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НА ЛУНУ
ПРОЛИЛИ СВІТЛО
Співа Alex Luna представив
онцертн про рам
в Arena Night Club

Êè¿â áåç ñòèõ³¿
Ó ñòîëèö³ ñòâîðåíî îïåðàòèâíèé øòàá áîðîòüáè 
ç ïðèðîäíèì ëèõîì

Ó÷îðà ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòè-
êó”, ùî â³í ðîçïîðÿäèâñÿ íåâ³ä-
êëàäíî ñòâîðèòè îïåðàòèâíèé
øòàá áîðîòüáè ç ïðèðîäíîþ ñòè-
õ³ºþ. Çà ñëîâàìè ì³ñüêîãî ãîëîâè,
÷åðåç ïîãîäí³ óìîâè â Óêðà¿í³
ïðîòÿãîì îñòàííüî¿ äîáè çíåñ-
òðóìëåíî ïîíàä 200 íàñåëåíèõ
ïóíêò³â, ³ íà ñüîãîäí³ ãîëîâíèì
çàâäàííÿì êè¿âñüêî¿ ìåð³¿ º íåäî-
ïóùåííÿ òàêî¿ ñèòóàö³¿ â Êèºâ³.

“Çà ìî¿ì äîðó÷åííÿì, êð³ì îïå-

ðàòèâíîãî øòàáó ïðè ÊÌÄÀ, òàê³
æ øòàáè ïîâèíí³ áóòè ñòâîðåí³ â
êîæíîìó ðàéîí³ ñòîëèö³. Çàâäàí-
íÿì îïåðàòèâíèõ øòàá³â áóäå â³ä-
ñòåæåííÿ îáñòàíîâêè â ðàç³ ñòèõ³¿,
çàáåçïå÷åííÿ îïåðàòèâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ñí³ãîïðèáèðàëüíîþ òåõí³-
êîþ äëÿ êîíòðîëþâàííÿ áåçïåêè
íà ñòîëè÷íèõ äîðîãàõ. Ïåðøå ìîº
ðîçïîðÿäæåííÿ îïåðàòèâíîìó
øòàáó — ïðî ìîá³ë³çàö³þ âñ³º¿ ñí³-
ãîïðèáèðàëüíî¿ òåõí³êè, ÿêî¿ â
ì³ñò³ íàë³÷óºòüñÿ á³ëüø ÿê 300 îäè-

íèöü”,— ðîçïîâ³â ìåð Êèºâà.
Çà ³íôîðìàö³ºþ ãåíåðàëüíîãî

äèðåêòîðà ÊÏ “Êè¿âàâòîäîð” Ãå-
îðã³ÿ Ãëèíñüêîãî, ì³ñòî ïîâí³ñòþ
ï³äãîòóâàëîñü äî ñòèõ³¿. “Ñüîãîäí³
âíî÷³ ïðàöþâàëè äóæå ñåðéîçíî,
ùîá óäåíü ìîæíà áóëî íîðìàëü-
íî ¿çäèòè. Âèñèïàëè ïðèáëèçíî
250 òîíí ñîë³. Íà í³÷ ìè ãîòóºìî-
ñÿ íà äðóãèé åòàï ïîñèïàííÿ ³
î÷èùåííÿ øëÿõ³â â³ä ñí³ãó, ïåðå-
ì³øàíîãî ³ç ñ³ëëþ. Íèí³ íà ðîáî-
÷èõ ì³ñöÿõ óñ³: â³ä ïåðøèõ êåð³â-
íèê³â äî ìàéñòð³â, âîä³¿â, ìåõàí³-
çàòîð³â òà ³íøèõ — óñ³ ïðàöþþòü
â ö³ëîäîáîâîìó ðåæèì³. ß îñîáèñ-
òî îá’¿õàâ óñ³ ìîñòè: Ï³âäåííèé,
Ïàòîíà, Ìîñêîâñüêèé — âñþäè
ðóõ íîðìàëüíèé. ªäèíà ïðîáëå-
ìà, ùî íåìîæëèâî î÷èùóâàòè âñþ
øèðèíó ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè, áî
ïðèïàðêîâàíî áàãàòî àâòî”,— ïî-
â³äîìèâ “Õðåùàòèêó” Ãåîðã³é
Ãëèíñüêèé.

За інчення на 2-й стор.

Ìåð ïðèçíà÷èòü
çóñòð³÷ 
ïåðåâ³çíèêàì
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé âèñòóïèâ 
ó ïðÿìîìó åôèð³ “5 êàíàëó”
Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

У п'ятницю мер Києва Леонід Черновець ий пря-
мом ефірі "5 анал " відповів на а т альні запитан-
ня иян. Серед проблем, я их тор н лися ж рналіс-
ти, б ли та і: підвищення тарифів на проїзд при-
ватних маршр т ах і онстр тивна робота Київради
зі столичною мерією.

Ó ï’ÿòíèöþ â ïðÿìîìó åô³ð³ “5 êàíàëó” Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãî-
ëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé â³äïîâ³â íà àêòóàëüí³ çàïèòàííÿ êèÿí
³ æóðíàë³ñò³â. Òîðêíóëèñÿ ³ òåìè ï³äâèùåííÿ ö³í íà ïåðåâåçåííÿ
ïàñàæèð³â. Ìåð Êèºâà çàÿâèâ, ùî ìàº íàì³ð çóñòð³òèñÿ ç ïðèâàò-
íèìè ïåðåâ³çíèêàìè äëÿ îáãîâîðåííÿ ¿õíüî¿ ³í³ö³àòèâè. “ß íå â
çàõâàò³ â³ä ïðîïîçèö³¿ ïåðåâ³çíèê³â, àëå ðîçóì³þ, ùî ö³íà íà ïàëü-
íå çðîñòàº, òîæ ³ â íèõ º ïðîáëåìè. Ìè íèí³ â³äïðàöüîâóºìî ñâ³é
âàð³àíò çóñòð³÷íèõ ïðîïîçèö³é. Çâè÷àéíî, ÿ çîáîâ’ÿçàíèé ïîãîâî-
ðèòè ç ïåðåâ³çíèêàìè”,— çàóâàæèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Íà çàïèòàííÿ, íà ñê³ëüêè ìîæëèâå òàêå ï³äâèùåííÿ, Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé ñêàçàâ, ùî íå ìîæå â³äïîâ³ñòè îäðàçó. Âîäíî÷àñ â³í
íàãîëîñèâ, ùî º ñóïðîòèâíèêîì ï³äâèùåííÿ ö³í ³, çîêðåìà, íà
òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè.

Ñåðåä ³íøîãî ãîâîðèëè ³ ïðî ïðîáëåìó çëàãîäæåíî¿ òà êîíñòðóê-
òèâíî¿ ðîáîòè Êè¿âðàäè ç³ ñòîëè÷íîþ ìåð³ºþ. “Ï³äòðèìêà Êè¿â-
ðàäè — ñòîâ³äñîòêîâà. Ò³ëüêè ôðàêö³ÿ ÁÞÒ íå ìàº âëàñíî¿ äóì-
êè, à ¿¿ ãîëîâà ïîñò³éíî ïåðåáóâàº â òåëåôîííîìó ðåæèì³ ç êèìñü
ççîâí³,— ñêàçàâ ìåð.— Òàì º áàãàòî îêðåìèõ ëþäåé, ÿê³ ïðèõî-
äÿòü äî ìåíå ³ âèñëîâëþþòü ð³çí³, çîêðåìà é õîðîø³ ïðîïîçèö³¿”.

Ì³ñüêèé ãîëîâà òàêîæ âèñëîâèâ ñâîþ äóìêó ùîäî ïåðåâèáîð³â:
“Â Óêðà¿í³ âñå ìîæëèâî. Óêðà¿íà — öå êðà¿íà, äå íå çàâæäè ä³º
çàêîí. Ñêàçàòè âàì, ùî º àáñîëþòíà óïåâíåí³ñòü â òîìó, ùî âñ³
îäðàçó ðàïòîì ðàçîì íà ìåíå íàêèíóòüñÿ? Öå ïèòàííÿ ïîë³òèêè,
í³÷îãî îñîáèñòîãî. Òàì ïèòàííÿ êîíêðåòí³”.

Â³äïîâ³ä³ ì³ñüêîãî ãîëîâè íà ³íø³ àêòóàëüí³ çàïèòàííÿ êèÿí ó ïðî-
ãðàì³ “×àñ ìåðà” ÷èòàéòå íà ñòîð. 4

Â³êòîð Þùåíêî 
³ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé â³äâ³äàëè
ìàãàçèí âèäàâíèöòâà “Ñìîëîñêèï”

Óêðà¿íñüêà 
êíèæêà âèéøëà 
íà óðÿäîâèé ð³âåíü

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

У п'ятницю Президент У раїни Ві тор Ющен о і мер
Києва Леонід Черновець ий відвідали єдин в сто-
лиці ни арню видавництва "Смолос ип", де прода-
ють тіль и раїномовні ниж и.

Ó ï’ÿòíèöþ ïðàö³âíèêè êíèãàðí³ “Ñìîëîñêèï” â³òàëè ïî÷åñíèõ
ãîñòåé — Ïðåçèäåíòà Â³êòîðà Þùåíêà òà ñòîëè÷íîãî ìåðà Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî.

За інчення на 2-й стор.
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Місь а влада створила оперативний штаб боротьби зі стихією, щоб сти н ти відверн ти її наслід и
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Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора понад 200 населених п н тів залишились зне-
стр мленими через по одн стихію. Щоб запобі ти та-
им сит аціям Києві, Київсь ий місь ий олова Леонід
Черновець ий створив оперативний штаб боротьби з
природним лихом. Та ож вони працюватим ть ожно-
м районі столиці. "Хрещати " особисто перевірив під-
отов ожно о з них до стихії.
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ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ, â ñòî-
ëèö³ âæå çàì³íåíî 187 ë³ôò³â. Ó ïëàíàõ — ùå
428. Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé äîðó÷èâ ïðèøâèäøèòè âèð³øåí-
íÿ öüîãî ïèòàííÿ. Äåíèñ Áàññ íàãîëîñèâ,
ùî ïîð³âíÿíî ç ìèíóëèì ðîêîì ìàñøòàá âè-
êîíàíî¿ ðîáîòè äîâîë³ çíà÷íèé. Òàê, ç 1997
äî 2000 ðîêó ùîðîêó ðåìîíòóâàëè â³ä 14 äî
77 ë³ôò³â, à ç 2001-ãî äî 2005-ãî — â³ä 135
äî 300. Íàðàç³ çà ï³äòðèìêè Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî â ñòîëèö³ ó ê³ëüêà ðàç³â çá³ëüøåíî
ô³íàíñóâàííÿ íà çàì³íó àáî ìîäåðí³çàö³þ
ë³ôò³â. Çàâäÿêè öüîìó òîð³ê áóëî îíîâëåíî
580 ï³äéîìíèê³â, à íèí³øíüîãî ðîêó ââåäóòü
â åêñïëóàòàö³þ 600

Ïðèñêîðþºòüñÿ
áóä³âíèöòâî åñòàêàäè

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ
Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî ñïîðó-
äæåííÿ ìîíîë³òíî¿ åñòàêàäè íà âóë. Íàáå-
ðåæíî-Õðåùàòèöüê³é âèä³ëÿòü â îêðåì³ áó-
ä³âåëüí³ ðîáîòè. Öå äàñòü çìîãó ïðèøâèäøè-
òè çàâåðøåííÿ äîâãîî÷³êóâàíîãî òðàíñïîðò-
íîãî îá’ºêòà íà Ïîäîë³. Îêð³ì òîãî, áóäå
ñêëàäåíî îêðåìèé êîøòîðèñ íà áóä³âíèöòâî
åñòàêàäè òà ïðîâåäåíî òåíäåð. Çàâäÿêè òàêèì
çàõîäàì ç’ÿâèòüñÿ ìîæëèâ³ñòü çàëó÷èòè äî-
äàòêîâ³ ñèëè òà êîøòè. Åñòàêàäà óçäîâæ âóë.
Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêî¿ íà 4 êì ñêîðîòèòü
øëÿõ â³ä Îáîëîí³ äî öåíòðó ì³ñòà

Êèÿíè ìàòèìóòü íàä³éíèé
äàõ íàä ãîëîâîþ

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ
Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî çã³äíî ç
ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî íàðàç³ âæå â³äðå-
ìîíòîâàíî ïîêð³âë³ ó 400 áóäèíêàõ ³ç çàïëà-
íîâàíèõ 441. Ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó, Äàðíèöüêî-
ìó, Äåñíÿíñüêîìó, Ïå÷åðñüêîìó òà Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó ïëàí âèêîíàíî íà 95 %.

Òàêîæ çàâåðøóþòü ðîáîòè ç ïîíîâëåííÿ
îá³ãð³âó ñõîäîâèõ êë³òèí, ðåìîíòó ïîêð³âåëü,
ë³ôò³â, ïîë³ïøåííÿ êàíàë³çàö³éíèõ ñèñòåì
òà ñèñòåì îïàëåííÿ. Îêð³ì òîãî, çä³éñíþ-
þòü ðåêîíñòðóêö³¿ ôàñàä³â, åëåêòðîùèòîâèõ,
áóäèíêîâèõ åëåêòðîìåðåæ

Íîâó ÒÅÖ ïîáóäóþòü
çà ðàõóíîê ³íâåñòîðà

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ, ó ñòîëè-
ö³ ç’ÿâèòüñÿ íîâà òåïëîåëåêòðîöåíòðàëü, ùî
ïðàöþâàòèìå íà â³äíîâëþâàëüíîìó ïàëèâ³.
¯¿ ïëàíóºòüñÿ ñïîðóäèòè çà ðàõóíîê ³íâåñòî-
ðà. Çàãàëüíà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà ñòàíîâèòè-
ìå 2139,73 ìëí ãðí. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî íàä-
õîäæåííÿ äî ì³ñüêîãî áþäæåòó â³ä ðåàë³çàö³¿
öüîãî ïðîåêòó ñòàíîâèòèìóòü ïîíàä 18 ìëí
ãðí. Äî òîãî æ çà ðàõóíîê ³íâåñòîðà ðåêîí-
ñòðóþþòü Áîðòíèöüêó ñòàíö³þ àåðàö³¿

Íà íàáåðåæí³é ç’ÿâëÿòüñÿ
íîâ³ ñîö³àëüí³ îá’ºêòè

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, ðåêîíñòðóê-
ö³ÿ Äí³ïðîâñüêî¿ íàáåðåæíî¿ ç³ çâåäåííÿì
êóëüòóðíî-îçäîðîâ÷îãî òà îô³ñíîãî öåíòðó
îáîâ’ÿçêîâî ïåðåäáà÷àòèìå âåëèêó ê³ëüê³ñòü
îá’ºêò³â ñîö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ. Âëàñíå,
ï³ä çàáóäîâó áóäå â³äâåäåíî ëèøå 20 % òå-
ðèòîð³¿, à ðåøòó âïîðÿäêóþòü, îçåëåíÿòü
ïàðê ïëîùåþ áëèçüêî 5 ãà.

Ïåðø³ ïîâåðõè, à öå 14 òèñ. êâ. ì, âèêî-
íóâàòèìóòü ãðîìàäñüêó ôóíêö³þ. Òóò ðîçì³ñ-
òÿòüñÿ á³áë³îòåêà, âèñòàâêîâèé öåíòð, êîí-
ôåðåíö-çàëè, öåíòð ìèñòåöòâ ³ øêîëà íà-
ðîäíîãî òàíöþ

Ïðåçèäåíò ³ ìåð 
îçåëåíèëè ñòîëèöþ

Öèìè âèõ³äíèìè îçåëåíèòè êðà¿íó àã³-
òóâàâ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè âëàñíèì ïðèêëà-
äîì. Ïîâåðòàþ÷èñü ó ñóáîòó ââå÷åð³ ç
Õåðñîíùèíè, äå öüîãî äíÿ ìàñîâî ñàäèëè
ë³ñ íà ì³ñö³ ñåðïíåâèõ ïîæåæ, Ïðåçèäåíò
çóïèíèâñÿ íà ïðîñïåêò³ Áàæàíà â Êèºâ³ é
ðàçîì ç³ ñòîëè÷íèì ìåðîì Ëåîí³äîì ×åð-

íîâåöüêèì ïîñàäèâ ùå ê³ëüêà äåðåâ.
Çàãàëîì çåëåíèé ôîíä Êèºâà çà ñóáî-

òó ïîïîâíèâñÿ íà 5 òèñ. äåðåâ òà êóù³â —
öå âêëàä ñòîëèö³ â çàãàëüíîóêðà¿íñüêó
àêö³þ “Îçåëåíåííÿ êðà¿íè — ñïàäîê äëÿ
ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü”. Äëÿ öüîãî “Êè¿â-
çåëåíáóä” ïîâí³ñòþ çàáåçïå÷èâ êèÿí ³í-

âåíòàðåì, òåõí³êîþ òà ñàäæàíöÿìè.
ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ìåð Êèºâà,

³í³ö³àòèâó Ïðåçèäåíòà ï³äòðèìàâ Áëîê Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî ³ ñï³âðîá³òíèêè ñòî-
ëè÷íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Â³ä ³ìåí³ ì³ñüêî¿ âëà-
äè äî àêö³¿ äîëó÷èëàñÿ ³ ñï³âãîëîâà ôðàê-
ö³¿ Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ó Êè¿â-
ðàä³ Àëëà Øëàïàê. Çà ñëîâàìè ìåðà, òàêîæ
áóëî âèð³øåíî ïîâí³ñòþ çàñàäèòè äåðåâà-
ìè ñìóãó á³ëÿ äîðîãè, ùî âåäå äî àåðîïîð-
òó “Áîðèñï³ëü”.

Íàãàäàºìî, äî ê³íöÿ ðîêó êîæíèé ³ç 10
ðàéîí³â Êèºâà çà äîðó÷åííÿì ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè ïîâèíåí ñòâîðèòè ïî 1 ãà ïàðê³â ³
ñêâåð³â. 24 ëèñòîïàäà íà Ïå÷åðñüêó ïðîâå-
äóòü òðåòþ ÷åðãó âèñàäæåííÿ Êàëèíîâîãî
ãàþ

Ô
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12.30 — çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà ïðîâåäå íàðàäó çà ðå-
çóëüòàòàìè àêö³¿ “Äîïîìîæè îêðå-
ì³é ëþäèí³”.

15.00 — ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿â-
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ òà
àðõ³òåêòóðè ªâãåí Øàëîìººâ ïðî-
âåäå ÷åðãîâó ïîñò³éíó êîì³ñ³þ.

15.00 — ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî ïðî-
âåäå íàðàäó ç ïèòàíü çàáåçïå÷åí-
íÿ òåïëîíîñ³ÿìè æèòëîâèõ áóäèí-
ê³â Êèºâà.

19.00 — Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé ïðîâåäå ãðîìàä-
ñüê³ ñëóõàííÿ ó Êîëîíí³é çàë³
ÊÌÄÀ.

ДД ЕЕ НН ЬЬ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Ìåð äîðó÷èâ
ïðèøâèäøèòè 
çàì³íó ë³ôò³â

Â³êòîð Þùåíêî òà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïîñàäèëè äåðåâà
íà ïðîñïåêò³ Áàæàíà

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

У с бот Президент У раїни Ві тор Ющен о разом з мером Леоні-
дом Черновець им, повертаючись до Києва з аеропорт "Борис-
піль", з пинилися на проспе ті Бажана і посадили іль а дерев.
Тим самим воні продовжили розпочат раніше а цію "Озеленення
раїни — спадо для майб тніх по олінь".

Ви ляд Ві тора Ющен а з лопатою рад вав оточення

За інчення.
Почато на 1-й стор.

Ïàí Þùåíêî ïîäÿêóâàâ ñòîëè÷-
í³é âëàä³ çà óõâàëåíèé ó ÷åòâåð Êè-
¿âðàäîþ ìîðàòîð³é íà ïðèâàòèçà-
ö³þ ïðèì³ùåííÿ êíèãàðí³ “Çíàí-
íÿ” ³ çàêëèêàâ ìåðà Êèºâà óçÿòè
ï³ä îñîáèñòèé êîíòðîëü êîíôë³êò-
í³ ñèòóàö³¿, êîëè êíèãàðí³ ìîæóòü
çàëèøèòèñü áåç ïðèì³ùåíü.

Ó â³äïîâ³äü Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé
ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ñêà-
çàâ, ùî ì³ñüêà âëàäà âèñòóïàº çà
çáåðåæåííÿ ñòîëè÷íèõ êíèæêîâèõ
ìàãàçèí³â, àëå ïðî êîíôë³êòè
âäàºòüñÿ ä³çíàòèñÿ ëèøå â îñòàí-
íþ ìèòü. “Ñïî÷àòêó ïîòð³áíî íà-
ëàãîäèòè ä³àëîã. ß õî÷ó çíàòè ïðî

âñ³ ïðîáëåìè, ÿê³ âèíèêàþòü ó
êíèãàðíÿõ”,— íàãîëîñèâ ìåð.

Äèðåêòîð ìàãàçèíó “Ñìîëîñêèï”
Îëüãà Ïîãèíàéêî, â³äïîâ³äàþ÷è íà
çàïèòàííÿ Ïðåçèäåíòà, çàçíà÷èëà:
“Êîëè êíèãàðí³ ñòâåðäæóþòü, ùî
âèäàííÿ óêðà¿íñüêîþ º íåðåíòà-
áåëüíèìè ³ íå ïðèíîñÿòü ïðèáóò-
êó — âîíè òðîõè ëóêàâëÿòü. Íà-
ñïðàâä³ ïðîäàâàòè óêðà¿íñüêó
êíèæêó ìîæíà, ³ âîíà ïðîäàºòüñÿ”.

Íàïðèê³íö³ çóñòð³÷³ âèñîêîïî-
ñàäîâö³ ìàëè çìîãó îçíàéîìèòè-
ñÿ ç ïðåäñòàâëåíèìè â ìàãàçèí³
âèäàííÿìè ³ äåÿê³ ç íèõ íàâ³òü
ïðèäáàëè

Михайло ШКУРІН,
“Хрещати ”

Óêðà¿íñüêà êíèæêà 
âèéøëà íà 
óðÿäîâèé ð³âåíü

За інчення.
Почато на 1-й стор.

Îêð³ì òîãî, ìåð Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé çàêëèêàâ
óñ³õ áåç âèíÿòêó ãîë³â
ðàéîí³â òåðì³íîâî â³äðå-
àãóâàòè íà éîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ³ îïåðàòèâíî
ñòâîðèòè øòàáè áîðîòü-
áè ç ïðèðîäíîþ ñòèõ³ºþ.
Ìåð òàêîæ ïîâ³äîìèâ,
ùî â îïåðàòèâíîìó ðåæè-
ì³ ïðàöþâàòèìóòü åâàêó-
àòîðè, ì³ñüê³ ÷åðãîâ³
ñëóæáè, àáè ñèòóàö³ÿ íà
äîðîãàõ Êèºâà áóëà ï³ä
êîíòðîëåì.

“Õðåùàòèê” ïåðåâ³ðèâ
ï³äãîòîâêó ê³ëüêîõ ðàéî-
í³â ñòîëèö³ äî óñêëàäíåí-
íÿ ïîãîäíèõ óìîâ. Ó Ñî-
ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ íà-
÷àëüíèê ØÅÓ ²ãîð Ëåãàò
ïîâ³äîìèâ, ùî ñí³ã ïðè-

áèðàþòü ó íîðìàëüíîìó
ðåæèì³. “Ïðàöþºìî. ß
îñîáèñòî çàðàç ïåðåâ³ðÿþ
âóë. Åðíåñòà. Ïðàöþþòü
10 ìàøèí ñí³ãîïðèáè-
ðàëüíèõ ³ 8 ïîñèïàëüíèõ.
Æîäíî¿ ñòðàøíî¿ àâàð³¿
ñüîãîäí³ ÿ íå áà÷èâ. Çàòî-
ð³â íåìàº. Áàãàòî âîä³¿â
çëÿêàëèñÿ, ìàáóòü, òàêîãî
ñí³ãó, íå âè¿æäæàëè çîâ-
ñ³ì”,— çàçíà÷èâ â³í. Íà-
òîì³òü íà÷àëüíèê ØÅÓ
Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó
Âîëîäèìèð Ðèáàëêà â³ä-
çâ³òóâàâ êîðîòêî: “Ïðè-
áèðàºìî ñí³ã çã³äíî ç òåõ-
íîëîã³ºþ. Ïðàöþþòü 12
ïîñèïàëüíèõ ìàøèí,
êð³ì òîãî, âíî÷³ ïðàöþ-
âàòèìå 21 ï³äì³òàëüíà ìà-
øèíà”

Михайло ШКУРІН,
“Хрещати ”

Êè¿â áåç ñòèõ³¿



ПП АА РР ТТ ИИ ТТ УУ РР АА

Âîëîäèìèð Ëèòâèí 
ïîâåðòàº íàë³âî

Ó ï’ÿòíèöþ êîëèøí³é ñï³êåð Âîëîäèìèð
Ëèòâèí íà ÷åðãîâîìó ç’¿çä³ î÷îëþâàíî¿ íèì
Íàðîäíî¿ ïàðò³¿ ðîçêðèòèêóâàâ ïîìàðàí÷åâ³
ñèëè çà íàäì³ð ïîïóë³çìó, à ðåã³îíàë³â — çà
íàäì³ð àìá³ö³é. Â³í ñïðîãíîçóâàâ íîâ³ äî-
÷àñí³ ïàðëàìåíòñüê³ âèáîðè âæå ÷åðåç ï³â-
òîðà ðîêó, ìàéæå îäíî÷àñíî ç ÷åðãîâèìè
ïðåçèäåíòñüêèìè. Çà ñëîâàìè ïàíà Ëèòâè-
íà, ¿õ ñïðîâîêóº ïðîòèñòîÿííÿ ì³æ ïîìàðàí-
÷åâèì ³ á³ëî-áëàêèòíèì òàáîðàìè.

“Âèáîðè çàê³í÷èëèñÿ — “â³éñüêîâèé ñòàí”
íà÷åáòî ñêàñîâàíî — ïðîéøëè ëþäè â ïàð-
ëàìåíò ³ ïðîïîíóþòü çíîâó ÿêóñü â³éíó”,—
öåé ñóáîòí³é êîìåíòàð Â³êòîðà Þùåíêà
ñïðÿìîâàíèé, âî÷åâèäü, ó á³ê Âîëîäèìèðà
Ëèòâèíà. Ïðåçèäåíò íåâäîâîëåíèé òèì, ùî
ïàí Ëèòâèí ïðàãíå îêðåìî¿ ðîë³ â ïàðëàìåí-
ò³, òà ùå é äåìîíñòðóº ïðåçèäåíòñüê³ àìá³-
ö³¿.

Êîëèøí³é ñï³êåð, ÿêèé áóäå êåð³âíèêîì
íàéìåíøî¿ ïàðëàìåíòñüêî¿ ôðàêö³¿ â 20 äå-
ïóòàò³â, íàðàç³ íå ìàº íàì³ðó âñòóïàòè â æîä-
íó êîàë³ö³þ. Ñàìå òàê Âîëîäèìèð Ëèòâèí
íàìàãàòèìåòüñÿ âèîêðåìèòè ñâîþ ïîë³òè÷-
íó ñèëó ç-ì³æ äâîõ âîðîæèõ òàáîð³â. Àäæå
ãîëîñè ëèòâèí³âö³â áóäóòü âèð³øàëüíèìè
äëÿ ïðîõîäæåííÿ òîãî ÷è ³íøîãî çàêîíî-
ïðîåêòó â ïàðëàìåíò³ — çà íèí³øíüî¿ ïîë³-
òè÷íî¿ êîíô³ãóðàö³¿. Öèì êîçèðîì ë³äåð Íà-
ðîäíî¿ ïàðò³¿, âî÷åâèäü, õî÷å ñêîðèñòàòèñÿ
³ äëÿ çá³ëüøåííÿ âëàñíî¿ ïîïóëÿðíîñò³. Â³í
óæå çàÿâèâ ïðî íàì³ð ñôîðìóâàòè òðåò³é
öåíòð â óêðà¿íñüê³é ïîë³òèö³, çàêëèêàâøè
ïîë³òè÷í³ ñèëè, ùî íå ïðîéøëè äî ïàðëà-
ìåíòó, äî ñï³âïðàö³. Ïðè öüîìó îñíîâîþ
ìàº áóòè ïðèâàáëèâà äëÿ á³ëüøî¿ ÷àñòèíè
ñóñï³ëüñòâà ë³âîöåíòðèñòñüêà ³äåîëîã³ÿ. Õî-
÷à êîíêóðåíòè ïàíà Ëèòâèíà â³ääàâàòè öþ
í³øó íàâðÿä ÷è çàõî÷óòü. ² éîãî çàç³õàííÿ
îö³íèëè äîâîë³ ñêåïòè÷íî. “Ëèòâèí ìàº òà-
êèé æå ñòîñóíîê äî ë³âîöåíòðèñòñüêî¿ ³äåî-
ëîã³¿, ÿê ÿ äî áîðîòüáè ñóìî. Í³õòî íå çà-
áóâ, êèì áóâ Ëèòâèí, ÿê â³í ç’ÿâèâñÿ ó âå-
ëèê³é ïîë³òèö³. Öÿ ëþäèíà î÷îëþâàëà àäì³-
í³ñòðàö³þ ïðåçèäåíòà Êó÷ìè â ðîêè íàé-
á³ëüøîãî ðîçãóëó êëàí³â. Â³í àïð³îð³ íå ìî-
æå íàâ³òü çà¿êàòèñÿ, ùîá áóòè ïðåäñòàâíè-
êîì ë³âèõ ñèë”,— çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó” äå-
ïóòàò â³ä ÑÏÓ ªâãåí Ô³ë³íäàø

Єв еній ДИКИЙ

Â³êòîð Þùåíêî 
çíîâó çãàäàâ 
ïðî ÄÀ²

Ñüîãîäí³ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ìàº íàì³ð
âçÿòè ó÷àñòü ó íàðàä³ ç ïèòàíü ä³ÿëüíîñò³
Äåðæàâòî³íñïåêö³¿ ÌÂÑ Óêðà¿íè. Íåùîäàâ-
íî Â³êòîð Þùåíêî äîðó÷èâ Ìèõàéëîâ³ Êîð-
í³ºíêó ï³äãîòóâàòè çàêîíîïðîåêò, çà ÿêèì ³ñ-
òîòíî ï³äâèùèâñÿ á ðîçì³ð øòðàôíèõ ñàíê-
ö³é çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó ³
ÿêèé äàâ áè çìîãó ïðàö³âíèêàì ÄÀ² çàñòî-
ñîâóâàòè øòðàôí³ ñàíêö³¿ äî ïîðóøíèê³â íà
ì³ñö³. “Õðåùàòèêó” íå âäàëîñÿ ä³çíàòèñÿ, ùî
äóìàþòü ñàì³ äà³øíèêè ïðî ÷åðãîâ³ ³í³ö³àòè-
âè ãëàâè äåðæàâè. Íàòîì³ñòü ñâîº áà÷åííÿ
ñèòóàö³¿ âèñëîâèâ ÷ëåí ãðîìàäñüêî¿ ðàäè
ÌÂÑ Âîëîäèìèð ×åìåðèñ. Â³í íå ââàæàº
çá³ëüøåííÿ ñóìè øòðàô³â ðîçâ’ÿçàííÿì
ïðîáëåìè, íàâîäÿ÷è ïðèêëàä Ðîñ³¿, äå öèìè
ñòÿãíåííÿìè íàìàãàëèñÿ “â³äó÷èòè” ëþäåé
ïèòè ïèâî íà âóëèöÿõ,— ìåòîä âèÿâèâñÿ íå-
ä³ºâèì. “Ñê³ëüêè øòðàôè íå ï³äâèùóé — öå
ñïðàâè àáñîëþòíî íå âèð³øèòü, à ò³ëüêè
çá³ëüøèòü ðîçì³ð õàáàð³â äëÿ äà³øíèê³â”,—
ïåðåêîíàíèé ïàí ×åìåðèñ. Íà éîãî äóìêó,
äàâàòè òàê³ äîðó÷åííÿ ì³í³ñòåðñòâó âçàãàë³
“íå ïðåçèäåíòñüêà ñïðàâà”, àëå ðàçîì ç òèì
öåé ôàêò ñâ³ä÷èòü ïðî áàæàííÿ Â³êòîðà
Þùåíêà “êåðóâàòè óñ³ì”. Äî ÷îãî äîêåðóº-
òüñÿ ãëàâà äåðæàâè öüîãî ðàçó, ä³çíàºìîñÿ
óæå ñüîãîäí³

Лідія СТРЕЛЬЧЕНКО
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9.30 — Ïðåçèäåíò Â³êòîð Þùåíêî â³çü-
ìå ó÷àñòü ó íàðàä³ ç ïèòàíü ä³-
ÿëüíîñò³ ÄÀ².

13.00 —  ãàçåòà “Õðåùàòèê” ïðîâåäå
êðóãëèé ñò³ë íà òåìó “Ïîçà-
ïàðëàìåíòñüê³ ïàðò³¿: ïåðñïåê-
òèâè ³ñíóâàííÿ”.

14.00 —  òðèâàòèìå çàñ³äàííÿ ðîáî÷î¿
ãðóïè, ÿêà ãîòóº ïðîïîçèö³¿ ç
îðãàí³çàö³¿ é ïðîâåäåííÿ ïëå-
íàðíèõ çàñ³äàíü ïåðøî¿ ñåñ³¿
Âåðõîâíî¿ Ðàäè.

14.00 —  çàñòóïíèê ì³í³ñòðà ó ñïðàâàõ
ñ³ì’¿, ìîëîä³ é ñïîðòó Â³êòîð
Õðèñòîºâ â³çüìå ó÷àñòü ó çàñ³-
äàíí³ øòàáó îë³ìï³éñüêî¿ ï³ä-
ãîòîâêè.

ДД ЕЕ НН ЬЬ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Â³òàë³é Êëè÷êî ïðîãðàâ
äâîá³é ç êèÿíàìè
Äåïóòàò Êè¿âðàäè áî¿òüñÿ ïðåñè òà íå ðîçóì³ºòüñÿ 
íà ì³ñüêèõ ïðîáëåìàõ
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні спливає тиждень, я
азета "Хрещати " оприлюднила
запитання до деп тата Київради
Віталія Клич а. По и що політи
не знайшов час поспіл ватися
з м ніципальною азетою. Але
всти довести, що в рай мало
обізнаний з проблемами иян.

Òèæäåíü òîìó ãàçåòà “Õðåùàòèê” îïðè-
ëþäíèëà íà ñâî¿õ øïàëüòàõ çàïèòàííÿ äî
Â³òàë³ÿ Êëè÷êà. Ïî³íôîðìóâàòè, ÿê ñàìå
â³äïîâ³â ïîë³òèê, ãàçåòà, íà æàëü, íå ìî-
æå. Àäæå â³äïîâ³äåé â³ä äåïóòàòà Êè¿âðà-
äè íå îòðèìàíî é äîñ³. Õî÷à âñå çðîáè-
ëè, ùîá çàäîâîëüíèòè ö³êàâ³ñòü íàøèõ
÷èòà÷³â. Íàâ³òü çàïèòàííÿ äî íüîãî ïðî-
äóáëþâàëè åëåêòðîííîþ ïîøòîþ. Ñõî-
æå, Â³òàë³þ Êëè÷êó äîâåäåòüñÿ çàðàõóâà-
òè òåõí³÷íó ïîðàçêó â äâîáî¿ ç ÷èòà÷àìè.

Ïðîòå ïðîãðàº ñïîðòñìåí îñòàíí³ì ÷à-
ñîì íå ëèøå “Õðåùàòèêó”. Íåâäîâç³ éî-
ìó òðåáà áóäå âçàãàë³ îãîëîøóâàòè ïîë³-
òè÷íó äèñêâàë³ô³êàö³þ. Â³òàë³é Êëè÷êî
“â³äçíà÷èâñÿ” ³ íà îñòàíí³é íà ñåñ³¿ Êè-
¿âðàäè. Âçÿâøè ñëîâî ç òðèáóíè í³áèòî
äëÿ îãîëîøåííÿ çàÿâè â³ä ñâîº¿ ôðàêö³¿,
â³í â îáõ³ä óñ³õ ïðîô³ëüíèõ êîì³ñ³é çàïðî-
ïîíóâàâ äâà ïðîåêòè ð³øåíü: ïðî çàïðî-
âàäæåííÿ ìóí³öèïàëüíèõ ñòèïåíä³é ì³ñ-
öåâèì ñòóäåíòàì, à â÷èòåëÿì — ùîì³ñÿ÷-
íî¿ ìóí³öèïàëüíî¿ äîïëàòè.

Ïðîòå, çàõîïèâøèñü áàæàííÿì ñïîäî-
áàòèñÿ åëåêòîðàòó, ïàí Êëè÷êî ëèøå ïðî-
äåìîíñòðóâàâ âñþ ãëèáèíó íåâ³ãëàñòâà ó
ïèòàííÿõ, ùî ñòîñóþòüñÿ ì³ñüêîãî æèò-
òÿ. Àäæå â³äïîâ³äí³ ð³øåííÿ âæå äàâíî
óõâàëåíî. ² îñâ³òÿíè ñòîëèö³ îòðèìóþòü
äîïîìîãó ç ì³ñüêîãî áþäæåòó. Ñòóäåí-
òè — 20%, à ïåäàãîãè — äî 50%. ² íå ëè-
øå âîíè, à é, íàïðèêëàä ìåäèêè. Ïðîòå
ïàíîâ³ Êëè÷êó, âî÷åâèäü, ïðî öå òàêîæ
íåâ³äîìî. À òîìó ñï³âãîëîâà ôðàêö³¿ Áëî-
êó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî Àëëà Øëàïàê

ñëóøíî ïîðàäèëà ïîëóì’ÿíèì îïîçèö³î-
íåðàì “õîäèòè íà çàñ³äàííÿ, àáè çíàòè,
ùî çà òàê³ ð³øåííÿ âæå áóëî ïðîãîëîñî-
âàíî”.

Ñõîæå, ïàí Êëè÷êî í³÷îãî íå òÿìèòü ó
ì³ñüêèõ ïðîáëåìàõ. Àáî æ éîãî ï³äñòàâ-
ëÿº òà êîìàíäà, ÿêó â³í ç³áðàâ íàâêîëî ñå-
áå. Ñîðîìíî íå çíàòè, ÿê³ ì³ñüê³ ïðîãðà-
ìè ä³þòü ó ñòîëèö³, áóäó÷è ïðè öüîìó äå-
ïóòàòîì Êè¿âðàäè. À ãîâîðèòè çà òàêîãî
ð³âíÿ îá³çíàíîñò³ ïðî àìá³ö³¿ ïîñ³ñòè ãî-
ëîâíå êð³ñëî ñòîëèö³ âçàãàë³ äèâíî. ßêèõ
ñïðàâ ìîæíà î÷³êóâàòè â³ä êåð³âíèêà,
ÿêèé íå ëèøå ä³ëîì, à é ñëîâàìè íå ìî-
æå äîâåñòè ñâîþ êîìïåòåíòí³ñòü? Çàïè-
òàííÿ ðèòîðè÷íå. Êîëèñü ïàí Êëè÷êî âè-
ãðàâ íå îäèí á³é íà ïðîôåñ³éíîìó ðèí-
ç³. Ïåðåä êîæíèì äâîáîºì â³í íå îäèí ì³-
ñÿöü ñåðéîçíî òðåíóâàâñÿ, âèâ÷àâ ñóïåð-
íèêà. Òîä³ â³í ââàæàâ öå çà íîðìó. ×î-
ìóñü Êè¿â â³í òà éîãî êîìàíäà âèð³øèëè
âçÿòè “íàñêîêîì”. Àëå êèÿíè âèÿâèëèñÿ
ãîð³øêîì, ì³öí³øèì â³ä çàìîðñüêèõ áîê-
ñåð³â

Ïàðëàìåíòñüêèé ãàìá³ò
Õòîñü ìàº ïîãîäèòèñÿ ïðîãðàòè íèí³, ùîá âèãðàòè ïîò³ì

Ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî â Ïàðò³¿ ðå-
ã³îí³â äîñ³ îñòàòî÷íî íå âèçíà÷èëèñÿ, ÿê
ä³ÿòè. Îäíà ¿¿ ÷àñòèíà õî÷å â³äòÿãòè ÷àñ,
çáåð³ãàþ÷è óðÿä Â³êòîðà ßíóêîâè÷à, ³í-
øà ðîçóì³º, ùî çðèâ ðîáîòè Âåðõîâíî¿
Ðàäè íå ëèøå ðóéíóº äîâ³ðó íàñåëåííÿ
äî ïàðëàìåíòó ÿê ³íñòèòóòó âëàäè, à é
øêîäèòü ñàìèì ðåã³îíàëàì. Îñê³ëüêè
óðÿä, ÿêèé íå ìàº ï³äòðèìêè ïàðëàìåí-
òó, çìóøåíèé ³òè íà ïîêëîí äî Ïðåçè-
äåíòà.

Ï³ä ÷àñ êðóãëîãî ñòîëó íà òåìó òàêòè-
êè é ñòðàòåã³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ó Âåðõîâ-
í³é Ðàä³, ùî â³äáóâñÿ ó ï’ÿòíèöþ, ïîë³-
òîëîã Âîëîäèìèð Ôåñåíêî âèñëîâèâ ñâîº
áà÷åííÿ ïîâåä³íêè Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Íà
éîãî äóìêó, òàêòèêà çâîë³êàííÿ ðîáîòè
øîñòîãî ñêëèêàííÿ ìàº ï³ä ñîáîþ ê³ëü-
êà ÷èííèê³â. Öå ³ åìîö³éíà íàä³ÿ, ùî
õòîñü ³ç ïîìàðàí÷åâèõ ç³ðâåòüñÿ ó ïðî-
öåñ³ ïåðåãîâîð³â, ³ ìîæëèâ³ñòü ñàìèì
âåñòè ïåðåãîâîðè, ³ ïñèõîëîã³÷íèé òèñê
íà Ïðåçèäåíòà é íåñò³éê³ åëåìåíòè â
ÁÞÒ ³ ÍÓ—ÍÑ. Òàêå ñîá³ äåìîíñòðó-
âàííÿ áëîêóþ÷èõ ìîæëèâîñòåé. Çàéìà-
òè òàêó ïîçèö³þ äîçâîëÿº ðîçóì³ííÿ, ùî

áåç çãîäè Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ÷è ¿¿ ñîþçíè-
ê³â æîäíå âàæëèâå ïîë³òè÷íå àáî êàäðî-
âå ð³øåííÿ íåìîæëèâî áóäå óõâàëèòè.
Ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî ñâî¿ì ñòðà-
òåã³÷íèì çàâäàííÿì ðåã³îíàëè áà÷àòü àáî
ñòâîðåííÿ âëàñíî¿ êîàë³ö³¿, àáî ïðàãíóòü
äîâåñòè ñèòóàö³þ äî áåçêîàë³ö³éíîñò³.

Ïàí Ôåñåíêî íå º ïåðøèì ³ç ïîë³òî-
ëîã³â, õòî â³äêðèòî ãîâîðèòü ïðî ìîæëè-
âó â³äñóòí³ñòü ó ìàéáóòíüîìó ïàðëàìåí-
ò³ êîàë³ö³¿ òà îïîçèö³¿. Çà òàêèõ óìîâ
âëàäíèé “êîíòðîëüíèé ïàêåò” ïîä³ëÿòü
ì³æ ñîáîþ ÏÐ òà Ïðåçèäåíò, íàâ³òü íå
ôîðìàë³çóþ÷è ñòîñóíêè ó âèãëÿä³ “øè-

ðîêî¿” êîàë³ö³¿. Ïåðåâàãè â³ä òàêîãî îá’-
ºäíàííÿ î÷åâèäí³, ïðèíàéìí³ äëÿ á³ç-
íåñ-ãðóï îáîõ ïðîâ³äíèõ ãðàâö³â. Ïðîòå
çà óìîâ ñï³ëüíî¿ ðîáîòè äîâåäåòüñÿ ä³-
ëèòè é â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïðîðàõóíêè,
à âîíè îáîâ’ÿçêîâî áóäóòü, âðàõîâóþ÷è
íåçëàãîäæåí³ñòü ðîáîòè òàêî¿ êîìàíäè.
×è íå íàêëè÷å Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â íà ñåáå
á³äó íà ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîðàõ, â³ääà-
þ÷è îïîçèö³éíó í³øó â ïîâíå ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ÁÞÒ? Àäæå ïðîãðàâøè îïîçè-
ö³éíèé åëåêòîðàò, âàæêî áóäå çìàãàòè-
ñÿ íà ïðåçèäåíòñüêèõ ïåðåãîíàõ, äî ÿêèõ
óæå íå òàê ³ áàãàòî ëèøèëîñÿ ÷àñó  

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні члени тимчасової ро-
бочої р пи з під отов и першо-
о засідання Верховної Ради
спроб ють зібрати вор м, щоб
нарешті розбло вати робот
парламент ново о с ли ання.
Про намір прийти на засідання
заявила і Партія ре іонів. По и
що всім оловним політичним
силам вдається демонстр вати
свою незамінність. Проте, ви-
равши в та тичних питаннях,
вони ризи ють про рати стра-
те ічно.

У тяж ий для Верховної Ради час Ві тор Ян ович переб ває пор ч із Ві тором Ющен ом
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Ëåîí³ä ×ÅÐÍÎÂÅÖÜÊÈÉ: “ß íàìàãàþñÿ 
óñå êîíòðîëþâàòè, ùîá ÿ áóâ 
äî ê³íöÿ äíÿ âïåâíåíèé, ùî ëþäè 
îòðèìàëè òåïëî, âîäó”
Ñòåíîãðàìà ïåðåäà÷³ “×àñ ìåðà” çà 9 ëèñòîïàäà 2007 ðîêó

— Íà ñüîãîäí³øíüîìó çàñ³äàíí³
êîëåã³¿ îäíèì ç ïèòàíü áóëî ïðî
ñòàí íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè
³íôåêö³éíèì õâîðèì. ² âè ñêàçàëè,
ùî íå ïðîòè, àáè â øêîëàõ ïðîâî-
äèëè óðîêè ç ìåäèöèíè ³ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ. Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà,
äåòàëüí³øå.

— Ï³ñëÿ ðîçïàäó Ðàäÿíñüêîãî
Ñîþçó ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ó íàñ íà-
ñïðàâä³ ³íôåêö³éíèõ õâîðèõ çíà÷-
íî á³ëüøå, í³æ ïîêàçóâàëà ñòà-
òèñòèêà.

Ñâ³é ðîáî÷èé äåíü ÿ ïî÷èíàþ
ç äçâ³íêà äî Àíàòîë³ÿ Ãîëóá÷åí-
êà ³ áåðó äàí³ ïî ì³ñüê³ ïðîáëå-
ìè. Ñüîãîäí³ áóâ íå äóæå õîðî-
øèé äåíü çà äåÿêèìè ïîêàçíèêà-
ìè. Ìè ãîâîðèëè, êîëè áóäå â³ä-
ðåìîíòîâàíî òó ÷è òó òðóáó, ùî
äåñü â³äêëþ÷èëè áóäèíîê ÷åðåç
ïëàíîâ³ ðîáîòè. ß íàìàãàþñÿ âñå
êîíòðîëþâàòè, ùîá áóòè äî ê³í-
öÿ äíÿ âïåâíåíèì: ëþäè îòðèìà-
ëè òåïëî, âîäó.

Ïîâåðòàþñÿ äî âàøîãî çàïè-
òàííÿ. Â Óêðà¿í³ ç’ÿâèëîñÿ áàãà-
òî õâîðîá. Öå ñòàëîñÿ âíàñë³äîê
òîãî, ùî ó íàñ â êðà¿í³ íå äóæå
õîðîøèé ìåäè÷íèé êîíòðîëü, à
òàêîæ ï³ä ÷àñ îòðèìàííÿ òèõ ÷è
òèõ òîâàð³â. Ìè îòðèìóºìî òîâà-
ðè ç óñüîãî ñâ³òó, ó íàñ äóæå âå-
ëèêèé ³ìïîðò. ² ðàçîì ç áàíàíà-
ìè, öèòðóñîâèìè îòðèìàëè äî-
äàòêîâî ùå îäíó õâîðîáó — ìà-
ëÿð³þ. Â Óêðà¿í³ ¿¿ çðîäó íå áó-
ëî. À íèí³ íà íå¿ õâîð³þòü äî
0,8% íàñåëåííÿ.

Îêð³ì öüîãî, ìàºìî æàõëèâó
ñèòóàö³þ ç âæèâàííÿì íàðêîòè-
ê³â. ×åðåç òå, ùî êîíòðîëü íà
êîðäîíàõ îñëàáëåíèé. À äåÿê³
êîðäîíè âçàãàë³ íå çàõèùåí³. Íà-
ø³ ä³òè ñüîãîäí³ âæèâàþòü íàð-
êîòèêè. ² ÿê íàñë³äîê ó íàñ îäí³
ç íàéâèùèõ ïîêàçíèê³â ó ñâ³ò³ çà
ê³ëüê³ñòþ õâîðèõ íà ãåïàòèò Ñ.
Öå íåâèë³êîâíà õâîðîáà ³ ÑÍ²Ä
òàêîæ.

Ñüîãîäí³ ÿ äàâ íèçêó äîðó÷åíü
ñâî¿ì ñëóæáàì, à äî ê³íöÿ òèæíÿ
é âè ä³ñòàíåòå çàâäàííÿ ÿê ìóí³-
öèïàëüíå òåëåáà÷åííÿ, ³ íàø³ ãà-

çåòè, ùîá ïîïåðåäæàëè áàòüê³â
ÿê åëåìåíòàðíî êîíòðîëþâàòè ä³-
òåé. ² ùîá ðîçïîâ³äàëè ìîëîä³
ïðî çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ. ßê
óáåðåãòèñÿ â³ä çàõâîðþâàíü ³ ÿê³
íàñë³äêè ìîæóòü áóòè â ðàç³ âè-
êîðèñòàííÿ íàðêîòèê³â.

— Íà äíÿõ ïåðåâ³çíèêè çàÿâèëè,
ùî çáèðàþòüñÿ ï³äâèùèòè ïëàòó çà
ïðî¿çä. Ùî ïëàíóºòå ðîáèòè ç ¿õ-
íüîþ ³í³ö³àòèâîþ? Âîíè ìîòèâó-
þòü öå òèì, ùî ö³íè íà ïàëèâî ï³ä-
âèùèëèñÿ. ßê áóòè?

— ß õîò³â áè, ùîá êèÿíè çíà-
ëè: ïåðåâ³çíèêè íå ï³äëÿãàþòü
ìî¿é êîìïåòåíö³¿. Öå îêðåì³ ãîñ-
ïîäàðñüê³ ñóá’ºêòè. Ïðèâàòíèé
á³çíåñ. Íà ìîþ äóìêó, ¿õ íàâìèñ-
íî äîïóñòèëè ó Êè¿â ÷åðåç çðóé-
íóâàííÿ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîð-
òó. Ïðî ùî ÿ ìîæó ëèøå øêîäó-
âàòè ðàçîì ³ç êèÿíàìè. Ìè â³ä-
íîâëþºìî ãðîìàäñüêèé òðàíñ-
ïîðò ³ âæå êîíòðîëþºìî 25 % ïå-
ðåâåçåíü. Ùî äóæå âàæëèâî, àäæå
äàº íàì ïðàâî äèêòóâàòè ñâî¿
óìîâè.

ß âèð³øó öå ïèòàííÿ ïðîòÿãîì
òîãî ñòðîêó, íà ÿêèé ìåíå îáðà-
ëè, òîáòî 5 ðîê³â. Äóìàþ, ùî áó-
äåìî ïîâí³ñòþ ç ãðîìàäñüêèì
òðàíñïîðòîì. Ó íàñ º êîøòè äëÿ
éîãî ïðèäáàííÿ, õî÷à öå é äóæå
äîðîãî. Ìè â³äíîâèìî íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì 30 òðàìâàéíèõ ë³í³é,
ÿê³ áóëî ïîâí³ñòþ çðóéíîâàíî. À
îñê³ëüêè íà äîðîãàõ ñòîëèö³
ïðîáêè, ëþäÿì ñòàëî íåçðó÷íî
êîðèñòóâàòèñÿ ïðèâàòíèìè ïåðå-
â³çíèêàìè.

— Íà öüîìó òèæí³ âè ïðåçåíòó-
âàëè ï³ëîòíèé ïðîåêò íîâèõ äî-
ðîæí³õ çíàê³â. Òàê çâàíèõ ðîçóì-
íèõ çíàê³â. ×è ñêîðèñòàëàñÿ ìåð³ÿ
äîñâ³äîì çàêîðäîííèõ êðà¿í? Ùî
öå çà çíàêè?

— Íîâ³ çíàêè, ïðî ÿê³ âè êà-
æåòå, íå ïðîñòî çíàêè, öå ö³ëà
êîìï’þòåðíà ñèñòåìà, êîòðà äàº
çìîãó çàïèñóâàòè ïðàâîïîðóøíè-
ê³â ðóõó. Íà íå¿ ìè âèä³ëèëè 100
ìëí ãðí — öå ñåðéîçíà ñóìà. ² òà-
ê³ ïðîåêòè ñïðèÿòèìóòü íàïîâ-

íåííþ áþäæåòó, êîòðèé áóâ
5,7 ìëðä ãðí, à ñüîãîäí³ ñÿãíóâ
18 ìëðä.

Öå çíà÷í³ êîøòè, ÿê³ äàþòü
çìîãó ç îïòèì³çìîì äèâèòèñÿ ó
ìàéáóòíº. Ìè ³ ì³ñò â³äðåìîíòó-
ºìî, ³ ââåäåìî òàê³ çíàêè, ÿê³ º ó
âñ³õ ì³ñòàõ Çàõ³äíî¿ ªâðîïè, íà-
ïðèêëàä, ó Ëîíäîí³ òà Ïàðèæ³.
Âîíè ïåðåíàïðàâëÿþòü òðàíñ-
ïîðò, ÿêùî âèíèêàº ïðîáêà. Ùîá
âîä³¿ ìîãëè îá’¿õàòè òå çëîùàñíå
ì³ñöå. Îêð³ì òîãî, âîíè ôîòîãðà-
ôóþòü êîæíîãî ïðàâîïîðóøíè-
êà. Âñ³ ö³ äàí³ ïåðåäàâàòèìåìî ó
ÄÀ². Íà ñüîãîäí³ øòðàô äëÿ ïî-
ðóøíèêà ñòàíîâèòü 17 ãðí, ³ â³í
íå äóæå ðåàãóº íà ïðàö³âíèê³â
ÄÀ².

Äçâ³íîê ó ñòóä³þ. Ìèêîëà Ïåò-
ðîâè÷:

— ß ïðàöþþ äâ³ðíèêîì ó Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîí³, ÆÅÊ ¹ 301. Ó
ìåíå 5220 ì2, òàêîæ ùå é ñì³òòº-
ïðîâîäè. À çàðïëàòà — 750 ãðí,
õî÷à âè îá³öÿëè ï³äâèùèòè äî 2000
ãðí. Õîò³ëîñÿ á ä³çíàòèñÿ, êîëè öå
áóäå?

— Ìèêîëî Ïåòðîâè÷ó, ÿê ³ îá³-
öÿâ, òàê ³ çðîáëþ. Òàêîæ îá³öÿþ,
ùî çà âàø äçâ³íîê âè íå ìàòèìå-
òå í³ÿêèõ íåïðèºìíîñòåé â³ä ñâî-
ãî êåð³âíèöòâà. Âè ì³é êîëåãà,
àäæå ïðàöþºìî â êîìóíàëüíîìó
ãîñïîäàðñòâ³. Öå îêðåìèé âèïà-
äîê, áî çàãàëîì ìè ïåðåðàõóâàëè
êîøòè ç áþäæåòó íà çàðïëàòíþ
äâ³ðíèê³â. Íà æàëü, ó Äåñíÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ó íàñ íå âñå ãà-
ðàçä, ³ ÿ ïðîàíàë³çóþ òàìòåøíþ
ñèòóàö³þ. Ïî òðüîõ ðàéîíàõ ÿ ïî-
äàâ ïðîïîçèö³¿ Ïðåçèäåíòîâ³,
ùîá çíÿëè ãëàâ àäì³í³ñòðàö³¿ ç
ïîñàä. ×åðåç òàê³ òà ³íø³ âèïàä-
êè. ßêùî âè çàëèøèòå ìåí³ ñâî¿
êîîðäèíàòè, òî ÿ îá³öÿþ âàì
âñòàíîâèòè ñïðàâåäëèâ³ñòü çà ñå-
êóíäó. Çàëèø³òü, áóäü ëàñêà, ñâî¿
êîîðäèíàòè ³ òåëåôîí. Çàâòðà íà-
÷àëüíèê âàøîãî ÆÅÊó ïèñàòèìå
ïîÿñíåííÿ, ÷îìó â³í çàëèøèâ âàñ
áåç äîäàòêîâî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

Ïðîäîâæóþ÷è òåìó ÆÅÊ³â, íà
ñåñ³¿ ïðèéíÿëè ð³øåííÿ, ÿêå,

âëàñíå, ï³äðèâàº ìîíîïîë³þ 
ÆÅÊ³â ó ÷àñòèí³ íàäàííÿ ïîñëóã
ñòîñîâíî ðåìîíòó ³ îáñëóãîâóâàí-
íÿ áóäèíê³â òà ïðèëåãëèõ òåðèòî-
ð³é. Òåïåð íàäàííÿ öèõ ïîñëóã
âèõîäèòü íà ðèíêîâó îñíîâó, îñ-
ê³ëüêè ìîæóòü ïðåòåíäóâàòè ³íø³
êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà. ×è
åôåêòèâíîþ áóäå öÿ ³í³ö³àòèâà?

×åñíî êàæó÷è, ùå íå ìîæó äî
ê³íöÿ çâàæèòèñÿ íà ÿêóñü êîí-
êðåòíó ï³ëîòíó ïðîãðàìó ñòîñîâ-
íî æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíèõ
êîíòîð. Ó ïîíåä³ëîê î 7-é ãîäè-
í³ ó ìåíå çóñòð³÷ ç íà÷àëüíèêà-
ìè ÆÅÊ³â. Öå áóäóòü ïðÿì³
âêëþ÷åííÿ, ³ êèÿíè çìîæóòü çà-
òåëåôîíóâàòè òà âèñëîâèòè ñâî¿
ïðåòåíç³¿ äî òèõ íà÷àëüíèê³â 
ÆÅÊ³â, ðîáîòîþ ÿêèõ íå çàäîâî-
ëåí³. ß çáåðó âñ³õ íà÷àëüíèê³â
ÆÅÊ³â, âîíè ïîì³ùàþòüñÿ ó íàñ
ó çàë³. Õî÷ó ïîãîâîðèòè ç íèìè
ïðî æèòòÿ. Ó íàñ º ïðîáëåìè, áî
ÆÅÊè, íà æàëü, íåñóòü âåëèêèé
íåãàòèâ, õî÷à º é õîðîø³ ÆÅÊè.
Àëüòåðíàòèâó ÆÅÊó ñòâîðåíî,
îòîæ íå îáîâ’ÿçêîâî áóëî ïðèé-
ìàòè òàêå ð³øåííÿ. Ìîæíà áóëî
ñòâîðþâàòè ÓÑÁÁ, º ÆÅÊè ïðè
êîîïåðàòèâàõ, àëå âîíè íå ïðà-
öþþòü åôåêòèâí³øå.

Äçâ³íîê ó ñòóä³þ. Íàä³ÿ Äìèò-
ð³âíà:

— Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó, ÿ ìåø-
êàíêà Òðîºùèíè. ×åðåç ïðîáêè íå
ìîæó ïîòðàïèòè íà ðîáîòó. Ñèäè-
ìî ó ïðîáêàõ ïî òðè ãîäèíè.

— Íàä³º Äìèòð³âíî, âè äåñÿòü
ðîê³â îáèðàëè îäíó ëþäèíó, êîò-
ðà íå ìîãëà çáóäóâàòè öåé ì³ñò ç
òèì áþäæåòîì, ÿêèé áóâ. Ì³ñò
íå ñïîðóäæóþòü çà îäíó ñåêóí-
äó. Ïîòð³áíî îñâî¿òè 6 ìëðä ãðí.
Ìè áóäóºìî éîãî ö³ëîäîáîâî.
ßêùî õî÷åòå óïåâíèòèñÿ â öüî-
ìó, ìîæåòå ï³ä’¿õàòè é ïîäèâèòè-
ñÿ, ùî òàì â³äáóâàºòüñÿ. Ìè áó-
äóºìî ïîâíèì õîäîì. ² öå ìàê-
ñèìóì, ùî ÿ ìîæó çðîáèòè, ÿ íå
Ãîñïîäü Áîã. Öå íàéá³ëüøà â
Óêðà¿í³ ìàñøòàáíà ³íæåíåðíî-
òåõí³÷íà ñïîðóäà. Ó 2010 ðîö³ òàì
ï³äå ëåãêîâèé òðàíñïîðò, ³ â

2011-ìó, ñïîä³âàþñÿ, Íàä³º
Äìèòð³âíî, ìè ðàçîì â³äêðèºìî
òàì ìåòðî. ß ïîñò³éíî ñòåæó,
ùîá ô³íàíñóâàííÿ éøëî ³ ùîá
ïðàöþâàëè ÿê³ñíî.

— Âè ÿêðàç íà öüîìó òèæí³ ïå-
ðåâ³ðÿëè ñòàíö³þ ìåòðî “×åðâîíèé
õóòîð” ³ äåïî “Õàðê³âñüêå”. ßê
øâèäêî ìîæå áóòè çàïóùåíà ñòàí-
ö³ÿ? Äî ñëîâà, ùî ôàêòè÷íî äàº
çàïóñê öüîãî äåïî?

— Â³í äàâ íàì çìîãó çá³ëüøè-
òè ³íòåíñèâí³ñòü ðîáîòè ìåòðî íà
30%. Òîáòî öå íàéñêëàäí³øà ³í-
æåíåðíî-òåõí³÷íà ñïîðóäà. Òàì,
çäàºòüñÿ, çà 30-40 ñåêóíä ìèþòü
åëåêòðè÷êó. Àëå öå äð³áíèö³. À
çàãàëîì äåïî äàº çìîãó çáåð³ãàòè
é ðîçïîä³ëÿòè òðàíñïîðò òàê, ùîá
³íòåíñèâí³ñòü ðóõó áóëà âèñîêîþ.
Ìè êóïèëè ùå âàãîí³â. Âîíè äó-
æå äîðîã³: ö³íà îäíîãî — 536 òèñ.
äîëàð³â. Ïðèäáàëè äîñòàòíþ ê³ëü-
ê³ñòü âàãîí³â, ùîá ³íòåíñèâí³ñòü
ðóõó áóëà ùå âèùîþ. Äåñü ï³âðî-
êó òîìó òàì áóëè ðó¿íè. Â æîä-
íîìó ì³ñò³ Óêðà¿íè òàêî¿ ñèñòå-
ìè íåìàº.

— ß íàãàäàþ, ùî íà öüîìó òèæ-
í³ îäíà ç âàøèõ ³í³ö³àòèâ ñòîñóâà-
ëàñÿ ðåãóëþâàííÿ ö³í íà ïðîäóêòè
õàð÷óâàííÿ. ßêèì ÷èíîì âè çáèðà-
ºòåñü öå ðîáèòè, ÿêèìè øëÿõàìè?

— Äåÿê³ ö³íè ÿ êîíòðîëþþ.
Íàïðèêëàä, íà õë³á ³ ÷àñòêîâî íà
äåÿê³ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ. Àëå,
íà ïðåâåëèêèé æàëü, òåìà ï³ä-
íÿòòÿ ö³í ³ñíóâàòèìå çàâæäè.
Ìàêñèìóì, ùî ìîæåìî çðîáèòè,
öå çàïðîñèòè êèÿí â³äâ³äàòè ÿð-
ìàðêè, ÿê³ çàâòðà âëàøòîâóºìî â
ñåìè ðàéîíàõ ñòîëèö³. Íà íèõ
ìîæíà áóäå êóïèòè ìîëî÷í³ ïðî-
äóêòè, ì’ÿñî, ðèáó, îâî÷³ é ôðóê-
òè ç 10-15% çíèæêîþ. Àëå çàãà-
ëîì ð³øåííÿ ñòîñîâíî ö³í âèìà-
ãàº çàêîíîäàâ÷î¿ ³í³ö³àòèâè. Òî-
ìó ùî ó âëàñíîñò³ ì³ñòà ïåðåáó-
âàº ò³ëüêè òðè ðèíêè. Âñå ³íøå —
öå 90% — ïðîäàþòü áåç íàøî¿
ó÷àñò³. À ùîá ìè ìîãëè â öüîìó
áðàòè ó÷àñòü, ïîòð³áí³ äîäàòêîâ³
ñèëè, äîäàòêîâ³ çàêîíè
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Ó ñóáîòó âèïîâíèëîñÿ 57 ðîê³â
íàðîäíîìó äåïóòàòîâ³ Óêðà¿íè 
Ìèêîë³ Êðóãëîâó
З днем народження йо о вітає
народний деп тат У раїни
Владислав ЛУК’ЯНОВ:

— ß ç ãëèáîêîþ ïîøàíîþ ñòàâëþñÿ äî öüîãî ÷î-
ëîâ³êà — öå äóæå òàëàíîâèòà ëþäèíà. Çè÷ó çäîðîâ’ÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ ³
âñüîãî ÿêíàéêðàùîãî. Õîò³ëîñÿ á òàêîæ ïîáàæàòè éîìó äîâãèõ ðîê³â
òâîð÷îãî ³ íàòõíåííîãî æèòòÿ.

Ùîíàéë³ïø³ õàðàêòåðèñòèêè é â³äïîâ³äíî — íàéë³ïø³ ïîáàæàííÿ.
Ëþáîâ³, ðàäîù³â, ñèë ³, çâè÷àéíî æ, äîñÿãíåííÿ âñ³õ ö³ëåé!

Р бри веде Гри орій КАРАВАЄВ

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ßÌåð ðîçáåðåòüñÿ 
ç âèêîíàííÿì ñâî¿õ
äîðó÷åíü

Ñüîãîäí³ êèÿíè çìîæóòü ïîñòà-
âèòè çàïèòàííÿ íà÷àëüíèêàì
ÆÅÊ³â ó ïðèñóòíîñò³ ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî. Â
ïðÿìîìó åô³ð³ òåëåêàíàëó “Êè-
¿â” î 19-é ãîäèí³ â³äáóäóòüñÿ ãðî-
ìàäñüê³ ñëóõàííÿ ùîäî ÿêîñò³ ðî-
áîòè ÆÅÊ³â. ¯õí³ì íà÷àëüíèêàì
äîâåäåòüñÿ ïîÿñíèòè, ÷îìó ëè-
øàþòüñÿ íåðîçâ’ÿçàíèìè ïðîá-
ëåìè, ïðî ÿê³ ïîâ³äîìëÿþòü ìåø-
êàíö³ ñòîëèö³.

Çà äàíèìè ñall-öåíòðó, á³ëü-
ø³ñòü çâåðíåíü êèÿí äî ÆÅÊ³â
çàëèøàþòüñÿ ïðàêòè÷íî ïðî³ãíî-
ðîâàíèìè. Ïðîòÿãîì 9 ì³ñÿö³â
ðîáîòè ãàðÿ÷î¿ òåëåôîííî¿ ë³í³¿
ÊÌÄÀ áëèçüêî 150 òèñ. îñ³á ïî-
ñêàðæèëèñÿ, ùî íà ¿õí³ çàóâàæåí-
íÿ êîìóíàëüíèêè íå çâàæàþòü.
Ëèøå ï³ñëÿ òîãî, ÿê ó ÆÅÊ òå-
ëåôîíóþòü ç ñall-öåíòðó, ïî÷è-
íàþòü âîðóøèòèñÿ. Ë³äåðîì çà
ê³ëüê³ñòþ çâåðíåíü ñòàâ Ñâÿòî-

øèíñüêèé ðàéîí — çàòåëåôîíó-
âàëè ìàéæå 24 òèñ. éîãî ìåøêàí-
ö³â. Ñàìå â öüîìó òà Ïîä³ëüñüêî-
ìó ðàéîíàõ íà êîìóíàëüíèê³â ïî-
ñêàðæèâñÿ êîæåí 15-é êèÿíèí. À
âò³ì, îñòàííº ì³ñöå â êîìóíàëü-
íîìó ðåéòèíãó ðàéîí³â ïîñ³â
Äí³ïðîâñüêèé, äå íàéã³ðøå ðå-
àãóþòü íà çâåðíåííÿ âæå ÷åðåç
ñall-öåíòð ³ âèêîíóþòü ðîáîòè
ëèøå ó 81% âèïàäê³â. Íàéêðà-
ùèé ïîêàçíèê ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³, äå ðîçâ’ÿçóþòü 96% ïðîá-
ëåì.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé ââàæàº, ùî òà-
êà ñèñòåìà ðîáîòè ÆÅÊ³â íåäî-
ñòàòíüî åôåêòèâíà. “ÆÅÊè ìó-
ñÿòü çâàæàòè íà çâåðíåííÿ ìåø-
êàíö³â ñàìîñò³éíî, à íå ç ïðèìó-
ñó ñall-öåíòðó, á³ëüøå òîãî, âîíè
ìóñÿòü ïðàöþâàòè òàê, ùîá òà-
êèõ çâåðíåíü áóëî ì³í³ìóì”,—
çàçíà÷èâ ì³ñüêèé ãîëîâà. Ëåîí³ä

×åðíîâåöüêèé ïåðåêîíàíèé ó ïî-
òðåá³ êîíêóðñíîãî â³äáîðó íà ïî-
ñàäó êåð³âíèê³â êîìóíàëüíèõ
ñëóæá. Çà ñëîâàìè ìåðà, ïðåòåí-
äåíòè íà ö³ ïîñàäè ìàþòü áóòè
ïðîôåñ³îíàëàìè, êîòð³ õî÷óòü ³
ìîæóòü âèêîíóâàòè ñâîþ ðîáîòó.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ç ÷àñîì
ê³ëüê³ñòü ñêàðã íà ðîáîòó ÆÅÊ³â
ìåíøàº. Ç 5 æîâòíÿ äî 5 ëèñòî-
ïàäà ë³äåðîì çà ê³ëüê³ñòþ ñêàðã
çàëèøàâñÿ òîé-òàêè Ñâÿòîøèí-
ñüêèé ðàéîí, àëå öüîãî ì³ñÿöÿ äî
ñall-öåíòðó çâåðíóâñÿ êîæåí 
48-é ñâÿòîøèíåöü. Íà ïðîáëåìè
ç îïàëåííÿì ïîñêàðæèëèñÿ 2896
ìåøêàíö³â ðàéîíó, ïî 310 çâåð-
íåííÿõ íåäîë³ê³â íå óñóíóòî ³ äî-
ñ³. Ç 1571 ïðîáëåì ³ç ïîñòà÷àííÿì
ãàðÿ÷î¿ âîäè 109 çàëèøèëèñÿ áåç
ðåàãóâàííÿ. Îáñëóãîâóâàííÿ áó-
äèíêó òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòî-
ð³¿ íå âëàøòîâóº 490 ñâÿòîøèí-
ö³â, 58 æåê³âö³ òàê ³ íå â³äïîâ³ëè
ä³ÿìè. 139 ìåøêàíö³â ðàéîíó âè-
ñëîâèëè ïðåòåíç³¿ äî ðîáîòè êîí-
êðåòíèõ ïðàö³âíèê³â. Íàéá³ëüøå
ñêàðæàòüñÿ íà ÆÅÎ 802 (594
çâåðíåííÿ), ÆÅÎ 804 òà 805 (ïî
318 çâåðíåíü). Ñâÿòîøèíñüêèé
ðàéîí ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ âèð³øèâ
82% âêàçàíèõ ñall-öåíòðîì ïðîá-
ëåì. Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí óïåâ-
íåíî ïîñ³â íàéã³ðøå ì³ñöå êîìó-
íàëüíîãî ðåéòèíãó, çíèçèâøè ïî-
êàçíèê âèêîíàííÿ äî 77%. Íàé-
á³ëüøå ñêàðã çà ìèíóëèé ì³ñÿöü
íàä³éøëî ïî ÆÐÅÎ 414 (208
çâåðíåíü), ÆÐÅÎ 402 (197) òà
ÆÅÊ 418 (152)

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Сьо одні прямом ефірі теле анал "Київ" за часті
місь о о олови Леоніда Черновець о о відб деться
ромадсь е об оворення роботи ЖЕКів. За 9 місяців
до сall-центр КМДА на їхню робот пос аржилися
близь о 150 тис. иян. Найбільше незадоволені робо-
тою ом нальни ів Святошинсь ом районі, най ірше
на с ар и реа ють Дніпровсь ом . Леонід Черно-
вець ий обіцяє, що професійно непридатних ерівни ів
ом нальних сл жб звільнять, а їхні місця займ ть фа-
хівці, відібрані на он рсній основі.

Êèÿíè çìîæóòü ó ïðÿìîìó åô³ð³ ïîñòàâèòè çàïèòàííÿ
íåäáàëèì íà÷àëüíèêàì ÆÅÊ³â
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Ïðî òå, ùî ÿðìàðîê þâ³ëåé-
íèé, íà öüîãîð³÷íîìó “Êíèæêî-
âîìó ñâ³ò³”, çäàºòüñÿ, í³÷îãî íå
íàãàäóâàëî. ßê çàâæäè, ïðîãðà-
ìó áîë³ñíî ðîçòÿãóâàëè íà ÷îòè-
ðè äí³, ùîá âèéøëî, ÿê ó “âå-
ëèêèõ” — ó Ëÿéïö³ãó, Ìîñêâ³ ÷è
Ëüâîâ³, òîæ óñ³ ãîëîâí³ ïðåçåí-
òàö³¿ òà àâòîãðàô-ñåñ³¿ îðãàí³çà-
òîðè çìóøåí³ áóëè ïîâòîðèòè ïî
ê³ëüêà ðàç³â. ßê çàâæäè, ïîáî-
ÿëèñÿ â³ä÷èíèòè äâåð³ âèäàâöÿì
ç Ðîñ³¿, à ùîá ñòàòóñíå ñë³âöå
“ì³æíàðîäíèé” íå âèêðåñëþâà-
òè ç íàçâè, äëÿ ãîäèòüñÿ äîçâî-
ëèëè ïðîäàòè ê³ëüêà áóëãàêîâ-
ñüêèõ òà ãîãîë³âñüêèõ åíöèêëî-
ïåä³é ìîñêîâñüêîìó “Àëãîðèò-
ìó” (òîâñòåëåçíó ³ñòîð³þ áàíäå-
ð³âùèíè, ÿêà òåæ º â àñîðòèìåí-
ò³ öüîãî âèäàâíèöòâà, ïîë³òêî-
ðåêòí³ ìîñêîâñüê³ ãîñò³ âèð³øè-
ëè äî Êèºâà íå âåçòè). ßê çàâ-
æäè, íå â³äáóâñÿ ä³àëîã âëàñò³ ç
âèäàâöÿìè, à âèäàâö³â ì³æ ñî-
áîþ — ÷åðåç â³äñóòí³ñòü ïðåä-
ñòàâíèê³â âëàäè, áàéäóæ³ñòü ïåð-
øèõ îñ³á áàãàòüîõ âèäàâíèöòâ äî
êè¿âñüêîãî ÿðìàðêó é àáñîëþò-
íó çíåâ³ðó âñ³õ ãðàâö³â öüîãî
ðèíêó â ìîæëèâ³ñòü ïîðîçóì³òè-
ñÿ. ², ÿê çàâæäè, ºäèíîþ óñï³ø-
íîþ àêö³ºþ â ðàìêàõ âèñòàâêè
ñòàâ ì³í³-ôåñòèâàëü ôàíòàñò³â —

³ç ñïåö³àëüíîþ ïðåçåíòàö³ºþ 50-
ãî ÷èñëà æóðíàëó “Ðåàëüíîñòü
ôàíòàñòèêè”, çâ³òîì ïðî öüîãî-
ð³÷íèé êîíâåíò ìàéñòð³â æàíðó
â Êîïåíãàãåí³ òà ô³ðìîâèìè
áàéêàìè â³ä óëþáëåíö³â ïóáë³êè
Ìàðèíè é Ñåðã³ÿ Äÿ÷åíê³â.

Íå âäàëîñÿ îæèâèòè òîñêíó
ÿðìàðêîâó àòìîñôåðó íàâ³òü ³ñ-
òîð³¿ ç êíèãàðíåþ “Çíàííÿ” (äî-
êëàäí³øå äèâ. ó “Õðåùàòèêó” çà
9 ëèñòîïàäà). Äðàìàòè÷íó äîëþ
öüîãî ìàãàçèíó é êàòàñòðîô³÷-
íèé ñòàí óêðà¿íñüêî¿ êíèãîäèñ-
òðèáóö³¿ âçàãàë³ îáãîâîðþâàëè â
÷åòâåð íà ñïåö³àëüíîìó êðóãëî-
ìó ñòîë³. Ùîá ïðèñïàòè á³ëü-
ø³ñòü ó÷àñíèê³â ðîçìîâè, âèñòà-
÷èëî ï³âãîäèíè. Íàéä³ºâ³øèìè
ñíîä³éíèìè çàñîáàìè âèÿâèëè-
ñÿ ÷èíîâíèöüêà ðèòîðèêà ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íñüêî¿ àñîö³àö³¿
âèäàâö³â òà êíèãîðîçïîâñþäæó-
âà÷³â Îëåêñàíäðà Àôîí³íà ³ íå-
ñê³í÷åííå, ÿê øàìàíñüêå çà-
êëÿòòÿ, ïîâòîðåííÿ ñëîâà “äó-
õîâí³ñòü” ó ñòàí³ á³çíåñìåí³â
(îñòàíí³ì îñåðåäêîì äóõîâíîñò³
â Êèºâ³, ÿêùî â³ðèòè ó÷àñíèêàì
äèñêóñ³¿, çâ³ñíî, çàëèøàºòüñÿ áà-
ãàòîñòðàæäàëüíå “Çíàííÿ”).

Óçàãàë³ ïðîâ³äíó òåìó öüîãî-
ð³÷íîãî ÿðìàðêó ìîæíà áóëî á
îêðåñëèòè ÿê “ñèëà òà áåçñèë-

ëÿ”. Íå ò³ëüêè â ìåòàôîðè÷íî-
ìó, à é ó áóêâàëüíîìó ñåíñ³. Çà-
ãðîç, çàëÿêóâàíü ³ äåìîíñòðàö³¿
ô³çè÷íî¿ ñèëè íå áðàêóâàëî —
êâ³íòåñåíö³ºþ ÷îòèðèäåííî¿

ïðîãðàìè ñòàëà ïðåçåíòàö³ÿ äè-
òÿ÷î¿ ïîâ³ñò³ ïðî áîãàòèðÿ ²âà-
íà Ñèëó çà ó÷àñòþ íàéñèëüí³øî¿
ëþäèíè ïëàíåòè Âàñèëÿ Â³ðàñ-
òþêà. Îñü ò³ëüêè äèâíî, ÷îìó

ñò³ëüêîì øàíóâàëüíèêàì ñèëè
ïðîòÿãîì ÷îòèðüîõ äí³â çîâñ³ì
íå ìóëÿëè î÷³ êàðòèííî ðîçêëà-
äåí³ àíòèñåì³òñüê³ áåñòñåëåðè íà
ñòåíä³ âèäàâíèöòâà ÌÀÓÏ

Êíèãè áåç ãðàí³ ôàíòàñòèêè
Êè¿â çíîâó îñîðîìèâñÿ “Êíèæêîâèì ñâ³òîì”
Îëåíà ÐÈÁÀÊÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора в залах Національно о ніверситет фізично о
виховання і спорт завершився Десятий иївсь ий
ниж овий ярмаро (про йо о про рам "Хрещати "
писав 7 листопада). Три дні роботи фор м "Книж о-
вий світ-2007" підтвердили, що в У раїні найбільше
полюбляють с андали та фантасти й най ірше вмі-
ють б д вати видавнич та вистав ов страте ію.

Дитяч ниж про бо атиря представляє Василь Вірастю

²ðèíà ÎË²ÉÍÈÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

На столичні е рани ви-
йшла п бліцистична дра-
ма "Леви для я нят" Ро-
берта Редфорда. Я що ві-
рити про нозам іноаналі-
ти ів, раїнсь і лядачі
перейматим ться пробле-
мами зовнішньої політи и
США не менше, аніж ін-
фантильні амери анці.

Íåçâàæàþ÷è íà àêòîðñüêèé äî-
ñâ³ä Ðîáåðòà Ðåäôîðäà, “Ëåâè äëÿ
ÿãíÿò” âèéøëè íà äèâî íåç´ðàá-
íèìè ñàìå â ïëàí³ ðîáîòè ç àê-
òîðàìè. Íà ïî÷àòêó ô³ëüìó äî-
ñâ³ä÷åíà æóðíàë³ñòêà ó âèêîíàí-
í³ Ìåð³ë Ñòð³ï ïðèõîäèòü ðîçêî-
ëþâàòè ñåíàòîðà (Òîì Êðóç) íà
åêñêëþçèâ: âëàñíå, òóò ïîâèííà
ðîçãîð³òèñÿ ïñèõîëîã³÷íà äóåëü
ì³æ ëþäüìè, ÿê³ ïðàãíóòü ìàí³-
ïóëþâàòè îäíå îäíèì, à áà÷èìî
ÿêóñü ïðîòîêîëüíó ïðåñ-êîíôå-
ðåíö³þ íà äâ³ ïåðñîíè. Êîëè ðå-
æèñåð õî÷å ïîêàçàòè, ùî ñóòè÷-
êà äîñÿãëà êóëüì³íàö³¿, â³í çìó-
øóº Òîìà Êðóçà âñòàòè ³ íàâè-
ñíóòè íàä Ìåð³ë Ñòð³ï, ÿêà ñè-
äèòü ó êð³ñë³: “Âè õî÷åòå âèãðà-
òè â³éíó? Òàê ÷è í³?” — à ïîò³ì
íàî÷íî ïîêàçàòè ¿é íà êàðò³ “â³ñü
çëà”, ùî ïðîõîäèòü ç ²ðàêó ÷åðåç
²ðàí äî Àôãàí³ñòàíó. Ñåíàòîð

ïðîïîíóº ïóáë³öèñòö³ ó ïîäðîáè-
öÿõ âèñâ³òëèòè íîâèé àìåðèêàí-
ñüêèé â³éñüêîâèé ïëàí â Àôãà-
í³ñòàí³, ÿêèé ìîæå óâ³í÷àòèñÿ ðå-
àëüíîþ ïåðåìîãîþ.

Ïîï³ê³ðóâàâøèñÿ ³ç ñåíàòîðîì,
æóðíàë³ñòêà ñ³äàº ó òàêñ³ é äîðî-

ãîþ äî ðåäàêö³¿ ðîçãëÿäàº, ùî âî-
íà çàïèñàëà â íîòàòíèê (äèêòî-
ôîí, ìàáóòü, äóæå ïåðåäîâà òåõ-
í³êà äëÿ æ³íêè çà ï’ÿòäåñÿò).
Ç’ÿñîâóºòüñÿ, ùî íå òàê óæå é áà-
ãàòî: àðêóø óêðèòèé ñóö³ëüíèìè
êàðëþ÷êàìè, à ðîçá³ðëèâî âèä³-

ëÿºòüñÿ ò³ëüêè îäíà êëþ÷îâà
ôðàçà: “Áóäü-ÿêîþ ö³íîþ”. Óâ³-
ðâàâøèñÿ â êàá³íåò äî íà÷àëüíè-
êà ç êðèêîì: “Îñü äèâ³òüñÿ, ùî ÿ
âàì çàðàç ïîêàæó!” — æóðíàë³ñò-
êà òè÷å éîãî íîñîì ó öåé ñåíñà-
ö³éíèé çàïèñ, ï³ñëÿ ÷îãî á³ãàº ïî
êàá³íåòó, çàëàìóþ÷è ðóêè: “Î Áî-
æå, Áîæå, öå æ â’ºòíàìñüêå ìèñ-
ëåííÿ â íîâ³é óïàêîâö³...”

Âèäíî: áåçêîìïðîì³ñí³é àìå-
ðèêàíö³ íåáàéäóæ³ äîë³ â³ò÷èçíè,
àëå íå çðîçóì³ëî, ùî âîíà, âëàñ-
íå, ïðîïîíóº: íå ïîâ³äîìëÿòè
ãëÿäà÷àì, ùî ðîçïî÷àëàñÿ â³éñü-
êîâà îïåðàö³ÿ â Àôãàí³ñòàí³, áî
âîíà äóæå ñõîæà íà Â’ºòíàì? Íà-
÷àëüíèê, çáàãíóâøè, ùî ôàêò³â
çàì³ñòü åìîö³é â³í íå äî÷åêàºòü-
ñÿ, êàæå æóðíàë³ñòö³: “Òîá³ 57 ðî-
ê³â, ³, ÿêùî ÿ òåáå çâ³ëüíþ, êîìó
òè áóäåø ïîòð³áíà?” Öå íå ºäè-
íå ç áåçë³÷³ çàïèòàíü, ÿê³ â “Ëå-
âàõ äëÿ ÿãíÿò” óñåðéîç ñòàâëÿòü-
ñÿ ðóáà, àëå òàê ³ çàëèøàþòüñÿ
áåç â³äïîâ³ä³.

Ï³ñëÿ ñåíàòîðñüêîãî êàá³íåòó
ä³ÿ ïåðåíîñèòüñÿ äî àìåðèêàí-
ñüêî¿ êàçàðìè, ç ÿêî¿ ñàìå ãîòóº-
òüñÿ âèë³òàòè äåñàíò äî Àôãàí³ñ-
òàíó, à ïîò³ì â “îäèí ç êàë³ôîð-
í³éñüêèõ óí³âåðñèòåò³â”. Ïðîôå-
ñîð, ÿêîãî ãðàº ñàì Ðîáåðò Ðåä-
ôîðä, âåëèòü îáäàðîâàíîìó ñòó-
äåíòîâ³, â³äì³ííèêîâ³, àëå ïðî-
ãóëüíèêîâ³, ïðèéòè äî íüîãî â êà-
á³íåò ãîäèíö³ î ñüîì³é ðàíêó ³,
ïîâ³ñèâøè íà äâåð³ òàáëè÷êó “Äî
âîñüìî¿ íå òóðáóâàòè”, ïðàãíå äî-
ñòóêàòèñÿ äî íåçì³öí³ëî¿ þíàöü-

êî¿ ñâ³äîìîñò³, ùî ïåðåéìàºòüñÿ
ëèøå ä³â÷àòàìè ³ ãàâàéñüêèìè ñî-
ðî÷êàìè.

Äëÿ ï³äñèëåííÿ åôåêòó ïðå-
ïîä ñòàâèòü ñòóäåíòîâ³ çà âç³ðåöü
äâîõ éîãî âèïóñêíèê³â — íåãðà
³ ìåêñèêàíöÿ ç á³äíèõ ñ³ìåé, ÿê³
ï³øëè íå äî Ãàðâàðäó â÷èòèñÿ
“áàáëî ðóáàòè”, à âîþâàòè. Ïðî-
ôåñîðñüêèé ìåñåäæ çâîäèòüñÿ äî
òîãî, ùî íå ìîæíà ïðîñòî ¿ñòè
³ ñïàòè, òðåáà çä³éñíþâàòè â÷èí-
êè, õî÷à á òàê, ÿê ò³ äâà ñòóäåí-
òè, çàïèñàòèñÿ â àðì³þ ³ ëåæàòè
â çàñí³æåí³é óùåëèí³ ï³ä âîãíåì
òàë³á³â, ÷èì ³ çàéìàþòüñÿ äâà
ñîëäàòè, ùî âèïàëè ç ï³äñòðåëå-
íîãî âåðòîëüîòà â òîé ÷àñ, ÿê
ïðîôåñîð îáðîáëÿº ñòóäåíòà, à
ñåíàòîð — æóðíàë³ñòêó. Â³ä òî-
ãî, ùî öþ áåçïðåäìåòíó ðîçìî-
âó ïî÷àâ ïåðñîíàæ Ðîáåðòà Ðåä-
ôîðäà, àí³òðîõè íå ëåãøå. Àêòîð
ìàéñòåðíî ãðàº âñ³ìà çìîðøêà-
ìè, ÿê³ â³í âñòèã çà äîâã³ ðîêè
íàòðåíóâàòè íà ñâîºìó ìóäðîìó
äîáðîìó îáëè÷÷³, àëå ³ ç íèì
ñòàëàñÿ òà ñóìíà ð³÷, ÿêà, íà
æàëü, ìîæëèâà ³ ç íàéïðåêðàñ-
í³øèìè ëþäüìè: ùî áàãàòøèé
ëèöüîâèé ëàíäøàôò, ÿêèé ñâ³ä-
÷èòü ïðî âåëèêèé æèòòºâèé äî-
ñâ³ä, òî á³ëüø ãëàäåíüêèé ðåëü-
ºô ìîçêó, íå çäàòíîãî ïåðåðîáè-
òè áåçö³ííèé äîñâ³ä ïðîæèòèõ
ðîê³â ó ùîñü á³ëüøå, í³æ ê³ëüêà
ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèõ áàíàëü-
íîñòåé, ìîâëÿâ, ³äåàëè äåìîêðà-
ò³¿ çíîâó ðóéíóþòüñÿ, à âñ³ì íà-
÷õàòè

Äåìîêðàò³ÿ ëåâîâèìè äîçàìè
Ðîáåðò Ðåäôîðä ïðîâ³â ÷åðãîâó ïîë³ò³íôîðìàö³þ ç åêðàíà

Керівництво с ептично поставилося до ж рналістсь о о розслід вання
своєї підле лої (Меріл Стріп)
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За рите А ціонерне Товариство “Страхова омпанія
“УНІКА Життя” повідомляє про проведення За альних зборів

а ціонерів, я і відб д ться 26 р дня 2007 ро об 11.00 за адре-
сою: місто Київ, в л. Рейтарсь а, 37.

Порядо денний:
1. Прийняття рішення про збільшення розмір стат тно о
апітал Товариства.
2. Внесення змін до ор анізаційної стр т ри Товариства.
3. Призначення членів Правління Товариства.

Інформація з ідно вимо статті 40 За он У раїни “Про осподарсь і
товариства”:
а) мотив збільшення стат тно о апітал — збільшення обі ових оштів

Товариства; спосіб збільшення стат тно о апітал — збільшення
іль ості а цій існ ючої номінальної вартості за рах но додат ових
внес ів;
мінімальний розмір збільшення стат тно о апітал —16 800 000

ривень;
б) прое т Змін до Стат т Товариства, пов’язаних зі збільшенням
розмір стат тно о апітал :

ЗМІНИ ДО СТАТУТУ
За рито о а ціонерно о товариства

“Страхова омпанія “УНІКА Життя” ( од ЄДРПОУ 34478248)

Дані Зміни є невід’ємною частиною Стат т За рито о а ціонерно о
товариства “Страхова омпанія “УНІКА Життя”, зареєстровано о
Печерсь ою районною місті Києві державною адміністрацією
14.07,2006 ро , номер запис 1 070 102 0000 021211. На рішення
За альних зборів а ціонерів За рито о а ціонерно о товариства
“Страхова омпанія “УНІКА Життя”, до Стат т За рито о а ціонерно о
товариства “Страхова омпанія “УНІКА Життя” вносяться наст пні
зміни:
Статтю 4.1. Стат т ви ласти в наст пній реда ції: “Стат тний апітал

Товариства становить 27173 912 (двадцять сім мільйонів сто сімдесят
три тисячі дев’ятсот дванадцять) ривень”.
Статтю 4.2. Стат т ви ласти в наст пній реда ції: “Стат тний апітал

Товариства поділено на 108 695 648 (сто вісім мільйонів шістсот
дев’яносто п’ять тисяч шістсот соро вісім) простих іменних а цій
номінальною вартістю 25 (двадцять п’ять) опійо ожна.
А ції Товариства є цінними паперами без визначено о стро обі ,

що засвідч ють дольов часть в правлінні ним, дають право їх власни
на одержання частини приб т ви ляді дивідендів, а та ож на часть
розподілі майна при лі відації Товариства.
3. Статтю 4.3. Стат т ви ласти в наст пній реда ції:
“Всі а ції Товариства розподіляються між А ціонерами наст пним

чином:

А ціонер Кіль ість Част а
а цій стат тном
(шт) апіталі (%)

УНІКА Інтернешнл Бетайлі н с-
Фервальт н с ГмбХ (UNIQA
International Beteiligungs-
Verwaltungs GmbH) 87 532 868 80,5%

За рите а ціонерне товариство
“Страхова омпанія “Кредо —
Класи ” 20 747 824 19,1%

УНІКА Інтернешнл-
Ферзихер н с-Холдін
ГмбХ (UNIQA International-
Versicherungs- Holding GmbH) 414 956 0, 4%

Всі інші положення Стат т За рито о а ціонерно о товариства
“Страхова омпанія “УНІКА Життя” залишаються без змін.
в) іль ість а цій, що вип с аються додат ово — 67 200 000 (шістдесят

сім мільйонів двісті тисяч) простих іменних а цій за альною вартістю —
16 800 000 (шістнадцять мільйонів вісімсот тисяч) ривень;

) номінальна вартість а цій не змінюється та становить 25 опійо ;
д) права а ціонерів при додат овом вип с а цій — відповідно до

Стат т Товариства, всі а ціонери орист ються одна овим переважним
правом на придбання додат ових а цій прямо пропорційно їхній частці
стат тном фонді Товариства на момент прийняття рішення про емісію

а цій. Додат ово вип щені а ції розподіляються між а ціонерами з ідно
з домовленістю між ними;
е) дата почат і за інчення підпис и на а ції — оплата додат ово

вип щених а цій починається з дати проведення За альних зборів, на
я их прийнято рішення про збільшення розмір стат тно о апітал ,
причом до державної реєстрації Змін до Стат т , пов’язаних зі
збільшенням розмір стат тно о апітал здійснюється оплата не менше
ніж 50% вартості а цій. Повна оплата а цій здійснюється в стро , не
більше ніж протя ом одно о ро з момент реєстрації Змін до Стат т ,
пов’язаних зі збільшенням розмір стат тно о апітал .
є) порядо відш од вання власни ам а цій збит ів, пов’язаних із

змінами стат тно о апітал — зміна розмір стат тно о апітал не
призведе до збит ів власни ів а цій.
А ціонери ЗАТ “СК “УНІКА Життя” б ли ознайомлені з до ментами,

пов’язаними з поряд ом денним, відповідно до вимо чинно о
за онодавства та Стат т ЗАТ “СК “УНІКА Життя”.
А ціонери ЗАТ “СК “УНІКА Життя” мож ть запропон вати в лючення

додат ових питань до поряд денно о не пізніше, ніж за 30 днів до
дати проведення за альних зборів шляхом письмово о звернення до
Правління ЗАТ “СК “УНІКА Життя” за адресою: 01034, місто Київ,
в л. Рейтарсь а, 37.

Íà Ëóíó 
ïðîëèëè ñâ³òëî
Ñï³âàê Alex Luna ïðåäñòàâèâ êîíöåðòíó
ïðîãðàìó â Arena Night Club

9 ëèñòîïàäà íà ñöåí³ Arena
Night Club Alex Luna ( â æîäíî-
ìó ðàç³ íå “Àëåêñ Ëóíà”) ìóçè÷-
íèì âèñòóïîì äîâ³â ñâîþ íåñõî-
æ³ñòü íà çâè÷íèé ôîðìàò øîó-
á³çíåñîâîãî Îë³ìïó. Â³í — îäèí
³ç íåáàãàòüîõ âîëîäàð³â íàäçâè-
÷àéíîãî äàðó — ïðèðîäíîãî ÷î-
ëîâ³÷îãî êîíòðñîïðàíî. Ïîïðè
ìîëîä³ñòü, ñï³âàê ìàº âåëèêèé
êîíöåðòíèé äîñâ³ä, éîãî âæå çíà-
þòü ïðåäñòàâíèêè åë³òíèõ ê³ë
êðà¿í ïîñòðàäÿíñüêîãî ïðîñòîðó.

Ï³ä ÷àñ âèñòóïó Alex Luna ïðå-
çåíòóâàâ äåáþòíå â³äåî “Ñâåò Ëó-
íû” òà âèñëîâèâ ãîòîâí³ñòü ðîç-
ïî÷àòè àêòèâíó êîíöåðòíó ä³ÿëü-

í³ñòü. ßê ðîçïîâ³â ñï³âàê “Õðå-
ùàòèêó”, â³í çáèðàºòüñÿ çäîáóòè
ïðèõèëüí³ñòü ñåðåä øèðîêèõ ìàñ
óêðà¿íñüêèõ ñëóõà÷³â.

Ï³ä ÷àñ ä³éñòâà â³äâ³äóâà÷³ ïå-
ðåêîíàëèñÿ, ùî ñöåí³÷í³ îáðàçè
Alex Luna ³ Â³òàñà çîâñ³ì íå ñõî-
æ³. Çàãðàþ÷è â ñâî¿õ ï³ñíÿõ ç òà-
êèìè æàíðàìè, ÿê äæàç òà ïîï,
Alex Luna ïîêàçàâ ïóáë³ö³, ùî
ìîæå âèêîðèñòîâóâàòè ä³àïàçîí
ñâîãî ãîëîñó íå ëèøå äëÿ êëà-
ñè÷íèõ êîìïîçèö³é. Ïðîòå äèâà
âîêàëüíî¿ ñèëè òàê ³ íå ñòâîðèâ,
çàëèøèâøè ôóæåðè ö³ëèìè, à
ëþñòðè íåðóõîìèìè.

Ñòâîðèòè ÿê³ñíèé ïåðôîìàíñ

Alex Luna äîïîìîãëè ó÷àñíèö³
øîó-áàëåòó “Pink Shoes”. ¯õí³ì
âèñòóïîì â³äêðèâàëàñÿ êîíöåðò-
íà ïðîãðàìà. Àðòèñò âäàëî ïî-
ºäíóâàâ áàãàòñòâî îáðàç³â: â³ä
òàíö³âíèöü ïàðèçüêèõ êàáàðå òà
áàëåðèí, âçóòèõ ó êåäè çàì³ñòü
ïóàíò, äî ìóæí³õ ³ äîâåðøåíèõ
æ³íîê àíòè÷íîñò³. Íàéÿñêðàâ³-
øå ñîþç òàíöþ òà ìóçèêè âè-
ÿâèâñÿ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ñëàâ-
íîçâ³ñíî¿ Øóáåðò³âñüêî¿ Ave
Maria. Åòþä áîñîíîãî¿ íàðå÷å-
íî¿ åìîö³éíî òà îðèã³íàëüíî
ïðåäñòàâèâ ñâ³æå áà÷åííÿ êëà-
ñè÷íî¿ êîìïîçèö³¿.

“Òàê³ âèêîíàâö³ áóëè íàäçâè-
÷àéíî ïîïóëÿðí³ â ÷àñè åïîõè Ðå-
íåñàíñó,— ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòè-
êó” ïðåñ-àòàøå ïðîäþñåðñüêîãî
öåíòðó “Catapult Music” ²ðåí
Îñºííÿÿ.— Çâàæàþ÷è íà ñó÷àñíó
òåíäåíö³þ äî â³äðîäæåííÿ òà ïî-
ïóëÿðèçàö³¿ êëàñè÷íèõ òðàäèö³é,
Alex Luna — òå, íà ùî òàê äàâíî
³ ç íåòåðï³ííÿì ÷åêàëè”. Ñïîä³-
âàºìîñÿ, ùî âèêîíàâöþ Alex Lu-
na âäàñòüñÿ çáåðåãòè îðèã³íàëü-
í³ñòü òà ð³äê³ñí³ñòü âîêàëó

Учасниці шо -балет “Pink Shoes” схилялися перед творчістю Alex Luna

Àíäðàí³ê ÁÅÐÁÅÐßÍ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У п'ятницю Arena Night Club на іль а один перетво-
рився з місця проведення арячих та лам рних вечі-
ро на осередо висо ої льт ри для виба ливих поці-
нов вачів. Камерність та ласичність атмосфери дій-
ства забезпечив молодий і ори інальний співа Alex
Luna, презент вавши онцертн про рам та дебютне
відео на пісню "Свет Л ны".
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

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 3975
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Василь ГОРБАЛЬ,
народний деп тат У раїни V с ли ання:

— Вчора. Не подивився про ноз по оди і, виходячи
з дом , не в адав із вз ттям. У мене вчора б в д же
насичений режим перес вання по міст .

Андрій ГУСІН,
ф тболіст:

— Цьо о ро ще не всти потрапити немилість до

по оди. Але зима тіль и входить свої права, отже, все
ще поперед . До слова, в Мос ві нині ч дова по ода.
Звичайно, вже холодно, проте немає опадів ні ви ля-
ді дощ , ні — сні .

Андрій ШКІЛЬ,
народний деп тат У раїни V с ли ання:

— Не далі, я чора. Б в зм шений дов о бл ати в -
лицями. На щастя, сьо одні мав змо не виходити з
дом і нею с ористався.

Êîëè âè âîñòàííº 
ïðîìî÷èëè íîãè?

Ñòîëèöþ çàòîïèëî
ñí³ãîì
Äëÿ êîìóíàëüíûõ ñëóæá ³ ÄÀ² íàñòàëà çèìà

Ïðîãíîçè Ã³äðîìåòöåíòðó
ñïðàâäèëèñÿ: ó÷îðà â ñòîëèö³ âè-
ïàâ ñïðàâæí³é ñí³ã. Â³í ðàäóâàâ
îêî ç â³êíà, òà çà ïîðîãîì ðàä³ñòü
çíèêàëà. Áåçïåðåðâíèé, ìîêðèé,
ïîäåêîëè ç äîùåì, ñí³ã â³äðàçó
ïåðåòâîðþâàâñÿ íà ñ³ðó áðóäíó
ìàñó.

Ñòîëè÷í³ êîìóíàëüíèêè ïðè-
ñòóïèëè äî áîðîòüáè ç³ ñí³ãîì. ßê
ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Äåíèñ Áàññ, ñí³ãîî÷èñíà

òåõí³êà â ñòîëèö³ ãîòîâà ïðàöþ-
âàòè ö³ëîäîáîâî. Äî ïîã³ðøåííÿ
ïîãîäíèõ óìîâ äîðîæíèêè ï³äãî-
òóâàëèñÿ çàçäàëåã³äü. Ïðàö³âíèêè
êîìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿ “Êè¿â-
àâòîäîð” ùå äî ñí³ãó ïîñèïàëè
øëÿõîïðîâîäè òà ìîñòè ñïåö³àëü-
íèìè ðåàãåíòàìè ïðîòè îæåëåä³.
Çîêðåìà â Ïå÷åðñüêîìó, Ïîä³ëü-
ñüêîìó òà Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-
íàõ — àäæå ñàìå òàì áàãàòî íå-
áåçïå÷íèõ ï³äéîì³â òà ñïóñê³â.

Â³ä ñí³ãó âóëèö³ ïðèáèðàòèìóòü

313 ìàøèí. ×àñòèíà ç íèõ — âæå
íà äîðîãàõ Êèºâà. Çà ïîòðåáè ìà-
øèíè ïðàöþâàòèìóòü óäåíü ³ âíî-
÷³. Ó àðñåíàë³ êîìóíàëüíèê³â òà-
êîæ 32 òèñ. òîíí òåõí³÷íî¿ ñîë³,
òîæ ç îæåëåäèöåþ, çàïåâíÿþòü,
ñïðàâëÿòüñÿ.

Îæåëåäü çìóñèëà çàêîòèòè ðó-
êàâè é ñòîëè÷íó ÄÀ² — íåëüîòíà
ïîãîäà ñòâîðèëà àâàð³éíó ñèòó-
àö³þ íà äîðîãàõ. Íàâ³òü ó âèõ³ä-
íèé ÷åðåç áåçïåðåðâíèé ìîêðèé
ñí³ã ïîäåêóäè âèíèêàëè çàòîðè.
Òîæ ì³ñüêà ñëóæáà ÄÀ² íà âóëè-
ö³ ì³ñòà äîäàòêîâî â³äðÿäèëà ³í-
ñïåêòîð³â òà ðåãóëþâàëüíèê³â äî-
ðîæíüîãî ðóõó.

Ìîêðèé ñí³ã ñèíîïòèêè îá³öÿ-
þòü ³ íàéáëèæ÷èìè äíÿìè. Õî÷à
öèêëîí ç Ãðåö³¿, êîòðèé ñòàâ ïðè-
÷èíîþ íåïîãîäè, âæå âòðàòèâ ñè-
ëó. Òåìïåðàòóðà çàëèøèòüñÿ çäå-
á³ëüøîãî ïëþñîâîþ (âäåíü äî
+5°Ñ, óíî÷³ — 0...—5°Ñ)

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî, äîù òà ìîêðèé ñí³ã, ì³ñöÿìè ñèëüí³ 

îïàäè. Â³òåð çàõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...+2°Ñ, âíî-
÷³ —3...0°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Â³òåð çàõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåì-
ïåðàòóðà âäåíü áëèçüêî 0°Ñ, âíî÷³ —5...0°Ñ

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора столиця про ин лася зі сні ом. Мо рий, поде о-
ли з дощем, він додав лопот дорожнім сл жбам і
ДАІ. Ком нальни и пересіли на сні оочисні машини.
Своєю чер ою співробітни и ДАІ нама алися "розр лю-
вати" затори. Сні , аж ть синопти и, йтиме й най-
ближчими днями.

ОВНИ
Я щовимаєте намір зяти під тотальний

онтрольдії партнерів, под майте,щодаєте
натомість, я им е вівалентом можете ом-
пенс вати цю насолод ди тат ? Любов’ю,
зобов’язаннямиабо рошима?... “Бер -даю”
має рівноваж ватися, апродармівщин за-
б дьте. На роботі план ють реор анізацію,
том сл хайте шефа, не априз йте (це не-
безпечно), поставтеся до тих перт рбацій
серйознотавідповідально,я щовамнебай-
д жа ар’єра.

ТЕЛЬЦІ
За ладається ф ндамент партнерсь ої

співпраці на рі . З им йти далі, а з им роз-
прощатися, виріш йте, не заб ваючи при
цьом ,що власні та ч жі інтересимають б -
ти в армонії. А ос іль и вам пощастило на
м дрих з пра тичноюжил оюсоюзни ів, я і
єпаралельновашимитоваришами,пробле-
ма поле шиться. Мотайте на в с поради та
ідеї і а тивно втілюйте їх життя.

БЛИЗНЮКИ
Вашібла овірні нарешті позб д ться ілю-

зій, роз аютьсявс оєних ріхах, подар вав-
ши незрівнян радість взаємно о охання.
Можливо, надійд ть несподівані ділові про-
позиції, завдя и я им доведеться змінити
фахові орієнтири. Це потрібно, аби ви ви-
йшли із творчо озастоюнанові р бежі. Тож
на роботі намічаєтьсяфінансовий злет, і ва-
ш невтомн працьовитість ерівництвооці-
нить з лиш ом.

РАКИ
Вистанетенайщасливішоюлюдиною, о-

лизроз мієте,щоотримання айф віджит-
тя ні від о о не залежить, це всьо о лише
ваше міння налашт вати вн трішній алей-
дос опнахвилюнасолоди.Контролюйтесе-
бе, не дозволяйте ні ом втя н ти вас за-
тіяні і ри, бо втратите відч ття реальності. А
за алом, час визначитися із с дженим.Сл -
хайте себе, істинний сердечний потя має
поставити все на свої місця, і ви остаточно
вирішите щодо подр жньо о життя.

ЛЕВИ
Поверніться до родових вито ів, олос

рові нині д же сильний і по ли аний відно-
витиродинні зв’яз и.Примиріться, аджеот-
р та цир люючих образ не зни ає, а б ме-
ран ом вражає і вас. Не бійтеся поб ти до-
машнім волом, тя ніть охоче сімейне ярмо і
продозвіллянезаб вайте.Романтичнийво-
онь не повинен з асати, адже ви здатні на
висо е охання,прощота пі л єтьсявцьо-
м році Всевишній.

ДІВИ
А тивіз ється вн трішня прозорливість, і

ви зможете з вірт озністю отрим вати ма -
симальн ви од із сит ацій, що с лалися,
ставши поп лярними і знаменитими. При-
міром, несподіване знайомство чи ле ий
флірт мож ть перерости в серйозн при-
страсть. Одна неодмінно тримайтеся ро-
динних стін.

ТЕРЕЗИ
Я дося ти баланс між матеріальними і

д ховнимипотребами,навчитисяприбор -
ватипристрасне “хоч ”—осьрівняннязба-
атьма невідомими, я е вам під сил вирі-

шити, я що стояти перед спо сою вира-
чати роші, отрі самі те тим ть до р . До-
мочадці допомож ть вам.Зробіть їмприєм-
не, пітьподар н и,профінанс йте їхні про-
е ти. Не збіднієте, адже ба атіє не той, що
бере, а той, що ділиться та дає.

СКОРПІОНИ
“Хай живе оновлення” — ось ваш девіз!

Позбавляйтеся від по аних звичо , д мо ,
емоційнихприв’язаностей,старо о ардеро-
ба. Кардинально змініть свій імідж, манер
поведін и, станьте чарівними, вродливими,
привабливими. Не жалійте рошей, вони не
перевед ться. Фінансова риниця в цьом
році невичерпна, свіжі надходження — ре-
лярні. На людях поводьтесяроз то, саме

т т ваше ораторсь е мистецтво роз вітне
інтеле т альними барвами.

СТРІЛЬЦІ
Я поламатипсихоло ічнібар’єри,я і ай-

данами висять на вас, обмеж ючи всьо-
м , роблячи нещасними? Адже ви їх самі
створили і тепер маєте, свідомивши по-
мил , зр йн вати т переш од , тоді змо-
жете правильно оцінити власні енер оре-
с рситазовнішніможливості.Присл хайте-
ся до інстин т самозбереження, він під а-
з є: оливаснав’ючилипрофесійнимиобо-
в’яз ами, з мійте част ово їх пере ласти на
інш спин , бо та им чином ставите під за-
роз своє інтимнежиття, аособистимщас-
тям нехт вати протипо азано.

КОЗОРОГИ
Ви здатні прим сити інших діяти з ідно з

власнимибажаннями,абивід ори ватисвій
доленосний рс, але за мови, що ці люди
мають спільні з вами інтереси та по ляди на
життя. В шлюбі розпочинається світла см -
а.Вас охатим ть, відповідайтевзаємністю
і не звертайте ва и на норовливість обран-
ців.Унихенер опотенціалзаш алює,тождо-
поможіть їм спрям вати йо о на хороші
справи.

ВОДОЛІЇ
Вампризначенозійтина ар’єрнийолімп,

втім, не всім він під сил , а тіль и найзавзя-
тішим тр до олі ам, що працювали в поті
чола. Для шефа станете таємним помічни-
омтапорадни ом і зможететриматисл ж-
бові сит ації під онтролем. Головне — не
роз олош вати онфіденційн інформацію.
Товарись і стос н ибережіть,др жбазбла-
ородними впливовими особами— це ваш
форт нний проп с щасливе завтра.

РИБИ
Е сперимент йте зі своїмжиттям, дола-

ючи ордони власних меж, розширюйте
р озір, пізнавайте нові світи через філо-
софсь і пош и. Це дасть можливість пра-
вильно о реслити майб тні перспе тиви.
Хваліться дося н тим. Саморе лама, при-
правлена а торсь им шармом — ч довий
спосіб стати авторитетними та поп лярни-
ми соці мі. А впливові висо і по ровите-
лі завжди знайд ться, я за велінням чарів-
ної палич и, посприявши ар’єрном схо-
дженню. В цьом році вам найбільше (на
фоні інших) щастить професійній сфері.
Не проґавте свій шанс, час лишилося
обмаль!

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло
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