â ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é ìàþòü
ïîâ³äîìèòè çà äâà òèæí³. Íàñòóï-
íîãî òèæíÿ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà ïðî-
âåäå âè¿çíó íàðàäó â Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³, íà ÿê³é ïðîäåìîí-
ñòðóº íîâå â³ää³ëåííÿ ðàííüî¿ ðå-
àá³ë³òàö³¿ äëÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â. Òà-
êîæ íåâäîâç³ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ñòîëèö³ (íà âóë. Òåë³ãè, 37-
ã) ïëàíóþòü â³äêðèòè ì³ñüêèé
öåíòð ñîö³àëüíî-ìåäè÷íî¿ ðåàá³ë³-
òàö³¿ äëÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â

Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Учора представни и медичної ал зі та провідних
омп'ютерних омпаній розповіли про впровадження
в иївсь ій місь ій лініці № 12 інформаційно-аналі-
тичної системи "Еле тронна лі арня". Відтепер части-
на відділень за лад обладнана с часними інформа-
ційними техноло іями. Подібна про рама автоматиза-
ції по ли ана позбавити медичних працівни ів від р -
тинної роботи з паперами та звести до мінім м по-
мил и в діа ностиці.

1. Âñòàíîâèòè:
1.1. Ãðàíè÷íèé ð³âåíü ïîñòà÷àëü-

íèöüêî-çáóòîâî¿ íàäáàâêè (íàö³íêè)
ñóá’ºêòàì ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ íà â³ò÷èçíÿí³ òà ³ìïîðòí³ ë³êàðñüê³
çàñîáè ³ âèðîáè ìåäè÷íîãî ïðèçíà-
÷åííÿ, ö³íè íà ÿê³ ï³äëÿãàþòü äåð-
æàâíîìó ðåãóëþâàííþ íà ð³âí³ íå âè-
ùå í³æ 5 â³äñîòê³â îïòîâî¿ ö³íè âè-
ðîáíèêà (ìèòíî¿ âàðòîñò³).

Â ðàç³ ïåðåâèùåííÿ âèòðàò ð³âíÿ
âñòàíîâëåíî¿ ãðàíè÷íî¿ íàäáàâêè (íà-
ö³íêè) ñóá’ºêòè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ³ìïîðòîì ë³-
êàðñüêèõ çàñîá³â ³ âèðîá³â ìåäè÷íî-
ãî ïðèçíà÷åííÿ àáî ïåðøèé îïòîâèé
ïîêóïåöü â³ò÷èçíÿíèõ ë³êàðñüêèõ çà-
ñîá³â ³ âèðîá³â ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ, íàäàþòü â³äïîâ³äí³ ðîçðàõóíêè
ð³âíÿ ãðàíè÷íî¿ íàäáàâêè (íàö³íêè) â
ìåæàõ íå âèùå 10 â³äñîòê³â îïòîâî¿
ö³íè âèðîáíèêà (ìèòíî¿ âàðòîñò³) íà
ïîãîäæåííÿ äî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü
ö³íîâî¿ ïîë³òèêè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

1.2. Ãðàíè÷íèé ð³âåíü ðîçäð³áíî¿
íàäáàâêè (íàö³íêè) íà ë³êàðñüê³ çà-
ñîáè ³ âèðîáè ìåäè÷íîãî ïðèçíà-
÷åííÿ, ö³íè íà ÿê³ ï³äëÿãàþòü äåð-
æàâíîìó ðåãóëþâàííþ, ùî ðåàë³-
çóþòüñÿ íàñåëåííþ ÷åðåç àïòå÷íó
ìåðåæó íà ð³âí³ íå âèùå í³æ 25 â³ä-
ñîòê³â îïòîâî¿ ö³íè âèðîáíèêà (ìèò-
íî¿ âàðòîñò³).

1.3. Ãðàíè÷íèé ð³âåíü ðîçäð³áíî¿
íàäáàâêè (íàö³íêè) íà ë³êàðñüê³ çàñî-
áè ³ âèðîáè ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ,

ö³íè íà ÿê³ ï³äëÿãàþòü äåðæàâíîìó
ðåãóëþâàííþ, ùî ïðèäáàâàþòüñÿ äåð-
æàâíèìè òà êîìóíàëüíèìè çàêëàäà-
ìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ çà áþäæåòí³
êîøòè ç âðàõóâàííÿì ïîñòà÷àëüíèöü-
êî-çáóòîâî¿ íàäáàâêè (íàö³íêè) íà
ð³âí³ íå âèùå í³æ 10 â³äñîòê³â îïòî-
âî¿ ö³íè âèðîáíèêà (ìèòíî¿ âàðòîñò³).

1.4. Çàëèøêè ë³êàðñüêèõ çàñîá³â ³
âèðîá³â ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ, ö³-
íè íà ÿê³ ï³äëÿãàþòü äåðæàâíîìó ðå-
ãóëþâàííþ òà côîðìîâàí³ äî ïðèé-
íÿòòÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ (ï.1.1-1.3)
íå ïåðåîö³íþþòüñÿ äî ¿õ íîâîãî íàä-
õîäæåííÿ.

2. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè
÷èíí³ñòü, ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
24.04.97 ¹ 528 “Ïðî ðåãóëþâàííÿ
ö³í íà ë³êàðñüê³ çàñîáè ³ âèðîáè ìå-
äè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ”, â³ä 06.02.98
¹ 222 “Ïðî âñòàíîâëåííÿ ãðàíè÷-
íîãî ð³âíÿ ïîñòà÷àëüíèöüêî-çáóòî-
âî¿ íàäáàâêè (íàö³íêè) íà ë³êàðñüê³
çàñîáè” òà â³ä 06.02.98 ¹ 224 “Ïðî
âñòàíîâëåííÿ ãðàíè÷íèõ ð³âí³â òîð-
ãîâåëüíèõ íàäáàâîê (íàö³íîê) ñóá’-
ºêòàì ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
íà â³ò÷èçíÿí³ òà ³ìïîðòí³ ë³êàðñüê³
çàñîáè ³ âèðîáè ìåäè÷íîãî ïðèçíà-
÷åííÿ”.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóï-
íèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³-
ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Î. ÎÌÅËÜ×ÅÍÊÎ

Дитяча полі ліні а здатна не лише лі вати, а й алічити
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Îëüãà Áîãîìîëåöü çíîâó 
ïîòðàïèëà äî òþðìè

Îëüãà Áîãîìîëåöü — àâòîð òà
âèêîíàâèöÿ ñó÷àñíèõ òà ñòàðîâèí-
íèõ óêðà¿íñüêèõ ðîìàíñ³â, íàïè-
ñàíèõ íà â³ðø³ Ë³íè Êîñòåíêî, Âà-
ñèëÿ Ñòóñà, Ìèêîëè Â³íãðàíîâ-
ñüêîãî, ßðîñëàâà Ëåñ³âà, ªâãåíà
Ñâåðñòþêà, Îëåíè Òåë³ãè. ×èìà-
ëî ó ðåïåðòóàð³ é âëàñíèõ òâîð³â.
Íàéâäÿ÷í³øèìè ¿¿ ñëóõà÷àìè º
ìåøêàíö³ âèïðàâíèõ òà âèõîâíèõ
êîëîí³é Óêðà¿íè: ðàçîì ³ç Äåðæàâ-
íèì äåïàðòàìåíòîì ³ç âèêîíàííÿ
ïîêàðàíü Îëüãà Áîãîìîëåöü ïðî-
âîäèòü â öèõ óñòàíîâàõ êîíöåðòè.
Óæå âøîñòå ïàí³ Áîãîìîëåöü â³ä-
â³äóº ð³çí³ âèïðàâí³ òà âèõîâí³ êî-
ëîí³¿. Ïîçàâ÷îðà âîíà ïîáóâàëà â
îäåñüê³é ×îðíîìîðñüê³é æ³íî÷³é
âèïðàâí³é êîëîí³¿ ¹ 74 òà ñë³ä÷î-
ìó ³çîëÿòîð³ ¹ 21.

“Ñïðàâà, ÿêîþ ÿ çàéìàþñÿ, öå
íå á³çíåñ. Ìèñòåöòâî ë³êóâàííÿ,
çàñíîâàíå íà ñï³â÷óòò³, ëþáîâ³ òà
ðîçóì³íí³ áëèæíüîãî, áàéäóæå,
ÿêèé â íüîãî ñîö³àëüíèé ñòàòóñ,
í³ÿê³ ãðîø³ íå çàì³íÿòü. Öå, ïî-
â³ðòå, íå êóïèø”,— ñêàçàëà Îëüãà
Áîãîìîëåöü.

“Ñïåöêîíòèíãåíò”, ùî ó÷îðàø-
íüîãî âå÷îðà ç³áðàâñÿ ó áóäèíêó
êóëüòóðè êîëîí³¿, ñïðèéíÿâ ñïî-

÷àòêó âèñòóï ñï³âà÷êè íå äîñèòü
ñõâàëüíî: ï³ñëÿ òÿæêî¿ ðîáî÷î¿ çì³-
íè æ³íêàì íå äóæå é õîò³ëîñÿ êà-
ÿòèñÿ òà “ðîçêðèâàòè äóøó”. Âò³ì,
âèêîíàâèö³ ïðîíèêëèâèìè ï³ñíÿ-
ìè òà áåñ³äàìè ³ç çàëîì âäàëîñÿ
ìàéæå íåìîæëèâå: çãîäîì ó áàãà-
òüîõ çàñóäæåíèõ íà î÷àõ âèñòóïè-
ëè ñëüîçè. Òîðêíóâøèñü ï³ñíåþ
íàéïîòàºìí³øîãî, æ³íî÷îãî, Îëü-
ãà Áîãîìîëåöü âèêëèêàëà ó çàñó-
äæåíèõ ùèð³ åìîö³¿. ¯õíº òðîõè
çâåðõíº ñòàâëåííÿ äî “âîëüíî¿”
çì³íèëîñÿ íà â³äâåðò³ òà áóðõëèâ³
îïëåñêè.

Íà çàïèòàííÿ êîðåñïîíäåíòà
“Õðåùàòèêà”, íàâ³ùî ïàí³ Áîãî-
ìîëåöü òîé “ãîëîâíèé á³ëü”, âè-
êîíàâèöÿ ïîÿñíèëà, ùî ñëàâåò-
íèé ð³ä Áîãîìîëüö³â íå îìèíóëà
äîëÿ êàòîðã òà öàðñüêèõ òþðåì. ̄ ¿
ïðàùóðè ñèä³ëè é ó Ëóê’ÿí³âñüê³é
â’ÿçíèö³, é ó Òîáîëüñüêèõ òàáî-
ðàõ. Âò³ì, òîä³ öå áóëè ³íø³ ÷àñè.
Íàñòàâëÿþ÷è íà ïóòü ³ñòèíè ñó-
÷àñíèõ “êàòîðæàí”, Îëüãà Áîãî-
ìîëåöü íèí³ áàæàº ¿ì ëèøå îäíî-
ãî: í³êîëè íå ïîâòîðèòè ìèíóëèõ
ïîìèëîê ³ ÿêíàéøâèäøå ïîâåð-
íóòèñÿ äî ðîäèí òà íîðìàëüíîãî,
ëþäñüêîãî æèòòÿ

Ñüîãîäí³ âèïîâíþºòüñÿ 
47 ðîê³â óêðà¿íñüê³é
ïèñüìåííèö³ 
Îêñàí³ ÇÀÁÓÆÊÎ
З днем народження її привітав олова

Спіл и творчої молоді У раїни Сер ій ТЕ-
РЕПИЩИЙ:

— Öå íîâèé êëàñèê óêðà¿íñüêî¿ êóëüòó-
ðè, ë³òåðàòóðè, íîâèé ïîäèõ â óêðà¿íñüê³é
ñâ³äîìîñò³. Ìè ùèðî â³òàºìî Îêñàíó Çà-
áóæêî ç äíåì íàðîäæåííÿ ³ áàæàºìî ö³-
êàâèõ ïðîåêò³â, ùîá äèâóâàëà ÷èòà÷³â, ÿê öå ðîáèëà ðàí³øå, ³ òâîðè-
ëà äóõîâí³ñòü. Òàêîæ çè÷èìî âò³ëþâàòè äóìêó â³÷íîñò³, ÿê âîíà âì³º,
äëÿ òîãî, àáè ìàéáóòíº ïîêîë³ííÿ çãàäàëî íàñ íå ëèøå çà “Ìàêäî-
íàëüäñàìè” ³ ïîë³òè÷íèìè ÷âàðàìè, à é çà òàêèìè ìèòöÿìè, ÿê Îêñà-
íà Çàáóæêî.

Свої вітальні слова с азав дире тор алереї “РА” Андрій ТРИЛІ-
СЬКИЙ:

— Áàéäóæå, êèì º æ³íêà — ïèñüìåííèêîì, ïîë³òèêîì, âîä³ºì òðàì-
âàþ ÷è êèìîñü ³íøèì. ¯é çàâæäè ïîòð³áíî áàæàòè ëþáîâ³ òà ùàñòÿ.
×îãî ÿ ³ çè÷ó Îêñàí³ Çàáóæêî.

Р бри веде Гри орій КАРАВАЄВ

ДД ЕЕ НН ЬЬ   НН АА РР ОО ДД ЖЖ ЕЕ НН НН ЯЯ

Голос Оль и Бо омолець
здатен розтопити навіть

найчерствіші д ші

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”
Êè¿â — Îäåñà

Позавчора в одесь ій Чорноморсь ій жіночій виправній
олонії № 74 та слідчом ізоляторі № 21 відб вся бла-
одійний онцерт деп тата Київради, олови постійної
омісії з питань охорони здоров'я та соціально о за-
хист Оль и Бо омолець-Шереметьєвої. Т ри місця
позбавлення волі для деп тата стали же традиційни-
ми. Своїми вист пами співач а пра не донести до за-
с джених за альнолюдсь і цінності.

Äåïóòàò Êè¿âðàäè äàëà êîíöåðò 
ó æ³íî÷³é âèïðàâí³é êîëîí³¿

Þð³é Ëóöåíêî
çàäîâîëüíèâ áàáó
Ïàðàñêó
Ïîë³òèê äâ³÷³ ïîáóâàâ íà Îáîëîí³, 
ïðîòå ïîâåðíóâñÿ áåç ÷îá³ò

Íåëåãêèé ðîáî÷èé äåíü ïî-
ë³òè÷íîãî àã³òàòîðà Þð³é Ëó-
öåíêî ðîçïî÷àâ íà ðèíêó ïî-
áëèçó ñòàíö³¿ ìåòðî “Ì³íñüêà”.
Çá³ð æóðíàë³ñò³â áóëî îãîëî-
øåíî íà 12-òó ãîäèíó. Õî÷à
ïîë³òèê çàï³çíèâñÿ õâèëèí íà
ï’ÿòíàäöÿòü, éîìó öå ïðîáà÷è-
ëè. Àäæå ïîñïîñòåð³ãàòè, ÿê ³ç
ï³äçåìíîãî ïåðåõîäó âèéäå
åêñ-ì³í³ñòð âëàñíîþ ïåðñî-
íîþ, áóëî äîâîë³ ö³êàâî. Çà-
çâè÷àé “ñàìîîáîðîíåöü” â³ä-
äàº ïåðåâàãó íåäåøåâèì ³íî-
ìàðêàì. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî â ìåò-
ðî ïàí Ëóöåíêî ¿äå íå âïåðøå.
Ï³âðîêó òîìó, ùå äî ïî÷àòêó
âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿, â³í ¿çäèâ ³ç
ñèíîì íà Ïåòð³âêó.

Ïîáà÷èâøè ïëàòîñïðîìîæíî-
ãî ïîë³òèêà, òîðãîâö³ íà ðèíêó
ïîáëèçó ìåòðî çàñÿÿëè íåï³ä-
ðîáíîþ ðàä³ñòþ. ² îäðàçó æ çà-
ïðîïîíóâàëè éîìó ïðèäáàòè ÷î-
áîòè. Ïðîòå ï³äòðèìàòè â³ò÷èç-
íÿíîãî ïðàö³âíèêà ïðèëàâêà
Þð³é Ëóöåíêî íå çàõîò³â. Ìîâ-
ëÿâ, “äî çèìè ùå äàëåêî”. ²íø³
ïðîïîçèö³¿ êèÿíîê “çäîðîâèé
áè÷îê”, ÿê íàçâàëà éîãî îäíà ³ç
æ³íîê, âçàãàë³ ïðî³ãíîðóâàâ.
Çîêðåìà, ïðîõàííÿ ïîñïðèÿòè â
òîìó, ùîá çðîáèëè ï³äëîãó â
øêîë³, Þð³é Ëóöåíêî âçàãàë³
“íå ïî÷óâ”. “Áàòüêè ä³òåé âæå
âòîìèëèñÿ çäàâàòè ãðîø³ íà ðå-
ìîíò”,— ïîÿñíèëà ìîëîäà ìàìà
“Õðåùàòèêó”.

Òðàäèö³éíî Þð³é Ëóöåíêî ö³-
êàâèâñÿ ö³íàìè íà ì’ÿñî, ïðîòå
êóïóâàòè òàêîæ íå ñòàâ. “Î, âæå

36, à íåùîäàâíî áóëî 28-30”,—
ñêàçàâ ïàí Ëóöåíêî. Ïðîäàâåöü
â³äïîâ³ëà, ùî ö³íè ð³çí³. Âî÷å-
âèäü, ó ¿äàëüí³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè
âîíè ïîë³òèêîâ³ ïîäîáàþòüñÿ
á³ëüøå, àí³æ íà ðèíêó, òîìó çà-
ðîáèòè ì’ÿñíèêàì íå âäàëîñÿ
òàê ñàìî, ÿê ³ ïðîäàâöÿì ÷îá³ò.

“Êàæå, ùî õî÷å, ³ áðåøå, ùî
õî÷å. Â³í çà öå ãðîø³ îòðèìóº.
ß ìàþ òðèäöÿòü ðîê³â òðóäîâî-
ãî ñòàæó ³ ìóøó ãîòóâàòè îá³äè
äëÿ àäì³í³ñòðàö³¿ ðèíêó”,— ³ç
ñóìîì ñêàçàëà Íàä³ÿ ¥óäçü, êî-
ìåíòóþ÷è æóðíàë³ñòàì ê³ëüêàõ-
âèëèííó ðîçìîâó ç ïîë³òèêîì.
Äîñòóêàòèñÿ äî ñåðöÿ ïðîñòîãî
íàðîäó ãîëîâíîìó “íóíñ³âöþ”
âñå í³ÿê íå âäàâàëîñÿ. Ïàñàæ³
Þð³ÿ Ëóöåíêà ïðî òå, ùî â³í â
àã³òàö³éíèõ ïî¿çäêàõ Óêðà¿íîþ
âèòðà÷àº âëàñí³ êîøòè, ÿê³ çà-
îùàäèâ, ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³
ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ, âè-
êëèêàëè â³äâåðòèé ñì³õ ó ïðè-
ñóòí³õ. Òîæ ïîë³òèêó äîâåëîñÿ
âèçíàòè, ùî ³ ãðîø³ á³çíåñìå-
í³â-ïðèõèëüíèê³â íå îìèíàþòü
éîãî ïàðò³éíî¿ êàñè.

Äèâíèì ñòàëî òå, ùî ñïðèÿëà
“ãàñòðîëÿì” ïàíà Ëóöåíêà íà
ðèíîê Îáîëîíñüêà ðàéäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³ÿ. Ïðèíàéìí³, çàñòóï-
íèê ãîëîâè Îáîëîíñüêî¿ ÐÄÀ
Â³êòîð Àðòåìåíêî áóâ ïðèñóò-
í³ì á³ëÿ ï³ä’¿çäó áóäèíêó, äå
ìåøêàº Îêñàíà Ïåòð³â — ìàòè
÷îòèðüîõ ä³òåé, ÿêà íà÷åáòî âè-
ïàäêîâî, êóïóþ÷è âèíîãðàä, çà-
ïðîñèëà Þð³ÿ Ëóöåíêà äîäîìó
â ãîñò³. Íàñïðàâä³ æóðíàë³ñòè

ïîì³òèëè, ùî âîíà î÷³êóâàëà ïà-
íà Ëóöåíêà ðàçîì ç éîãî ï³àð-
íèêàìè ùå äî ïîÿâè ïîë³òèêà
íà ðèíêó. Íà ì³ñö³ ãîñòþâàííÿ
Þð³ÿ Ëóöåíêà çàâ÷àñíî áóëî çà-
ì³íåíî ë³íîëåóì. Íà ïðîùàííÿ
ï³àðíèê ïàíà Ëóöåíêà ëþá’ÿçíî
ïîìàõàâ ðóêîþ áàãàòîä³òí³é ìà-
ì³. Ïðîòå æîäíî¿ äîïîìîãè æ³í-
ö³ íå ïîîá³öÿâ àí³ â³í, àí³ éîãî
øåô, ùî òàê ëþáèòü ãîâîðèòè
ïðî ñïðàâåäëèâ³ñòü. Õî÷åòüñÿ
ñïîä³âàòèñÿ, ùî õî÷ ÿêàñü ñîò-
íÿ ãðèâåíü ¿é ïåðåïàäå. Íà á³ëü-
øå ðîçðàõîâóâàòè íàâðÿä ÷è
âàðòî.

Ïîãîñòþâàâøè â îáîëîíö³â,
óâå÷åð³ Þð³é Ëóöåíêî çàïðî-
ñèâ êèÿí “äî ñåáå”. Ïîáëèçó
ñòàíö³¿ ìåòðî “Ì³íñüêà”, äå â³í
÷îìóñü íå çàõîò³â êóïóâàòè ÷î-
áîòè, âñòàíîâèëè ñöåíó, ç³ãíà-
ëè ñòóäåíò³â ç ïðàïîðàìè, ïðè-
âåçëè àðòèñò³â. Ò³, õòî áóâ òèæ-
äåíü òîìó íà àíàëîã³÷íîìó çà-
õîä³ íà Òðîºùèí³, íàâðÿä ÷è
ïîì³òèëè õî÷à á îäíó â³äì³í-
í³ñòü. Ï³àð-êîìàíäà Þð³ÿ Ëó-
öåíêà, âî÷åâèäü, âèð³øèëà, ùî
“ï³ïë ñõàâàº”, òî æ íàâ³ùî íà-
ïðóæóâàòèñÿ. Ñàì “ãåðîé” çíî-
âó çàï³çíèâñÿ íà ï³âãîäèíè, ùî,
âðàõîâóþ÷è çâè÷êè éîãî øå-
ôà — Ïðåçèäåíòà, âæå ìîæíà
íàçâàòè ïåâíèì ïðîãðåñîì. Ãî-
âîðèâ íåäîâãî, ïðîòå áàãàòî.
Òðàäèö³éíî ïðî îäíå ³ òå ñà-
ìå — ÷åñíó âëàäó, êðàùå æèò-
òÿ, âèáîðè òà ïåðåâèáîðè. Ñëó-
õàëà éîãî íàâ³òü áàáà Ïàðàñêà,
ÿêà â³ääàâàëà ïåðåâàãó ñï³ëêó-
âàííþ ïî ìîá³ëüíîìó òåëåôî-
íó. Ïðîòå ñàì ì³òèíã ¿é, ìà-
áóòü, ñïîäîáàâñÿ. Òàê ñàìî çà-
äîâîëåí³ ì³òèíãîì áóëè ³ êè¿â-
ñüê³ áîìæ³, êîòð³ íàçáèðàëè íå
îäíó ñîòíþ ïëÿøîê ç-ï³ä ïèâà.
Ñïîíñîðîì “ïèâíîãî ÷åìï³îíà-
òó”, íàïåâíå, âèñòóïèâ â³äîìèé
çàâîä “Îáîëîíü”, çåëåíèé ïðà-
ïîð ÿêîãî ãîðäî ìàéîð³â íàä
íàòîâïîì. Íà òâåðåçó ãîëîâó
Þð³ÿ Ëóöåíêà, ïåâíî, âæå íå
ñïðèéìàþòü

Àíäð³é ÑÅÐÏÀÍÎÊ, Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учорашній день лідер "Нашої У раїни — Народної са-
мооборони" Юрій Л цен о присвятив спіл ванню з
меш анцями Оболонсь о о район столиці. Вранці
політи відвідав рино поблиз станції метро "Мін-
сь а", а ввечері порад вав меш анців онцертом і
політичною ло надою. Попри всі старання політи а
задоволеною від йо о візит залишилася хіба що ба-
ба Парас а.

Колишній міністр традиційно ці авився цінами на м’ясо, а та ож традиційно нічо о не пив
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Íþ, ïîñòðèâàé
“Îãîëåíà” Òàìàðè é Îëåêñàíäðà Áàáàê³â ó “ß-ãàëåðå¿”
Îðèñÿ ÑÎÐÎÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У иївсь ій "Я- алереї"
новий прое т "О олена"
представили чора Тама-
ра й Оле сандр Баба .
О олити подр жжю х -
дожни ів вдалося не ли-
ше жіночі фі ри, а й
зв'язо між небом, зем-
лею та ольорами.

Ïîäðóææÿ Áàáàê³â — òàíäåì
äëÿ êè¿âñüêîãî âèñòàâêîâîãî
æèòòÿ íå íàäòî çâè÷íèé. Ïîëîò-
íà ñàìîãî Îëåêñàíäðà Áàáàêà
øàíóâàëüíèêè ç³ ñòàæåì ðàäøå
ãîòîâ³ ïîáà÷èòè â îäíîìó ðÿäó
ç ðîáîòàìè Òèáåð³ÿ Ñèëüâàø³,
Àíàòîë³ÿ Êðèâîëàïà, Ìèêîëè
Êðèâåíêà — îäíîäóìö³â òà ôóí-
äàòîð³â ëåãåíäàðíîãî “Æèâî-
ïèñíîãî çàïîâ³äíèêà”. À îñü éî-
ãî äðóæèíà — òî âæå çîâñ³ì ³í-
øèé ÷óäåðíàöüêèé òèï ÷è òî åò-
íîãðàô³â, ÷è òî ñêóëüïòîð³â,
êîòð³ óñå æèòòÿ ïðîâîäÿòü ó ñâî-
¿õ åêñïåäèö³ÿõ àáî íà ïëåíåðàõ,
ó ìîäíèõ ãàëåðåÿõ í³ÿêîâ³þòü, à
íà òå, ùîá áóòè çà÷èñëåíèìè äî
êàñòè òâîðö³â contemporary art,
óçàãàë³ í³êîëè íå íàâàæóþòüñÿ
ïðåòåíäóâàòè.

Òîæ í³÷îãî äèâíîãî, ùî éøëè
ïåðø³ â³äâ³äóâà÷³ ñàìå “íà Áàáà-
êà”, íå íàäòî ñïîä³âàþ÷èñü, ùî
ñêóëüïòóðí³ âèòâîðè éîãî äðó-
æèíè ñòàíóòü ÷èìîñü á³ëüøèì,

àí³æ òëî äëÿ ðîá³ò ìåòðà. ² çðî-
çóì³ëè, ùî ïîìèëèëèñÿ, ëåäâå
ïåðåñòóïèâøè ïîð³ã ãàëåðå¿.
Ñêîìïîíîâàíî âèñòàâêó òàê, ùî
ñïî÷àòêó ïåðåéìàºøñÿ ïåðåíîñ-
íèìè çíà÷åííÿìè íàçâè (îãîëå-
íà ôàêòóðà, ïðèðîäà), ³ ò³ëüêè
ïîò³ì, ïðîêëàâøè ñîá³ ìàðøðóò
ì³æ ïëåòåíèìè êðàñóíÿìè, òàêè
ä³ñòàºøñÿ ñïðàâæí³õ îãîëåíèõ —
óñ³õ îòèõ ÷îðíî-á³ëèõ ³ êîëüî-
ðîâèõ íþ, âèïèñàíèõ Îëåêñàí-
äðîì Áàáàêîì.

Âò³ì, Òàìàðà Áàáàê íà÷åáòî é
íå ï³äêðåñëþº, ùî ïðàöþº ñàìå
ç æ³íî÷èì ò³ëîì. Ç ëîçè, ç ïàòè-
ê³â, ç óñ³ëÿêîãî ñòîëÿðíîãî ìîò-
ëîõó âîíà ìàéñòðóº ñâî¿ îá’ºêòè,
êîòð³ íà ãîðîä³ ÷è ï³ä òèíîì âè-
ãëÿäàëè á îðãàí³÷í³øå, í³æ ó ãà-
ëåðå¿. Íåäîïëåòåíèé êîøèê,
ñõîæèé íà ñîíå÷êî. Êàâóíè, ãàð-
áóçè é äèí³, ç óñ³ìà âèïóêëîñòÿ-
ìè é óâ³ãíóòîñòÿìè, ñôîðìîâà-
íèìè ïðèðîäîþ. Âåëåòåíñüê³
êîìïîçèö³¿ ç êàâàëê³â â³äøë³ôî-
âàíîãî äåðåâà, ùî íàãàäóþòü
ïðîñòèðàäëà. Ùîïðàâäà, âàðòî
ëèøå òðîõè çì³íèòè îïòèêó, ³ çà-
ì³ñòü ãîðîäó é òèíó â³äêðèºòüñÿ
êîñìîñ: íå êàâóíè é ãàðáóçè, à
íåáåñí³ ò³ëà òà êîìåòè, íå ïðî-
ñòèðàäëà — à óëüòðàíîâ³ ðàäàðè,
íå ïàòèêè é ã³ëêè — à óí³âåð-
ñàëüíèé åêîëîã³÷íèé ìàòåð³àë,
ùî âêðèâàº êîñì³÷í³ êîðàáë³ òà
ñêàôàíäðè ïðèáóëüö³â.

Æ³íî÷îìó ò³ëó â ö³é ñèñòåì³,
äå êîñìîñ ïîñò³éíî ïåðåãóêóº-
òüñÿ ç ãîðîäîì, çàëèøàºòüñÿ

ðîëü ïîñåðåäíèêà ì³æ îáîìà ñâ³-
òàìè. Âåëåòåíñüêà òðèíîãà ³ñòî-
òà ç ðîçê³øíèìè ñòåãíàìè — íå
ò³ëüêè îïóäàëî é êîñì³÷íà ðà-
êåòà, à é æ³íî÷èé ïîðòðåò. Ïî-
ðó÷ ùå îäèí — çíîâ îïóäàëî é
ðàêåòà, à îò õàðàêòåð óæå çîâñ³ì

³íøèé: æ³íêà ç òàêèìè ôîðìà-
ìè çâåòüñÿ íå ðîêîâîþ, à âàì-
ïèðêîþ.

Çðåøòîþ, Îëåêñàíäð Áàáàê
ðîáèòü òå ñàìî: ÷åðåç ò³ëî íà ïî-
ëîòí³ çàíóðþºòüñÿ ó ãëèáèíè êî-
ëüîðó, íàìàãàþ÷èñü ãàðìîí³éíî

ïîºäíàòè çåëåíå ç ìàëèíîâèì, à
ðîæåâå ç áëàêèòíèì. Íàéö³êàâ³-
øå âèéøëî òàì, äå ïîºäíàòè
óçàãàë³ í³÷îãî íåìîæëèâî — ñà-
ìà ò³ëüêè ñåð³ÿ ç ÷îòèðüîõ ÷îð-
íî-á³ëèõ íþ âàðòà òîãî, áè çà-
â³òàòè íà âèñòàâêó ùå ðàç

Ìóçå¿ íå õî÷óòü 
ó ìàéäàííå ãåòòî

За інчення.
Почато на 1-й стор.

Êîíôë³êò ì³æ êè¿âñüêîþ õó-
äîæíüîþ ãðîìàäîþ òà ì³ñöåâèìè
îðãàíàìè âëàäè ðîçïî÷àâñÿ ùå
íàïðèê³íö³ 2006 ðîêó ç áàíàëüíî-
ãî ãðîøîâîãî ïèòàííÿ. Ðàéîíí³
äåðæàâí³ óñòàíîâè â³äìîâèëè ãà-
ëåðèñòàì. À òàêîæ äåÿêèì õóäîæ-
íèêàì, êîòð³ îðåíäóþòü ïðèì³-
ùåííÿ äëÿ ñâî¿õ ìàéñòåðåíü, ó
ïîäîâæåíí³ òåðì³íó îðåíäè. Ãî-
ëîâíèìè ïîòåðï³ëèìè ó ö³é ñïðà-
â³ âèÿâèëèñÿ íàéìà÷³ äâîõ ïðè-
ì³ùåíü íà Àíäð³¿âñüêîìó óçâîç³,
22 — äèðåêòîðè ãàëåðåé ªâãåí
Êàðàñü òà Â³êòîð Õàìàòîâ.

Çàïëàíîâàíà íà â÷îðà àêö³ÿ
â³äáóëàñÿ ç ³í³ö³àòèâè â³äðàçó
ê³ëüêîõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çà-
ö³é — êîì³òåòó “Êóëüòóðà ïðî-
òè âàíäàë³çìó”, ãðîìàäÿíñüêî¿
ìåðåæ³ “Îïîðà” òà ì³æíàðîäíî-
ãî ðóõó “²íòåðêóëüòóðà”. Çàïëà-
íîâàíèé áóâ íå ëèøå ì³òèíã íà
ìàéäàí³, à é ïîâíîö³ííèé ö³ëî-
äåííèé ñòðàéê óñ³õ õóäîæí³õ çà-
êëàä³â Êèºâà íà çíàê ïðîòåñòó
ïðîòè íàïàä³â íà êóëüòóðí³ ³í-
ñòèòóö³¿. Ùîïðàâäà, ³íôîðìàö³þ
ïðî ñòðàéê ðîçñèëàëè 17 âåðåñ-
íÿ ïðîòÿãîì äíÿ åëåêòðîííîþ
ïîøòîþ, òîæ á³ëüø³ñòü ïîòåí-
ö³éíèõ ó÷àñíèê³â àêö³¿ äîâ³ä-
àëèñÿ ïðî íå¿ ëèøå â÷îðà ó ðîç-
ìîâ³ ç êîðåñïîíäåíòîì “Õðåùà-
òèêà”.

Ïîïðè ùèð³ íàì³ðè îðãàí³çà-
òîð³â ì³òèíãó ïðèâåðíóòè óâàãó
ãðîìàäñüêîñò³, âëàäè òà ÇÌ², íà
çàêëèê â³äðåàãóâàëî ëèøå äâà äå-
ñÿòêè æóðíàë³ñò³â. Àí³ ÿñêðàâèé
ïåðôîðìàíñ ç òðåìá³òàìè ³ çà-
ÿ÷îþ ìàñêîþ, àí³ ñóì³ñí³ õîðî-
âîäè õóäîæíèê³â ç ïðåñîþ íå âè-
êëèêàëè î÷³êóâàíî¿ ðåàêö³¿. Ä³é-

ñòâîì çàö³êàâèâñÿ ëèøå áþðãåð-
ñüêîãî âèãëÿäó ïàí ç ôîòîàïàðà-
òîì íà øè¿, êîòðèé ëàìàíîþ ðî-
ñ³éñüêîþ âèìàãàâ â³ä ïåðåõîæèõ,
ùîá éîìó ïîÿñíèëè, ÿêå ñàìå íà-
ðîäíå ñâÿòî â³äçíà÷àþòü â Óêðà-
¿í³ ó òàêèé ñïîñ³á.

²äåþ ö³ëîäåííîãî ñòðàéêó íå
ï³äòðèìàëè íàâ³òü ò³ çàêëàäè, ùî
âñòèãëè îòðèìàòè åëåêòðîííó
ëèñò³âêó â³ä ªâãåíà Êàðàñÿ. Äåõ-
òî ç êåð³âíèê³â öèõ çàêëàä³â íà-
â³òü çàïðîïîíóâàëè ïåðåãîðîäèòè
êàðòèíàìè îäíó ç öåíòðàëüíèõ
âóëèöü ì³ñòà. À îò äèðåêòîðè Ìó-
çåþ ðîñ³éñüêîãî ìèñòåöòâà Þð³é
Âàêóëåíêî òà Íàö³îíàëüíîãî õó-
äîæíüîãî ìóçåþ Àíàòîë³é Ìåëü-
íèê íà ñòðàéê íå ïîãîäèëèñÿ: íà
¿õíþ äóìêó, çàðó÷íèêàìè ñèòó-
àö³¿ íå ìîæíà ðîáèòè â³äâ³äóâà-
÷³â, êîòð³ ÷åðåç ñòðàéê áóäóòü ïî-
çáàâëåí³ ìîæëèâîñò³ ïîáà÷èòè
åêñïîçèö³þ. Ñåðåä áåçïîñåðåäí³õ

êîëåã ì³òèíãóâàëüíèê³â íå áóëî
îäíîñòàéíîñò³. Àðòäèðåêòîð ãà-
ëåðå¿ “Êîëåêö³ÿ” Îëåã Áàéøåâ
âèñëîâèâ çãîäó ïîæåðòâóâàòè îä-
íèì ðîáî÷èì äíåì çàäëÿ ï³ä-
òðèìêè êîëåã, äèðåêòîð “Öåõó”
Îëåêñàíäð Øåëóä÷åíêî çàÿâèâ
“Õðåùàòèêó”, ùî öÿ ïðîáëåìà
éîãî íå ö³êàâèòü. Ùå äåÿê³ æàë-
êóâàëè, ùî â ªâãåíà Êàðàñÿ áðà-
êóº ðåâîëþö³éíîãî äîñâ³äó é ñóì-
íî ³ðîí³çóâàëè, ìîâëÿâ, äî äâà-
äöÿòîãî ñòðàéêó ãîëîâíèé êè¿â-
ñüêèé ðåâîëþö³îíåð-ãàëåðèñò òà-
êè íàâ÷èòüñÿ îðãàí³çîâóâàòè êî-
ëåã íà áîðîòüáó.

Ìåíø àêòèâíèìè ó ñï³ëêóâàí-
í³ ç æóðíàë³ñòàìè âèÿâèëèñÿ ÷è-
íîâíèêè — çàâ³äóâà÷êà óïðàâë³í-
íÿ êóëüòóðè ÊÌÄÀ Ñâ³òëàíà Çî-
ð³íà â÷îðà ïðîêîìåíòóâàòè ñèòó-
àö³þ â³äìîâèëàñÿ

Анна БОГДАНОВА,
“Хрещати ”
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Çëèòòÿ ì³ñòà
ç Òðîºùèíîþ
Êîðîòêà ³ñòîð³ÿ 
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó

Âîëîäèìèð ÂÎËÎÄÜÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Деснянсь ий район досить моло-
дий, йо о землі лише в 1987-м
стали повноправною частиною сто-
лиці. Назв тоді отримав на честь
радянсь о о енерала Ми оли Ват -
тіна, а в 2001-м став Деснянсь им.
Нині район посідає в Києві др е
місце за площею. З ожним ро ом
поті меш анців, отрі бажають осе-
литися в ньом , стрім о зростає.

Ó ê³íö³ XIV ñò. â ìåæàõ ñó÷àñíîãî Äåñíÿí-
ñüêîãî ðàéîíó âèíèê ïåðøèé íàñåëåíèé
ïóíêò — ñåëî Ìèëîñëàâè÷³. Êè¿âñüêèé êíÿçü
Ñåìåí Îëåëüêîâè÷ çâ³â òóò çàìîê. Ïðî öå äî-
ñèòü äîâãî íàãàäóâàëè íàï³âçðóéíîâàí³ çåìëÿ-
í³ âàëè. Ñàìå òóò, çà ë³òîïèñíîþ ëåãåíäîþ, â
1396 ð. îòðèìàâ ñâ³é îñòàíí³é ñïî÷èíîê êè¿â-
ñüêèé êíÿçü Ñêèðãàéëî, îòðóºíèé íà áåíêåò³
â íàì³ñíèêà ñâ. Ñîô³¿. Ó ñåðåäèí³ XVI ñò. âëàñ-
íèêîì ñåëà ñòàâ ßí Âèãóð — ñëóæáîâåöü êè-
¿âñüêîãî âîºâîäè êíÿçÿ Âàñèëÿ-Êîñòÿíòèíà
Îñòðîçüêîãî, òîìó ñåëî é ïî÷àëè íàçèâàòè Âè-
ãóð³âùèíîþ. 

Ï³ñëÿ ðåâîëþö³¿ ñåëà çàëèøàëèñÿ çà ì³ñüêîþ
ñìóãîþ. Ëèøå ç 1932 ð. çåìë³ ìàéáóòíüîãî Äåñ-
íÿíñüêîãî ðàéîíó óâ³éøëè äî Ïåòðîâñüêîãî
ðàéîíó Êèºâà. Ï³ä ÷àñ í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿ ñå-
ëà áóëè ìàéæå âùåíò ñïóñòîøåí³ ã³òëåð³âöÿ-
ìè. Ï³ñëÿ ïåðåìîãè Òðîºùèíó â³äáóäóâàëè, ³
ó 1957-ìó âîíà óâ³áðàëà â ñåáå ðåøòêè ñóñ³ä-
íüî¿ Âèãóð³âùèíè.

Ó 80-õ ïî÷àëîñÿ ãðàíä³îçíå ñïîðóäæåííÿ
Òðîºùèíñüêîãî æèòëîâîãî ìàñèâó. Íîâàö³ºþ
ïðè çâåäåíí³ áóäèíê³â ñòàëî ¿õ áàðâèñòå ðîç-
ôàðáóâàííÿ. Ãîëîâíîþ çâ’ÿçóþ÷îþ ëàíêîþ ç
Ïðàâèì áåðåãîì ñòàâ 773-ìåòðîâèé Ìîñêîâ-
ñüêèé ì³ñò.

Äî ñêëàäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó íàëåæèòü ³
Áèê³âíÿ. Îäíîéìåííå ïîñåëåííÿ íà ïî÷àòêó
ÕÕ ñò. íàëåæàëî ×åðí³ã³âñüê³é ãóáåðí³¿, à ç 1923-
ãî óâ³éøëî äî ñêëàäó Êèºâà. Áèê³âíÿ ñòàëà ñóì-
íîâ³äîìîþ ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ íà ¿¿ çåìëÿõ â ê³íö³
80-õ ìàñîâèõ ïîõîâàíü æåðòâ ñòàë³íñüêîãî òå-
ðîðó, ÿê³ ç 1936-ãî äî 1941-ãî âåëè åíêàâåäèñ-
òè
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Òðè ïðîáëåìè, 
ÿê³ íå ðîçâ’ÿçóº 
Äåñíÿíñüêà ÐÄÀ:
Троєщинців непо оять
затори на доро ах

Îñê³ëüêè íà Òðîºùèíó íåìàº ã³ëêè ìåò-
ðî, Äåñíÿíñüêèé ðàéîí ïîòîïàº ó äîðîæí³õ
ïðîáêàõ. Íàéá³ëüø³ ïðîáëåìè — íà Ìîñ-
êîâñüêîìó ìîñòó. Íå ëåãøå é ç ï³ä’¿çäàìè
äî íüîãî. Ïîâí³ñòþ çàêóïîðåí³ âóëèö³ Îíî-
ðå äå Áàëüçàêà, Ñàáóðîâà, ³íêîëè — ïðîñ-
ïåêò Ìàÿêîâñüêîãî.

Б дівництво районної лі арні
Ìåøêàíö³ Òðîºùèíè é äîñ³ íå ìàþòü

ðàéîííî¿ ë³êàðí³. Ñòàíîì íà ñüîãîäí³ ë³-
êàðíþ áóäóþòü. Ïëàíóºòüñÿ, ùî ÊÌÄÀ
çâåðíåòüñÿ äî Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ (â³äîìñòâî í³ÿê íå çàâåðøèòü ñâ³é äîâ-
ãîáóä) ç ïðîïîçèö³ºþ ïðèéíÿòè íåçàâåðøå-
íèé îá’ºêò äî âëàñíîñò³ ì³ñòà ³ âæå íàé-
áëèæ÷èìè ðîêàìè çàê³í÷èòè âñ³ ðîáîòè.
Ïðîòå ãîëîâà ðàéîíó íå ðîáèòü æîäíîãî
êðîêó äëÿ âèð³øåííÿ öüîãî ïèòàííÿ.

Відс тність соціальної
інфрастр т ри

Êîëè çà åêñ-ìåðà Îëåêñàíäðà Îìåëü÷åí-
êà áóäóâàëè ÷èñëåíí³ âèñîòêè, â Äåñíÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ôàêòè÷íî íå çâîäèëè îá’ºê-
ò³â ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè. Íà ñüîãîäí³
êåð³âíèöòâî ðàéîíó òåæ çîâñ³ì íå çàäóìóº-
òüñÿ íàä ñïîðóäæåííÿì äèòÿ÷èõ ñàäê³â òà
ìåäè÷íèõ çàêëàä³â. À âò³ì, óæå íà ïî÷àòêó
2008 ðîêó çàïëàíîâàíî ïîáóäóâàòè äèòÿ÷èé
ñàäîê â ðàéîí³ íîâèõ âèñîòîê.

Þð³é ÇÀÕÀÐÈ×ÅÂ: “×èíîâíèêè
ââîäÿòü ìåíå â îìàíó”
Ãîëîâà Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ — 
ïðî ïðîáëåìè ðàéîíó
Останнім часом до реда ції
"Хрещати а" все частіше теле-
фон ють меш анці Троєщини і
с аржаться на ш м, зо рема по-
літичних партій та розважальних
за ладів. З'яс вати питання, я і
т рб ють жителів цьо о район
столиці, "Хрещати " вирішив
безпосередньо в інтерв'ю з о-
ловою Деснянсь ої районної в
місті Києві державної адмініс-
трації та Деснянсь ої районної в
місті Києві ради Юрієм Захари-
чевим.

— ×è áåðå ó÷àñòü ðàéîííà âëàäà ó âðå-
ãóëþâàíí³ êîíôë³êò³â ì³æ ìåøêàíöÿìè ³
çàáóäîâíèêàìè?

— Áåçóìîâíî. Íåð³äêî çàáóäîâíèêè ïî-
ðóøóþòü ïðàâà ëþäåé, ùî ìåøêàþòü ó
ñóñ³äí³õ áóäèíêàõ: ïîÿâà íîâèõ áàãàòîïî-
âåðõ³âîê çàãðîæóº çíèùåííþ çåëåíèõ
çîí, äèòÿ÷èõ òà ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷è-
ê³â, ñïðè÷èíÿº ìåøêàíöÿì áàãàòî íå-
çðó÷íîñòåé. Íà ö³é ï³äñòàâ³ é âèíèêàþòü
êîíôë³êòè. Òîìó ðàéîííà âëàäà â òàêèõ
ïèòàííÿõ çàéìàº æîðñòêó ïîçèö³þ: â ïåð-
øó ÷åðãó ñë³ä âèñëóõàòè ìåøêàíö³â òèõ
áóäèíê³â, á³ëÿ ÿêèõ ïëàíóþòü çâåäåííÿ
áàãàòîïîâåðõ³âîê. Âèâ÷àþ÷è öþ ïðîáëå-
ìàòèêó, ÿ çðîáèâ äëÿ ñåáå âèñíîâîê: ³ñ-
íóº ïåâíà ãðóïà îñ³á, ÿê³ ëîá³þþòü ³íòå-
ðåñè çàáóäîâíèê³â ³ íàìàãàþòüñÿ ôîðìó-
âàòè ãðîìàäñüêó äóìêó ó ïîòð³áíîìó íà-
ïðÿìêó, âäàþ÷èñü íåð³äêî äî ïðÿìîãî

ï³äêóïó ÷àñòèíè ìåøêàíö³â ³ ð³çíèõ
ôàëüñèô³êàö³é.

— ×è âæèâàºòå ÿê³ñü çàõîäè äëÿ íàâå-
äåííÿ ïîðÿäêó òà çìåíøåííÿ ãó÷íîñò³ ìó-
çèêè á³ëÿ ðîçâàæàëüíèõ çàêëàä³â?

— Çà ïðîïîçèö³ºþ ðàéäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿ ìàðøðóòè ïàòðóëþâàííÿ íàðÿäàìè ì³-
ë³ö³¿ ìàêñèìàëüíî íàáëèæåí³ äî 341 ï³ä-
ïðèºìñòâà, ÿê³ ò³ºþ ÷è ³íøîþ ì³ðîþ
ìîæíà â³äíåñòè äî ðîçâàæàëüíèõ çàêëà-
ä³â. Çäåá³ëüøîãî öå êàôå, ðåñòîðàíè, ³ã-
ðîâ³ ñàëîíè òîùî. Â³ää³ë òîðã³âë³ ïèñü-

ìîâî çîáîâ’ÿçàâ óñ³õ êåð³âíèê³â ñóâîðî
äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèë ùîäî ãó÷íîñò³ ìó-
çèêè òà âèêîðèñòàííÿ ï³ðîòåõí³÷íèõ çà-
ñîá³â.

— ßê âèð³øóþòü ïèòàííÿ ç³ ñêàðãàìè
ìåøêàíö³â áóäèíê³â?

— Ùîðàíêó íàø ñall-öåíòð äàº ìåí³
çâåäåí³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïîä³áí³ ñêàð-
ãè. ¯õ ðîçãëÿä ÿ òðèìàþ íà îñîáèñòîìó
êîíòðîë³. Çíàºòå, êîëèøíÿ ñèñòåìà æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà áóëà
îð³ºíòîâàíà çäåá³ëüøîãî íà ñêëàäàííÿ
ïîçèòèâíèõ çâ³ò³â òà ïåðåìîæíèõ ðåëÿö³é,
à ðåàëüí³ ïðîáëåìè ìåøêàíö³â ëèøàëè-
ñÿ íåâèð³øåíèìè. Òà é íèí³ ùå çóñòð³-
÷àþòüñÿ ÷èíîâíèêè, êîòð³ çàáóâàþòü, ùî
ñâî¿ ïîñàäè âîíè îá³éìàþòü äëÿ òîãî, ùî-
áè ñëóæèòè ëþäÿì. ²íêîëè ÿ ñòèêàþñÿ ç
òèì, ùî òàê³ ÷èíîâíèêè ââîäÿòü ìåíå â
îìàíó, íàäàþ÷è íåäîñòîâ³ðíó ³íôîðìà-
ö³þ.

— Ùî âè ìàºòå íà óâàç³?
— Ñêàæ³ìî, ìåí³ ïîâ³äîìëÿþòü, ùî

êîíêðåòí³é ëþäèí³ íàäàíà òàêà-òî äîïî-
ìîãà, íàñïðàâä³ æ öå âèÿâëÿºòüñÿ áðåõ-
íåþ.

— Òî ÿê æå âè ñòàâèòåñÿ äî òàêèõ îêî-
çàìèëþâà÷³â?

— ß ¿õ çâ³ëüíÿþ. À ùîá ïîïåðåäèòè ïî-
ä³áíó íåäîáðîñîâ³ñí³ñòü, âäàþñÿ äî îñî-
áèñòèõ ïåðåâ³ðîê âèêîíàííÿ ìî¿õ ðîçïî-
ðÿäæåíü

Розмовляв Анатолій ВЕРЯГІН,
“Хрещати ”

Â³òàë³é ×ÅÐÍßÕÎÂÑÜÊÈÉ: “Êè¿â íå
ìîæå áóòè ïðèõèñòêîì 
äëÿ 46 ì³ëüéîí³â ëþäåé”
Ãîëîâà Ôîíäó ïîðÿòóíêó Êèºâà ï³äòðèìóº ìåðà 
ó íàâåäåíí³ ïîðÿäêó ³ç çàáóäîâàìè
Îêñàíà ÌÅËÜÍÈÊ
“Õðåùàòèê”

Київ — це ме аполіс, я ий по-
терпає від перенаселення,
транспортних заторів та неза-
онних заб дов. Чимало та их
проблемних питань є, зо рема,
Деснянсь ом районі, де рай-

рада роздає наліво і направо
земельні ділян и, дозволи на
встановлення ральних автома-
тів. Про це в інтерв'ю "Хреща-
ти " розповів олова Фонд по-
рят н Києва Віталій Черня-
ховсь ий.

— Ïðè êîëèøíüîìó ãîëîâ³ Äåñíÿíñüêî¿
ðàéðàäè êîæíî¿ ñåñ³¿ íàäàâàëè ä³ëÿíêè
ï³ä ðîçì³ùåííÿ òàê çâàíèõ ìàëèõ àðõ³òåê-
òóðíèõ ôîðì ³ ë³òí³õ ìàéäàí÷èê³â, ÿê³ â
íàðîä³ íàçèâàþòü “ãåíäåëèêàìè”,— ðîç-
ïî÷àâ â³í. — ² í³ÿêîãî çóïèíó öüîìó íå
áóëî. Â³äòîä³, ÿê âëàäà çì³íèëàñÿ ³ ïðèé-
øëè íîâ³ ëþäè, â òîìó ÷èñë³, â³ä áëîêó
×åðíîâåöüêîãî, î÷îëþâàí³ Þð³ºì Çàõà-
ðè÷åâèì, öüîìó ñâàâ³ëëþ ìàëè ïîêëàñòè
êðàé. Íà öå ñïîä³âàëèñÿ ìåøêàíö³ ðàéî-
íó. Àëå, íà æàëü, òàêà íåçäîðîâà òåíäåí-
ö³ÿ º ³ ïîíèí³. Íàïðèêëàä, ó ëèïí³ öüî-
ãî ðîêó óõâàëèëè ð³øåííÿ ïðî âèä³ëåí-
íÿ 20 ä³ëÿíîê. À îñòàííÿ ñåñ³ÿ ðàéðàäè
äàëà äîçâ³ë íà âñòàíîâëåííÿ òðüîõ çàêëà-

ä³â ç ãðàëüíèìè àâòîìàòàìè. Çðîçóì³ëî,
ùî öå íå ïðàâèëüíî, ³ ãðîìàäÿíè äóæå
îáóðþþòüñÿ ç öüîãî ïðèâîäó. Çàáóäîâó-
þòü ïðàêòè÷íî êîæíèé äâ³ð, äèòÿ÷³ ³
ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè.

— ßêå ðîçâ’ÿçàííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè âè áà-
÷èòå?

— Ïîòð³áíî â³äìîâèòèñü â³ä óù³ëüíåí-
íÿ çàáóäîâ ³ ñòàâèòè ïèòàííÿ ïðî îáìå-
æåííÿ ðîçøèðåííÿ Êèºâà â ö³ëîìó, Äåñ-
íÿíñüêîãî ðàéîíó çîêðåìà ³, ïåðø çà âñå,
íàéá³ëüøîãî â ì³ñò³ ðàéîíó — Âèãóð³â-

ùèíà-Òðîºùèíà. Ìè ïðîïîíóºìî ââåñ-
òè ìîðàòîð³é íà çåìëåâ³äâåäåííÿ äëÿ íî-
âèõ çàáóäîâ. Ìåíå çäèâóâàëà ïîçèö³ÿ
ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ó Êè¿âðàä³, ÿêà
âèÿâèëà íåçàäîâîëåííÿ ð³øåííÿì ïåðå-
íåñòè ðîáîòó ñåñ³¿ ç âåðåñíÿ íà æîâòåíü,
áî õîò³ëà çíîâó ãîëîñóâàòè çà íîâ³ çåì-
ëåâ³äâåäåííÿ. Âèõîäèòü, ä³ÿëüí³ñòü Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çâîäèòüñÿ äî äåðèáà-
íó ñòîëè÷íî¿ çåìë³? ß äóìàþ, áóäü-ÿêà
íîðìàëüíà ëþäèíà, â òîìó ÷èñë³ ³ Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà, ðîçóì³º, ùî ì³ñòî
íå ìîæå áóòè ïðèõèñòêîì äëÿ 46 ì³ëüéî-
í³â ÷îëîâ³ê.

— Îòæå, âè ï³äòðèìóºòå äóìêó ùîäî îá-
ìåæåííÿ â’¿çäó ëþäåé ç ³íøèõ ðåã³îí³â
Óêðà¿íè äî Êèºâà áåç ðåºñòðàö³¿?

— Ñòðàòåã³ÿ ì³ñòà íå ìîæå áàçóâàòèñü
íà ïîñò³éíîìó çá³ëüøåíí³ íàñåëåííÿ.
Öå õèáíèé øëÿõ, ÿêèé âåäå ó ïð³ðâó.
Òîìó ìè âèñòóïàºìî çà òå, ùîá øëÿõîì
ïðèéíÿòòÿ çàêîí³â Óêðà¿íè ïðèïèíèòè
ðîçøèðåííÿ ì³ñòà, ÿê ÷åðåç ðîçøèðåí-
íÿ éîãî òåðèòîð³¿, òàê ³ ÷åðåç çá³ëüøåí-
íÿ ÷èñåëüíîñò³ íàñåëåííÿ, çîêðåìà ³ ÷å-
ðåç òèõ ëþäåé, ùî ïðîæèâàþòü áåç ðå-
ºñòðàö³¿. Òðåáà ïî÷àòè ïðî öå ãîâîðè-
òè ³ çíàéòè øëÿõ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ.
Àäæå Âàøèíãòîí íå çðîñòàº òàêèìè
òåìïàìè ÿê, ñêàæ³ìî, Ìîñêâà. Òàì âæå
ÿêàñü “çëîÿê³ñíà ïóõëèíà” âèíèêëà. Öå
âæå ì³ñòî-äóøîãóáêà. Ìè íå ïîâèíí³
äîïóñòèòè, ùîá ç Êèºâîì òàêå ñòà-
ëîñü
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Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
“Õðåùàòèê”

Жителів Деснянсь о о
район т рб є можливе
по іршення е оло ічної
сит ації через с орочення
зеленої зони підприємця-
ми та заб довни ами.
Крім то о, меш анці спос-
тері ають не б дівництво
театр , а заб дов пар
цілим омпле сом спо-
р д. Лихом район є та-
ож пи сміття, що не
вивозять вчасно, неза он-
ні б дівництва та розли-
вай и.

Ðîçïî÷èíàþ îãëÿä Äåñíÿí-
ñüêîãî ðàéîíó â³ä ê³íîòåàòðó
“Ôëîðåíö³ÿ”, äå ùå ê³ëüêà äí³â
òîìó çáèðàëè âëàñíèõ ïðèõèëü-
íèê³â Þð³é Ëóöåíêî òà “ÍÓ —
ÍÑ”. Ìåøêàíö³ íàâêîëèøí³õ áó-
äèíê³â íàð³êàþòü íà äóæå ãó÷íó
ìóçèêó, ùî ëóíàëà òîä³ ö³ëèé
äåíü. Íåìîâëÿòà íå ìîãëè çàñíó-
òè, à ó äåÿêèõ ë³òí³õ ëþäåé øóì

ñïðè÷èíèâ ã³ïåðòîí³÷íó êðèçó.
Íàñòóïíîãî äíÿ, êîëè ìàìè ç
ä³òüìè âèéøëè ïðîãóëÿòèñÿ ó
ñêâåð³, âîíè ïîáà÷èëè âåëèê³ êó-
ïè ïîë³òè÷íîãî ñì³òòÿ, ùî âèñ³-
ëî íàâ³òü íà äåðåâàõ, òà âèòîïòà-
í³ ãàçîíè. Â³äðàçó ëþäè ïî÷àëè
äçâîíèòè äî “Õðåùàòèêà”, íàçè-
âàþ÷è öå øàáàøåì. Çîÿ Õîâàí
âèãóêóº: “Öå ïðîñòî æàõ”.

Ó íåä³ëþ îäðàçó ï³ñëÿ îäèíàä-
öÿòî¿ ãîäèíè äíÿ êîðåñïîíäåíò
“Õðåùàòèêà” ðàçîì ç Â³òàë³ºì
×åðíÿõîâñüêèì, êîîðäèíàòîðîì
ãðîìàäÿíñüêî¿ êàìïàí³¿ “Ôîðóì
ïîðÿòóíêó Êèºâà”, íà âëàñí³ î÷³
ïîáà÷èëè äâîõ ÷îëîâ³ê³â ðîê³â
òðèäöÿòè, ùî âèéøëè ç ê³íîòå-
àòðó “Ôëîðåíö³ÿ” ³ ïî÷àëè ñïðàâ-
ëÿòè ìàëó ïîòðåáó ïîðó÷ ³ç âõî-
äîì, íà â³äñòàí³ ï’ÿòíàäöÿòè ìåò-
ð³â â³ä ïðèì³ùåííÿ ðàéîííî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Íà çàóâà-
æåííÿ òà ïîãðîçè âèêëèêàòè ì³-
ë³ö³îíåð³â ÷îëîâ³êè ñïî÷àòêó
ìîâ÷àëè, çí³òèâøèñü. Ïîò³ì âè-
áà÷èëèñü — ìîâëÿâ, º áàãàòî ïðè-
÷èí äëÿ çàïîþ òà íåïðèñòîéíî¿
ïîâåä³íêè.

Éäåìî äàë³. Çà ïðèì³ùåííÿì
Äåñíÿíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿ ÷óäîâèé ñêâåð, ùî çáèðàþòü-

ñÿ çàáóäóâàòè òåàòðîì òà ³íøè-
ìè ñïîðóäàìè, íàïðèêëàä, ãîòå-
ëåì. Çà ñëîâàìè Â³òàë³ÿ ×åðíÿ-
õîâñüêîãî, öå îçíà÷àº, ùî òåàòð
º ëèøå ïðèâîäîì, ùîá âçÿòè ç
ì³ñüêîãî áþäæåòó 90 ìëí ãðí,
íàáóäóâàòè ð³çíèõ ñïîðóä, çíè-
ùèâøè çåëåíó çîíó, à ïîò³ì ïðè-
âàòèçóâàòè çà êîï³éêè. Æ³íêà
ë³òíüîãî â³êó Ìàð³ÿ Ñèá³ðêî, ùî
ïåðåâîçèëà äèòèíó â êîëÿñö³,
ñêàçàëà “Õðåùàòèêó”: “Ïàðê ïî-
âèíåí áóòè ³ íàäàë³, öå ºäèíå çå-
ëåíå ì³ñöå äëÿ ïðîãóëÿíêè ç
ä³òüìè”.

×ëåí îäí³º¿ ç ä³ëüíè÷íèõ âè-
áîð÷èõ êîì³ñ³é Òàìàðà Ë³ñîâñüêà,
ùî 23 ðîêè ìåøêàº íà Äðàéçåðà,
10, çàçíà÷èëà “Õðåùàòèêó”:
“Íàéá³ëüøèìè ïðîáëåìàìè Äåñ-
íÿíñüêîãî ðàéîíó º ñì³òòÿ, ãåí-
äåëèêè òà ðîçëèâàéêè íà êîæíî-
ìó êðîö³, øëÿõîâ³ ïðîáêè, â³ä-
ñóòí³ñòü ìåòðî”.

Êîîðäèíàòîð ãðîìàäÿíñüêî¿
êàìïàí³¿ “Ôîðóì ïîðÿòóíêó Êè-
ºâà” Â³òàë³é ×åðíÿõîâñüêèé
ñòâåðäæóº, ùî “ðîáèòü äàõ” ãåí-
äåëèêàì, ðîçëèâàéêàì òà ³íøèì
çàõîïëåííÿì çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
çàñòóïíèê ãîëîâè Äåñíÿíñüêî¿
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü

êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà òà ðîç-
âèòêó òåðèòîð³é Â³êòîð Êðîõìà-
ëþê. Ïðèêëàäîì öüîãî º ïðè-
âàòíèé ï³äïðèºìåöü Ëàðèñà Ô³-
ëîíåíêî, íåâ³ñòêà ÿêî¿ ïðîäå-
ìîíñòðóâàëà äîãîâ³ð îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ô³ðìè “Ðàäî-
ñèíü”. Çà ñëîâàìè Â³òàë³ÿ ×åð-
íÿõîâñüêîãî, öå º ñóáîðåíäà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî çàáîðîíå-

íî çàêîíîì. Øìàòîê ãàçîíó çà-
àñôàëüòóâàëà ô³ðìà, ùî åêñïëó-
àòóº ñóïåðìàðêåò “Ñ³ëüïî”.
Êð³ì òîãî, âîíè íàïîëîâèíó ï³ä-
ð³çàëè áåðåçó, ùîá âîíà äóæå
øâèäêî âñîõëà ³ çâ³ëüíèëà ì³ñ-
öå. Ðàéîííà âëàäà íå çóïèíèëà
ö³ ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà.
Â³éíà ç çåëåíèìè íàñàäæåííÿìè
òðèâàº

Ãðàëüí³ çàêëàäè
çàêðèâàþòü
Ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ 
âèÿâèëè íåçàêîíí³ àâòîìàòè 
â íåçàêîííîìó ê³îñêó
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора омісія КМДА перевіряла ральний
бізнес Деснянсь ом районі. У всіх пе-
ревірених за ладах відс тні ліцензії
КМДА. Попри заборон , ральні автомати
стоять афе. На в л. Саб рова, 12
знайшли іос без жодних до ментів, в
я ом розташ вали 11 автоматів без па-
тентів і б дь-я их ліцензій. Ці ральні ав-
томати демонт вали.

Íà îñòàíí³é êîëåã³¿ ÊÌÄÀ ãîëîâè àäì³í³ñòðàö³é
â³äçâ³òóâàëè ïðî ïåðåâ³ðêè ãðàëüíîãî á³çíåñó ó ñòî-
ëèö³. ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, âëàäà Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó
íå íàäòî àêòèâíî âçÿëàñÿ áîðîòèñÿ ç íåëåãàëüíèì
ãðàëüíèì á³çíåñîì. Çà ÷àñ ïåðåâ³ðîê ç ïî÷àòêó ñåðï-
íÿ, çà äàíèìè ÊÌÄÀ, â ðàéîí³ çä³éñíèëè 56 ïåðå-
â³ðîê, ñêëàëè 9 àäì³íïðîòîêîë³â, îïëîìáóâàëè 11
àâòîìàò³â ³ ëèøå 2 äåìîíòóâàëè. Íà çàïåâíåííÿ ãî-
ëîâè Äåñíÿíñüêî¿ ÐÄÀ Þð³ÿ Çàõàðè÷åâà ïðî òå, ùî
â ðàéîí³ äàâíî ïðàöþº êîì³ñ³ÿ, Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé íàçâàâ òàêó ðîáîòó ãàíüáîþ. Àäæå, íàïðèêëàä,
ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ äåìîíòóâàëè 59 íåñàí-
êö³îíîâàíèõ àâòîìàò³â, ùî ìàéæå â 30 ðàç³â á³ëü-
øå.

Â÷îðàøí³é âè¿çä êîì³ñ³¿ ÊÌÄÀ â Äåñíÿíñüêèé
ðàéîí ï³äòâåðäèâ, ùî íåëåãàëüíèé ãðàëüíèé á³çíåñ
òóò ïðîöâ³òàº. ×àñòî ïåðåä êîì³ñ³ºþ ïðîñòî çà÷è-
íÿëè äâåð³. Â áàãàòüîõ çàêëàäàõ íà âóë. Ìàÿêîâ-
ñüêîãî àâòîìàòè ñòîÿëè áåç ë³öåíç³é ÊÌÄÀ. Ìàëî
òîãî, áàãàòî àâòîìàò³â ñòîÿòü ó êàôå òà ë³òí³õ ïà-
ëàòêàõ. Ó öèõ çàêëàäàõ íå äîòðèìóþòüñÿ íå ëèøå
íîðì ãðàëüíîãî á³çíåñó, à é ñàí³òàðíèõ. “Òàêèõ çà-
êëàä³â âçàãàë³ íå ïîâèííî áóòè ó ïðèðîä³”,— çà-
çíà÷èâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Ãîëî-
âà÷. Íà âóëèö³ Ñàáóðîâà, 12 êîì³ñ³ÿ íàòðàïèëà íà
ê³îñê, âñòàíîâëåíèé áåç æîäíî¿ äîêóìåíòàö³¿. Ó
ê³îñêó áåç ïàòåíò³â ³ áåç áóäü-ÿêî¿ ë³öåíç³¿ ïðàöþ-
âàëè 11 àâòîìàò³â. Çà îäíèì ç íèõ ãðàâ íåïîâíî-
ë³òí³é. Ïðàö³âíèöÿ çàêëàäó íå çíàëà í³ éîãî íàçâè,
í³ íàâ³òü ïð³çâèùà ñâîãî êåð³âíèêà. “Þðà, òè æ
îá³öÿâ, ùî ïðîáëåì íå áóäå”,— ïëàêàëà âîíà ñâî-
ºìó øåôó ïî òåëåôîíó. Âò³ì, ïëà÷ íå äîïîì³ã, ³ àâ-
òîìàòè çà ê³ëüêà ãîäèí äåìîíòóâàëè. “Öå êëàñèêà
÷îðíîãî á³çíåñó, êîëè ãðîø³ “çàðîáëÿþòü” íå òå
ùî áåç æîäíèõ äîçâîë³â, à é áåç íàçâè”,— ñêàçàâ
çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîí-
òðîëþ çà áëàãîóñòðîºì Â³êòîð Êóíö

ßê áîðîòèñÿ ç çåëåíèìè çîíàìè
Ñïåö³àëüíèé ðåïîðòàæ “Õðåùàòèêà” ç Òðîºùèíè

Íà òèõîìó ì³ñö³ áîìæ³
âîäÿòüñÿ
Âóëèöÿ Øîëîì-Àëåéõåìà äåìîíñòðóº 
íåãàðàçäè Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

За альне враження Деснян-
сь ий район Києва справляє
позитивне: до лян ті облаш-
товані пар и, відремонтовані
доро и. Втім, я що за либи-
тися подалі від центральних
зон, пра тично с різь можна
зіт н тися з "неперспе тивни-
ми в лицями". Я з’яс вав
"Хрещати ", на в лиці Шо-
лом-Алейхема можна побачи-
ти численні смітни и біля б -
дин ів, стихійн тор івлю,
"вбитий" спортивний майдан-
чи та лі во бомжів.

Âóëèöÿ Øîëîì-Àëåéõåìà ïî÷èíàº-
òüñÿ â³ä ðèíêó “Þí³ñòü”. Öåé ðèíîê
ðîçä³ëèëè íà ïðîìèñëîâèé òà ïðîäî-
âîëü÷èé. ²ðèíà Áîãäàíåöü, ÿêà âæå
ê³ëüêà ðîê³â òîðãóº íà ïðîäîâîëü÷î-
ìó ðèíêó, ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó”,
ùî ïîðó÷ ïîñò³éíî ñíóþòü áîìæ³, ÿê³
íå ëèøå òÿãíóòü çà ðóêè ïîêóïö³â,
âèìàãàþ÷è ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè, à
é ñâî¿ì ñìîðîäîì â³äëÿêóþòü ëþäåé.
“Íî÷óþòü âîíè íà ëàâî÷êàõ íà Áðà-
òèñëàâñüê³é òà â êóùàõ á³ëÿ áóäèíêó
Øîëîì-Àëåéõåìà, 6”,— ðîçïîâ³ëà
ïàí³ Áîãäàíåöü ³ âèñëîâèëà ñïîä³âàí-
íÿ, ÿêùî íå ì³ñöåâà âëàäà, òî õî÷à á
ïîõîëîäàííÿ â³äæåíå áîìæ³â ïîäàë³.

Íà ïî÷àòêó âóëèö³ Øîëîì-Àëåéõå-
ìà, 1, íå òàê äàëåêî â³ä ïðîäîâîëü-
÷îãî ðèíêó, áåçïåðåøêîäíî ôóíêö³î-
íóº ðèíîê ñòèõ³éíèé. Îêð³ì êàðòîï-
ë³ òà ³íøèõ îâî÷³â, ñåëÿíè ç ïðèì³ñü-
êèõ çîí ïðîñòî ç àñôàëüòó ïðîäàþòü
ìîëîêîïðîäóêòè.

Ï³ä áóäèíêîì ¹ 6, ó êóùàõ, ñïðàâ-
ä³ âèòîïòàíà òðàâà, âò³ì, áîìæ³â òàì
íàø êîðåñïîíäåíò íå ïîáà÷èâ. Î÷å-
âèäíî, ïðîõîëîäí³ íî÷³ ïîãíàëè ¿õ ó

ïîøóêàõ òåïëà. Íàòîì³ñòü ñì³òòÿ á³-
ëÿ áóäèíêó ñïðàâä³ âèñòà÷àº. Îëüãà
×åïóðíà, ÿêà ìåøêàº òóò, êàæå, ùî
ñì³òíèêè óæå ê³ëüêà ì³ñÿö³â º “íà-
äáàííÿì” áóäèíêó. À ùå âèÿâèâñÿ
ïðîñòî “âáèòèé” ñïîðòèâíèé ìàé-
äàí÷èê. Êð³çü àñôàëüòíå ïîêðèòòÿ
ïðîðîñëè êóù³, à çà ïîëàìàíèìè òå-
í³ñíèìè ñòîëàìè âåñåë³ âå÷îðè ïðî-
âîäÿòü ëþáèòåë³ ñïèðòíîãî. Íå öó-
ðàþòüñÿ ìàéäàí÷èêà ³ áîìæ³. Ï³ä ëàâ-
êàìè ëåæàòü êóïè ñì³òòÿ. Ïàí³ Îëü-
ãà êàæå, ùî ì³ñÿö³â äâà òîìó íà äâå-
ðÿõ áóäèíêó ðîçâ³øàëè ïàï³ðö³, äå
ïèñàëè ïðî íà÷åáòî íàì³ðè çâåñòè òóò
íîâèé áóäèíîê, òîæ ñïîðòèâíèì
ìàéäàí÷èêîì í³õòî ³ íå äóìàº çàéìà-
òèñÿ.

Çà ìåòð³â ñòî â³ä ìàéäàí÷èêà á³ëÿ
áóäèíêó íà Áðàòèñëàâñüê³é, 18-á âè-
ñî÷³º ö³ëà “ï³ðàì³äà” ç³ ñì³òòÿ. Ìåø-
êàíö³ êàæóòü, ùî êîëè ³äå äîù, ÷åðåç
ïîãàíèé ñò³ê âîäè òóò óòâîðþºòüñÿ
ñïðàâæíº ìîðå, ó ÿêîìó ïëàâàº âåñü
öåé íåïîòð³á. Î÷åâèäíî, ùîá ðîç-
â’ÿçàòè ïðîáëåìó ñòîêó âîäè, õòîñü
çíÿâ êðèøêó â³ä êàíàë³çàö³éíîãî ëþ-
êà. Öÿ ïàñòêà äëÿ íåóâàæíèõ ä³òëàõ³â
â³äêðèòà óæå ê³ëüêà òèæí³â.

Çàãàëîì, òàêà ñèòóàö³ÿ õàðàêòåðíà
äëÿ áàãàòüîõ âóëèöü ðàéîíó, ÿê³ ââà-
æàþòüñÿ äðóãîðÿäíèìè. Íåçàäîâ³ëüíå
îáñëóãîâóâàííÿ áóäèíê³â òà ïðèáó-
äèíêîâèõ òåðèòîð³é ïîñ³äàº äðóãå ì³ñ-
öå ñåðåä ïðîáëåì, ç ÿêèìè äåñíÿí÷à-
íè çâåðòàþòüñÿ äî call-öåíòðó

Стандартний елемент троєщинсь о о пейзаж — розливай и з емблемою пива

На в лиці Шолом-Алейхема смітни и перетворилися на піраміди
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Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Бра адрів дитсад ах
чи не най остріша проб-
лема освітньої ал зі Дес-
нянсь о о район . Причи-
ною є насамперед мізер-
на зарплатня вихователів.
Замало й місць дитсад-
ах. А втім, ерівництво
ал зі нама ається роз-
в'яз вати ці проблеми.

Îñâ³òíÿ ãàëóçü Äåñíÿíñüêîãî
ðàéîíó ïîòåðïàº â³ä áðàêó êàäð³â.
Îñîáëèâî ãîñòðî öå ïèòàííÿ ñòî-
¿òü ó äèòñàäî÷êàõ, äå ê³ëüê³ñòü ä³-
òåé ùîðîêó çá³ëüøóºòüñÿ. Ìîëî-
ä³ ôàõ³âö³ ð³äêî çàòðèìóþòüñÿ ó
äîøê³ëüíèõ çàêëàäàõ ðàéîíó, ¿õ
íå ïðèâàáëþº íèçüêà çàðïëàòíÿ,
ÿêà ñòàíîâèòü ëèøå 600—700 ãðí
íà ì³ñÿöü. Ïðîáëåìó êàäð³â ðîç-
â’ÿçóþòü çà ðàõóíîê âèïóñêíèê³â
øê³ë, êîòð³ ç ïåâíèõ ïðè÷èí íå
âñòóïèëè äî âóç³â. Êåð³âíèöòâî
ãàëóç³ íàïðàâëÿº ìîëîäèõ ä³â÷àò,
ÿê³ õî÷óòü ïðàöþâàòè â äèòñàä-
êàõ, íà íàâ÷àííÿ â ïåäàãîã³÷í³
êîëåäæ³. Êð³ì òîãî, ìàìàì, ùî
ïðèâîäÿòü ñâî¿õ ìàëÿò ³ ìàþòü
ïåäàãîã³÷íó îñâ³òó, äèðåêòîðè çà-
êëàä³â ïðîïîíóþòü ðîáîòó â äî-
øê³ëüíèõ ãðóïàõ.

“Íèí³ ìè ùîì³ñÿöÿ íàäàºìî
³íôîðìàö³þ â öåíòð çàéíÿòîñò³
ïðî ê³ëüê³ñòü âàêàíñ³é. Ó ðàéîí-
í³é ãàçåò³ ðîçì³ùóºìî îãîëîøåí-
íÿ ïðî íàá³ð âèõîâàòåë³â. Ïåð-

ñïåêòèâíó ìîëîäü íàïðàâëÿºìî
íà íàâ÷àííÿ”,— ðîçïîâ³ëà “Õðå-
ùàòèêó” íà÷àëüíèê â³ää³ëó äî-
øê³ëüíî¿ îñâ³òè ³ êàäðîâîãî çà-
áåçïå÷åííÿ ðàéîíó Òåòÿíà Æèë³-
íà.— Âàêàíñ³¿ ïîêè ùî çàêðèâà-
þòü âèõîâàòåë³, êîòð³ ïðàöþþòü
íà ï³âòîðè-äâ³ ñòàâêè”.

Ùå îäí³ºþ ç àêòóàëüíèõ ïðîá-
ëåì ãàëóç³ º áðàê ì³ñöü ó äèòñàä-

êàõ. Íèí³ òàì ñïîñòåð³ãàºòüñÿ
ñïðàâæí³é áóì, â äåÿêèõ ãðóïàõ
íàë³÷óºòüñÿ ïî 25—30 ìàëþê³â.

“Ó äîøê³ëüí³ çàêëàäè º ÷åðãè.
Õî÷à ðàí³øå òàêîãî íå áóëî. Äå-
ÿê³ ìàìè, ÿê³ õî÷óòü âëàøòóâàòè
ñâîþ äèòèíó ÷åðåç ð³ê-äâà, çàçäà-
ëåã³äü ïðîñÿòü ïîñòàâèòè ¿õ íà
îáë³ê”,— ðîçïîâ³ëà ïàí³ Æèë³íà.

Òà é ó øêîëàõ ìîëîä³ ñïåö³à-

ë³ñòè íåíàäîâãî çàòðèìóþòüñÿ.
Îñîáëèâî â÷èòåë³ àíãë³éñüêî¿, í³-
ìåöüêî¿, ôðàíöóçüêî¿.

“Íàìàãàºìîñÿ çàîõîòèòè ¿õ. 25
âåðåñíÿ â Áóäèíêó â÷èòåëÿ âëàø-
òîâóºìî ðàéîííå ñâÿòî íà ÷åñòü
ìîëîäèõ ñïåö³àë³ñò³â, ãîòóºìî ¿ì
íåâåëè÷ê³ ïîäàðóíêè ó âèãëÿä³
ìåòîäè÷íî¿ òà äîâ³äêîâî¿ ë³òåðà-
òóðè”,— ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòè-

êó” çàñòóïíèê äèðåêòîðà ðàéîí-
íîãî íàóêîâîãî ìåòîäè÷íîãî öåí-
òðó Òàì³ëà Ôåäèíà.

Îêðåìèõ øê³ë-³íòåðíàò³â äëÿ
ä³òåé ç âàäàìè ô³çè÷íîãî ðîçâèò-
êó â ðàéîí³ íåáàãàòî. ª òàê³ ó÷-
í³ â ïðèâàòíîìó çàêëàä³ “Ñëà-
â³ÿ”. Â äåÿêèõ äâàíàäöÿòèð³÷êàõ
äëÿ íèõ îðãàí³çîâàíî ³íäèâ³äó-
àëüíå íàâ÷àííÿ — êîæíîìó
ñêëàäàþòü îñîáèñòèé ïëàí. Ï³ä
÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïðîãðàìè áàòü-
êè íà ñâ³é ñìàê ìîæóòü îáèðàòè
âàð³àòèâí³ ïðåäìåòè. ª â ðàéîí³
é òàê³ øê³ëüí³ çàêëàäè, íà áàç³
ÿêèõ â³äêðèòî ñïåö³àëüí³ êëàñè
äëÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â. Íàïðèêëàä, ó
ñåðåäí³é çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³
¹ 248 º ñïåöêëàñ äëÿ ä³òåé ç
òÿæêèìè ïîðóøåííÿìè ìîâëåí-
íÿ. Íèí³ òàì 15 ä³òåé. Êð³ì çà-
ãàëüíîîñâ³òíüî¿ ïðîãðàìè äëÿ
ïî÷àòê³âö³â, ðîçðîáèëè ³ êîðåê-
ö³éíó, êîòðà ïåðåäáà÷àº âïðàâè
ç ëîãîðèòì³êè, à òàêîæ ³íäèâ³-
äóàëüí³ çàíÿòòÿ ç ëîãîïåäîì òà
ïñèõîëîãîì

Ðàõóíîê 
íå íà êîðèñòü
àäì³í³ñòðàö³¿
²ç 1363 çâåðíåíü ìåøêàíö³â äî ñàll-öåíòðó
âëàäà ó ðàéîíàõ âèêîíàëà ìåíø ÿê ïîëîâèíó
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

За даними саll-центр місь ої державної адміністрації, за
мин лий місяць зафі совано 1363 звернення меш анців
Деснянсь о о район , з я их Деснянсь ою районною в м.
Києві державною адміністрацією ви онано 861. 502 звер-
нення все ще знаходяться в стані роз ляд . Головними
проблемами, я ими переймаються деснянці, несправність
ліфтів житлових б дин ах, незадовільне обсл ов вання
б дин ів і приб дин ових територій та питання проблема-
тично о арячо о водопостачання. Меш анці район незадо-
вільно оцінюють робот представни ів ЖЕКів.

Çà ñòàòèñòèêîþ îïðàöþâàíü çâåðíåíü ìåøêàíö³â Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó â
ì³ñüêèé ñàll-öåíòð, íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü äçâ³íê³â ãðîìàäÿí ùîäî íåñïðàâíî-
ñò³ ë³ôò³â ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ. Ç 289 ñêàðã âèêîíàíî 219. Íà ðîçãëÿä³ çíà-
õîäèòüñÿ ùå 70. Äðóãå ì³ñöå çà ê³ëüê³ñòþ çâåðíåíü ãðîìàäÿí íàëåæèòü ïðîá-
ëåìàòèö³ íåçàäîâ³ëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ áóäèíê³â òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðè-
òîð³é. Ç³ 191 çâåðíåííÿ ïîçèòèâíî âèð³øåíî 103. Äåñíÿíö³â òàêîæ òóðáóº
ïèòàííÿ ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ. Öÿ ïðîáëåìàòèêà òðåòÿ çà ê³ëüê³ñòþ çâåð-
íåíü â ñàll-öåíòð. Ç³ 147 çâåðíåíü âèêîíàíî ëèøå 89. Çà äàíèìè ñàll-öåí-
òðó, íà ÷åòâåðòîìó ì³ñö³ çà ê³ëüê³ñòþ ñêàðã ìåøêàíö³â Äåñíÿíñüêîãî ðàéî-
íó ïðîáëåìà ðîáîòè ïðàö³âíèê³â ÆÅÊ³â: ëþäè ìàþòü áàãàòî ïðåòåíç³é ³ çà-
óâàæåíü äî ¿õíüî¿ ðîáîòè. ²ç 81 ñêàðãè Äåñíÿíñüêîþ ðàéîííîþ â ì. Êèºâ³
äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ âèêîíàíî 61. Óñüîãî çà ìèíóëèé ì³ñÿöü â ì³ñü-
êèé ñàll-öåíòð çàô³êñîâàíî 1363 çâåðíåííÿ ìåøêàíö³â Äåñíÿíñüêîãî ðàéî-
íó, ç ÿêèõ âèêîíàíî 861, à 502 ùå çíàõîäèòüñÿ íà ðîçãëÿä³.

ßê âäàëîñÿ ç’ÿñóâàòè “Õðåùàòèêó”, îäí³ºþ ç íàéàêòóàëüí³øèõ ïðîáëåì,
â³ä ÿêèõ ïîòåðïàþòü ìåøêàíö³ Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó, º ñì³òòÿ. Âåëè÷åçí³
êóïè ìîòëîõó ³ íåïîòðåáó ìîæíà çóñòð³òè ÷è íå â êîæíîìó ïîäâ³ð’¿ öüîãî
ì³êðîðàéîíó: âîíè òèæíÿìè âàëÿþòüñÿ, ³ í³õòî íå ïåðåéìàºòüñÿ ïèòàííÿì
¿õíüîãî âèâîçó

Ìàëåíüêèõ äåñíÿíö³â íåìàº 
êîìó âèõîâóâàòè
Â îäíîìó ç íàéá³ëüøèõ ðàéîí³â ñòîëèö³ áðàêóº ôàõ³âö³â

Ðàéîí çäîðîâ’ÿ
Ìåøêàíö³ Òðîºùèíè îáõîäÿòüñÿ áåç æîäíîãî
ñòàö³îíàðó é â³ä÷óâàþòü äåô³öèò ìåäïðàö³âíèê³â
Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Деснянсь ий район
столиці — др ий за
величиною. Разом з
тим ньом найбіль-
ший дефіцит лі арень,
точніше, їх т т немає
зовсім. Меш анців,
іль ість я их щоро
зростає, відсилають лі-
ватися до с сідів. Та

в них, я і в Деснян-
сь ом , бра є фахів-
ців. Розв'яз вати ці
проблеми випало тери-
торіально-медичном
об'єднанню "Лівобе-
режне".

Äåñíÿíñüêèé ðàéîí îáëþ-
áóâàëà ìîëîäü. Òóò ³ç 350 òèñ.
ìåøêàíö³â ïðèáëèçíî ëèøå
16 % ïåíñ³îíåð³â. Íàéàêòó-
àëüí³øå ïèòàííÿ ìåäè÷íî¿
ãàëóç³ äëÿ äåñíÿíö³â — â³ä-
ñóòí³ñòü ë³êàðåíü. Îäèí ç
íàéá³ëüøèõ òà íàéìîëîäøèõ
ðàéîí³â ñòîëèö³ íå ìàº ñâî-
ãî ñòàö³îíàðó. Îñîáëèâî ïî-
òåðïàº â³ä öüîãî ñåëî Òðî-
ºùèíà, àäæå âîíî íàéâ³ääà-
ëåí³øå. Íà ë³êóâàííÿ ìåø-

êàíö³â íàïðàâëÿþòü äî ë³êà-
ðåíü ¹¹ 2 é 3 (ó Äí³ïðîâ-
ñüêèé ðàéîí) òà ¹ 8 (â Îáî-
ëîíñüêèé). Çàãàëîì íà ìå-
äè÷í³é êàðò³ ðàéîíó 4 ïîë³-
êë³í³êè äëÿ äîðîñëèõ, 3 äè-
òÿ÷³ òà àìáóëàòîð³ÿ ñ³ìåéíî¿
ïðàêòèêè ó Áèê³âí³. Ïðîòå
æèòëîâîìó ìàñèâó Âèãóð³â-
ùèíà-Òðîºùèíà ïîòð³áíà ùå
îäíà äèòÿ÷à ïîë³êë³í³êà.

Íå îìèíóâ Äåñíÿíñüêèé
ðàéîí ³ ñòîëè÷íèé äåô³öèò
ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â — òèõ
æå ðåíòãåíîëîã³â, ëàáîðàí-
ò³â, ñåðåäíüîãî ìåäïåðñîíà-
ëó ³ îñîáëèâî ä³ëüíè÷íèõ òå-
ðàïåâò³â òà ïåä³àòð³â. Ìàñè-
âàì íîâîáóäîâ ç ä³ëüíè÷íè-
ìè ïîùàñòèëî á³ëüøå, à îñü
ó ñòàð³ø³ (ïðèì³ðîì, Ë³ñî-
âèé), äå çàçâè÷àé áóäèíêè
áåç ë³ôò³â, éòè ïðàöþâàòè
ä³ëüíè÷íèìè ë³êàð³ íå õî-
÷óòü.

Òàêîæ îäíà ç ïðè÷èí áðà-
êó ìåäèê³â — ¿õíÿ íåâèñîêà
çàðïëàòíÿ. Ùîïðàâäà, îñòàí-
í³ì ÷àñîì ñèòóàö³ÿ äåùî ïî-
ë³ïøèëàñÿ. Çàâäÿêè íàäáàâ-
ö³ 50% äî çàðïëàòè ë³êàðÿì,
ÿêó ç 1 ëèïíÿ íèí³øíüîãî
ðîêó çàïðîâàäèâ Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé, ë³êàð³ ïî÷àëè îò-
ðèìóâàòè áëèçüêî 1400 ãðí
íà ì³ñÿöü, ìåäñåñòðè — â ñå-
ðåäíüîìó 850. Òàê âäàëîñÿ

óòðèìàòè êàäðè íà ì³ñöÿõ.
Ïðîòå ³íøèõ íå çìîãëè ïðè-
âàáèòè íàâ³òü íàäáàâêîþ: ìå-
äèêàì ³ç ïðîâ³íö³¿ íå ïî êè-
øåí³ îðåíäà, ì’ÿêî êàæó÷è,
íåäåøåâîãî æèòëà ó ñòîëèö³.
Çàáåçïå÷èòè ìåäïðàö³âíèê³â
õî÷à á ãóðòîæèòêàìè ïîêè
ùî íåìàº çìîãè.

Ö³ ïèòàííÿ íèí³ âèð³øóº
íîâîñòâîðåíå òåðèòîð³àëüíî-
ìåäè÷íå îá’ºäíàííÿ “Ë³âî-
áåðåæíå”. ßê ðîçïîâ³ëà
“Õðåùàòèêó” ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåê-
òîðà ÒÌÎ Îëüãà Ãóìåíþê,
íàñòóïíîãî ðîêó áóä³âíèöòâî
áàãàòîïðîô³ëüíîãî ñòàö³îíà-
ðó ïëàíóþòü âíåñòè äî ïëà-
íó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó ðàéîíó. Òà ñïî÷àò-
êó âèð³øàòü, äå äîö³ëüí³øå
ðîçòàøóâàòè çàêëàä, íà ÿêó
ê³ëüê³ñòü ë³æîê ðîçðàõóâàòè.
Ñïîðóäæåííÿ äèòÿ÷î¿ ïîë³-
êë³í³êè âæå çàïëàíîâàíî,
òîæ íàñòóïíîãî ðîêó ìàþòü
ðîçïî÷àòè çá³ð ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿
äëÿ íå¿ òà äëÿ ìåäè÷íî¿ àì-
áóëàòîð³¿ â ñåë³ Òðîºùèíà.

Ô³íàíñóâàííÿ ìåäè÷íî¿ ãà-
ëóç³ ðàéîíó ïîñò³éíî çá³ëü-
øóºòüñÿ. Íèí³ âæå ðîçâ’ÿçà-
íî ïðîáëåìó ç ìåäèêàìåíòà-
ìè òà ï³ëüãîâèìè ë³êàìè. Âå-
òåðàí³â â³éíè íèìè çàáåçïå-
÷óþòü áåçïëàòíî

У спеціалізованом ласі ш оли № 248 навчаються діти з тяж ими пор шеннями мовлення

У Деснянсь ом районі є 126
за ладів освіти. Зо рема 31 за-
альноосвітня ш ола ІІІ ст пеня
а редитації, 1 за альноосвітня
ш ола І ст пеня, 9 спеціалізова-
них ш іл, 4 імназії, 1 ліцей, 1 ве-
чірня ш ола, 2 ш оли-інтернати
спортивно о тип , 16 ш іл-дит-
сад ів, 51 дитячий садо , 5 поза-
ш ільних за ладів та 5 за ладів
приватної власності. Та ож на те-
риторії район розташовані 16 ви-
щих навчальних за ладів, хоча се-
ред них переважають приватні.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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Ãîðîñêîï êèÿíèíà 
íà 19 âåðåñíÿ
День промайне на тлі непороз мінь і онфлі тів. Кос-
мічні енер оритми не ативно впливатим ть на фізич-
не та психічне самопоч ття, том не піддавайтеся на
прово ації, тримайте себе в р ах. Вирішення важли-
вих справ ліпше від ласти, ос іль и зопал можна
п стити все під іс.

У ОВНІВ на сл жбі роботи непочатий рай. Аби с різь всти н ти й не
наш одити реп тації, е ономно розподіляйте сили, отрі тан ть, я віс , бо
ерівництво тримає на вас з б і за найменший недолі може с воро по а-
рати. ТЕЛЬЦІВ на риє чер ова хвиля відчаю через нерозділене охання,
але не все та тра ічно, я вам здається... незабаром настане цілюще по-
ле шення, звільнившимісце в серці для нових захоплень. У БЛИЗНЯТ ри-
зовий день. Гарт йтеся д хом, щоб пройти спішно випроб вання долі, я е
поля ає в том , аби позб тися тяж о о вантаж помило в мин лом , об-
раз, с мнівів, зневіри в людей і вийти на новий вито еволюції. Пам’ятай-
те: р йн вати — не б д вати. Я що ніхто не йде на омпроміс і перед ва-
ми непробивна стіна — обійдіть її стороною. РАКИ, обман шлюбних та ді-
лових партнерів випливе на поверхню, сприйміть це м жньо. Сплач єте за-
сл жено, бо й самі не та і праведні (берете часть таємних непорядних
змовах та інтри ах), я малюєтеся. ЛЕВИ, не влаштов йте істери з при-
вод любовних невдач, а пере ляньте своє ставлення до оханих. Чи не
здається вам, що надто ви е оїстичні і претенд єте на те, що не засл жи-
ли?.. ДІВИ, прибор айте ар’єрні амбіції, отрі стоять на заваді доброзич-
ливих стос н ів діловом оле тиві. Це спо са від л аво о для вашо о
бла ородно о єства. Діліться на опиченим досвідом з оточенням, не жа-
ліючи нічо о, дайте їм шанс проявити себе з творчо о бо . Ви возний, що
по аняє в потрібном напрям . ТЕРЕЗИ, я що язи свербить, ліпше при-
сіть, бо можете вибов ати се рети чи ненаро ом образити невинних.

СКОРПІОНИ, зловживати прихильністю др зів та оханих, отрі д ші в вас
не ч ють, р шити підґр нтя з-під власних ні , зроз міли?.. СТРІЛЬЦІ, я -
що отримаєте на аняй від начальства, не сперечайтеся. Ваша ар’єра ви-
сить на волосинці, тим паче он ренти не доче аються, аби вас при на-
оді с н ти з посадово о трон . КОЗОРОГИ точать со ир , аби помсти-
тися ривдни ам? Облиште... за вас це зробить Всевишній. ВОДОЛІЇ,
ставши моральним і матеріальним бан ротом, сприйміть це спо ійно і не
жал йте, в радене насправді є вашим бор ом перед армічними реди-
торами. РИБИ, я що допі атиме а ресивний біси , втихомирте йо о. Мо-
жете посваритися з ерівництвом та нажити собі воро ів

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Â³äïîâ³ä³ íà ñóäîêó, âì³ùåí³ ó íàø³é ãàçåò³ 18 âåðåñíÿ 

1 9 6 8 3 7 2 5 4

4 5 3 2 1 9 8 7 6

8 2 7 6 5 4 3 1 9

7 4 5 3 9 2 6 8 1

3 1 9 5 8 6 7 4 2

2 6 8 4 7 1 9 3 5

5 3 2 1 6 8 4 9 7

9 8 4 7 2 5 1 6 3

6 7 1 9 4 3 5 2 8

9 1 2 7 4 8 5 6 3

4 8 5 2 6 3 9 7 1

6 3 7 1 9 5 4 2 8

2 4 1 5 3 7 8 9 6

5 6 3 8 2 9 1 4 7

7 9 8 4 1 6 2 3 5

8 5 9 3 7 4 6 1 2

3 2 6 9 5 1 7 8 4

1 7 4 6 8 2 3 5 9

Ñ Ó Ä Î Ê Ó

1 3 2 4

5 3 8 4 7

1 8 3

4 1 8 6 2

2 6 1

6 1 9 8

6 4 7 3 8

8 2 5 4 7 9

1 8 6

5 2 1 8

7 1 2

7 6 4

5 8

4 7 8 2 5

3 9

7 5 8

7 5 1 9 4

1 4 9

Правила с до
Гральне поле 9 на 9
літино . Поле розділе-
не на вадрати 3 на 3.
На почат ри відома
певна іль ість цифр.
Ціль ри — заповнити
всі порожні літин и
цифрами від 1 до 9 за
та ими правилами:
1. Цифра може з’яви-

тися тіль и один раз в
ожном ряд .
2. Цифра може з’яви-

тися тіль и один раз в
ожном стовпчи .
3. Цифра може з’яви-

тися тіль и один раз в
ожном вадраті.

Â³ñ³ì î÷åé “Àô³ø³”
Ó ïàðêó ³ìåí³ Øåâ÷åíêà â³äêðèëàñÿ ôîòîâèñòàâêà ï³ä åã³äîþ ãëÿíöåâîãî æóðíàëó
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Уперше в У раїні влашто-
вано цілодобов фотови-
став просто неба "Київ
очима Афіші". 38 робіт
вісьмох відомих раїн-
сь их фото рафів презен-
т ють найзна овіші сим-
воли та місця столиці.
Е спозицію можна поди-
витися пар імені Шев-
чен а до 7 жовтня.

Öüîãî òèæíÿ ó ïàðêó ³ìåí³
Øåâ÷åíêà êè¿âñüêà “Àô³øà” â³ä-
êðèëà ôîòîåêñïîçèö³þ “Êè¿â
î÷èìà Àô³ø³”. Ðîçâàæàëüíèé
æóðíàë âèð³øèâ íå â³äñòàâàòè
â³ä ñâîãî ìîñêîâñüêîãî êîëåãè,
ùî âæå ê³ëüêà ðîê³â âëàøòîâóº
ð³çí³ ôîòîâèñòàâêè é êîíöåðòè.
Òóñîâùèêè ðîñ³éñüêî¿ ñòîëèö³
ùîðîêó â³äðèâàþòüñÿ íà âå÷³ðö³
“Ï³êí³ê Àô³ø³”. Ìèíóëîãî ì³-
ñÿöÿ ìîñêîâñüêå ðîçâàæàëüíå
âèäàííÿ ïðîâåëî âèñòàâêó ðîá³ò
çîîôîòîãðàôà Ñò³âà Áëóìà ïðîñ-
òî íåáà, à óêðà¿íñüêà ðåäàêö³ÿ
çâåðíóëàñÿ äî ì³ñöåâèõ ôîòîãðà-
ô³â. Îðãàí³çàö³ÿ òàêîãî çàõîäó
îá³éøëàñÿ íåäîðîãî — æóðíàë
ïðèäáàâ ê³ëüêà ñòåíä³â òà íàäðó-
êóâàâ âåëèêîôîðìàòí³ äîáðî-
ÿê³ñí³ çí³ìêè. Ñòåíäè ç ôîòî
Êèðèëà Êèñëÿêîâà, ²øòâàíà
Êîøòó, ²ãîðÿ Ãàéäàÿ, Âàñèëèíè
Âðóáëåâñüêî¿, ²ãîðÿ Êàðïåíêà,
Êîñòÿíòèíà Ìîõíà÷à, Â³òàë³ÿ
Ïàâëåíêà òà Þë³¿ Ïîáºäèíñüêî¿
êèÿíè ìîæóòü ïåðåãëÿíóòè áåç-

ïëàòíî ó áóäü-ÿêèé ÷àñ äîáè äî
7 æîâòíÿ.

Ðåäàêö³ÿ æóðíàëó “Àô³øà” îá-
ðàëà òðè äþæèíè ì³ñöü ³ ïðåäìå-
ò³â, áåç ÿêèõ, íà ¿¿ äóìêó, íåìîæ-
ëèâî óÿâèòè óêðà¿íñüêó ñòîëèöþ.
Â³ñ³ì ôîòîãðàô³â, ùî ïîãîäèëè-
ñÿ íà áåçïëàòí³ çéîìêè, îá³ãðàëè
âïîäîáàí³ òåìè íà âëàñíèé ðîç-
ñóä. ßê ðîçïîâ³ëà ðåäàêòîð âè-
äàííÿ Àííà Äîâãàëü, “Àô³øà”
äîìîâèëàñÿ ïðî ïðîâåäåííÿ âè-

ñòàâêè ó ïàðêó Øåâ÷åíêà ç êè¿â-
ñüêîþ ì³ñüêîþ âëàäîþ. ªäèíà
óìîâà — íå ïîâèííî áóòè ðåë³-
ã³éíèõ, ðåêëàìíèõ òà åðîòè÷íèõ
ìîìåíò³â. Òîìó ç ïîíàä 40 çàëè-
øèëîñÿ 38 ôîòîãðàô³é, ÿê³, íà
äóìêó îðãàí³çàòîð³â, âèêëèêàþòü
“øîê ³ òðåïåò”.

Ôîòîãðàôè äîâãî íå ïð³ëè.
Õòîñü çí³ìàâ òðàäèö³éí³ ñèìâîëè
Êèºâà — ôîíòàíè òà ôóí³êóëåðè,
õòîñü ïðîéøîâñÿ íàéêîëîðèòí³-

øèìè ðàéîíàìè — Òðîºùèíîþ ³
Ïîäîëîì — ÷è çàâ³òàâ ó íàéïî-
ïóëÿðí³ø³ ðîçâàæàëüí³ é êóëüòóð-
í³ çàêëàäè ñòîëèö³. ²ãîð Êàðïåí-
êî ïîä³ëèâñÿ ç “Õðåùàòèêîì”,
ùî ôîòîñåñ³þ Êèºâîì çðîáèâ íà
ïàðó ç³ ñâîºþ ìîäåëëþ çà ï³âòî-
ðè ãîäèíè. Êðàñóíÿ Ñâ³òëàíà ðå-
ïðåçåíòóâàëà êèÿíàì âåëîòðåê,
Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç, êàøòàí òà æå-
òîí ìåòðîïîë³òåíó. Ñõîæó òàêòè-
êó îáðàâ ³ Êèðèëî Êèñëÿêîâ. Íà

éîãî çí³ìêàõ îäíó é òó ñàìó ä³â-
÷èíó â îáðàç³ ÿíãîëà ç êðèëàìè
çîáðàæåíî íà âóëèö³ Áîãäàíà
Õìåëüíèöüêîãî, Êè¿âñüêîìó âîê-
çàë³, Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ òà ó
ïàðëàìåíòñüê³é á³áë³îòåö³.

Îðãàí³çàòîðè âèñòàâêè ðîçïî-
â³ëè “Õðåùàòèêó” ïðî ïëàíè âè-
çíà÷èòè íàéêðàùó, íà äóìêó ãëÿ-
äà÷³â, ôîòîãðàô³þ òà âðó÷èòè îä-
íîìó ç ó÷àñíèê³â ãîëîñóâàííÿ
öåé çí³ìîê

Фотовистав “Київ очима “Афіші” можна побачити в пар імені Шевчен о на власні очі
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ по м. КИЄВУ
ПРО ПРОДАЖ НА ВІДКРИТОМУ ГРОШОВОМУ РЕГІОНАЛЬНОМУ АУКЦІОНІ
ПАКЕТА АКЦІЙ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКОН"

1. Назва об`є та:
па ет а цій в іль ості 158384 шт. (номінальна вартість однієї а ції 0,25 рн), що становить 26% стат тно о

фонд від рито о а ціонерно о товариства (ВАТ) "ЕЛЕКОН".
2. Почат ова ціна продаж па ета а цій:
39 596 (тридцять дев'ять тисяч п'ятсот дев'яносто шість) ривень.
3. Хара теристи а ВАТ:
- од за ЄДРПОУ - 24582136;
- місце розташ вання - У раїна, 02096, м.Київ, в л.Бориспільсь а, 9;
- площа земельної ділян и ( а) - 0,0259;
- середньоспис ова чисельність працівни ів (чол.) - 11;
- вид діяльності - дослідження і розроб и;
- балансова вартість основних фондів (тис. рн) - 1241;
- знос основних фондів (тис. рн/% від основних фондів) - 855/68,9;
- балансовий приб то на 30.06.2007 ро (тис. рн) - (збито ) 24;
- забор ованість станом на 30.06.2007 ро (тис. рн):

- дебіторсь а - 4;
- редиторсь а - 74;

- обся виробленої прод ції на 30.06.2007 ро (тис. рн) - 48;
- вартість а тивів (тис. рн) - 401.
4. Форма вип с па ета а цій - до ментарна.
5. А ціон проводиться відповідно до Положення про порядо продаж па етів а цій від ритих

а ціонерних товариств за ошти на від ритих рошових ре іональних а ціонах через Державн а ціонерн
омпанію "Національна мережа а ціонних центрів", затверджено о на азом Фонд державно о майна
У раїни від 08.09.2000р. №1871, зареєстровано о в Міністерстві юстиції У раїни 25.09.2000р. №652/4873.
6. Засоби платеж - рошові ошти.
7. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень сплач ється на рах но Ре іонально о відділення

Фонд державно о майна У раїни по м.Києв №37184501900001 в бан Головно о правління Державно о
азначейства У раїни м.Києві, МФО 820019, од ЄДРПОУ 19030825. Призначення платеж : реєстраційний
збір для часті від ритом рошовом ре іональном а ціоні з продаж па ета а цій ВАТ „ЕЛЕКОН".
8. Гарантійний внесо в с мі 3959,60 (три тисячі дев'ятсот п'ятдесят дев'ять) ривень 60 опійо

сплач ється на рах но Ре іонально о відділення Фонд державно о майна У раїни по м.Києв
№37317007000034 в бан Головно о правління Державно о азначейства У раїни м.Києві, МФО 820019,
од ЄДРПОУ 19030825. Призначення платеж : арантійний внесо в розмірі 10% для часті від ритом
рошовом ре іональном а ціоні з продаж па ета а цій ВАТ „ЕЛЕКОН".
9. На придбання па ета а цій ВАТ „ЕЛЕКОН" часни від рито о рошово о ре іонально о а ціон

повинен в разі необхідності надати я підтвердні до менти, рішення Антимонопольно о омітет У раїни
про надання дозвол на придбання па ета а цій дано о ВАТ чи опію заяви про надання дозвол на придбання
па ета а цій підприємства з відміт ою (штамп, дата, вхідний номер, підпис) анцелярії Антимонопольно о
омітет У раїни про її прийняття не пізніше, я за 8 алендарних днів до останньо о дня стро прийняття
заяв для часті в а ціоні. Необхідність визначається відповідно до ст.24 За он У раїни "Про захист
е ономічної он ренції".
10. Останній термін прийняття заяв на часть в а ціоні - 14 листопада 2007 ро .
11. Адреса приймання заяв: 01032, м.Київ, б львар Шевчен а, 50-Г, Ре іональне відділення Фонд

державно о майна У раїни по м.Києв , імн. 338.
12. Ознайомитися з об`є том можна за адресою: 02096, м.Київ, в л.Бориспільсь а, 9; тел. 566-73-50.
13. А ціон відб деться 20 листопада 2007 ро об 11-й одині за адресою: 02002, м.Київ, в л.

М.Рас ової, 15, 3-й поверх, "Київсь ий а ціонний центр" ДАК "Національна мережа а ціонних центрів".
14. Адреса, номер телефон та час роботи сл жби з ор анізації тор ів:
01032, м.Київ, б львар Шевчен а, 50-Г, тел. 234-91-28, понеділо - четвер з 9.00 до 18.00, п'ятниця з

9.00 до 16.45;
02002, м.Київ, в л. М.Рас ової, 15, 3-й поверх "Київсь ий а ціонний центр" ДАК "Національна мережа

а ціонних центрів", тел. 541-16-02.

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

"Відрадний"
Правління ВАТ "Відрадний" повідомляє, що за альні збори
а ціонерів Товариства відб д ться 5 листопада 2007 ро
о 10-й одині за адресою: м.Київ, в л. Козелець а, 24,

в приміщенні ВАТ "Відрадний".
Порядо денний:

1. Обрання Голови та се ретаря за альних зборів а ціонерів.
2. Обрання лічильної омісії за альних зборів а ціонерів.
3. Затвердження ре ламент проведення позачер ових за альних зборів

а ціонерів.
4. Звіт Правління про рез льтати фінансово- осподарсь ої діяльності

Товариства за 2006 рі та основні напрям и роботи 2007 році.
5. Звіт На лядової ради Товариства за 2006 рі .
6. Про затвердження звіт та виснов ів Ревізійної омісії Товариства,

річних звітів та баланс Товариства за 2006 рі .
7. Про розподіл приб т Товариства за 2006 рі .
8. Про затвердження фінансово о план Товариства на 2007 рі .
9. Про затвердження Стат т Товариства шляхом ви ладення йо о в

новій реда ції.
10.Про затвердження вн трішніх положень Товариства в нових

реда ціях.
11. Припинення повноважень та від ли ання Голови та членів правління

Товариства.
12. Обрання Голови та членів правління Товариства.
13. Припинення повноважень та від ли ання Голови та членів На лядової

(Спостережної) ради Товариства.
14. Обрання Голови та членів На лядової ради Товариства.
15. Припинення повноважень та від ли ання Голови та членів Ревізійної

омісії Товариства.
16. Обрання Голови та членів Ревізійної омісії Товариства.
17. Про прийняття рішення про передач системи ведення реєстр

власни ів іменних цінних паперів Товариства новом
реєстро трим вач та затвердження мов до овор з ним.

18. Про розірвання до оворів оренди.
19. Про створення о ремих стр т рних підрозділів Товариства.

Реєстрація часни ів за альних зборів б де проводитись з 9.00 до
9.45 5 листопада 2007 ро за місцем проведення зборів.

Для часті за альних зборах а ціонерів необхідно мати :
- паспорт або інший до мент, що засвідч є особ ;
- довіреність (дор чення) на право часті зборах для представни ів

а ціонерів. Довід и за тел.(044) 280-92-18.
Основні по азни и фінансово- осподарсь ої діяльності

ВАТ "Відрадний", тис. рн
Наймен вання по азни а Період

Звітний 2006р. Попередній 2005 р.
Усьо о а тивів 6 795,9 6 209,7
Основні засоби 9 200,0 8 796,5
Дов остро ові фінансові інвестиції — —
Запаси 1 788,5 984,7
С марна дебіторсь а забор ованість 662,3 811,2
Грошові ошти та їх е віваленти 6,3 18,3
Нерозподілений приб то — —
Власний апітал 2 270,9 2 097,1
Стат тний апітал 966,0 966,0
Дов остро ові зобов'язання — —
Поточні зобов'язання 4 494,9 4 080,5
Чистий приб то 173,8 6,7
Середньорічна іль ість а цій, шт. 3 863 840 3 863 840
Кіль ість власних а цій, ви плених
протя ом звітно о період , шт. — —
За альна с ма оштів, витрачених
на ви п власних а цій протя ом
звітно о період — —
Чисельність працівни ів на інець
період , осіб 110 113

Правління ВАТ

Шановний а ціонере
ВАТ "Домоб дівний омбінат №4"
Повідомляємо, що За альними зборами а ціонерів

Від рито о а ціонерно о товариства "Домоб дівний омбінат №4",
я і відб лися 11 вересня 2007 ро , прийнято рішення про
збільшення розмір стат тно о апітал Товариства за
рах но спрям вання приб т до стат тно о апітал .

З ідно з рішенням за альних зборів а ціонерів збільшення розмір
стат тно о апітал Товариства за рах но спрям вання приб т до
стат тно о апітал шляхом збільшення номінальної вартості а цій
Товариства проводиться та ом поряд :

- стат тний апітал ВАТ "Домоб дівний омбінат №4" збільш ється
за рах но спрям вання приб т с мі І 217 047, 6 рн (один мільйон
двісті сімнадцять тисяч соро сім рн 60 оп. ) до стат тно о апітал
ВАТ "Домоб дівний омбінат №4" шляхом збільшення номінальної
вартості а цій з 0,25 рн (двадцять п'ять опійо ) до 0,26 рн (двадцять
шість опійо ) ожна;

- стат тний апітал Товариства збільш ється шляхом вип с
до ментарній формі простих іменних а цій ВАТ '"Домоб дівний
омбінат №4" нової номінальної вартості (номінальна вартість однієї
а ції 0,26 рн (двадцять шість опійо ожна) іль ості 121 704 760
(сто двадцять один мільйон сімсот чотири тисячі сімсот шістдесят) шт
за альною номінальною вартістю 31 643 237,6 рн ( тридцять один
мільйон шістсот соро три тисячі двісті тридцять сім рн, 60 опійо )
за рито о (приватно о) розміщення.

У зв'яз зі збільшенням розмір стат тно о апітал Товариства за
рах но спрям вання приб т до стат тно о апітал здійснюється
вип с до ментарній формі простих іменних а цій ВАТ
"Домоб дівний омбінат №4" нової номінальної вартості (номінальна
вартість однієї а ції 0,26 ривні (26 опійо ожна) іль ості 121 704 760
(сто двадцять один мільйон сімсот чотири тисячі сімсот шістдесят) шт
за альною номінальною вартістю 31 643 237,6 рн (тридцять один
мільйон шістсот соро три тисячі двісті тридцять сім рн 60 опійо )
за рито о (приватно о) розміщення. Форма існ вання а цій -
до ментарна. Номінальна вартість однієї а ції 0,26 ривні ( 26 опійо )
ожна. За альна номінальна вартість а цій, що вип с аються ВАТ
"Домоб дівний омбінат №4", становить 31 643 237,6 рн (тридцять
один мільйон шістсот соро три тисячі двісті тридцять сім рн, 60
опійо ).

Обмін а цій ВАТ "Домоб дівний омбінат №4" старої номінальної
вартості на а ції нової номінальної вартості здійснюється пропорційно
до іль ості а цій старої номінальної вартості, я і належать відповідном
а ціонерові.

Голова правління -
енеральний дире тор ВАТ “ДБК-4” С.А. Тимошен о

Довід и за телефоном 8 (044) 430-96-66.

Філіал "Завод "Енер ія" Київенер о"
(м. Київ, в л. Коле торна, 44, тел. 564-59-83)

повідомляє про наміри щодо розроб и
прое т (TЕP та РД) системи хімічно о

очищення димових азів.
Підприємство спеціаліз ється на термічном знеш одженні

твердих поб тових відходів.

Мета розроб и прое т - зменшення ви идів забр днюючих
речовин в атмосферне повітря (твердих речовин, о сидів азот ,
сірчистих, фтористих та хлористих спол , о сид в лецю та
ін.) від чотирьох діючих отлоа ре атів.

На стадії ТЕР б де запропоновано не менше трьох варіантів
ба атост пенево о очищення димових азів, з я их
визначатиметься оптимальний варіант.

Після розроблення та впровадження прое т ви иди
забр днюючих речовин в атмосферне повітря не
перевищ ватим ть європейсь их норм.

За важення просимо надсилати на адрес Управління охорони
нав олишньо о природно о середовища ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (КМДА): 03680, Київ, в л. Де тярівсь а, 31,
тел./фа с 483-35-96.

За рите А ціонерне Товариство "Страхова Компанія "Кредо-Класи "
повідомляє про проведення за альних зборів а ціонерів, я і відб д ться 05 листопада

2007 ро об 11.00 за адресою: 01034, місто Київ, в л. Рейтарсь а, 37.

Реєстрація часни ів з 10.00 до 10.45 в день і за місцем проведення зборів.

Порядо денний:
1. Внесення змін до Стат т Товариства.
А ціонери ЗАТ "СК "Кредо-Класи " б ли ознайомлені з до ментами, пов'язаними з поряд ом денним,

відповідно до вимо чинно о за онодавства та Стат т ЗАТ "СК "Кредо-Класи ".
А ціонери ЗАТ "СК “Кредо-Класи " мож ть запропон вати в лючення додат ових питань до поряд

денно о не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення за альних зборів шляхом письмово о звернення до
Правління ЗАТ "СК "Кредо-Класи ” за адресою: 01034, м. Київ, в л. Рейтарсь а, 37.

ОГОЛОШЕННЯ про ви ли в с д Глін іна
Дмитра Оле сандровича. У провадженні
Шевчен івсь о о районно о с д м. Києва
знаходиться цивільна справа №2-4551/07
за позовом Романчен а Владислава
Геор ійовича, Романчен о Ілони Юріївни до
Глін іна Дмитра Оле сандровича, 3-тя особа
- УДАІ про визнання права власності на
автотранспортний засіб. Роз ляд зазначеної
справи повторно призначено на
08.10.2007р. о 17.00 в Шевчен івсь ом
районном с ді м.Києва, аб. 28, с ддя
Коваль М.П. (адреса с д : м. Київ, в л.
Смирнова-Ласточ іна, 10-Б). С д ви ли ає
Глін іна Дмитра Оле сандровича с дове
засідання я відповідача. Яв а до с д є
обов'яз овою. У разі неяв и відповідача
справа б де роз лядатися за наявними
матеріалами.

Оболонсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає Пономарьова Оле сандра
Оле сандровича я відповідача по
цивільній справі №2-3997 за позовом
Пономарьова В.О. про визнання особи
та ою,що втратила право орист вання
жилим приміщенням с дове засідання
на 01.10.2007 ро на 11.00. При собі
необхідно мати паспорт. Ви маєте
право подати до с д до ази. Адреса
с д : м.Київ, в л.Тимошен а, 2Є, аб.24,
с ддя Тітов М.Ю. Наслід и неяв и в
с дове засідання особи, я а бере часть
справі, передбачені ст.ст. 169,170ЦПК

У раїни та ст. 185-3 КУпАП.

Солом'янсь ий районний с д
м. Києва повідомляє, що роз ляд
справи за позовом Вино радова
Єв ена Івановича, Гри ор'євої
О сани Володимирівни до Ж ова
Дмитра Володимировича, Корнійч а
Владислава Ві торовича про
відш од вання ш оди, заподіяної
внаслідо дорожньо-транспортної
при оди, призначено на 04 жовтня
2007 ро на 12.00 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 аються
відповідачі Ж ов Дмитро Володими-
рович та Корнійч Владислав
Ві торович.

Гр-н Ш м Анатолію Васильович , останнє відоме місце проживання: м.Київ, пров. Гр зинсь ий,
3-А, п/б необхідно 28.09.2007 ро з'явитись об 11.00 до Дарниць о о районно о с д
м.Києва - м.Київ, в л. Севастопольсь а, 7/13, аб. 10 для часті с довом засіданні по
цивільній справі за позовом Козієвсь о о Ма сима Я овича про стя нення с ми матеріальної
ш оди. Наслід ами неяв и б де проведення з'яс вання обставин справі на підставі до азів,
про подання я их б ло заявлено під час попередньо о с дово о засідання. Гр-н Ш м А.В.
випад неяв и зобов'язаний повідомити с д про причини неяв и.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Наймен вання
забр днюючих речовин

1

Сірчистий ан ідрид (SO2)

Водень хлористий (НС1)
Фториди, азоподібні

з'єднання (HF)
В лецю о сид (CO)

Важ і метали
Діо сид азот

Зола

Європейсь і норми,
середньодобова онцентрація

Після впровадження
системи очищення.

2

50 м /нм3

10 м /нм3

1 м /нм3

50 м /нм3

0,5 м /нм3

200 м /нм3

10 м /нм3

Кольороподіл А2Кольороподіл А2
(формат 660х560 mm)(формат 660х560 mm)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,
репроцентр азети “Хрещати ”.

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



Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷-
íî-çàõ³äíèé, 7—12 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +8...+12°Ñ, âíî÷³
+3...+7°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó âäåíü +19...+21°Ñ, âíî÷³ äî
+13...+16°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Íåâåëèêèé äîù. Â³òåð ï³âí³÷-
íî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ.Òåìïåðàòóðà âäåíü +14...+16°Ñ, âíî÷³
+14...+17°Ñ

Ï Î Ã Î Ä À

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

хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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

Çàâ. â³ää³ëîì «Åêîíîì³êà òà ³íôðàñòðóêòóðà» — Àëüáåðò Ïîòàïîâ
Çàâ. â³ää³ëîì «Ñóñï³ëüñòâî» — Íàòàë³ÿ Ç³í÷åíêî

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ
1999 ðîêó. Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê/ôàêñ: 235-32-60
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  235-61-48, 531-91-05, 234-21-84
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó ïîíåä³ëîê, â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 3281
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"Хрещати "
с лав рейтин
найдорожчо о
одя , в я ом
папараці вдало-
ся зловити ра-
їнсь их політи-
ів. При цьом
не врахов вали
ши арні авто,
одинни и та с -
моч и, я ими
бавляться полі-
тичні стиля и.

1 ì³ñöå ïîñ³â íà-
ä³éíèé ñîðàòíèê
ìîäíèö³ Þë³¿ Òèìî-
øåíêî Îëåêñàíäð
Òóð÷èíîâ. Â³í âèïå-
ðåäèâ óñ³õ, íàòÿãíóâ-
øè íà ñåáå ìàéæå
$10 òèñ. Ìàþ÷è â
ãàðäåðîá³ øê³ðÿíó
êóðòêó Zilli, â³í âïåð-
øå âäÿãíóâ ¿¿ “ó ñâ³ò”
ï³ä ÷àñ îäíîãî ç îïî-
çèö³éíèõ ì³òèíã³â. Ç
òîãî ÷àñó ïàí Òóð÷è-
íîâ óñòèã ïîõèçóâà-
òèñÿ äèêîâèíêîþ ïå-
ðåä Ïðåçèäåíòîì,
ÿêèé òàêîæ â³äîìèé
ñâîºþ ïðèñòðàñòþ äî
îäÿãó Zilli. Â ºäèíî-
ìó êè¿âñüêîìó ìàãà-
çèí³ ôðàíöóçüêîãî
áðåíäó ìîäåëü, ùî
ïðèâåðíóëà óâàãó
Îëåêñàíäðà Òóð÷è-
íîâà, êîøòóâàëà
48 730 ãðí.

2 ì³ñöå — â ðóêàõ
Þë³¿ Òèìîøåíêî,
ÿêó àñîö³þþòü ³ç
ìàðêîþ Louis Vuitton. Ãàëàñó íàðîáèëè îäíàêîâ³ ñóêí³ ð³çíèõ êî-
ëüîð³â ö³º¿ ìàðêè âàðò³ñòþ ïî $3 òèñ. â ãàðäåðîá³ ãîëîâíî¿ æ³íêè-
ïîë³òèêà Óêðà¿íè. Ïðîòå ïàí³ Òèìîøåíêî íå º ìîíîáðåíäîâîþ ìà-
í³ÿ÷êîþ, àäæå íîñèòü ³ Escada. Ï³äæàê ç êîëåêö³¿ îñ³íü-çèìà 2006-
2007, ÿê ó ïàí³ Òèìîøåíêî, ïðîäàâàâñÿ ó êè¿âñüêîìó ìàãàçèí³ Es-
cada çà 25 òèñ. ãðí.

Òðåò³ì º Þð³é Ëóöåíêî, ÿêèé, ïîïðè çàÿâè ïðî ëþáîâ äî ñâåòð³â
òà äæèíñ³â, íå ãîðäóº ï³äæàêàìè ìîäíîãî äîìó Versace. Òàê³ êîñ-
òþìè êîøòóþòü â³ä $2 äî $10 òèñ., àëå âàðò³ñòü âáðàííÿ ïàíà Ëó-
öåíêà òî÷íî íåâ³äîìà. Ñàì Þð³é Ëóöåíêî â îäíîìó ç ³íòåðâ’þ ç³-
çíàâñÿ, ùî äîáèðàº äî ñâî¿õ êîñòþì³â ëèøå êðàâàòêè.

×åòâåðòèì ëþáèòåëåì ïðåêðàñíîãî òà äîðîãîãî âèÿâèâñÿ Â³êòîð
Þùåíêî. Â³í, ÿê ³ Îëåêñàíäð Òóð÷èíîâ,— ïîö³íîâóâà÷ ôðàíöóçü-
êîãî îäÿãó Zilli. Ïðåçèäåíò íåîäíîðàçîâî ç’ÿâëÿâñÿ íà ïóáë³ö³ ó òà-
êîìó âáðàíí³. Â ñåðåäíüîìó îäèí êîñòþì êîøòóº ïðèáëèçíî $5 òèñ.

Ñò³ëüêè æ âèòðà÷àº ñîö³àë³ñò Ìèêîëà Ðóäüêîâñüêèé. Óò³ì, â³í â³ä-
äàº ïåðåâàãó ³íø³é ìàðö³ — Brioni. Ó íå¿ îäÿãàëèñÿ íå ò³ëüêè Ñàëü-
âàäîð Äàë³ òà Ëó÷àíî Ïàâàðîòò³, à é Âîëîäèìèð Ïóò³í òà Äæîí Êåí-
íåä³. Ó Êèºâ³ öåé îäÿã ïðîäàºòüñÿ ó äâîõ ìàãàçèíàõ, à êîøòóº â³ä
$1,5 äî $5,5 òèñ.

Ðà¿ñà Áîãàòèðüîâà âäÿãàºòüñÿ òàê, í³áè âîíà ç ðåã³îí³â. ¯¿ äæèíñè
Dolce&Gabbana âèÿâèëèñÿ íàéäåøåâøèì îäÿãîì ïîë³òè÷íèõ ìîä-
íèê³â. Ùîïðàâäà, äåïóòàòêà íå â³äìîâëÿºòüñÿ íàêèíóòè øàëèêà
Louis Vuitton çà 400 äîëàð³â àáî ïðèõîïèòè íåäåøåâøó ñóìî÷êó
Channel

Василь ГОРБАЛЬ,
андидат народні деп тати (Партія ре іонів):
— У ф тбол рав недавно, але, не дивлячись на те,

що це найпоп лярніша ра, мене не можна віднести до
фанатів цієї ри. Пам’ятаєте, в дитинстві б ла та а ра,
оли на ворота ставили равця, що проштрафився, і
треба б ло не стіль и забити ол, с іль и потрапити
ньо о. Та я на ворота поставив би пана Л цен а.

Анатолій СЕМИНОГА,
андидат народні деп тати (Бло Юлії Тимо-

шен о):
— Ф тбол люблю, але рав ньо о д же давно, я

мінім м же два ро и не рав. Я вважаю, що в оманд-

ній рі не важливі персоналії, оловне, з я ою оман-
дою рати ф тбол і йти до перемо и. Знов ж та и,
все залежить від то о, я ий б де с противни . Він має
б ти достойний, том , хто б там стояв на воротах, ме-
ні неважливо. Я би я рав ф тбол, то, звичайно, ме-
ні хотілося б, щоб на воротах стояв професіонал, а не
делітант. Том і ол хотілося б забити, напри лад, Шов-
овсь ом .

Андрій КУЗЬМЕНКО (К зьма СКРЯБІН),
м зи ант, телевед чий:
— Ненавидж ф тбол я р . Не бач сенс в том ,

щоб бі ати по 300 метрів від воріт до воріт і нама а-
тися ом сь ол забити. Я то о не роз мію.

Êîìó á âè çàáèëè?

Ïîë³òèê³â 
ïðîâîäÿòü çà ðîçóìîì
“Õðåùàòèê” ïîäèâèâñÿ, 
ñê³ëüêè âèòðà÷àþòü íà ñâîº âáðàííÿ
ïðåäñòàâíèêè âëàäè

Êè¿âñüê³ àêòîðè 
ïåðåãðàëè 
ìîñêîâñüêèõ
Â ìàò÷³ ì³æ êîìàíäàìè Òåàòðó ³ìåí³ Ëåñ³ 
Óêðà¿íêè òà Ìàëîãî òåàòðó ïåðåìîãëè óêðà¿íö³

Ïàâëî ÁÎÑÈÉ
“Õðåùàòèê”

Ó÷îðà íà òðåíóâàëüí³é áàç³
êëóáó “Äèíàìî” â³äáóâñÿ ôóò-
áîëüíèé ìàò÷ ì³æ êîìàíäàìè
êè¿âñüêîãî Òåàòðó ³ìåí³ Ëåñ³
Óêðà¿íêè òà ìîñêîâñüêîãî Ìà-
ëîãî òåàòðó. Ðîñ³éñüê³ ãàñòðîëå-
ðè ïðîãðàëè “âñóõó”: ï³äîï³÷íèì

ãîëîâíîãî òðåíåðà êèÿí õóäîæ-
íüîãî êåð³âíèêà òåàòðó Ìèõàéëà
Ðåçíèêîâè÷à ïðîòÿãîì ãîäèíè
âäàëîñÿ çàáèòè ÷îòèðè ãîëè ïî-
ñï³ëü. Âò³ì, êîìàíäó Ìàëîãî òå-
àòðó ïðîãðàø íå çàñìóòèâ: ó òî-
ìó, ùî êèÿíè ìàþòü âèãðàâàòè ó
ôóòáîë, à ìîñêâè÷³ — ïîêàçóâà-
òè êëàñ íà ñöåí³, çà ñëîâàìè ñà-
ìèõ ãðàâö³â, í³õòî íå ñóìí³âàâ-

ñÿ. Íà ÷åñòü àêòîðñüêî¿ äðóæáè
ïðîñòî íà ïîë³ â³äêîðêóâàëè
ïëÿøêó øàìïàíñüêîãî, ï³ñëÿ ÷î-
ãî ìîñêâè÷³ ïîîá³öÿëè òàêè â³ä³-
ãðàòèñÿ — çàâòðà óâå÷åð³ íà çà-
êëþ÷í³é âèñòàâ³ ãàñòðîëåé, ó òà-
êîæ çà äâà òèæí³ âæå ó ñåáå âäî-
ìà, êîëè ç ãàñòðîëÿìè äî Ìîñ-
êâè ïðè¿äå êè¿âñüêèé Òåàòð ³ìå-
í³ ²âàíà Ôðàíêà

Елементи ардероб (зверх вниз) Оле сандра
Т рчинова, Юлії Тимошен о, Юрія Л цен а,
Ві тора Ющен а і Ми оли Р дь овсь о о
приверн ли ва ореспондента “Хрещати а”

Перемо иївсь их артистів на ф тбольном полі відмітили шампансь им
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