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АРМЕН ХАЧАТРЯН:

“У КИЄВІ ЧИСТА
ЕНЕРГЕТИКА
І ПРЕКРАСНІ КУЛЬТУРНІ
ЛЮДИ”

Âåðõîâíà Ðàäà 
íå âèíåñëà áþäæåòà
Äî ïåðøîãî ÷èòàííÿ ïðîåêòó 
ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî äîêóìåíòà äåðæàâè — 
íå ìåíøå äâîõ íåä³ëü

Ïðåäñòàâèâ çàêîíîïðîåêò ïåð-
øèé â³öå-ïðåì’ºð, ì³í³ñòð ô³íàíñ³â
Ìèêîëà Àçàðîâ:

“Óðÿä ßíóêîâè÷à íå æåíåòüñÿ çà
äåøåâèì ïîïóë³çìîì, à ïðàöþº íàä
òèì, ùîá ï³äâèùåííÿ äîáðîáóòó
ãðîìàäÿí áóëî íå ðàçîâèì, à ïî-
ñò³éíèì ³ çáàëàíñîâàíèì. Ñîö³àëü-
í³ ñòàíäàðòè, ãàðàíò³¿, çàêëàäåí³
óðÿäîì ó ïðîåêò áþäæåòó, øèðø³ ³
ãëèáø³, í³æ ³í³ö³àòèâè ïñåâäîîïî-
çèö³éíèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë”,— ñêà-
çàâ ì³í³ñòð ô³íàíñ³â ç òðèáóíè. Ë³-
äåð íèí³øíüî¿ ôðàêö³¿ ÁÞÒ ó ÂÐ,
êîëèøí³é ðÿò³âíèê Þë³¿ Òèìîøåí-
êî ñóääÿ Ìèêîëà Çàìêîâåíêî ðîç-

ïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî ïèòàííÿ
áþäæåòó íå âèêëèêàëî æîäíèõ äèñ-
êóñ³é ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ ïîãîäæó-
âàëüíî¿ ðàäè êåð³âíèê³â ôðàêö³é:
“Àçàðîâ âíîñèòü, äåïóòàòè ôîðìó-
þòü ðîáî÷ó ãðóïó ³ ðîçõîäèìîñÿ”.

Íàñïðàâä³, êðèòèêà ïðîåêòó êîí-
ñîë³äîâàíîãî áþäæåòó áóëà, àëå
ïðàêòè÷íî âñÿ çàëèøèëàñÿ ïîçà ìå-
æàìè ñåñ³éíî¿ çàëè. Òàê, íóíñ³âåöü
Ìèêîëà Êàòåðèí÷óê íàâìèñíå ïðè-
¿õàâ íà ´àíîê ïåðåä Âåðõîâíîþ Ðà-
äîþ, ùîá ñêàçàòè íà êàìåðè ê³ëü-
êîõ òåëåêàíàë³â, ùî ñïðàâæí³é áþ-
äæåòíèé ïðîöåñ ïî÷íåòüñÿ ëèøå
ï³ñëÿ 1 æîâòíÿ. Êîìóí³ñòè ÷åðåç

åëåòðîíí³ ÇÌ² îïðèëþäíèëè ñâîþ
ïðèíöèïîâó ïîçèö³þ, ùîäî ïåðåä-
áà÷åíèõ ó ïðîåêò³ áþäæåòó íàäõî-
äæåíü çà ðàõóíîê ïðîäàæ³â çåìåëü
íà àóêö³îíàõ. Ïðåäñòàâíèê êîàë³ö³¿
â ïàðëàìåíò³ ÷ëåí ÖÊ ÊÏÓ Îëåê-
ñàíäð Ãîëóá ïîÿñíèâ “Õðåùàòèêó”,
÷îìó êîìóí³ñòè ïîì³òèëè ë³áåðàëü-
í³ ðèñè áþäæåòó-2008 ëèøå “íà ïà-
ïåð³”: “Ìè äîâ³äàëèñÿ ïðî òàê³ íà-
ì³ðè óðÿäó ëèøå êîëè íàø³ äåïó-
òàòè îòðèìàëè äëÿ îçíàéîìëåííÿ
êíèæêè ç òàáëèöÿìè ³ òåêñòîì çà-
êîíîïðîåêòó”.

×ëåí ôðàêö³¿ ñîö³àë³ñò³â Â³òàë³é
Øèáêî ïîÿñíèâ “Õðåùàòèêó”, ùî,
äîêè ³äå ëèøå ïðåçåíòàö³ÿ ïðîåê-
òó áþäæåòó, íåìà ñåíñó êðèòèêóâà-
òè éîãî çì³ñò. “Ìè íå êðèòèêóâà-
ëè ö³ ïîëîæåííÿ ïðîåêòó, áî áðà-
òèìåìî ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³ éîãî äî
ïåðøîãî ³ íàñòóïíèõ ÷èòàíü”,—
ñêàçàâ ñîö³àë³ñò. Òîä³, ìîâëÿâ, ïî-
áà÷èìî, ùî â³ä òîãî ïðîåêòó çàëè-
øèòüñÿ. Ïåðøå ÷èòàííÿ ïðîåêòó
áþäæåòó ìîæå â³äáóòèñÿ íå ðàí³øå,
í³æ çà äâà òèæí³ ï³ñëÿ éîãî îô³ö³é-
íîãî ïîäàííÿ 

Îë³ãàðõ íå ãîäóº ñâî¿õ ï³äîï³÷íèõ
Þë³ÿ ÁÓÐÌÀÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора люди, я і представилися співробітни ами
охорони відомо о олі арха Давида Жванії, здійснили
напад на ж рналістів азети "Вечірній Київ". Гр бо
пор ш ючи за онодавство, вони відібрали ж рна-
лістсь і посвідчення та по рож вали фізичною роз-
правою. Причиною люті бізнесмена стало те, що
ж рналісти дізналися, я пан Жванія од є власно о
соба .

Äî ðåäàêö³¿ “Âå÷³ðêè” çâåðíóëèñÿ ìåøêàíö³ ê³ëüêîõ áóäèíê³â,
ðîçòàøîâàíèõ íà âóëèöÿõ Á. Õìåëüíèöüêîãî òà Ì. Êîöþáèíñüêî-
ãî, ïîâ³äîìèâøè ïðî òå, ùî ¿õ âæå íå ïåðøèé äåíü òóðáóº ñêà-
æåíèé ãàâê³ò ñîáàêè. Çà ¿õí³ìè çäîãàäàìè, öå, ìîæëèâî, âåëè÷åç-
íèé ñîáàöþðà Äàâèäà Æâàí³¿, ðåçèäåíö³ÿ ÿêîãî ì³ñòèòüñÿ ïîáëè-
çó. Òîæ êîðåñïîíäåíò “Âå÷³ðêè” ðàçîì ³ç ôîòîãðàôîì âèðóøèëè
íà ïîøóêè ãîëîäíîãî ñîáàêè îë³ãàðõà.

За інчення на 3-й стор.
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Оле сандр Мороз радо з стрів сіх деп татів

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора відб лася процед ра внесення на роз ляд Вер-
ховної Ради прое т бюджет -2008. У залі пленарних
засідань зареєстр валися 262 народних деп тати, отрі
та им чином провалили про нози політичних опонентів,
що сесія не відб деться. У сесії взяли часть сі пред-
ставни и оаліції, вті ачі з бло НУ—НС і БЮТ Ми оли
Зам овен а.
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Ìè — îïåðàòèâíà ãàçåòà, ³ çäàºìî ï³çíî âíî÷³ êîæåí ñâ³é íîìåð íå-
äàðåìíî. Êîðèñòü â³ä òîãî ïðîñòà — âèñîêà îïåðàòèâí³ñòü ³ äîñòîâ³ð-
í³ñòü. Ñüîãîäí³ öå ñòàíå â ïðèãîä³ ùå á³ëüøå. Ïîêè âåðñòàâñÿ íîìåð,
óâåñü ²íòåðíåò ðàïòîì çàãîâîðèâ ïðî ñüîãîäí³øí³é ìîæëèâèé ïóò÷, ùî
çàò³âàþòü íà Áàíêîâ³é. Òîáòî Ïðåçèäåíò Þùåíêî ñüîãîäí³ ï³äïèøå íå-
êîíñòèòóö³éíèé óêàç ïðî çì³íó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Íó òàê îñü. Ìè — íå ïîë³òèêè. Ìè — íå ãîðëîäåðè-ðåâîëþö³îíåðè.
Ìè — æóðíàë³ñòè. Ìè ùîäíÿ â÷èìîñÿ é óì³ºìî áóòè ìóæí³ìè ³ äîòåï-
íèìè, íàïîðèñòèìè ³ â³ä÷àéäóøíèìè. Çà îñòàíí³õ ï³âðîêó â íàñ çãóðòó-
âàëàñÿ êîìàíäà ïðèáëèçíî ç 600 ðîçóìíèõ ³ âèíàõ³äëèâèõ, ÷åñíèõ ³ ïî-
ðÿäíèõ ïðîôåñ³îíàë³â. ² ìè í³÷îãî íå áî¿ìîñÿ. Ìè âîëîä³ºìî ³ñòîðè÷-
íîþ ïàì’ÿòòþ, à òîìó çäîãàäóºìîñÿ ïðî ïåðø³ ìîæëèâ³ “ðåâîëþö³éí³”
êðîêè ïóò÷èñò³â: çàõîïëåííÿ ïîøòè, òåëåãðàôó òà ìîñò³â. À íèìè â íàø
÷àñ º, ÿê â³äîìî, çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

Ïðîñò³øå êàæó÷è, ÿêùî ñüîãîäí³ äî íàñ ïðèéäóòü, òî ïåðøå, íà ùî
íàòðàïëÿòü,— öå íåçàëåæí³ñòü, ñâîáîäà ñëîâà ³ æóðíàë³ñòñüêà ÷åñòü. Ìè
òâåðäî íàâ÷èëèñÿ öüîãî â áîðîòüá³ ç â³äñòàë³ñòþ ì³ñöåâèõ ÷èíîâíèê³â ³
îõî÷å ïðîäåìîíñòðóºìî öå, êîëè äî íàñ ïðèéäóòü ïîë³òèêàíè. Â òèõ ïî-
ë³òè÷íî çàíåïîêîºíèõ õëîï’ÿò º ñâ³é ïàòåíòîâàíèé ñï³âàê. ² ìè ðåãî÷å-
ìî, êîëè ÷óºìî ñëîâà éîãî ï³ñí³ “ß íå çäàìñÿ áåç áîþ”. Òîìó ùî ìè íå
çäàºìîñÿ í³êîëè. Ïðîðâåìîñÿ!

Ðàäíèê ìåðà Êèºâà ç ïèòàíü ñâîáîäè ñëîâà
Êàçáåê ÁÅÊÒÓÐÑÓÍÎÂ
Êîëåêòèâ ðåäàêö³¿ ãàçåòè “Õðåùàòèê”

P. S. Ïîêè ïèñàëàñÿ öÿ çàì³òêà, äî íàøîãî êîëåêòèâó ïðèºäíàëè-
ñÿ âñ³ êîëåãè ç ìóí³öèïàëüíèõ ÇÌ², äî ÿêèõ ìè çìîãëè äîäçâîíèòèñÿ â
ï³çí³é ÷àñ.

Äèðåêòîð ÒÐÊ “Êè¿â” Äìèòðî ÄÆÀÍÃ²ÐÎÂ
Äèðåêòîð ðàä³î “Êè¿â” Àíäð³é ÂÀÑ²Í
Ãîëîâíèé ðåäàêòîð ãàçåòè “Âå÷³ðí³é Êè¿â” Ðîìàí ÊÎÑÒÐÈÖß
Ãîëîâíèé ðåäàêòîð ãàçåòè “Óêðà¿íñüêà ñòîëèöÿ” Ïåòðî ÙÅÐÁÈÍÀ

Ïîêè âåðñòàâñÿ
íîìåð
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Á³çíåñ õî÷å ñòàòè ïàðòíåðîì
ì³ñüêî¿ âëàäè

Ó÷îðà ó Êèºâ³ â³äêðèâñÿ XV ôîðóì Àñîö³-
àö³¿ “Óêðà¿íñüêèé êðåäèòíî-áàíê³âñüêèé ñî-
þç”. Íàéóñï³øí³ø³ áàíê³ðè íàøî¿ äåðæàâè
îáãîâîðþþòü ïèòàííÿ ðîçâèòêó ãàëóç³, çîêðå-
ìà ùîäî çá³ëüøåííÿ îáñÿãó ³íâåñòèö³é ó ðîç-
áóäîâó Êèºâà òà çä³éñíåííÿ ð³çíîìàí³òíèõ
áëàãîä³éíèõ ïðîãðàì.

“Ìè íå íà ñëîâàõ, à íà ä³ë³ äîâîäèìî, ùî
âëàäà òà á³çíåñ — ïàðòíåðè. Öå ìàº âàæëèâå
çíà÷åííÿ íå ëèøå äëÿ ï³äïðèºìö³â, à é äëÿ
âñ³õ êèÿí, àäæå áàíêè — îäí³ ç íàéá³ëüøèõ
ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ³ äî ì³ñüêîãî áþäæåòó, ³
äî äåðæàâíîãî”,— íàãîëîñèâ, â³äêðèâàþ÷è
ôîðóì, Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé

Ìåð³ÿ äîïîìîæå ³íîçåìíèì
ñïîñòåð³ãà÷àì

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé ñòâîðèâ ì³ñüêó ðîáî÷ó ãðóïó ïî ñïðè-
ÿííþ ä³ÿëüíîñò³ îô³ö³éíèõ ñïîñòåð³ãà÷³â â³ä
³íîçåìíèõ äåðæàâ ³ ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é
ó çä³éñíåíí³ íèìè ïîâíîâàæåíü íà âèáîðàõ äî
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè â 2007 ðîö³.

ßê ïîâ³äîìèâ ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ, ÷ëåíè
ãðóïè ÷åðãóâàòèìóòü ó ïðèì³ùåíí³ ñòîëè÷íî¿
ìåð³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ïîñòàâëåíèõ ïåðåä íèìè
çàâäàíü. Äëÿ öüîãî ðîáî÷ó ãðóïó çàáåçïå÷àòü
îêðåìèì ïðèì³ùåííÿì, òåëåôîííèì òà åëåê-
òðîííèì çâ’ÿçêîì, ìåáëÿìè, îðãòåõí³êîþ òà
êîìï’þòåðíîþ òåõí³êîþ

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé íàâ³â
ëàä ó êàï³òàëüíîìó 
áóä³âíèöòâ³

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé çàòâåðäèâ ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê
ôîðìóâàííÿ ïðîãðàìè êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü
ó ñêëàä³ Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó Êèºâà.

ßê ïîâ³äîìèâ ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ, ïîëî-
æåííÿì íàðåøò³ âèçíà÷åíî ÷³òêèé ³ ïðîçîðèé
ïîðÿäîê ïîäàííÿ â³äïîâ³äíèõ ìàòåð³àë³â, ïî-
ðÿäîê ¿õ ðîçãëÿäó â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ åêî-
íîì³êè òà ³íâåñòèö³é, ïîðÿäîê âíåñåííÿ çì³í
äî Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëü-
òóðíîãî ðîçâèòêó ñòîëèö³, ïîðÿäîê çä³éñíåí-
íÿ âèäàòê³â íà êàï³òàëüíå áóä³âíèöòâî, ïîðÿ-
äîê ïîäàííÿ çâ³òíèõ äîêóìåíò³â òîùî

“Ïîë³ãðàô³ÿ” çàâåðøóº 
ðîáîòó

Ñüîãîäí³ ó Íàö³îíàëüíîìó êîìïëåêñ³ “Åêñ-
ïîöåíòð Óêðà¿íè” â³äáóäåòüñÿ çàêðèòòÿ Òðè-
íàäöÿòî¿ ì³æíàðîäíî¿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ âèñòàâ-
êè “Ïîë³ãðàô³ÿ-2007” — íàéìàñøòàáí³øî¿ ³
íàéïðåñòèæí³øî¿ âèñòàâêè â Óêðà¿í³ âèðîá-
íèê³â òà ïîñòà÷àëüíèê³â ïîë³ãðàô³÷íèõ ìà-
øèí, îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àë³â. Ó ðàìêàõ âè-
ñòàâêè: Äðóãèé âñåóêðà¿íñüêèé ôîðóì ïîë³ãðà-
ô³ñò³â “Àâòîìàòèçàö³ÿ äðóêàðåíü” òà “Îðãàí³-
çàö³ÿ á³çíåñó öèôðîâîãî äðóêó”; åêñïîçèö³ÿ
ñïåö³àëüíèõ âèä³â äðóêó; ñïåö³àë³çîâàíà åêñ-
ïîçèö³ÿ öèôðîâèõ òåõíîëîã³é äëÿ âèäàâíè÷î-
ïîë³ãðàô³÷íîãî òà ðåêëàìíîãî á³çíåñó
“DIGIDRUK”

“ÍÓ” ââîäèòü â îìàíó
Öåíòðàëüíèé âèêîíàâ÷èé êîì³òåò “Íàøî¿

Óêðà¿íè” çâåðíóâñÿ äî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³-
äà ×åðíîâåöüêîãî ç ïðîõàííÿì äîïîìîãòè äè-
ðåêòîðó ÌÏÏ “Äåëüòà” À. Øâåöþ â³äíîâèòè
ñïðàâåäëèâ³ñòü, ïîðóøåíó ä³ÿìè äàðíèöüêî¿
ðàéîííî¿ âëàäè. Çà ³íôîðìàö³ºþ ÍÑ—ÍÓ, ó
ðàéîí³ íåçàêîííî çðóéíîâàíî äâà òîðãîâåëüíèõ
ê³îñêè ì³ñöåâîþ âëàäîþ. ßê ïîâ³äîìèëè “Õðå-
ùàòèêó” ó Äàðíèöüê³é ÐÄÀ, ðîáîòè ç äåìîíòà-
æó âèêîíóâàëè çã³äíî ç â³äïîâ³äíèì ðîçïîðÿ-
äæåííÿì ÐÄÀ. Ó ïåð³îä ç 1997 ð. äî 2007 ð.
æîäåí äîêóìåíò, ùî äàâàâ ïðàâî íà ðîçì³ùåí-
íÿ ÌÀÔ ÌÏÏ “Äåëüòà”, íå ïðîäîâæóâàâñÿ.
Äèðåêòîð ÌÏÏ “Äåëüòà” çäàâàâ ïðèì³ùåííÿ
â îðåíäó

Ñòîëèö³ îáì³íÿþòüñÿ
òåõíîëîã³ÿìè
Äîñâ³ä Àñòàíè ó áóä³âíèöòâ³ òåõíîïàðê³â ñòàíå äîðå÷íèì äëÿ Êèºâà
Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора в рам ах проведення Днів
Астани в Києві за інчився дво-
денний бізнес-фор м, на я ом
об оворювали досвід Астани
створенні інд стріальних та тех-
нопар ів. Наразі в Києві роз ля-
дають 7 діляно , де можливе
подібне б дівництво.

Ó÷îðà çàê³í÷èâñÿ äâîäåííèé á³çíåñ-
ôîðóì â ðàìêàõ ïðîâåäåííÿ Äí³â Àñòà-
íè â Êèºâ³. Êåð³âíèöòâî ñòîëèö³ Óêðà-
¿íè çàö³êàâèëîñÿ äîñâ³äîì êîëåã ç Êà-
çàõñòàíó â ñòâîðåíí³ ³íäóñòð³àëüíèõ òà
òåõíîïàðê³â.

“Íàñ äóæå çàö³êàâèëà ³íôîðìàö³ÿ ùî-
äî ³íäóñòð³àëüíîãî áóä³âíèöòâà òà òåõíî-
ïàðê³â òà ¿õ íàïîâíåííÿ ïðîìèñëîâèìè
ï³äïðèºìñòâàìè. Íåùîäàâíî ñòîëè÷íà
âëàäà óõâàëèëà ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ
ïîä³áíèõ ïàðê³â-òåðì³íàë³â ïîðÿä ç ì³ñ-
òîì. Íàðàç³ ìè ðîçãëÿäàºìî 7 ä³ëÿíîê, äå
ìîæëèâå áóä³âíèöòâî òåõíîïàðê³â”,—
ñêàçàâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ.

Â³í çàçíà÷èâ, ùî äî ñòâîðåííÿ òåõíî-
ïàðê³â ó ñòîëèö³ êåð³âíèöòâî ì³ñòà ïðè-
ñòóïèòü óæå çà ï³âðîêó. Ïðè ðîáîò³ íàä
äàíèì ïðîåêòîì âðàõîâóâàòèìóòü äîñâ³ä
Àñòàíè.

Çàñòóïíèê ìåðà Àñòàíè Áîëàò Ñîâåò-
êîâè÷ íàãîëîñèâ, ùî Óêðà¿íà òà Êàçàõ-
ñòàí ìàþòü áàãàòî ñï³ëüíîãî. Àñòàíà, ÿê
³ Êè¿â, ïðàöþº íàä ðîçâèòêîì ï³äïðè-
ºìíèöòâà. “Ñòðàòåã³ºþ ³íäóñòð³àëüíî-³í-
íîâàö³éíîãî ðîçâèòêó Êàçàõñòàíó äî 2015
ðîêó ïåðåäáà÷åíî ñòèìóëþâàííÿ ñòâî-
ðåííÿ íàóêîì³ñòêèõ òà âèñîêîòåõíîëî-
ã³÷íèõ ï³äïðèºìñòâ. Îäíèì ç ïåðñïåê-
òèâíèõ ³íñòðóìåíò³â äåðæàâíîãî ñòèìó-

ëþâàííÿ ðîçâèòêó ðåàëüíîãî âèðîáíèö-
òâà º îðãàí³çàö³ÿ ³íäóñòð³àëüíèõ çîí, ùî
ñòâîðþþòü ïðèâàáëèâ³ø³ åêîíîì³÷í³ é
îðãàí³çàö³éí³ óìîâè äëÿ ðîçâèòêó ï³ä-
ïðèºìíèöòâà”,— ï³äêðåñëèâ Áîëàò Ñî-
âåòêîâè÷.

Â³í ðîçïîâ³â, ùî ³íäóñòð³àëüíèé ïàðê
Àñòàíè áóâ ñòâîðåíèé ï³ñëÿ äåòàëüíîãî
àíàë³çó åêîíîì³êè. Íàðàç³ öå öåíòð ³íäóñ-

òð³àëüíî-³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó ïëîùåþ
600 ãà, ùî âõîäèòü äî ñêëàäó ñîö³àëüíî-
ï³äïðèºìíèöüêî¿ êîðïîðàö³¿. Òåðèòîð³ÿ
ïàðêó — 600 ãà çåìë³. ²íäóñòð³àëüíèé
ïàðê âêëþ÷èëè â ìåæ³ ñïåö³àëüíî¿ åêî-
íîì³÷íî¿ çîíè, â³äïîâ³äíî êîìïàí³¿-³í-
âåñòîðè, ùî ðîçòàøîâàí³ â ö³é çîí³, êî-
ðèñòóþòüñÿ ³íâåñòèö³éíèìè òà ïîäàòêî-
âèìè ï³ëüãàìè

11.00. Çàñòóïíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà â³çüìå
ó÷àñòü â óðî÷èñòîìó ì³òèíãó âå-
òåðàí³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³é-
íè, ïðèñâÿ÷åíîìó Äíþ ïàðòèçàí-
ñüêî¿ ñëàâè (ïàðê Ïàðòèçàíñüêî¿
ñëàâè).

12.00. Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é
Æóðàâñüêèé â³çüìå ó÷àñòü â óðî-
÷èñòîìó â³äêðèòò³ ìåìîð³àëüíî¿
äîøêè â³äîìîìó óêðà¿íñüêîìó
êîìïîçèòîðó, çàñëóæåíîìó ä³ÿ÷å-
â³ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè Ðÿáîâó Îëåê-
ñ³þ Ïàíòåëåéìîíîâè÷ó. 

15.00. Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â çàñòóïíèêà
ãîëîâè ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Ãîëî-
âà÷ ïðîâåäå íàðàäó ç ïåðåâ³çíè-
êàìè òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â.
(âóë. Õðåùàòèê, 36, Êîëîííà çàëà
ÊÌÄÀ, 2-é ïîâåðõ).

11.00. Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îñâ³òè ³ íàóêè ÊÌÄÀ Ë³ë³ÿ
Ãðèíåâè÷ â³çüìå ó÷àñòü ó ïðåñ-
êîíôåðåíö³¿, ïðèñâÿ÷åí³é Âñå-
óêðà¿íñüê³é îñâ³òí³é ïðîãðàì³
“Ââ³÷ëèâ³ñòü íà äîðîç³” ïåðåä äî-
ïðåì’ºðíèì ïîêàçîì øîó “Òàºì-
íèöÿ êîðîëåâè äîðîãè”.

ДД ЕЕ НН ЬЬ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Â³êòîð Þùåíêî êîïàº
ï³ä Êè¿â
Ïðîòå ó ÍÓ—ÍÑ â ñòîëèö³ øàíñ³â íåáàãàòî
Òåòÿíà ÌÅËÜÍÈ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора радни Президента У ра-
їни Анатолій Т ач заявив, що
рішення обласних адміністрацій
повинні онтролюватись Прези-
дентом раїни, а ф н ції облас-
них і місь их олів варто звести
до мінім м , зробити їх чисто
технічними. Своєю чер ою за-
ст пни олови КМДА Віталій
Ж равсь ий вважає та і ініціати-
ви безпідставними, а иївсь ий
ре іонал Василь Горбаль вважає
призначення иївсь о о олови
Президентом останньою надією
НУ—НС залишитися при владі.

Çîêðåìà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³-
òàë³é Æóðàâñüêèé çàïåðå÷èâ ìîæëèâ³ñòü

ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó ãîëîâè ÊÌÄÀ
óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè áóäü-ÿêî¿
îñîáè, íå îáðàíî¿ âèáîðöÿìè ñòîëèö³.
Â³í íàãîëîñèâ, ùî â³äñòîðîíåí³ â³ä âëà-
äè êîëèøí³ êåð³âíèêè ì³ñòà ³í³ö³þþòü
ðîç’ºäíàííÿ äâîõ ïîñàä — Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè òà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ìåòîþ
ïîñëàáëåííÿ âëàäè îáðàíîãî ãðîìàäîþ
Êèºâà ìåðà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî. Îä-
íàê òàêå ðîç’ºäíàííÿ ïîñàä íåìîæëèâå
ç òî÷êè çîðó ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà òà
çäîðîâîãî ãëóçäó.

“Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî
ñòîëèöþ Óêðà¿íè — ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â”
òà ð³øåíü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà-
¿íè â³ä 25 ãðóäíÿ 2003 ðîêó ¹ 21-
ðï/2003 òà â³ä 13 æîâòíÿ 2005 ðîêó ¹ 9-
ðï/2005, ÊÌÄÀ ìàº î÷îëþâàòè ëèøå
îñîáà, îáðàíà Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëî-
âîþ, ÿêó Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ïðèçíà÷àº
ãîëîâîþ ñòîëè÷íî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿.

Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó º
îáîâ’ÿçêîâèìè äî âèêîíàííÿ íà òåðè-

òîð³¿ Óêðà¿íè, îñòàòî÷íèìè ³ íå ï³äëÿ-
ãàþòü îñêàðæåííþ, òîìó í³ Âåðõîâíà
Ðàäà, í³ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè íå ìîæóòü
¿õ ñêàñóâàòè”,— íàãîëîñèâ Â³òàë³é Æó-
ðàâñüêèé.

“Áóäü-ÿê³ äèñêóñ³¿ ç öüîãî ïðèâîäó
ïðàâîâèõ ï³äñòàâ íå ìàþòü,— çàçíà÷èâ
ó ñâîºìó êîìåíòàð³ äëÿ “Õðåùàòèêà” ç
öüîãî ïðèâîäó êåð³âíèê Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî â³ää³ëåííÿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Âà-
ñèëü Ãîðáàëü.— À âèíèêàþòü âîíè, ìà-
áóòü, òîìó, ùî íàâ³òü ðåéòèíã êîìóí³ñ-
ò³â ó Êèºâ³ îá³ãíàâ ðåéòèíã “Íàøî¿
Óêðà¿íè” ³ ¿é ïîòð³áíà õî÷ ÿêàñü ïåðå-
ìîãà. Òàêó îò óÿâíó ïåðåìîãó — ÿê ïðè-
çíà÷åííÿ â Êèºâ³ ãîëîâîþ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ ïðåäñòàâíèêà â³ä “Íàøî¿ Óêðà-
¿íè” — õòîñü ðîçðîáëÿº â “ÍÓ”. Àëå
òðåáà íàãàäàòè, ùî íèí³øí³é ìåð ñòî-
ëèö³ — âèõîäåöü ç “Íàøî¿ Óêðà¿íè”. ²
ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé º íå-
â³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ “Íàøî¿ Óêðà¿íè”.
Òîìó âñÿ öÿ äèñêóñ³ÿ âèãëÿäàº äåùî àá-
ñóðäíî”

Денис Басс (лівор ч) пообіцяв вивчити досвід Астани (правор ч – заст пни мера міста Болат
Совет ович) при створенні технопар ів Києві
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Ðåã³îíàëè 
ìîæóòü 
íå ï³òè 
íà âèáîðè

Ó÷îðà êàíäèäàò â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Þð³é
Ì³ðîøíè÷åíêî çàÿâèâ, ùî 2006 ðîêó äî âè-
áîð÷èõ ñïèñê³â íå óâ³éøëè ïîíàä 1 ì³ëüéîí
ãðîìàäÿí. Çà ñëîâàìè ïàíà Ì³ðîøíè÷åíêà,
³ñíóº çàãðîçà ïîâòîðåííÿ ñèòóàö³¿ é öüîãî
ðîêó, âðàõîâóþ÷è é òå, ùî ºäèíèé âèáîð÷èé
ñïèñîê â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ â Óêðà¿í³ äî-
ñ³ íå ñòâîðåíî.

“Ðåã³îíàëè” ââàæàþòü ïðèçóïèíåííÿ Ïðå-
çèäåíòîì Óêðà¿íè Â³êòîðîì Þùåíêîì ä³¿
ïîñòàíîâ Êàáì³íó “Ïðî çàõîäè ç óäîñêîíà-
ëåííÿ ñèñòåìè îáë³êó ãðîìàäÿí” òà “Ïðî çà-
õîäè ùîäî çä³éñíåííÿ äåðæàâíîãî êîíòðî-
ëþ çà äîòðèìàííÿì ïîðÿäêó ñêëàäàííÿ çà-
ãàëüíèõ ñïèñê³â âèáîðö³â” ïåðåøêîäæàþòü
ïðîâåäåííþ äåìîêðàòè÷íèõ âèáîð³â. Àäæå,
çã³äíî ç ïåðåâ³ðêàìè ÌÂÑ, 95 òèñÿ÷ îñ³á, 69
òèñÿ÷ ³ç ÿêèõ ïåðåáóâàþòü çà êîðäîíîì, íå
ïðîæèâàþòü çà ïîñò³éíèì ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿.
Ó çâ’ÿçêó ç öèì, ïåðåêîíóþòü ïðåäñòàâíèêè
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, ìîæëèâ³ ôàëüñèô³êàö³¿ ó Çà-
õ³äí³é Óêðà¿í³, çâ³äêè íàéá³ëüøå ãðîìàäÿí
âè¿æäæàº íà çàðîá³òêè.

Þð³é Ì³ðîøíè÷åíêî ï³äòâåðäèâ íàì³ð
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, ó ðàç³ ïðîäîâæåííÿ ôàëüñè-
ô³êàö³é, ïåðåãëÿíóòè ïèòàííÿ ïðî ó÷àñòü ó
äîñòðîêîâèõ ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîðàõ

Лідія СТРЕЛЬЧЕНКО

Àãðåñèâí³é
Óêðà¿í³ ïîâ’ÿæå
ðóêè øèðîêà 
êîàë³ö³ÿ

Ó÷îðà Öåíòð ñîö³îëîã³÷íèõ òà ïîë³òè÷íèõ
äîñë³äæåíü “Ñîö³îâèì³ð” ïðåçåíòóâàâ ðå-
çóëüòàòè îïèòóâàíü ñåðåä ì³æíàðîäíèõ åêñ-
ïåðò³â—ó÷àñíèê³â XVII Åêîíîì³÷íîãî ôîðó-
ìó (â³äáóâàâñÿ 5—7 âåðåñíÿ 2007 ðîêó ó ì³ñ-
ò³ Êðèíèöÿ, Ïîëüùà). 37 % åêñïåðò³â ïåðå-
êîíàí³ â òîìó, ùî â Óêðà¿í³ ìóñèòü áóòè
ïðåì’ºð-ïðåçèäåíòñüêà ñèñòåìà äåðæàâíîãî
óñòðîþ. Çà òàêî¿ ñèñòåìè ãîëîâíèìè îñîáà-
ìè äåðæàâè áóäóòü ïðåì’ºð-ì³í³ñòð êðà¿íè òà
ïðåçèäåíò. Çà ñëîâàìè åêñ-ïîñëà Óêðà¿íè ó
ÑØÀ Þð³ÿ Ùåðáàêà: “Óêðà¿íà º àãðåñèâíîþ
êðà¿íîþ. Ìè çà ñâ³òîâèì ðåéòèíãîì ïîñ³äà-
ºìî 80 ì³ñöå. À ïàðëàìåíòàðèçì íå º ïàíà-
öåºþ â³ä óñ³õ á³ä, äîñèòü ïåðåêîíàòèñÿ íà
ºâðîïåéñüêîìó äîñâ³ä³”. Ïðè÷îìó, ìàéáóòíÿ
ïàðëàìåíòñüêà á³ëüø³ñòü ìàº áóòè ó ôîðìà-
ò³ “øèðîêî¿ êîàë³ö³¿”, ùîá ó äåðæàâ³ çàïà-
íóâàëà ñòàá³ëüí³ñòü. “Øèðîêà êîàë³ö³ÿ ïî-
â’ÿæå ðóêè íåïðèìèðåííèì ñóïåðíèêàì”,—
ââàæàº Þð³é Ùåðáàê. Òàêî¿ æ äóìêè ïðè-
òðèìóºòüñÿ êîëèøí³é ïðåçèäåíò Ïîëüù³
Àëåêñàíäð Êâàñíºâñüêèé

Денис ПРУЦ

Â³êòîð ßíóêîâè÷
çíîâó ïîïåðåäó

Ó÷îðà ôàõ³âö³ Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó åêî-
íîì³÷íèõ ³ ïîë³òè÷íèõ äîñë³äæåíü ³ìåí³ 
Î. Ðàçóìêîâà îïðèëþäíèëè äàí³ îïèòóâàí-
íÿ ùîäî äóìêè ãðîìàäÿí Óêðà¿íè ïðî âëà-
äó, ïîë³òèê³â òà ïîë³òè÷íó ñèñòåìó. Ï³äñóì-
êè äîñë³äæåííÿ, ÿê³ ïðåäñòàâèëè ñîö³îëî-
ãè, âêîòðå çàñâ³ä÷èëè âêðàé íèçüêèé àâòî-
ðèòåò óñ³õ áåç âèíÿòêó ã³ëîê âëàäè â Óêðà-
¿í³. Òàê, ä³ÿëüí³ñòü Ïðåçèäåíòà ï³äòðèìó-
þòü ëèøå 14,8% óêðà¿íö³â, Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè — 5,3%, à óðÿäó — 10,8%. Âîäíî÷àñ, Â³ê-
òîð ßíóêîâè÷ ÿê ïîë³òèê ïîäîáàºòüñÿ ãðî-
ìàäÿíàì âäâ³÷³ á³ëüøå, àí³æ ßíóêîâè÷-óðÿ-
äîâåöü. Îñîáèñòèé ðåéòèíã êåð³âíèêà Ïàð-
ò³¿ ðåã³îí³â º íàéâèùèì ó êðà¿í³ — 23,2%
ãðîìàäÿí ïîâí³ñòþ ñõâàëþþòü éîãî ä³¿. Éî-
ãî êîëåãè ïî öåõó òàêèì îñîáèñòèì ðåéòèí-
ãîì ïîõâàëèòèñÿ íå ìîæóòü. Ä³¿ Â³êòîðà
Þùåíêà ÿê ïîë³òèêà ñõâàëþþòü 16,1%
óêðà¿íö³â, à Îëåêñàíäðó Ìîðîçó âçàãàë³ âàð-
òî çì³íèòè ðîáîòó (6%)

В’ячеслав ЧЕЧИЛО
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Ñòîëè÷í³ ðåã³îíàëè ëîá³þþòü 
êè¿âñüê³ ïðîáëåìè
Ó íàñòóïíîìó áþäæåò³ ì³ñòî îòðèìàº äîäàòêîâå ô³íàíñóâàííÿ

Íàïðèêëàä, çíàéøëà ñâîº â³ääçåðêà-
ëåííÿ â Äåðæáþäæåò³ ³í³ö³àòèâà ïðî çà-
ëó÷åííÿ äîäàòêîâèõ éîãî çàñîá³â íà ìî-
ëîä³æíå æèòëîâå áóä³âíèöòâî â ñòîëèö³,
âèñóíóòà ãîëîâîþ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü ìîëîä³, ñïîðòó ³ òóðèçìó Âëàäèìè-
ðîì Ô³ë³ïïîâèì. Òåïåð ïðåäñòàâíèêè êè-
¿âñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ÷åêàþòü
ó â³äïîâ³äü íà ä³þ ñòîëè÷íèõ âëàñòåé —
âèä³ëåí³ ñóìè âèìàãàþòü åôåêòèâíîãî îñ-
âîºííÿ, ùîá âñ³ ïåðåðàõîâàí³ ³í³ö³àòèâè
íå çàëèøèëèñÿ âñüîãî ëèøå íàì³ðàìè,
ÿê öå, íà æàëü, ÷àñòî áóâàº. Âò³ì, çà òèì,
ùîá öüîãî íå â³äáóëîñÿ, º êîìó ñòåæèòè.
Êè¿âñüêà îðãàí³çàö³ÿ ÏÐ, â³ä÷óâàþ÷è â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü ÿê çà ñâî¿ ³í³ö³àòèâè, òàê ³
çà ðîçâèòîê ñòîëèö³ â ö³ëîìó, ìàº íàì³ð
ïèëüíî ñòåæèòè çà òèì, ùîá êîæíà ïðî-
ãðàìà áóëà ðåàë³çîâàíà íàëåæíèì ÷èíîì.

Äî öüîãî ñâî¿õ îäíîïàðò³éö³â çàêëèêà-
þòü ³ ¿õí³ êîëåãè ç öåíòðàëüíî¿ ïàðò³éíî¿
îðãàí³çàö³¿. 18 âåðåñíÿ ïðî öå, çîêðåìà,
êàçàâ ³ ïåðøèé â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð, ì³-
í³ñòð ô³íàíñ³â Óêðà¿íè Ì. Àçàðîâ â õîä³
ñâîº¿ ðîáî÷î¿ çóñòð³÷³ ç äåïóòàòàìè ôðàê-
ö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ó Êè¿âðàä³. Ïîä³áí³ çó-
ñòð³÷³ — ÷àñòå ÿâèùå, îñê³ëüêè, çà ñëî-
âàìè êåð³âíèêà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî â³ä-
ä³ëåííÿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Â. Ãîðáàëÿ, ïåð-
øèé â³öå-ïðåì’ºð òðàäèö³éíî ïðèä³ëÿº
áàãàòî óâàãè ðîçâèòêó ñòîëèö³. Òîìó, êî-
ëè éäåòüñÿ ïðî åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ
çàñîá³â Äåðæáþäæåòó íà ì³ñöÿõ, îñîáëè-
âó óâàãó ïðèä³ëÿþòü ñòîëèö³. Òèì ïà÷å,
ùî ³ ïðîáëåì (ïðî äåÿê³ çãàäóâàëè âèùå)
òóò íàêîïè÷èëîñÿ íåìàëî.

Âëàñíå, óðÿä ñâîºþ ÷åðãîþ òåæ íå ìàº
íàì³ðó çàëèøàòèñÿ îñòîðîíü â³ä ïðîáëåì

ñòîëèö³. Çà ñëîâàìè Ì. Àçàðîâà, òåìïè,
à ãîëîâíå, ÿê³ñòü îñâîºííÿ áþäæåòíèõ
êîøò³â, ùî âèä³ëÿþòü íà ðåàë³çàö³þ äåð-
æàâíèõ ïðîãðàì, çàëèøàºòüñÿ òðèâîæ-
íîþ. ² öå ñòîñóºòüñÿ íå ëèøå ñòîëèö³,
àëå ³ áàãàòüîõ ³íøèõ ðåã³îí³â. “Óðÿä ç³
ñâîãî áîêó ï³äñèëþâàòèìå êîíòðîëü çà
ö³ëüîâèì ³ ñâîº÷àñíèì âèêîðèñòàííÿì
çàñîá³â Äåðæáþäæåòó”,— çàÿâèâ Ì. Àçà-
ðîâ.

Ìàþòü íàì³ð â óðÿä³ ï³äòðèìóâàòè ì³ñ-
öåâ³ àêòèâè ³ â ³íøèõ ïèòàííÿõ. Ïðè-
êëàä — àêö³ÿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, ñïðÿìîâà-
íà íà âèíåñåííÿ ãðàëüíèõ çàêëàä³â çà ìå-
æ³ ì³ñòà. Îñü óæå áàãàòî äí³â ìîëîä³æíå
êðèëî Ïàðò³¿ ï³êåòóº ñòîëè÷í³ ãðàëüí³ çà-
êëàäè ç âèìîãîþ âèêîíàííÿ ÷èííîãî çà-
êîíîäàâñòâà (ñåðåä ³íøîãî, íàïîëÿãàþòü
íà ïåðåíåñåíí³ âñ³õ ïîä³áíèõ “çàêëàä³â”
â³ä íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ÿê ì³í³ìóì, íà
500 ìåòð³â, ÿê òîãî âèìàãàº çàêîí). Öþ
³í³ö³àòèâó â óðÿä³ òàêîæ ï³äòðèìóþòü, ³,
íà äóìêó Ì. Àçàðîâà, ïðèêëàäîì â öüî-
ìó ïèòàíí³ ìîæå áóòè Ðîñ³éñüêà Ôåäåðà-
ö³ÿ, äå âñ³ ãðàëüí³ çàêëàäè áóëè âèíåñå-
í³ çà ìåæ³ Ìîñêâè. Ðîçðàõîâóâàòè íà óðÿ-
äîâó ï³äòðèìêó ñâî¿õ ³í³ö³àòèâ êè¿âñüê³
ðåã³îíàëè ìîæóòü ³ íàäàë³,— ÿê çàïåâíèâ
îäíîïàðò³éö³â Ì. Àçàðîâ, óðÿä çàö³êàâ-
ëåíèé ó ðåàë³çàö³¿ ³í³ö³àòèâ, ñïðÿìîâà-
íèõ íà ðîçâèòîê êîæíîãî âåëèêîãî ³ ìà-
ëåíüêîãî ì³ñòà

Îë³ãàðõ íå ãîäóº ñâî¿õ ï³äîï³÷íèõ

Äàâèä Æâàí³ÿ íàòðàâèâ 
íà æóðíàë³ñò³â îõîðîíó

За інчення. Почато на 1-й стор.

Æóðíàë³ñòè íå ï³äõîäèëè äî âîð³ò áó-
ä³âë³ áëèæ÷å, í³æ íà 30-40 ìåòð³â. Á³ëü-
øå òîãî, âåñü ÷àñ ïåðåáóâàëè íà òåðèòî-
ð³¿ öåðêîâíîãî ïàì’ÿòíèêà, ÿêîãî ðåçè-
äåíö³ÿ ïàíà Æâàí³¿ ñÿãàòè íå ìîæå. Ïðî-
òå ò³ëüêè-íî îõîðîíö³ ïîáà÷èëè êàìåðó,
âîíè ìèòòºâî ï³äá³ãëè ³ êàòåãîðè÷íî çà-
ÿâèëè, ùî ôîòîãðàôóâàòè íå ìîæíà. Ïðè
öüîìó íà ïðåäñòàâíèê³â îõîðîíè ðåçè-
äåíö³¿ íå ä³ÿëè àí³ ïåðåêîíàííÿ ç áîêó
ïðåäñòàâíèê³â ïðåñè ç ïðèâîäó òîãî, ùî
âîíè ãðóáî ïîðóøóþòü ä³þ÷å çàêîíîäàâ-
ñòâî Óêðà¿íè, ïåðåøêîäæàþ÷è ðîáîò³
æóðíàë³ñò³â, àí³ òåëåôîííà ðîçìîâà ç ãî-
ëîâíèì ðåäàêòîðîì “Âå÷³ðêè”, ÿêèé, íà
¿õíþ æ âèìîãó, ïîÿñíèâ, íàâ³ùî æóðíà-
ë³ñòè ïðèáóëè äî ðåçèäåíö³¿. Ó ïðåäñòàâ-
íèê³â ïðåñè â³ä³áðàëè ïîñâ³ä÷åííÿ. Êî-
ëè ôîòîãðàô “Âå÷³ðêè” ñïðîáóâàâ ñôî-
òîãðàôóâàòè ä³þ÷èõ îñ³á, éîãî ãðóáî ïî-
ïåðåäèëè ïðî òå, ùî â³äáåðóòü ôîòîêàìå-
ðó ³ â³äâåçóòü ðîçáèðàòèñÿ â ³íøå ì³ñöå.

Òîæ êîðåñïîíäåíòàì “Âå÷³ðêè” äîâå-
ëîñÿ âèêëèêàòè ì³ë³ö³þ ³ ïèñàòè çàÿâó ïðî
ïåðåøêîäæàííÿ ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³.

Óñÿ íàâåäåíà âèùå ñèòóàö³ÿ, ïîâ’ÿçàíà
³ç çíóùàííÿì íàä òâàðèíàìè, äàëà ìîæ-
ëèâ³ñòü ïîë³òîëîãàì çðîáèòè äåÿê³ óçà-
ãàëüíåííÿ. “Ñóäÿ÷è ç òîãî, ÿê â³í ïîâî-
äèòüñÿ ³ç âëàñíîþ äîìàøíüîþ òâàðèíîþ,
òî ìîæíà ç àáñîëþòíîþ âïåâíåí³ñòþ çðî-
áèòè âèñíîâîê: àíàëîã³÷íèì ÷èíîì â³í
ïîâîäèòüñÿ é ç³ ñâî¿ìè ïîë³òè÷íèìè ï³ä-
îï³÷íèìè”,— çàÿâèâ åêñïåðò Àñîö³àö³¿ ïî-
ë³òîëîã³â Óêðà¿íè Ñåðã³é Ôðîëîâ.

“Ç ïîë³òè÷íî¿ æ òî÷êè çîðó, Þð³é Ëó-
öåíêî íàðàç³ ïîâí³ñòþ çàëåæèòü â³ä Äà-
âèäà Æâàí³¿ ó ô³íàíñîâîìó ïèòàíí³. Òî-
ìó ó ðàç³ âèíèêíåííÿ òàêî¿ ñèòóàö³¿, ùî
âåëèêîäóøíèé “ãàìàíåöü” êóäèñü çíèê-
íå, íàïðèêëàä, ïî¿äå çà êîðäîí, ÿê çàâ-
æäè,— òî Ëóöåíêî îäðàçó æ çàëèøèòüñÿ
“íà ãîëîäíîìó ïàéêó”,— ââàæàº Ñåðã³é
Ôðîëîâ. Çà éîãî ñëîâàìè, öå, ñâîºþ ÷åð-
ãîþ, îäðàçó ïðèçâåäå äî òîãî, ùî ë³äåð
ÍÓ-ÍÑ ïðîñòî ìèòòºâî çíèêíå ç ïîë³-
òè÷íî¿ àðåíè.

Ïîë³òîëîã Öåíòðó ñîö³îëîã³÷íèõ äîñë³-
äæåíü Òàðàñ Ãëóùåíêî ìàº ³íøó äóìêó.

Êîìåíòóþ÷è ó÷îðàøíþ çàÿâó ïàíà Ôðî-
ëîâà, â³í ñêàçàâ, ùî éîãî ïîð³âíÿííÿ
Þð³ÿ Ëóöåíêà ³ç ñîáàêîþ Äàâèäà Æâàí³¿
º íåïðàâèëüíèì. “Íàñê³ëüêè íàì â³äîìî,
ñîáàêà ïàíà Æâàí³¿ — æ³íî÷îãî ðîäó. ²
ÿêùî ïåðåâîäèòè âñþ ñèòóàö³þ ó ïîë³òè÷-
íå ðóñëî, òî òîä³ äîìàøíüîãî óëþáëåí-
öÿ çâàòè Þëÿ”,— çàçíà÷èâ Ãëóùåíêî. Çà
éîãî ñëîâàìè, ïî-ñïðàâæíüîìó “ãîäóºòü-
ñÿ” ç ðóê îë³ãàðõà í³õòî ³íøèé, ÿê Þë³ÿ

Òèìîøåíêî, ÿêó Äàâèä Æâàí³ÿ íåãëàñíî
ô³íàíñóº, çàáåçïå÷óþ÷è ñîá³ òàêèì ÷èíîì
çàõèñò íà âèïàäîê âèíèêíåííÿ “íåïåðåä-
áà÷åíîãî ðîçâèòêó ïîä³é íà ïîë³òè÷í³é
àðåí³”.

Ïðåñ-ñëóæáà Þð³ÿ Ëóöåíêà âåëüìè î÷³-
êóâàíî â³ä êîìåíòàð³â ç öüîãî ïðèâîäó
óòðèìàëàñÿ

Юлія БУРМАКА,
спеціально для “Хрещати а”

Ïåòðî ²ÂÀÍÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Наст пно о ро Київ отримає значне збільшення фінанс вання з
Держбюджет . Відб деться це завдя и том , що в прое ті Держ-
бюджет на 2008 р. ряд передбачив збільшення доходної частини
на 50 млрд рн. Зо рема з ініціативи столичної ор анізації Партії
ре іонів збільшено витрати на медицин , е оло ію, розв'язання
проблеми транспортно о забезпечення столиці, на житлове (зо ре-
ма і соціальне) б дівництво і безліч інших ініціатив, спрямованих на
динамічний розвито міста.
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Ì³í³ñòð, ÿêèé “ë³òàâ íàä ãí³çäîì çîçóë³”
Þð³é Ëóöåíêî ÿê çâè÷àéíèé çëîä³é ³ áðåõóí

ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, ïîëóì’ÿíèé áî-
ðåöü ç êîðóïö³ºþ Ëóöåíêî äåñÿò-
êè ðàç³â ë³òàâ íà “êðèìñüê³” òà
“³çðà¿ëüñüê³” ï³êí³êè, êîðèñòó-
þ÷èñü ë³òàêàìè âíóòð³øí³õ
â³éñüê ³ ôàëüøèâèìè ëèñòàìè íà

â³äðÿäæåííÿ. À ïîò³ì ç’ÿâëÿâñÿ
íà ðîáî÷îìó ì³ñö³ — ç ãëèáîêî-
ãî ïîõì³ëëÿ — ³ ïî÷èíàâ áðåõàòè
ïðî ñâîþ áîðîòüáó çà ÷èñòîòó â³ò-
÷èçíÿíî¿ ïîë³òèêè.

À òåïåð ïî ñóò³. Ïîëüîòí³ ëèñ-

òè, “ïîñâ³ä÷åííÿ ïðî â³äðÿäæåí-
íÿ”, “äîâ³äêè ïðî âèäàòêè íà âè-
êîðèñòàííÿ ïîâ³òðÿíèõ ñóäåí, çà-
êð³ïëåíèõ çà çì³øàíîþ åñêàä-
ðèëüºþ â³éñêîâî¿ ÷àñòèíè 2269 çà
ïåð³îä 2005—2006 ðîê³â”, “äîäà-
òîê ç ö³íàìè íà àåðîïîðòîâå îá-
ñëóãîâóâàííÿ â ÊÏ ÌÀ “Êè¿â”
(Æóëÿíè)” ³ ò. ï. âæå íàïðàâëå-
í³ äî Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè.

Ïðîòÿãîì 2005 — 2006 ðîê³â
òîãî÷àñíèé ì³í³ñòð Ëóöåíêî îð-
ãàí³çóâàâ ³ çðîáèâ 27 “ôàëüøè-
âèõ” (òóðèñòè÷íèõ, ï³êí³êîâèõ,
ðîçâàæàëüíèõ) ïîëüîò³â ó ñëóæ-
áîâèé ÷àñ çà äåðæàâíèé (òîáòî
íàø ç âàìè) ðàõóíîê ó êîðèñëè-
âèõ ³íòåðåñàõ â îòî÷åíí³ âëàñíî¿

ñ³ì’¿, íàéáëèæ÷èõ äðóç³â, à òàêîæ
ñ³ìåé îñîáèñòèõ îõîðîíö³â, â³äî-
ìèõ ñîö³àë³ñò³â (Ñåìåíþê, Øèá-
êî, ì³í³ñòðà Í³êîëàºíêà — äî òî-
ãî ÷àñó, ÿê Ìîðîç ïåðåáðàâñÿ â
³íøèé òàá³ð ³ ñòàâ ëþòèì âîðî-
ãîì Ëóöåíêà) ³ ïðåçèäåíòñüêèõ
ðîäè÷³â, ÿê³ “îñîáëèâî ÷åñí³”
(Ïåòðî Þùåíêî). Ïîëüîòè ö³,
ÿñíà ð³÷, íå íîñèëè åêñïåäèö³é-
íîãî, ³íñïåêö³éíîãî àáî àóäèòîð-
ñüêîãî õàðàêòåðó, àëå çä³éñíþâà-
ëèñÿ íà â³éñüêîâ³é òåõí³ö³, â ðî-
áî÷èé ÷àñ ³ ç ïîâíèì ñåðâ³ñîì çà
ðàõóíîê äåðæàâè.

Ìàðøðóò ñòàíäàðòíèé: Êè¿â —
Ñ³ìôåðîïîëü. À äàë³ — àâòî-
òðàíñïîðòîì íà ñïåö³àëüí³ äà÷³.

Äëÿ â³äïî÷èíêó. Çàãàëüíèé ÷àñ
ïîëüîò³â — 57 ãîäèí 46 õâèëèí.
Çàãàëüí³ âèòðàòè ïàëüíîãî —
80 337 ë³òð³â.

Ùå áóâ ïîë³ò äî çàðóá³æíîãî
ì³ñòà Åëàò — â³äïî÷èòè, ïîêàçà-
òè î÷ìàí³ëèì ³íîçåìöÿì, ùî òà-
êå âñåñèëüíèé óêðà¿íñüêèé ì³-
í³ñòð. ßêùî ñòèñëî, òî Ëóöåíêî
äåìîíñòðàòèâíî ³ áåç áóäü-ÿêèõ
ðîçêàÿíü ñîâ³ñò³ âèêîðèñòîâóâàâ
ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå â êî-
ðèñëèâèõ ö³ëÿõ. Þð³é Â³òàë³éî-
âè÷ ââàæàâ, ùî äåðæàâà (áþäæåò)
çîáîâ’ÿçàíà ìîâ÷êè îáñëóãîâóâà-
òè îñîáèñò³ ïîòðåáè ì³í³ñòðà Ëó-
öåíêà

Джерело: www.oboz.ua

Ìèõàéëî ÁÐÎÄÑÜÊÈÉ

Юрі Л цен о — лідер фантомної "Народної самообо-
рони" — завжди міло і з вели им задоволенням "на-
инав" власний народ, злодій вато озираючись навсі-
біч, "а чи не помітить хто чо о?". Ставши міністром,
він раптом зроз мів, що може брати держави, жити
за рах но платни ів подат ів, і знахабнів настіль и,
що навіть не мас вався, я раніше.

Äìèòðî ÊÎÐ×ÈÍÑÜÊÈÉ: “Íîâèé óðÿä íàâðÿä
÷è âäàñòüñÿ ñôîðìóâàòè 
áåç äîïîìîãè ìàëåíüêî¿ â³éíè”
Ë³äåð ïàðò³¿ “Áðàòñòâî” — ïðî ìàéáóòí³ âèáîðè
Îêñàíà ÌÅËÜÍÈÊ
“Õðåùàòèê”

Хіба можна ставитись до
політи и і політи ів на-
шій раїні надто серйоз-
но? Я що ви не хочете
дістати інфар т або з'їха-
ти з л зд , то, напевне,
ліпше сприймати заяви і
заходи різних політичних
сил з мором. Тим біль-
ше, що нічо о ново о для
цих пере онів політоло и
ви адати не спромо лися.
Про те, чом нинішня ви-
борча ампанія та а н д-
на й чи очі є раїн та її
ромадян щось ці аве і
вза алі зміни після офі-
ційно о завершення оло-
с вання, ми розмовляли з
лідером партії "Братство"
Дмитром Корчинсь им.

— Âè ïîä³ëÿºòå äóìêó òèõ, õòî
ââàæàº, ùî íèí³øíÿ âèáîð÷à êîì-
ïàí³ÿ íóäíà ³ íåö³êàâà?

— Òàê, âîíà ñïðàâä³ íóäíóâà-
òà. Ìè óæå ðîçáåùåí³ âåñåëèìè
ïîë³òè÷íèìè âèäîâèùàìè ïî òå-
ëåáà÷åííþ, òîæ î÷³êóâàëè á³ëü-
øîãî. Âèùîãî êëàñó, àâàíòþð,
³íòðèã, ïðèãîä. Ìîæíà ñêàçàòè,
ùî áóðõëèâà ïîë³òè÷íà âåñíà
çì³íèëàñÿ íóäíîþ âèáîð÷îþ
îñ³ííþ. Íà ìîþ äóìêó, íàéö³-
êàâ³øå ðîçïî÷íåòüñÿ îäðàçó ï³ñ-
ëÿ âèáîð³â, òî÷í³øå, ï³ñëÿ ãîëî-
ñóâàííÿ. Áî íèí³ æîäåí ïîë³òî-
ëîã, áàáöÿ-öèãàíêà ÷è àñòðîëîã,
í³õòî ó ñâ³ò³, çîêðåìà é ó÷àñíè-
êè ïðîöåñó, íå ìîæóòü ñïðîãíî-
çóâàòè, ùî æ áóäå â ïåðøèé ì³-
ñÿöü ï³ñëÿ âèáîð³â, òîáòî ÷åðåç
ÿêèõîñü äâà òèæí³. Çîêðåìà, ÷è
çìîæå çàôóíêö³îíóâàòè íîâîîá-
ðàíà Âåðõîâíà Ðàäà? ßêùî çìî-
æå, òî ÷è âäàñòüñÿ âñå-òàêè ñòâî-
ðèòè êîàë³ö³þ “ÍÓ-ÍÑ” — Ïàð-
ò³ÿ ðåã³îí³â”, ÿê öå äîìîâëåíî
çàçäàëåã³äü. ßêùî òàê, òî ÷è
âäàñòüñÿ ñôîðìóâàòè óðÿä? Ñüî-
ãîäí³ ìàëî â³ðèòüñÿ, ùî íîâèé
óðÿä ìîæíà áóäå ñôîðìóâàòè áåç
ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè. Êîëè æ óñå
öå íå âèéäå, à ñõîæå, ùî í³, ìè
ðåàëüíî ìàòèìåìî äâ³ Âåðõîâí³

Ðàäè ³ äâà óðÿäè. Îòæå, âèíèêàº
çàïèòàííÿ: ÷è áóäå â íàñ õî÷à á
îäèí ïðåçèäåíò ï³ñëÿ öüîãî?

— Íàâ³ùî ëÿêàòè ëþäåé ãðîìà-
äÿíñüêîþ â³éíîþ? ×è öå æàðò?

— Ïî-ïåðøå, íå òðåáà áîÿòèñÿ
ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè. Öå áóäå íå-
âåëè÷êà â³éíà, ÿêà îáìåæèòüñÿ
ê³ëüêîìà âóëèöÿìè íà Ïå÷åðñüêó.
Íàñ ³ç âàìè íå çà÷åïèòü: ìè ç ö³-
êàâ³ñòþ ñïîñòåð³ãàòèìåìî çà öèì
ïî òåëåáà÷åííþ. Íå áóäå ì³ëü-
éîííèõ àðì³é — îäíà íà îäíó.
Ïîñòð³ëÿþòü òð³øêè ãåáåøíèêè â
ì³ë³ö³þ, ì³ë³ö³ÿ — â äåðæàâíó
ñëóæáó îõîðîíè, ïî÷óáëÿòüñÿ ì³æ
ñîáîþ äåïóòàòè. Íàì çàâæäè
ïðèºìíî äèâèòèñü, ÿê âîíè
á’þòüñÿ... À ïî-äðóãå, ãðîìàäÿí-
ñüêà â³éíà — ð³÷ âàæëèâà ³ òâîð-
÷à. ßêáè ñâîãî ÷àñó â Àìåðèö³ íå
òðàïèëîñü ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè,
ÿêà çì³íèëà Ñïîëó÷åí³ Øòàòè, òî
íåãðè é äîñ³ ðâàëè òðîñòèíó, à íå
ãðàëè â áàñêåòáîë.

— ßê³ñü çíàõ³äêè ó ðîáîò³ ïîë³-
òîëîã³â ó ö³é êàìïàí³¿ âè ïîáà÷è-
ëè?

— Êðåàòèâ áóâ ç áîêó çàâ³äî-

ìî íåïðîõ³äíèõ âèáîð÷èõ ïðî-
åêò³â, àáî íîâèõ ïàðò³é, ÿê ¿õ íà-
çèâàþòü. Öå — “â³ëüí³ äåìîêðà-
òè” Áðîäñüêîãî, áëîê “ÊÓ×-
ÌÀ”, “Ñâîáîäà” Òÿãíèáîêà. Âî-
íè íàìàãàþòüñÿ âèãàäóâàòè ùîñü
ñâîº, íàäîëóæóþ÷è ôàíòàç³ºþ
íåñòà÷ó ãðîøåé ³ àäì³í³ñòðàòèâ-
íî¿ âàãè àáî ï³äòðèìêè. Âñ³ ³í-
ø³ íîâîãî íå âèíàõîäÿòü, áî ðî-
çóì³þòü îäíó âàæëèâó ð³÷: ïî-
òð³áíî ðîçïîâ³äàòè íå íà ñê³ëü-
êè “ÿ õîðîøèé”, à ñïðîáóâàòè
ïåðåêîíàòè âèáîðöÿ, ùî “âîíè”
çíà÷íî ã³ðø³, í³æ “ìè”. Â öüî-
ìó ïîëÿãàº âåñü ñåêðåò ³ âñÿ òåõ-
íîëîã³ÿ. Òðåáà ñêàçàòè ùå îäíó
âàæëèâó ð³÷. Ëþäè çàâæäè ãîëî-
ñóþòü ïî-ð³çíîìó. ß ìàþ íà óâà-
ç³ ð³çí³ ï³äõîäè. ßêùî àíàë³çóâà-
òè ïîïåðåäí³ ïàðëàìåíòñüê³ âè-
áîðè ³, îñîáëèâî, ïîïåðåäí³ ïðå-
çèäåíòñüê³, òî ìîæíà ä³éòè âèñ-
íîâêó, ùî ç òî÷êè çîðó åëåêòî-
ðàëüíèõ í³ø, çâè÷àéíî¿ ïîë³òî-
ëîã³¿ ³ çâè÷àéíî¿ âèáîð÷î¿ ïðàê-
òèêè, âñ³ ¿õ îö³íêè âèÿâèëèñü
íåâ³ðíèìè. ² îñü ÷îìó. Ëþäè íå
ï³äõîäèëè äî âèáîð³â ç òî÷êè çî-
ðó âëàñíèõ ³íòåðåñ³â, ÿê çâè÷àé-
í³ âèáîðö³, âîíè äèâèëèñü ñåð³-

àë — ¿õ çàõîïèëà ³íòðèãà. À öå
áóâ ñïðàâæí³é ñåð³àë, ³ âñ³ ñåð³-
àëüí³ ïåðñîíàæ³ â íüîìó áóëè
ïðèñóòí³. Ëþäåé ö³êàâèëè ñòî-
ñóíêè ì³æ Þëåþ ³ Þùåíêîì, ¿õ
ö³êàâèâ ßíóêîâè÷ — “ïîãàíèé
õëîïåöü” — îáîâ’ÿçêîâèé ïåð-
ñîíàæ áóäü-ÿêîãî ñåð³àëó. Ó âñ³é
ö³é êîãîðò³ ¿õ, áåçóìîâíî, òàê ÷è
³íàêøå ö³êàâèâ Ìîðîç. À îñü ò³,
õòî íå âïèñóâàâñÿ â öþ ³íòðèãó,
í³ÿê íå ìîãëè ïîòðàïèòè ó ïàð-
ëàìåíò. Ñêàæ³ìî, Ëèòâèí íàìà-
ãàâñÿ âòðàïèòè â ÿêóñü åëåêòî-
ðàëüíó í³øó. À íàñïðàâä³ í³ø í³-
ÿêèõ íå áóëî — â³í íå âïèñóâàâ-
ñÿ â ³íòðèãó ñåð³àëó. Ìè äèâè-
ìîñÿ ñåð³àë “Äèíàñò³ÿ”, à òóò ó
íüîìó ç’ÿâëÿºòüñÿ àãåíò “Ìà-
óçåð”. Ïðè ÷îìó òóò â³í? Â³í òàì
íå òàíöþº. Îò ÷îìó çà íüîãî í³-
õòî íå ãîëîñóâàâ.

— ×è çàïðîøóâàëà âàñ êîòðàñü
ç ïîë³òñèë ïîïðàöþâàòè íà öèõ âè-
áîðàõ, âçÿòè ó÷àñòü ó ï³àð-àêö³ÿõ?

— ß äîïîìàãàþ äåÿêèì äðó-
çÿì ïðîñòî òàê, â³ä äóø³, â äå-
ÿêèõ ðå÷àõ äîáðèìè ïîðàäàìè. Ó
íàñ áóëà ³äåÿ, ìåí³ çäàºòüñÿ, äó-
æå äîáðà: ïîâåñòè íà âèáîðè

“Áðàòñòâî”, âèáîð÷èé ñïèñîê
ÿêîãî áóâ áè ñôîðìîâàíèé âè-
êëþ÷íî ç ëþäåé, ÿê³ ïåðåáóâà-
þòü â ñë³ä÷èõ ³çîëÿòîðàõ ç ëî-
çóíãîì “Íå çàáóäó ìàòü ðîäíóþ,
íåíàâèæó âëàñòü ëþáóþ”. Íà
æàëü, íàì íå âäàëîñü çàðåºñòðó-
âàòè öåé ñïèñîê ò³ëüêè ç òåõí³÷-
íèõ ïðè÷èí.

— Çäàºòüñÿ, ò³ëüêè Âºðêà Ñåð-
äþ÷êà ìîãëà á íà öèõ âèáîðàõ ïî-
âåñåëèòè ëþäåé. ², çäàºòüñÿ, ÿêáè
¿¿ ïàðò³þ çàðåºñòðóâàëè, òî âîíà
ùå é ïîòðàïèëà á äî ïàðëàìåíòó...

— Íå äóìàþ. Äîñâ³ä ÑØÀ, äå
àêòîðè ³ ñï³âàêè ñòàþòü ïîë³òè-
êàìè — íå äëÿ íàøî¿ êðà¿íè.
Ñïðàâà â òîìó, ùî àìåðèêàíñüêå
ñóñï³ëüñòâî ìåíø ñåðéîçíî ñòà-
âèòüñÿ äî âèáîð³â ³ äî ïîë³òèêè
â ö³ëîìó. À íàø³ ëþäè âñå ùå
ñïîä³âàþòüñÿ ñâî¿ì ãîëîñîì ùîñü
çì³íèòè. Ïî-ìîºìó, àáñîëþòíî
ñì³øíà äóìêà. Àìåðèêàíö³ íà òà-
êå íå ñïîä³âàþòüñÿ ³ ââàæàþòü,
ùî â ïîë³òèö³ ïîòð³áí³ ëþäè íà
ÿêèõ, ïðèíàéìí³, ïðèºìíî ³ âå-
ñåëî áóëî äèâèòèñü. Øâàðöåíåã-
ãåð, íàïðèêëàä,— ïîñòàâíèé,
ñèëüíèé ÷îëîâ³ê, à ùî ùå â³ä ãó-
áåðíàòîðà ïîòð³áíî? Öå æ ïðåä-
ñòàâíèöüêà ô³ãóðà. Îñíîâíå, ùî
âèìàãàºòüñÿ â³ä ïîë³òèêà â
ÑØÀ, — öå ùîá â³í íå çàâàæàâ
ïðîöåñó, íå ðîáèâ ùîñü åêñòðà-
îðäèíàðíå.

— Øêîäà, ùî íà íàøîìó òåëå-
áà÷åíí³ íåìàº ïîë³òè÷íèõ òåëåäå-
áàò³â...

— Ðàí³øå íàñ âåñåëèëà ãðèçíÿ
ïîë³òèê³â, êîëè âîíè ñâàðèëèñü,
ÿê íà áàçàð³, ³ áèëèñü ó Âåðõîâ-
í³é Ðàä³. Çàðàç öå âæå òðîøêè
âòîìëþº. Ìåí³, íàïðèêëàä, óæå
òðåáà ðîáèòè íàä ñîáîþ çóñèëëÿ,
ùîá äèâèòèñü òåëåâ³çîð — íîâè-
íè ÷è ÿê³ñü ïîë³òè÷í³ ïðîãðàìè.
Ïîêè ùå ó íàñ âñå çâîäèòüñÿ äî
âçàºìíèõ îáðàç ³ äî ëàéêè. Õàé
âîíî òàê ³ áóäå. Àëå ³íîä³ õî÷åòü-
ñÿ ùîá ëþäè íîðìàëüíî ïîãîâî-
ðèëè ïðî âåëèêå. Òà ó íàñ öüîãî
íå áóäå. Àäæå íàñïðàâä³ â Óêðà-
¿í³ í³êîìó íå ïîòð³áíî, ùîá
Þùåíêî, ßíóêîâè÷ ³ Þëÿ íà-
ðåøò³ äîìîâèëèñü (õî÷à öå á,
çâè÷àéíî, áóëî á äóæå äîáðå).
Êîæåí äèâèòüñÿ íà íèõ ³ äóìàº:
“Õàé ñîá³ äåðóòüñÿ, àáè íàñ íå
÷³ïàëè”...
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Äðóãå æèòòÿ “Äí³ïðîåíåðãî”
²íâåñòîðè ìàþòü íàì³ð âêëàñòè â ðîçâèòîê ï³äïðèºìñòâà ìàéæå 1 ì³ëüÿðä ãðèâåíü
Îëåã ÀÐÒÅÌ×ÓÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

13 âåðåñíÿ “Äí³ïðîåíåðãî” òà
³íâåñòîðè ï³äïèñàëè óãîäó, ÿêà º
ïðîäîâæåííÿì ðåàë³çàö³¿ ïëàíó
ñàíàö³¿ åíåðãîêîìïàí³¿. Äîãîâ³ð
ïåðåäáà÷àº ìîäåðí³çàö³þ îñíîâ-
íèõ ïîòóæíîñòåé ï³äïðèºìñòâà ³
ô³íàíñóâàííÿ éîãî ñîö³àëüíèõ
ïðîãðàì.

ÂÀÒ “Äí³ïðîåíåðãî” 13 âåðåñ-
íÿ ï³äïèñàëî ³íâåñòèö³éíèé äî-
ãîâ³ð ç âóãëåäîáóâíèìè ï³äïðè-
ºìñòâàìè ÂÀÒ “Ïàâëîãðàäâóã³ë-
ëÿ” ³ ÂÀÒ “Øàõòà “Êîìñîìîëåöü
Äîíáàñó”, ÿê³ âõîäÿòü ó ñòðóêòó-
ðó Äîíáàñüêî¿ ïàëèâíî-åíåðãå-
òè÷íî¿ êîìïàí³¿ (ÄÏÅÊ). Íîâ³
àêö³îíåðè ìàþòü íàì³ð ñïðÿìó-
âàòè íà ìîäåðí³çàö³þ ³ ðîçâèòîê
ãåíåðàö³¿ ìàéæå 1 ìëðä ãðí.

Çà óìîâàìè óãîäè, ³íâåñòîðè
áåðóòü íà ñåáå çîáîâ’ÿçàííÿ âêëà-
äàòè áëèçüêî 1 ìëðä ãðí â ðåêîí-
ñòðóêö³þ ãåíåðóþ÷èõ ïîòóæíîñ-
òåé “Äí³ïðîåíåðãî”. Êð³ì òîãî,
íîâ³ àêö³îíåðè ï³äïðèºìñòâà ìà-
þòü íàì³ð ïîâí³ñòþ ïîãàñèòè éî-
ãî êðåäèòîðñüêó çàáîðãîâàí³ñòü.
Ùå 10 ìëí ãðí âêëàäóòü ó òåõí³÷-
íå ïåðåîñíàùåííÿ ³ êàï³òàëüí³
ðåìîíòè îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ñôå-
ðè êîìïàí³¿.

Çîêðåìà, çã³äíî ç äîïîâíåííÿì
äî ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó,
ÄÏÅÊ ïðîâåäå êàï³òàëüíèé ðå-
ìîíò áàçè â³äïî÷èíêó “Êàçêà” â
Çàïîð³çüê³é îáëàñò³, à òàêîæ ñà-
íàòîð³¿â-ïðîô³ëàêòîð³¿â Ïðèäí³ï-
ðîâñüêî¿, Êðèâîð³çüêî¿ ³ Çàïî-
ð³çüêî¿ ÒÅÑ. Êð³ì òîãî, â ïëàíàõ
³íâåñòîðà — ïåðåîáëàäíàííÿ ³ñ-
íóþ÷èõ ãóðòîæèòê³â íà ìàëîñ³-
ìåéêè äëÿ ìîëîäèõ ïðàö³âíèê³â,
à òàêîæ ïàéîâà ó÷àñòü ó ñïîðó-
äæåíí³ íåçàâåðøåíèõ æèòëîâèõ
áóäèíê³â ³ âïðîâàäæåííÿ íîâî¿
ïðîãðàìè ³ïîòå÷íîãî êðåäèòóâàí-
íÿ äëÿ ñï³âðîá³òíèê³â “Äí³ïðî-
åíåðãî”.

Ï³äãîòîâêó êàäð³â ³íâåñòîðè òà-
êîæ áåðóòü íà ñåáå. Âîíè ìàþòü
íàì³ð ðîçâèâàòè ³ñíóþ÷èé íà-
â÷àëüíèé öåíòð ï³äïðèºìñòâà,
ÿêèé óæå òðèâàëèé ÷àñ âèïóñêàº
âèñîêîêëàñíèõ ôàõ³âö³â 238 ð³ç-
íèõ ïðîôåñ³é. Êð³ì òîãî, íîâ³ àê-
ö³îíåðè ãîòîâ³ îïëà÷óâàòè îñâ³òó
ñï³âðîá³òíèê³â “Äí³ïðîåíåðãî” ó
âèøàõ.

Îäíå ñëîâî, ³íâåñòîðè ãîòîâ³ íå
ò³ëüêè ïîë³ïøèòè óìîâè ïðàö³
ñï³âðîá³òíèê³â êîìïàí³¿, à é íà-
äàòè ¿ì ìîæëèâ³ñòü äëÿ ïðîôå-
ñ³éíîãî çðîñòàííÿ, à òàêîæ çàáåç-
ïå÷èòè ïîâíîö³ííèé â³äïî÷èíîê.
² öå âàæëèâî, îñê³ëüêè “Äí³ïðî-

åíåðãî” âèðîáëÿº ïðèáëèçíî 9%
â³ä çàãàëüíîãî îáñÿãó åëåêòðî-
åíåðã³¿ â Óêðà¿í³ ³ äàº äëÿ 10 òèñ.
ðîáî÷èõ ì³ñöü ó Äí³ïðîïåòðîâ-
ñüê³é ³ Çàïîð³çüê³é îáëàñòÿõ.

Åêñïåðòè ïîçèòèâíî îö³íþþòü
ï³äïèñàííÿ óãîäè ç ÄÏÅÊ. “²í-
âåñòèö³éíèé äîãîâ³ð º ãàðàíò³ºþ
âèêîíàííÿ óçÿòèõ ³íâåñòîðàìè
çîáîâ’ÿçàíü ùîäî ô³íàíñóâàííÿ
êîìïàí³¿”,— çàÿâèâ êåðóþ÷èé ñà-
íàö³ºþ “Äí³ïðîåíåðãî” Äìèòðî
Òåâåëüîâ.

Ïðîòå çàçíà÷èìî, ùî ãàðàíò³ºþ
âèêîíàííÿ âñ³õ ³íâåñòèö³éíèõ çî-
áîâ’ÿçàíü òàêîæ º äîñâ³ä ðîáîòè
ÄÏÅÊ íà ³íøèõ ï³äïðèºìñòâàõ.
Íàãàäàºìî, ùî â 2001 ðîö³ ÄÏÅÊ
ïðèäáàëà Çóºâñüêó, Êóðàõ³âñüêó ³
Ëóãàíñüêó òåïëîâ³ åëåêòðîñòàí-
ö³¿. ² ï³ñëÿ öèõ ðîê³â ïðàö³âíèêè
ï³äïðèºìñòâ áà÷àòü íåìàëî çì³í
ó êðàùèé á³ê.

“Âåëèê³ ðåìîíòè â³äáóëèñÿ ó
íàñ çà öåé ÷àñ. Â³äðåìîíòóâàëè
ãðàä³ðíþ ¹ 1. Ïðè äåðæàâí³é
âëàñíîñò³ â í³é óæå âèäí³ëèñÿ
ä³ðêè, à ãðàä³ðíÿ — öå, ÿê ñêàçàâ
íàø äèðåêòîð, ñåðöå ñòàíö³¿. Áåç
íå¿ — í³ÿê. Ïðîâåëè çíà÷íèé ðå-
ìîíò åëåêòðîô³ëüòð³â, ì³íÿþòü
âåëèêó ÷àñòèíó ïîâåðõí³ íàãð³âó
êàçàíà. Â ïîð³âíÿíí³ ç ³íøèìè
ÒÅÑ, ÿê³ ÿ áà÷èâ â Óêðà¿í³, ó íàñ

êðàùå. Íàïðèêëàä, â ïîð³âíÿíí³
ç òèìè æ äåðæàâíèìè “Öåíòðå-
íåðãî”. Ìè ¿çäèìî íà íàâ÷àííÿ
ï³ä Êè¿â íà Òðèï³ëüñüêó ÒÅÑ, òàê
òàì ïðîñòî ñòðàøíî õîäèòè. Ó
íàñ àáñîëþòíî ïî-³íøîìó — ïî-
ðÿäîê ñêð³çü. Òà ³ ïîêàçíèêè ðî-
áîòè ó íàñ íàáàãàòî êðàù³. Çì³-
íè, ïîä³¿ çà îñòàíí³ òðè ðîêè ïî-
â’ÿçàí³ â ïåðøó ÷åðãó ç êàï³òàëî-
âêëàäåííÿìè â ðåìîíò îñíîâíî-
ãî óñòàòêóâàííÿ. Òàêîæ çá³ëü-
øèâñÿ êîíòðîëü çà ðîáîòîþ, çà
ïîêàçíèêàìè åêîíîì³÷íîñò³. Íè-
í³ âëàñíèê áåðåæå êîæíó êîï³é-
êó. ßêùî º ïîìèëêè, ïîñò³éíî íà
íèõ âêàçóþòü. Çàì³ðÿþòü óñ³ åêî-
íîì³÷í³ ïîêàçíèêè. Ï³ä ÷àñ ðî-
áîòè íà äåðæàâí³é ñòàíö³¿ öå íå
ðîáèëè òàê ðåòåëüíî”,— ðîçïî-
â³äàº ñòàðøèé ìàøèí³ñò åíåðãî-
áëîê³â ó êîòëîòóðá³ííîìó öåõó
Çóºâñüêî¿ ÒÅÑ ªâãåí Ì³ðîøí³-
÷åíêî.

Çà éîãî ñëîâàìè, íèí³øí³ âëàñ-
íèêè ï³äïðèºìñòâà òàêîæ âêëàäà-
þòü êîøòè â îñâ³òó ñâî¿õ ñï³âðî-
á³òíèê³â. “Ò³ëüêè íà ï³äïðèºì-
ñòâàõ, ÿê³ íàëåæàòü ÄÏÅÊ, íèí³
çáåðåæåíà, à òî÷í³øå, â³äíîâëå-
íà ç ïðèõîäîì âëàñíèêà, ñèñòå-
ìà íàâ÷àííÿ â ³íñòèòóòàõ ïðàö³â-
íèê³â. Òîáòî ïåðñïåêòèâí³ ìîëî-
ä³ ïðàö³âíèêè íàâ÷àþòüñÿ â ³í-

ñòèòóòàõ çà ðàõóíîê ñòàíö³¿. Öå,
ÿê ïðàâèëî, Äîíåöüêèé ïîë³òåõ-
í³÷íèé ³íñòèòóò, îñê³ëüêè â³í çà
ôàõîì. ß â÷èâñÿ â ³íñòèòóò³ ïîâ-
í³ñòþ çà ðàõóíîê ñòàíö³¿. Öå äó-
æå äîáðå, òîìó ùî íå çàâæäè ï³ä-
ïðèºìñòâà éäóòü íà öåé êðîê. Ç
³íøîãî áîêó, ñòàíö³ÿ ãîòóº ôà-
õ³âö³â äëÿ ñåáå, âêëàäàº ãðîø³ â
ñâîº ìàéáóòíº”,— â³äçíà÷àº Ì³-
ðîøí³÷åíêî.

Ñï³âðîá³òíèêè Çóºâñüêî¿ ÒÅÑ
òàêîæ çàäîâîëåí³ óìîâàìè îïëà-
òè ïðàö³. “Ï³ñëÿ òîãî, ÿê çì³íè-
ëàñÿ ôîðìà âëàñíîñò³ ³ ìè ñòàëè
òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ, ñòàëà ñòàá³ëüíîþ
çàðïëàòà. Îòðèìóºìî ìè äîñèòü
ïðèñòîéíî, îñîáëèâî â ïîð³âíÿí-
í³ ç ï³äïðèºìñòâàìè íàøîãî ì³ñ-
òà. Çàðîá³òíó ïëàòó ï³äâèùóþòü ó
íàñ ïðèáëèçíî äâ³÷³ íà ð³ê. Íà
³íøå ï³äïðèºìñòâî ÿ á íå ï³øîâ
ïðàöþâàòè”,— êàæå íà÷àëüíèê
çì³íè åëåêòðîöåõó ¹ 6 Þð³é
Áîâò.

À òîìó ìîæíà ç óïåâíåí³ñòþ
ñêàçàòè, ùî ïðàö³âíèê³â “Äí³ï-
ðîåíåðãî” â íåäàëåêîìó ìàéáóò-
íüîìó ÷åêàº ïîë³ïøåííÿ óìîâ
ïðàö³, ã³äíà îïëàòà, ìîæëèâ³ñòü
íàâ÷àííÿ ³ êàð’ºðíîãî çðîñòàííÿ,
à òàêîæ ïîâíîö³ííèé â³äïî÷èíîê
ï³ä ÷àñ â³äïóñòêè

Äåðæàâà 
â³äìîâèëàñü 
ðîçñåëÿòè ìîëîäü
Ïðîãðàìà ³ïîòå÷íîãî ìîëîä³æíîãî 
êðåäèòóâàííÿ âèÿâèëàñÿ íà ìåæ³ çðèâó

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора на р лом столі за частю представни ів віт-
чизняних бан ів та ор анів державної влади заст пни
олови відділ з питань сім'ї та молоді Головної сл ж-
би соціально-е ономічно о розвит Се ретаріат Пре-
зидента У раїни Оле сандр К ли заявив про зрив
Про рами іпотечно о молодіжно о редит вання. Нато-
мість дире тор департамент іпотечних а тивів Дер-
жавної іпотечної станови (ДІУ) В'ячеслав Фролов ці
за иди від идає. За йо о словами, обся и іпотечно о
редит вання, здійснені цією стр т рою, тіль и наро-
щ ватим ть. Фахівці ж радять молоді брати іпотечні
редити в ривнях.

Ó÷îðà íà êðóãëîìó ñòîë³ çà ó÷àñòþ ïðåäñòàâíèê³â â³ò÷èçíÿíèõ áàí-
ê³â ³ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè îáãîâîðþâàëè àêòóàëüí³ ïèòàííÿ ó ñôå-
ð³ ³ïîòå÷íîãî êðåäèòóâàííÿ. ßê çàÿâèâ “Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê ãîëî-
âè â³ää³ëó ç ïèòàíü ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ Ãîëîâíî¿ ñëóæáè ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî ðîçâèòêó Ñåêðåòàð³àòó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Îëåêñàíäð Êóëèê,
äåðæàâíà ïðîãðàìà ìîëîä³æíîãî ³ïîòå÷íîãî êðåäèòóâàííÿ íå ä³º ³ ïå-
ðåáóâàº íà ìåæ³ çðèâó. “Îñòàíí³ òðè ðîêè â Äåðæáþäæåò³ ñïîñòåð³ãàº-
òüñÿ çìåíøåííÿ ô³íàíñóâàííÿ íà ìîëîä³æíå áóä³âíèöòâî ³ â³äïîâ³äíî
çìåíøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü ìîëîäèõ ñ³ìåé, ùî îòðèìàëè æèòëî”. Çà éîãî
ñëîâàìè, Êàáì³í òðè÷³ â³äõèëÿâ ïîäàííÿ Ïðåçèäåíòà ùîäî çì³íè ñè-
òóàö³¿ â ñåêòîð³ ìîëîä³æíîãî êðåäèòóâàííÿ. Îëåêñàíäð Êóëèê òâåð-
äèòü, ùî íàðàç³ â êðà¿í³ íàêîïè÷èëàñü ÷åðãà ç³ 100 òèñ. ìîëîäèõ ñ³ìåé.

Íàòîì³ñòü, çà ñëîâàìè äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó ³ïîòå÷íèõ àêòèâ³â
Äåðæàâíîãî ³ïîòå÷íîãî óïðàâë³ííÿ Â’ÿ÷åñëàâà Ôðîëîâà, öÿ óñòàíîâà
âèêóïàº ³ïîòå÷í³ êðåäèòè â óêðà¿íñüêèõ áàíêàõ ³ ïëàíóº ò³ëüêè íàðî-
ùóâàòè îáñÿãè ñâî¿õ âèòðàò íà îáñëóãîâóâàííÿ ³ïîòå÷íèõ êðåäèò³â.
“Ä²Ó ò³ëüêè íàáèðàº îáåðò³â ³ â äàíèé ìîìåíò íå çä³éñíþº ïîì³òíî-
ãî âïëèâó â äàí³é ñôåð³, à ðåàëüíî âïëèâàòè âîíî çìîæå ÷åðåç ê³ëü-
êà ðîê³â”. Ïàí Ôðîëîâ çàçíà÷àº, ùî íà íàñòóïíèé ð³ê Ä²Ó ïåðåäáà-
÷àº âèïóñê îáë³ãàö³é íà ñóìó 1 ìëí ãðí, à òàêîæ ðîçðàõîâóº ùå íà 1
ìëí ãðí ç Äåðæáþäæåòó íà 2008 ð³ê ÿê ãàðàíò³¿ çà ñâî¿ìè çîáîâ’ÿçàí-
íÿìè.

Âîäíî÷àñ, ôàõ³âö³ áàíê³âñüêîãî ñåêòîðó ðàäÿòü ìîëîä³ áðàòè êðå-
äèòè â ãðèâíÿõ ÷åðåç çíèæåííÿ ïðîöåíòíèõ ñòàâîê â íàö³îíàëüí³é
âàëþò³. “Ä²Ó ìàº äîñòàòí³é ãðîøîâèé ðåçåðâ â íàö³îíàëüí³é âàëþò³,
ùî ïðèçâîäèòü äî çäåøåâëåííÿ ³ïîòå÷íèõ êðåäèò³â äî 13%”,— çàÿâè-
ëà “Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê ãîëîâè ïðàâë³ííÿ Óêðñîöáàíêó ²ðèíà Êíÿ-
çåâà. Íà ¿¿ äóìêó, öÿ òåíäåíö³ÿ ìàº çáåðåãòèñÿ äî ê³íöÿ ðîêó
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10.00 Íà êîëåã³¿ Äåðæêîì³òåòó ÿäåðíîãî
ðåãóëþâàííÿ îáãîâîðþâàòèìóòü
óìîâè åêñïëóàòàö³¿ ñèñòåì ³ åëåìåí-
ò³â áëîêó ¹ 1 ×ÀÅÑ ó ïîíàäïðî-
åêòíèé òåðì³í (âóë. Ëèïñüêà, 3)

11.00 Êåð³âíèöòâî Êè¿âñüêî¿ ÎÄÀ â³çüìå
ó÷àñòü ó öåðåìîí³¿ â³äêðèòòÿ íîâîãî
ï³äïðèºìñòâà ç ïîëüñüêèìè ³íâåñòè-
ö³ÿìè ÒÎÂ “Àëþïîë” (ñìò Áîðîäÿí-
êà Êè¿âñüêî¿ îáë., âóë. Ëåí³íà, 28-â)

14.00 Ãåíäèðåêòîð Asstr Ôðàíê Ìþëëåð,
äèðåêòîð ÒÎÂ “Àññòðà Óêðà¿íà”
Â³êòîð Äðîá’ÿçêî â³äêðèþòü ëîã³ñ-
òè÷íèé öåíòð êîìïàí³¿ (ñ. Ñîô³¿â-
ñüêà Áîðùàã³âêà, âóë. Ëåí³íà, 114)

15.00 Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ñåðã³é Ðó-
äèê çóñòð³íåòüñÿ ç ïåê³íñüêîþ äåëå-
ãàö³ºþ. Âîíè îáãîâîðÿòü ïèòàííÿ
ñï³âïðàö³ ó ñôåðàõ áóä³âíèöòâà, ðîç-
âèòêó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

ДД ЕЕ НН ЬЬ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Â÷îðà íà ÀÍÒÊ “Àíòîíîâ” òà
çàâîä³ “Àâ³àíò” çàâåðøèëàñÿ ïðå-
çåíòàö³ÿ ïðîãðàì ñåð³éíîãî âè-
ðîáíèöòâà ë³òàê³â êëàñó “Àíòî-
íîâ” â Ðîñ³¿ òà Óêðà¿í³. Íàãàäà-
ºìî, 19 ñåðïíÿ öüîãî ðîêó ì³æ
“Îá’ºäíàíîþ àâ³àáóä³âíîþ êîð-
ïîðàö³ºþ” (Ðîñ³ÿ) òà Äåðæàâíèì
àâ³àáóä³âåëüíèì êîíöåðíîì

“Àâ³àö³ÿ Óêðà¿íè” áóâ ï³äïèñàíèé
ìåìîðàíäóì ïðî âçàºìîðîçóì³í-
íÿ. ×ëåí ïðàâë³ííÿ “Îá’ºäíàíî¿
àâ³àáóä³âíî¿ êîðïîðàö³¿” Â³êòîð
Ë³âàíîâ çàçíà÷èâ, ùî ìåòà ìåìî-
ðàíäóìó — ùîá óêðà¿íñüêà òà ðî-
ñ³éñüêà ñòîðîíè íå øêîäèëè îä-
íà îäí³é â ãàëóç³ àâ³àáóäóâàííÿ, à
íàâïàêè, âèáóäîâóâàëè ñï³ëüíó

ñòðàòåã³þ äëÿ ïðîñóâàííÿ íà ñâ³-
òîâîìó ðèíêó.

Ñòîðîíè ðîçïî÷èíàþòü ñï³â-
ïðàöþ ç ñåð³éíîãî âèðîáíèöòâà
ïàñàæèðñüêîãî ë³òàêà ÀÍ-184,
ðîçðàõîâàíîãî íà 90 ïàñàæèð³â. Çà
ñëîâàìè ïàíà Ë³âàíîâà, ñüîãîäí³
º çàìîâíèêè íà ïîíàä 30 òàêèõ ë³-
òàê³â. Óêðà¿í³ â³ä áóä³âíèöòâà öèõ
30 ë³òàê³â “ïåðåïàäå” $300 ìëí,
òðåòèíà öèõ ãðîøåé ï³äå äî Äåð-
æàâíîãî áþäæåòó. Íàðàç³ â Êèºâ³
ñêëàäàþòü 4 ë³òàêè ÀÍ-184.
Âèãîòîâëåííÿ îäíîãî çàâåðøàòü
óæå â öüîìó ðîö³, ùå òðüîõ — â
íàñòóïíîìó. Âàðò³ñòü îäíîãî ë³òà-
êà, çà ñëîâàìè ãåíåðàëüíîãî äè-
ðåêòîðà çàâîäó “Àâ³àíò” Îëåêñàí-
äðà Äîíöÿ, ïðèáëèçíî $20 ìëí.

Âò³ì, â³ò÷èçíÿí³ àâ³àáóä³âíèêè
ìàþòü ³ ³íøó ðîáîòó. Ïàí Äî-
íåöü ïîâ³äîìèâ, ùî ùå 4 ë³òàêè 
ÀÍ-32Ï, ïðèçíà÷åí³ äëÿ ãàñ³í-

íÿ ïîæåæ, çàìîâèëî Ì³í³ñòåð-
ñòâî ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.
Çàãàëüíà ¿õíÿ âàðò³ñòü ñòàíîâèòü
171,8 ìëí ãðí. Ùîïðàâäà, ïðè
öüîìó “Àâ³àíòó” äîâåäåòüñÿ óïî-
â³ëüíèòè âèðîáíèöòâî òðîëåé-
áóñ³â. “Ó öüîìó ðîö³ çàâîä âè-
ãîòîâèâ äëÿ Êèºâà 10 íîâèõ òðî-
ëåéáóñ³â. Àëå, îñê³ëüêè ãðîøîâ³
ðåñóðñè ñïðÿìóþòü íà ïðîåêò
ÀÍ-184, ìîæó ïðèïóñòèòè, ùî
âèðîáíèöòâî òðîëåéáóñ³â óïî-
â³ëüíèòüñÿ”,— ñêàçàâ “Õðåùà-
òèêó” Îëåêñàíäð Äîíåöü.

Òèì ÷àñîì ñï³âðîá³òíèöòâî
Óêðà¿íè ç Ðîñ³ºþ â àâ³àáóäóâàí-
í³ íå îáìåæèòüñÿ îäíèì ëèøå 
ÀÍ-184. Çà ñëîâàìè ãåíäèðåêòî-
ðà ÄÀÊ “Àâ³àö³ÿ Óêðà¿íè” Îëå-
ãà Øåâ÷åíêà, ïàðòíåðè â³äíîâ-
ëÿòü ðîáîòó íàä ïðîåêòîì 
ÀÍ-70, â ÿêèé âêëàäåíî óæå ïî-
íàä $1 ìëðä. Êð³ì òîãî, ó ïëà-

íàõ ñåð³éíå âèðîáíèöòâî ë³òàê³â
ÀÍ-124, ÀÍ-140, ÀÍ-38, ÀÍ-3.

Ì³æ ³íøèì, ó Ðîñ³¿ íèí³ ðîçðîá-
ëÿþòü ïðîåêò ïàñàæèðñüêîãî ë³òà-
êà ÌÑ-21 íà 150 —180 ïàñàæèð³â.
Äî éîãî âèðîáíèöòâà ïëàíóþòü çà-
ïðîñèòè ³ óêðà¿íö³â. Âçàãàë³ ï³äïè-
ñàíòè ìåìîðàíäóìó ïëàíóþòü çãî-
äîì îá’ºäíàòèñÿ. Âò³ì, îáèäâ³ ñòî-
ðîíè ïåðåêîíóþòü, ùî öå íå áóäå
ïîãëèíàííÿì ðîñ³ÿíàìè ÷àñòèíè
óêðà¿íñüêîãî àâ³àáóä³âíîãî êîì-
ïëåêñó, à âèíÿòêîâî ïàðòíåðñüê³
ñòîñóíêè. Îëåã Øåâ÷åíêî â³äçíà-
÷èâ òàêîæ âàãîìó ï³äòðèìêó ç áî-
êó äåðæàâè. “Öüîãî ðîêó âïåðøå çà
ðîêè íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè óðÿä
ïîâí³ñòþ ïðîô³íàíñóâàâ ãàëóçü â
ïåðåäáà÷åíîìó îáñÿç³ 600 ìëí. ãðí.
Íà íàñòóïíèé ð³ê ó ïðîåêò³ áþäæå-
òó äëÿ àâ³àáóä³âíèê³â çàêëàäåíî 
1 ìëðä 738 ìëí ãðí”,— ñêàçàâ êå-
ð³âíèê “Àâ³àö³¿ Óêðà¿íè”

Óêðà¿íà ³ Ðîñ³ÿ äîìîâèëèñÿ 
íà íàéâèùîìó ð³âí³
Êðà¿íè ïî÷èíàþòü ñï³ëüíå âèðîáíèöòâî ë³òàê³â êëàñó “Àíòîíîâ”
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора в Києві завершилась презентація про рами
спільно о серійно о виробництва літа ів У раїною та
Росією. Першим спільним прое том став пасажир-
сь ий літа АН-184. Нині с ладають 4 машини, вар-
тість ожної з я их майже $20 млн. На 30 та их літа-
ах У раїна заробить $300 млн. Ще 4 пожежних АН-
32П от ють на замовлення МНС У раїни. На наст п-
ний рі ряд заплан вав виділити на ал зь 1738 млн
рн, що втричі більше, ніж цьо о ро .

Íåçàáàðîì ñòîëè÷íà âëàäà ïðå-
çåíòóâàòèìå íîâó ïðîãðàìó “Ì³ñ-
òî áåç çàòîð³â”. Ïëàíóþòü, ùî âî-
íà ñóòòºâî äîïîìîæå ì³ñòó ó ïðî-
âåäåíí³ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ºâðî-
ïåéñüêî¿ ôóòáîëüíî¿ ïåðøîñò³. Ó
äîêóìåíò³ ÷èìàëå ì³ñöå â³äâåäåíî
ðîçâèòêîâ³ ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó, çîêðåìà ï³äçåìêè. Çà ñëî-
âàìè íà÷àëüíèêà ÊÏ “Êè¿âñüêèé
ìåòðîïîë³òåí” Ïåòðà Ì³ðîøíè-
êîâà, çã³äíî ïðîãðàìè, ïðîêëàäàí-
íÿ ã³ëîê ï³äçåìêè òðèâàòèìå â
ê³ëüêîõ íàïðÿìêàõ. “Ïðîòÿæí³ñòü
íîâî¿ ä³ëüíèö³ Êóðåí³âñüêî-×åð-
âîíîàðì³éñüêî¿ ë³í³¿ ñòàíîâèòü
ìàéæå 5 êì,— çàçíà÷èâ â³í.— Òóò
ïëàíóþòü ïîáóäóâàòè 4 ñòàíö³¿.
Âæå íàñòóïíîãî ðîêó çäàäóòü â
åêñïëóàòàö³þ òðè ç íèõ. À çàãàëîì
ðîáîòè ìàþòü çàâåðøèòè äî 2010-
ãî, âèòðàòèâøè 1 ìëðä 661 ìëí
ãðí”. Â³í äîäàâ, ùî ïðîãðàìîþ
ïåðåäáà÷åíî òàêîæ ñïîðóäæåííÿ
Ïîä³ëüñüêî-Âèãóð³âñüêî¿ ë³í³¿
ìåòðî äîâæèíîþ ïîíàä 19 êì. Òóò
ïðîòÿãîì 4 ðîê³â çâåäóòü 12 ñòàí-
ö³é. Âàðò³ñòü öüîãî áóä³âíèöòâà

îö³íþþòü ó 8 ìëðä 526 ìëí ãðí.
À îñü íà çâåäåííÿ äðóãîãî âèõîäó
ç³ ñòàíö³¿ ìåòðî “Âîêçàëüíà” ïå-
ðåäáà÷åíî 342 ìëí ãðí. Éîãî ìà-
þòü â³äêðèòè âæå çà òðè ðîêè.
Ñþäè, ÿê ³ íà íàêðèòòÿ â³äêðèòî¿
ë³í³¿ Ñâÿòîøèíñüêî-Áðîâàðñüêî¿
ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó (â³ä ñòàíö³¿
“Ë³ñîâà” äî ñòàíö³¿ “Äí³ïðî”),
ïëàíóþòü çàëó÷àòè êîøòè ³íâåñòî-
ð³â. Ïåòðî Ì³ðîøíèêîâ ðîçïîâ³â,
ùî îêð³ì öüîãî, ïåðåäáà÷åíî òà-
êîæ çíà÷íî îíîâèòè ðóõîìèé
ñêëàä ìåòðîïîë³òåíó. Äëÿ öüîãî
ï³äïðèºìñòâî çàêóïèòü 635 âàãî-
í³â íà 5 ìëðä 735 ìëí ãðí. “×àñ-
òèíó êîøò³â ñïðÿìóþòü íà ïîë³ï-
øåííÿ ð³âíÿ åêñïëóàòàö³¿ ï³äçåì-
êè, çîêðåìà íà òåõí³÷íå ïåðåîñíà-
ùåííÿ äèñïåò÷åðñüêîãî öåíòðó,
âïðîâàäæåííÿ òåõíîëîã³÷íî¿ îïëà-
òè ïðî¿çäó íà îñíîâ³ áåçêîíòàêò-
íèõ êàðòîê,— çàçíà÷èâ Ïåòðî Ì³-
ðîøíèêîâ.— Îêð³ì öüîãî, çàì³íè
ïîòðåáóº îáëàäíàííÿ, ðåéêè ³
øïàëè êîë³é”.

Âò³ì, ïðèâàòí³ ïåðåâ³çíèêè ç
îñòîðîãîþ ÷åêàþòü íà âò³ëåííÿ

òðàíñïîðòíèõ íîâàö³é ìåð³¿, òî-
ìó ùî ðîçâèòîê ìåòðîïîë³òåíó
ìîæå ñóòòºâî âïëèíóòè íà ðóõ
íàçåìíîãî òðàíñïîðòó. Îñîáëè-
âî íà ê³ëüê³ñòü àâòîáóñ³â, ÿê³
ïðàöþþòü ó ðåæèì³ “ìàðøðó-
òîê”. ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”

ïðåçèäåíò àñîö³àö³¿ ïåðåâ³çíè-
ê³â Êèºâà Âàëåð³é Ëèïåöüêèé,
äåÿê³ ç íèõ ìîæóòü çíèêíóòè
çîâñ³ì. “Çàëèøàòüñÿ ïåðåâàæíî
ò³, ÿê³ íå äóáëþâàòèìóòü ðóõ ïî-
¿çä³â ï³äçåìêè,— çàçíà÷èâ â³í.—
Íå â³ä÷óþòü çì³í ëèøå ìàð-

øðóòêè, ùî êóðñóþòü â³ä ê³íöå-
âèõ ñòàíö³é ìåòðî. Çàãàëîì æå
ìåòðîïîë³òåí âðÿòóº ì³ñòî, àäæå
çàì³ñòü î÷³êóâàííÿ â ïðîáêàõ ïà-
ñàæèðè ïåðåñóâàòèìóòüñÿ íàä³é-
íèì ³ øâèäê³ñíèì ï³äçåìíèì
òðàíñïîðòîì”

Ìåòðî ãîòóºòüñÿ äî ªâðî-2012
Ì³ñüêà âëàäà ïëàíóº âðÿòóâàòè ì³ñòî â³ä çàòîð³â çà äîïîìîãîþ ï³äçåìíîãî òðàíñïîðòó
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Я стало відомо "Хрещати ", незабаром столична
влада збирається представити дов остро ов ом-
пле сн про рам "Місто без заторів", спрямован на
розв'язання транспортних проблем. Цей до мент
значно сприятиме під отовці міста до Євро-2012. Чи-
мало заходів про рамі передбачено на розвито Ки-
ївсь о о метрополітен . Зо рема, в ній йдеться про
подовження К ренівсь о-Червоноармійсь ої лінії та б -
дівництво Подільсь о-Ви рівсь ої лінії, на риття від-
ритої частини Святошинсь о-Броварсь ої лінії та спо-
р дження др о о виход зі станції метро "Во зальна".
О рім цьо о, передбачено с ттєве оновлення р хомо о
с лад підзем и та замін обладнання і впровадження
нових техноло ій. Щоправда, для дея их приватних пе-
ревізни ів розвито метрополітен відч тно вплине на
с орочення і навіть за риття о ремих маршр тів.

За про рамою розвит метрополітен Святошинсь о-Броварсь лінію (ділян між станціями “Лісова” та “Дніпро”)
на риють за ошти інвесторів
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Реда ція азети “Хрещати ”
о олош є он рс

на заміщення ва антної посади

К р’єр
Основні обов’яз и:
* Робота з офісною техні ою, розмноження ін-

формації.
* Поштова розсил а необхідних до ментів.
* К р’єрсь а достав а примірни ів азети “Хре-

щати ” Київсь місь державн адміністрацію.
* Ви онання інших адміністративних дор чень.
Вимо и:
* Вільне орист вання ПК.
* Вільне володіння раїнсь ою мовою.
* Без вимо до стаж .
Особисті я ості:
* Висо а працездатність та відданість роботі,

здатність працювати на рез льтат.
* Відповідальність, цілеспрямованість, ініціатив-

ність, чесність, порядність.
* Висо а ви онавча дисципліна.
* Готовність працювати понаднормово та на-

пр женом ритмі.
Умови праці:
* Гідна оплата праці, премії.
* Оплач вана відп ст а.
* Адреса майб тньо о місця роботи: м. Київ-

034, в л. Володимирсь а,51-Б.
Всі претенденти повинні подати до менти

за еле тронною адресою: vika@kreschatic. kiev.
ua до 15 жовтня з приміт ою ВАКАНСІЯ.
Телефон для довідо : +38 044 235 32 60.

Реда ція азети “Хрещати ”
о олош є он рс

на заміщення ва антної посади

Е спедитор відділ реалізації
Основні обов’яз и:
* Прийняття видавництві “Преса У раїни” від-

др овано о на лад азети відповідно до с про-
відних до ментів.
* С провід тираж азети до місць призначен-

ня, забезпечення режим збері ання і їх цілісність
при транспорт ванні.
* Достав а азети в реда цію та Київсь місь-
рад .
* Достав а азети з ідно з рафі ом постав и

по видат овим на ладним їх отрим вачам.
* За відс тності р’єра реда ції— достав а а-

зети підрозділи Київсь ої місь ої ради з ідно
реєстр .

* Ведення б х алтерсь ої звітності в межах по-
сади.
Вимо и:
* Стаж роботи не менше 3-х ро ів.
* Вільне орист вання ПК.
* Вільне володіння раїнсь ою мовою.
Особисті я ості:
* Висо а працездатність та відданість роботі,

здатність працювати на рез льтат.
* Відповідальність, цілеспрямованість, ініціатив-

ність, чесність, порядність.
* Висо а ви онавча дисципліна.
* Готовність працювати понаднормово та на-

пр женом ритмі.
Умови праці:
* Гідна оплата праці, премії.
* Оплач вана відп ст а тривалістю 30 ален-

дарних днів.
* Адреса майб тньо о місця роботи: м. Київ-

034, в л. Володимирсь а, 51-Б.
Всі претенденти повинні подати до менти

за еле тронною адресою: vika@kreschatic.kiev.ua
до 15 жовтня з приміт ою ВАКАНСІЯ.
Телефон для довідо : +38 044 235 32 60.

Ком нальне підприємство
“Телерадіо омпанія “Київ”

о олош є он рс
на заміщення ва антної посади

Дизайнер з полі рафії (принт)
Основні обов’яз и:
* Розроб а, під отов а та вдос оналення ма-

етів полі рафічної прод ції до др . Принт-ди-
зайн.
* Перевір а отових ма етів на відповідність

технічним вимо ам.
* Своєчасне надання матеріалів із дотриман-

ням затверджено о рафі .
Вимо и:
* Вища освіта за освітньо- валіфі аційним рів-

нем спеціаліст (фах— х дожни , х дожни -дизай-
нер, дизайнер).
* Стаж роботи на посаді дизайнер вели их

ре ламних а енціях чи теле аналах не менше 5-
ти ро ів.
* Вільне орист вання ПК.
* Знання основних омп’ютерних про рам з 3D

моделювання та анімації, монтаж .
* Вільне володіння раїнсь ою мовою.
* Вільне володіння письмовою та розмовною

ан лійсь ою мовою є перева ою.
* Наявність портфоліо — обов’яз ова мова

для часті в он рсі.

Особисті я ості:
* Аналітичні здібності, висо а працездатність та

відданість роботі, здатність працювати на рез ль-
тат.
* Відповідальність, цілеспрямованість, ініціатив-

ність, чесність, порядність, ом ні абельність,
міння працювати в оманді.
* Уважність, а ратність, пра нення до зрос-

тання та розвит .
* Висо а ви онавча дисципліна.
* Готовність працювати понаднормово та на-

пр женом ритмі.
Умови праці:
* Гідна оплата праці, премії.
* Оплач вана відп ст а тривалістю 30 ален-

дарних днів.
* Адреса майб тньо о місця роботи: м. Київ-

034, в л. Хрещати , 5-В.
Всі претенденти повинні подати до менти

за еле тронною адресою: vika@kreschatic.kiev.ua
до 15 жовтня з приміт ою ВАКАНСІЯ.
Телефон для довідо : +38 044 235 32 60.

Ком нальне підприємство
“Телерадіо омпанія “Київ”

о олош є он рс
на заміщення ва антної посади

Режисер монтаж
Основні обов’яз и:
* Монтаж іно- та відео матеріалів.
* Монтаж анонсів телепро рам.
* Монтаж іміджевих та промо матеріалів а-

нал .
Вимо и:
* Вища освіта за фахом зв орежисер монта-

ж або відеоінженер.
* Досвід роботи від 3-х ро ів на анало ічній по-

саді.
* Знання про рам монтаж (Edius, Liquid, Ve-

locity і т. п.).
* Знання зв ових реда торів (Adope Audition,

Sound Forge і т. п.).
* Знання рафічних реда торів (Adobe Photo-

shop, AfterEffects і т. п.).
* Навич и монтаж .
* Знання ом тації і роботи з відеотехні ою.
Особисті я ості:
* Креативне мислення.
* Пра нення до професійно о рост , висо а

працездатність та відданість роботі.
* Відповідальність, цілеспрямованість, ініціатив-

ність, чесність, порядність, ом ні абельність,
міння працювати в оманді.
* Висо а ви онавча дисципліна.

* Готовність працювати понаднормово та на-
пр женом ритмі.
Умови праці:
* Гідна оплата праці, премії.
* Оплач вана відп ст а тривалістю 30 ален-

дарних днів.
* Адреса майб тньо о місця роботи: м. Київ-

034, в л. Хрещати , 5-В.
Всі претенденти повинні подати до менти

за еле тронною адресою: vika@kreschatic.kiev.ua
до 15 жовтня з приміт ою ВАКАНСІЯ.
Телефон для довідо : +38 044 235 32 60.

Ком нальне підприємство
“Телерадіо омпанія “Київ”

о олош є он рс
на заміщення ва антної посади

Копірайтер
Основні обов’яз и:
* Написання те стів для ефірних анонсів, про-

мо- та іміджевих відеоматеріалів.
* Написання те стів для промо- та іміджевих

др ованих матеріалів.
* Написання сло анів.
* Робота з ди тором анал .
Вимо и:
* Вища філоло ічна освіта.
* Дос онале знання раїнсь ої мови.
* Досвід роботи в р пном ре ламном а ент-

стві або на телебаченні на анало ічній посаді від
2-х ро ів.
Особисті я ості:
* Креативне мислення.
* Пра нення до професійно о рост , висо а

працездатність та відданість роботі.
* Відповідальність, цілеспрямованість, ініціатив-

ність, чесність, порядність, ом ні абельність,
міння працювати в оманді.
* Висо а ви онавча дисципліна.
* Готовність працювати понаднормово та на-

пр женом ритмі.
Умови праці:
* Гідна оплата праці, премії.
* Оплач вана відп ст а тривалістю 30 ален-

дарних днів.
* Адреса майб тньо о місця роботи: м. Київ-

034, в л. Хрещати , 5-В.
Всі претенденти повинні подати до менти

за еле тронною адресою: vika@kreschatic.kiev.ua
до 15 жовтня з приміт ою ВАКАНСІЯ.
Телефон для довідо : +38 044 235 32 60.



Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “Євротрансбуд” земельної

ділянки для влаштування будівельного
майданчика для будівництва

адміністративного будинку на просп.
Перемоги, 5�а у Шевченківському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1015/1676 від 26 червня 2007 року

Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ªâðîòðàíñáóä” äëÿ
âëàøòóâàííÿ áóä³âåëüíîãî ìàéäàí÷èêà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó íà ïðîñï.
Ïåðåìîãè, 5-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “ªâðîòðàíñáóä”, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðî-
êîâó îðåíäó íà 2 ðîêè çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,11 ãà äëÿ âëàøòóâàííÿ áóä³âåëüíîãî
ìàéäàí÷èêà äëÿ áóä³âíèöòâà àäì³í³ñòðàòèâíî-
ãî áóäèíêó íà ïðîñï. Ïåðåìîãè, 5-à ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñ-
òóâàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ “ªâðîòðàíñáóä”:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-
÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îð-
ãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâ-
ëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñ-
òóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â
ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî ïî-
÷àòêó ðîá³ò â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåí-

í³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.5. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà ì³ñ-
öÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì
â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëüê³ñòþ ìàøèíî-
ì³ñöü â³äïîâ³äíî äî äåðæàâíèõ áóä³âåëüíèõ
íîðì.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³-
òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä
16.10.2006 ¹ 19-8661, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí-
åï³äñòàíö³¿ â³ä 06.10.2006 ¹ 6061, Äåðæàâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â
â ì. Êèºâ³ â³ä 09.06.2006 ¹ 06-6-25/1720, Äåð-
æàâíî¿ ñëóæáè îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 20.04.2006 ¹ 22-1038/35, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) â³ä 10.05.2007 ¹ 03-0405.

3.7. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþþ÷î¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòåæåííÿ
çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 17.08.2005 ¹ 181) òà ³í-
ø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.8. Íà ÷àñ îðåíäè çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé ïðî-
¿çä òà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ñó-
ñ³äíüîìó çåìëåêîðèñòóâà÷åâ³.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêî-
ðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì
òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-
íÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141,143 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “ТіСО” земельної ділянки

для будівництва виробничо�складських
будівель на вул. Ямській, 72 у Голосіївському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1098/1759 від 12 липня 2007 року

Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ò³ÑÎ” äëÿ áóä³âíèö-
òâà âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêèõ áóä³âåëü íà âóë. ßì-
ñüê³é, 72 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïðèïèíèòè äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó çà-
âîä “Ïîáóòìàø” ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÷àñòè-
íîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, â³äâåäåíî¿ â³äïîâ³äíî
äî ð³øåíü âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 15.10.57
¹ 1730 “Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êè¿â-
ñüêîìó Ë³æêîâîìó çàâîäó “Ì³ñüêì³ñöåâïðî-
ìó”, â³ä 24.06.58 ¹ 1045 “Ïðî äîäàòêîâèé â³-
äâîä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êè¿âñüêîìó Ë³æêîâî-
ìó çàâîäó Ì³ñüêì³ñöåâïðîìó” òà â³ä 02.03.70
¹ 383 “Ïðî â³äâîä äîäàòêîâî¿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè Êè¿âñüêîìó åêñïåðèìåíòàëüíîìó çàâî-
äó Êè¿âñüêîãî ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñüêîãî
òåõíîëîã³÷íîãî ³íñòèòóòó Ì³í³ñòåðñòâà ïîáó-
òîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ ÓÐÑÐ ï³ä
ïîøèðåííÿ çàâîäó ³ éîãî ðåêîíñòðóêö³þ”
(ëèñò-çãîäà â³ä 15.09.2004 ¹ 122), ïëîùåþ 0,05
ãà òà â³äíåñòè çàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó äî
çåìåëü çàïàñó ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó,
åíåðãåòèêè, îáîðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ.

3. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “Ò³ÑÎ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåí-
äó íà 5 ðîê³â, ç ð³÷íîþ îðåíäíîþ ñòàâêîþ â

ðîçì³ð³ 10% â³ä íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 0,08 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà âèðîá-
íè÷î-ñêëàäñüêèõ áóä³âåëü íà âóë. ßìñüê³é, 72
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, â òîìó ÷èñ-
ë³:

— ïëîùåþ 0,05 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü çà-
ïàñó ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, åíåðãåòèêè,
îáîðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ;

— ïëîùåþ 0,03 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàí-
íÿ.

4. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ “Ò³ÑÎ”:

4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-
÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.

4.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îð-
ãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâ-
ëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñ-
òóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

4.3. Ñòâîðèòè òà çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï
äëÿ ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä,
ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

Про приватизацію земельних ділянок членів
кооперативу “Товариство індивідуальних

забудовників “Чорнобилець 2005” для
будівництва та обслуговування житлових

будинків, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 1121/1782 від 12 липня 2007 року

Відповідно до статей 40, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та пункту 41 частини першої стат�
ті 26, пункту 1 статті 37 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Мініс�
трів України від 26.05.2004 № 677 “Про порядок розроблення проектів землеустрою щодо відведення зе�
мельних ділянок” та враховуючи витяг з протоколу № 2 засідання комісії з питань найменувань та пам’ят�
них знаків виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.04.2007,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Ïðèñâî¿òè òàê³ íàçâè âóëèöÿì íîâîãî ì³ê-

ðîðàéîíó â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî çíà-
õîäèòüñÿ ó êîðèñòóâàíí³ êîîïåðàòèâó “Òîâà-
ðèñòâî ³íäèâ³äóàëüíèõ çàáóäîâíèê³â “×îðíî-
áèëåöü 2005” íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 29.05.2006 ¹ 78-6-00375:
âóë. Ëþáîìèðñüêà, âóë. Ðîæê³âñüêà, âóë. Ñâà-
ðîìñüêà, âóë. Õîòÿí³âñüêà, âóë. Àáðèêîñîâà,
âóë. ²âîâà, âóë. Ñåòîìëüñüêà, âóë. Ìèêîëè Àð-
êàñà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì — ÷ëåíàì êîîïåðà-
òèâó “Òîâàðèñòâî ³íäèâ³äóàëüíèõ çàáóäîâíèê³â
“×îðíîáèëåöü 2005” ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-

âàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç äîäàòêîì.

3. Âëàñíèêàì çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íèõ ä³ëÿíîê â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíî-
ãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îð-
ãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåí-
íþ äîêóìåíò³â, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî âëàñíî-
ñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè.

Про передачу земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю 

“Центр української культури та мистецтва” 
для експлуатації та обслуговування

виробничо�складських будівель 
на вул. Новопирогівській, 62�а (літери Д, П) 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1099/1760 від 12 липня 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 124 Земельного кодексу України та розглянувши технічну документацію із
землеустрою щодо передачі земельної ділянки в оренду, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

4.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâà-
òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî ïî-
÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó
ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó
ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³-
òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä
15.06.2005 ¹ 19-4851, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí-
åï³äñòàíö³¿ â³ä 04.01.2005 ¹ 25, óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 27.12.2004 ¹ 071/04-4-19/4522, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 31.08.2005 ¹ 06-6-25/4148,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè, ìèñòåöòâ òà
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 26.01.2005
¹ 001-09/300, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 23.08.2005 ¹ 22-

2690/35, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “Ïðîåêòíèé
³íñòèòóò “Êè¿âñüêèé Ïðîìáóäïðîåêò” â³ä
15.07.2005 ¹ 15-07/315, êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà ñïåö³àë³çîâàíîãî óïðàâë³ííÿ ïðîòèçñóâ-
íèõ ï³äçåìíèõ ðîá³ò â³ä 12.07.2005 ¹ 8/1-981,
äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 10.12.2004 ¹ 2615,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
14.02.2006 ¹ 03-18/358.

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêî-
ðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì
òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-
íÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141,143 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

1. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “Öåíòð óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè òà
ìèñòåöòâà”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüî-
ãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 1 ð³ê
çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,25 ãà
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ âèðîáíè-
÷î-ñêëàäñüêèõ áóä³âåëü íà âóë. Íîâîïèðîã³â-
ñüê³é, 62-à (ë³òåðè Ä, Ï) ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü,
â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷î-
ãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â
òðóäÿùèõ â³ä 25.01.66 ¹ 119 “Ïðî â³äâîä çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê ï³äïðèºìñòâàì ³ îðãàí³çàö³-
ÿì ï³ä êàï³òàëüíó çàáóäîâó” ó çâ’ÿçêó ç ïåðå-
õîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî (äî-
ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó íåðóõîìîãî ìàéíà â³ä
01.09.2005 ¹ 2985, àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³
íåðóõîìîãî ìàéíà â³ä 01.09.2005).

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ “Öåíòð óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè òà ìèñòåö-
òâà”:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-
÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îð-
ãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâ-
ëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñ-
òóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

2.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâà-
òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ
îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âè-
çíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà.

2.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â
ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî
êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè
ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé
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4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê,

ùî:
4.1. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ìî-

æå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ
ñòàòòÿìè 140,143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Âíåñòè çì³íè äî ïóíêòó 2 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.03.2006 ¹ 255/3346 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó êîîïåðàòèâó “Òîâàðèñòâî ³íäèâ³äóàëüíèõ
çàáóäîâíèê³â “×îðíîáèëåöü 2005” çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
òà îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ³ êîì-
ïëåêñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ íà âóë. Áî-
ãàòèðñüê³é, 44-à â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà”, à ñàìå: ñëîâà òà öèôðè “ó êîðîòêîñòðîêî-
âó îðåíäó íà 5 ðîê³â” çàì³íèòè ñëîâàìè òà öèô-
ðàìè “ó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 25 ðîê³â”.

6. Êîîïåðàòèâó “Òîâàðèñòâî ³íäèâ³äóàëüíèõ
çàáóäîâíèê³â “×îðíîáèëåöü 2005” ó ì³ñÿ÷íèé
òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãà-
í³çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîðó
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 29.05.2006 ¹ 78-
6-00375.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна на сайті Київради

Про направлення депутатських запитів
Київському міському голові та посадовим

особам виконавчого органу Київради
Рішення Київської міської ради № 2/1837 від 26 липня 2007 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, частин сьомої та вось�
мої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 7.2 статті 7 Регламенту Київ�
ської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 14.06.06 № 14/14, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàïðàâèòè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³
òà ïîñàäîâèì îñîáàì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) äåïóòàòñüê³ çàïèòè, âíåñåí³ äåïóòàòàìè
Êè¿âðàäè òà ï³äòðèìàí³ íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàí-
í³ Êè¿âðàäè 26.07.07, çã³äíî ç äîäàòêàìè.

2. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà ïîñàäîâèì
îñîáàì, ÿêèì íàïðàâëåíî äåïóòàòñüêèé çàïèò,
íàäàòè îô³ö³éíó ïèñüìîâó â³äïîâ³äü íà íüîãî
Êè¿âðàä³ ³ äåïóòàòàì Êè¿âðàäè ïðîòÿãîì äåñÿ-
òè äí³â ç äíÿ îòðèìàííÿ çàïèòó.

3. Âçÿòè äî â³äîìà ÷àñòèíó ÷åòâåðòó ñòàòò³

22 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ñòàòóñ äåïóòàò³â ì³ñ-
öåâèõ ðàä”, â ÿê³é çàçíà÷åíî, ùî ÿêùî çàïèò
ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí íå ìîæå áóòè ðîçãëÿíó-
òèé ó âñòàíîâëåíèé Êè¿âðàäîþ ñòðîê, òî ïî-
ñàäîâà îñîáà çîáîâ’ÿçàíà ïèñüìîâî ïîâ³äîìè-
òè ïðî öå Êè¿âðàä³ òà äåïóòàòîâ³ Êè¿âðàäè,
ÿêèé âí³ñ çàïèò, ³ çàïðîïîíóâàòè ³íøèé ñòðîê,
ÿêèé íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè îäíîãî ì³ñÿ-
öÿ ç äíÿ îäåðæàííÿ çàïèòó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Додаток 1 
до рішення Київради №2/1837 від 26 липня 2007 року

Депутатські запити до Київського міського голови, 
внесені депутатами Київради та підтримані на пленарному засіданні

Київради 26 липня 2007 року
№ Автор запит Корот ий зміст запит

1. Бондарен о Володимир Дмитрович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Щодо обсл ов вання б дин ів, оплати
ом нальних посл та приватизації
приб дин ових територій

2. Добр ць ий І ор І орович - деп татсь а
фра ція "Бло Юлії Тимошен о"

Щодо створення сл жби оловно о х дожни а
м. Києва

3. Непоп В`ячеслав Іванович -
деп татсь а фра ція "Бло "Наша
У раїна"

Щодо створення робочої р пи по вивченню
питання відш од вання різниці в тарифах за
житлово- ом нальні посл и для ЖБК, ОСББ та
житлових ор анізацій різних форм власності за
період з 2000 по 2007 ро и

4. Омельянен о Оле сій Анатолійович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Про вирішення питання б дівництва висотних
ш мозахисних пар ін ів на проспе ті Генерала
Ват тіна Деснянсь ом районі

5. Павловсь ий Андрій Михайлович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо с ас вання рішення Київради від 21.04.05
№373/2948 про надання земельної ділян и на
перетині в лиць О. Гончара та Б. Хмельниць о о
(с вер ім. Зої Космодем`янсь ої) під заб дов
Шевчен івсь ом районі м. Києва

6. Павловсь ий Андрій Михайлович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо розірвання до овор оренди земельної
ділян и а ціонерном товариств омпанії
"Д.І.Б." за адресою: в л.. П ш інсь а, 33-А
(літери А, Б, В) Шевчен івсь ом районі
м. Києва, територія дитячо о за лад №183

7. Павловсь ий Андрій Михайлович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо створення спільної робочої р пи
(представни и Київради та КМДА) для вивчення
та створення реєстр недобросовісних
заб довни ів та інвесторів

8. Про німа Оле сандр Володимирович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Про б дівництво ба атоповерхово о житлово о
б дин на в л. Милославсь ій, 23-д

9. Сахно Юрій Петрович - деп татсь а
фра ція "Бло Юлії Тимошен о"

Про надання інформації щодо встановлення на
в лицях міста засобів обмеження швид ості
р х транспорт

10. Сахно Юрій Петрович - деп татсь а
фра ція "Бло Юлії Тимошен о"

Про надання інформації про створення
автостоян и на в л. Мечни ова Печерсь ом
районі

11. Сахно Юрій Петрович - деп татсь а
фра ція "Бло Юлії Тимошен о"

Про б дівництво спор ди на розі
в л. Еспланадної та в л. Басейної
Печерсь ом районі

12. Сахно Юрій Петрович - деп татсь а
фра ція "Бло Юлії Тимошен о"

Про перспе тиви заб дови вартал в межах
в лиць Ф рманова, Брюллова та Л ашевича
Солом`янсь ом районі

13. Степанов Михайло Володимирович -
деп татсь а фра ція "Київсь а місь а
ор анізація Соціалістичної партії
У раїни"

Про переджений роз ляд деп татсь о о
звернення щодо надання матеріальної допомо и
Блажей Юлії Ми олаївні

14. Чер ась ий І ор Борисович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Про недоп щення б дівництва
ба атоповерхово о житлово о б дин за
адресою: в л. Л `янівсь а, 77
Шевчен івсь ом районі

15. Шевчен о Оле Степанович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Про звернення меш анців селища Авіазавод
(б льв. Вернадсь о о, в л. Краснова, Улітіна,
О арьова, Вітр а, Але с хіна) щодо
незадовільних мов проживання, пов`язаних із
забр дненням атмосферно о повітря та
перевищення рівня ш м внаслідо
ф н ціон вання промислових підприємств і р х
автотранспорт по в л. Краснова, шляхів
по ращення ор анізації р х транспорт в
Святошинсь ом районі

16. Ярема Віталій Гри орович -
деп татсь а фра ція "Бло "Наша
У раїна"

Щодо роз ляд прое т рішення "Про надання
земельної ділян и р. Опанасю В.К. для
б дівництва та обсл ов вання житлово о
б дин , осподарсь их б дівель і спор д на
в л. Уж ородсь ій, 30-В Голосіївсь ом районі"
постійній омісії Київради з питань земельних

відносин та винесення питання на роз ляд
пленарно о засідання

Додаток 2
до рішення Київради №2/1837 від 26 липня 2007 року

Депутатські запити до посадових осіб виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації), внесені депутатами

Київради та підтримані на пленарному засіданні Київради 26.07.07

Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè - ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Î. Äîâãèé

Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè - ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Î. Äîâãèé

1. Нова Наталія Василівна -
деп татсь а фра ція "Бло
Віталія Клич а"

До заст пни а місь о о олови - се ретаря
Київради Дов о о О.С.
Про проведення реставрації б дин на в лиці
Шов овичній, 17 Печерсь ом районі

2. Бондарен о Володимир
Дмитрович - деп татсь а
фра ція "Бло Віталія Клич а"

До заст пни а Генерально о про рора У раїни -
про рора м. Києва Блажівсь о о Є.М.
Про пор шення Ре ламент Київради

3. Давидов Оле сандр
Ми олайович - деп татсь а
фра ція "Бло Юлії Тимошен о"

До заст пни а місь о о олови - се ретаря
Київради Дов о о О.С.
Щодо підписання розпорядження заст пни ом
місь о о олови - се ретарем Київради Дов им О.С.
про ромадсь приймальню деп тата

4. Дмитр Юрій Павлович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

До заст пни а місь о о олови - се ретаря
Київради Дов о о О.С.
Про інформацію прес-сл жби Київради, о олошен
25.07.07

5. На м о Ві тор Ми олайович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

До заст пни а місь о о олови - се ретаря
Київради Дов о о О.С.
Щодо надання відповіді на деп татсь ий запит,
о олошений на пленарном засіданні 26.06.07

6. Под орний Сер ій Петрович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

До заст пни а Генерально о про рора У раїни -
про рора м. Києва Блажівсь о о Є.М.
Про ор анізацію роботи се ретаріат Київради

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îáãðóíòóâàííÿ
ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â îêðåìî-
ãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³âíèöòâî,
åêñïëóàòàö³ÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíî-
îô³ñíîãî öåíòðó ç çàêëàäàìè êóëüòóðíî-ðîç-
âàæàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ïàðê³íãàìè çà-
ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ íà âóë. Åíòóç³àñò³â,
49 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñ-
òà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî ïðè-
ì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, à ñàìå:
òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
öüîãî ð³øåííÿ, âèëó÷èòè ç òåðèòîð³¿ âóëèöü
³ äîð³ã òà ïåðåâåñòè äî çîíè ãðîìàäñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ñ³ò³ — ²íâåñò-
ãðóï” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî öåíòðó ç
çàêëàäàìè êóëüòóðíî-ðîçâàæàëüíîãî ïðèçíà-
÷åííÿ òà ïàðê³íãàìè çàãàëüíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ íà âóë. Åíòóç³àñò³â, 49 ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Ââàæàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 15.02.71
¹ 215 “Ïðî â³äâîä òà çàêð³ïëåííÿ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê çà Êè¿âñüêèì çàâîäîì ïî ðåìîí-
òó ìîòîöèêë³â òà ìîòîêîëÿñîê “Óêðãîëîâàâ-
òîòåõîáñëóãîâóâàííÿ” ï³ä áóä³âíèöòâî ïëàò-
íèõ ñòîÿíîê äëÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ùî
çíàõîäÿòüñÿ ó îñîáèñòîìó êîðèñòóâàíí³ ãðî-
ìàäÿí” ÿê òàêå, ùî áóëî âèêîíàíå â ïîâíî-
ìó îáñÿç³.

5. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “Ñ³ò³ — ²íâåñòãðóï”, çà óìîâè
âèêîíàííÿ ïóíêòó 6 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîò-
êîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,28 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîð-
ãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó ç îô³ñ-
íèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ïàðê³íãîì çàãàëüíî-
ãî êîðèñòóâàííÿ íà âóë. Åíòóç³àñò³â, 49 ó
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ “Ñ³ò³ — ²íâåñòãðóï”:

6.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-
âà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíî-
ãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì ùî-
äî âèíåñåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòó-
ðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåí-

òà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

6.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþþ÷î¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòåæåííÿ
çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 19.03.2007 ¹ 48) òà ³í-
ø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³-
òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä
20.04.2007 ¹ 19-3814, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºì-
ñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êè-
ºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä 28.02.2007 ¹ 559,
â³ä 21.05.2007 ¹ 1548, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí-
åï³äñòàíö³¿ â³ä 12.03.2007 ¹ 1572, óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 25.04.2007 ¹ 071/04-4-22/1823,
â³ä 11.04.2007 ¹ 071/07-7-10/1400, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 06.04.2007 ¹ 2140.

6.5. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà
ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó
(êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëüê³ñòþ ìà-
øèíîì³ñöü â³äïîâ³äíî äî äåðæàâíèõ áóä³âåëü-
íèõ íîðì.

6.6. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-
íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíà-
õîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

6.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïà-
éîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíè-
ê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

6.8. ×àñòèíó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ÿêà â³äíî-
ñèòüñÿ äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çà-
ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïî-
â³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëü-
íèì âèìîãàì (òàáëèöÿ 2) â³äïîâ³äíî äî Ïðî-
ãðàìè êîìïëåêñíîãî ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè 
ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìó-
âàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñ-
òèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âè-
êîðèñòîâóâàòè ç äîòðèìàííÿì ïîëîæåíü âêà-
çàíîãî âèùå ð³øåííÿ.

7. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêî-
ðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì
òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòó-
âàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141,
143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “Сіті — Інвестгруп”
земельної ділянки для будівництва,

експлуатації та обслуговування 
торговельно�офісного центру з закладами

культурно�розважального призначення 
та паркінгами загального користування 

на вул. Ентузіастів, 49 у Дніпровському районі
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 73/1907 від 26 липня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 93,123,124
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Ô³ëüì òèæíÿ — äðàìà Í³ëüñà Ìþëëåðà “Çàìàõ íà Ðè÷àðäà Í³êñî-
íà” (2004) (21 âåðåñíÿ, Enter ô³ëüì, 21.30). 1973 ð³ê. Íåâäàõà Ñåì Á³ê
(Øîí Ïåíí) âëàøòîâóºòüñÿ ïðîäàâöåì ó ñàëîí ìåáë³â. Â³í ìð³º çà-
ðîáèòè ãðîøåé ³ çäîáóòè ñîë³äíó ðåïóòàö³þ, ùîá ïîâåðíóòè äðóæè-
íó (Íàîì³ Âîòòñ). Ñëóõíÿíî âèêîíóþ÷è çàáàãàíêè áîñà (Äæåê Òîìï-
ñîí), Ñåì ó÷èòüñÿ “ìèñëèòè ïîçèòèâíî”: ÷èòàº Äåéëà Êàðíåã³, ñëó-
õàº ìîòèâàö³éí³ êàñåòè, äèâèòüñÿ òåëåâ³çîð. Îñîáëèâó óâàãó ãåðîé
çâåðòàº íà âèñòóïè Ðè÷àðäà Í³êñîíà, “íàéë³ïøîãî ïðîäàâöÿ ó ñâ³ò³”,
êîòðèé äâ³÷³ îáêðóòèâ íà âèáîðàõ 200 ì³ëüéîí³â àìåðèêàíö³â, íå âè-
êîíàâøè æîäíî¿ îá³öÿíêè. Íàïîëåãëèâå íàâ÷àííÿ ïðèíîñèòü íåñïî-
ä³âàí³ ðåçóëüòàòè — Ñåì ïî÷èíàº íåíàâèä³òè á³çíåñ ³ âëàäó, ïðè÷î-
ìó òàê, ùî âèð³øóº çàõîïèòè ë³òàê, ñêåðóâàòè éîãî íà Á³ëèé ä³ì ³
âáèòè ïðåçèäåíòà, ÿêèé ñïàñêóäèâ àìåðèêàíñüêó ìð³þ. Ï³ñëÿ òåðàê-
ò³â 11 âåðåñíÿ ìàëîâ³äîìà ³ñòîð³ÿ áîæåâ³ëüíîãî âáèâö³ íàáóëà áîë³ñ-
íî¿ àêòóàëüíîñò³. Òîæ í³÷îãî äèâíîãî, ùî “Çàìàõ íà Ðè÷àðäà Í³êñî-
íà” ô³íàíñóâàëè ãîëë³âóäñüê³ äåìîêðàòè — Àëüôîíñî Êóàðîí, Îëåê-
ñàíäð Ïåéí òà Ëåîíàðäî ä³ Êàïð³î. Âò³ì, âèäàòíà ãðà Øîíà Ïåííà
ùàñëèâî íåéòðàë³çóº ïîë³òè÷íó ñêëàäîâó ô³ëüìó. Âîíà âðàæàº ìàê-
ñèìàëüíî òî÷íèì â³äòâîðåííÿì ïîáóòîâîãî áîæåâ³ëëÿ.

ßêùî Í³ëüñ Ìþëëåð ïîñèëåíî øóêàº ³ñòîðè÷íî¿ ïðàâäè, øâåäñüêèé
ðåæèñåð Ëàññå Õàëüñòðüîì óíèêàº ¿¿. Éîãî ôðèâîëüíà êîìåä³ÿ “Êàçà-
íîâà” (2005) (23 âåðåñíÿ, 1+1, 22.15) ïåðåòâîðþº ³ñòîð³þ íà ÿñêðàâ³
ïðèì³òèâí³ êë³øå, ÿê³ ïðèêðàøàþòü ³íòðèãó. Âåíåö³ÿ, 1753 ð³ê. Êàçà-
íîâà (Õ³ò Ëåäæåð) ï³ä ÷àñ êàðíàâàëó íàìàãàºòüñÿ çàâîþâàòè ïðåêðàñ-
íó Ôðàí÷åñêó (Ñ³ºíà Ì³ëëåð). Ïîïðè íåïðèñòóïíèé õàðàêòåð ³ ïðè-
õèëüí³ñòü äî ³äåé ôåì³í³çìó, ä³â÷èíà ãîòóºòüñÿ äî îäðóæåííÿ ç ä³ë-
êîì, ÿêîãî í³êîëè íå áà÷èëà. Êàçàíîâà âèêîðèñòîâóº “ñåêðåòíó ³í-
ôîðìàö³þ”: óäàº ç ñåáå íàðå÷åíîãî, çàâîéîâóº êðàëþ ³ çðåøòîþ çàêî-
õóºòüñÿ â íå¿. Îáîõ ðîçøóêóº ³íêâ³çèö³ÿ, ÿê³é íå äî âïîäîáè ëþáîâí³
³ãðè é ïðîñâ³òíèöüê³ ïîãëÿäè, òîæ ãåðî¿ íàìàãàþòüñÿ âòåêòè ç ì³ñòà.
Çà íåïåðåäáà÷óâàíîþ êàðíàâàëüíîþ ëîã³êîþ ó Ëàññå Õàëüñòðüîìà
ñêîíñòðóéîâàíî íå ëèøå ñþæåò, à é õàðàêòåðè: Êàçàíîâà âèÿâëÿºòü-
ñÿ ùèðèì îäíîëþáîì, ïðàãìàòè÷íèé òîðãîâåöü — ðîìàíòèêîì, à æîð-
ñòîêèé Âåðõîâíèé ³íêâ³çèòîð (Äæåðåì³ Àéðîíñ) — åðîòîìàíîì.

×³òêîñò³ æàíðîâèõ õîä³â “Êàçàíîâè” ÿâíî áðàêóº ó çàïëóòàí³é òðè-
ãîäèíí³é ñòð³÷ö³ Äåâ³äà Ë³í÷à “Âíóòð³øíÿ ³ìïåð³ÿ” (2006) (24 âåðåñ-
íÿ, Ê³íî, 0.25). 

Àêòðèñà Í³êê³ (Ëàóðà Äåðí) çí³ìàºòüñÿ ó ìåëîäðàì³, ÿêó ï³âñòîë³ò-
òÿ òîìó Ãîëë³âóä óæå íàìàãàâñÿ åêðàí³çóâàòè. Òîä³øíÿ ñïðîáà çàâåð-
øèëàñÿ ðàïòîâîþ ñìåðòþ àêòîð³â. Ñüîãîäí³ çí³ìàëüíà ãðóïà òàêîæ
ïîñò³éíî â³ä÷óâàº ïðèñóòí³ñòü ì³ñòè÷íî¿ ñèëè. Ñàìà æ àêòðèñà ïðî-
æèâàº ó ñâ³äîìîñò³ ùå ê³ëüêà æèòò³â. Ä³â÷èíè, ÿêà çàãèíóëà íà çéîì-
êàõ ïåðøîãî ô³ëüìó. Ïîëüñüêî¿ öèãàíêè, ÷èþ ïðèãîäó áóëî åêðàí³-
çîâàíî. Ñöåíàðíîãî ïåðñîíàæó, ÿêèé óâ³áðàâ ¿õí³ îñîáèñòîñò³. Äåâ³ä
Ë³í÷ ìàéñòåðíî æîíãëþº ìàðåííÿìè àêòðèñè. Àïîôåîçîì ôàíòàç³é
Í³êê³ ñòàþòü ñþððåàë³ñòè÷í³ êðîë³ — ñâîºð³äíå óîñîáëåííÿ “âíóòð³ø-
íüî¿ ³ìïåð³¿” çíåðâîâàíî¿ ãåðî¿í³.

Ðåæèñåð ßí Ñîôòë³ òàêîæ äîñë³äæóº íåï³çíàí³ ãëèáèíè ïñèõ³êè.

Âò³ì, éîãî äðàìà “Ïëàíåòà Êà-Ïåêñ” (2001) (26 âåðåñíÿ, Ê1, 22.00) äàº
êîíêðåòí³ â³äïîâ³ä³ íà ñþæåòí³ çàïèòàííÿ. Äî êë³í³êè ïîòðàïëÿº ÷î-
ëîâ³ê áåç äîêóìåíò³â, êîòðèé íàçâàâñÿ ³íîïëàíåòÿíèíîì (Êåâ³í Ñïåé-
ñ³). Íåâ³äîìèé ïîâîäèòüñÿ îñìèñëåíî, äîïîìàãàº ³íøèì. Éîãî ïîðà-
äè ñïîíóêàþòü áåçíàä³éíèõ ïàö³ºíò³â áîðîòèñÿ ç ôîá³ÿìè. Ùîïðàâäà,
â îáì³í íà ö³ çóñèëëÿ “³íîïëàíåòÿíèí” îá³öÿº äóøåâíîõâîðèì âçÿòè
¿õ ó êîñìîñ. Ïñèõ³àòð Ìàðê Ïàóåëë (Äæåôô Áð³äæåñ) êðèòè÷íî ñòà-
âèòüñÿ äî òàêèõ ïîáðåõåíüîê. Â³í óïåâíåíèé — éîãî íîâèé ïàö³ºíò
ïåðåæèâ äóøåâíó òðàâìó, òîìó õîâàº á³ëü óòðàò ï³ä âèãàäàíîþ ìàñêîþ.
Äëÿ ë³êóâàííÿ ïîòð³áíî âèçíà÷èòè, êèì â³í º ³ ùî ñêî¿â. Ë³êàðåâ³ çà-
ëèøàºòüñÿ ïåðåòâîðèòèñÿ íà äåòåêòèâà, ùîá, ïðîâîäÿ÷è äîïèòè ï³ä ã³ï-
íîçîì, â³äòâîðèòè òðàã³÷í³ ïîä³¿ “³íîïëàíåòíîãî” æèòòÿ

Сер ій ВАСИЛЬЄВ, спеціально для “Хрещати а”

Õàíñüêå ùàñòÿ
Ñåðã³é Áîäðîâ ïåðåòâîðèâ ×èíã³ñõàíà 
íà ï³äêàáëó÷íèêà

²ðèíà ÎË²ÉÍÈÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора на столичні е рани
вийшла чер ова інобіо-
рафія Чин ісхана. Я що
вірити режисерові "Мон-
ола", середньовічний
азійсь ий ди татор б в
типовим однолюбом, що
зрештою не заш одило
йом мати вісімсот др -
жин.

×èíã³ñõàíîâ³ ãð³õ ñêàðæèòèñÿ
íà íåóâàãó ç áîêó ê³íî. Ðîçïîâ³-
äÿìè ïðî éîãî áàãàòå íà ð³çí³
ïîä³¿ æèòòÿ é íåâãàìîâí³ ïîë-
êîâîäíèöüê³ àïåòèòè â³äçíà÷àëè
ð³çí³ ê³íåìàòîãðàôè ó ð³çí³ äå-
ñÿòèð³÷÷ÿ. Ïðèãàäàòè õî÷à á
êëàñè÷íèé áðèòàíñüêèé ô³ëüì
60-õ ðîê³â ç Îìàðîì Øàðèôîì,
õî÷à á íåäàâí³é óêðà¿íñüêî-
ïîëüñüêèé áàé îïòèê ªæè Ãîô-
ôìàíà, äå ðîëü ×èíã³ñõàíà, çâ³ñ-
íî, ä³ñòàëàñÿ Áîãäàíîâ³ Ñòóïö³.
Àáî â³äíîñíî ñâ³æèé 30-ñåð³é-
íèé êèòàéñüêèé ñåð³àë, äå ïðî-
òÿãîì 1350 òåëåâ³ç³éíèõ õâèëèí
äîêëàäíî ðîçïîâ³äàëîñÿ, ÿê 800
ðîê³â òîìó ó âåëèêîìó ñòåïó
ç’ÿñîâóâàëè ñòîñóíêè êåðà¿òè,
ìåðê³òè, òàòàðè, íàéìàíè ïëþñ
ùå õòîñü. ² ÿê êèòàéñüêà äèíàñ-
ò³ÿ Öç³íü äèêòàòîðñüêîþ ðóêîþ
ðåæèñåðóâàëà ì³æïëåì³íí³ â³é-
íè, ïåðåìîãó â ÿêèõ çäîáóâ
çðåøòîþ ìîãóòí³é âî¿í Òåì÷ó-
æèí — òîé, ùî éîãî ïîò³ì ñâ³ò
çíàâ ÿê ×èíã³ñõàíà. Íàðåøò³,
öüîãî ë³òà âèéøîâ ó ïðîêàò
ÿïîíñüêèé “×èíã³ñõàí”. Ñòð³÷-
êà Ñåðã³ÿ Áîäðîâà ó ö³é íèçö³
òåæ íå îñòàííÿ: ùå ê³ëüêà âåð-
ñ³é á³îãðàô³¿ ×èíã³ñõàíà ÷åêà-
þòü íà íàñ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì.

Äëÿ Ñåðã³ÿ Áîäðîâà, ÿêèé äå-
ñÿòèë³òòÿìè çí³ìàâ ïîáóòîâ³
ñòð³÷êè ç æèòòÿ ïðèâàòíèõ ëþ-
äåé, ïðîáîþ ñèë ñòàâ òîð³øí³é

“Êî÷³âíèê”, çðîáëåíèé íà êà-
çàõñüêå äåðæàâíå çàìîâëåííÿ.
Ùîïðàâäà, íà â³äì³íó â³ä “Êî-
÷³âíèêà” “Ìîíãîë” íå íåñå òà-
êîãî â³äâåðòîãî ïîë³òè÷íîãî ìå-
ñåäæó â äóñ³ àôîðèçìó “Õòî äî
íàñ ³ç ìå÷åì ïðèéäå...”. Ìîí-
ãîëüñüêèé åïîñ ïðèñìà÷åíèé
á³ëüøå íå ïîë³òè÷íîþ äåìàãî-
ã³ºþ, ñïðÿìîâàíîþ íà äåìîí-
ñòðàö³þ ñèëè, à íàðîäíèìè ìóä-
ðîñòÿìè íåøê³äëèâîãî õàðàêòå-
ðó, ùî äîïîìàãàþòü ðÿäîâîìó
(äî ïåâíîãî ÷àñó) âî¿íîâ³ âèæè-
òè â íåçàòèøíèõ ñòåïàõ Âíóò-
ð³øíüî¿ Ìîíãîë³¿. Îäíà òàêà
ìîíãîëüñüêà ìóäð³ñòü ñëóãóº åï³-
ãðàôîì äî êàðòèíè: “Íå çíåâà-
æàé ñëàáêå äèòèí÷à, âîíî ìîæå
âèÿâèòèñÿ ñèíîì òèãðà”.

Ãåðîþ “Êî÷³âíèêà”, êàçàõ-
ñüêîãî ³ñòîðè÷íîãî ä³ÿ÷à XVIII
ñòîë³òòÿ, ãåðîé “Ìîíãîëà”, çâ³ñ-
íî, íå ð³âíÿ. Õî÷à æàíðîâà îä-
íîð³äí³ñòü îáîõ áîäðîâñüêèõ
êàðòèí í³âåëþº ïåðåïàäè â
ìàñøòàá³ îñîáè: ³ òå é ³íøå íå
ñò³ëüêè á³îãðàô³ÿ, ñê³ëüêè á³î-
ãðàô³÷íà äîâ³äêà, òàêà æ òèïî-
âà, ÿê ðàäÿíñüê³ õàðàêòåðèñòèêè
“ìîðàëüíî ñò³éêèé, ñêðîìíèé ó
ïîáóò³” àáî ôîðìóëþâàííÿ ç
åñåñ³âñüêèõ äîñüº â “Ñ³ìíàäöÿ-
òè ìèòòºâîñòÿõ âåñíè”: “Õàðàê-
òåð ñò³éêèé, íåïîõèòíèé. Ó
çâ’ÿçêàõ, ùî ïëÿìóþòü éîãî, íå
ïîì³÷åíèé, îñê³ëüêè âñå æèòòÿ
êîõàâ îäíó äðóæèíó”.

Ç äðóæèíîþ þíèé Òåìóäæèí,
ÿêèé ùå íå çíàº, ùî º ñèíîì
òèãðà, âèïàäêîâî çíàéîìèòüñÿ â
äåâ’ÿòü ðîê³â. Òî÷í³øå, âîíà ñà-
ìà ç íèì çíàéîìèòüñÿ, ïðîïóñ-
êàþ÷è ïîâç âóõà ñïðîáó ìàëîë³ò-
íüîãî æåíèõà ïîñòàâèòè ¿¿ íà
ì³ñöå. Íà çàïèòàííÿ “ßê òåáå
çâàòè?” òîé íàìàãàºòüñÿ ñïî÷àò-
êó ÷èíèòè îï³ð: “Ïåðøèì ïèòà-
òè ïîâèíåí ÿ”, àëå íàõàáíà ùî-
êàòà ä³â÷èíêà íåçâîðóøíî çàê³í-
÷óº ðîçìîâó êàòåãîðè÷íî: “Òè
ïîâèíåí âçÿòè ìåíå â íàðå÷åí³”.

Çàãàëîì “Ìîíãîë” — ê³íî íà
äèâî ôåì³í³ñòñüêå: õî÷ ÿê íà-
ìàãàþòüñÿ âòîâêìà÷èòè ãåðîºâ³
ðîçñóäëèâ³ ÷îëîâ³êè, ùî çàïàä-
ëî âîþâàòè ÷åðåç áàá³â, áî öå
ëèøå ð³çíîâèä õóäîáè, ÿêà ö³-
íóºòüñÿ ïåðåäóñ³ì çà ì³öí³ñòü
í³ã, Òåìóäæèí çàëèøàºòüñÿ íå-
ïîðóøíèì îäíîëþáîì. Ôàê-
òè÷íî óâåñü ñþæåò “Ìîíãîëà”
òðèìàºòüñÿ íà òîìó, ùî âîðî-
ãè ðàç ó ðàç ðîçëó÷àþòü ìîíãî-
ëà ç êîõàíîþ äîâîë³ íàïîëåãëè-
âî. Çðåøòîþ, êîëè Òåìóäæèíî-
â³ âäàºòüñÿ çàæèòè ç íåþ íîð-
ìàëüíèì, ñòàá³ëüíèì ñ³ìåéíèì
æèòòÿì, âîíà âæå âñòèãëà îáçà-
âåñòèñÿ äâîìà ä³òüìè â³ä ³íøèõ
êî÷³âíèê³â. Óêîòðå ºäíàþ÷èñü
³ç äðóæèíîþ, öþ äåë³êàòíó ñè-
òóàö³þ Òåìóäæèí âèð³øóº åëå-
ìåíòàðíî: îãîëîøóº ÷óæèì ä³-
òÿì, ùî òåïåð ºäèíèì ëåã³òèì-
íèì áàòüêîì ñë³ä ââàæàòè éî-
ãî é í³êîãî ³íøîãî. Òàê ñàìî
ïî-âîëþíòàðèñòñüêè áàòüêî
ìîíãîëüñüêîãî íàðîäó ÷èíèòü ³
ç³ ñâî¿ìè ï³ääàíèìè. Â³í çðîçó-
ì³â, ùî çðîáèòè ç íèõ ëþäåé
ìîæóòü ò³ëüêè äðàêîí³âñüê³ çà-
êîíè, ³ ïðèçíà÷èâ ñòðàòó çà
áóäü-ÿêó ïðîâèíó, çîêðåìà é
â³äìîâó ïîäîðîæíüîìó â ¿æ³ òà
ïèòò³.

Ó îáðàçîòâîð÷³é ÿêîñò³ “Ìîí-
ãîëà” âåëèêà çàñëóãà ãîëë³âóä-
ñüêîãî îïåðàòîðà Ðîäæåðà
Ñòîôôåðñà, ÿêèé çíàº ñâîþ
ñïðàâó ùîíàéêðàùå. Ç àêòîð-
ñüêèìè çâåðøåííÿìè ïîùàñòè-
ëî ìåíøå, ³ íàñàìïåðåä öå ñòî-
ñóºòüñÿ Òàäàíîáó Àñàíî â ãîëîâ-
í³é ðîë³: ïîïðè øèðîêó ÿïîí-
ñüêó ïîïóëÿðí³ñòü, àêòîð, íà â³ä-
ì³íó â³ä ñâîãî ãåðîÿ, âèñîò íå
ï³äêîðèâ. Ìàáóòü, öå éîìó
âäàñòüñÿ çãîäîì, àäæå “Ìîíãîë”
àâòîðè çàÿâèëè ò³ëüêè ÿê ïåðøó
÷àñòèíó æèò³ÿ ×èíã³ñõàíà, ³ íà-
á³ãè íà ³íø³ äåðæàâè, çîêðåìà é
Ñòàðîäàâíþ Ðóñü, ùå â ìàéáóò-
íüîìó

Я і ствердж є мон ольсь а м дрість, слабе дитя (зліва) виявилося сином ти ра
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Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У серед в Колонном залі
Національної філармонії роз-
почався IX міжнародний фес-
тиваль "Володимир Крайнєв
запрош є", присвячений
150-річчю від дня смерті
Людві а ван Бетховена. Про-
тя ом одно о вечора на сцені
з стрілися Бетховен- ласи з
Бетховеном-романти ом, а
та ож постмодерніст Оле
Криса й сам маестро Край-
нєв, отром Бетховен допо-
мі реанім вати соцреалізм.

Îáõîäèòè äàòó áåòõîâåíñüêî¿
ñìåðò³ — äëÿ ìóçèêàíò³â öå ñâîºð³ä-
íèé ðèòóàë. Ìàëî õòî òóò âòðèìàº-
òüñÿ, ùîá íå çãàäàòè ïðî ì³ñòè÷íó
àðèôìåòèêó: òî æ ñàìå â³ä Áåòõîâå-
íà òÿãíåòüñÿ òà ôàòàëüíà òåíäåíö³ÿ
ó áàãàòüîõ êîìïîçèòîðñüêèõ á³îãðà-
ô³ÿõ, ùî ï³ñëÿ äåâ’ÿòî¿ çà ðàõóíêîì
ñèìôîí³¿ çàê³í÷óâàâñÿ ¿õí³é òâîð-
÷èé, à íåð³äêî é æèòòºâèé øëÿõ. Òàê
ñàìî âàæêî âòðèìàòèñÿ é â³ä ðîç-
ìîâ ïðî “ñïðàâæíüîãî” Áåòõîâåíà —
êëàñèêà é ðîìàíòèêà âîäíî÷àñ, çà
êîæíèì òâîðîì ÿêîãî ñòî¿òü âåëüìè
ïîâàæíà ³ñòîð³ÿ ³íòåðïðåòàö³é ³ ÿêî-
ãî, çà îäíîñòàéíèì ïåðåêîíàííÿì
áàãàòüîõ ìóçèêàíò³â, ãðàòè ÷è íå
íàéâàæ÷å ç óñ³õ ãåí³¿â Õ²Õ ñòîë³òòÿ.

Âò³ì, ñüîãîäí³ âæå âàæêî êîãîñü
çäèâóâàòè òàêèì â³äíîøåííÿì äî
êëàñèêà, äå éîãî ìîæíà äîïèñàòè ³
ïåðåïèñàòè, ðîçêëàñòè íà öèòàòè,
îäíèì ñëîâîì, (ïîñò)ìîäåðí³çóâàòè.
Ùîñü ïîä³áíå ó ïåðøîìó â³ää³ëåí-
í³ çðîáèâ Îëåã Êðèñà, âèêîíàâøè
Êîíöåðò äëÿ ñêðèïêè ç îðêåñòðîì
Ðå-ìàæîð (òâ.61) ç êàäåíö³ÿìè Àëü-
ôðåäà Øí³òêå. Íà òë³ áåòõîâåíñüêî¿
ïàðòèòóðè êàäåíö³ÿ, ñòâîðåíà ç öè-
òàò ³ç òâîð³â ð³çíèõ êîìïîçèòîð³â
(Áåòõîâåíà, Áðàìñà, Øîñòàêîâè÷à,
ñàìîãî Øí³òêå), âèãëÿäàëà ÷îðíèì
´óäçèêîì, ïðèøèòèì á³ëèìè íèòêà-
ìè.

Ïðèºìíî íåñïîä³âàíî Áåòõîâåí
“áåç ïðèêðàñ” ïîñòàâ â ³íòåðïðåòà-
ö³¿ ÿïîíñüêî¿ ï³àí³ñòêè Õ³ñàêî Êà-
âàìóðà. À ï³ñëÿ âèêîíàííÿ äðóãî¿
ïîâ³ëüíî¿ ÷àñòèíè â ×åòâåðòîìó
ôîðòåï³àííîìó êîíöåðò³ ñòàâ çðîçó-
ì³ëèé ñïðàâæí³é çì³ñò ïîíÿòòÿ
“ñòðèìàíà áåòõîâåíñüêà ë³ðèêà”:
ñêëàäàëîñÿ âðàæåííÿ, íà÷å ï³àí³ñò-
êà âèëó÷èëà ç áåòõîâåíñüêî¿ ìóçèêè
âåñü çàêëàäåíèé òàì á³ëü ò³ëüêè äëÿ
òîãî, àáè â í³é éîãî ³ ïðèõîâàòè.

Íàñàìê³íåöü, ðàçîì ç Íàö³îíàëü-
íèì ñèìôîí³÷íèì îðêåñòðîì Óêðà-
¿íè ï³ä êåð³âíèöòâîì Âîëîäèìèðà
Ñ³ðåíêà ³ ç Íàö³îíàëüíîþ àêàäåì³÷-
íîþ êàïåëîþ “Äóìêà” íà ÷îë³ ç ªâ-
ãåíîì Ñàâ÷óêîì íà î÷³ ïóáë³êè âèé-
øîâ ñàì ìàåñòðî Êðàéíºâ. Éîãî ³í-
òåðïðåòàö³ÿ “Ôàíòàç³¿” Áåòõîâåíà äëÿ
ôîðòåï³àíî, õîðó òà îðêåñòðó â³äïî-
â³äàëà òîìó îáðàçó êîìïîçèòîðà,
ÿêèé íàñò³éëèâî òèðàæóâàâñÿ çà ðà-
äÿíñüêèõ ÷àñ³â — Áåòõîâåí-ðåâîëþ-
ö³îíåð. Õî÷à çàì³ñòü ðåâîëþö³éíèõ
çàêëèê³â â ïàñàæàõ, ç³ãðàíèõ ó íà-
âäèâîâèæó øàëåíîìó òåìï³, â÷óâà-
ëîñÿ ùîñü çîâñ³ì ³íøå. ² â ïàì’ÿò³
÷îìóñü ñïëèâàëè çíàéîì³ ç ôåñòè-
âàëüíîãî áóêëåòà ñëîâà ñàìîãî Âî-
ëîäèìèðà Êðàéíºâà: “Ùå òàê áàãàòî
òðåáà âñòèãíóòè... âñòèãíóòè...”
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Ñïðàâà
Áåòõîâåíà
æèâå
150-ð³÷÷ÿ 
â³ä äíÿ ñìåðò³ 
êîìïîçèòîðà 
â³äçíà÷èëè â äóñ³
ñîöðåàë³çìó

— Ìèíóëîð³÷íà êè¿âñüêà âèñòàâêà çäàâà-
ëàñÿ á³ëüø ö³ë³ñíîþ. Ùî öå — ïîøóê íîâèõ
òåì, ïðèíöèïîâå íåáàæàííÿ ñòâîðþâàòè çà-
ê³í÷åíå âèñëîâëþâàííÿ?

— Ïðèíöèïîâî¿ ð³çíèö³, ÿê íà ìåíå, íå-
ìàº. Çðåøòîþ, öå óñå ðîçäóìè ïðî òå, êó-
äè éäå ñâ³ò. Ïðî òå, ùî öåé ïðîåêò ñó÷àñ-
íî¿ ëþäèíè çãîðòàºòüñÿ. Ïåâíèì ÷èíîì,
óñ³ ö³ ðîáîòè — çáèðàííÿ ñâ³äîöòâ ïðî ê³-
íåöü ñâ³òó.

— Âèãëÿäàº íàòîì³ñòü äîâîë³ îïòèì³ñòè÷-
íî.

— Çâè÷àéíî, öå òàêèé âåñåëèé àïîêàë³ï-
ñèñ. Âèò³ñíåííÿ ç ï³äñâ³äîìîãî íà ïîëîò-
íî âëàñíèõ ôîá³é. Çâè÷àéíî, òè ç öèì çà-
ãðàºø, ïðèêðàøàºø, íàïðèêëàä, ÷åðåïà ́ ó-
äçèêàìè, ñòðàçàìè. Äåìîíñòðóºø íà÷åáòî
ïîâíó ñâîáîäó â³ä ö³º¿ òåìè. À âò³ì, çðîçó-
ì³ëî, ùî ïðîåêò ï³ä ëåéáëîì “ëþäèíà ðî-
çóìíà” çáàíêðóòóâàâ: òóðèçì çàì³ñòü ïà-
ëîìíèöòâà, ãîíèòâà çà ãðîøèìà çàì³ñòü
æåðòîâíîñò³.

— Òîáòî ëþäñòâî íèí³ íà íîâîìó õðîíîëî-
ã³÷íîìó âèòêó ïåðåæèâàº êðèçó äîáè áàðîêî?

— Ìàáóòü, ùî òàê. Ãðà éäå, à ðåæèñåð
äåñü ïîä³âñÿ, òà é Áîã ñõîâàâñÿ, à ïîïðè âñå
õî÷åòüñÿ äîãðàòè öþ ãðó. Ìîðîê, áåçãëóç-
ä³ñòü — âîíè íàâêîëî íàñ. Íàñïðàâä³, â³ä
íèõ ðÿòóº ò³ëüêè ïîáóò, ùîäåííå, òàê çâà-
íå íîðìàëüíå æèòòÿ, ó ÿêå ìè âò³êàºìî,
íàâ³òü ðîçóì³þ÷è áåçãëóçä³ñòü òàêî¿ âòå÷³.
ß òåæ óò³êàþ, é ñàì íàìàãàþñÿ ñòâîðèòè
äëÿ ñåáå òàêó ñõîâàíêó â ñâî¿õ êàðòèíàõ. À
ïîò³ì ÷åðåç íèõ çíîâó ïîâåðòàþñÿ äî ìî-
ðîêó é áåçãëóçäîñò³.

— Ùî ó ö³é ñèòóàö³¿ äëÿ âàñ º íàéá³ëüøîþ
ñïîêóñîþ?

— Ñòàòè íà øëÿõ ñóö³ëüíî¿ äåêîðàòèâíî-
ñò³. Ïðîñòî çàáàâëÿòè ëþäåé ñâî¿ìè êàð-
òèíêàìè.

— Ó Êèºâ³ âè â³ä÷óâàºòå ñåáå ïðåäñòàâíè-
êîì á³ëîðóñüêî¿ òå÷³¿ ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà?

— Âàæêî ãîâîðèòè ïðî ÿêóñü á³ëîðóñüêó
òå÷³þ — â íàñ ìàéæå íåìàº ãàëåðåé, á³ëü-
ø³ñòü õóäîæíèê³â çà êîðäîíîì. À âò³ì,

ð³çíèöþ ì³æ íàìè òà êèÿíàìè, ïðèíàé-
ìí³ ìîãî ïîêîë³ííÿ, âàæêî íå ïîì³òèòè.
Çíàºòå, ÿ ïðè¿æäæàþ ñþäè ïðîñòî ÿê Ðóñ-

ëàí Âàøêåâè÷, à ¿äó çâ³äñè ÷îìóñü çàâæäè
ïåðåêîíàíèé, ùî ÿ á³ëîðóñüêèé ³õóäîæ-
íèê

Ðóñëàí ÂÀØÊÅÂÈ×: “Ïðîåêò ï³ä
ëåéáëîì “ëþäèíà 
ðîçóìíà” çáàíêðóòóâàâ”

Îëåíà ÐÈÁÀÊÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні вечері в алереї "Коле -
ція" "Кінець світ " від риє лідер
білор сь о о contemporary art Р с-
лан Ваш евич. Вистав ою робіт
останньо о ро мінсь ий абс р-
дист ще раз спроб є пере онати,
що світі не та же й ба ато міс-
ця для абс рд .

Çà íåïîâí³ òðè ðîêè Ðóñëàí Âàøêåâè÷ âè-
ñòàâëÿºòüñÿ â Óêðà¿í³ âæå âòðåòº. Ó ñ³÷í³
2005-ãî â³í áóâ îäíèì ç ó÷àñíèê³â ãó÷íîãî
ïðîåêòó “Áîëîòà Empire” â Öåíòð³ ñó÷àñíî-
ãî ìèñòåöòâà. Âîñåíè 2006-ãî éîãî íàíîâî
“â³äêðèëà” “Êîëåêö³ÿ”, âïåðøå ïîêàçàâøè
êèÿíàì á³ëîðóñüêîãî àâàíãàðäèñòà íîìåð
îäèí ó ïîâíîìó îáñÿç³: ðåòðîñïåêòèâà ðî-
á³ò Âàøêåâè÷à “Çëî÷èí ó ðàþ” òîä³ âêëþ-
÷àëà ïîëîòíà â³ä ê³íöÿ 1990-õ ðîê³â äî ïî-
÷àòêó 2000-õ. Íîâà âèñòàâêà — “Ê³íåöü ñâ³-
òó” — çâ³ò çà îñòàíí³é ð³ê ïëþñ êðàùå ç òî-
ãî, ùî ç òîð³øíüî¿ îñåí³ ó “Êîëåêö³¿” ùå íå
âñòèãëè ðîçêóïèòè.

Òå, ÷èì çàéìàºòüñÿ Ðóñëàí Âàøêåâè÷,
áëèæ÷å çà âñå äî êëàñè÷íîãî àáñóðäó îáåð³-

óò³â. Ùîá çîáðàæåííÿ íå çäàâàëîñÿ ãëÿäà-
÷åâ³ íåðîçâ’ÿçíîþ ãîëîâîëîìêîþ, à çàëó÷à-
ëî äî ñâîº¿ ãðè, ïîòð³áíî ïîãîäèòèñÿ ò³ëü-
êè íà îäíå ïðèïóùåííÿ. Õóäîæíèê çàñòàº
ñâ³ò íåãîòîâèì, í³áè íå ö³ëêîì ñôîðìîâà-
íèì: îêðåì³ ïðåäìåòè é ÷àñòèíè ò³ëà ³ñíó-
þòü ó íüîìó ÿê íàï³âôàáðèêàòè àáî äåòàë³
êîíñòðóêòîðà, ç ÿêèõ ìîæíà ñêëàñòè áóäü-
ùî. Öå îïòèêà íåìîâëÿòè, ùî ðîçãëÿäàº ñâ³é
êóëà÷îê, íåäàðåìíî Ðóñëàí Âàøêåâè÷ òàê
îõî÷å åêñïåðèìåíòóº ç äîëîíåþ — äî ï’ÿ-
òè ðîç÷åï³ðåíèõ ïàëüö³â ïðèêð³ïëþº ïëàñ-
òèðåì øîñòèé (“Second Hand”) àáî ïåðåòâî-
ðþº êèñòü äîðîñëîãî íà äèòÿ÷å ò³ëüöå (“Äî-
ìàøí³é òåàòð”).

Ëîã³êà ïîºäíàíü, ïåðåõîä³â, íå ïîì³÷åíèõ
äîðîñëèì çîðîì ïëàñòè÷íèõ ìîæëèâîñòåé,—
öå ëîã³êà êàëàìáóðó, áåç ÿêî¿ Ðóñëàíà Âàø-
êåâè÷à íå çáàãíóòè. Æàðò³âíèê ñïîëó÷àº
ñëîâà é ÷àñòèíè ñë³â, õóäîæíèê-àáñóðäèñò
øóêàº ñõîæ³ñòü ñåðåä çðèìèõ ïðåäìåò³â. Òàê
ç’ÿâëÿþòüñÿ íåìîâëÿòà, ùî ñïëÿòü íå ó â³-
çî÷êàõ, à â áàòüê³âñüêèõ ÷åðåâèêàõ (“Ìàò-
ðüîøêè”), øê³ðÿíå âçóòòÿ, ÿêå íà íîãàõ åêî-
ëîãà ïîâåðòàºòüñÿ â ìèíóëå æèòòÿ ³ ñòàº çâè-
÷àéíîþ òâàðèíîþ (“Äåíä³-êðîêîäèë”), àáî
÷àñòèíè ò³ëà, ùî “ðèìóþòüñÿ”,— êîë³íî ³
ãðóäè (“Âàòåðë³í³ÿ”), îñîáà ³ ñòàòåâ³ îðãàíè
(“Áóðàò³íî”). ²íîä³ çîðîâ³ îáðàçè ïðîñòî ïî-

âòîðþþòü ñëîâåñíèé êàëàìáóð, ³ òîä³ êàð-
òèíà ùå á³ëüøå ñòàº ñõîæîþ íà äèòÿ÷ó çà-
ãàäêó (ïîì³ùåíà â ñêëÿíèé êóá Àííà Êóð-
íèêîâà, ÿêà âèñèäæóº ñâ³é “Êóáîê Êðåìëÿ”
â “Êóðî÷ö³ Ðÿá³é”).

Ãîâîðÿ÷è ïðî ê³íåöü ñâ³òó, Âàøêåâè÷,
çâè÷àéíî, ëóêàâèòü. Ð³÷ íå â ê³ëüêîñò³ ÷å-
ðåï³â àáî áîìá íà êàðòèíàõ, õî÷à öüîãî ðà-
çó ¿õ äåùî á³ëüøå, àí³æ ð³ê òîìó. Ñâ³ò, ó ÿêî-
ìó âñ³ ÷àñòèíè ñïàÿí³ òàê ù³ëüíî, íå çàê³í-
÷èòüñÿ í³êîëè. Ïðîñòî òîìó, ùî ðèìà, ñëî-
âåñíà àáî â³çóàëüíà, íå äîçâîëèòü æîäí³é
ëàíö³ âèïàñòè ç íèçêè. Àäàì ³ ªâà ³ñíóþòü
äîòè, äîêè ìîæíà ïåðåòâîðþâàòè ¿õ íà
Ìàäàì òà ªâíóõà ³ ðîçêëàäàòè æ³íî÷³ é ÷î-
ëîâ³÷³ ô³ãóðêè íà ÷àñòèíè. Ï³êàññî æèâèé,
ÿêùî éîãî êóá³ñòè÷í³ ³ãðè ç á³ëêîþ ³ ðîñ³é-
ñüêå “á³ëêà â êîëåñ³” ïîâ’ÿçàí³ íà êàðòèí³
òàê, ùî îäíå íå ³ñíóº áåç ³íøîãî. Ìàáóòü,
ó íîâîìó ïðîåêò³ öåé çâ’ÿçîê ùå ì³öí³øèé,
áî äî êàðòèí äîäàíî ùå â³äåî é îá’ºêòè —
æèâèé ñâ³ò ³ ñâ³ò ó ôàðáàõ íå äàäóòü îäèí
îäíîìó ïîìåðòè, îòîæ ñê³ëüêè á íå öîêàëà
áîìáà â øê³ðÿí³é äàìñüê³é ñóìî÷ö³, âèáóõ-
íóòè âñåðåäèí³ êàðòèíè ¿é îäíàê íå âäàñòü-
ñÿ. Çðåøòîþ ³ ñàì ê³íåöü ñâ³òó — öå ëèøå
êàëàìáóð: ùîá ñâ³òëî íå çàê³í÷óâàëîñÿ, çà
Âàøêåâè÷åì, ïîòð³áíî âñüîãî-íàâñüîãî ïå-
ðåêðóòèòè ïåðåãîð³ëó ëàìïî÷êó

Çâè÷àéíèé àáñóðä
Ðóñëàí Âàøêåâè÷ ó ãàëåðå¿ “Êîëåêö³ÿ”
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Крістіна ГУСІНА, дизайнер:
— Особисто я Інтернетом не орист юся, для мене він да-

ле о не основне джерело інформації. Але маю відзначити, що
в Мережі є досить ба ато модних сайтів, за допомо ою я их
можна знайомитися з останніми тенденціями та оле ціями.
У мене теж є власний сайт, я ий дає за альне явлення про
ті оле ції, що ми створюємо. Д маю, незабаром в У раїні
з’являться і модні інтернет-ма азини, я і здоб д ть поп ляр-
ність серед по пців. За Інтернетом— майб тнє, потрібен ли-
ше час, щоб освоїтися в ньом та призвичаїтись.

О сана КАРАВАНСЬКА, дизайнер:
— Я орист юся винят ово тими сайтами, я і мене ці ав-

лять, і позитивно ставлюся до розміщення інформації про сві-
тов мод в Мережі. Проте Інтернет — це лише робоча річ,
власні ідеї для оле цій там ні оли не знаходила. Форм ва-
ти сма людей Інтернет теж не може, бо в ньом розміще-
но надзвичайно вели ий обся інформації, я ом важ о зо-

рієнт ватися. Добрий сма вихов ють відомі дизайнери, лі-
дери ромадсь ої д м и. Власне, сайти мож ть б ти джере-
лами інформації про робот то о чи іншо о дизайнера, але в
та ій же мірі, я телебачення чи ж рнали. Най раще все ж
та и близь ий онта т з речами, оли їх можна на власні очі
побачити, помацати. Втім, Інтернет стає на оді іноземним
по пцям, і ми я раз працюємо над створенням власно о ін-
тернет-ма азин . Я що людина вже має явлення про одя
то о чи іншо о дизайнера, їй наба ато зр чніше замовити йо-
о речі через Мереж , аніж особисто приїжджати до б ти а.

Світлана СОРОКІНА, дизайнер оловних борів:
— За допомо ою Інтернет часто можна знайти ори іналь-

ні речі, мені та і не раз траплялися. Є ці аві, естетично оформ-
лені сайти — вважаю, це нове мистецтво. Проте не варто за-
б вати, що Інтернет є зовсім іншою площиною реальності. З
одно о бо , в ньом можна побачити франц зь ий фешн, о-
ле ції відомих дизайнерів: це зр чно і стирає ордони між ра-

їнами, адже всі ми, за вели им рах н ом, в одном човні.
Але, з іншо о бо , авторсь і речі наділені певною енер ети-
ою, я неможливо відч ти через Мереж . Та все ж по ла-
даю на Інтернет вели і надії, зо рема, маю д м и щодо ство-
рення в вірт альном просторі власно о ма азин .

Володимир ПОДОЛЯН, модельєр:
— Без с мнів , я нама аюся б ти в рсі всіх модних нови-

но . Але не завжди є можливість поїхати на по аз, та й один
по аз не виражає всі тенденції ольорів та форм. Для ад -
вання цих тенденцій в на оді стає Інтернет. Звісно, в Мере-
жі є все: і добре, і по ане, і даремне. Том виховання добро-
о сма т т неможливе. Та ожна людина може знайти по-
трібне для себе. Іноді Інтернет навіть допома ає мені ство-
рювати моделі: нерід о бачив артин и, пейзажі чи архіте -
т рні форми, що надихали на певні образи чи настрій о-
ле ціях. Сво о власно о сайт по и що не маю. На мою д м-
, це непо ана річ, я що зроблено професійно.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Fashion â ²íòåðíåò³

Îêñàíà ÊÐÀÂÖÎÂÀ, 
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Тих, хто витрачає час на
пере ортання лянцевих
ж рналів, можна з впев-
неністю назвати онсер-
ваторами. Важ і др ова-
ні видання — вже вчораш-
ній день. На змін їм
прийшов Інтернет, я ий
не тіль и задовольняє
фешн- олод модни ів та
модниць, а й сам ди т є
мод .

Ñàéò³â, ïðèñâÿ÷åíèõ ìîä³, ³ñíóº
íåéìîâ³ðíà ê³ëüê³ñòü. Óìîâíî ¿õ
ìîæíà ïîä³ëèòè íà ê³ëüêà ãðóï:
ñàéòè âèñîêî¿ ìîäè òà òèæí³â ìî-
äè, ñàéòè âóëè÷íî¿ ìîäè, ñàéòè
êóëüòîâèõ ôåøí-âèäàíü òà áëîãè.
Ö³êàâî, ùî îñòàíí³ çîâñ³ì íå â³ä-
ñòàþòü â³ä ïåðøèõ, à ³íîä³ é, íàâ-
ïàêè, ïåðåãàíÿþòü. Ìåêêîþ âñ³õ
ìîäíèê³â, áåçóìîâíî, ìîæíà íàçâà-
òè ëèøå îäèí ñàéò www.style.com.
²íø³ — äëÿ ïðèñê³ïëèâèõ íåíàñèò-
íèõ ôåøí-ìàí³ÿê³â.

Fashion Week
²íîä³ ïîòðàïëÿòè áóäü-ÿêèìè

øëÿõàìè íà ïîêàçè äèçàéíåð³â
àáî òîðãîâåëüíèõ ìàðîê ³ íå òðå-
áà. Äîñòàòíüî çàéòè íà ñàéò â³ä-
ïîâ³äíîãî áðåíäà àáî äèçàéíåðà
³ ïðîäèâèòèñÿ âñþ êîëåêö³þ ç åê-
ðàíà ëåïòîïà, ïîòÿãóþ÷è ñìà÷íó
êàâó òà ñëóõàþ÷è óëþáëåíó ìóçè-
êó. Ïåðåðàõîâóâàòè ¿õ âñ³ íåìàº
ñåíñó, áî ìàéæå êîæíà â³äîìà
òîðãîâåëüíà ìàðêà ìàº ñâ³é ñàéò.
Öå, òàê áè ìîâèòè, ïðàâèëî ãàð-
íîãî òîíó. Ãîëîâíèé ì³íóñ òàêèõ
ñàéò³â â òîìó, ùî á³ëüø³ñòü ç íèõ
íå ðóñèô³êîâàíà. Òîáòî, ÿêùî
ôðàíöóçüêó, ³òàë³éñüêó, í³ìåöüêó
òà àíãë³éñüêó âè íå çíàºòå õî÷à á
íà ð³âí³ øê³ëüíî¿ ïðîãðàìè, äî-
âåäåòüñÿ ïåðåãëÿäàòè ëèøå êàð-
òèíêè. Õî÷à â îñòàíí³ äâà ðîêè
ñèòóàö³ÿ ïî÷àëà ïîêðàùóâàòèñÿ
çàâäÿêè ïîÿâ³ ìîíîáðåíäîâèõ áó-
òèê³â òà ïîêóïö³â ó êðà¿íàõ Ñõ³ä-
íî¿ ªâðîïè, ùî çäàòí³ âèêëàäà-
òè äåñÿòêè òèñÿ÷ äîëàð³â. Íà äè-
çàéíåðñüêèõ ñàéòàõ ìîæíà çíàé-
òè ôîòîãðàô³¿ êîëåêö³é îäÿãó:

www.dior.com
www.dolcegabbana.it
www.marcjacobs.com
www.fashionweek.com.ua
www.johngalliano.com
www.balenciaga.com
www.londonfashionweek.co.uk
www.modeaparis.com
www.tkarambol.com

Street fashion
Ïîíÿòòÿ “âóëè÷íà ìîäà”

ïðèéøëî äî íàñ ç Âåëèêîáðèòà-
í³¿, ïðè÷îìó çîâñ³ì íåùîäàâíî.
Õòî çíàâ, ùî çà ê³ëüêà ðîê³â íà-
ø³ ñï³ââ³ò÷èçíèêè ç ìàí³àêàëü-
íîþ ïðèñòðàñòþ ï³äõîïëÿòü
“áåçóìí³” çàõ³äí³ â³ÿííÿ ³ ïî÷-
íóòü îäÿãàòèñÿ íå “çà”, à “ïðî-
òè”. “Àíòèìîäà” ïîøèðèëàñü ³
íà ñõîä³, îñîáëèâî ïðèæèâøèñü
ñåðåä ÿïîíñüêèõ ï³äë³òê³â.
Ñòðèáîê “ìîäè âóëèöü” ó ²í-
òåðíåò ïîçáàâèâ ñâ³òîâèõ äèçàé-
íåð³â áóäü-ÿêî¿ ìîæëèâîñò³ çà-
ïëþùóâàòè íà öþ òå÷³þ î÷³. Òî-
ìó âîíè é íå â³äáðèêóþòüñÿ, à
âæå â³äâåðòî çàÿâëÿþòü: òàê,
ìîâëÿâ, ä³ñòàþ íàòõíåííÿ ó
òðåø-ïàíê³âñüêèõ îáðàçàõ ìóçè-
êàíò³â ó ïåðåõîäàõ. Ãîëîâíèìè
³äåîëîãàìè ³ ñïîãëÿäà÷àìè óêðà-

¿íñüêî¿ street fashion º àâòîð ñàé-
òó FAK! Ô³ë Áàíàíîâ òà àâòîð
street-style.com.ua Íàòàë³ÿ.

www.style-arena.jp
www.street-style.com.ua
www.fak.org.ua
thesartorialist.blogspot.com
facehunter.blogspot.com
pradandmeatballs.blogspot.com

Диявол одя ає
Прада

Òå, ùî ïàï³ð çàì³íèëè ïëàç-
ìîâ³ ìîí³òîðè, ùå íå îçíà÷àº,
ùî ãëÿíöåâ³ ãóðó ôåøí-³íäóñ-
òð³¿ çì³íèëè ïðîô³ëü ïðàö³. Çâè-
÷àéíî, âîíè òåæ âèéøëè â îí-
ëàéí ³ ïë³äíî ïðàöþþòü òåïåð
óæå íà äâà ôðîíòè. Íà ñàéòàõ

æóðíàë³â ìîæíà çíàéòè ñâ³æèé
íîìåð, àðõ³â ñòàðèõ íîìåð³â,
ðåéòèíãè êîñìåòèêè òà äèçàé-
íåð³â, åêñêëþçèâí³ ³íòåðâ’þ òà
ôîðóìè. Áóäü-ÿêà æ³íêà ìîæå
çàéíÿòè â³ëüíèé ÷àñ ïåðåãëÿ-
äàííÿì æóðíàëó íà ìîí³òîð³, íå
â³äâîë³êàþ÷èñü â³ä ñïðàâ. Äî òî-
ãî æ öå ìîæíà ðîáèòè ïðèõîâà-
íî, íå ïðèâåðòàþ÷è óâàãó êåð³â-
íèöòâà.

www.vogue.co.uk
www.glamour.ru
www.glamour.de
www.collezioni-magazine.ru
www.elle.com

Ñòîëè÷í³ ìîäíèêè øóêàþòü òåíäåíö³¿ ó âñåñâ³òí³é
Ìåðåæ³
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Ñüîãîäí³ âèïîâíþºòüñÿ 41 ð³ê
íàðîäíîìó äåïóòàòîâ³ Óêðà¿íè,
ïðåçèäåíòîâ³ ôóòáîëüíîãî
êëóáó “Øàõòàð” (Äîíåöüê)
Ðèíàòó ÀÕÌÅÒÎÂÓ
З днем народження йо о вітає І ор СУРКІС,
президент ф тбольно о л б “Динамо” (Київ)

— Ïîçäîðîâëÿþ ñâîãî êîëåãó ç äíåì íàðîäæåííÿ. ß ââàæàþ, ùî éîãî
ãîëîâíèé òâîð÷èé øëÿõ — öå øëÿõ íå íàðîäíîãî äåïóòàòà, à øëÿõ ³äåî-
ëîãà, íàòõíåííèêà ñâîº¿ ôóòáîëüíî¿ êîìàíäè. ßê êîëåç³ â éîãî ãîëîâíî-
ìó òâîð÷îìó øëÿõó áàæàþ óñ³ëÿêèõ óñï³õ³â, îñîáëèâî íà ì³æíàðîäí³é àðå-
í³ â Ë³ç³ ÷åìï³îí³â. ß çíàþ, â³í — ëþäèíà àìá³òíà, ñòàâèòü ïåðåä ñîáîþ
íàéàìá³òí³ø³ çàâäàííÿ, òîìó õàé çáóäåòüñÿ âñå, ùî â³í çàäóìàâ.

Р бри веде Гри орій КАРАВАЄВ

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

“Õðåñò Âîçäâèãàºòüñÿ,
³ íàðîäè ñâÿòêóþòü...”

23 âåðåñíÿ
Íåä³ëÿ 17-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäå-

ñÿòíèö³, ïåðåä Âîçäâèæåííÿì.
Ìó÷åíèöü Ìèíîäîðè, Ìèòðî-
äîðè i Íiìôîäîðè (305-311).
Ïðåïîäîáíîãî Ïàâëà Ïîñëóø-
ëèâîãî, Ïå÷åðñüêîãî, â Äàëüíiõ
ïå÷åðàõ (Õ²²²-Õ²V). Ïðåïîäîá-
íîãî êíÿçÿ Àíäðiÿ, â ÷åðíåö-
òâi ²îàñàôà, Ñïàñîêóáåíñüêîãî
(1453). Àïîñòîë³â âiä 70-òè:
Àïåëiÿ, Ëóêiÿ i Êëèìåíòà (²).
Áëàãîâ³ðíî¿ öàðèöi Ãðåöüêî¿
Ïóëüõåði¿ (453). Ñâÿòèòåë³â
Ïåòðà i Ïàâëà, ºïèñêîï³â Íi-
êåéñüêèõ (²Õ).

24 âåðåñíÿ
Ñåäìèöÿ 18-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòè-

äåñÿòíèö³. Ïðåïîäîáíîãî Ñè-
ëóàíà Àôîíñüêîãî. Ïðåïîäîá-
íî¿ Ôåîäîðè Îëåêñàíäðiéñüêî¿
(474-491). Ïåðåíåñåííÿ ìîùåé
ïðåïîäîáíèõ Ñåðãiÿ òà Ãåðìàíà, Âàëààìñüêèõ ÷óäîòâîðöiâ. Ìó÷åíèö³ ²¿
(362-364). Ïðåïîäîáíîãî ªôðîñèíà (²Õ).

Êàïëóí³âñüêî¿ iêîíè Áîæî¿ Ìàòåði (1689).
25 âåðåñíÿ

Âiääàííÿ ñâÿòà Ðiçäâà Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèöi. Ñâÿùåííîìó÷åíèêà Àâ-
òîíîìà, ºïèñêîïà ²òàëiéñüêîãî (313). Ïåðåíåñåííÿ ìîùåé ïðàâåäíîãî
Ñèìåîíà Âåðõîòóðñüêîãî (1704). Ïðåïîäîáíîãî Âàññ³àíà Òèêñíåíñüêî-
ãî (1624). Ìó÷åíèêà Þëiàíà i ç íèì 40 ìó÷åíèêiâ (²V). Ìó÷åíèêà Ôåî-
äîðà Îëåêñàíäðiéñüêîãî. Ñâÿùåííîìó÷åíèêà Êîðíóòà, ºïèñêîïà Íi-
êîìèäiéñüêîãî (249-259). Áîÿíñüêî¿ ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³.

26 âåðåñíÿ
Ïåðåäñâÿòî Âîçäâèæåííÿ ×åñíîãî Õðåñòà Ãîñïîäíüîãî. Ïàì’ÿòü îíîâ-

ëåííÿ õðàìó Âîñêðåñiííÿ Õðèñòîâîãî â ªðóñàëèìi (Âîñêðåñåíiº ñëîâó-
ùåº, 335). Ñâÿùåííîìó÷åíèêà Êîðíèëiÿ, ñîòíèêà (²). Ìó÷åíèê³â Êðî-
íèäà, Ëåîíòiÿ i Ñåðàïiîíà (áëèçüêî 237). Äåíü ï³ñíèé.

27 âåðåñíÿ
ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÍß ×ÅÑÍÎÃÎ ² ÆÈÂÎÒÂÎÐÍÎÃÎ ÕÐÅÑÒÀ ÃÎÑ-

ÏÎÄÍÜÎÃÎ. Êîí÷èíà ñâÿòèòåëÿ ²îàííà Çîëîòîóñòà (407).
Ëiñíiíñüêî¿ iêîíè Áîæî¿ Ìàòåði (1683). Ñóâîðèé ï³ñò.

28 âåðåñíÿ
Âåëèêîìó÷åíèêà Íèêèòè (áëèçüêî 372). Çíàéäåííÿ ìîùåé ñâÿòèòåëÿ

Àêàêiÿ, ñïîâ³äíèêà, ºïèñêîïà Ìåë³òèíñüêîãî (²²²). Çíàéäåííÿ ìîùåé ïåð-
âîìó÷åíèêà àðõ³äèÿêîíà Ñòåôàíà (415). Íîâîíèêèòñüêî¿ ³êîíè Áîæî¿ Ìà-
òåð³ (372). Äåíü ï³ñíèé.

29 âåðåñíÿ
Ñóáîòà ï³ñëÿ Âîçäâèæåííÿ. Âåëèêîìó÷åíèö³ ªâôèìi¿ Âñåõâàëüíî¿ (304).

Ïðåïîäîáíîãî Êóêøè ñïîâ³äíèêà, Îäåñüêîãî (1964). Ïðåïîäîáíîãî Äî-
ðîôåÿ, ïóñòèííèêà ªãèïåòñüêîãî (²V). Ìó÷åíèö³ Ëþäìèëè, êíÿãèí³ ×åñü-
êî¿ (927). Ñâÿòèòåëÿ Ìîñêîâñüêîãî Ê³ïð³àíà, âñiº¿ Ðóñ³ ÷óäîòâîðöÿ (1406).
²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³, éìåíîâàíî¿ “Ïðèçðè íà ñìèðåííÿ” (1420).

* * *
Ñâÿòî Âîçäâèæåííÿ, ÿêå Öåðêâà â³äçíà÷àº 27 âåðåñíÿ, ïîñ³äàº ÷³ëüíå

ì³ñöå ñåðåä ³íøèõ ïðàçíèê³â íà ÷åñòü âøàíóâàííÿ Õðåñòà Ãîñïîäíüîãî,
ñâÿòîãî Õðåñíîãî Äåðåâà, íà ÿêîìó áóëî ðîç³ï’ÿòî ²ñóñà Õðèñòà. Çàïî-
÷àòêîâàíî ñâÿòî áóëî ó çâ’ÿçêó ç äâîìà ñâÿùåííèìè ïîä³ÿìè: ïåðøà —
÷óäåñíå çíàéäåííÿ Õðåñòà Ãîñïîäíüîãî ï³ä ÷àñ öàðþâàííÿ Êîñòÿíòèíà
Âåëèêîãî ó 326 ðîö³, ³ äðóãà — ïîâåðíåííÿ Æèâîòâîðíîãî Õðåñòà ç Ïåð-
ñ³¿ ó 628 ðîö³ ãðåöüêèì ³ìïåðàòîðîì ²ðàêë³ºì ï³ñëÿ 14-ð³÷íîãî ïåðåáó-
âàííÿ ñâÿòèí³ ó ðóêàõ ÿçè÷íèê³â. Õðåñò ³ç Êîíñòàíòèíîïîëÿ áóëî ïðè-
íåñåíî â ªðóñàëèì, äå é äîíèí³ â õðàì³ Âîñêðåñ³ííÿ çáåð³ãàºòüñÿ éîãî
îñíîâíà ÷àñòèíà, à ³íø³ ÷àñòèíêè ðîç³éøëèñÿ ïî óñüîìó ñâ³òó. ßê ïðè
çíàéäåíí³, òàê ³ ïðè ïîâåðíåíí³ Õðåñòà ïàòð³àðõ, àáè äàòè ìîæëèâ³ñòü
óñ³ì â³ðóþ÷èì ïîáà÷èòè âåëèêó ñâÿòèíþ, ï³äíîñèâ éîãî, ïîâåðòàþ÷è íà
âñ³ ÷îòèðè ñòîðîíè; ³ êîæíîãî ðàçó ïðè öüîìó ëþäè áëàãîãîâ³éíî âêëî-
íÿëèñÿ ç³ ñëîâàìè: “Ãîñïîäè, ïîìèëóé!” Öåðêâà íàâ÷àº, ùî Õðåñò òîé º
äåðåâî æèòòÿ ³ ñïàñ³ííÿ, áåçñìåðòÿ ³ ðîçóìó, îçíàìåíóâàííÿ íåçáàãíåí-
íî¿ Òð³éö³. Âñåñâ³òíº Âîçäâèæåííÿ Æèâîòâîðíîãî Õðåñòà ç äàâí³õ-äàâåí
º ñèìâîëîì ï³äíåñåííÿ Öåðêâè Õðèñòîâî¿ ï³ñëÿ ê³ëüêàñîòë³òí³õ ãîí³íü.

Öüîãî äíÿ â³ðóþ÷³ äîòðèìóþòü ñóâîðîãî ïîñòó íà ñïîãàä ïðî õðåñí³
ñòðàæäàííÿ Õðèñòà. Â íàðîä³ öåé ïðàçíèê íàçèâàþòü Çäâèæåííÿ, ³ çà
ïîâ³ð’ÿì â³ä öüîãî äíÿ çåìëÿ “äâèæåòüñÿ áëèæ÷å äî çèìè”, é íàñòàþòü
õîëîäè, à ïòàõè â³äë³òàþòü ó âèð³é

Воздвиження Чесно о і Животворно о
Хреста Господньо о

“Ó Êèºâ³ ÷èñòà
åíåðãåòèêà ³ ïðåêðàñí³
êóëüòóðí³ ëþäè”

Íàòàë³ÿ Ç²Í×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні Респ блі а Вір-
менія свят є День неза-
лежності. У Києві з на оди
свята відб деться рочис-
тий прийом на диплома-
тичном рівні, я ий влаш-
тов є Надзвичайний і
Повноважний Посол Рес-
п блі и Вірменія в У раїні
і Респ бліці Молдова Ар-
мен Хачатрян. Напередо-
дні свята пан Посол дав
інтерв'ю "Хрещати ".

— Ïàíå Õà÷àòðÿí, ÿê Â³ðìåí³ÿ
â³äçíà÷àòèìå Äåíü íåçàëåæíîñò³?

— Ó âñ³é êðà¿í³ ïðîéäóòü ð³çíî-
ìàí³òí³ êóëüòóðí³ çàõîäè. Íà äåð-
æàâíîìó ð³âí³ âëàøòóþòü óðî÷èñ-
òèé äèïëîìàòè÷íèé ïðèéîì ó
ªðåâàí³. Äåíü íåçàëåæíîñò³ â³ä-
çíà÷àòü ³ â áàãàòüîõ êðà¿íàõ, äå
÷èñåëüíà ä³àñïîðà — â Àìåðèö³,
ªâðîï³, Ðîñ³¿, Êèòà¿, Êàíàä³. Ó
Êèºâ³ ç íàãîäè ñâÿòà â³äáóäåòüñÿ
óðî÷èñòèé ïðèéîì.

— Ùî çì³íèëîñÿ â Ðåñïóáë³ö³
ï³ñëÿ çäîáóòòÿ íåçàëåæíîñò³?

— Ðàí³øå ³ñíóâàëà âåëèêà äåð-
æàâà ç ïëàíîâîþ ïîë³òèêîþ,
äåðæçàìîâëåííÿìè. Ï³ñëÿ çäî-
áóòòÿ íåçàëåæíîñò³ áóëè ïåðåðâà-
í³ êîíòàêòè. Ùîïðàâäà, ¿õ øâèä-
êî âäàëîñÿ â³äíîâèòè. Íèí³ ïðè-
ñêîðåíèìè òåìïàìè ðîçâèâàºìî
åêîíîì³êó. Â êðà¿í³ — ñòàá³ëü-
í³ñòü, íàñòóïí³ñòü âëàäè. Êðà¿íè-
ïàðòíåðè ö³íóþòü íàä³éí³ñòü Â³ð-
ìåí³¿, êîòðà ïðîâîäèòü êîìïë³-
ìåíòàðíó çîâí³øíþ ïîë³òèêó. Ó
íàñ ïðåêðàñí³ â³äíîñèíè ç óñ³ìà
äåðæàâàìè Àìåðèêè é ªâðîïè, à
òàêîæ ç Ðîñ³ºþ, Êèòàºì, Êàíà-
äîþ.

— Íèí³ â Óêðà¿í³ íàáëèæàþòü-
ñÿ âèáîðè. ×è íå âïëèíóòü âîíè íà
äèïëîìàòè÷í³ â³äíîñèíè ç Â³ðìå-
í³ºþ?

— Íå äóìàþ. Â³äíîñèíè ì³æ
Â³ðìåí³ºþ ³ Óêðà¿íîþ çàâæäè áó-
ëè áðàòí³ìè. Ãàäàþ, òàêèìè é çà-
ëèøàòüñÿ. Ìè äðóæí³ íàðîäè ³
ìàºìî îäíàêîâ³ äóõîâí³ ³ êóëüòóð-
í³ ö³ííîñò³, ÿê³ íàñ îá’ºäíóþòü.

— ßêèìè âëàñíèìè äîñÿãíåííÿ-
ìè ïèøàºòåñÿ íàéá³ëüøå?

— Êîëè Â³ðìåí³ÿ âñòóïèëà äî
Ðàäè ªâðîïè, ÿ ï³äïèñóâàâ öåé
äîêóìåíò, áî áóâ òîä³ ãîëîâîþ
ïàðëàìåíòó Â³ðìåí³¿. Öå âèçíà÷-
íà â³õà. Àäæå òîä³ äîëÿ êðà¿íè
ðîçâåðíóëàñÿ íà çàõ³ä. À ùå ïè-
øàþñÿ òèì, ùî âäàëîñÿ äîñÿãòè
ïîë³òè÷íî¿ ï³äòðèìêè ç áîêó áà-
ãàòüîõ äåðæàâ, çàëó÷èòè ³íâåñòè-
ö³¿ â êðà¿íó.

— Â Óêðà¿í³ âåëèêà â³ðìåíñüêà
ä³àñïîðà?

— Òàê. Çà îô³ö³éíîþ ñòàòèñòè-
êîþ â Óêðà¿í³ ìåøêàº ïîíàä 200
òèñÿ÷ â³ðìåí. Íàñïðàâä³ æ, äó-
ìàþ, ùî íàáàãàòî á³ëüøå. Ìî¿
ñï³ââ³ò÷èçíèêè, ÿê âè çíàºòå, æè-
âóòü â óñüîìó ñâ³ò³. Çà êîðäîíîì
ä³àñïîðà íàë³÷óº â ï’ÿòü ðàç³â
á³ëüøå íàñåëåííÿ, í³æ, âëàñíå, ó
Â³ðìåí³¿. Ä³àñïîðà îðãàí³çîâàíà ³
â³äçíà÷àºòüñÿ äóõîâí³ñòþ. Ó íàñ
êàæóòü: äå òðîº â³ðìåí, òàì º
öåðêâà, ãàçåòà ³ øêîëà. Â³ðìåíñüê³
øêîëè â³äêðèòî ìàéæå ó âñ³õ ì³ñ-
òàõ Óêðà¿íè. Íåùîäàâíî ÿ ïîâåð-
íóâñÿ ç Äîíåöüêà, äå â³äáóâàëî-
ñÿ â³ðìåíñüêå ñâÿòî Ñâÿòîãî
Õðåñòà. Òàì ôóíêö³îíóº â³ðìåí-
ñüêà öåðêâà. Â³äêðèòî õðàìè ó
Ëüâîâ³, Îäåñ³, Õàðêîâ³, Äí³ïðî-
ïåòðîâñüêó, Êðèìó.

— À â Êèºâ³?
— Ó Êèºâ³ íà Ïîäîë³ òàêîæ êî-

ëèñü ïðàöþâàëà öåðêâà. Ìè äàâ-
íî õîò³ëè ïîáóäóâàòè õðàì íà ì³ñ-
ö³, äå âîíà êîëèñü çíàõîäèëàñÿ,
òà, íà æàëü, ³ äîñ³ íå ìîæåìî öüî-
ãî çðîáèòè.

— ßê³ ïåðñïåêòèâè ïîäàëüøîãî
ñï³âðîá³òíèöòâà ç Óêðà¿íîþ?

— Ìè âæå äîñÿãëè çíà÷íèõ ðå-
çóëüòàò³â. Çà îñòàíí³ òðè ç ïîëî-
âèíîþ ðîêè çá³ëüøèëè òîâàðî-

îá³ã ì³æ íàøèìè êðà¿íàìè íà 360
â³äñîòê³â. Ìîæåìî ñï³âðîá³òíè-
÷àòè â áàãàòüîõ ñôåðàõ: íàóö³,
êîìï’þòåðíîìó ïðîãðàìóâàíí³,
³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³ÿõ, ñ³ëü-
ñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³, áóä³âíèöòâ³,
åëåêòðîîáëàäíàíí³, åíåðãåòèö³,
ëåãê³é ïðîìèñëîâîñò³, âèðîáíèö-
òâ³ þâåë³ðíèõ âèðîá³â (çîêðåìà
ä³àìàíò³â), ìåäèöèí³, òóðèçì³.

— Ùî ââîçèòå ç Óêðà¿íè?
— Ïåðåâàæíî ìåòàë, ñ³ëüãîñï-

ïðîäóêö³þ, àâòîáóñè. ªðåâàíîì
ðîç’¿æäæàþòü òàê³ ñàìî “Áîãäà-
íè”, ÿê ³ â Êèºâ³.

— Âè äîáðå çíàéîì³ ç Øàðëåì
Àçíàâóðîì. ßê ÷àñòî ìèòåöü áóâàº
íà ³ñòîðè÷í³é áàòüê³âùèí³?

— Äîñèòü ÷àñòî. Ôðàíöóçüêèé
ñï³âàê — íàø âèäàòíèé ñï³ââ³ò-
÷èçíèê. Â³í ïðè¿çäèòü äî ªðåâà-
íà ìàéæå ùîðîêó. Íåùîäàâíî
éîìó âèïîâíèëîñÿ 82 ðîêè. ß áóâ
òàìàäîþ íà éîãî äí³ íàðîäæåí-
í³. Éîãî â³òàâ íå ëèøå ôðàíöóçü-
êèé, à é ñâ³òîâèé áîìîíä. Õî÷à
Øàðëü Àçíàâóð ïî÷àâ ñîëüíó
êàð’ºðó ùå ç Åä³ò Ï³àô, à é äîñ³
ïðåêðàñíî ñï³âàº ³ òàíöþº. Â³í —
âåëèêèé â³ðìåí. Ñâîºþ ô³ëîñî-
ô³ºþ, òàëàíòîì ³ á³îãðàô³ºþ ïðî-
ñëàâèâ áàòüê³âùèíó. Ìè ïèøà-
ºìîñÿ ñâî¿ì çåìëÿêîì.

— Êàæóòü, ùî Íî¿â êîâ÷åã òà-
êîæ çíàéøîâ â³ðìåíèí.

— Òàê. Öå çðîáèâ Ñåðã³é Êàé-
ô³äæÿí. Â³í ñôîòîãðàôóâàâ çà-
ëèøêè êîâ÷åãà íà ãîð³ Àðàðàò. Äî
ñëîâà, Ñåðã³é — óêðà¿íñüêèé àëü-
ï³í³ñò â³ðìåíñüêîãî ïîõîäæåííÿ.

— ßê³ âàø³ óëþáëåí³ êóòî÷êè
Êèºâà?

— Õðåùàòèê, êè¿âñüê³ ïàðêè,
Êèºâî-Ïå÷åðñüêà ëàâðà, Ñîô³é-
ñüêèé ñîáîð, Ìèõàéë³âñüêèé Çî-
ëîòîâåðõèé ñîáîð. Êè¿â — îäíà ç
íàéêðàñèâ³øèõ ñòîëèöü ñâ³òó. Ó
Êèºâ³ ÷èñòà åíåðãåòèêà ³ ïðåêðàñ-
í³ êóëüòóðí³ ëþäè. Âè æèâåòå â
öüîìó ÷óäîâîìó ì³ñò³, ìàáóòü, íå
ïîì³÷àºòå, ÿêà òîëåðàíòí³ñòü, ÿêà
áåçïåêà ³ ñïîê³é ó íüîìó

Àðìåí ÕÀ×ÀÒÐßÍ:

Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë 
Ðåñïóáë³êè Â³ðìåí³ÿ — ïðî Äåíü íåçàëåæíîñò³
òà â³äíîøåííÿ ç Óêðà¿íîþ
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Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора по ладанням вітів
до пам'ятни а Кобзарю
офіційно від рили рочис-
тості з на оди 70-річчя
Шевчен івсь о о район
столиці. Ювілейні заходи
триватим ть до жовтня.
Кияни заради життя бі а-
тим ть Хрещати ом, ш-
т ватим ть найбільший
світі оровай, ноч вати-
м ть дев'ятьох м зеях
міста, ціл ватим ться біля
Фонтан за оханих та
братим ть шлюб на Ми-
хайлівсь ій площі.

Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîíó öüî-
ãîð³÷ âèïîâíþºòüñÿ 70. Äî ê³íöÿ
âåðåñíÿ íà ìåøêàíö³â òà ãîñòåé
ñòîëèö³ ÷åêàº áàãàòî ö³êàâèõ àêö³é.
Ñüîãîäí³ óâå÷åð³ ðîçïî÷èíàºòüñÿ
òèæäåíü “Íî÷åé ó ìóçå¿”. Î 21.30
â³äâ³äóâà÷³â ÷åêàòèìóòü ó ìóçå¿ ³ì.
Âàðâàðè òà Áîãäàíà Õàíåíê³â. Ö³ë-
êîì ³ìîâ³ðíî, ùî â òåìðÿâ³ îæè-
âóòü åêñïîíàòè. Òîæ íàéåêñòðå-
ìàëüí³øîþ, íàïåâíå, ñòàíå í³÷ ç³
ñêåëåòàìè â Ìóçå¿ ìåäèöèíè. Ïå-
ðåíî÷óâàòè ìîæíà áóäå òàêîæ ó
çàïîâ³äíèêó “Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà”,
Çîîëîã³÷íîìó ìóçå¿, ìóçåÿõ ë³òå-
ðàòóðè, ðîñ³éñüêîãî ìèñòåöòâà, Òà-

ðàñà Øåâ÷åíêà, “Äóõîâí³ ñêàðáè
Óêðà¿íè” òà â ³ñòîðè÷íîìó.

Ïðèõèëüíèê³â çäîðîâîãî ñïî-
ñîáó æèòòÿ çàïðîøóþòü 22 âåðåñ-
íÿ íà “Ïðîá³ã çàðàäè æèòòÿ”
Õðåùàòèêîì. Öüîãî æ äíÿ íà Ñî-
ô³éñüê³é ïëîù³ â³äáóäåòüñÿ Ñâÿ-
òî õë³áà òà âðîæàþ, äå ìîæíà áó-
äå ñêóøòóâàòè øìàòî÷îê íàéá³ëü-
øîãî ó ñâ³ò³ äóõìÿíîãî êîðîâàþ
ç ìåäîì òà ìîëîêîì. Ó ïîíåä³ëîê,
23 âåðåñíÿ, ó ñêâåð³ Êîòëÿðåâ-
ñüêîãî â³äêðèþòü Ôîíòàí çàêî-
õàíèõ ç³ ñâ³òëîìóçèêîþ. Òóò ìîæ-
íà áóäå íàö³ëóâàòèñÿ äîíåñõî÷ó
ï³ä øóìîê àêö³¿ “Òèñÿ÷à ïîö³-
ëóíê³â”. À 29 âåðåñíÿ 100 ïàð ìî-

ëîäÿò íà Ìèõàéë³âñüê³é ïëîù³
ïðèâñåëþäíî â³çüìóòü øëþá.

Ó Áóäèíêó â÷èòåëÿ 25 âåðåñíÿ
â³äáóäåòüñÿ áëàãîä³éíèé àóêö³îí.
Íà íüîìó ïðîäàâàòèìóòü òâîðè
â³äîìèõ óêðà¿íñüêèõ õóäîæíè-
ê³â — êàðòèíè ïîçàâ÷îðà âèñòàâ-
ëåíî íà âåðí³ñàæ³. Âàðò³ñòü ðî-
á³ò, à ¿õ ïîíàä ÷îòèðè äåñÿòêè,
êîëèâàºòüñÿ â³ä 800 äî 8 òèñ. ãðí.
Âèðó÷åí³ êîøòè ñïðÿìóþòü íà
áóä³âíèöòâî êîòåäæíîãî ì³ñòå÷êà
â ²ðïåí³. Ó 12 áóäèíî÷êàõ ñ³ìåé-
íîãî òèïó æèòèìóòü âñèíîâëåí³
ä³òè-ñèðîòè. Ðàéîííà âëàäà ïëà-
íóº ðîçïî÷àòè ñïîðóäæåííÿ ì³ñ-
òå÷êà íàñòóïíîãî ðîêó
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ОВНИ
Тримайте язи за з бами, аби не

бов н ти зайво о, з’ясов ючи стос н-
и з бла овірними. Кин те спересердя
слово матиме фатальні наслід и. По-
трібно не терориз вати половин , а
зміцнювати шлюбні стос н и висо и-
ми поч ттями. Поставте їхні інтереси
на перше місце, пле аючи в собі бла-
ородні пориви. Обов’яз ово переві-
ряйте достовірність інформаційних
джерел. Водіям слід б ти обережними
за ермом.

ТЕЛЬЦІ
А тивно дбайте про здоров’я, не пе-

ревантаж йте себе роботою, аняючись
за висо ими заробіт ами та створюючи
“плідне” тло для хвороб. На давньом
романтичном захопленні (що майже
пере оріло) не заци люйтеся, а в лю-
чайтеся пош и нових др зів. Ви, без-
с мнівно, здатні на самовіддане охан-
ня, і цей ба атий досвід не зни не в ні-
ди, а навпа и, прима нітить доленос-

но о с п тни а, з я им і поділитеся тим
безцінним с арбом і разом станете
щасливими.

БЛИЗНЯТА
Події тижня запро рамовані арміч-

но. Не натворіть з аряч д рниць,
приймаючи завдя и шаленом темпе-
рамент відповідальні рішення стосов-
но особисто о життя. Я що потерпаєте
від нерозділено о охання, не впадай-
те відчай, перетерпіть, не все та дра-
матично, я вам здається. Розберіть-
ся в собі, можливо, вн трішні пробле-
ми і є перепоною на шлях до омпро-
міс ? Тіль и тоді з олодніле від бра
любові ваше серце і знайде втіх по-
ряд з обранцем.

РАКИ
Ви відмінний фахівець. Тож зміна

висо о о ерівництва не повинна вас
наля ати, ос іль и працювати здатні
за іль ох, спішно тя н чи віз обо-
в’яз ів. Роботодавці теж не обража-
ють, а щедро платять, ідно оцінюючи
ваш пол м’яний тр довий ент зіазм та
ва омий внесо оле тивні наб т и.
Генер йте ідеї, під аз йте іншим, дис-
т йте, аби дійти спільної точ и зор

в ділових непороз міннях, а оловне,
не ображайтеся, не нехт йте, а орієн-
т йтеся на ч жі за важення та пере о-
нання, бо саме в них за ладено зер-
но істини.

ЛЕВИ
Ваша чарівність не в’яне, а б яє пиш-

ним цвітом, мил ючи о о, дар ючи всім
радість. Нині передбачається ба ато по-
їздо , відряджень, дале их мандріво .
Зміна нав олишньо о ландшафт пози-
тивно вплине на самопоч ття, зарядить
романтичним ент зіазмом. Пост пово
відмирає те, до чо овипри ипілид шею
і що є власниць им інстин том, я ий не-
айно потрібно знеш одити. Саме тоді
матимете все, що вам потрібно: любов,
се с, роші.

ДІВИ
Події,щороз ортатим ться на ар’єр-

них теренах, вам не підвладні. Можлива
зміна ерівництва, тож оли постане пи-
тання оплати, домовляйтеся диплома-
тично, виставляючи свої вимо и. За ла-
даєте фінансове підґр нтя на майб тній
рі . Робоча оманда— це святе, а точні-
ше, ваш ло омотив, я ий і вивезе до ом-
ріянихвершин.Др жітьз оле ами,діліть-
ся фаховим досвідом, йо о вас, хоч
реблю ати, і він не повинен марно пе-
ре оріти бездіяльності, а принести о-
ристь соці м .

ТЕРЕЗИ
На арт поставлено стабільність

шлюбних та ділових взаємин. Таємні
зв’яз имож тьб тирозсе реченими.По-

водьтеся та товно, непред’являйтенад-
мірних претензій с п тни ам, ліпшеобе-
ріть рольспостері ача.Манеравашої по-
ведін и впливатиме на свідомість ото-
чення. Втім, рейтин вас нівро , тож
ожне м дре слово, посіяне в ч жих д -
шах, проростатиме сходами ділових
звершень. На сл жбі нама айтеся лови-
ти “ айф” від тр дово о процес , тоді
збережете здоров’я і не б дете цапом-
відб вайлом, в ролі я о о ви переб ва-
єте останнім часом.

СКОРПІОНИ
При от йтеся до перт рбацій в сл ж-

бовій сфері, де вам відведено роль та-
ємно о оординатора, і за мови спіш-
них дипломатичних пере оворів можете
зірвати арний фінансовий ш. В оселі
займітьсядизайнерсь иммистецтвом.А
любов партнерів, що зі ріває ваше сер-
це, станенайліпшимстим ломдляство-
рення свят ової атмосфери. Проб дить
романтичний д х, перетворивши вас на
блис чо о оханця. Життя— є ра, а ви
режисер і а тор том дійстві! Це ар-
мічний орієнтир для вас цьом році.
Пам’ятаєте?...

СТРІЛЬЦІ
Останнім часом, зосередившись на

ар’єрній онці, еть занедбали сердеч-
ні справи. Чи не та ?.. Доля б’є на спо-
лох і вима ає не айно змінити орієнти-
ри на шлях особисто о щастя, що за-
ріс б р’яном. Родина, охані заче али-
ся на ваш т рбот , ніжність, лас . На-
дол ж йте з аяне, небесні ан ели р ж-
ляють поряд, опі ючись вашим щас-
тям. Саме в армонійном союзі д хов-
на сила і вн трішні раса проявляться
сповна.

КОЗОРОГИ
Опиняться на ретроспе тивній хвилі.

Мин ле, що м лом осіло в пам’яті, зно-
в на адає про себе, спрово вавши
свар и в домі. Але то всьо о лише плід
навіювань та самона р ч вань, домо-
чадці вас люблять. Чи ви цьо о не від-
ч ваєте? І оді істери . Поважайте їхні
ідеали та подобання, не тираньте ри-
ти ою та настановами, і більше час
приділяйте теплим, зад шевним роз-
мовам з людьми на різні теми. Я що
під ачало здоров’я, то си нал, на опи-
чення стресів від нелюбимої роботи.

ВОДОЛІЇ
Тижденьвидастьсяд жемет шливим:

спіл вання, знайомства, орот і та да-
ле і поїзд и заповнять весь вільний час.
Вижитиметеповно ровнимб ттям, роз-
правивши рила, задовольняючи інтеле -
т альний та інформаційний олод. Парт-
нерсь і стос н и роз вітн ть взаємними
симпатіями, се с альнийпотя посилить-
ся. Хібащо допі атиме бра рошей, ос-
іль и бажання і можливості дещо роз-
баланс валися. То доля привчає до
с ромних запитів, аби ви не на опич ва-
ли бор ів і з сіма вчасно розплач вали-
ся.

РИБИ
Прибор айте амбіції, то біси , що

пс є мирні взаємини з ерівництвом,
завдає при рощів домочадцям. Аби не
вдаватися в райнощі, старайтеся пра-
вильно оцінити власні сили і можливо-
сті, тоді с андальні е сцеси вам не за-
рож ють. Шт рм ар’єрних вершин
розпалі, варто триматися ділово о о-
ле тив , др жити з шефом, я ий при-
хильний до вас, тоді отримаєте бажа-
н добре оплач ван посад . На осо-
бистих теренах все ч дово, посилить-
ся се с альний потенціал. Тож, за-
в’язавши пристрасний роман, ви змо-
жете протя ом ро триматися на ре-
бені насолод

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА,

астроло
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ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАТАГРУП"
(ЄДРПОУ 31720260; місцезнаходження:

03005, м. Київ, в л. Смоленсь а, 31-33)
повідомляє про проведення за альних зборів а ціонерів товариства,
я і відб д ться 20 листопада 2007 ро о 10.00 за зазначеним

місцезнаходженням товариства
з наст пним поряд ом денним:

1. За інчення реор анізації шляхом приєднання Товариства з обмеженою
відповідальністю "На ово-Виробниче підприємство Євпаторіятеле ом",
Товариства з обмеженою відповідальністю “Гєліос", Товариства з обмеженою
відповідальністю “Фота ом'' до Товариства. Затвердження передавальних
а тів.

2. Збільшення стат тно о апітал Товариства зв'яз з приєднанням
Товариства з обмеженою відповідальністю "На ово-виробниче підприємство
Євпаторіятеле ом", Товариства з обмеженою відповідальністю "Гєліос",
Товариства з обмеженою відповідальністю "Фота ом" та здійснення реєстрації
додат ово о вип с а цій.

3. Затвердження стат т Товариства новій реда ції.

Реєстрація часни ів за альних зборів а ціонерів здійснюватиметься
20 листопада 2007 ро з 9.00 до 9.50, за адресою: 03005, м. Київ, в л.
Смоленсь а, 31-33.

Довід и за телефонами: 538-00-08, 538-00-07 (фа с), 538-00-38.

Інформація, що надасться відповідно до статті 40 За он У раїни
"Про осподарсь і товариства":

Стат тний апітал ЗАТ "ДАТАГРУП" збільш ється зв'яз з реор анізацією
Товариства з обмеженою відповідальністю "На ово-виробниче підприємство
ЄвпаторІятеле ом", Товариства з обмеженою відповідальністю "Гєліос",
Товариства з обмеженою відповідальністю "Фота ом" шляхом приєднання, на
2 450 000,00 ривень до розмір 10 460 750,00 ривень.

Стат тний апітал товариства збільш ється шляхом додат ово о вип с
простих іменних а цій іль ості 98 000 шт номінальною вартістю 25 ривень
за 1 а цію. За альна номінальна вартість додат ово о вип с - 2 450 000,00
ривень. Форма існ вання а цій -бездо ментарна. Номінальна вартість а цій
товариства не змінюється. Додат ово вип щені а ції підля ають обмін часни ам
на част и стат тних апіталах Товариства з обмеженою відповідальністю
"На ово-ниробниче підприємство Євпаторіятеле ом", Товариства з обмеженою
відповідальністю “Гєліос", Товариства з обмеженою відповідальністю "Фота ом".
У випад вини нення збит ів, останні б д ть відш одовані а ціонерам товариства
поряд , що встановлений чинним за онодавством на підставі рішення

за альних зборів а ціонерів.
Прое т змін до стат т наст пній реда ції:

П н т 1.4 стат т товариства доповнити словами:
“Товариства з обмеженою відповідальністю "На ово-виробниче підприємство

Євпаторіятеле ом" (ідентифі аційний од 32519006; місцезнаходження: 907408,
АР Крим, м. Євпаторія, в л. Дзержинсь о о, б. 21), Товариства з обмеженою
відповідальністю "Гєліос" (ідентифі аційний од 32654530; місцезнаходження:
18023, Чер ась а обл., м. Чер аси, в л. Одесь а, 8), Товариства з обмеженою
відповідальністю "Фота ом" (ідентифі аційний од 20135788; місцезнаходження:
43023, Волинсь а обл., м. Л ць , в л, Карбишева, 2, А)".

П н т 6.1. стат т ви ласти наст пній реда ції:
“6.1. Для здійснення Товариством осподарсь ої діяльності, забезпечення

ви онання ним своїх зобов'язань та встановлення обся орпоративних прав
часни ів в Товаристві створюється стат тний апітал, я ий с ладає 10 460 750,00
(десять мільйонів чотириста шістдесят тисяч сімсот п'ятдесят) ривень, я ий
розділений на 418 430 (чотириста вісімнадцять тисяч чотириста тридцять) шт
простих іменних а цій номінальною вартістю 25,00 ривні ожна.

Стат тний апітал поділяється між а ціонерами Товариства відповідно до
а цій, я і їм належать".

З матеріалами, що пов'язані з поряд ом денним зборів, можна ознайомитись
за місцезнаходженням товариства. А ціонери товариства мають право вносити
свої пропозиції щодо поряд денно о зборів не пізніше я за 30 днів до їх
с ли ання. Всі пропозиції направляються письмовом ви ляді поштою за
місцезнаходженням товариства.

Головне правління з питань взаємодії
з засобами масової інформації та зв'яз ів з ромадсь істю

ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення ва антної посади державно о сл жбовця:

Начальни а правління з питань взаємодії із засобами масової інформації .

Вимо и до андидатів:
- вища освіта за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста;
- знання раїнсь ої мови;
- знання та володіння па етом про рам Microsoft office (Word, Excel);
- досвід роботи сфері взаємодії із засобами масової інформації та

ни овидавничої справи, знання нормативно-правової бази У раїни.

До менти для часті он рсі приймаються протя ом місяця з дня
оп блі вання о олошення за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 44, онта тний
телефон 278-19-73.

Голосіївсь ий районний с д
м. Києва ви ли ає в я ості
відповідача Боб ов Ірин
Оле сандрівн по цивільній
справі за позовом ВАТ
"У ртеле ом" до Боб ової Ірини
Оле сандрівни про стя нення
забор ованості.
С дове засідання призначене
на 8 жовтня 2007 ро о 9.30 за
адресою: м. Київ, в л. Потєхіна,
14-а, аб. 19. Просимо
забезпечити Ваш яв або
Вашо о представни а, або
направити на адрес с д свої
письмові пояснення по с ті
позовних. В разі неяв и справа
б де роз лядатись ваш
відс тність з винесенням
заочно о рішення по справі.

Про ви ли в с д Белановича Валерія
Федоровича. У провадженні
Шевчен івсь о о районно о с д
м.Києва знаходиться цивільна
справа №2-3379/07 за позовом ВАТ
"У ртеле ом" до Белановича В.Ф.
про стя нення с ми забор ованості
за посл и еле трозв'яз . Роз ляд
справи повторно призначено на
25.09.07 о 10.00 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 Белановича
Валерія Федоровича с дове
засідання в я ості відповідача.
Яв а в с дове засідання обов'яз ова,
разі неяв и справ б де роз лян то
ваш відс тність.

С ддя Коваль М.П.

До Господарсь о о с д
м. Києва (в л. Б. Хмель-
ниць о о, 44) ви ли ається
в я ості відповідача Това-
риство з обмеженою від-
повідальністю "У раїна
Житло-сервіс" (Київ, Кра-
івсь а, 3) за позовом
Інстит т "НДІпрое т-
ре онстр ція", засідання
відб деться 03.10.07 о 10.40
імн. 24.

Солом'янсь ий районний с д
м. Києва (м. Київ, в л.
М. Кривоноса, 25, аб. 28)
ви ли ає на 17.30 27 вересня
2007 ро Сидоров Ірин
Анатоліївн я відповідача
цивільній справі № 2-3181/07 на
позовом Сидорова Андрія
Гри оровича до Сидорової Ірини
Анатоліївни про розірвання
шлюб .

Святошинсь ий районний с д м. Києва
/в л. Жилянсь а, 142/ зв'яз з роз лядом
справи за позовом Золотар Тетяни
Йосипівни до Золотар Ві тора
Володимировича про визнання та им, що
втравив право орист вання жилим
приміщенням, ви ли ає відповідача
Золотар Ві тора Володимировича в с дове
засідання на 5.10.2007р. на 9.00 та
повідомляє, що в разі неяв и справа б де
роз лян та йо о відс тність.

Святошинсь ий районний с д м. Києва
(03148, м. Київ, в л. Я ба Коласа, 25-А,
аб. № 4) повідомляє, що 18.09.2007 ро
Святошинсь им районним с дом м. Києва
прийнято рішення по справі за позовом
Мара шевої Ірини Володимирівни, Піпота
Валерія Всеволодовича до Забольсь ої
Алли Сер іївни, Забольсь о о Дмитра
Володимировича, 3-тя особа; Сл жба
справах неповнолітніх Святошинсь ої РДА
м. Києва про позбавлення бать івсь их
прав, стя нення аліментів та призначення
опі и, я им позовні вимо и задоволено.

Деснянсь ий райс д м. Києва
ви ли ає Климен о Наталію Іванівн ,
я а проживала за адресою: м. Київ,
в л Рад нсь а, 9, в. 99, в я ості
відповідача по цив. справі за
позовом КП УЗН Деснянсь о о р-н
до Климен о Н.І. про виселення в
с дове засідання, я е призначене на
27.09.2007 на 12.00 за адресою:
м. Київ, пр.Мая овсь о о, 5-в, аб. 11.

Оболонсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає р. Солодовичен а Ми ол
Федоровича, я ом необхідно 28.09.2007
ро о 8.10 з'явитись до Оболонсь о о
районно о с д м. Києва за адресою:
м. Київ, в л. Тимошен а, 2-є, аб. 16 в
я ості відповідача для часті роз ляді
цивільної справи за позовом Добрової Алли
Петрівни до Солодовичен а Ми оли
Федоровича про стя нення збит ів та
моральної ш оди, завданої внаслідо ДТП.
Наслід и неяв и в с дове засідання особи,
я а бере часть справі, передбаченні
ст.ст. 169, 170 ЦПК У раїни, ст.185-3 КпАП
У раїни.

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

"Телерадіо омпанія "Інтервідео-Київ"
ЗАТ "Телерадіо омпанія "Інтервідео-Київ" повідомляє про с ли ання За альних зборів

а ціонерів, я і відб д ться 09 листопада 2007 ро о 15.00 за адресою:
м. Київ, в л. Дмитрівсь а, 30, 7-й поверх.

Порядо денний:
1. Про зміни в с ладі ор анів правління Товариства.
2. Про переведення бездо ментарн форм вип с іменних а цій, вип щених до ментарній формі.
3. Про внесення змін та доповнень до стат т Товариства.
4. Про внесення змін та доповнень до Реда ційно о стат т Товариства.
5. Про затвердження істотних мов од щодо відч ження майна Товариства на с м , що становить п'ятдесят і

більше відсот ів балансової вартості майна Товариства станом на останню звітн дат .
6. Про передач ведення реєстр власни ів іменних цінних паперів Товариства незалежном реєстратор .

Реєстрація а ціонерів б де проводитися в день проведення За альних зборів а ціонерів з 14.30 до 14.50.

Учасни за альних зборів а ціонерів необхідно мати при собі:
- до мент, що посвідч є особ ;
- для представни ів а ціонерів - дор чення на право часті зборах, оформлене відповідності до чинно о

за онодавства.

А ціонери мож ть ознайомитися з матеріалами стосовно питань поряд денно о та отримати додат ов
інформацію за адресою: У раїна, м. Київ, в л. Дмитрівсь а, 30, тел. 207-03-03.

Генеральний дире тор ЗАТ "Телерадіо омпанія "Інтервідео-Київ"

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

Від рите а ціонерне товариство "Київтелемонтаж" повідомляє про с ли ання За альних зборів
а ціонерів, я і відб д ться 09 листопада 2007 ро о 16.00 за адресою:

м. Київ, в л. Дмитрівсь а, 30, 7-й поверх.

Порядо денний:
1. Про зміни в с ладі ор анів правління Товариства.
2. Про переведення бездо ментарн форм вип с іменних а цій, вип щених до ментарній формі.
3. Про внесення змін та доповнень до стат т Товариства.
4. Про внесення змін та доповнень до Реда ційно о стат т Товариства.
5. Про затвердження істотних мов од щодо відч ження майна Товариства на с м , що становить п'ятдесят і

більше відсот ів балансової вартості майна Товариства станом на останню звітн дат .
6. Про передач ведення реєстр власни ів іменних цінних паперів Товариства незалежном реєстратор .

Реєстрація а ціонерів б де проводитися в день проведення За альних зборів а ціонерів з 15.30 до 15.50.

Учасни за альних зборів а ціонерів необхідно мати при собі:
- до мент, що посвідч є особ ;
- для представни ів а ціонерів - дор чення на право часті зборах, оформлене відповідності до чинно о

за онодавства.

А ціонери мож ть ознайомитися з матеріалами стосовно питань поряд денно о та отримати додат ов
інформацію за адресою: У раїна, м. Київ, в л. Дмитрівсь а, 30, тел. 207-03-03.

Генеральний дире тор ВАТ “Київтелемонтаж"

ТОВ "Авс-Інвест"
повідомляє про с ли ання 07 листопада 2007 ро позачер ових
за альних зборів а ціонерів ВАТ "Е спериментальний завод
залізобетонних шпал”, я і відб д ться о 15.00 за адресою:
м.Київ, проспе т Відрадний, 52. Почато реєстрації о 14.45

Порядо денний:
1. Переобрання спостережної ради ВАТ "Е спериментальний завод залізо-

бетонних шпал” .
2. Переобрання ревізійної омісії ВАТ "Е спериментальний завод залізобетонних

шпал”.
3. Переобрання правління ВАТ "Е спериментальний завод залізобетонних шпал”.
4. Зміни та доповнення до стат т ВАТ "Е спериментальний завод залізобетонних

шпал”.
5. Затвердження ново о реєстратора та передача ведення реєстр власни ів

іменних цінних паперів ВАТ "Е спериментальний завод залізобетонних шпал”
новом реєстратор .

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Оранта-У раїна",

од ЄДРПОУ 32249035, юридична адреса:
01201, м. Київ, в л. М. Гр шевсь о о, б д. 34/1, .1

На підставі рішення за альних зборів часни ів від 14.09.2007 ро
№ 1/07 про припинення діяльності о олош є про лі відацію.
Претензії Товариством з обмеженою відповідальністю "Оранта-У раїна"

приймаються письмовій формі за юридичною адресою протя ом двох
місяців з момент п блі ації о олошення.

Телефон (8044) 537-58-52

Солом'янсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що
роз ляд справи за позовом А ціонерно о омерційно о бан
"ТАС-Комерцбан " до Жихарєва Оле а Геннадійовича про
стя нення забор ованості призначено на 08 жовтня 2007 ро
на 11.00 в приміщенні с д (03113, м. Київ, в л. Ш това, 1,
аб. 22) під олов ванням с дді Кізюн Л.І. У с дове засідання
ви ли ається відповідач Жихарєв Оле Геннадійович.

Оболонсь ий районний с д м.Києва ви ли ає За рите а ціонерне товариство
"Спільне раїнсь о-бол арсь е підприємство "Бо дан" я ості відповідача по
цивільній справі № 2-4757/07 за позовом Чихман Юрія Петровича до За рито о
а ціонерно о товариства "Спільне раїнсь о-бол арсь е підприємство "Бо дан"
про розірвання до овор та стя нення оштів, сл хання справи відб деться
04.10.2007 ро о 10.30 в приміщенні с д за адресою: 04212, м.Київ,
в л.Тимошен а, 2-є, аб.18. Адреса с д : м. Київ, в л. Тимошен а, 2-Є, аб. 18,
с ддя Борисова О.В. У разі та неповідомлення с д про причини неяв и в с дове
засідання справа б де роз лян та за Вашої відс тності за наявними справі
до азами відповідно до ст. 169 ЦПК У раїни.

Господарсь ий с д м. Києва (01030, м. Київ, в л.
Б. Хмельниць о о, 44-б, тел. 230-31-34) 01 жовтня 2007 ро
о 10.50 роз лядатиме справ за позовом ВАТ "Бан омзв'язо "
до Департамент рес рсно о забезпечення Міністерства
вн трішніх справ У раїни про стя нення з Департамент
рес рсно о забезпечення Міністерства вн трішніх справ У раїни
основно о бор в с мі 0,59 оп., пені - 58 255,05 рн, 3%
річних - 20561,01 рн, інфляційних збит ів в с мі 40604,40 рн
з підстав неналежно о ви онання останнім своїх зобов'язань
по До овор № 4/389 від 01.11.06 ро .
Яв а сторін обов'яз ова.

Солом'янсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що
08.10.2007 ро об 11.30 відб деться роз ляд цивільної справи
за позовом АКБ “Інте рал” до Вишневсь ої Наталії Гри орівни
про стя нення забор ованості. Роз ляд справи відб деться за
адресою: м.Київ, в л. Ш това, 1, . 16, під олов ванням с дді
Ма хи А.А. В с дове засідання ви ли ається відповідач
Вишневсь а Наталія Гри орівна, м. Київ, в л. Умансь а, 31,
орп. 2, в. 89. В разі вашої неяв и справ б де роз лян то без
вашої часті.

Солом'янсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що

08.10.2007 ро об 11.45 відб деться роз ляд цивільної справи

за позовом АКБ “Інте рал” до Ложні ової Ірини Ві торівни про

стя нення забор ованості. Роз ляд справи відб деться за

адресою: м.Київ, в л. Ш това, 1, . 16, під олов ванням с дді

Ма хи А.А. В с дове засідання ви ли ається відповідач

Ложні ова Ірина Ві торівна, м. Київ, в л. Патріотів, 98, в. 159.

В разі вашої неяв и справ б де роз лян то без вашої часті.

ТОВ "СП АВЕК-Сонора" повідомляє, що сл хання

справи за позовом до ТОВ "У ртара-Транс"

відб деться 02.10.2007 р. о 10.55 Госпо-

дарсь ом С ді міста Києва за адресою:

м.Київ, в л. Б.Хмельниць о о, 44-Б.

Сл хання по Справі № 13/260 відб деться 05.10.07 р.
о 10.10. Господарсь ий с д м. Києва, в л.
Б. Хмельниць о о, 44-Б, Позивач — ДП КУМ І Б,
Відповідач — ТОВ спільне німець о-британо-
раїнсь е підприємство "Транс азб д”.

Голосіївсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Воїнов Олен В'ячеславівн
в я ості відповідача в с дове засідання по справі за позовом Б ра Інна
Про опівна до Воїнової Олени В'ячеславівни та Відділ ромадянства, іммі рації
та реєстрації фізичних осіб Голосіївсь о о РУГУ МВС, третя особа: Воїнов
Вадим Михайлович про визнання особи та ою, що втратила право на
орист вання жилим приміщенням, виселення та зняття з реєстраційно о
облі , що відб деться в приміщенні с д за адресою: 03027, м. Київ, в л.
Пол овни а Потєхіна, б д. 14-а, аб. № 1 08.10.2007р. о 15.00. В разі її неяв и
на в азане с дове засідання с д роз лядатиме справ без її часті.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

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

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

Оболонсь ий районний с д м.Києва ви ли ає я відповідача Г дзь
Р слана Ми олайовича по цивільній справі № 2-2412/07 за позовом Г дзь
Галини Данилівні до Г дзь Р слана Ми олайовича, 3-я особа Ор ан опі и
та пі л вання Борівсь ої селищної ради про визначення місця проживання
дитини в с дове засідання на 15 жовтня 2007 ро на 14.00. Адреса с д :
м.Київ, в л.Тимошен а, 2-є, аб.19, с ддя Поліщ Н.В. В разі неяв и,
справ б де роз лян то відс тності нез'явившихся осіб.



Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Ó á³ëüøîñò³ öåíòðàëüíèõ, Îäåñüê³é,
Ìèêîëà¿âñüê³é, Ñóìñüê³é, Õàðê³âñüê³é îáëàñòÿõ ÷àñîì äîù³, ì³ñ-
öÿìè ñèëüí³ äîù³, îêðåì³ ãðîçè. Íà ðåøò³ òåðèòîð³¿ ïåðåâàæíî
áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 7—12 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+13...+18°Ñ, âíî÷³ +10...+15°Ñ; â Êðèìó äî +28°Ñ; â Êàðïàòàõ
âäåíü +9...+14°Ñ, âíî÷³ 0...-2°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íî-çà-
õ³äíèé, 7—12 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü áëèçüêî +15°Ñ, âíî÷³
+6...+8°Ñ
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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 3283

1166 ННААООССТТААННООКК Хрещатик  21 вересня 2007

Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У серед в си арном домі Pleasure cafe зібрались
представни и шо -бізнес , аби за допомо ою вистав-
и фото рафій Андрія Шелд нова з адати, я їм ри-
лось т т під йо о об'є тивом рі том . Для почат ів-
ців від рили си арн ш ол , дире тором отрої обра-
ли Мар о Січ ар. Розважала п блі р па "Чотири
оролі".

Ó ñåðåäó Pleasure cafe áóëî âùåíò íàïîâíåíå ç³ðêàìè øîó-á³çíå-
ñó, ÿê³ óòîïàëè â á³ëîìó äèìó ñèãàð. Âñ³ âîíè ïðèéøëè çãàäàòè, ÿê³
ñèãàðè êóðèëè ð³ê òîìó. Äîïîìîãëà ¿ì öå çðîáèòè ôîòîâèñòàâêà Àí-
äð³ÿ Øåëäóíîâà, ÿêèé â³äçíÿâ ³ç ñèãàðàìè ãîñòåé âå÷³ðêè ìèíóëî-
ãî ðîêó. Àáè â³äñâÿòêóâàòè çóñòð³÷ îï³ñëÿ ö³ëîãî ðîêó, îðãàí³çàòî-
ðè âå÷³ðêè íà îäèí âå÷³ð âëàøòóâàëè ñèãàðíó øêîëó, äèðåêòîðîì
ÿêî¿ ïðèçíà÷èëè Ìàðãî Ñ³÷êàð, à çàâó÷åì ³ç íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè —
Â³îëó Ê³ì. Ùîïðàâäà, áóâ ³ óÿâíèé çàâãîñï, íà ÿêîãî ñïèñàëè áðàê
êîíüÿêó äëÿ ãîñòåé âå÷îðà, çàâåëèêèé íàòîâï ³ âèá³ðêîâó ïðèñóò-
í³ñòü çàïðîøåíèõ. Ùîá ÿêîñü ðîçâàæèòè ðîçñëàáëåíó ïóáë³êó, âå-
äó÷à âå÷³ðêè, ÿêà ñâî¿ìè îêóëÿðàìè òà ñòðîãèì êîñòþìîì ìàëà íà-
ãàäóâàòè çëó â÷èòåëüêó, ë³çëà äî ãîñòåé ³ç çàïèòàííÿìè ïðî õüþì³-
äîðè, ã³ëüéîòèíè òà ³íøå ñèãàðíå ïðèëàääÿ. Íàéæâàâ³øèìè âèÿâè-
ëèñÿ õëîïö³ ç ãóðòó “×îòèðè êîðîë³”, ³ íàâ³òü ¿õíº çàï³çíåííÿ íå çà-
âàäèëî ¿ì ÷àñò³øå çà ³íøèõ âèõîäèòè íà ñöåíó, àëå íå äëÿ òîãî, ùîá
ïîñï³âàòè. Âîíè ç ðàä³ñòþ âðàæàëè ñâî¿ìè çíàííÿìè ïðî áàòüê³â-
ùèíó ñèãàð, êðè÷à÷è íà âåñü çàë: “Êóáà, Êóáà!”. ²ç íèìè êîíêóðó-
âàâ äèðåêòîð âèäàííÿ “Ïàïàðàö³” Âàë³ä Àðôóø, ÿêîãî âèçíàëè íàé-
êðàùèì çíàâöåì ñèãàðíîãî åòèêåòó. “Àâ³àòîðè” ²ãîð Âîºâóöüêèé òà
Àíäð³é Ñòîðîæ âèÿâèëèñÿ ñêðîìí³øèìè — âåñü âå÷³ð âîíè ðîçâà-
æàëè ÷àð³âíó âåäó÷ó “Ñâ³òñüêèõ õðîí³ê” Ìàðèñþ Ãîðîáåöü, ëèøå
³íîä³ ÷åìíî â³äâîë³êàþ÷èñü, àáè â³äïîâ³ñòè íà çàïèòàííÿ íàáðèä-
ëèâî¿ “â÷èòåëüêè”. Ïîâåñåëèòèñÿ ïðèéøëè òàêîæ Ãàð³ê Êðè÷åâ-
ñüêèé òà EL Êðàâ÷óê ó êîñóñ³, ÿêî¿ ìîäíèêó äîâåëîñÿ ïîçáàâèòèñÿ,
ùîá éîìó íàðåøò³ äàëè ñïîê³é ôîòîãðàôè. Äî êóðèëüíîãî êëàñó
çàïèñàâñÿ ³ Îëåêñàíäð Ï³êàëîâ ³ç “95 êâàðòàëó”, ÿêèé óñàì³òíèâñÿ
ç äðóçÿìè çà ñòîëèêîì ó êóòî÷êó. Ëèøå îäíîãî ðàçó éîãî çáóäèëè
ñâî¿ìè ³íñòðóìåíòàìè áàðàáàíùèö³ ó ï³îíåðñüêèõ êðàâàòêàõ òà ì³-
í³-ñï³äíèöÿõ 

Павло Підопри ора, PR-менеджер Тіни Кароль:
— Ви знаєте, ми аполітичні, і нічо о з привод полі-

ти и від імені Тіни Кароль я не омент ватим .

Ілля Чич ан, х дожни :
— А чи б ла вона в моді оли-неб дь? Я в принципі

в політиці не розбираюсь. Для мене що Ющен о, що
Тимошен о, що Май л Дже сон, що Мадонна одне й
теж. Для мене політи а модною ні оли і не б ла.

Ві тор С ратівсь ий, режисер:
— А в нашій раїні політи а в мод і не входила. В

нашій раїні політи и немає, нас один бр д!

Катя Chili,
співач а:
— Та виходить, том що одні ес ізи та обіцян и, та

розмови, отрі подразнюють. Хоча б один рез льтат
для різноманітності.

Володимир Зеленсь ий, э с- авеенни
і телевед чий:
— Д же важ о відповісти на це запитання. Знаєте,

я є речі, я і д же модні, але д же набридли. Тобто, я
це назвав би та : політи а — це д же модний напря-
мо , отрий ще дов о може переб вати модним, але
отрий же всім добряче набрид.

×è âèõîäèòü ïîë³òèêà ç ìîäè?

Äëÿ òèõ, õòî ò³ëüêè
â÷èòüñÿ êóðèòè
Ìàðãàðèòà Ñ³÷êàð òà Â³îëà Ê³ì 
íàâ÷èëè åòèêåòó êóð³ííÿ ñèãàð ñâî¿õ äðóç³â

Ïîë³òèêà âèõîäèòü
ç ìîäè
ªâðîïó ö³êàâèòü ñòèëü æèòòÿ, à íå âèáîðè

Зір ам довелося пройти с вор ш ол ріння си ар

Ùå äî ïî÷àòêó ïîêàçó ãîëîâ-
íèé ðåäàêòîð îäíîãî ç íàéâ³äî-
ì³øèõ æóðíàë³â ó ñâ³ò³ ñòèëþ
Collezioni Uomo Àëåññàíäðî
Ôåððàð³ ïîÿñíèâ “Õðåùàòèêó”
ñâîþ äîñèòü íåî÷³êóâàíó ïðè-
ñóòí³ñòü â Óêðà¿í³. “ß âæå ð³ê
ñï³âïðàöþþ ç Damat Tween ADV
ÿê ñòèë³ñò. À â Óêðà¿í³ òàê øâèä-
êî ðîçâèâàºòüñÿ ìîäíà ³íäóñòð³ÿ,

ùî ÿ íå ì³ã íå ïðè¿õàòè”,— ðîç-
ïîâ³â Àëåññàíäðî Ôåððàð³.

Íàéìîäí³øèìè ºâðîïåéñüêè-
ìè ïîë³òèêàìè â³í ââàæàº åêñ-
ïðåì’ºðà Âåëèêîáðèòàí³¿ Òîí³
Áëåðà òà ïðåçèäåíòà Ôðàíö³¿ Í³-
êîëÿ Ñàðêîç³. Ïðîòå â³äçíà÷èâ,
ùî ñàì ìàéæå çîâñ³ì àïîë³òè÷-
íèé. “Íèí³ íå âñ³ì ïîäîáàºòüñÿ
âëàäà, òîìó ëþäè òðîøêè ðåàãó-

þòü. Â ²òàë³¿ òà Ôðàíö³¿ âæå äàâ-
íî íå ö³êàâëÿòüñÿ ïîë³òèêîþ,
ìîäà ïðîõîäèòü”,— ðîçïîâ³â ãî-
ëîâíèé ðåäàêòîð Collezioni Uo-
mo Ôåððàð³.

Íà ïîä³óì³ Damat ïðåäñòàâè-
ëè îñ³ííüî-çèìîâó êîëåêö³þ.
Îñíîâíèìè êîëüîðàìè ñòàëè
÷îðíèé, àíòðàöèò òà áëàêèòü.

Îñ³íüî-çèìîâà êîëåêö³ÿ ADV
ñòâîðåíà äëÿ àêòèâíèõ ÷îëîâ³-
ê³â. ¯¿ ô³øêîþ ñòàëè êóðòêè ç³
çì³ííèìè êîì³ðàìè òà ðóêàâà-
ìè.

Áðåíä Tween ïðåçåíòóâàâ øê³-
ðÿíèé îäÿã ç âèøèâêàìè òà
áëèñêàâêè. Êîñòþìè òà ñîðî÷êè
Tween ïîâòîðþþòü ôîðìó ò³ëà ³
ìàþòü âóçüêèé êð³é, ó öüîìó ñå-
çîí³ áðþêè òàêîæ äåùî ïîâóæ-
÷àëè 
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Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора в Києві вперше презент вали відомий Європі
та на Близь ом Сході чоловічий бренд Damat Tween
ADV. Головний реда тор італійсь о о ж рнал Collezioni
Uomo Алессандро Феррарі вист пив я стиліст. По аз
мар и, ор анізований Ukrainian Fashion Week, від рив
модний сезон в У раїні.

Алессандро Феррарі бачить вели ий потенціал иївсь ій моді, а не політиці


