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ЗАБУДОВНИКИ ЗАЖАДАЛИ
ПЕРЕВИБОРІВ
Лідери Бло Леоніда Черновець о о
розповіли про те, хто стоїть за виборами
столиці

Сер ій БЕРЕЗЕНКО:
“МОЛОДЬ РОЗУМІЄ, КОЛИ ПОЛІТИКИ
НЕЩИРІ І КОЛИ ЇХНІ ГОЛОС ТА ПОЗИЦІЮ
ХОЧУТЬ ПРИДБАТИ ЗА СМІШНІ ГРОШІ”

Êèÿí ïåðåñàäèëè íà íîâ³ àâòîáóñè
Îñòàíí³é “²êàðóñ” çäàäóòü íà áðóõò

Ó÷îðà ó Êèºâ³ íà Ñîô³¿âñüê³é
ïëîù³ ïðåçåíòóâàëè íîâ³ êîìó-
íàëüí³ àâòîáóñè â³ò÷èçíÿíîãî âè-

ðîáíèöòâà. Âðàõîâóþ÷è ïîáàæàí-
íÿ êèÿí íà ãðîìàäñüêèõ ñëóõàí-
íÿõ, çàïóñòèëè ³ ïåðøèé åêñïðåñ

¹ 70. Áåç çóïèíîê â³í ¿çäèòèìå â³ä
ìåòðî “Ë³âîáåðåæíà” äî âóëèö³
Ïåòðà Âåðøèãîðè, à òàêîæ ìàð-
øðóòîì Ëåí³íãðàäñüêà ïëîùà —
âóëèöÿ Ìèëîñëàâñüêà.

Ïîì³æ íîâåíüêèõ áëèñêó÷èõ
“ËÀÇ³â” íà Ñîô³¿âñüê³é ïëîù³ ñòî-
ÿâ ñòàðèé “²êàðóñ” ³ç “ãàðìîø-
êîþ”. Íà íüîìó ïîâ³ñèëè òðàíñ-
ïàðàíò “Ïðîùàâàé, ñòàðèé äðóæå
“²êàðóñå”! Ïðîùàâàé, ñòàðå
ñïðèéíÿòòÿ ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó!”

Ïîðÿä ãðàâ â³éñüêîâèé îðêåñòð.
“Ñüîãîäí³ ââîäÿòü â åêñïëóàòà-

ö³þ ïàðò³þ íîâèõ àâòîáóñ³â. Òà-
êîæ ìè â³äïðàâëÿºìî â îñòàííþ
ïóòü ñòàðó òåõí³êó: îñòàíí³é “²êà-

ðóñ” ïî¿äå íà çàñëóæåíèé â³äïî-
÷èíîê”,— ñêàçàâ ãåíäèðåêòîð ÊÏ
“Êè¿âïàñòðàíñ” Ìèêîëà Ëàì-
áóöüêèé. Äî ê³íöÿ ðîêó áóäå
îíîâëåíî òðàíñïîðòíèé ïàðê.
Íîâ³ àâòîáóñè ìàþòü âèò³ñíèòè ç³
ñòîëèö³ ïðèâàòíèõ ïåðåâ³çíèê³â
íà ìàðøðóòêàõ.

Ñâîþ ñòóðáîâàí³ñòü ÷åðåç íåáåç-
ïå÷í³ñòü ïðèâàòíèõ ìàðøðóòîê
âèñëîâèâ ³ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé:
“×åðåç ìàðøðóòí³ òàêñ³ âæå ñòà-
ëîñÿ áàãàòî àâàð³é. Äóæå ÷àñòî âî-
ä³¿ ìàðøðóòîê áóâàþòü ï’ÿí³”. Íà-
ãàäàºìî, ùî çà ó÷àñòþ ìàðøðóòîê
òîð³ê ó Êèºâ³ ñòàëîñÿ 70 ÄÒÏ. Ïàí
×åðíîâåöüêèé çàçíà÷èâ, ùî íîâ³
àâòîáóñè íå ò³ëüêè áåçïå÷í³ø³, à

é äåøåâø³ â åêñïëóàòàö³¿. “Ó íàñ
ó ì³ñò³ íå çðîñòàþòü ö³íè. Õî÷à çà-
ãàëîì ó êðà¿í³ ç ïðèõîäîì ñüîãî-
äí³øíüîãî óðÿäó âñå äîðîæ÷àº”,—
ñêàçàâ â³í. Ö³íà ïðî¿çäó â òàêîìó
òðàíñïîðò³ ñòàíîâèòèìå ãðèâíþ.
Äî òîãî æ íîâ³ àâòîáóñè áåçïëàò-
íî ïåðåâîçèòèìóòü óñ³õ ï³ëüãîâè-
ê³â. Òàêîæ íà öåé òðàíñïîðò ïðî-
äàâàòèìóòü ïðî¿çí³ êâèòêè.

Ìåð òàêîæ ïîâ³äîìèâ, ùî ï³ä-
ïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî ñêàñó-
âàííÿ ñïåöïðî¿çäó äëÿ óðÿäîâîãî
òðàíñïîðòó. Çã³äíî ç äîêóìåíòîì,
ñâ³òëî ó ì³ñò³ íå âèìèêàòèìóòü íà
÷àñ ïðî¿çäó âèñîêîïîñàäîâö³â. 

За інчення на 2-й стор.
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Мер Києва Леонід Черновець ий зап стив нові автоб си на столичні маршр ти. Незабаром сі ияни їздитим ть дешевом ом нальном транспорті, а не тіснитим ться малень их незр чних маршр т ах
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Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Нові м ніципальні автоб си вийшли чора на місь і
маршр ти. Під час офіційно о зап с мер Леонід Чер-
новець ий пообіцяв, що техні а б де омфортною, вод-
ночас проїзд не подорожчає. Він запевнив, що невдовзі
ом нальний транспорт витіснить з міста маршр т и, я і
лише прово ють аварії. Нові автоб си та їхніх водіїв пе-
ред першим рейсом освятили цер овносл жителі. Пото-
м в "останню п ть" з ор естром провели останній
столиці старень ий "І ар с".
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Âåòåðàíàì êóïëÿòü 
ïóò³âêè òà ïîäàðóíêè

Âøàíóâàííÿ âåòåðàí³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿
â³éíè äî äíÿ Ïåðåìîãè â ñòîëèö³ ðîçïî÷àëî-
ñÿ â÷îðà êîíöåðòîì ó ïàëàö³ ìèñòåöòâ “Óêðà-
¿íà”. Ñüîãîäí³ â ïðèì³ùåíí³ ì³ñüêî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ âåòåðàíàì âðó÷àòü ãðàìîòè, à ïîò³ì äëÿ
íèõ âëàøòóþòü ñâÿòêîâó çóñòð³÷ ó Êîëîíí³é
çàë³. Óðî÷èñò³ çàõîäè òðèâàòèìóòü âêëþ÷íî
äî 9 Òðàâíÿ. Íà ¿õ ïðîâåäåííÿ ç áþäæåòó
ì³ñòà âèä³ëèëè 754,4 òèñ. ãðí. Çà ñëîâàìè çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíè Ê³ëü÷èöüêî¿,
íà 1 ìëí ãðí ïðèäáàþòü ïóò³âêè íà ë³êóâàí-
íÿ äëÿ âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³. Ùå íà 39,5
òèñ. ãðí çàêóïëÿòü ïîäàðóíê³â äëÿ òèõ âåòå-
ðàí³â, ÿê³ íèí³ ïåðåáóâàþòü ó øïèòàëÿõ ³ íå
çìîæóòü äîëó÷èòèñÿ äî ñâÿòêóâàíü

Çàïðàöþâàëà ãàðÿ÷à ë³í³ÿ
äëÿ áàæàþ÷èõ äîïîìîãòè

Çà ³í³ö³àòèâè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî â³äêðèëè ãàðÿ÷ó ë³-
í³þ äëÿ çáîðó êîøò³â ðîäè÷àì çàãèáëèõ ó
êàòàñòðîôàõ ãåë³êîïòåðà Ì³-8 òà ñóäíà “Íàô-
òîãàç-67”. Íà äóìêó ìåðà, óðÿä íåäîñòàòíüî
äîïîìàãàº ðîäè÷àì ïðîñòèõ ðîá³òíèê³â, ÿê³
çàãèíóëè ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ îáî-
â’ÿçê³â. Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïåðåêîíàíèé,
ùî ó çâè÷àéíèõ ëþäåé á³ëüøå ðîçóì³ííÿ ³
ñï³â÷óòòÿ. Íîìåð ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿ — 8 (044) 391-
73-73 òà 0-51 (äëÿ êèÿí). ßê ïîâ³äîìèëà
“Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê ì³ñüêîãî call-öåíòðó
Íàòàë³ÿ Äàíüêî, ïîêè ùî äçâ³íê³â íà ãàðÿ-
÷ó ë³í³þ íå íàäõîäèëî. “Àëå ìè ò³ëüêè ùî
ïðîàíîíñóâàëè ¿¿. ß âïåâíåíà, ùî ëþäè îáî-
â’ÿçêîâî äçâîíèòèìóòü”,— ïåðåêîíàíà ïàí³
Äàíüêî. Íàäàë³ öÿ ãàðÿ÷à ë³í³ÿ ïðàöþâàòè-
ìå ïîñò³éíî íà âèïàäîê êàòàñòðîô ÷è íàä-
çâè÷àéíèõ ñèòóàö³é

Â³äêðèþòü Öåíòðè 
äëÿ Â²Ë-³íô³êîâàíèõ ä³òåé

Äî ê³íöÿ òðàâíÿ â ñòîëèö³ ç’ÿâèòüñÿ äâà
öåíòðè äëÿ Â²Ë-³íô³êîâàíèõ ä³òåé. 16 òðàâ-
íÿ â³äêðèþòü öåíòð íà ë³âîìó áåðåç³, à 
29-ãî — íà ïðàâîìó. Îäíàê ïîâí³ñòþ âñå ïî-
òð³áíå îáëàäíàííÿ çàêóïëÿòü äî ê³íöÿ ðîêó.
“Ì³ñüêà âëàäà ðîáèòü óñå, ùîá õâîð³ ä³òè
îòðèìàëè ï³äòðèìêó ³ êâàë³ô³êîâàíó ìåäè÷-
íó äîïîìîãó. Êð³ì òîãî, ïðîâîäÿòüñÿ çàõî-
äè, ùîá óíåìîæëèâèòè ïîøèðåííÿ öüîãî
ñòðàøíîãî çàõâîðþâàííÿ”,— ñêàçàëà çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. Çà
îñòàíí³ìè ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè, íèí³ ó
Êèºâ³ íàðàõîâóþòü ïîíàä 4,6 òèñ. Â²Ë-³íô³-
êîâàíèõ ìîëîäèõ ëþäåé. Ó ñïåö³àë³çîâàíèõ
öåíòðàõ íà ñïîñòåðåæåíí³ çíàõîäèòüñÿ 425
ä³òåé, ó 122 ³ç íèõ ï³äòâåðäæåíî ä³àãíîç. 13
³íô³êîâàíèõ íàâ÷àþòüñÿ ó øêîëàõ, 39 õîäÿòü
äî äèòÿ÷èõ ñàäê³â, ùå 60 ïåðåáóâàþòü ó öåí-
òðàõ ñïåö³àë³çîâàíî¿ äîïîìîãè

Íà “Âèíîãðàäàð” ïî÷àëè
ïðîåêòóâàòè ìåòðî

Ïðîô³ëüíèì ñëóæáàì ÊÌÄÀ äîðó÷èëè
ðîçïî÷àòè ðîçðîáêó ïðîåêò³â ïðîäîâæåííÿ
Ñèðåöüêî-Ïå÷åðñüêî¿ ã³ëêè ìåòðî. Ïðîåêòó-
âàòèìóòü ä³ëüíèöþ ë³í³¿, ùî ç’ºäíàº ñòàí-
ö³þ ìåòðî “Ñèðåöü” òà æèòëîâèé ìàñèâ “Âè-
íîãðàäàð”. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ. Çà éîãî
ñëîâàìè, ï³ä ÷àñ ðîçðîáêè ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ïåðåäáà÷àòü ³ ïðèâàáëè-
â³ äëÿ ³íâåñòîð³â îá’ºêòè. Çàìîâèëî ïðîåê-
òóâàííÿ òà áóä³âíèöòâî êîìóíàëüíå ï³äïðè-
ºìñòâî “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí”

Äåìîíòóþòü îñòàíí³é 
ãàëàñëèâèé àòðàêö³îí 
ó çîîïàðêó

Ó ñòîëè÷íîìó çîîïàðêó ïî÷àëè ðîçáèðàòè
“Äèêèé ïî¿çä”. Öå îñòàíí³é ³ç ï’ÿòè ãàëàñ-
ëèâèõ àòðàêö³îí³â. Ðîáîòè ç äåìîíòàæó ïðî-
âîäèòèìóòü ùîïîíåä³ëêà, êîëè çîîïàðê çà-
êðèòèé äëÿ â³äâ³äóâà÷³â. ßê ðîçïîâ³ëà äèðåê-
òîð ï³äïðèºìñòâà Ñâ³òëàíà Áåðç³íà, ðàí³øå
âæå ðîç³áðàëè ÷îòèðè àòðàêö³îíè, à ç öèì çà-
òÿãíóëîñÿ ÷åðåç ñêëàäí³ñòü êîíñòðóêö³é. Íà
ì³ñö³ çíåñåíèõ îá’ºêò³â óæå îáëàøòóâàëè
êëóìáè òà ïîñàäèëè äåðåâà. Ó ïàðêó çàëèøè-
ëèñÿ ïðàöþâàòè òèõ³ àòðàêö³îíè, íà ÿêèõ ä³-
òè ìîæóòü âåñåëèòèñÿ, íå ñòâîðþþ÷è äèñ-
êîìôîðòó äëÿ çâ³ð³â

Êè¿â óï³çíàâàòèìóòü 
ç íåáà
Ó ì³ñò³ âïðîâàäæóþòü íîâå ï³äñâ³÷óâàííÿ ³ñòîðè÷íèõ ïàì’ÿòîê

Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Про рам "Яс раве місто" поча-
ли зап с ати столиці. Нове
де оративне підсвіч вання же
встановили на М зеї Вели ої
Вітчизняної війни, арці Др жби
народів та дзвіниці Києво-Пе-
черсь ої лаври. До 7 травня по-
новом засяє стела Перемо и, а
ще за тиждень — пам'ятни за-
сновни ам Києва.

Ñòîëè÷í³ ïàì’ÿòíèêè, âèçíà÷í³ àðõ³-
òåêòóðí³ ñïîðóäè òà öåðêâè îáëàäíóþòü
íîâèì ï³äñâ³÷óâàííÿì. Óæå çàñÿÿëè
öåíòðàëüí³ âóëèö³ òà äçâ³íèöÿ Êèºâî-
Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè. Çàõîäè ç äåêîðàòèâ-
íîãî îñâ³òëåííÿ ñòîëèö³ ïðîâîäÿòü ó
ðàìêàõ ïðîãðàìè ì³ñüêî¿ âëàäè “ßñêðà-
âå ì³ñòî”. Îíîâèâøè òà ìîäåðí³çóâàâ-

øè ñâ³òëîâ³ ñòîëè÷í³ ìåðåæ³, ¿¿ ïëàíó-
þòü çðîáèòè ùå ïðèâàáëèâ³øîþ óíî÷³.
Ì³ñòî ìàòèìå ãàðíèé âèãëÿä ç âèñîòè
ïòàøèíîãî ïîëüîòó. Òóðèñòè ìèëóâàòè-
ìóòüñÿ íèì ùå íà ï³äëüîò³ äî àåðîïîð-
òó.

Ó ïîòî÷íîìó ðîö³ íà ïðîãðàìó âèä³ëå-
íî 50,2 ìëí ãðí. Îêðåìî ðåìîíò ³ îáñëó-
ãîâóâàííÿ ë³õòàð³â íà âóëèöÿõ ïðîô³íàí-
ñîâàíî ùå íà 31 ìëí ãðí. “Äî 2011 ðîêó
áóäå ðåàë³çîâàíî áëèçüêî 50 ïðîåêò³â äè-
çàéíó àðõ³òåêòóðíî-äåêîðàòèâíîãî îñâ³ò-
ëåííÿ ì³ñòà. Çîêðåìà öüîãî ðîêó ñòîëè÷-
íà âëàäà âò³ëèòü ó æèòòÿ 10 ìàñøòàáíèõ
ïðîåêò³â ³ ìîäåðí³çóº îñâ³òëåííÿ 220 âó-
ëèöü”,— ðîçïîâ³â ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé.

Äî 7 òðàâíÿ ïî-íîâîìó ñâ³òèòèìåòüñÿ
ñòåëà Ïåðåìîãè, ðîçòàøîâàíà íà îäíîé-
ìåíí³é ïëîù³. Äî “ñâîãî” ñâÿòà ïàì’ÿò-
íèê óæå ï³äãîòóâàëè. Ó÷îðà âñòàíîâèëè
ëàìïè, íà êëóìáàõ ïîðàëèñÿ ïðàö³âíèö³
“Çåëåíáóäó” Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó. Íà
ïëîù³ òàêîæ îíîâèëè ë³õòàð³: âñòàâèëè

äî íèõ íîâ³ ëàìïî÷êè òà îíîâèëè ñêëÿ-
í³ ïëàôîíè.

Çàñÿº íåâäîâç³ é ïàì’ÿòíèê çàñíîâíè-
êàì Êèºâà: Êèþ, Ùåêó òà Õîðèâó. Óâ³-
ìêíóòè îñâ³òëåííÿ òóò ïëàíóþòü äî 14
òðàâíÿ. Á³ëÿ ìîíóìåíòó âñòàíîâëÿòü ï’ÿòü
íîâèõ äîäàòêîâèõ ïðîæåêòîð³â. Ïðàö³â-
íèêè çàïåâíÿþòü, ùî ñïðàâëÿòüñÿ ç ðî-
áîòîþ çà äâà äí³.

Íà ÷åðç³ ï³ñëÿ ïàì’ÿòíèêà — ìîñòè ÷å-
ðåç Äí³ïðî: Ïàòîíà, Ìîñêîâñüêèé òà Ï³-
øîõ³äíèé, íîâå ï³äñâ³÷åííÿ çàïðàöþº âæå
17 òðàâíÿ. Ñÿÿòèìå íåâäîâç³ é Àíäð³¿â-
ñüêà öåðêâà òà Ìóçåé óêðà¿íñüêîãî ìèñ-
òåöòâà.

Íàãàäàºìî, ùî âæå ç ïî÷àòêó ìèíóëî-
ãî ðîêó íîâèì îñâ³òëåííÿì ïðèêðàñèëè
Ìóçåé Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, ïðè-
ì³ùåííÿ Ì³í³ñòåðñòâà çàêîðäîííèõ ñïðàâ
òà àðêó Äðóæáè íàðîä³â. Ñåðåä âóëèöü
îíîâèëè ë³õòàð³ íà Âåëèê³é Âàñèëüê³â-
ñüê³é, Ãðóøåâñüêîãî, ²íñòèòóòñüê³é òà
Õðåùàòèêó. Ùå íà 140 âóëèöÿõ íàëàãî-
äèëè îñâ³òëåííÿ

Стела Перемо и на однойменній площі засвітиться по-новом до інця тижня. Учора біля мон мент встановили с часні ліхтарі

Êèÿí ïåðåñàäèëè 
íà íîâ³ àâòîáóñè

За інчення. Почато на 1-й стор.

Öå çìåíøèòü ê³ëüê³ñòü çàòîð³â íà äîðî-
ãàõ. “Ùîïðàâäà, ðîçïîðÿäæåííÿ ùå íå
çàâ³çîâàíî ì³ë³ö³ºþ. Àëå ÿ îäíàê äîìî-
æóñÿ òîãî, ùîá ñïåöïðî¿çä ñêàñóâàëè àáî
ðîáèëè éîãî ëèøå ï³ñëÿ óçãîäæåííÿ ç êè-
ÿíàìè”,— ïîîá³öÿâ ì³ñüêèé ãîëîâà.

Íîâ³ åêñïðåñè âòðè÷³ á³ëüø³ çà ìàð-
øðóòêè, îäíàê óäâ³÷³ äåøåâø³. Öå ñâîº-
ð³äíà àëüòåðíàòèâà ìàðøðóòêàì, ÿê³ çà-
ïîëîíèëè ì³ñòî. Äî ñåðåäèíè 2009-ãî
ïëàíóºìî çàêóïèòè ùå 300 åêñïðåñ³â äëÿ
âñòàíîâëåííÿ ïð³îðèòåòó êîìóíàëüíîãî
òðàíñïîðòó,— ïîÿñíèâ ïåðøèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ.— Ïàðà-
ëåëüíî ç åêñïðåñàìè ïðåçåíòóºìî íîâ³
àâòîáóñè. Öüîãî ðîêó ìè çàáåçïå÷èëè ô³-

íàíñóâàííÿ íîâèõ âåëèêèõ àâòîáóñ³â òà
òðîëåéáóñ³â. Âîíè áóäóòü äîäàí³ íà ìàðø-
ðóòè ç ìàêñèìàëüíèì ïàñàæèðîïîòîêîì
³ ïðàöþâàòèìóòü ïàðàëåëüíî ç åêñïðåñà-
ìè. Óñ³ àâòîáóñè çàáåçïå÷åí³ ñóïóòíèêî-
âèì çâ’ÿçêîì”.

Íà êîæíîìó àâòîáóñ³ — íîâå ìàðêó-
âàííÿ: åìáëåìà “Êè¿âïàñòðàíñó” òà ñèì-
âîë Êèºâà — àðõàíãåë Ìèõà¿ë ³ òåëåôîí
call-öåíòðó.

Îñâÿòèòè àâòîáóñè òà âîä³¿â êè¿âñüêà
âëàäà çàïðîñèëà öåðêîâíîñëóæèòåë³â.
“Áóäå äóæå ïðàâèëüíî, ùî ïåðåä âèõîäîì
íà íîâèé ìàðøðóò ìè îñâÿòèìî íîâ³ àâ-
òîáóñè òà âîä³¿â”,— ñêàçàâ ïåðåä ìîëèò-
âîþ àðõ³ìàíäðèò Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâ-
ðè Âàðñîíîô³é.

Ïðîâåñòè ñòàðèé “²êàðóñ” â îñòàííþ

ïóòü çàïðîñèëè âîä³ÿ Âàñèëÿ Ìàêàðîâà,
ÿêèé ÷âåðòü ñòîë³òòÿ ïðîïðàöþâàâ íà òà-
êîìó àâòîáóñ³. “Êîëèñü áóëà äîáðà ìàøè-
íà. Àëå òåïåð íàñòàâ íîâèé ÷àñ ³ ìàºìî
íîâ³ ìàøèíè. Ìîæå, é íà íèõ ùå ïîùàñ-
òèòü ïîïðàöþâàòè”,— ñêàçàâ âîä³é. Â³í
ñ³â ó ñòàðåíüêèé “²êàðóñ” òà ï³ä çâóêè
ìàðøó “Ïðîùàííÿ ñëîâ’ÿíêè” âè¿õàâ ³ç
ïëîù³. Ìèêîëà Ëàìáóöüêèé ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó”, ùî òåïåð àâòîáóñ ñïèøóòü
³ ðîçáåðóòü íà áðóõò. Ó öåé ÷àñ íîâåíüê³
àâòîáóñè ÷åêàëè íà îñâÿ÷åííÿ. Á³ëÿ êîæ-
íîãî ç íèõ ïðî÷èòàëè ìîëèòâó òà ïîáðèç-
êàëè ñâÿòîþ âîäîþ. Ï³ñëÿ áëàãîñëîâåí-
íÿ àâòîáóñè âè¿õàëè íà ìàðøðóò

Лідія СТРЕЛЬЧЕНКО,
“Хрещати ”
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Êèÿíàì 
çàâàæàþòü 
ïîë³òèêè

Ó÷îðà äî ðåäàêö³¿ “Õðåùàòèêà” ïî÷àëè
íàäõîäèòè ñêàðãè â³ä ìåøêàíö³â áàãàòüîõ
ðàéîí³â ì³ñòà, ÿê³ îáóðåí³ òèì, ÿê ïðîâîäÿòü
ïåðåäâèáîð÷ó àã³òàö³þ äåÿê³ ïîë³òè÷í³ ñèëè.
Çîêðåìà, ëþäè îáóðþþòüñÿ ÷åðåç âåëè÷åçíó
ê³ëüê³ñòü áðóäó, ùî çàëèøàþòü ï³ñëÿ ñåáå
àã³òàö³éí³ áðèãàäè. Äâ³ðíèêè íå âñòèãàþòü
ïðèáèðàòè “ìàêóëàòóðó”, ÿêó êèÿíè âèêèäà-
þòü. Àëå íàéá³ëüøå äîøêóëÿþòü ãó÷íîìîâ-
ö³, ç ÿêèõ íà ï³äâèùåíèõ òîíàõ ëóíàº àã³òà-
ö³éíà ìóçèêà. Çîêðåìà, äî ðåäàêö³¿ ïîñêàð-
æèëèñÿ ìåøêàíö³ áóäèíê³â íà âóë. Ëóíà÷àð-
ñüêîãî, ÿêèì “äîïåêëè” àã³òàòîðè â³ä ÍÓ —
ÍÑ. Ïðè÷îìó, ÿê ðîçïîâ³ëè ÷èòà÷³, íà çàóâà-
æåííÿ ëþäåé â íàìåòàõ ðåàãóâàòè íå ïîñï³-
øàþòü. “Õðåùàòèêó” ó Êè¿âñüê³é ì³ñüêèé
îðãàí³çàö³¿ ÍÓ — ÍÑ âèçíàëè, ùî æóðíàë³ñ-
òè íå ïåðø³, õòî òåëåôîíóº äî íèõ ç öüîãî
ïðèâîäó. Êàíäèäàò ó äåïóòàòè Êè¿âðàäè
Þð³é Îíèùåíêî, ÿêèé âçÿâ ñëóõàâêó, çàïåâ-
íèâ, ùî ãó÷í³ñòü çìåíøàòü. Íàñê³ëüêè öèõ
îá³öÿíîê äîòðèìàþòü, âèäàííÿ ìàº íàì³ð ïå-
ðåâ³ðèòè âæå ñüîãîäí³

Âèáîðè 
íà îêðåìèõ 
ä³ëüíèöÿõ ìîæå 
áóòè ç³ðâàíî

Ïðåñ-ñåêðåòàð Êîì³òåòó âèáîðö³â Óêðà-
¿íè Îëåêñàíäð ×åðíåòêî ïðèïóñòèâ ó÷îðà
ó ðîçìîâ³ ç êîðåñïîíäåíòîì “Õðåùàòèêà”,
ùî ïåâí³ ïîë³òè÷í³ ñèëè ìîæóòü âèêîðèñ-
òàòè òåõí³÷íèõ êàíäèäàò³â äëÿ òîãî, àáè
ñïðîáóâàòè âïëèíóòè íà ï³äñóìêè ãîëîñó-
âàííÿ. “Áàãàòî ç îñíîâíèõ ïîòóæíèõ ïðå-
òåíäåíò³â ðåºñòðóâàëè òàê çâàíèõ òåõí³÷íèõ
êàíäèäàò³â, ÿê³ íå âåäóòü âèáîð÷î¿ êàìïà-
í³¿, àëå êîðèñòóþòüñÿ ïðàâîì, ÿê ³ ³íø³
êàíäèäàòè, ïîäàâàòè êàíäèäàòóðè äî êîì³-
ñ³é”,— ðîçïîâ³â â³í. Íà äóìêó åêñïåðòà, öå
äàñòü çìîãó äåÿêèì ïàðò³ÿì ìàòè ëîÿëüíó
äî ñåáå á³ëüø³ñòü ó êîì³ñ³ÿõ. “Âñ³ ð³øåííÿ
ó êîì³ñ³¿ ïðèéìàþòü êîëåã³àëüíî. ² ÿêùî
ÿêàñü ïîë³òè÷íà ñèëà óìîâíî ìàº á³ëüø³ñòü
ó êîì³ñ³¿, òî ñïîòâîðèòè ðåçóëüòàòè âèáî-
ð³â íà ö³é âèáîð÷³é ä³ëüíèö³ âîíà íå ìî-
æå. Òîìó ùî êðóãîì º ñïîñòåð³ãà÷³. Àëå âî-
íè, çâ³ñíî, ìîæóòü óõâàëþâàòè ïåâí³ ïðî-
öåäóðí³ ð³øåííÿ íà êîðèñòü òîãî ÷è òîãî
êàíäèäàòà. Ñêàæ³ìî, ðîçãëÿíóòè ÷è íå ðîç-
ãëÿíóòè ñêàðãó ñïîñòåð³ãà÷à â³ä êîíêóðåí-
òà. Òàê ñàìî êîì³ñ³ÿ ìîæå ïîçáàâèòè ïîâ-
íîâàæåíü ÷ëåíà êîì³ñ³¿ â³ä êîíêóðåíòà”,—
ïðèïóñòèâ ïàí ×åðíåíêî. Â³í òàêîæ ââà-
æàº, ùî äåÿê³ ïîë³òè÷í³ ñèëè ìîæóòü ç³ðâà-
òè âèáîðè íà îêðåì³é ä³ëüíèö³, íàïðèêëàä,
íå çàòâåðäèâøè ïðîòîêîë ï³äðàõóíêó ãî-
ëîñ³â. “Òóò ìîæå éòèñÿ íå ïðî ôàëüñèô³-
êàö³þ, à ïðî çðèâ âèáîð³â ÷åðåç òå, ùî ïåâ-
íà ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â êîì³ñ³¿ â³äìîâèòüñÿ âè-
êîíóâàòè îáîâ’ÿçêè àáî ïðèéìàòè ð³øåí-
íÿ çà ðåçóëüòàòàìè íà ö³é ä³ëüíèö³”,— çà-
ÿâèâ ïðåäñòàâíèê ÊÂÓ

Ôàëüøèâó 
ñîö³îëîã³þ 
âèêðèòî

Ó÷îðà êàíäèäàòè íà ïîñàäó Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè Âàäèì Ãëàä÷óê òà Þð³é
Øåëÿæåíêî çâèíóâàòèëè Áëîê Þë³¿ Òèìî-
øåíêî ó ðîçïîâñþäæåíí³ ñôàëüñèô³êîâà-
íèõ äàíèõ ñîö³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü.
“Éäåòüñÿ ïðî ôàëüñèô³êàö³þ ñîö³îëîã³÷íèõ
äîñë³äæåíü íà êîðèñòü Îëåêñàíäðà Òóð÷è-
íîâà, ÿêà áóëà äóæå øèðîêî ïðåäñòàâëåíà
â ÇÌ². Ïðî òå, ùî “ñîö³îëîã” Ðóñëàí Òêà÷
íàìàëþâàâ ðåéòèíã ïàíîâ³ Òóð÷èíîâó 16,6
â³äñîòêà, Êëè÷êó — 17 â³äñîòê³â, à Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé âèÿâèâñÿ òðåò³ì — 16,1â³ä-
ñîòê³â. Ö³ äàí³ º íåïðàâèëüíèìè. Öå íàâ³òü
ï³çí³øå âèçíàâ ó ³íòåðâ’þ Þð³þ Øåëÿæåí-
êó ñàì Òóð÷èíîâ. Àëå âîíè áóëè ðîçïîâñþ-
äæåí³ ïðåñ-ñëóæáîþ ÁÞÒ, çîêðåìà, òåìíè-
êàìè, ÿê³ íàäàâàëà ëîÿëüíèì ÇÌ² ïðåñ-
ñëóæáà ÁÞÒ”,— ðîçïîâ³â Âàäèì Ãëàä÷óê.
Íàòîì³ñòü Þð³é Øåëÿæåíêî íàãîëîñèâ, ùî
Ðóñëàí Òêà÷ “º â³äîìèì àôåðèñòîì, ÿêèé
ñâîãî ÷àñó áàëîòóâàâñÿ íà ïîñàäó ìåðà
Âèøãîðîäà, à íèí³ ôàëüñèô³êóº ñîö³îëî-
ã³÷í³ îïèòóâàííÿ”
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Çàáóäîâíèêè çàæàäàëè
ïåðåâèáîð³â
Ë³äåðè Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ðîçïîâ³ëè ïðî òå, 
õòî ñòî¿òü çà âèáîðàìè ó ñòîëèö³

Ó÷îðà â àãåíö³¿ ÓÍ²ÀÍ â³äáóëàñÿ ïðåñ-
êîíôåðåíö³ÿ íà òåìó “Ïðè÷èíè ïåðåâè-
áîð³â ìåðà Êè¿âà òà äåïóòàò³â Êè¿âðàäè ³
õòî â öüîìó ç³ ñïîíñîð³â ïîë³òè÷íèõ
ñèë — ³í³ö³àòîð³â ïåðåâèáîð³â — çàö³êàâ-
ëåíèé?”. Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òà-
ë³é Æóðàâñüêèé ââàæàº, ùî äîñòðîêîâ³
ïåðåãîíè ³í³ö³þâàëè áàãàò³ òà âïëèâîâ³
çàáóäîâíèêè, ÿê³ íèí³ ïåðåõîâóþòüñÿ çà
ïàðò³éíèìè ñïèñêàìè ÁÞÒ, ÍÓ- ÍÑ òà
áëîêó Â³òàë³ÿ Êëè÷êà. Âîíè íåâäîâîëåí³
ä³ÿìè êîìàíäè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî,
êîòðà ç ñàìîãî ïî÷àòêó áóëà ñïðÿìîâàíà
íà ñêàñóâàííÿ íåçàêîííî¿ çàáóäîâè â ³ñ-
òîðè÷í³é ÷àñòèí³ Êèºâà.

“Ñïî÷àòêó çàáóäîâíèêè íàìàãàëèñÿ ç
íàìè äîìîâèòèñÿ. Àëå â íèõ íå âèéøëî,—
ðîçïîâ³â Â³òàë³é Æóðàâñüêèé.— Ïîò³ì âî-
íè âäàëèñÿ äî çàëÿêóâàííÿ òà õàáàð³â. Òà
êîëè çâè÷í³ ìåòîäè íå ïîä³ÿëè, âèð³øè-
ëè çðîáèòè êàðäèíàëüíèé êðîê — ³í³ö³-
þâàëè ïåðåâèáîðè. Ïðè öüîìó çàáóäîâíè-
êè âèð³øèëè íå ÿê çàçâè÷àé äåëåãóâàòè
êàíäèäàò³â äî Êè¿âðàäè, à ñàì³ îïèíèëè-
ñÿ â ñïèñêàõ. Ïð³çâèùà çàáóäîâíèê³â â³-
äîì³. Ó Áëîö³ Þë³¿ Òèìîøåíêî öå Îëåê-
ñàíäð Òóð÷èíîâ, Îëåã Êóðîâñüêèé, Äå-
íèñ Ìîñêàëü, Ñåìåí Áîðèñåíêî, Âîëî-
äèìèð Äðîáîò, Àíàòîë³é Øåâ÷åíêî. Ó
Áëîö³ Â³òàë³ÿ Êëè÷êà îïèíèëèñÿ Ëåâ
Ïàðöõàëàäçå, Äìèòðî Àíäð³ºâñüêèé, Àí-
äð³é Ìèðãîðîäñüêèé, Âàëåð³é ²ùåíêî...
×àñòèíà çàáóäîâíèê³â ç áëîêó ÍÓ- ÍÑ —
Ìèêîëà Òîëìà÷îâ, Âîëîäèìèð Ñèðîò³í...”

Ñï³âãîëîâà ôðàêö³¿ Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî â Êè¿âðàä³ Àëëà Øëàïàê ïîâ³äîìè-
ëà ïðî ñêëàäåíèé çà äîïîìîãîþ êèÿí ðå-
ºñòð êîíôë³êòíèõ çàáóäîâ ñòîëèö³. “Ó
íüîìó çíàõîäèòüñÿ òå, ÷îãî íà ñüîãîäí³
áîÿòüñÿ ëþäè, ÿê³ õîâàþòüñÿ ó ñïèñêàõ
ÁÞÒ, ÍÓ- ÍÑ ³ Áëîêó Â³òàë³ÿ Êëè÷êà,—
ïîâ³äîìèëà ïàí³ Øëàïàê.— Öå ìàòåð³-
àëè, ÿê³ çàãðîæóþòü ¿õíüîìó á³çíåñó”. Ðå-
ºñòð íàë³÷óº ïîíàä ñòî îá’ºêò³â, äîçâîëè
íà ÿê³ äàëà ïîïåðåäíÿ êè¿âñüêà âëàäà.
Çîêðåìà, ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ³ñíóº ïî-
íàä 20 ñêàíäàëüíèõ îá’ºêò³â, à ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ïðèáëèçíî 20. Âñ³ âîíè â
³ñòîðè÷í³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, ÿêà ìàº áóòè
íåäîòîðêàíîþ ³ çàõèùåíîþ â³ä çàç³õàíü
çàáóäîâíèê³â. Çåìëåâ³äâåäåííÿ äàòóþòü-
ñÿ 2002-ì, 2003, 2004, 2005 ³ áåðåçíåì
2006 ðîêó. Íà ñüîãîäí³ ð³øåííÿì Êè¿â-
ðàäè ñêàñîâàíî ïîíàä 30 íåçàêîííèõ äî-
çâîë³â. ² öå çàâäÿêè Áëîêó Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî. Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ
ñêàíäàëüíèõ îá’ºêò³â ó ïðîâóëêó Ãîðä³-
ºíêà, ïðîâóëêó Ìàð’ÿíåíêà, à òàêîæ äâîõ
çàáóäîâ íà Êëîâñüêîìó óçâîç³. Àëå, ùîá
ñêàñóâàòè âñ³ íåçàêîíí³ çàáóäîâè, ó
êîìàíäè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî íå âè-
ñòà÷àº ãîëîñ³â: ó Êè¿âðàä³ ìàþòü ëèøå 21
ìàíäàò ³ç 120. Äëÿ óõâàëåííÿ âèâàæåíî-
ãî ð³øåííÿ ïîòð³áíî ì³í³ìóì 61 ãîëîñ.
Ñàìå ÷åðåç öå ùîäî ðåøòè îá’ºêò³â ïè-
òàííÿ íà ñåñ³¿ ò³ëüêè ðîçãëÿíóëè. Àëå
ñêàíäàëüíèõ ä³ëÿíîê äóæå áàãàòî — öå ³
òåðèòîð³ÿ Æîâòíåâî¿ ë³êàðí³, ³ Êëîâñüêèé

óçâ³ç, ³ Ëàâðñüêèé ïðîâóëîê, ³ Äèòèíåöü,
³ Ïåéçàæíà àëåÿ. Çàâäÿêè ð³øåííþ Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî íà öèõ òà ³íøèõ îá’ºêòàõ çàïðî-
âàäèëè ìîðàòîð³é íà áóä³âíèöòâî. Ïîâ-
í³ñòþ ïðèïèíåíî çåìëåâ³äâîä â ³ñòîðè÷-
í³é ÷àñòèí³ ì³ñòà. Âñòàíîâëåíî øòðàôè
ùîäî âèðóáóâàííÿ äåðåâ ó Êèºâ³.

“Ìè — ºäèíà êîìàíäà, ÿêà â³äñòîþº ³í-
òåðåñè êèÿí,— âïåâíåíà Àëëà Øëàïàê.—
Áî ñòàëè ïåðøèìè, õòî ïî÷àâ âèêîíóâà-
òè ñîö³àëüí³ ïðîãðàìè òà âñ³ ïåðåäâèáîð-
÷³ îá³öÿíêè. Ó 2006 ðîö³ ìè îòðèìàëè
ïîíàä 15 òèñÿ÷ íàêàç³â â³ä âèáîðö³â. Òðå-
òèíó ç íèõ âèêîíàíî. ² öå ïîïðè òå, ùî
êîìàíäà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî çìîãëà
ïðîïðàöþâàòè ëèøå 2 ðîêè. Àëå é çà öåé
÷àñ ìè âñòèãëè âèêîíàòè áàãàòî. Àëå íàé-
ãîëîâí³øå — ìè çìóñèëè ïîë³òèê³â áóòè
â³äïîâ³äàëüíèìè ïåðåä ñâî¿ìè âèáîðöÿ-
ìè”,— íàãîëîñèëà ïàí³ Øëàïàê.

² Àëëà Øëàïàê, ³ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé
ïåðåêîíàí³: âñ³ ñóá’ºêòè âèáîð÷îãî ïðî-
öåñó, òàê ñàìî, ÿê ³ Áëîê Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî, ìàþòü áóòè çàö³êàâëåí³ ó
ïðîâåäåíí³ ÷åñíèõ âèáîð³â. Óò³ì, ïåâíà
íåáåçïåêà âñå æ òàêè ³ñíóº. ßê ïîâ³äî-
ìèëà ïàí³ Øëàïàê, íà ñüîãîäí³ ñôîðìî-
âàí³ âñ³ êîì³ñ³¿, îáðàí³ ¿õí³ ãîëîâè, ñåê-
ðåòàð³, çàñòóïíèêè. Àëå íàéá³ëüøå ãîë³â
ä³ëüíè÷íèõ êîì³ñ³é — çà êâîòàìè ÁÞÒ.
Ó ÁÞÒ — ïîíàä 300 ãîë³â êîì³ñ³é. Äðó-
ãå ì³ñöå çà ê³ëüê³ñòþ êåð³âíèõ ïîñàä ó
âèáîð÷èõ êîì³ñ³ÿõ ìàþòü Áëîê ÍÓ- ÍÑ
òà Áëîê Îëåêñàíäðà Îìåëü÷åíêà. Ó íèõ
ïîíàä 250 ãîë³â êîì³ñ³é. Áëîê Â³òàë³ÿ
Êëè÷êà ðàçîì ³ç òåõí³÷íèìè êàíäèäàòà-
ìè ìàº ïîíàä 70 ãîë³â. Ó Áëîêó Ëåîí³-
äà ×åðíîâåöüêîãî — 113 êåð³âíèê³â. ×å-
ðåç öå ó äåÿêèõ ðàéîíàõ êîì³ñ³¿ íå çáè-
ðàþòüñÿ íà çàñ³äàííÿ, íå îòðèìóþòü
ñïèñêè âèáîðö³â. ̄ õíþ ðîáîòó ³ãíîðóþòü
îïîíåíòè Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêî-
ãî. “Àëå ìè õî÷åìî â³ðèòè, ùî ïðåäñòàâ-
íèêè êîì³ñ³é — êèÿíè, ÿê³ çàö³êàâëåí³
ó òîìó, ùîá 25 òðàâíÿ âèáîðè ó Êèºâ³
â³äáóëèñÿ. Ìè ñïîä³âàºìîñÿ íà ¿õíþ äîá-
ðó âîëþ, à íå íà äîö³ëüí³ñòü îêðåìèõ
ïîë³òè÷íèõ ñèë”,— íàãîëîñèëà Àëëà
Øëàïàê

Віталій Ж равсь ий та Алла Шлапа мають повний перелі сіх неза онних заб довни ів столиці

²ðèíà ÑÈÂÀØÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора під час прес- онференції заст пни олови КМДА Віталій Ж -
равсь ий та спів олова фра ції Бло Леоніда Черновець о о Ки-
ївраді Алла Шлапа назвали справжню причин перевиборів в ра-
їнсь ій столиці. На їхню д м , ініціаторами достро ових пере онів
стали невдоволені діями оманди Леоніда Черновець о о впливові
заб довни и, отрі нині опинилися в партійних спис ах БЮТ, НУ-НС
та бло Віталія Клич а. Їхня мета тепер потрапити до Київради,
аби отримати надприб т и. Мета ж Бло Леоніда Черновець о о й
надалі відстоювати інтереси простих иян та с асов вати неза онні
заб дови в історичній частині столиці.
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Ïåðøîãî òðàâíÿ íàðîäíîìó
äåïóòàòîâ³ â³ä ôðàêö³¿ “Ïàðò³ÿ
ðåã³îí³â”, äîêòîðó þðèäè÷íèõ
íàóê, çàñëóæåíîìó þðèñòó
Óêðà¿íè Ñåðã³þ Ê²ÂÀËÎÂÓ
âèïîâíèëîñÿ 54 ðîêè
З днем народження йо о вітає народний де-

п тат від КПУ, до тор історичних на , засл жений юрист У раїни
Леонід ГРАЧ:

— Я знаю Сер ія Васильовича д же давно я людин , отра пройшла
низ випроб вань політичних боях, не зламалася й витримала їх! Він
мій оле а по парламент і омітет , том щиро зич йом м жності й стій-
ості — я чоловічої, та і політичної. І нехай оминають йо о спортивні та
політичні травми!

Äðóãîãî òðàâíÿ äèðåêòîð
Êè¿âñüêîãî ³íñòèòóòó ïðîáëåì
óïðàâë³ííÿ ³ìåí³ Ãîðøåí³íà
Êîñòÿíòèí ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ
ñâÿòêóâàâ ñâîº 39-ð³÷÷ÿ
З днем народження йо о вітає дире тор Ки-
ївсь о о центр політичних досліджень і он-

флі толо ії Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ:

— Я із задоволенням вітаю сво о оле зі святом! З паном Костянти-
ном завжди приємно спіл ватися. І хоча нас б вають різні точ и зор
на дея і питання, він міє толерантно, спо ійно і з ідністю висл хати про-
тилежн д м й не ображати опонентів. Це ні альна людина, особис-
тість. Він є взірцем для інших е спертів! З днем народження!

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â
çàêëèêàº æèòè
äðóæíî

Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â ãîòîâà îá’ºäíóâàòèñÿ ç ð³çíèìè ôðàêö³ÿìè â Êè¿â-
ðàä³ ï³ñëÿ äîñòðîêîâèõ âèáîð³â ó Êèºâ³. Ïðî öå ó÷îðà çàÿâèâ êàíäè-
äàò â ìåðè Êèºâà â³ä ö³º¿ ïîë³òè÷íî¿ ñèëè Âàñèëü Ãîðáàëü. “Ïîä³ë
Êè¿âðàäè íà ñâî¿õ ³ ÷óæèõ íå äàº çìîãè ðîçâèâàòèñÿ Êèºâó”,— ââà-
æàº ïàí Ãîðáàëü. Çà éîãî ñëîâàìè, âñ³ ïîë³òè÷í³ ôðàêö³¿ â Êè¿âðàä³
ïîâèíí³ ìàòè ñï³ëüíó ïîçèö³þ â ïèòàííÿõ ñòðàòåã³÷íîãî ðîçâèòêó Êè-
ºâà. “Òîìó ìè ãîòîâ³ îá’ºäíóâàòèñÿ ç ð³çíèìè ôðàêö³ÿìè â Êè¿âðàä³,
³ îäðàçó æ ï³ñëÿ âèáîð³â ãîòîâ³ ñ³ñòè çà ñò³ë ïåðåãîâîð³â”,— ñêàçàâ
â³í

ÁÞÒ âåäå íà âèáîðè
äâàíàäöÿòü òåõí³÷íèõ
êàíäèäàò³â

Íà äóìêó êàíäèäàòà íà ïîñàäó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Âà-
äèìà Ãëàä÷óêà, ï³ä ÷àñ ï³äðàõóíêó ãîëîñ³â íà âèáîð÷èõ ä³ëüíèöÿõ
ó äåíü ãîëîñóâàííÿ ôàëüñèô³êàö³ÿ çä³éñíþâàòèìåòüñÿ ÷åðåç óâå-
äåííÿ Áëîêîì Þë³¿ Òèìîøåíêî äî ñêëàäó âèáîð÷èõ êîì³ñ³é ÷ëå-
í³â ä³ëüíè÷íèõ êîì³ñ³é â³ä òåõí³÷íèõ êàíäèäàò³â ó ìåðè. “Ö³ ÷ëå-
íè êîì³ñ³é ñòâîðþþòü á³ëüø³ñòü, âîíè ïåðåáóâàþòü íà êåð³âíèõ ïî-
ñàäàõ ³ áåðóòü áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü ó ï³äðàõóíêó ãîëîñ³â”,— çàÿâèâ
ó÷îðà ïàí Ãëàä÷óê æóðíàë³ñòàì ï³ä ÷àñ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿.

“ß äóæå çàíåïîêîºíèé òèì, ùî ÁÞÒ ôàêòè÷íî ñôîðìóâàâ á³ëü-
ø³ñòü ñåðåä ÷ëåí³â ä³ëüíè÷íèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é. Éäåòüñÿ ïðî 40—
50 â³äñîòê³â. ß âèÿâèâ äâàíàäöÿòü ëæåàïîñòîë³â ïàíà Òóð÷èíîâà,
ÿê ÿ ¿õ íàçèâàþ. Öå òåõí³÷í³ êàíäèäàòè. Ñàìå âîíè áðàëè ó÷àñòü
ó ôîðìóâàíí³ ä³ëüíè÷íèõ êîì³ñ³é. Ç ¿õíüîãî ïåðåäâèáîð÷îãî ôîí-
äó éäå íåãàòèâíà ïåðåäâèáîð÷à àã³òàö³ÿ ïðîòè ³íøèõ ïðîõ³äíèõ
êàíäèäàò³â”,— íàãîëîñèâ Âàäèì Ãëàä÷óê

Âèáîðöÿ êóïóâàòèìóòü 
çà 150 äîëàð³â

Êàíäèäàò íà ïîñàäó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ªâãåí Æîâòÿê
ââàæàº, ùî íà âèáîðàõ çàñòîñîâóâàòèìóòü òàê çâàí³ òåõíîëîã³¿ âè-
áîð÷èõ êàðóñåëåé. “Ó øòàáàõ çàêëàäàþòü ÷èìàë³ ðåñóðñè íà êóï³â-
ëþ ÷èñòèõ áþëåòåí³â ó ëþäåé, ÿê³ âèõîäÿòü ç ì³ñöü ãîëîñóâàííÿ.
Çà ïîïåðåäí³ìè îö³íêàìè, ÷èñòèé áþëåòåíü á³ëÿ âèáîð÷î¿ ä³ëüíè-
ö³ 25 òðàâíÿ êîøòóâàòèìå â ñåðåäíüîìó 150 äîëàð³â”,— ñêàçàâ â³í
“Õðåùàòèêó”. Âîäíî÷àñ íå î÷³êóº, ùî ôàëüñèô³êóâàòèìóòü íà ð³â-
í³ ä³ëüíè÷íèõ êîì³ñ³é. Òàê³ îáîðóäêè ÷èíèòèìóòü “íà ï³äõîäàõ”.
“Ðîáîòó ïåðåäâèáîðíèõ øòàá³â ïåðåâàæíî ñïðÿìîâóâàòèìóòü íà
òå, ùîá çíàéòè òàêèõ ëþäåé, ÿê³ ãîòîâ³ çà ãðîø³ âêèíóòè çàïîâíå-
íèé çà íèõ áþëåòåíü ³ âèíåñòè ÷èñòèé. À ó äåíü âèáîð³â íàñàìïå-
ðåä íàìàãàòèìóòüñÿ çáåðåãòè âëàñíó êàðóñåëü ³ âèÿâèòè òà íåéòðà-
ë³çóâàòè êàðóñåëü ñóïåðíèê³â”,— ñïðîãíîçóâàâ ñèòóàö³þ ï³ä ÷àñ
âèáîð³â êàíäèäàò

Ëþäìèëà ÑÓÏÐÓÍ: “Äåïóòàòñüêèé
êîðïóñ, ÿêèé ñüîãîäí³ ïîòðàïèâ
äî ïàðëàìåíòó çà ðàõóíîê
â³äîìîñò³ ñâî¿õ ë³äåð³â,
íàìàãàºòüñÿ íà ïîçà÷åðãîâèõ
âèáîðàõ çðîáèòè ç êèÿí
ïîñì³õîâèñüêî”

— Íåùîäàâíî âè çàÿâèëè ïðî
íàì³ð îá’ºäíàòèñÿ ç ïàðò³ºþ “ªäè-
íèé öåíòð”. ×èì ïîÿñíèòè òàêèé
êðîê?

— Ëþäè íå õî÷óòü ³òè íà âèáî-
ðè, êîëè íå áà÷àòü îá’ºäíàíî¿ äå-
ìîêðàòè÷íî¿ ñèëè. Ìè ââàæàºìî,
ùî ðîçïîðîøåííÿ äåìîêðàòè÷-
íèõ ñèë øêîäèòü Óêðà¿í³. Íà
öüîìó òë³ äî âëàäè ïðîëàçÿòü ä³ë-
êè. À íàñïðàâä³ íàðîä ìàº ïèøà-
òèñÿ òèìè ëþäüìè, ÿê³ ïåðåáóâà-
þòü ïðè âëàä³. Ñàìå òîìó ìè çà-
ïðîïîíóâàëè ðîçïî÷àòè îá’ºäíàâ-
÷èé ïðîöåñ äëÿ òèõ ïîë³òè÷íèõ
ïàðò³é, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é,
ïðîñòî ñâ³äîìèõ ãðîìàäÿí, ÿê³
ñòîÿòü íà çàñàäàõ äåìîêðàò³¿. Àëü-
òåðíàòèâè öüîìó ïðîöåñó ñüîãî-
äí³ â êðà¿í³ íåìàº.

— ×è øâèäêî â³äáóâàòèìåòüñÿ
ïðîöåñ îá’ºäíàííÿ?

— Ìè ä³ÿòèìåìî øâèäêî. ß
âàì îá³öÿþ, ùî ïðîòÿãîì äâîõ
ì³ñÿö³â — íå á³ëüøå — ìè öåé
ïåðåãîâîðíèé ïðîöåñ çàâåðøèìî
êîíñîë³äàö³ºþ çäîðîâèõ äåìîêðà-
òè÷íèõ ñèë ñóñï³ëüñòâà. Ñàìå ó
òàêèé ñïîñ³á áóëî 1996 ðîêó ñòâî-
ðåíî Íàðîäíî-äåìîêðàòè÷íó
ïàðò³þ. Çàêîí äàº ìåõàí³çìè äëÿ
òàêîãî îá’ºäíàâ÷îãî ïðîöåñó. ² öå
íåïðàâäà, êîëè êàæóòü, áóö³ìòî
ïîòð³áíî âíîñèòè çì³íè äî çàêî-
íó ïðî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿, ³íàêøå
ïàðò³¿ í³êîëè íå îá’ºäíàþòüñÿ.
Íàñïðàâä³ òðåáà ñâî¿ àìá³ö³¿ òð³-
øå÷êè ïðèãàëüìóâàòè é ïîäóìà-

òè ïðî òå, ùî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ —
öå êîìàíäè îäíîäóìö³â, ÿê³ ïî-
âèíí³ ïðàöþâàòè äëÿ ñóñï³ëüñòâà.
¯õ ñòâîðþþòü äëÿ òîãî, ùîá åôåê-
òèâíî êåðóâàòè ãðîìàäîþ. À íè-
í³ ñàìå ñëîâî “ïàðò³ÿ” äèñêðåäè-
òîâàíå, äèñêðåäèòîâàíèé çàêîíî-
äàâ÷èé îðãàí ³ íå âèêîíóþòü çà-
êîíè, ÿêèé â³í óõâàëþº. À ìè õî-
÷åìî, ùîá îá’ºäíàëàñÿ ãðóïà îä-
íîäóìö³â. Öå áóäå íîâà ïîë³òè÷-
íà ñèëà.

— Çâ³äêè éøëà ³í³ö³àòèâà ïðî
îá’ºäíàííÿ â îäíó ïàðò³þ?

— Ìè âèñòóïèëè ç ³äåºþ îá’ºä-
íàâ÷îãî ïðîöåñó ùå íàïåðåäîäí³
âèáîð³â 2007 ðîêó. Òå, ùî íà öåé
çàêëèê â³äãóêíóâñÿ “ªäèíèé
öåíòð”, çðîçóì³ëî. Àäæå ÷àñòèíà
ëþäåé, ÿê³ òàì º, áóëè ïðåäñòàâ-
íèêàìè “Íàøî¿ Óêðà¿íè”. À
“Íàøà Óêðà¿íà”, ç³áðàâøè äåâ’-
ÿòü ïàðò³é, òàê ³ íå çìîãëà çàâåð-
øèòè îá’ºäíàâ÷èé ïðîöåñ.

— ßêèìè áóäóòü ãîëîâí³ ïðèí-
öèïè íîâî¿ ïàðò³¿ ùîäî ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ?

— Ïðàâî ãðîìàäÿí íà ðîç-
â’ÿçàííÿ ïðîáëåì æèòòÿ — ñêëà-
äîâà ÷àñòèíà íàøî¿ ïëàòôîðìè.
Ìè ïðîòè òîãî, ùîá îáäóðþâàëè
ëþäåé. Äåïóòàòñüêèé êîðïóñ,
ÿêèé ñüîãîäí³ ïîòðàïèâ äî ïàð-
ëàìåíòó çà ðàõóíîê â³äîìîñò³ ñâî-
¿õ ë³äåð³â, íàìàãàºòüñÿ íà ïîçà-
÷åðãîâèõ âèáîðàõ çðîáèòè ç êè-
ÿí ïîñì³õîâèñüêî. Áî âñ³ çíàþòü,

ùî ö³ ëþäè í³êîëè íå çàëèøàòü
Âåðõîâíî¿ Ðàäè çàðàäè äåïóòàò-
ñòâà â Êè¿âðàä³. Âîíè ïðîñòî õî-
âàþòü ñâî¿ ïîäàëüø³ ñïèñêè, ùîá
ëþäè íå îçíàéîìèëèñÿ ç³ ñïðàâæ-
í³ìè ïðåäñòàâíèêàìè ó ì³ñüê³é
ðàä³.

— Âè ïðîñóâàòèìåòå ëîçóíã îá’-
ºäíàííÿ ñõîäó ³ çàõîäó?

— Ó íàñ º äîñâ³ä 1998 ðîêó, êî-
ëè Íàðîäíî-äåìîêðàòè÷íà ïàð-
ò³ÿ ìàëà îäíàêîâó ï³äòðèìêó âñ³õ
ðåã³îí³â Óêðà¿íè. ² íà ñõîä³, ³ â
öåíòð³, ³ íà ï³âäí³, ³ íà ï³âíî÷³ ó
íàñ áóâ ïðàêòè÷íî îäíàêîâèé
â³äñîòîê ïðèõèëüíèê³â. Øòó÷íà
ïðîáëåìà ïîä³ëó íà ñõ³ä ³ çàõ³ä
ìîæå ïðèçâåñòè äî ðîçâèòêó â
Óêðà¿í³ òàêèõ ïîä³é, ÿê ó ×åõî-
ñëîâà÷÷èí³ ÷è Þãîñëàâ³¿. Ìè íå
õî÷åìî, ùîá ñüîãîäí³ ³ç çàêîðäî-
íó ëóíàëî: õòî ÿêó ÷àñòèíó çàáè-
ðàòèìå ï³ä ñåáå ó ðàç³ ¿¿ ðîçïàäó.
Ó íàñ ºäèíà íàö³ÿ, ³ íàì òðåáà
øóêàòè òå, ùî îá’ºäíóº.

— “ªäèíèé öåíòð” ï³äòðèìóº
Â³êòîðà Þùåíêà, ÷è ï³äòðèìóâà-
òèìåòå âè íèí³øíüîãî Ïðåçèäåíòà
íà íàñòóïíèõ âèáîðàõ?

— Äî ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â
ùå ï³âòîðà ðîêó, ³ ïèòàííÿ îá’-
ºäíàííÿ áàãàòüîõ ïîë³òè÷íèõ
ïàðò³é âèçíà÷àòèìóòü íà ç’¿çäàõ,
à òàêîæ êîãî ç êàíäèäàò³â ï³äòðè-
ìóâàòè. Ó íàñ öåé ïðîöåñ â³äáó-
âàòèìåòüñÿ ö³ëêîì ïðîçîðî. Ìà-
ëî òîãî, ìè ïðîïîíóºìî âèñóâà-
òè êàíäèäàò³â íà ïîñàäó ïðåçè-
äåíòà çà ïðèíöèïîì “ïðàéìåð³ç”.
Òîáòî, ùîá âèçíà÷èòè íàéêðà-
ùîãî êàíäèäàòà, áóäå ïðîâåäåíî
ïîïåðåäí³ ïóáë³÷í³ ïàðò³éí³ âè-
áîðè. Öå òåæ îäíà ç³ ñêëàäîâèõ
÷àñòèí ìàéáóòíüîãî ìåìîðàíäó-
ìó ïëàòôîðìè äåìîêðàòè÷íèõ
ñèë

Розмовляв Єв еній ДИКИЙ,
“Хрещати ”

Процес створення нової центристсь ої політичної сили,
я а орієнт ватиметься на Президента, останнім часом
почав набирати обертів. Уже про олошено, що до но-
воствореної партії "Єдиний центр" має намір дол чи-
тися й партія влади часів Леоніда К чми — Народно-
демо ратична. Я саме мет переслід є НДП, бер чи
часть об'єднавчом процесі, "Хрещати " попросив
про омент вати лідера цієї політичної сили Людмил
С пр н.
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Êàðòîãðàô³ÿ ÿê ìèñòåöòâî
Þð³é Ñîëîìêî â ãàëåðå¿ “Öåõ”
Âàëåð³é ÍÎÂÀÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Від мин ло о тижня
столичній алереї "Цех"
нові пластичні фантазії
на теми ео рафічних
арт представляє иянин
Юрій Солом о. Цьо о ра-
з фантаз вати х дожни
вирішив за допомо ою
дитячих облич та планів
с часних міст.

Þð³é Ñîëîìêî — îäèí ³ç íå-
áàãàòüîõ ñó÷àñíèõ àâòîð³â, ÷èÿ
ìàíåðà âèðàçíî âï³çíàâàíà, à
ðàç ïîáà÷åí³ ðîáîòè çàïàì’ÿòî-
âóþòüñÿ íàäîâãî. Ìàëþº õóäîæ-
íèê òå, ùî ç äèòèíñòâà âñòèãëî
íàìóëÿòè î÷³ êîæíîìó ³ ïðè¿ëî-
ñÿ â ïðîãíîçàõ ïîãîäè ïî òåëå-
áà÷åííþ — ãåîãðàô³÷í³ êàðòè.
Ð³çíîêîëüîðîâ³, ÿê êëàïòåâà
êîâäðà, ïîë³òè÷í³, ñòèëüí³ çåëå-
íî-áëàêèòí³ ô³çè÷í³ é çàïðàí³
ìàéæå äî áåçáàðâíîñò³ òîïîãðà-
ô³÷í³. Òî÷í³øå, Þð³é Ñîëîìêî
íå ìàëþº, à ðîç³ãðóº ¿õ, ó êîí-
òóðàõ áóäü-ÿêî¿ ì³ñöåâîñò³ íà-
ìàãàþ÷èñü ðîçãàäàòè ïðèõîâàíó
çàãàäêó. Ç ðåàëüíèì ïðîñòîðîì
â³í îáõîäèòüñÿ, ÿê ãåðî¿íÿ àí-
äåðñåí³âñüêî¿ êàçêè ç³ ñâî¿ìè
êâ³òàìè: çàïëþùóº î÷³ é íàìà-
ãàºòüñÿ óÿâèòè, ÿê æèâóòü êàð-
òè, êîëè ¿õ í³õòî íå áà÷èòü.

Äî ãåîãðàô³÷íèõ ôàíòàç³é
Þð³é Ñîëîìêî ïî÷àâ óäàâàòèñÿ
íà çàõîä³ ïåðåáóäîâè, â åïîõó
áóðõëèâîãî ïåðåêðîþâàííÿ

ìåæ, íà òë³ ÿêîãî áóäü-ÿê³ æè-
âîïèñí³ åêñïåðèìåíòè çäàâàëè-
ñÿ çàíÿòòÿì íà¿âíèì. Õóäîæíèê,
äî ñëîâà, öþ íà¿âí³ñòü íå ïðè-
õîâóâàâ, à âñ³ëÿêî âèïèíàâ: ïî-
êè íàðîäè ÑÐÑÐ ñòàðàííî â³ä-
îêðåìëþâàëèñÿ, äðîáèâøè êàð-
òó íà 15 íîâèõ ëàòî÷îê, â³í áèâ-
ñÿ íàä óí³âåðñàëüíîþ ôîðìóëîþ
îá’ºäíàííÿ. Çàðèìóâàòè íà ïî-
ëîòí³ íàëåæàëî íàâ³òü íå óçáå-
ê³â ç åñòîíöÿìè, à ðå÷³ çîâñ³ì
óæå ð³çíîïðèðîäí³ — ëþäñüêå
ò³ëî é ðîçì³÷åíèé ñ³òêîþ ïàðà-
ëåëåé ³ ìåðèä³àí³â ïðîñò³ð. Òîá-
òî çîáðàæåííÿ æèâî¿ ³ñòîòè é
áåçäóøíèé çíàê. Ïðî òå, ÿê
ìàéñòåðíî ó íüîãî öå âèõîäèëî,
ä³çíàëèñÿ íåçàáàðîì äàëåêî çà
ìåæàìè Êèºâà: ó 90-ò³ ðîêè ðî-
áîòè Þð³ÿ Ñîëîìêà, áåç ïåðå-
á³ëüøåííÿ, ïðîñëàâèëè ìîñêîâ-
ñüêó ãàëåðåþ Ìàðàòà Ãåëüìàíà,
à â 2001-ìó ¿õ âèñòàâëÿëè â
óêðà¿íñüêîìó ïàâ³ëüéîí³ íà á³-
ºíàëå ó Âåíåö³¿.

Â³ä Ñîëîìêà åïîõè çíàìåíè-
òèõ öèêë³â “Motherland”, “×àñ-
òèíè ñâ³òó” ³ “Êàðòîãðàô³ÿ” â
íîâó åêñïîçèö³þ ïîòðàïèëî ëè-
øå ê³ëüêà ðîá³ò. Íà îäí³é Êî-
ïåðíèê çëèâàºòüñÿ ç êîíòóðàìè
ªâðàç³¿ — çåìëÿ ÷è òî íàðîäæóº,
÷è òî ïðîäîâæóº éîãî ò³ëî. Íà
³íø³é òêàëÿ-óäàðíèöÿ ñõèëèëà-
ñÿ íàä âåðñòàòîì, ç ÿêîãî ñõî-
äèòü Àôðèêàìè ç ð³çíîêîë³ðíè-
ìè êëàïòèêàìè-äåðæàâàìè. Ò³-
ëî íå ïðîñòî òîðæåñòâóº, çàïîâ-
íþº âåñü ñâ³ò — âîíî âèÿâëÿº-
òüñÿ ºäèíèì ìàòåð³àëîì, ç ÿêî-
ãî öåé äèòÿ÷èé, ïî-ðåíåñàíñíî-
ìó ðàä³ñíèé ñâ³ò ñòâîðåíî.

Õî÷à ïóáë³êó ãàëåðåÿ âàáèòü
çîâñ³ì íå çàäëÿ òîãî, ùîá çà-
õîïëþâàòèñÿ ðîáîòàìè äåñÿòè-
ð³÷íî¿ äàâíèíè. Îö³íèòè â³ä-
â³äóâà÷àì íàëåæèòü ãîëîâíèì
÷èíîì òâîð³ííÿ îñòàííüîãî ðî-
êó — ìàéæå äåñÿòîê êàðòèí ³ â³-
äåî³íñòàëÿö³þ, ñòâîðåíó ñïåö³-
àëüíî äëÿ íîâî¿ åêñïîçèö³¿. Ðîç-
÷àðóâàííÿ òóò, íà æàëü, íåìè-
íó÷å: â³ä ãëèáèíè ³ îðãàí³÷íî-
ñò³ êîìïîçèö³é ñåðåäèíè 90-õ ó
íîâèõ ïîëîòíàõ íå çàëèøàºòüñÿ
é ñë³äó. Çàì³ñòü åêñòàçó ò³ëà ³
ïðîñòîðó — âèïàäêîâå ñóñ³äñòâî
ô³ãóð òà ãåîãðàô³÷íèõ êîîðäè-
íàò. ßê ìàëîçâ’ÿçàíå öå òëî ç
îñíîâíèì çîáðàæåííÿì, íåâàæ-
êî ïåðåêîíàòèñÿ, ïîãëÿíóâøè
íà ðîçìàëüîâàí³ Þð³ºì Ñî-
ëîìêîì øê³ëüí³ êàðòè Óêðà¿íè.
Òóò ³ ïîâíîãðóäà êðàñóíÿ, ùî
îõîïèëà ìîãóòí³ìè îá³éìàìè
Äîíåöüê ³ Ëüâ³â, ³ êëîóíåñà, ÷èé
÷åðâîíèé í³ñ óïèðàºòüñÿ â ì³ñ-
òî Íåìèð³â, à íà ïîâ³ö³, ÿê
ìóøêà, ÷îðí³º Êîíîòîï, ³ âó-
øàíêà, êîòðà íå çðîçóì³ëî íà-
â³ùî çàâèñëà íàä õåðñîíñüêèìè
ñòåïàìè. Ç ³íñòàëÿö³ºþ, äå äâîº
àêòîð³â çä³éñíþþòü áåçãëóçä³
ðóõè íà òë³ âåëè÷åçíî¿ êàðòè
Óêðà¿íè, ³ òîãî ã³ðøå: ïåðåêè-
äè, ñò³éêè é “ëàñò³âêè” öèõ á³-
äîëàõ íàéá³ëüøå íàãàäóþòü øà-
ëåíñòâà á³ñíóâàòèõ. Îòæå, âòðà-
òà çâ’ÿçêó ì³æ ëþäèíîþ ³ çåì-
ëåþ — öå, ìàáóòü, ùå ï³âá³äè.
Êîëè îäåðæèì³ñòü ïðîñòîðîì
ñòàº äæåðåëîì áîæåâ³ëëÿ, òîä³-
òî é ïî÷èíàºòüñÿ ñïðàâæíÿ ³ñ-
òîð³ÿ. ßêó ãåîãðàô³ºþ âæå íàâ-
ðÿä ÷è âèë³êóºø Юрій Солом о, я ніхто інший, міє зарим вати людсь е тіло з простором
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Ï³äìîðãíóòè â³÷íîñò³
Íà êè¿âñüê³ åêðàíè âèéøîâ “Ñêàôàíäð ³ ìåòåëèê”
Þë³ÿ ÊÓÏÐ²ßÍ×ÈÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

В раїнсь ий про ат вийшов
фільм Дж ліана Шнабеля "С а-
фандр і метели ". Картин , за
я торі режисерові вр чили од-
н з оловних на ород Кансь о о
фестивалю, психоло и радять
дивитися, оли в житті настає
чорна см а.

Âèÿâëÿºòüñÿ, áóâàº íå ïðîñòî ïîãàíî, à
âêðàé ïîãàíî. Ïîìåðòè æ íå äàþòü. Ùå
òàê³ ô³ëüìè òðåáà äèâèòèñÿ, êîëè òîá³ äîá-
ðå. Ùîá íå çàáóâàòè: âñå ìîæå çàê³í÷èòè-
ñÿ âìèòü. À îñü äî öüîãî ÷îìóñü í³õòî í³-
êîëè íå ãîòîâèé. ßê íå áóâ ãîòîâèì ãî-
ëîâíèé ãåðîé — óñï³øíèé, áàãàòèé áîí-
â³âàí, ãîëîâíèé ðåäàêòîð æóðíàëó Elle, 44-
ð³÷íèé Æàí-Äîì³í³ê Áîá³ (Ìàòüº Àìàëü-
ð³ê). Éîãî ðîçáèâ ³íñóëüò çà êåðìîì íî-
âî¿ ñïîðòèâíî¿ ìàøèíè, ³ çà òðè òèæí³,
îïðèòîìí³ìí³âøè, â³í âèÿâèâ, ùî íåïàðà-
ë³çîâàíèì ëèøèëîñÿ ò³ëüêè ë³âå â³êî. Ë³-
êàð-ëîãîïåä âèìîâëÿëà àëôàâ³ò, à Æàí-
Äîì³í³ê ìîðãàâ íà ïîòð³áí³é ë³òåð³. Òàê
âèõîäèëè ñëîâà, ç³ ñë³â — ôðàçè, ³ç ôðàç —
ñòîð³íêè. ×åðåç äåñÿòü äí³â ï³ñëÿ âèõîäó
áåñòñåëåðà “Ñêàôàíäð ³ ìåòåëèê” Æàí-
Äîì³í³ê Áîá³ ïîìåð.

Íàéçàõîïëèâ³øà ÷àñòèíà ô³ëüìó — ïåð-
ø³ õâèëèí ï’ÿòíàäöÿòü, êîëè ãëÿäà÷à çà-
íóðþþòü ó ÷åðåïíó êîðîáêó ãîëîâíîãî ãå-
ðîÿ, ùî ïåðåòâîðèâñÿ, âëàñíå, íà îäíîîêó
âåá-êàìåðó (äðóãå îêî, ÿêå ðîçó÷èëîñÿ êë³-
ïàòè, ë³êàð³ øâèäåíüêî çàøèëè ÷åðåç íå-
ïîòð³áí³ñòü). Çâ³ñíî, ç óñ³õ óâ³÷íåíèõ íà
åêðàí³ ëþäñüêèõ õâîðîá ïàðàë³÷ ç îêîì, ùî
ï³äìîðãóº, îñîáëèâî ö³êàâèé äëÿ ê³íî. Íå-
ðóõîìå ò³ëî ç êë³ïàþ÷èì îòâîðîì — íà-
ïðî÷óä òî÷íà àëåãîð³ÿ ñòðåêîòëèâî¿ ê³íî-

êàìåðè, ÿêàñü äóæå áóêâàëüíà ³ ô³ç³îëîã³÷-
íà àíàëîã³ÿ òîãî, ùî äàâíèì-äàâíî ìàâ íà
óâàç³ êëàñèê Äç³ãà Âåðòîâ, êîëè ïðèäóìó-
âàâ ñâîº “Ê³íî-îêî”. Çîáðàæåííÿ, ùî ïî-
òðàïëÿº äî ãëÿäà÷à ÷åðåç òàêó ä³ðêó, ä³ñ-
òàº íåñïîä³âàí³ ðàêóðñè é ³íø³ îáðàçî-
òâîð÷³ áîíóñè. Òóò, ùî íàçèâàºòüñÿ, ìîæ-
íà âèíàõîäèòè. À â³ä çâèíóâà÷åíü ó ôîð-
ìàë³çì³ ñì³ëèâî ïðèêðèâàòèñÿ ïàðàë³òè-
êîì, ÷èÿ ïðàâäà æèòòÿ ñôîêóñóâàëàñÿ ç
ãëàìóðíèõ îáêëàäèíîê íà ùîñü ö³ëêîì
ïðîòèëåæíå.

Ñâ³ò, ÿêèé ìè áà÷èìî íà åêðàí³, — öå
ñâ³ò î÷èìà Áîá³. Òî÷í³øå, îäíèì óö³ë³ëèì

îêîì. Îñü ðîçìèò³ ô³ãóðè, ùî êàæóòü ö³
ëþäè? Ùîñü ïðî ð³äê³ñíèé ³íñóëüò ç äîâ-
ãîþ íàçâîþ. ×îìó âîíè íå ÷óþòü ìåíå?
Êðè÷ó? Áîæå, ÿ ãîâîðþ ò³ëüêè ó ñâî¿é óÿâ³,
ÿ íå ìîæó ãîâîðèòè, ÿê óñ³! Ðàçîì ç Áîá³
ìè íå ìîæåìî ï³äíÿòè ãîëîâó, ùîá ïîäè-
âèòèñÿ â îáëè÷÷ÿ äðóæèí³, ³ ÿêùî äî íàñ
íå íàõèëèòèñÿ é íå ïîãëÿíóòè â ºäèíå îêî,
ìè òàê ³ íå ïîáà÷èìî íèæíüî¿ ÷àñòèíè
ëþäèíè.

Îïåðàòîð ßíóø Êàì³íñüê³ ìàéñòåðíî
ïîêàçóº ñâ³ò ç òî÷êè çîðó “îâî÷à”: êîëè-
õàííÿ ô³ðàíîê ³ æ³íî÷îãî õàëàòèêà, ôàð-
áè, ùî ðîçïëèâëèñÿ êð³çü ïðèçìó ñëüî-

çè, ëþáëÿ÷³ â³çèòåðè. Ðîáîòà Êàì³íñüê³,
ìàáóòü, ³ ñòàëà íàéá³ëüø ³íòðèãóþ÷îþ
÷àñòèíîþ ö³º¿ êàðòèíè. Êîëè ê³íî-îêî
íàëèâàºòüñÿ ñëüîçàìè, Êàì³íñüê³ äáàé-
ëèâî îáðîáëÿº ë³íçè âàçåë³íîì. Êîëè ï³ä-
ìîðãóº — çàòÿãóº íà ñåêóíäó ô³ðàíî÷-
êîþ. Êîëè äèâèòüñÿ íà ìîðå — çàâáà÷-
ëèâî íàõèëÿº ãîðèçîíò: âåá-êàìåðó, ÿê ³
ïàðàë³òèê³â, äóæå ñêëàäíî âñòàíîâèòè ïî
âåðòèêàë³.

Òàì, äå ñïðàâà çà ÷èñòîþ ðåæèñóðîþ,
óñå çîâñ³ì íå òàê ö³êàâî. Ñþððåàë³ñòè÷-
íèé òàíåöü ñêàôàíäðà ç ìåòåëèêîì ó
Øíàáåëÿ ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ïåðåäáà÷ó-
âàíèé áàëåò, äå ñèëîþ äóõó áåðóòü ãîðó
íàä áåç´ëóçäîþ ìàòåð³ºþ. Øíàáåëü ðåæè-
ñèðóº ä³éñòâîì îáà÷íî ³ ïðàâèëüíî. Ðè-
ìóº òîï-ìîäåëåé Elle ç ìåäñåñòðàìè, êð³ñ-
ëî-êàòàëêó — ç êàáð³îëåòîì “ÿãóàðà”, ãëà-
ìóðíîãî ïàðàë³òèêà, ùî ìð³º âèðâàòèñÿ ç
òåìíèö³ ò³ëà — ç ãðàôîì Ìîíòå-Êð³ñòî.
Ñìàêóº Ìàêñîì ôîí Çþäîâèì ó ðîë³ áàòü-
êà ãîëîâíîãî ãåðîÿ: óñï³øíèé ñèí çàõîï-
ëåíî ãîëèòü òàòà, ùå íå çíàþ÷è, ùî ñàì
ñêîðî îïèíèòüñÿ â òàê³é ñàì³é ñèòóàö³¿.
Ïðèäóìóº ðîìàíòè÷íó ³íòðèæêó: äðóæè-
íà, ñèäÿ÷è á³ëÿ ë³æêà, â³äïîâ³äàº çà ïàðà-
ë³çîâàíîãî ÷îëîâ³êà íà òåëåôîíí³ äçâ³íêè,
à â³í çíàé ñîá³ ï³äìîðãóº êîõàíö³ íà ³í-
øîìó ê³íö³ äðîòó. Íàðåøò³ ïåðåìèêàº Êà-
ì³íñüê³, ÿêèé ïðèõîâàâ ô³ðàíî÷êè ³ âàçå-
ë³í çà ïðàâèëüíó ë³í³þ ãîðèçîíòó, íà àé-
ñáåðãè, ùî îáïàäàþòü ó ìîð³,— àëåãîð³ÿ
ïîìèðàííÿ òàêà.

Âëàñíå, à ÷îìó á ãåðîºâ³ é íå õàïàòèñÿ
çà æèòòÿ? Òèì ïà÷å, ùî Æàí-Äîì³í³ê õà-
ïàºòüñÿ íå çà òå êðàñèâå, áàãàòå, ö³ëêîì
ëåãêîâàæíå ãëàìóðíå ³ñíóâàííÿ, äî ÿêîãî
çâèê. Ïðîæèâøè ïåðøå æèòòÿ ÿñêðàâî ³
âåñåëî, â³í óñå æ òàêè çóì³â çíàéòè ñåáå ³
â ³íøîìó — â íåðóõîìîìó, ñë³ïîìó ³ ç ïðî-
ëåæíÿìè. ², çäàºòüñÿ, çíàéøîâ ó ñîá³ ñè-
ëè öå ³íøå æèòòÿ ïîëþáèòè

На половині доро и між неб ттям та літерат рою побачити ероєві Матьє Амальрі а вдається
чимало ці аво о
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Ñåðã³é ÁÅÐÅÇÅÍÊÎ: “Ìîëîäü ðîçóì³º, êîëè
ïîë³òèêè íåùèð³ ³ êîëè ¿õí³ ãîëîñ
òà ïîçèö³þ õî÷óòü ïðèäáàòè 
çà ñì³øí³ ãðîø³”
Начальни Головно о
правління справах сім'ї
та молоді розповів "Хре-
щати ", я молодом и-
янин можна отримати
редит на житло та чи
треба займатися політи-
ою.

— Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, õòî º
êè¿âñüêîþ ìîëîääþ? ×îìó ìîëîä³
ëþäè ç óñ³º¿ êðà¿íè îáèðàþòü ñà-
ìå Êè¿â äëÿ íàâ÷àííÿ òà êàð’ºðíî-
ãî ðîñòó?

— ßêùî â³ðèòè îô³ö³éí³é ñòà-
òèñòèö³, â ñòîëèö³ Óêðà¿íè ìåø-
êàº 3,5 ì³ëüéîíà êèÿí, ìàéæå
òðåòèíà ç íèõ — öå ìîëîä³ ëþäè.
Áî â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêî-
íîäàâñòâà, ìîëîäà ëþäèíà — öå
ëþäèíà â³êîì â³ä 14 äî 35 ðîê³â.
ßêùî æ áðàòè äî óâàãè ñâ³äîì³-
øó ìîëîäü, ÿêà çàê³í÷óº øêîëó òà
éäå íà 1 êóðñ óí³âåðñèòåòó, òî òà-
êèõ ëþäåé â Êèºâ³ ïðîæèâàº
ìàéæå îäèí ì³ëüéîí. Òîìó ðîáî-
òè íà ö³é íèâ³ äóæå áàãàòî, íàì
òðåáà âðàõîâóâàòè áàãàòî ð³çíî-
ìàí³òíèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîç-
â’ÿçàííÿ ïðîáëåì ìîëîä³.

Áåçóìîâíî, ìè âñòàíîâèëè îñ-
íîâí³ ïð³îðèòåòè â ðîáîò³ ç ìî-
ëîääþ, îäèí ³ç íèõ — öå ï³ä-
òðèìêà ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ,
âðàçëèâèõ êàòåãîð³é, òóò ìè ïî-
âèíí³ çðîáèòè ìàêñèìóì. ß ïå-
ðåêîíàíèé, ùî ö³ êàòåãîð³¿ ïî-
âèíí³ ïîñò³éíî îòðèìóâàòè ÿê
ìàòåð³àëüíó, òàê ³ ïñèõîëîã³÷íó
ï³äòðèìêó ì³ñòà. Áåçóìîâíî, íàì
òàêîæ òðåáà âðàõîâóâàòè ³íòåðå-
ñè é âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ëþäåé,
ÿê³ íå º êðèçîâèìè òà âðàçëèâè-
ìè, àëå öå òàêîæ ìîëîäü Êèºâà,
³ íàì òðåáà çàáåçïå÷èòè ¿ì ìîæ-
ëèâ³ñòü ðåàë³çàö³¿ ñâî¿õ îñíîâ-
íèõ ïðàâ.

Êè¿â — ì³ñòî ç íàéìåíøèì ð³â-
íåì áåçðîá³òòÿ, ùî ñòàíîâèòü äî
1 %. Öå óí³êàëüíà ñèòóàö³ÿ â ðîç-
ð³ç³ âñ³º¿ Óêðà¿íè, ³ ïðè öüîìó
Êè¿â çáåð³ãàº ð³âåíü íàéâèùî¿ çà-
ðîá³òíî¿ ïëàòè â óñ³é íàø³é äåð-
æàâ³. Òîìó, áåçóìîâíî, ìîëîä³ ö³-
êàâî ¿õàòè äî Êèºâà ³ çàëèøàòè-
ñÿ òóò. Êè¿â — ì³ñòî âåëè÷åçíèõ
ìîæëèâîñòåé. ² íàøà çàäà÷à — íå
ñò³ëüêè çíèæóâàòè ð³âåíü ìîëî-
ä³æíîãî áåçðîá³òòÿ, ñê³ëüêè ïîêà-
çàòè ìîëîä³é ëþäèí³, äå º ò³ ÷è
³íø³ ðîáîòîäàâö³, òà äîïîìîãòè
ïðàöåâëàøòóâàòèñÿ.

— Íàçâ³òü ïåðøî÷åðãîâ³ ïðîáëå-
ìè ìîëîäèõ ëþäåé?

— Ï³ñëÿ áàãàòüîõ çóñòð³÷åé ³ç
ìîëîääþ íàìè âèçíà÷åíî òðè
îñíîâíèõ ïð³îðèòåòè: îñâ³òà,
ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà æèòëîâå
çàáåçïå÷åííÿ. Öå îñíîâí³ òðè
íàïðÿìêè, çà ÿêèìè ìè ïîâèí-
í³ ïðàöþâàòè. Ìè ä³ºìî àáñî-
ëþòíî ïî-³íøîìó, àí³æ ä³ÿëà ïî-
ïåðåäíÿ âëàäà. Ìè ñòâîðèëè Ðà-
äó ç ïèòàíü ìîëîä³æíî¿ ïîë³òè-
êè ïðè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãî-
ëîâ³, êóäè óâ³éøëè 16 ïðåäñòàâ-
íèê³â àáñîëþòíî ð³çíîâåêòîðíèõ
ìîëîä³æíèõ îðãàí³çàö³é. Òîìó
áà÷èìî ðåàëüíó êàðòèíó, ùî â³ä-
áóâàºòüñÿ â Êèºâ³.

Îäí³ºþ ç íàéá³ëüøèõ ïðîáëåì
äëÿ ìîëîäî¿ ëþäèíè çàëèøàº-
òüñÿ çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì. ßê-
ùî äèâèòèñÿ äèíàì³êó ïîïåðåä-
í³õ ðîê³â, òî íà 2008 ð³ê íà ïðî-

ãðàìó ìîëîä³æíîãî êðåäèòóâàí-
íÿ çàïëàíîâàíî äàòè 800 êâàð-
òèð. Öÿ òåíäåíö³ÿ çá³ëüøóºòü-
ñÿ, òîæ, äóìàþ, ó 2009 ðîö³ ìè
áóäåìî ìàòè âæå 1000 êâàðòèð.
Àëå òðåáà âðàõîâóâàòè, ùî öÿ
÷åðãà º äîñòàòíüî âåëèêîþ ³ ñòà-
íîâèòü ïðèáëèçíî 12 òèñ. ÷îëî-
â³ê. Çà ö³ äâà ðîêè ìè âñòàíî-
âèëè æîðñòêèé êîíòðîëü ðîçïî-
ä³ëó öüîãî æèòëà ³ òåïåð ðàéîí-
í³ àäì³í³ñòðàö³¿ íå ìîæóòü ñâà-
â³ëüíî òà ºäèíîîñ³áíî âèð³øó-
âàòè, êîìó äàâàòè êâàðòèðó òà
êîìó íå äàâàòè. ¯õíÿ ôóíêö³ÿ —
íàäàòè íàì ïðîïîçèö³¿, õòî â
öüîìó ðàéîí³ º ïåðøî÷åðãîâîþ
êàòåãîð³ºþ, à õòî — ïîçà÷åðãî-

âîþ. Äëÿ òîãî, ùîá ìè, îá’ºê-
òèâíî ïðîàíàë³çóâàâøè ¿õ, ðîç-
ïîä³ëÿëè êâàðòèðè. Îñíîâíà
â³äì³íí³ñòü â³ä òîãî, ùî º â óñ³é
Óêðà¿í³ ³ ÷èì â³äð³çíÿºòüñÿ Êè-
¿â — öå òå, ùî ìè íå ïåðåäàºìî
ìîëîä³é ñ³ì’¿ ÷è ìîëîä³é ëþäè-
í³ æèòëî çà ðèíêîâîþ ö³íîþ.
Ìè ïåðåäàºìî çà ö³íîþ çàáó-
äîâíèêà. Òîìó ùî çàáóäîâíè-
êîì ó íàøîìó âèïàäêó âèñòóïàº
ñàìà Êè¿âñüêà ì³ñüêà àäì³í³ñ-
òðàö³ÿ ó âèãëÿä³ òîãî ÷è ³íøîãî
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ÷è
ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ. Òîìó
âàðò³ñòü æèòëà, êâàäðàòíîãî
ìåòðà ³ êðåäèòí³ çîáîâ’ÿçàííÿ,
â ÿê³ âõîäèòü ìîëîäà ëþäèíà,

íåïîð³âíÿíî ìåíø³, í³æ çàãàëü-
íîóêðà¿íñüêà òåíäåíö³ÿ. Çà òà-
êèõ óìîâ ïðîãðàìà ìîëîä³æíî-
ãî êðåäèòóâàííÿ º óí³êàëüíîþ.
Àëå òðåáà ðîçóì³òè, ùî òàêó âå-
ëèêó ê³ëüê³ñòü ëþäåé áóäå òÿæ-
êî îõîïèòè çà ðàõóíîê ëèøå íà-
øèõ áþäæåòíèõ àñèãíóâàíü.
Íàì ïîòð³áíî çàëó÷àòè ô³íàíñî-
â³ ³íñòèòóòè.

— ×è çá³ëüøèâñÿ ïðîòÿãîì
îñòàíí³õ ðîê³â ð³âåíü ïîë³òèçàö³¿
ñòîëè÷íî¿ ìîëîä³? ×è âàðòî ìîëî-
ä³ éòè â ïîë³òèêó?

— Ðàíî ÷è ï³çíî êîæíà ëþäè-
íà ÿêèìîñü ÷èíîì ³íòåãðóºòüñÿ â
ïîë³òèêó. ª âäàëèé âèñë³â: ÷è òè

çàéìàºøñÿ ïîë³òèêîþ, ÷è ïîë³-
òèêà çàéìàºòüñÿ òîáîþ. Òîìó ïî-
ë³òè÷íî àêòèâíèì òðåáà áóòè çàâ-
æäè. Áåçóìîâíî, â ïåðøó ÷åðãó
òðåáà ñòàòè ôàõîâîþ ëþäèíîþ,
÷è þðèñòîì, ÷è åêîíîì³ñòîì, ÷è
ñòîìàòîëîãîì, áî ëèøå òîä³, êî-
ëè ìàºø ôàõ — ìàºø ïðîôåñ³î-
íàë³çì. À ïîë³òèêà äî òåáå ÿêè-
ìîñü ÷èíîì ïðèéäå. Òîìó òðåáà
ðîçóì³òè ò³ ïðîöåñè, ÿê³ òàì â³ä-
áóâàþòüñÿ. Ðîçóì³òè, ÷è â³äïîâ³-
äàþòü òåçè òîãî ÷è ³íøîãî ïîë³-
òèêà ðåàëüíîñò³.

Òðåáà ðîçð³çíÿòè ïîíÿòòÿ ïî-
ë³òèçàö³¿ ìîëîä³ â ïëàí³ ðîçóì³í-
íÿ ïîë³òè÷íèõ ïðîöåñ³â òà ïîë³-
òèçàö³þ ìîëîä³ â áàíàëüíîìó áà-
æàíí³ äåÿêèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë
ïðîñòî êóïèòè çà ãðîø³ ¿õ ÿê
åëåêòîðàëüíó áàçó. Ìîëîäü çðî-
çóì³ëà, êîëè ïîë³òèêè íåùèð³ ³
êîëè ¿õí³ ãîëîñ òà ïîçèö³þ õî÷óòü
ïðèäáàòè çà ñì³øí³ ãðîø³. ² âî-
íè áåðóòü êîøòè â óñ³õ, àëå óõâà-
ëþþòü ð³øåííÿ ñàìîñò³éíî, ³ öå
âæå äîáðå. Ìîëîäü êåðóºòüñÿ íà-
ðàç³ òåçîþ: ÿêùî âè õî÷åòå íàñ
ïðîñòî êóïèòè, òî ìè íå íåñåìî
ïåðåä âàìè í³ÿêèõ çîáîâ’ÿçàíü ³
íàì íå îáîâ’ÿçêîâî íà ä³ëüíèö³
âèñëîâëþâàòè ñâîþ ïîçèö³þ. Àëå
ðîçóì³ííÿ ìîëîääþ, ùî â³ä ¿õ-
íüîãî âèáîðó çàëåæèòü ìàéáóòíº
ì³ñòà, ìàéáóòíº êðà¿íè — öå âæå
ïîçèòèâíî.

— ×è äîñòàòíüî ïðåäñòàâëåíà
ìîëîäü ó ñïèñêàõ ïîë³òè÷íèõ ïàð-
ò³é òà áëîê³â íà âèáîðàõ äî Êè¿â-
ðàäè? Íàñê³ëüêè, íà âàøó äóìêó,
áóäå âèñîêîþ ÿâêà ìîëîä³ íà êè-
¿âñüêèõ âèáîðàõ?

— Çà ê³ëüê³ñòþ ³ çà â³êîì ìî-
ëîäèõ ëþäåé ìîæó ñêàçàòè, ùî
Áëîê Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî —
íàéìîëîäøà êîìàíäà ó ñïèñêó
íà âèáîðàõ äî Êè¿âðàäè, ³ íà
ñüîãîäí³ 70 % ñïèñêó Áëîêó Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî — öå ëþäè
äî 35 ðîê³â, ÿê³ âæå äâà ðîêè
ðîçâ’ÿçóþòü âåëèêó ê³ëüê³ñòü
ïðîáëåì ó ì³ñò³ Êèºâ³. Ìè, ìà-
áóòü, ºäèíà êîìàíäà, êîòðà ùè-
ðî çâ³òóº ïðî ñâî¿ ðåçóëüòàòè ³
áóäóº ñâîþ êîìïàí³þ íà òîìó,
ùîá ïîêàçàòè òå, ùî ìè çðîáè-
ëè, ÿêùî âàñ öå âëàøòîâóº — ìè
ïðîäîâæèìî ðîáîòó.

Ùîäî ÿâêè ìîëîä³, òî, äóìàþ,
âîíà áóäå íåâåëèêîþ. Áàãàòî ïî-
ë³òè÷íèõ ñèë ïðîñòî çàâàëèëè
ìîëîäèõ ëþäåé ñâî¿ìè ëîçóíãà-
ìè, á³ë-áîðäàìè, â³çóàëüíîþ
ðåêëàìîþ, ðîçäàòêîâèìè ìàòå-
ð³àëàìè, ³ ÷èì áëèæ÷å äî âèáî-
ð³â, òèì á³ëüøå çðîñòàº àïàò³ÿ
âçàãàë³ äî öüîãî ïðîöåñó. ß äó-
ìàþ, òàêîæ ñâîþ ñïðàâó çðîáèòü
âåñíÿíèé òà âèõ³äíèé äåíü. Ìî-
ëîäà ëþäèíà øâèäøå çðîáèòü
âèá³ð íà êîðèñòü ïî¿çäêè íà ï³ê-
í³ê ç³ ñâî¿ìè äðóçÿìè, àí³æ ï³-
äå íà âèáîðè. Òàêîæ òðåáà
ñïðàâä³ âðàõîâóâàòè òîé ôàêòîð,
ùî öå âèáîðè ïîçà÷åðãîâ³, âîíè
ïîçàïëàíîâ³. ß äóìàþ, ùî òàê³
âèáîðè íå ëèøå ìîëîäü, à é âå-
ëèêà ê³ëüê³ñòü êèÿí ïðîñòî ïðî-
³ãíîðóþòü, ÿê òàê³, ùî íå ïî-
òð³áí³. Àëå ò³, õòî ïðèéäóòü, ò³
ùèðî ïðîãîëîñóþòü ³ ¿õí³é âè-
á³ð áóäå îá’ºêòèâíèì

Розмовляв
Віталій ІГНАТУША,

“Хрещати ”
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Номер
виборчом
спис

Відомості про андидатів, в лючених до
виборчо о спис

1. За ородній Юрій Іванович, 07 травня 1959
ро народження, член СДПУ(О), Голова
СДПУ(О) Соціал-демо ратична партія У раїни
(об`єднана), м. Київ, проживає в м. Києві

2. Медведч Сер ій Володимирович, 25 березня
1959 ро народження, позапартійний, Голова
на лядової ради, Київсь а філія товариства з
обмеженою відповідальністю "Компанія з
правління а тивами "Портфельні інвестиції",
проживає в м. Києві

3. Ш рма І ор Михайлович, 26 вересня 1958 ро
народження, член СДПУ(О), заст пни місь о о
олови - дире тор Департамент охорони
здоров`я та соціальних питань, Хар івсь а
місь а рада, м. Хар ів, проживає в м. Хар ові

4. М стафін Оле сій Рафаїлович, 23 травня 1971
ро народження, член СДПУ(О), заст пни
олови правління з інформаційно о мовлення,
За рите а ціонерне товариство "Міжнародний
Медіа Центр - СТБ", проживає в м. Києві

5. Воюш Володимир Дмитрович, 04 р дня 1957
ро народження, член СДПУ(О), Народний
деп тат У раїни IV с ли ання, Верховна Рада
У раїни, проживає в м. Києві

6. Л тчен о Юрій Володимирович
7. Ш ст Дмитро Радіонович

8. Сам йлен о Галина Павлівна

9. Геор ієн о Геннадій Ві торович

10. Ам ров Володимир Іванович

11. Аніс ов Валерій Єв енович
12. Говор ха Юрій Ми олайович
13. Я овлєв Оле сандр Юрійович

14. Титарен о Юрій Дмитрович

15. Сімон Володимир Павлович

16. Т ач овсь ий Оле сандр Фелі сович

17.

18.

19. Весна Валерій Оле сандрович

20. Горяче Оле сій Віталійович

21. Ковт н Сер ій Іванович

22. Литвинов Оле сандр Оле сандрович

23.

24. К рлін Юрій Володимирович

25. Ковален о Денис Петрович

26. Бабанін Оле Володимирович

27.

1. Рішенням Київсь ої місь ої територіальної
виборчої омісії від 14.04.2008 р. та № 12/63

зареєстровані андидати деп тати Київсь ої місь ої
ради, вис н ті від Київсь ої місь ої ор анізації

Соціал-демо ратичної партії У раїни (об`єднаної):

28. Калетинсь ий Оле Оле сандрович

29. Соловей Юлія Петрівна

30.

31. Шварцман Іосиф Овшиєвич

32.

33. Євен о Ярослав Анатолійович

34. Бєлян іна Світлана Оле івна

35.

36.

37. Гайдай Сер ій Ми олайович

Номер
виборчом
спис

Відомості про андидатів, в лючених
до виборчо о спис

1. Ковален о Ед ард Володимирович, 1965 ро
народження, член партії "Соціал - Патріотична
Асамблея Слов`ян", тимчасово не працює,
проживає в місті Києві

2. Зінен о Роман Оле сійович, 1982 ро
народження, член партії "Соціал - Патріотична
Асамблея Слов`ян", тимчасово не працює,
проживає в місті Києві

3. Тре б Володимир Ми олайович, 1961 ро
народження, позапартійний, Митрополит, Істино-
Православна Цер ва, проживає в місті Києві

4.

5.

6.

7.
8. Клих Станіслав Романович

9. Д наєв Ярослав Ми олайович

10. Ш вайні ов Сер ій Іванович

11. Мор нов Роланд Володимирович

12. Б шма ін Роман Віталійович
13. Ширяєв Валентин Іванович

14. Корнієн о Валерій Ми олайович

15.

16. Андрійч Петро Іванович

17. Ш ль а І ор Васильович

18. Ковальов Сер ій Ві торович

19. Літош Андрій Володимирович

20. Шевчен о Валентин Володимирович

21. Попов Анатолій Ві торович

22. Сіва Ми ола Степанович

23. Сой о Ірина Львівна

24. Жданова Галина Павлівна

25. Грицаєн о Василь Леонідович

26. Котовсь ий Віталій Йосипович

27.

28.

29. Г сарова Тетяна Ві торівна

30. Тр ханова Юлія Володимирівна

31. Слад овсь а Ала Іванівна

32. Пасічни Юлія Володимирівна

33.

1. Рішенням Київсь ої місь ої територіальної
виборчої омісії № 14/27 від 14.04.2008 р.

зареєстровані андидати деп тати Київсь ої місь ої
ради, вис н ті від Київсь ої місь ої партійної

ор анізації політичної партії "Соціал - Патріотична
Асамблея Слов`ян":

Номер
виборчом
спис

Відомості про андидатів, в лючених
до виборчо о спис

1.

2. Г цол Михайло Васильович, 30 червня 1951
р.н., член Зеленої е оло ічної партії У раїни
"Райд а", тимчасово не працює, на
ромадсь их засадах олова Зеленої
е оло ічної партії У раїни "Райд а",
проживає в м. Києві

3. Бірець Анастасія Ві торівна, 08 червня 1974
р.н., член Зеленої е оло ічної партії У раїни
"Райд а", дире тор ТОВ "Спайс-тор ",
проживає в м. Києві

4. Віт овсь ий Павло Антонович, 15 люто о
1957 р.н., член Зеленої е оло ічної партії
У раїни "Райд а", адво ат АО "Столична
оле ія адво атів", проживає в м. Києві

5. Денисен о Юрій Ми олайович, 19 листопада
1965 р.н., член Зеленої е оло ічної партії
У раїни "Райд а", фізична особа с б`є т
підприємниць ої діяльності Денисен о Юрій
Ми олайович, проживає в м. Києві.

6. Довб ш Ярослав Сер ійович

7. Панчій Тарас Михайлович

8. Гоцій Світлана Ві торівна

9. Гарб з Є ор Васильович

10. Киричен о Людмила Миронівна

11. Власен о Володимир Павлович

12. Черняв а Оле В`ячеславович

13. Бажан Юрій Володимирович

14. Уси Р слан Леонідович

15. Цві н Владислав Леонідович

16. К сю Андрій Леонтійович

17. Цир н Дмитро Васильович

18. Кабан Юрій Оле сійович

1. Рішенням Київсь ої місь ої територіальної
виборчої омісії № 15/63 від 17.04.2008 р. та

№ 17/44 від 21.04.2008 р. зареєстровані андидати
деп тати Київсь ої місь ої ради, вис н ті

від Київсь ої місь ої партійної ор анізації Зеленої
е оло ічної партії У раїни "Райд а":

1. Рішеннями Київсь ої місь ої територіальної виборчої омісії № 17/115
від 24.04.2008 р. затверджені рез льтати жереб вання чер овості п блі ації
передвиборних про рам андидатам на посад Київсь о о місь о о олови
та иївсь им місь им ор анізаціям політичних партій (бло ів) — с б`є там

виборчо о процес :

Чер овість
п блі ації

передвиборних
про рам

С б`є т виборчо о процес

1 Яремен о Василь Дмитрович

2 Пабат Оле сандр Ві торович

3 "БЛОК ЛЕОНІДА ЧЕРНОВЕЦЬКОГО" (Київсь а місь а ор анізація
Християнсь о-ліберальної партії У раїни, Територіальна партійна
ор анізація м. Києва У раїнсь ої партії "Зелена планета" та Київсь а
місь а ор анізація партії "Жін и У раїни")

4 Місяць Ярослав Анатолійович

5 Гошовсь ий Володимир Сер ійович

6 С рипець Валентин Ві торович

7 Київсь а місь а ре іональна ор анізація "Все раїнсь ої Політичної партії
- Е оло ія та Соціальний захист"

8 Виборчий бло "Місь ий партизан" (Територіальна партійна Київсь а місь а
ор анізація політичної партії "У раїна Соборна" та Київсь а місь а
ор анізація політичної партії "Молода У раїна")

9 Ващішін Тарас І орович

10 Велімовсь ий Анатолій Романович

11 Петрен о Володимир Іванович

12 Пантелю Ми ола Ми олайович

13 Артюхін Оле сій Володимирович

14 Габер Ми ола Оле сандрович

15 Київсь а місь а ор анізація Партії Зелених У раїни

16 Бло Ми оли Катеринч а (Київсь а місь а ре іональна ор анізація
політичної партії "Європейсь а партія У раїни", Ре іональна ор анізація
політичної партії "Європейсь а платформа" в м. Києві)

17 Київсь е місь е відділення Партії ре іонів

18 С рипни Ганна Ар адіївна

19 Ключинсь ий Юрій Юрійович

20 Жовтя Єв ен Дмитрович

21 Осипч Леонід Петрович

22 Тя нибо Оле Ярославович

23 Ре іональна Київсь а місь а партійна ор анізація політичної партії "Соціал-
Патріотична Асамблея Слов`ян"

24 Київсь а місь а ор анізація Політичної Партії "ЄВРОТУРБОТА"

25 Київсь а місь а ор анізація Все раїнсь о о об`єднання "Свобода"

26 Попс й Наталія Володимирівна

27 Ніжинсь ий Ві тор Ми олайович

28 Костю Оле сандр Володимирович

29 Шеляжен о Юрій Вадимович

30 Вовчен о Оле Оле сандрович

31 Т рчинов Оле сандр Валентинович

32 Мамаєвсь ий Р слан Ми олайович

33 Клейнос Юрій Геор ійович

34 Г цол Михайло Васильович

35 Катеринч Ми ола Дмитрович

36 Спірідонов Ві тор Кирилович

37 Виборчий бло місцевих ор анізацій політичних партій "Соціал-
Демо ратичний Союз", "У раїнсь ої морсь ої партії" - "Бло ОЛЕКСАНДРА
ОМЕЛЬЧЕНКА"

38 Ковтоню Бо дан Оле сійович

39 Горбаль Василь Михайлович

40 Омельчен о Оле сандр Оле сандрович

41 Чорний Ві тор Іванович

42 Титарч Валерій Гри орович
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43 Т ачен о Оле сандр Оле сандрович

44 Київсь а місь а райова ор анізація У раїнсь ої партії

45 Василен о Анатолій Леонідович

46 Шпа ович Володимир Володимирович

47 Дейничен о Володимир Федорович

48 Жоль Костянтин Костянтинович

49 Лиса І ор Ми олайович

50 Київсь а місь а партор анізація Молодіжної Партії У раїни

51 Тітеч о Анатолій Петрович

52 Вреті Оле сандр Сер ійович

53 БЛОК ВІТАЛІЯ КЛИЧКА: Київсь а місь а ор анізація Народно о Р х У раїни,
Місцева Київсь а місь а партійна ор анізація Політичної партії "Європейсь а
столиця", Київсь а місь а територіальна партійна ор анізація Політичної партії
"У раїнсь і соціал-демо рати"

54 Київсь а місь а ор анізація політичної партії У раїнсь а Національна Асамблея

55 Бло "Наша У раїна - Народна Самооборона" (Київсь а місь а ре іональна
ор анізація Народно о Союз "Наша У раїна", Київсь а місь а ор анізація
політичної партії "Вперед, У раїно!")

56 Бобровсь ий Бо дан Леонідович

57 Бен ендорф Є ор Андрійович

58 В лах Михайло Ми олайович

59 Київсь а місь а ор анізація Патріотичної партії У раїни

60 Гладч Вадим Федорович

61 Київсь а місь а партійна ор анізація Народно-Демо ратичної партії патріотів
У раїни

62 Київсь а місь а ор анізація Ком ністичної партії У раїни

63 Територіальна м. Києва партійна ор анізація Партії "Совість У раїни"

64 Київсь а місь а ор анізація Партії Тр да

65 "Бло ТИМОШЕНКО - Київсь ий Прорив" (Київсь о о місь о о відділення
Слов`янсь ої партії та Київсь ої місь ої ор анізації політичної партії "Союз
анархістів У раїни")

66 Год но Ярослав Ми олайович

67 К ри ін Сер ій Іванович

68 Олійни Валентин Іванович

69 Чернявсь ий Сер ій Леонідович

70 Лебедєва Марія Святославівна

71 Іванов Юрій Федорович

72 "Бло ОМЕЛЬЧЕНКА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА" - виборчий бло
Місцево о осеред Політичної партії мало о та середньо о бізнес У раїни
в м. Києві та Київсь ої місь ої ор анізації Партії "Народна влада""

73 Київсь а місь а ор анізація Громадянсь ої партії "ПОРА"

74 Пилипишин Ві тор Петрович

75 "ДІЯ - Київсь ий Фронт Молоді" (виборчий бло Ре іональної Київсь ої місь ої
партійної ор анізації Все раїнсь ої партії Мир і Єдності, Київсь ої місь ої
партійної ор анізації партії "Національно-демо ратичне об`єднання "У раїна",
та Київсь ої місь ої ор анізації Ліберальної партії У раїни)

76 "БЛОК МИХАЙЛА БРОДСЬКОГО "КИЯНИ" (Київсь а ре іональна ор анізація
Партії Вільних Демо ратів, Київсь а місь а ор анізація Партії маністів У раїни)

77 "Бло Литвина" (Київсь а місь а партійна ор анізація Народної Партії, Місь а
ор анізація партії "Все раїнсь ий патріотичний союз" міста Києва)

78 Київсь а місь а ор анізація У раїнсь ої Народної Партії

79 Жереб о Володимир Михайлович

80 Київсь а місь а ре іональна партійна ор анізація Партії "Соціалістична У раїна"

81 Підмо ильний Ми ола Васильович

82 Гройсман Елеонора На мівна

83 Київсь а місь а партійна ор анізація Зеленої е оло ічної партії У раїни
"Райд а"

84 Клич о Віталій Володимирович

85 "Бло У раїнсь е озацтво" (Київсь а місь а ор анізація Партії державно о
нейтралітет У раїни, Київсь а місь а ре іональна ор анізація Демо ратичної
Партії У раїни)

86 Марисен о Вадим Ми олайович

87 Леонов Сер ій Геннадійович

88 Харіна Катерина Юріївна

89 Київсь а ре іональна місь а партійна ор анізація А рарної партії У раїни

90 Київсь а місь а ор анізація Соціал-демо ратичної партії У раїни (об`єднаної)

91 Омельчен о Леонід Володимирович

92 Іванов Станіслав Валерійович

93 Сичов Оле Петрович

94 Бабеню Василь Гри орович

95 Кисельов Оле сандр Оле сандрович

96 Київсь а місь а ор анізація Народно-Демо ратичної партії

97 Київсь а місь а ор анізація Зеленої Партії У раїни

98 Стар нь Сер ій Володимирович

99 Данілін Ми ола Оле сійович

100 "ГРОМАДСЬКИЙ АКТИВ КИЄВА" виборчий бло Київсь их місь их ор анізацій
Ліберально-демо ратичної партії У раїни, Народної партії в ладни ів та
соціально о захист , Партії розб дови, правозахист недержавних ор анізацій
У раїни - "Партії ПРАВОЗАХИСТУ"

101 Бондарен о Володимир Оле сандрович

102 Хачат рян Хачат р Володимирович

103 Черновець ий Леонід Михайлович

104 Гала а Оле сандр Іванович

105 Грабар Ми ола Федорович

106 Черниш Гри орій Семенович

107 Доброс о Володимир Станіславович

108 Гончарен о Андрій Вадимович

109 К зьмен о Світлана Ві торівна

110 М дри Ві тор Вітович

111 Київсь а місь а ор анізація Соціалістичної партії У раїни

112 Селіванов Станіслав Пилипович

113 "Бло Юлії Тимошен о - Виборчий бло політичних партій "Все раїнсь е
об`єднання "Бать івщина", У раїнсь а Соціал-демо ратична партія, партія
"Реформи і порядо "

114 Халець а Любов Іванівна

115 Кравчен о Сер ій Сер ійович

116 С рипсь ий Валерій Романович

1. Рішеннями Київсь ої місь ої територіальної виборчої омісії № 20/1
від 3.05.2008р. затверджено надання ефірно о час андидатам

на посад Київсь о о місь о о олови та иївсь им місь им ор анізаціям
політичних партій (бло ів) — с б`є там виборчо о процес

Державним ом нальним підприємством телерадіо омпанією "Київ"

Чер овість
надання

ефірно о час

Роз лад
надання
ефірно о
час ( од.)

С б`є т виборчо о процес

7 травня 2008 ро

1 22-15 "БЛОК ЛЕОНІДА ЧЕРНОВЕЦЬКОГО" (Київсь а місь а
ор анізація Християнсь о-ліберальної партії У раїни,
Територіальна партійна ор анізація м. Києва У раїнсь ої партії
"Зелена планета" та Київсь а місь а ор анізація партії "Жін и
У раїни")

2 22-18 Стар нь Сер ій Володимирович

3 22-21 Черниш Гри орій Семенович

4 22-24 "ДІЯ - Київсь ий Фронт Молоді" (виборчий бло Ре іональної
Київсь ої місь ої партійної ор анізації Все раїнсь ої партії
Мир і Єдності, Київсь ої місь ої партійної ор анізації партії
"Національно-демо ратичне об`єднання "У раїна", та Київсь ої
місь ої ор анізації Ліберальної партії У раїни)

5 22-27 Кисельов Оле сандр Оле сандрович

6 22-30 Тітеч о Анатолій Петрович

7 22-33 Г цол Михайло Васильович

8 22-36 Клич о Віталій Володимирович

9 22-39 Бен ендорф Є ор Андрійович

10 22-42 Вовчен о Оле Оле сандрович

11 22-45 Київсь а місь а ор анізація Політичної Партії "ЄВРОТУРБОТА"

8 травня 2008 ро

12 22-15 Київсь е місь е відділення Партії ре іонів

13 22-18 Гала а Оле сандр Іванович

14 22-21 Київсь а місь а ор анізація Соціал-демо ратичної партії
У раїни (об`єднаної)

15 22-24 С рипсь ий Валерій Романович

16 22-27 С рипни Ганна Ар адіївна

17 22-30 Осипч Леонід Петрович

18 22-33 Бондарен о Володимир Оле сандрович

19 22-36 Виборчий бло "Місь ий партизан" (Територіальна партійна
Київсь а місь а ор анізація політичної партії "У раїна Соборна"
та Київсь а місь а ор анізація політичної партії "Молода
У раїна")

20 22-39 Ковтоню Бо дан Оле сійович

21 22-42 Доброс о Володимир Станіславович

22 22-45 Чернявсь ий Сер ій Леонідович

12 травня 2008 ро

23 22-15 Омельчен о Леонід Володимирович

24 22-18 Тя нибо Оле Ярославович

25 22-21 Данілін Ми ола Оле сійович
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26 22-24 Василен о Анатолій Леонідович

27 22-27 Виборчий бло місцевих ор анізацій політичних партій "Соціал-
Демо ратичний Союз", "У раїнсь ої морсь ої партії" - "Бло
ОЛЕКСАНДРА ОМЕЛЬЧЕНКА"

28 22-30 Жереб о Володимир Михайлович

29 22-33 Місяць Ярослав Анатолійович

30 22-36 Ключинсь ий Юрій Юрійович

31 22-39 Попс й Наталія Володимирівна

32 22-42 Шпа ович Володимир Володимирович

33 22-45 Іванов Станіслав Валерійович

13 травня 2008 ро

34 22-15 Пантелю Ми ола Ми олайович

35 22-18 "ГРОМАДСЬКИЙ АКТИВ КИЄВА" виборчий бло Київсь их місь их
ор анізацій Ліберально-демо ратичної партії У раїни, Народної партії
в ладни ів та соціально о захист , Партії розб дови, правозахист
недержавних ор анізацій У раїни — "Партії ПРАВОЗАХИСТУ"

36 22-21 Київсь а місь а ор анізація Партії Зелених У раїни

37 22-24 Київсь а місь а ор анізація Партії Тр да

38 22-27 Лиса І ор Ми олайович

39 22-30 "БЛОК МИХАЙЛА БРОДСЬКОГО "КИЯНИ" (Київсь а ре іональна
ор анізація Партії Вільних Демо ратів, Київсь а місь а ор анізація
Партії маністів У раїни)

40 22-33 Т рчинов Оле сандр Валентинович

41 22-36 Т ачен о Оле сандр Оле сандрович

42 22-39 Київсь а місь а ор анізація політичної партії У раїнсь а Національна
Асамблея

43 22-42 Титарч Валерій Гри орович

44 22-45 Костю Оле сандр Володимирович

14 травня 2008 ро

45 22-15 Київсь а місь а ор анізація Народно-Демо ратичної партії

46 22-18 Жовтя Єв ен Дмитрович

47 22-21 Київсь а місь а ор анізація Громадянсь ої партії "ПОРА"

48 22-24 Халець а Любов Іванівна

49 22-27 Сичов Оле Петрович

50 22-30 Спірідонов Ві тор Кирилович

51 22-33 Ващішін Тарас І орович

52 22-36 "Бло ОМЕЛЬЧЕНКА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА" — виборчий
бло Місцево о осеред Політичної партії мало о та середньо о
бізнес У раїни в м. Києві та Київсь ої місь ої ор анізації Партії
"Народна влада""

53 22-39 Мамаєвсь ий Р слан Ми олайович

54 22-42 Леонов Сер ій Геннадійович

55 22-45 Київсь а ре іональна місь а партійна ор анізація А рарної партії У раїни

56 22-48 К зьмен о Світлана Ві торівна

15 травня 2008 ро

57 22-15 Територіальна м. Києва партійна ор анізація Партії "Совість У раїни"

58 22-18 М дри Ві тор Вітович

59 22-21 Гладч Вадим Федорович

60 22-24 Клейнос Юрій Геор ійович

61 22-27 Вреті Оле сандр Сер ійович

62 22-30 Пабат Оле сандр Ві торович

63 22-33 Жоль Костянтин Костянтинович

64 22-36 Гошовсь ий Володимир Сер ійович

65 22-39 Омельчен о Оле сандр Оле сандрович

66 22-42 Петрен о Володимир Іванович

67 22-45 Марисен о Вадим Ми олайович

68 22-48 Яремен о Василь Дмитрович

16 травня 2008 ро

69 22-15 Олійни Валентин Іванович

70 22-18 Гончарен о Андрій Вадимович

71 22-21 Київсь а місь а партійна ор анізація Зеленої е оло ічної партії У раїни
"Райд а"

72 22-24 Підмо ильний Ми ола Васильович

73 22-27 Дейничен о Володимир Федорович

74 22-30 Київсь а місь а райова ор анізація У раїнсь ої партії

75 22-33 Селіванов Станіслав Пилипович

76 22-36 Горбаль Василь Михайлович

77 22-39 Київсь а місь а ре іональна партійна ор анізація партія "Соціалістична
У раїна"

78 22-42 Київсь а місь а ор анізація Зеленої Партії У раїни

79 22-45 Київсь а місь а партійна ор анізація Народно-Демо ратичної партії
патріотів У раїни

80 22-48 Хачат рян Хачат р Володимирович

19 травня 2008 ро

81 22-15 Бло Ми оли Катеринч а (Київсь а місь а ре іональна ор анізація
політичної партії "Європейсь а партія У раїни", Ре іональна ор анізація
політичної партії "Європейсь а платформа" в м. Києві)

82 22-18 Артюхін Оле сій Володимирович

83 22-21 Черновець ий Леонід Михайлович

84 22-24 Київсь а місь а ре іональна ор анізація "Все раїнсь ої Політичної
партії — Е оло ія та Соціальний захист"

85 22-27 Шеляжен о Юрій Вадимович

86 22-30 БЛОК ВІТАЛІЯ КЛИЧКА: Київсь а місь а ор анізація Народно о Р х
У раїни, Місцева Київсь а місь а партійна ор анізація Політичної партії
"Європейсь а столиця", Київсь а місь а територіальна партійна
ор анізація Політичної партії "У раїнсь і соціал-демо рати"

87 22-33 Кравчен о Сер ій Сер ійович

88 22-36 Київсь а місь а ор анізація У раїнсь ої Народної Партії

89 22-39 К ри ін Сер ій Іванович

90 22-42 Грабар Ми ола Федорович

91 22-45 "Бло Юлії Тимошен о — Виборчий бло політичних партій
"Все раїнсь е об’єднання "Бать івщина", У раїнсь а Соціал-
демо ратична партія, партія "Реформи і порядо "

20 травня 2008 ро

92 22-15 Бобровсь ий Бо дан Леонідович

93 22-18 Київсь а місь а ор анізація Все раїнсь о о об’єднання "Свобода"

94 22-21 Лебедєва Марія Святославівна

95 22-24 "Бло ТИМОШЕНКО - Київсь ий Прорив" (Київсь о о місь о о відділення
Слов’янсь ої партії та Київсь ої місь ої ор анізації політичної партії
"Союз анархістів У раїни")

96 22-27 С рипець Валентин Ві торович

97 22-30 Київсь а місь а ор анізація Ком ністичної партії У раїни

98 22-33 Бло "Наша У раїна — Народна Самооборона" (Київсь а місь а
ре іональна ор анізація Народно о Союз "Наша У раїна", Київсь а
місь а ор анізація політичної партії "Вперед, У раїно!")

99 22-36 Габер Ми ола Оле сандрович

100 22-39 "Бло У раїнсь е озацтво" (Київсь а місь а ор анізація Партії
державно о нейтралітет У раїни, Київсь а місь а ре іональна
ор анізація Демо ратичної Партії У раїни)

101 22-42 Год но Ярослав Ми олайович

102 22-45 Київсь а місь а ор анізація Соціалістичної партії У раїни

103 22-48 Київсь а місь а ор анізація Патріотичної партії У раїни

21 травня 2008 ро

104 22-15 Велімовсь ий Анатолій Романович

105 22-18 Ре іональна Київсь а місь а партійна ор анізація політичної партії
"Соціал-Патріотична Асамблея Слов’ян"

106 22-21 "Бло Литвина" (Київсь а місь а партійна ор анізація Народної Партії,
Місь а ор анізація партії "Все раїнсь ий патріотичний союз" міста
Києва)

107 22-24 Ніжинсь ий Ві тор Ми олайович

108 22-27 Іванов Юрій Федорович

109 22-30 Гройсман Елеонора На мівна

110 22-33 Харіна Катерина Юріївна

111 22-36 Катеринч Ми ола Дмитрович

112 22-39 Чорний Ві тор Іванович

113 22-42 В лах Михайло Ми олайович

114 22-45 Київсь а місь а партор анізація Молодіжної Партії У раїни

115 22-48 Пилипишин Ві тор Петрович

1. Рішенням Київсь ої місь ої територіальної виборчої омісії № 14/57
від 16.04.2008р. та №17/20 від 21.04.2008р. зареєстровані андидати деп тати
Київсь ої місь ої ради, вис н ті від Київсь ої місь ої ор анізації політичної партії

У раїнсь ої Національної Асамблеї:

Номер
виборчом
спис

Відомості про андидатів, в лючених до виборчо о спис

1. Грищ Анатолій Володимирович , 1955 ро народження , позапартійний,
Заст пни начальни а фа льтет , Національна А адемія Оборони У раїни,
проживає в місті Києві.

2. Щербачов Валентин Васильович, 1946 ро народження, позапартійний,
енеральний дире тор, ТРК "Спорт У раїна", проживає в місті Києві.

3. Масля Петро Оле сійович, 1948 ро народження, позапартійний, ви ладач,
Київсь ий Національний Університет ім. Тараса Шевчен а, проживає в місті
Києві.

4. Чан лі Наталія Андріївна, 1952 ро народження, УНА, ЗАТ "ММЦ" — СТБ,
проживає в місті Києві

5. Мор с Оле сандр Васильович, 1973 ро народження, УНА, дире тор,
ПП. "МКЛ", проживає в місті Києві

6. Бой о Оле Ми олайович

7. Бобрович Валерій Оле ович

8. Лазарен о Юрій Леонідович

9. Феди Лев Іванович

10. Корінний Сер ій Петрович

11. Мер ат н І ор Петрович

12. Г менти Михайло Ярославович

13. Балаць а Ганна Василівна

14. Лютий Василь Іванович

15. К рсін Антон Володимирович

16. Старостін Андрій Анатолійович

17. Яремій І ор Гри орович
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18. Косінч Оле Федорович

19. Про опен о Тетяна Павлівна

20. Маз р І ор Петрович

21. Спасо оць ий Геор ій Іванович

22. Б ць а Лідія Володимирівна

23. Петричен о Альона Ві торівна

24. Мор с Єв ен Васильович

25. Сень а Оле Анатолійович

26. Мирончи Владислав Ві торович

27.

28. Білий Оле Володимирович

29. Калита Ві тор Оле сандрович

30. Циріль Степан Васильович

31. Улановсь ий В'ячеслав В'ячеславович

32. Зароний Оле сандр Васильович

33. Ма оцеба Єв ен Ми олайович

34.

35. Приходь о Назар Костянтинович

36. Телішевсь ий Святослав Ед ардович

37 К рсін Сер ій Ми олайович

38. Тихонова Людмила Оле сандрівна

39. Андр шен о Володимир Ми олайович

40. Ч вілбов Єв ен Юрійович

41. Ухо Сер ій Юрійович

42. Гординсь ий Дмитро Володимирович

43. С хін Оле Оле ович

1. Рішенням Київсь ої місь ої територіальної
виборчої омісії № 15/50 від 17.04.2008 р. та №17/5

від 21.04.2008 р. зареєстровані андидати
деп тати Київсь ої місь ої ради, вис н ті

від Київсь ої місь ої ор анізації
"У раїнсь ої Народної Партії":

Номер
виборчом
спис

Відомості про андидатів, в лючених
до виборчо о спис

1. С рипни Ганна Ар адіївна, 1949 ро
народження, член УНП, дире тор, а адемі
Національної А адемії на У раїни, Інстит т
мистецтвознавства, фоль лористи и та
етноло ії, проживає в місті Києві.

2. Блошаневич Сер ій Михайлович, 1951 ро
народження, член УНП, дире тор з адрових
питань та поб т , олова ради ЗАТ "Оболонь",
ЗАТ "Оболонь", проживає в місті Києві.

3. Шов ошитний Володимир Федорович, 1956
ро народження, член УНП, Голова
Координаційної Ради Міжнародної ор анізації
"Союз Чорнобиль", письменни , творча робота,
проживає в місті Києві.

4. Голос о Анатолій Леонідович, 1964 ро
народження, член УНП, дире тор з безпе и, ЗАТ
"Оболонь", проживає в місті Києві.

5. Прит ла Сер ій Дмитрович, 1981 ро
народження, позапартійний, телевед чий,
Новий анал, проживає в місті Збараж.

6. Тодійч Оле сандр Сер ійович

7. Ж Павло Федорович

8. Г меню Валерій Іванович

9. Горбатю Мирослав Пилипович

10. Ванни ова Катерина Василівна

11. Стельмах Світлана Геор іївна

12.

13.

14. За ор й о Оле Оле сійович

15. Ковален о Володимир Дмитрович

16. Биче Ми ола Васильович

17. Т ачен о Ві тор Павлович

18.

19. Р день ий Сер ій Оле сійович

20.

21. Драч Ірина Іванівна

22. Г дим Петро Іванович

23.

24.

25.

26. Косен о Ма сим Валерійович

27. Горбач Ві тор Дмитрович

28. Волошин Юрій Титович

29. Павлю Костянтин Іванович

30. Дем’янч Віра Василівна

32. В т е Сер ій Віталійович

34. Маз рен о Володимир Федорович

42. Г Леонід Іларіонович

43. Мартинен о Оле сандр Ми олайович

46. Поліщ Ми ола Віталійович

47. Федорівсь ий Василь Ми олайович

48. Нечаїв Станіслав Владиславович

53. Грищен о Оле сандр Петрович

55. Захарчен о Сер ій Анатолійович

60. Целовансь ий Роман Гри орович

63. Коржи Наталія Петрівна

64. Драч І ор Ми олайович

69. Шов ошитий Геор ій Володимирович

72. Бойч Володимир Степанович

75. Д д а Оле сандр Гри орович

76. К черен о Валентина Михайлівна

77. Гордієн о Любов Михайлівна

1. Рішенням Київсь ої місь ої територіальної
виборчої омісії № 17/34 від 21.04.2008 р.

зареєстровані андидати деп тати Київсь ої місь ої
ради, вис н ті від Київсь ої місь ої ор анізації

Патріотичної партії У раїни:

42. Литвинен о Лариса Петрівна

43. Машовець Ми ола Ілліч

44. Калінічен о Ілона Оле сандрівна

45. Демчен о Оле Васильович

46. Коротен о Юрій Іванович

48. Юрчен о Єв енія Юріївна

49. Колєсов Сер ій Оле сандрович

50. Щерба Петро Денисович

51. Диль Оле сій Костянтинович

52. Остри Оле сандр Сер ійович

53. Ж рба Андрій Андрійович

54. Мочарен о І ор Анатолійович

55. Р ден о Артем Сер ійович

56. Тирса Оле Ві торович

57. Асеєв Ві тор Васильович

59. Тр ш Ві тор Анатолійович

60. Котвінсь а Ірина Федорівна

61. Середа Владіслав Оле сандрович

62. Мінень ов Оле сій Ві торович

63. Солод о Єв ен Ві торович

64. Др че Олена Ми олаївна

65. Павловсь а Наталія Геор іївна

66. Герасимен о Оле сандр Васильович

67. С ачов Юрій Іванович

68. Волянсь ий Денис Борисович

69. Мезь о Сер ій Оле сандрович

70. Клим о Сер ій Ми олайович

71. Кандратьев Ма сим Анатолійович

72. Кравчен о Оле сандр Геор ійович

73. Ме еря Андрій І орович

74. Федоровсь ий Ма сим Ми олайович

75. Калачни Володимир Васильович

76. Мовчан Тимофій Леонідович

77. Конохович Костянтин Геннадійович

78. Бородав о Оль а Ми олаївна

79. Л 'янов Вадим Сер ійович

80. Капітан Роман Ми олайович

81. Бондар Оле сандр Ві торович

83. Горчинсь ий Оле сандр Володимирович

84. Панов Михайло Борисович

85. Об хов Юрій Анатолійович

86. Тімофєєва Ірина Геор іївна

87. Демен о Володимир Петрович

88. Зв’я інцов Єв ен Ві торович

89. Г са ов Михайло Борисович

90. Приходьон Оле сандр Ми олайович

91. Калінін Володимир Анатолійович

92. Бо данов Сер ій Ві торович

93. Ма симен о Наталія Валеріївна

94. Лісови Антон Леонідович

95. Голов о Андрій Ві торович

96. Катіман Петро Васильович

97. Введенсь а Марія Володимирівна

98. Таманч Алла Василівна

99. Шиш овсь ий Ми ола Борисович

100. Пащен о І ор Степанович

101. С ворцов Юрій Оле сандрович

102. Литвинен о Дмитро Оле ович

103. Стадні Світлана Анатоліївна

104. Сандраць ий Валерій Гри орович

105. Нелін Оле сандр Іванович

106. Мацен о Юрій Ві торович

107. Російсь ов Костянтин Ед ардович

108. Крюч ов Володимир Ед ардович

109. Чеснейший Вадим Оле ович

110. Дорошин Сер ій Володимирович

111. Холопов Роман Сер ійович

112. Горж овсь а Олена Францівна

113. Горчинсь ий Артем Оле сандрович

114. Юрчен о Андрій Ми олайович

115. Бондарч Ярослав Оле ович

116. Дячен о Наталія Андріївна

117. Коті Олеся Станіславівна

118. Мош овсь ий Віталій Ві торович

119. Мір ш ін Андрій Ві торович

120. Сомов Юрій Сер ійович

Номер
виборчом
спис

Відомості про андидатів, в лючених
до виборчо о спис

1. Шиш овсь ий Борис Ми олайович, 1955 ро
народження , позапартійний, омандир війсь ової
частини, в/ч А4209, проживає в місті Києві.

2. Габер Ми ола Оле сандрович, 1969 ро
народження, член Патріотичної партії, Деп тат
Верховної Ради ІІІ с ли ання, тимчасово не
працює, проживає в місті Києві.

3. Волянсь ий Борис Дмитрович, 1956 ро
народження, позапартійний, олова зборів
часни ів, ТОВ "БВС", проживає в місті Києві

4. Ла но Юрій Віталійович, 1956 ро народження,
позапартійний, війсь овий пенсіонер, проживає
в місті Києві

5. Войтю Оле сандр Сер ійович, 1948 ро
народження, позапартійний, заст пни дире тора,
ТОВ "Тобол", проживає в місті Києві

6. Шпича Володимир Оле сандрович

7. Соловйов Вадим Павлович

8. Тишеч о Іван Ми итович

9. Петри Анатолій Володимирович

10. К пен о Ми ола Юхимович

11. Остри Сер ій Іванович

12. Др зю Світлана Оле сандрівна

13. Ман шевич Оле Леонідович

14. С ачова О сана Владиславівна

15. Самофалова Ніна Петрівна

16. Козій Володимир Павлович

17. Слюсар Костянтин Сер ійович

18. Хрол Костянтин Калістратович

19. Дімс ов Вячеслав Аміранович

20. Лащ Володимир Ананійович

21. Христен о Павло Ми олайович

22. Єлтишев Леонід Єв енійович

23. Устінов Р слан Юрійович

24. Козен о Сер ій Костянтинович

25. Лісови Ма сим Леонідович

26. Габер Яна Ми олаївна

27. Габер Ма сим Ми олайович

28. Бондарен о Оле сандр Сер ійович

29. Кралевич Оле сандр Гри орович

30. Сіри Ярослав Володимирович

31. Бочаров Анатолій Володимирович

32. Введенсь ий Володимир Володимирович

33. Гонтар Надія Володимирівна

34. Мезь о Оле сандр Дмитрович

35. Небрат Сер ій Анатолійович

36. Понєжда Гри орій Володимирович

37. Ме еря І ор Ми олайович

38. Несміян Сер ій Ві торович

39. Стадні Геннадій Єв енійович

40. Капітон Р слан Анатолійович

41. Нова Оле сандр Гри орович
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1. Рішенням Київсь ої місь ої територіальної

виборчої омісії № 13/53 15.04.2008р. зареєстровані
андидати деп тати Київсь ої місь ої ради, вис н ті
від Київсь ої місь ої ор анізації "Партія Зелених

У раїни":

Номер
вибор-
чом
спис

Відомості про андидатів, в лючених до
виборчо о спис

1. Кондратю Тетяна Ві торівна, 1974 ро
народження, член Партії Зелених У раїни,
Заст пни Міністерства У раїни справах молоді
та спорт Кабінет Міністрів У раїни, проживає в
м. Києві

2. Л овий Сер ій Ми олайович, 1979 ро
народження, член Партії Зелених У раїни, Голова
ВГМО "Зелена молодь У раїни", проживає в м.
Києві

3. С дницин Федір Семенович, 1955 ро
народження, член Партії Зелених У раїни,
начальни Сл жби соціально о розвит та
осподарсь о о забезпечення ВАТ "АК
Київводо анал", проживає в м. Києві

4. Горбов Вадим Гарі, 1964 ро народження, член
Партії Зелених У раїни та Політради ПЗУ,
Заст пни дире тора з розвит АТЗТ
Фармацевтичної фірми "Фар ос", проживає в м.
Києві

5. Челобіть о І ор Васильович, 1962 ро народження,
безпартійний, непрацевлаштований, проживає в
м. Києві

6. Вол ов Володимир Васильович

7. Бовтач Оле сандр Оле сандрович

8. Кирильч І ор Гри орович

9. Шпа ович Валентин Єв енович

10. Крас лен о Сер ій Васильович

11. Берман Оле сандр Гри орович

12. Бахтиев Р слан Абд лович

13. Тимошен о Тарас Сер ійович

14. Лас ава Людмила Ві торівна

15. Смірнов Антон Ми олайович

16. Я ш Роман Володимирович

17. Лиманю О сана Ми олаївна

18. Стар нь Сер ій Володимирович

19. Тарасен о Оле сандр Оле сандрович

20. Т ол ов Станіслав Андрійович

21. Чернобай Оле Валерійович

22. По орелий Михайло Анатолійович

1. Рішеннями Київсь ої місь ої територіальної
виборчої омісії № 12/65 від 14 вітня 2008 р.

зареєстровані андидати деп тати Київсь ої місь ої
ради, вис н ті від виборчо о бло "Бло У раїнсь е

Козацтво":

Номер
виборчом
спис

Відомості про андидатів, в лючених до
виборчо о спис

1 Пантелю Ми ола Ми олайович, 1953 ро
народження, позапартійний, дире тор, ТОВ
"СБУК", проживає в м. Києві

2 Бо н Валерій Віталійович, 1953 ро
народження, позапартійний, Спеціаліст 1
ате орії з питань роботи з ромадсь ими
форм ваннями з охорони ромадсь о о поряд
та державно о ордон , Ви он ом Харцизь ої
місь ої ради, проживає в м. Києві

3 Козачен о Сер ій Васильович, 1962 ро
народження, член Демо ратичної партії У раїни,
олова, Демо ратична партія У раїни, проживає
в Сімферополі

4 Пилипен о Оле сій Анатолійович, 1983 ро
народження, позапартійний, ст дент
Національно о Університет Державної
подат ової сл жби, проживає в м. Києві

5 Гриш о Володимир Данилович, 1960 ро
народження, позапартійний, артист, проживає в
Київсь ій обл.

6 Лісо ор Володимир Арсентьєвич

7 Шипіт а Борис Іванович

8 Дрофа Оле сандр Гри орович

9 Марцинишин Юрій Данилович

10 Л інч І ор Васильович

11 Редь о Олена Геннадіївна

12 Гонтар Оле сандр Ми олайович

13 Уздемір Тетяна Оле івна

14 Янішевсь ий Анатолій Володимирович

15 Бой о І ор Юрієвич

16

17 Потапен о Анатолій Васильович

18 Борово Оль а Володимирівна

19 Гончар Віталій Ві торович

20 Павонсь ий Франц Йосипович

21 Петь о Анатолій Іванович

22

23 Ж равльов Михайло Михайлович

24

25 Колпа Вадим Ми олайович

26 Кнороз Ві тор Геор ійович

27

28 Подрезан Ми ола Володимирович

29

30 Хала Федір Бо данович

31 Ольхови Денис Оле ович

32 Кравч І ор Андрійович

33

34 Вась ин Оле сандр Анатолійович

35

36 Дехтієвсь ий Дмитро Павлович

37 К рінсь а Дарина Оле сандрівна

38

39

40

41 Ш арлеп Андрій Ми олайович

42

43 К рилець Бо дан Андрійович

44

45 Садовий Володимир Гри орович

46

47 Д дні Оле сандр Семенович

48 Крижанівсь ий Андрій Ві торович

49

50 Киндюшен о Оле Володимирович

51 Т з Оле сандр Ві торович

52

53 Кондратей Оле сій Ві торович

54

55

56

57

58

59

60 Шевч Юрій Васильович

61 Сінєльни Ма сим Ві торович

62

63 Кобозев Ми ола Михайлович

64 Потапов Сер ій Юхимович

65

66

67 Шипіт а Іван Борисович

68 Василен о Іван Ми олайович

69 К знєцов Оле Леонідович

70

71

72 Ославсь ий Михайло Іванович

73

74

75

76

77

78

79 Ні олаєць Володимир Геннадійович

80

81

82

83

84

85 П хальсь ий Віталій В'ячеславович

86

87

88

89 Нестерч Володимир Ми олайович

90

91 Єрєшов Єв ен К зьмович

92

93

94

95

96 Ш ола Іван Ми олайович

97 Філіповсь ий І ор Юрійович

98

99

100 К дря Юрій Гри орович

101

102

103

104

105

106 Бачинсь ий Іван Володимирович

107 Король Марлен Володимирович

108 Ломаню Юлія Володимирівна

109

110 Степанов Оле сандр Сер ійович

111

112 Пилипч Валентина Гри орівна

113

114 Сердю Оле сій Сер ійович

115

116

117

118

119

120
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1. Рішенням Київсь ої місь ої територіальної
виборчої омісії № 14/45 від 16.04.2008р.

зареєстровані андидати деп тати Київсь ої місь ої
ради, вис н ті від Київсь ої місь ої ор анізації

Громадсь ої партії "Пора":

Номер
вибор-
чом
спис

Відомості про андидатів, в лючених до
виборчо о спис

1. Р ди Сер ій Ярославович, 1970 ро
народження, член партії ГП "Пора", заст пни
олови, Київсь а місь а державна адміністрація,
проживає в місті Києві.

2. Черпіць ий Оле сандр Сер ійович, 1967 ро
народження, член партії ГП "Пора", заст пни
олови, Державний омітет У раїни із земельних
рес рсів, проживає в місті Києві.

3. Вер о Сер ій Сер ійович, 1978 ро народження,
член партії ГП "Пора", тимчасово не працює,
проживає в місті Києві.

4. Карлю І ор Романович, 1967 ро народження,
член партії ГП "Пора", дире тор, Державне
підприємство "Головний на ово-дослідний та
прое тивний інстит т земле строю", проживає
в місті Києві.

5. Гаря а Оле Оле сандрович, 1978 ро
народження, член партії ГП "Пора", енеральний
дире тор, ТОВ "Інтер Кей Консалтин ", проживає
в місті Києві.

6. Кондратен о Ві тор Іванович

7. Жданова Юлія Петрівна

8. Ди ий Єв ен Оле сандрович

9. Гончар Ві тор Оле сандрович

10. Полюхович Сер ій Ми олайович

11. Кривор ч о Тарас Гри орович

12. Власен о Оль а Іванівна

13. Ба алінсь ий Гліб Ві торович

14. Давиден о Надія Іванівна

15. Нєдєльчен о Вадим Ми олайович

16. Мойсеєн о Антон Оле ович

17. Санд ля Дмитро Геор ійович

18. Серпо рилов Віталій Юрійович

19. Сичов Оле Михайлович

20. М шимен о Алла Петрівна

21. Слабод х Василь Бо данович

22. Смірнова Мирослава Михайлівна

23. Петр ша Тарас Бо данович

24. Мезенцев Р слан Володимирович

25. Панчен о Сер ій Ві торович

26. Ротанова Алла Леонідівна

27. Павлі Наталія Андріївна

28. Гостева Катерина Юріївна

29. Яновсь а Наталія Ві торівна

30. Третя ова Лілія Геннадіївна

31. Андрєєв Андрій Сер ійович

32. Ватаманю Володимир Федорович

33. Маловіч о Оле сій Ві торович

34.

35. Мармер Геннадій Ілліч

36. Поле ень о Віталій Володимирович

37. Рєд оз бов Валерій Ми итович

38.

39. Мартиросян С мбат С мбатович

40. Жданов Валентин Анатолійович

41. Лящевсь ий Єв еній Сер ійович

42. Сидорен о Антоніна Костянтинівна

43.

44. Сичова Наталія Ми олаївна

45. Ворнічес Оле Степанович

46. Ш мей о Ярослав Володимирович

47. Матюханов Андрій І орович

48. Лахнен о Єв еній Ми олайович

49. Бобри Володимир Володимирович

50. Балишев Михайло Геор ійович

1. Рішенням Київсь ої місь ої територіальної
виборчої омісії № 14/50 від 16.04.2008 р. та №17/21
від 21.04.2008 р. зареєстровані андидати деп тати
Київсь ої місь ої ради, вис н ті від Київсь ої місь ої
ор анізації Все раїнсь о о об`єднання "Свобода":

Номер

вибор-
чом
спис

Відомості про андидатів, в лючених до
виборчо о спис

1. Тя нибо Оле Ярославович, 1968 ро народження,
член партії ВО "Свобода", олова, Все раїнсь е
об`єднання "Свобода", проживає в місті Києві.

2. Беню Бо дан Михайлович, 1957 ро народження,
член партії ВО "Свобода", а тор, Національний театр
ім. І. Фран а, проживає в місті Києві.

3. Мохни Андрій Володимирович, 1972 ро народження,
член партії ВО "Свобода", олова Київсь ої місь ої
ор анізації, Все раїнсь е об`єднання "Свобода",
проживає в місті Києві.

4. Мірошничен о І ор Михайлович, 1976 ро
народження, член партії ВО "Свобода", ерівни
спортивно о відділ інформаційної сл жби, Теле анал
ICTV, проживає в місті Києві.

5. Іллєн о Андрій Юрійович, 1987 ро народження , член
партії ВО "Свобода", ст дент, Київсь ий національний
ніверситет імені Тараса Шевчен а,проживає в місті
Києві.

6. Кривець ий І ор І орович

7. К зю ова Світлана Іванівна

8. Ханен о Святослав Михайлович

9. Черва Бо дан Остапович

10. Шевчен о Оле сандр О сентійович

11. Тісти Ярослав Зіновійович
12. Сиротю Юрій Ми олайович

13.

14.

15.
16. Л ашевич Єв ен Анатолійович

17. Коліснічен о Оле сандр Ми олайович

18. Гелевей Оле Іванович

19. Яблонсь а Галина Гілярівна

20. Костю Василь Осипович
21. Гордено Ярослав Володимирович
22. Андрій о Р слан Юрійович
23. Мань овсь ий Анатолій Оле сандрович

24. Болюх Ми ола Юхимович

25. Кирилен о Степан Ми олайович

26. Чех Андрій Степанович

27. Юревич Геор ій Анатолійович

28. Зінчен о Оль а Ми олаївна
29. Під ль о Геор ій Валентинович
30. Власю Марина І орівна
31. Вайзе Алла Василівна
32. Корнієн о Бо дан Павлович

33. Нестерен о Гри орій Ми олайович
34. Гайдай Валентин Ві торович

35. Корнію Тарас Анатолійович

36. Безсмертний Дмитро Михайлович

37. Новохать о Гри орій Костянтинович

38. Жол дєва Валентина Петрівна

39. Ні олаєвсь ий Валерій Петрович

40. Назар Віталій Опанасович

41. П зир Єв ен Петрович
42. Кр пач Роман Михайлович

43. Савонов Оле сій Анатолійович
44.

45. С рипни Тетяна Гри орівна

46. Давиден о Тетяна Оле сандрівна

47.
48.
49. Сер ієн о Ганна Михайлівна

50.
51. Л ашен о Єв ен Ми олайович

52. Ва лен о Оле сандр Михайлович
53. Осадча Тамара Савівна

54. Колесни Роман Оле сійович

55. Д бас Леонід Петрович

56. С пр нен о І ор Іванович

57.

58. Косянч Правомир Святомирович

59. Сахню Василь Дмитрович

60. Хомен о Василь Мефодійович

68 Р жиць ий Андрій Васильович

1. Рішенням Київсь ої місь ої територіальної
виборчої омісії № 14/59 від 16.04.2008 р.

зареєстровані андидати деп тати Київсь ої місь ої
ради, вис н ті від виборчо о бло "Бло Омельчен а

Оле сандра Оле сандровича":

Номер
виборчом
спис

Відомості про андидатів, в лючених до
виборчо о спис

1

2 Ф рман Володимир Оле сандрович , 08.08.
1978 р.н., член Партії мало о і середньо о
бізнес У раїни, перший заст пни дире тора,
ТОВ "Інформаційна омпанія "Співдр жність",
проживає в м. Києві

12 Рев н Ві торія Ми олаївна

1. Рішеннями Київсь ої місь ої територіальної
виборчої омісії № 14/63 16.04.2008 р. та № 17/39

від 21.04.2008 р. зареєстровані андидати
деп тати Київсь ої місь ої ради, вис н ті від

Київсь ої ре іональної місь ої партійної ор анізації
А рарної партії У раїни:

Номер

вибор-
чом
спис

Відомості про андидатів, в лючених до
виборчо о спис

1 Марисен о Вадим Ми олайович, 1961 ро
народження, член АПУ, Голова Політично о
ви онавчо о омітет АПУ, проживає в м. Києві

2 Сав’ю Любомир Мар іянович, 1965 ро
народження, член АПУ, Заст пни міністра
Міністерства охорони нав олишньо о природньо о
середовища, проживає в м. Києві

3 Главаті Павло Йосипович, 1960 ро народження,
безпартійний, Голова Бориспільсь ої районної
державної адміністрації в Київсь ій області,
проживає в м. Києві

4 Гордієвсь ий Вадим Іванович, 1974 ро
народження, безпартійний, Заст пни олови
Бориспільсь ої районної державної адміністрації в
Київсь ій області, проживає в Києво-
Святошинсь ом р-ні, смт Чабани

5 Євдо имов Валерій Оле сандрович, 1941 ро
народження, член АПУ, Голова Спіл и юристів
У раїни, проживає в м. Києві

6 Є оров Ед ард Оле сандрович

7 Коваль Вадим Оле сандрович

8 Пономарен о Оле сандр Ві торович

9 Стоянов Володимир Анатолійович

10 Маловіч о Юрій Павлович

11 Вітвиць ий Володимир Валентинович

12 Мо ля Петро Васильович

13 Білий Петро Федорович

14 Власов Володимир Іванович

15 Ковален о Василь Михайлович

16 Грициня І ор Іванович

17 Хаджиматов Валерій Атабе ович

18 С али а Юрій Арсентійович

19 Сте остен о Ми ола Васильович

20 Сабл Ростислав Петрович

21 Корот евич Марія Юріївна

22 Антонен о Валентин Гри орович

23 Кропив о Ма сим Михайлович

24 Маласай Ві тор Михайлович

25 Павліщен о Володимир Михайлович

26 Тарасю Сер ій Іванович

27 Храпійч Наталія Ми олаївна

28 Чеп р Дмитро Ми олайович

29 Чабаню Ярослав Васильович

30 Корчинсь а Олена Антонівна

31

32 Рої Ми ола Володимирович

33 Гончар Володимир Я ович

34 Г ль о Юлія Борисівна

35 Т л ш Леонід Дмитрович

36 То арєв Ми ола Федорович

37 Ковтоню Наталія Ми олаївна

38 Іван ова Ірина Павлівна
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39 С рай Наталія Володимирівна

40 Корець ий Артем Петрович

41 Лісовий Ми ола Михайлович

42 Павлю Ві тор Анатолійович

43 Медведовс ий Оле сандр Ві торович

44 Петричен о Сер ій Ми олайович

45 Твердохлєбов Андрій Оле сандрович

46 Дем`яню Олена Сер іївна

47 Стецю Петро Антонович

48 Ш мивода Вадим Васильович

49 Палянич о Ніна Іванівна

50 Власен о І ор Леонідович

51 Аврамен о Іван Леонідович

52 Кислячен о Михайло Федорович

53 Солов`янен о Ніна Андріївна

54 Т ачен о Антоніна Анатоліївна

55 За ор о Олена Павлівна

56 Лєпєш ов Оле сій Оле сійович

57 Чельцова Ірина Ві торівна

58 Колодяжний Оле Анатолійович

59 Вос обійни Юрій Павлович

60 Невмержиць ий Анатолій Михайлович

61 Шаповал Оль а Сер іївна

62 Овсянні ов Оле сандр Ві торович

63 Третя Оле сандр Михайлович

64 Климен о Вадим Валентинович

65 Авр това Лариса Василівна

66 К зьмич Володимир Ми олайович

67 Дерлемен о Віталій Володимирович

68 Савчен о Р слан Валерійович

69 Бех Віталій Валерійович

70 Должен о Олена Володимирівна

71 Татарч Людмила Михайлівна

72 Лют евич Сер ій Іванович

73 Мишинсь а Оль а Ми олаївна

74 Степовен о Михайло Єлісєєвич

75 Бінєєва Світлана Махм дівна

76 Кр Іван Йосипович

77 Ващен о Володимир Ми олайович

78 Ковален о Ві торія Василівна

79 Матвієн о Наталія Ми олаївна

80 Солод ий Оле Ві торович

81 Дро ан Галина Михайлівна

82 Ти ва Ми ола Васильович

83 Городна Оле сандра Володимирівна

84 Ковальова О сана Анатоліївна

85 Христен о Дмитро Сер ійович

86 Паламарч Р слан Анатолійович

87 Ващен о Андрій Володимирович

88 Захарчен о Ірина Леонідівна

89 Ульман Ернест Жанович

90 Ган евич Бо дан Оле сандрович

91 Б зевич І ор Юрійович

92 Оле сієн о Оле сандр Оле сандрович

93 Мірян Наталія Оле сіївна

94 Ліві Оль а Львівна

95 Чорний Віталій Володимирович

96 Костючен о Сер ій Іванович

97 Ковтоню В`ячеслав Саввич

98 Ям овой Ми ола Оле сандрович

99 Прит ла Дмитро Оле сійович

100 Ро овсь ий Іван Леонідович

101 Федорчен о Оле сандр Оле сійович

102 Низь ошап а Оле сандр Михайлович

103 Карасю Михайло Іванович

1. Рішенням Київсь ої місь ої територіальної
виборчої омісії № 15/39 від 17.04.2008 р.

зареєстровані андидати деп тати Київсь ої місь ої
ради, вис н ті від Київсь ої місь ої ре іональної

ор анізації "Все раїнсь а політична партія - Е оло ія
та Соціальний захист":

Номер
вибор-
чом
спис

Відомості про андидатів, в лючених до
виборчо о спис

1 Балю Сер ій Васильович, 1962 ро народження,
член "ВПП- Е оло ія та Соціальний захист", Голова
партії "ВПП- Е оло ія та Соціальний захист",
проживає в За арпатсь ій обл. м. М ачеве

2 Майовсь ий Оле Єв енович, 1972 ро
народження, позапартійний, підприємець ФОП
Майовсь ий О.Є, проживає в м. Києві

3 Костю Світлана Іванівна, 1960 ро народження,
член "ВПП- Е оло ія та Соціальний захист",
дире тор ЗАТ Універсам "Київ", проживає в
м. Києві

4 Щепець Ми ола Степанович, 1949 ро
народження, позапартійний, дире тор ДКП
"Плесо", проживає в м. Києві

5 Кр ля Михайло С ренович, 1953 ро
народження, позапартійний, Дире тор Мало о
приватно о підприємства"Братерство", проживає
в м. Києві

6 Виборна Зоя Анатоліївна

7 Кравчен о Валерій Ма симович

8 Васюр Оле Іванович

9 Анталовці Лідія Дмитрівна

10 Салата Юрій Оле сійович

11 Ковальов Артем Оле сандрович

12 Назарен о Валерій Анатолійович

13 Ми рін Сер ій Ми олайович

14 Г бсь а Людмила Анатоліївна

15 Заверховсь ий Василь Федорович

16 Матвійч Ірина Володимирівна

17 Убо ов Сер ій Геннадійович

18 Мала орсь а Валентина Ми олаївна

19 Чорнощо ова Ірина Павлівна

20 Павлен о Валерій Ми олайович

21 Вавілов Валерій Ед ардович

22 Га арін Вадим Ед ардович

23 Бра іна Ірина Ві торівна

24 Чистов Владислав Валерійович

25 Іванов І ор Гри орович

26 Гитчен о Сер ій Оле сійович

27 Шиш Денис Ми олайович

28 Убо ова Тетяна Юріївна

29 Пінч Ми ола Михайлович

30 К дрявцев Михайло Іна ентійович

31 Давиден о Ми ола Ми олайович

32 Чай івсь а Ві торія Ві торівна

33 Назарен о Тетяна Віталіївна

34 Ро овчен о Анна Михайлівна

35 Барча івсь а Наталія Володимирівна

36 Іванов Єв еній Іванович

37 Кла нін Стефан Оле сандрович

38 Кал іна Алла Геор іївна

39 Шарая Оль а Оле сандрівна

40 Миронч Олена Ми олаївна

41 Євсейчи Оле сій Віталійович

42 Дячен о Юрій Ми олайович

43 Грін Любов Ед ардівна

44 Самойлен о Дмитро Валерійович

45 Козелець а Анна Борисівна

46 Чи алю Людмила Станіславівна

1. Рішенням Київсь ої місь ої територіальної
виборчої омісії № 15/54 від 17.04.2008р.

зареєстровані андидати деп тати Київсь ої місь ої
ради, вис н ті від Київсь ої місь ої партійної

ор анізації "Совість У раїни":

Номер
вибор-
чом
спис

Відомості про андидатів, в лючених до
виборчо о спис

1. Банд р а Оле сандр Мар ович, 1937 ро
народження, позапартійний, А адемі , А адемія
правових на У раїни, проживає в місті Києві.

2. Федч Лариса Нафанівна, 1959 ро народження,
позапартійна, лі ар- ардіоло , лі арня швид ої
медичної допомо и, проживає в місті Києві.

3. Хачат рян Хачат р Володимирович, 1954 ро
народження, член Політичної партії "Совість
У раїни", ре тор, Київсь ий міжнародний
ніверситет м. Київ , проживає в місті Києві

4. Горб нова Лідія Ми олаївна, 1956 ро
народження, позапартійна, Проре тор з
юридичних питань, Київсь ий міжнародний
ніверситет м. Київ, проживає в місті Києві

5. Цимбал Тетяна Василівна, 1946 ро народження,
позапартійна, вед ча, Національна теле омпанія
У раїни, проживає в місті Збараж.

6. Пелих Раїса Дмитріївна

7. Р да івсь а Світлана Ві торівна

8. Тімен о Ірина Валентинівна

9. Г ляйчен о Валерія Анатоліївна

10. Банний Андрій Ми олайович

11. Со оловсь а Тетяна Володимирівна

12. Асланян Сер ій Армена ович

13. Сидорч Леонід Андрійович

14. Назаров Ві тор Володимирович

15. Марчен о В`ячеслав Михайлович

16. Піс ова Раїса Володимирівна

17. Блінов Оле Анатолійович

18. Рябоштан Єв ен Ві торович

19. К рілова Юлія Оле сандрівна

20. Чай овсь а Оль а Валентинівна

21. Камоць ий Оле сандр Борисович

22. Але сандрова Марина Оле сандрівна

23. Зажи аєв Борис Володимирович

24. Ковт н Тетяна Валентинівна

25. Костючен о Світлана Борисівна

26. Марчен о Оле сандр В`ячеславович

27. Нечаєва Олена Сер іївна

28. Климен о Володимир Степанович

29. За ревсь а Лариса Сер іївна

30.

31.

32. Пономарьов Володимир Васильович

33 Лимар Олена Оле івна

34. С ів а Тетяна Ми олаївна

35.

36. Старов Степан Федорович

37.

38. Моз ова Лідія Гри орівна

39. Кравчен о Олена Борисівна

40. Сипливий Анатолій Мар ович

41. Лі м Юрій Семенович

42. Риж о Олена Ми олаївна

43.

44. Вершинін Ми ола Ві торович

45. Кінща Оле сандр Михайлович

46. Мандра еля Володимир Андрійович



АРТЮХІН ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИ-
РОВИЧ

1981 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.
Драйзера, 16, в. 74, тимчасово не пра-
цює, безпартійний, шляхом самовис -
вання

БЕНКЕНДОРФ ЄГОР АНДРІЙОВИЧ
1974 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.

О. Гончара, 6, в. 5, ТОВ “Пірат Про-
да шн”, безпартійний, шляхом самови-
с вання

БОБРОВСЬКИЙ БОГДАН ЛЕОНІДО-
ВИЧ

1984 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.
Лейпці сь а, 14, в. 33, Головне прав-
ління справах сім’ї та молоді ВОКМР
(КМДА), безпартійний, шляхом самови-
с вання

БОНДАРЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕК-
САНДРОВИЧ

1964 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.
Шов овична, 18-б, в. 33, оловний ре-
да тор ж рналів “Місь ий олова”, “На-
родне визнання”, “Лідер народної дові-
ри”, безпартійний, шляхом самовис ван-
ня

ВАСИЛЕНКО АНАТОЛІЙ ЛЕОНІДО-
ВИЧ

1957 р. н., освіта неза інчена вища,
м. Київ, в л. Ба ов тівсь а, 29, в. 6,
тимчасово не працює, безпартійний,
шляхом самовис вання

ВАЩІШІН ТАРАС ІГОРОВИЧ
1981 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.

Лятошинсь о о, 12, в. 52, ТОВ “ЗЕМ-
ЛЕГРАД”, безпартійний, шляхом само-
вис вання

ВЕЛІМОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ РОМА-
НОВИЧ

1966 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.
Космічна, 3, в. 64, Інтернет видання “Но-
ва політи а”, безпартійний, шляхом са-
мовис вання

ВОВЧЕНКО ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРО-
ВИЧ

1965 р. н., освіта вища, м. Київ, Дніп-
ровсь а набережна, 13, в. 24, ТОВ
“Кл б — Т”, безпартійний, шляхом са-
мовис вання

ВРЕТІК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
1958 р. н., освіта середня спеціаль-

на, м. Київ, в л. Лятошинсь о о, 2, в.
17, ПП “Посейдон”, шляхом самовис -
вання

ВУЛАХ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ
1980 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.

Мате Зал и, 4-а, в. 55, ТОВ “Кредитний
бро ер”, член Народної партії, шляхом
самовис вання

ГАБЕР МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ
1960 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.

Шолом-Алейхема, 6, в.148, тимчасово
не працює, член Патріотичної партії У ра-
їни, від Київсь ої місь ої ор анізації Пат-
ріотичної партії У раїни

ГАЛАКА ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
1955 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.

Леваневсь о о, 7, в. 117, тимчасово не
працює, безпартійний, шляхом самови-
с вання

ГЛАДЧУК ВАДИМ ФЕДОРОВИЧ
1975 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.

Де тярівсь а, 9, в. 29, реда тор азети
“Молодіжні Хроні и”, Інтернет-видання
“Громадянсь ий спротив У раїни”, без-
партійний, шляхом самовис вання

ГОДУНОК ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙО-
ВИЧ

1977 р. н., освіта середня спеціаль-
на, м. Київ, б-р Дарниць ий, 12, в. 18,
Бла одійний Фонд “Надія”, член ромад-
сь ої партії “ПОРА”, шляхом самовис -
вання

ГОНЧАРЕНКО АНДРІЙ ВАДИМО-
ВИЧ

1975 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.
Стрілець а, 7/6, в. 92, ТОВ “НВК Гори-
зонт”, безпартійний, шляхом самовис -
вання

ГОРБАЛЬ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
1971 р. н, освіта вища, м. Київ, пр-т

Червонозоряний, 9/1, в. 124, Верховна
Рада У раїни, член Партії ре іонів, від Ки-
ївсь о о місь о о відділення Партії ре іо-
нів

ГОШОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР СЕР-
ГІЙОВИЧ

1973 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.
Срібно ільсь а, 24, в. 69, Голова Адво-
атсь о о об’єднання “Національна пра-
вова палата”, член партії “Соціалістична
У раїна”, шляхом самовис вання

ГРАБАР МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ
1962 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.

Симирен а, 1- , в. 26, адво ат Адво а-
т ри м. Києва, безпартійний, шляхом са-
мовис вання

ГРОЙСМАН ЕЛЕОНОРА НАУМІВНА
1970 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.

Мате Зал и, 4-а, в. 129, Громадсь а ор-
анізація “Гр па підтрим и свідомлюва-
но о е оло ічно о бать івства “Фелі с”,
безпартійна, шляхом самовис вання

ГУЦОЛ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
1951 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.

Тимошен о, 19, в. 39, тимчасово не пра-
цює, член Зеленої е оло ічної партії У ра-
їни “Райд а”, від Київсь ої місь ої пар-
тійної ор анізації Зеленої е оло ічної пар-
тії У раїни “Райд а”

ДАНІЛІН МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
1959 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.

Симирен а, 2/19, в. 468, Верховна Ра-
да У раїни, член Соціалістичної партії
У раїни, від Київсь ої місь ої ор анізації
Соціалістичної партії У раїни

ДЕЙНИЧЕНКО ВОЛОДИМИР ФЕ-
ДОРОВИЧ

1961 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.
А адемі а Шліхтера, 18/2, в. 85, ВАТ
“Ощадбан ”, безпартійний, шляхом са-
мовис вання

ДОБРОСКОК ВОЛОДИМИР СТАНІ-
СЛАВОВИЧ

1969 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.
Б. Гмирі, 13, в. 58, ТОВ “КУА “Гарант-
Інвест”, безпартійний, шляхом самови-
с вання

ЖЕРЕБКО ВОЛОДИМИР МИХАЙ-
ЛОВИЧ

1947 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.
Б рмистен а, 10, в. 149, Президія А а-
демії на вищої освіти У раїни, безпар-
тійний, шляхом самовис вання

ЖОВТЯК ЄВГЕН ДМИТРОВИЧ
1961 р. н., освіта вища, м. Київ, пр.

Перемо и, 70, в. 111, Київсь а обласна
рада, безпартійний, шляхом самовис -
вання

ЖОЛЬ КОСТЯНТИН КОСТЯНТИНО-
ВИЧ

1981 р. н., освіта вища, м. Київ, пр-т

Лісовий, 31, в. 332, тимчасово не працює,
безпартійний, шляхом самовис вання

ІВАНОВ СТАНІСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ
1983 р. н., освіта вища, м. Київ, пр.

Оболонсь ий, 23-а, в. 195, приватний
підприємець, безпартійний, шляхом са-
мовис вання

ІВАНОВ ЮРІЙ ФЕДОРОВИЧ
1973 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.

Прил жна, 4/15, в. 84, Бла одійна ор-
анізація “Добра Пожертва”, безпартій-
ний, шляхом самовис вання

КАТЕРИНЧУК МИКОЛА ДМИТРО-
ВИЧ

1967 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.
Бо дана Хмельниць о о, 39, в. 103, Вер-
ховна Рада У раїни, член партії “Євро-
пейсь а партія У раїни”, шляхом самови-
с вання

КИСЕЛЬОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕК-
САНДРОВИЧ

1985 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.
Т полева, 26/16, в. 53, ПП “Кверті”, без-
партійний, шляхом самовис вання

КЛЕЙНОС ЮРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
1984 р. н., середня-спеціальна осві-

та, м. Київ, в л. Л. Гавро, 11, в. 22, тим-
часово не працює, безпартійний, шля-
хом самовис вання

КЛИЧКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРО-
ВИЧ

1971 р. н., освіта вища, м. Київ, б-р
Лесі У раїн и, 21, в. 8, Се ретаріат Пре-
зидента У раїни, безпартійний, шляхом
самовис вання

КЛЮЧИНСЬКИЙ ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
1971 р. н., освіта вища, м. Київ, б-р

Верховної Ради, 26-а, в. 8, ПП “Меджи
Трейд”, безпартійний, шляхом самовис -
вання

КОВТОНЮК БОГДАН ОЛЕКСІЙО-
ВИЧ

1981 р. н., освіта неповна вища, м.
Київ, пр-т Лісний, 11, в. 184, тимчасо-
во не працює, безпартійний, шляхом са-
мовис вання

КОСТЮК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИ-
МИРОВИЧ

1960 р. н., освіта вища, м. Київ, 2-й
Бортниць ий пров ло , 22, Все раїн-
сь ий Бла одійний Фонд “Е оло ія та со-
ціальний захист”, член “Все раїнсь ої
політичної партії — Е оло ія та Соціаль-
ний захист”, від Київсь ої місь ої ре іо-
нальної ор анізації “Все раїнсь ої полі-
тичної партії — Е оло ія та Соціальний
захист”

КРАВЧЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
1982 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.

Драйзера, 9, в. 320, Се ретаріат Вищої
Ради Юстиції, безпартійний, шляхом са-
мовис вання

КУЗЬМЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВ-
НА

1967 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.
Вол ова, 16, в. 140, Інстит т отоларин-
оло ії імені професора О. С. Коломийчи-
а, безпартійна, шляхом самовис вання
КУРИКІН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
1959 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.

Лютерансь а, 7/10, в. 56, Зелена Пар-
тія У раїни, від Київсь ої місь ої ор ані-
зації Зеленої Партії У раїни

ЛЕБЕДЄВА МАРІЯ СВЯТОСЛАВІВ-
НА

1979 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.

А адемі а Доброхотова, 11-а, в. 88, не-
залежний ж рналіст, безпартійна, шля-
хом самовис вання

ЛЕОНОВ СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ
1966 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.

Са са ансь о о, 127, в. 15, тимчасово
не працює, безпартійний, шляхом само-
вис вання

ЛИСАК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
1980 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.

Василь івсь а,8, в. 288, ТОВ “ЗЕМЛЕ-
ГРАД”, безпартійний, шляхом самовис -
вання

МАМАЄВСЬКИЙ РУСЛАН МИКОЛА-
ЙОВИЧ

1981 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.
Мілютен а, 46, в. 142, Київсь ий націо-
нальний ніверситет б дівництва та ар-
хіте т ри, безпартійний, шляхом само-
вис вання

МАРИСЕНКО ВАДИМ МИКОЛАЙО-
ВИЧ

1961 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.
Челябінсь а, 7, в. 16, Політично ви о-
навчий омітет А рарної партії У раїни,
член А рарної партії У раїни, від Київ-
сь ої ре іональної місь ої партійної ор а-
нізації А рарної партії У раїни

МІСЯЦЬ ЯРОСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ
1981 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.

Героїв Сталін рада, 16- , в. 61, Інфор-
маційно-правова азета “Народна Вар-
та”, безпартійний, шляхом самовис ван-
ня

МУДРИК ВІКТОР ВІТОВИЧ
1976 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.

Ч дновсь о о, 7-а, в. 3, Центр по роботі
з дітьми та молоддю Дніпровсь о о р-н ,
безпартійний, шляхом самовис вання

НІЖИНСЬКИЙ ВІКТОР МИКОЛАЙО-
ВИЧ

1947 р. н., освіта вища, м. Київ, пр-т
Гри орен а, 9, в. 127, КП “Центральне-
онстр торсь е бюро “Арсенал”, без-
партійний, шляхом самовис вання

ОЛІЙНИК ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ
1940 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.

Майорова,1, в. 23, пенсіонер, позапар-
тійний, шляхом самовис вання

ОМЕЛЬЧЕНКО ЛЕОНІД ВОЛОДИ-
МИРОВИЧ

1964 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.
Горь о о, 99, в. 7, ТОВ “Ю. Ф.”, без-
партійний, шляхом самовис вання

ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕК-
САНДРОВИЧ

1938 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.
Золотоворітсь а, 3, в. 12, Верховна Ра-
да У раїни, безпартійний, шляхом само-
вис вання

ОСИПЧУК ЛЕОНІД ПЕТРОВИЧ
1952 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.

П. Верши ори, 3, в. 37, Департамент ін-
формаційної політи и Державно о омі-
тет телебачення і радіомовлення У ра-
їни, член Ор анізації У раїнсь их Націо-
налістів, шляхом самовис вання

ПАБАТ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
1974 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.

Доброхотова, 15, в. 106, Спіл а Гро-
мадсь их Ор анізацій “ГРОМАДСЬКИЙ
АКТИВ КИЄВА”, безпартійний, від вибор-
чо о бло “ГРОМАДСЬКИЙ АКТИВ КИ-
ЄВА”

ПАНТЕЛЮК МИКОЛА МИКОЛАЙО-
ВИЧ

1953 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.
Петровсь о о, 10, в. 20, підприємство
“СБУК”, безпартійний, шляхом самови-
с вання

ПЕТРЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНО-
ВИЧ

1944 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.
Прорізна. 20, в.9, ВАТ “Київметроб д”,
безпартійний, шляхом самовис вання

ПИЛИПИШИН ВІКТОР ПЕТРОВИЧ
1961 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.

А . Т полева,12, орп.2-а, Верховна Ра-
да У раїни, член Народної партії, від ви-
борчо о бло місцевих ор анізацій пар-
тій “Бло Литвина”

ПІДМОГИЛЬНИЙ МИКОЛА ВАСИ-
ЛЬОВИЧ

1953 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.
Вадима Гетьмана, 44, в. 13, ТОВ “На-
ово-дослідний інстит т соціально-е о-

номічних досліджень”, член Народно-Де-
мо ратичної партії, від Київсь ої місь ої
ор анізації Народно-демо ратичної пар-
тії

ПОПСУЙ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВ-
НА

1973 р. н, освіта вища, м. Київ, пров.
Артилерійсь ий, 1, в. 14, Кафе “Есфірь”,
безпартійна, шляхом самовис вання

СЕЛІВАНОВ СТАНІСЛАВ ПИЛИПО-
ВИЧ

1956 р. н., освіта вища, Запорізь а
обл., м. Бердянсь , в л. Перемо и, 43,
в. 33, приватний підприємець, член пар-
тії “ЄВРОТУРБОТА”, шляхом самовис -
вання

СИЧОВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ
1979 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.

Пожарсь о о, 8-а, в. 14, ТОВ “Сінема
ха с”, безпартійний, шляхом самовис -
вання

СКРИПЕЦЬ ВАЛЕНТИН ВІКТОРО-
ВИЧ

1983 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.
М. Донця, 21-а, в. 102, ПП “У ре спедіт”,
безпартійний, шляхом самовис вання

СКРИПНИК ГАННА АРКАДІЇВНА
1949 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.

Желябова, 10, в. 35, Інстит т мистецтво-
знавства, фоль лористи и та етноло ії
НАН У раїни, член У раїнсь ої Народної
Партії, від Київсь ої місь ої ор анізації
У раїнсь ої Народної Партії

СКРИПСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ РОМАНО-
ВИЧ

1966 р. н, освіта вища, м. Київ, в л.
Сирець а, 46-а, Асоціація “КАСІЦЕП”,
член Народної партії, шляхом самовис -
вання

СПІРІДОНОВ ВІКТОР КИРИЛОВИЧ
1954 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.

Ялтинсь а, 20/18, в. 26, пра ти ючий
лі ар-психіатр, безпартійний, шляхом са-
мовис вання

СТАРУНЬ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРО-
ВИЧ

1967 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.
Горлівсь а, 124/4, ВАТ “АК “Київводо а-
нал”, безпартійний, шляхом самовис -
вання

ТИТАРЧУК ВАЛЕРІЙ ГРИГОРОВИЧ
1948 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.

Вєтрова, 11, в. 21, пенсіонер, безпар-
тійний, шляхом самовис вання

ТІТЕЧКО АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ
1962 р. н., освіта вища, м. Київ, Обо-

лонсь ий пр-т, 45/28, в. 92, приватний
підприємець, безпартійний, шляхом са-
мовис вання

ТКАЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАН-
ДРОВИЧ

1968 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.
Урлівсь а, 4-а, в. 76-77, МВС У раїни,
безпартійний, шляхом самовис вання

ТУРЧИНОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИ-
НОВИЧ

1964 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.
Коцюбинсь о о, 2, в. 17, Кабінет Мініс-
трів У раїни, член “Все раїнсь о о Об’-
єднання “Бать івщина”, від виборчо о
бло “Бло Юлії Тимошен о”

ТЯГНИБОК ОЛЕГ ЯРОСЛАВОВИЧ
1968 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.

Вишня івсь а, 6-а, в. 70, Все раїнсь е
об’єднання “Свобода”, член Все раїн-
сь о о об’єднання “Свобода”, від Все-
раїнсь о о об’єднання “Свобода”
ХАЛЕЦЬКА ЛЮБОВ ІВАНІВНА
1979 р. н., освіта середня-спеціаль-

на, м. Київ, Серафимовича, 15/1, в. 115,
тимчасово не працює, безпартійна, шля-
хом самовис вання

ХАРІНА КАТЕРИНА ЮРІЇВНА
1986 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.

Ковпа а, 17, в. 18, ВАТ “Надра-бан ”,
член Молодіжної партії У раїни, від Київ-
сь ої місь ої партор анізації Молодіжної
Партії У раїни

ХАЧАТУРЯН ХАЧАТУР ВОЛОДИМИ-
РОВИЧ

1954 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.
Верховинна, 65, Київсь ий міжнародний
ніверситет, член політичної партії “Со-
вість У раїни”, від територіальної м. Ки-
єва партійної ор анізації Партії “Совість
У раїни”

ЧЕРНИШ ГРИГОРІЙ СЕМЕНОВИЧ
1941 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.

Ор анізаторсь а, 14, Бла одійний Фонд
“Всесвітня ор анізація допомо и Тяж ох-
ворим”, член партії Реабілітації Народ
У раїни, шляхом самовис вання

ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ ЛЕОНІД МИХАЙ-
ЛОВИЧ

1951 р. н., освіта вища, м. Київ, Клов-
сь ий звіз, 9/2, в. 40, Київсь а Місь а
Державна Адміністрація, член Христи-
тянсь о-ліберальної партії У раїни, шля-
хом самовис вання

ЧЕРНЯВСЬКИЙ СЕРГІЙ ЛЕОНІДО-
ВИЧ

1953 р. н., освіта середня, м. Київ,
в л. А . Білець о о, 20, в. 44, тимчасо-
во не працює, безпартійний, шляхом са-
мовис вання

ЧОРНИЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ
1968 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.

Житньоторзь а, 8, Подільсь а районна
м. Києві державна адміністрація, безпар-
тійний, шляхом самовис вання

ШЕЛЯЖЕНКО ЮРІЙ ВАДИМОВИЧ
1981 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.

Тверсь ий т пи , 9, в. 82, приватний
підприємець, член політичної партії ВО
“Бать івщина”, шляхом самовис вання

ШПАКОВИЧ ВОЛОДИМИР ВОЛО-
ДИМИРОВИЧ

1958 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.
Бойчен а, 4, в. 11, Президент Громад-
сь ої Ор анізації “Інформаційний міст”,
безпартійний, шляхом самовис вання

ЯРЕМЕНКО ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ
1976 р. н., освіта вища, м. Київ, в л.

Рев ць о о, 7, в. 244, ПП “ВІВА-авант”,
безпартійний, шляхом самовис вання

Голова Київсь ої місь ої

територіальної виборчої омісії

Г. Біли
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47. Пилипен о Оле сандр Іванович

48. Самойлов Оле сій Федорович

49. М р а Оле сандр Ві торович

50. Коробейні ова Леся Гри орівна

51. Шин арен о Лілія Іванівна

52. Аліфанова О сана Юріївна

53. Щербина Світлана Ми олаївна

54. С овпіна Любов Іванівна

55. Ш ми ора Марія Володимирівна

56. Криць а Тетяна Оле сіївна

57. Тетер Людмила Василівна

58. Ш рядо Антон Володимирович

59. Гр нова Світлана Ми олаївна

60. К отен о Олена Оле сандрівна

61. Бородієн о Оле сандра Володимирівна

63. О сюта Ві торія Оле сандрівна

64. Смолієвсь а Лілія Всеволодівна

66. Мірошничен о О сана Петрівна

67. Мор айло Наталія Броніславівна

69. Яхно Наталія Юріївна

70. Малаш Оль а Ми олаївна

71. А амірова Тетяна Оле сандрівна

72. Гри орен о Тетяна Іванівна

73. С ач ова Ірина Оле сандрівна

74. Мельни Ірина Оле сіївна

75. Павлова Світлана Корніївна

76. Д бровіна Катерина Володимирівна

77. Фенен о Поліна Оле сандрівна

78. Позня Оль а Ми олаївна

79. Амельчиен ов Іван Сер ійович

81. Б харова Анна Сер іївна

82. Асланян Лілія Сер іївна

85. Миронович Катерина Володимирівна

86. М зи а Дмитро Ми олайович

Рішенням Київсь ої місь ої територіальної виборчої
омісії № 17/58 від 22.04.2008 р. зареєстровані
андидати деп тати Київсь ої місь ої ради,

вис н ті від Київсь ої місь ої райової ор анізації
У раїнсь ої партії:

13 Бенза О сана Петрівна

14 Л `янч Геор ій Гри орович

15 Фейда Іван Оле ович

16 Балаб о Ма сим Оле сандрович

17 Лісодід І ор Вадимович

18 Міщен о Валерій Леонідович

19 Сер ієн о Діана Іванівна

20 Тиць ий Бо дан Ві торович

21 Короташ Оле І оревич

22 Довбиш Оле сій Ві торович

23 Сьом іна Юлія Сер іївна

24 Кони Ві тор Володимирович

25 Ломей о Юлія Андріївна

26 Швач а Юрій Гри орович

27 Савич Петро Михайлович

28 Гацаню Ма сим І оревич

29 Гомон Тетяна Іванівна

30 К зьмен о Марина Костянтинівна

31 Опольсь ий Станіслав Владиславович

32 Демчен о Владислав Петрович

33 Саханда Владислав Володимирович

34 Гаврилів Володимир І орович

35 К дряшов Бо дан Юрійович

36 Берни ов Дмитро Ві торович

37 Леонтьєва Крістіна Анатоліївна

38 Каленичен о Оле сандр Валентинович

Номер
виборчом
спис

Відомості про андидатів, в лючених до
виборчо о спис

1 Рат шний Михайло Ярославович, 1962 ро
народження, член У раїнсь ої партії, Голова
Правління Інстит т національно о
державознавства, проживає в м. Києві,

2 Олійни Оле Леонідович, 1971 ро
народження, член У раїнсь ої партії, Голова
центральної ради У раїнсь ої партії, проживає
в м. Києві

3 Сер ійч Володимир Іванович, 1950 ро
народження, позапартійний, професор
Київсь о о національно о ніверситет ім.
Тараса Шевчен а, проживає в м. Києві

4 Нова Андрій Яремович, 1973 ро
народження, позапартійний, Голова
Е ономічної Ради ВГО "Успішна У раїна",
проживає в м. Києві

5 Резнічен о Оле сандр Петрович, 1985 ро
народження, член У раїнсь ої партії,
менеджер з питань персонал ОСББ
"Ярославна", проживає в м. Києві

6 Горбань І ор Іванович

7 Дроботен о Ми ола Ми олайович

8 Чернявсь ий Віталій Оле сандрович

9 Кобрісь Ві тор Леонідович

10 Мотін Федір Оле сандрович

11 Мат з о Роман Іванович

12 К лі овсь ий Оле сандр Валерійович

Ïîçà÷åðãîâ³ âèáîðè äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè 25 òðàâíÿ 2008 ðîêó. 
Ñïèñîê êàíäèäàò³â íà ïîñàäó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Гороскоп киянина на 6 травня
Це� день� а�тивних� обд�маних� дій.� За�ладається� про�рама� на� майб�тній� місяць.� Усе� зважте,

детально�обмір��йте� і�прист�пайте�до�реалізації�заплановано�о.�Нині�ви��осподар�своєї�долі,�бо

здатні�напере�ір��сім�переш�одам�стати�щасливими.�Саме�завдя�и�пот�жним��осмічним�вібраціям

дня�можна�привабити�в�своє�життєве�поле�енер�ію�бла�одаті�та�процвітання.�Сватайтеся,�виходьте

заміж,�за�лючайте�перспе�тивні�ділові���оди,�в�ладайте��роші���ви�ідні�справи,�влаштов�йтеся�на

нове�місце�роботи,�творіть�добро�—�і�воно�повернеться�вам�сторицею.�Завершився��альмівний�період,

що�тривав�півро��.�Відтепер��ри�а�с�ресне�в�ба�атьох�сферах�діяльності,�де�б�ло�на�ладено�долею

�армічне�вето�для�розплати�за�доп�щені��олись�помил�и.

ОВНИ,�не�хапайтеся�за�все�підряд,�дбайливо�розподіляйте�сили.�Здоров’я�—�це�найцінніше�нині.�Безд�мно

тринь�атимете�енер�орес�рси�—занед�жаєте.�

ТЕЛЬЦІ,� на� любовном�� небосхилі� нарешті� розпо�одиться,� і� ви� зможете� трохи� здоб�ти�щастя,� але� не

в�ам�вати�повністю�жа��,�а�лище�отримати�т��порцію,�я���засл�жили.�

БЛИЗНЯТА,�проженіть�триво�и�та�страхи,�заб�дьте�про�образи,�то��альмо�вашо�о�розвит��.�Позб�вайтеся

не�ативних�звичо�.�Оновлюйтеся�і�вос�ресайте�—�життя�пре�расне�і�лише�на�оптимістичній�хвилі�вам�дано

відч�ти�сповна�йо�о�принади!�

РАКИ,�за�р�зли�в�ба�ні�претензій�до�інших,�чим�ш�одите�насамперед�собі,�бо�плодите�таємних�воро�ів.

Людей�не�переробити,�чи�не�та�?...�Пора�вже�це�давно��свідомити.�

ЛЕВИ прославляться�своїм�е�оїзмом,�за�лавши�виб�хів���під�ф�ндамент�др�жби,�ос�іль�и�надто�висо�ої

д�м�и�про�себе.�Прибор�айте�манію�величі,�я�що�дорожите�товарись�ими�стос�н�ами.�

ДІВИ за��ті�в��айдани��омпле�сів,�що�створюють�дов�ола�атмосфер��холод�,�переш�оджаючи��хвалювати

правильні�перспе�тивні�рішення,�я�і�є��лобальними�для�по�ращення�долі.�Це�стос�ється�насамперед��ар’єри.�

ТЕРЕЗИ,�ймовірно,�розчар�єтеся�в�людях,�я�их�вважали�чесними�й�порядними,�адже�знаєте�наба�ато�більше

за�інших.�І�все�ж�та�и��тримайтеся�від��рити�и.�Пам’ятайте,�ви�архіварі�с�сл�жбових�таємниць�і�маєте��ідно

нести�той�тяж�ий�хрест,�визначений�долею�протя�ом�нинішньо�о�ро��.�

СКОРПІОНИ,�я�що�вас�хтось�нама�атиметься�ви�ористати�з�ви�одою�для�себе,�не�с��піться,�а�віддайте

те,�що�просять.�Ви�раєте�наба�ато�більше.�

СТРІЛЬЦІ,� поводьтеся� �оре�тно,� ризи��єте� наламати� дров,� роз�нівивши�шефа.� У� �ар’єрі� намічається

потепління,�вийдете�нарешті�з��армічно�о�цейтнот��(шестимісячно�о)�і�зможете�протя�ом�наст�пних�півро��

�с�н�ти�чимало�проблем,�що�стояли�на�заваді.�

КОЗОРОГИ,� потреба�робити�за�важення,� висміювати,� �рити��вати�є�від�л��аво�о.�При��сіть� язи�а,�не

вихваляйтеся,�бо�це�по�ано�с�інчиться...�

ВОДОЛІЇ,��охана�людина�—�це�не�власність,�я���ви�приватиз�вали,�а�незалежна�особистість,�що�має�право

на�власн��д�м��,�дії,�сма�и,�сердечні��подобання�тощо.�Зроз�міли?...

РИБИ,� я�що� �� вашом��шлюбном�� човні� з’явиться� пробоїна,� певно,� щось� не� до�леділи,� проґавили

найцінніше�в�стос�н�ах,�заци�лившись�на�поб�тових�проблемах.�Кайтеся�і�надол�ж�йте�з�аяне,�аби�він

не�пішов�на�дно��

Під�от�вала�Любов�ШЕХМАТОВА,�астроло�

До�відома�а�ціонерів�ЗАТ�“Інвест�—�Транс”

За�рите�а�ціонерне�товариство�

“Інвест�—�Транс”�
(ідентифі�аційний��од�33348799,�

місцезнаходження:�04071,�м. Київ,�в�л.�Набережно-Л��ова,7)�

повідомляє,�що�чер�ові�За�альні�збори�а�ціонерів�відб�д�ться

20�червня�2008�ро���о�12.00�хвилин�за�адресою:�

м. Київ,�в�л.�Набережно-Л��ова,7.

На�роз�ляд�чер�ових�За�альних�зборів�пропон�ється

наст�пний�порядо��денний:

Питання�№1. Про� обрання� �олови� та� се�ретаря� чер�ових� За�альних� зборів

Товариства.

Питання�№2. Про�затвердження�ре�ламент��роботи�За�альних�зборів�Товариства.

Питання�№3. Звіт�Дире�тора�про�фінансово-�осподарсь���діяльність�Товариства

за�2007�рі��та�визначення�основних�напрям�ів�діяльності�на�2008�рі�

Питання�№4. Звіт�ревізійної��омісії�щодо�річно�о�звіт��та�баланс��Товариства�за

2007�рі�.

Питання�№5. Про�затвердження�річно�о�звіт��та�баланс��Товариства�за�2007�рі�.

Питання�№6. Про�розподіл�приб�т���Товариства�та�порядо��виплати�дивідендів.

Питання�№7. Схвалення�дій,�рішень�та�правочинів�вчинених�ви�онавчим�ор�аном

Товариства.

Питання�№8. Про�від�ли�ання�(звільнення)�з�посади�Дире�тора�Товариства.

Питання�№9. Про�обрання�Дире�тора�Товариства.

Питання�№10. Про� затвердження� змін� та� доповнень� до� Стат�т�� Товариства,

затвердження�Стат�т�� Товариства� �� новій� реда�ції,� про� надання

повноважень� на� підписання� та� проведення� державної� реєстрації

Стат�т��Товариства.

Почато��реєстрації�а�ціонерів�з�10.30,�за�інчення�об�11.30.�Для��часті���реєстрації

�часни�ам�при�собі�необхідно�мати�паспорт,�а�представни�ам��часни�ів�додат�ово —

довіреність.

А�ціонери�мож�ть�ознайомитись�з�до��ментами,�пов’язаними�з�поряд�ом�денним

за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Набережно-Л��ова,7.�

Пропозиції�щодо� поряд��� денно�о� чер�ових�За�альних� зборів� приймаються� �

письмовом��ви�ляді�безпосередньо�від�а�ціонерів�або�ре�омендованим�листом�з

повідомленням�про�вр�чення�за�адресою:�04071,�м.�Київ,�в�л.�Набережно-Л��ова, 7

��встановлені�чинним�за�онодавством�стро�и.

ЗАКРИТЕ�АКЦІОНЕРНЕ�ТОВАРИСТВО

“СТРАХОВА�КОМПАНІЯ�“КРЕДО-КЛАСИК”

Повідомляє�про�с�ли�ання�позачер�ових�За�альних�зборів

а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться�23�червня�2008�ро��,�за�адресою:

м.�Київ,�в�л.�Рейтарсь�а,�37.

Почато��Зборів�об�11.00.�Реєстрація��часни�ів�Зборів�відб�ватиметься�за�місцем

проведення�Зборів�з�9.30�до�10.00���день�проведення�Зборів.

Для�реєстрації�необхідно�мати�при�собі:�до��мент,�що�посвідч�є�особ��а�ціонера

чи� йо�о� представни�а;� належним� чином� оформлен�� довіреність� на� право� �часті� �

зборах�(для�представни�ів�а�ціонерів).

Порядо��денний:�

1. Прийняття�рішення�про�змін��с�лад��посадових�осіб�Правління�ЗАТ�“СК�“КРЕДО-

КЛАСИК”.

2. Затвердження�річно�о�фінансово�о�звіт��ЗАТ�“СК�“КРЕДО-КЛАСИК”.

А�ціонери�ЗАТ�“СК�“КРЕДО-КЛАСИК”�б�ли�ознайомлені�з�до��ментами,�пов’язаними

з� поряд�ом� денним,� відповідно� до� вимо�� чинно�о� за�онодавства� та� Стат�т�

ЗАТ “СК “КРЕДО-КЛАСИК”.

В� зв’яз��� з� б�дівництвом� залізнично�о�шляхопровод�

через� р.� “Дніпро”� та� ре�онстр��цію� з� 01.05.2008� ро��

з�пиночний�п�н�т�“Лівий�бере�”�за�ривається�для�посад�и

та�висад�и�пасажирів,�про�від�риття�з�пиночно�о�п�н�т�

б�де�повідомлено�о�ремо.

О�р�жний� адміністративний� с�д� м.� Києва� ви�ли�ає� я�

відповідача�СПД�—�Желевсь�о�о�Володимира�Оле�сандровича

(ід.� �од� 2359802853)� по� справі� 9/416� за� позовом� ДПІ� �

Солом’янсь�ом�� районі� м.� Києва� до� СПД� —� Желевсь�о�о

Володимира�Оле�сандровича�про�стя�нення�забор�ованості.

С�дове� засідання� відб�деться� 19.05.2008� р.� о� 12.20� за

адресою:�м. Київ,�в�л.�Десятинна,�4/6,�зал�№�10.

О�р�жний� адміністративний� с�д� м.� Києва� ви�ли�ає� я�

відповідача� СПД� —� Коваля� Сер�ія� Гри�оровича� (ід.� �од

2515416711)�по�справі�6/177�за�позовом�ДПІ���Солом’янсь�ом�

районі� м.� Києва� до� СПД�—� Коваль� Сер�ія� Гри�оровича� про

стя�нення�забор�ованості.

С�дове� засідання� відб�деться� 27.05.2008� р.� о� 12.30� за

адресою:�м. Київ,�в�л.�Десятинна,�4/6,�зал�№�8.

Печерсь�ий� районний� с�д� м.� Києва� ви�ли�ає� вас�ЗАТ� “Лідер� Кредит”� та� Коносова

Оле�сандра�Павловича�по�цивільній�справі�№�2-591/08�за�позовом�ЗАТ�“Бан��Петро�оммерц-

У�раїна”�до�ЗАТ�“Лідер�Кредит”�та�Коносова�О.П.�про�стя�нення�с�ми�бор��,�я�е�відб�деться�19

травня�2008�ро���о�14.30�в�приміщенні�Печерсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва�за�адресою:�м.

Київ,�в�л.�Хрещати�,�42-А,��аб.�14.

При�собі�необхідно�мати�паспорт.

Одночасно�повідомляємо,�що���випад��,�я�що�ви�не�бажаєте�брати��часть�в�роз�ляді�справи,

ви�маєте�право�надати�с�д��письмові�пояснення�на�позовн��заяв��та�заяв��про�роз�ляд�справи

��ваш��відс�тність.

Та�ож�повідомляємо,�що���випад���вашої�неяв�и�в�с�дове�засідання�та�неповідомлення�с�д

про�причини�неяв�и,�справа�б�де�роз�лян�та���ваш��відс�тність�на�підставі�наявних�в�ній�матеріалів.

С�ддя�Фіна�єєв�В.О.

Печерсь�ий� районний� с�д� м.� Києва� ви�ли�ає:� відповідача� Нові�ова� Владислава

Володимировича�(я�ий�меш�ає�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�І.�Фран�а,�17-в,��в.�46,�та�третю�особ�

Поліщ��а�Єв�ена�Васильовича�(я�ий�меш�ає�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�З.�Гайдай,�3,��в.�235)�по

цивільній�справі�№2-209/08�за�позовом�Конон�чен�о�О.І.�до�Кредитної�спіл�и�“Ефір”,�Нові�ова

В.В.,�третя�особа:�Поліщ���Є.В.,�Іванова�Л.М.,�Левиць�ий�Р.В.,�про�визнання�недійсними�дор�чення

та�до�овор��від�21.08.2003�ро��,�в�с�дове�засідання,�я�е�відб�деться�12�травня�2008�ро��,�о�12.00,

за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�42-а,��аб.�36,�під��олов�ванням�с�дді�Умнової�О.В.

З�оп�блі��ванням�о�олошення�про�ви�ли��відповідач�та�третя�особа�вважаються�повідомленими

про�день,�час�та�місце�роз�ляд��справи�і�в�разі�неяв�и�до�с�д��справа�може�б�ти�роз�лян�та�за

їх�відс�тності.

С�ддя�Умнова�О.В.

Апеляційний� с�д�м.� Києва� ви�ли�ає�Щепановсь�о�о�Єв�ена�Адамовича,� я�ий�проживає�по� в�л.

Фр�нзе,�87,�с.�Вов�івці,�Зборівсь�ий�р-н,�Тернопільсь�а�обл.�я��відповідача,�Мілевсь���Таїсію�Ми�олаївн�,

я�а�проживає���м.�Києві�по�в�л.�Мілютен�а,�11-А,��в.�123�я��відповідача,�Лісіна�Г.Г.,�я�ий�проживає�в�м. Києві

по�в�л.�Мілютен�а,�11-а,��в.�160�я��позивача���справі�за�апеляційною�с�ар�ою�ви�он�ючо�о�обов’яз�и

про��рора�Подільсь�о�о�район��м. Києва�Р�ден�а�В.Ю.�на�рішення�Подільсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва

від�30��р�дня�2003�ро�����справі�за�позовом�Шн�рман�Рахіль�Веніамін�—�Носовни�та�Лісіна�Геннадія�Глібо-

вича�до�ЗАТ�“Нер�хомість�Києва”,�ТОВ�“Інвестиційна��омпанія�ІТЛ”,�ДП�обсл��ов�вання�повітряно�о�р�х�

У�раїни�“У�раерор�х”,�Ло�винен�а�Володимира�Федоровича,�Мілевсь�ої�Таїсії�Ми�олаївни,�Щепановсь�о-

�о�Єв�ена�Адамовича,�Перестраховочної��омпанії�“Захист”�про�визнання�недійсним�до�оворів�про�с�місн�

діяльність�та���од�відч�ження��вартири,�виселення�та�визнання�права�власності�на��вартир�,�в�с�дове

засідання,�я�е�відб�деться�16�травня�2008�ро���о�14.40.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Володимирсь�а,�15.

Наслід�и�неяв�и�в�с�дове�засідання�особи,�я�а�бере��часть���справі,�передбачені�ст.�169�ЦПК�У�раїни.

С�ддя�Л.Г.�Кот�ла.

Апеляційний�с�д�м.�Києва�повідомляє,�що

роз�ляд�справи�за�апеляційною�с�ар�ою�при-

ватно�о�підприємства�“Десна-Транс”�на�рішен-

ня�Деснянсь�о�о�районно�о�с�д��м. Києва�від

22 січня�2008�ро���в�справі�за�позовом�Р�ден-

�о� Наталії� Ми�олаївни� до� приватно�о

підприємства�“Десна-Транс”,�Лося�Сер�ія�Пав-

ловича,�третя�особа:�Жи�адло�Оле��Валентино-

вич�про�відш�од�вання�матеріальної�ш�оди�при-

значена�до�роз�ляд��в�приміщенні�Апеляційно-

�о�с�д��м.�Києва�(в�л.�Володимирсь�а,�15)�на

19�травня�2008�ро���на�15.00.

С�ддя�Л.Л.�Мороз.

Деснянсь�ий� районний� с�д

м. Києва� повідомляє,�що� 12� травня

2008� ро��� о� 10.30� б�де� роз�лядатися

цивільна�справа�за�позовом�ЖБК�“Ква-

зар�—�7”� до�Бронич�Жанни� Іванівни,

Бронича�Р�слана�Ві�торовича,�Бронича

Романа�Ві�торовича,�Калашни�а�Рома-

на�Валентиновича�про�стя�нення�забор-

�ованості�за��ом�нальні�посл��и.

Бронич�Ж.І.,� Бронич� Р.В.,� Бронич

Р.В.,�Калашни��Р.В.�ви�ли�аються�в�с�-

дове�засідання�я��відповідачі.

В�разі�неяв�и�справ��б�де�роз�лян�-

то� за� їх� відс�тності� �� відповідності� до

ст.�169�ЦПК�У�раїни.

Адреса� с�д�:� м.� Київ,� пр-т� Мая-

�овсь�о�о,�5-В,��аб.�20.

С�ддя�О.Б.�Саламон.

Печерсь�ий� районний� с�д�м.� Києва

ви�ли�ає� Редь�о� Світлан�� Петрівн�,

К�лажен�о� Олен�� Петрівн�� в� я�ості

відповідачів�в�с�дове�засідання�по�цивільній

справі�№�2-349-1/08� за� позовом�С�хової

Марії�Павлівни�до�Редь�о�Світлани�Петрівни,

К�лажен�о�Олени�Петрівни�про� виділення

земельної�ділян�и�в�нат�рі.

С�дове� засідання� призначено� та

відб�деться�21�травня�2008�ро���о�15.00,�в

приміщенні�с�д��за�адресою:�01010,�м.�Київ,

в�л.�Ми�оли�Гайцана,�б.�4,��абінет�406.

Наслід�и� неяв�и� в� с�дове� засідання

передбачені�ст.�169�ЦПК�У�раїни.

С�ддя�А.В.�Мельни�.

Святошинсь�ий� районний� с�д

м. Києва�повідомляє�про�ви�ли��відпові-

дача�Мєліхова�Дмитра�Юрійовича�в�с�до-

ве� засідання� на� 13� травня� 2008� ро��� об

11.00�по�справі�за�позовом�Мєліхової�Ліни

Володимирівни�до�Мєліхова�Дмитра�Юрійо-

вича�про�розірвання�шлюб�.

Ухвала�ос�арженню�не�підля�ає.

С�ддя�Чернен�о�В.Л.

Оболонсь�ий� районний� с�д

м. Києва�ви�ли�ає�я��відповідача

Бартош�Віталія�Володимировича

по� цивільній� справі�№�2-2184/08

за� позовом� Герман�Михайла�Во-

лодимировича�про�відш�од�вання

збит�ів� в� с�дове� засідання� на

20 травня�2008�ро���о�14.30.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Тимо-

шен�а,�2-є,��аб.�19,�с�ддя�Поліщ��

Н.В.�В� разі� неяв�и,� справ�� б�де

роз�лян�то���відс�тності�нез’явив-

шихся�осіб.

С�ддя�Н.В.�Поліщ��.

Печерсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

повідомляє�про�день,�час�та�місце�проведення

с�дово�о� засідання� �� справі� за� позовом

Кооператива�“Мрія”�до�Іщен�о�Г.В.,�Печерсь�ої

РДА,� Підприємства� з� іноземним� �апіталом

“Свімпорт”,�Приватно�о�підприємства�“Міхаель”,

ЗАТ� “Виробничо-б�дівельна�фірма� “Берест”,

Войнарсь�ої�І.А.,�Коломієць�А.В.,�ТОВ�“Тор�овий

дім�“Мерін�івсь�ий”,�Яроше�но�Т.Л.,�Спіра�Жан-

Мішель,� ТОВ� “Подар�н�и”� про� виділ� долі,

припинення�права�спільної�част�ової�власності,

я�е�призначено�на�12�травня�2008�ро���о�10.00

за�адресою:�м.�Київ,�01001,� в�л.�Хрещати�,

42-А,��аб.�16.�Голов�юча-с�ддя�Кафідова�О.В.

Дніпровсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

повідомляє�Д�бровен�о�Тетян��Анатоліївн�,�що

28�травня�2008�ро���о�10.30�в�приміщенні�с�д�

за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Кошиця,�5,��аб.�113

відб�деться� роз�ляд� цивільної� справи� за

позовом�Д�бровен�о� Тетяни� Анатоліївни� до

Уша�ової� Олени� Гри�орівни,� треті� особи:

ВГІРФО�Дніпровсь�о�о�район��м.�Києва,�ЖРЕО

№�420�про�визнання�особи�та�ою,�що�втратила

право�на��орист�вання�житловим�приміщенням

та�зняття�її�з�реєстрації.

В� разі� неяв�и� справа� б�де� залишена� без

роз�ляд�.

С�ддя�С.В.�Федосєєв.

� Посвідчення� лі�відатора� аварії� на� Чорнобильсь�ій� АЕС,

�ате�орія� 2, серія� А, № 329691� на� ім’я� Захарчен�а� І�оря

Івановича�вважати�недійсним.

� Посвідчення� лі�відатора� на� ЧАЕС,� �ате�орія� 2, серія� А,

№ 211747�на�ім’я�Дива��Тетяни�Іса�івни�вважати�недійсним.

� Посвідчення� лі�відатора� на� ЧАЕС,� �ате�орія� 2, серія� А,

№ 310981� на� ім’я�Мельни�а� Анатолія�Мар�овича� вважати

недійсним.

� Посвідчення� лі�відатора� на� ЧАЕС,� �ате�орія� 2, серія� А,

№ 033794� на� ім’я� Лопат�о� І�оря� Оле�сійовича� вважати

недійсним.

� Посвідчення�особи, я�а�постраждала�внаслідо��чорнобильсь�ої

�атастрофи,� �ате�орія� 1, серія� А, № 404243� та� в�лад��

№ 191913�на�ім’я�Старш�н�Світлани�Володимирівни�вважати

недійсними.

� Посвідчення� �ромадянина, я�ий� ева��йований� із� зони

відч�ження���1986�році,��ате�орія�2, серія�Б, № 100168�на�ім’я

Соро�а�Світлана�Леонідівна вважати�недійсним.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м. Киє-

ва�повідомляє�про�ви�ли��до�с�д��в�я�ості

відповідача�Дорощ��� Ірин��Валеріївн��про

визнання�втратившим�право��орист�вання

жилим�приміщенням,�останнє�відоме�місце

реєстрації� я�о�о:� м. Київ,� пр-т.� 50-річчя

Жовтня,�б�д.�9,��в.�331.

С�дове�засідання�відб�деться�08.05.2008

ро���о�10.00�в�приміщенні�Святошинсь�о-

�о� районно�о� с�д��м.� Києва� за� адресою:

м. Київ,�в�л.�Жилянсь�а,�142,��аб.13.

С�ддя�Петрен�о�Н.О.

Голосіївсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає� Кавла�� Оле�сія� Івановича,� я�ий

проживає�в�м.�Києві�по�в�л.�Заболотно�о,�116,

�в.�47,�в�я�ості�відповідача�в�с�дове�засідання

по�справі�за�позовом�Шевч���А.К.�до�Кавла�

О.І.,�про�стя�нення�матеріальної�та�моральної

ш�оди,�що�відб�деться�30�травня�2008�ро���о

12.00,�в�приміщенні�с�д��за�адресою:�03127,

м.�Київ,�в�л.�Пол�овни�а�Потєхіна,�б�д.�14-а,

�аб.�№�16.

В� разі� йо�о� неяв�и� на� в�азан�� дат�,� с�д

роз�лядатиме�справ��без�йо�о��часті.

С�ддя�А.�Нова�.

Печерсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

повідомляє�Войт�шен���Оле�сандр��Адамови-

ч��про�роз�ляд�справи�за�позовом�ТОВ�“Три-

стар”� про� зобов’язання� вчинити� дії� о� 16.30

13.05.2008�р.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�42-а,

�аб.�13.

С�ддя�Вол�ова�С.Я.

Апеляційний� с�д�м.�Києва�повідомляє,

що� роз�ляд� справи� за� апеляційною� с�ар�ою

представни�а�Уша�ової�Олени�Гри�орівни�—

Аніс�ова� Валерія� Єв�еновича� на� рішення

Дніпровсь�о�о� районно�о� с�д��м.� Києва� від

1 �р�дня�2006�ро���в�справі�за�позовом�Д�б-

ровен�о� Тетяни� Анатоліївни� до�Дніпровсь�ої

районної� �� м.� Києві� державної� адміністрації,

третя�особа�Управління�житлово�о��осподар-

ства� Дніпровсь�о�о� район�� м.� Києва� про

визнання� права� �орист�вання� житловим

приміщенням,� від�ладено� сл�ханням� на

20 травня� 2008� ро��� о� 9.30� в� приміщенні

Апеляційно�о�с�д��м.�Києва.

Право�подання�о�олошення�до�реда�ції�на-

дається�йо�о�пред’явни��.

С�ддя�Апеляційно�о�с�д��Кравець�В.А.

3.04.2008�ро���б�ло�ви�радено�держав-

ний�а�т�на�право�власності� на� земельн�

ділян��, серія�КВ�№ 129506, зареєстрова-

ний� �� �низі� реєстрації� державних�а�тів� за

№ 10-7-03295, я�а�розташована�по�в�лиці

Садовій, 99, ділян�а�2А�(СТ-1)���Дарниць�о-

м��районі�м.�Києва, на�ім’я�Сем�ай�іна�Во-

лодимира�Валентиновича.�В разі�знаходжен-

ня, зверн�тися�за�адресою:�м. Київ, в�л.�Ста-

ронаводниць�а, 6-А, �в.�31.

Втрачені:� печат��� ТОВ� “Компанія

Тренд”�ЄДРПОУ� 31515702,� свідоцтво

про� державн�� реєстрацію,� довід��� з

статисти�и�(витя��з�ЄДРПОУ),�довід��

4-ОПП,� свідоцтво� про� реєстрацію

платни�а�ПДВ,�—� видані� на� ім’я� ТОВ

“Компанія� Тренд”�ЄДРПОУ� 31515702

(Київ,� пр-т� Перемо�и,� 70)� вважати

недійсними.
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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

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 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
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 1167
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Лев ГНАТЕНКО, народний де-
п тат 5- о с ли ання:
— В ніверситеті Шевчен а —

найдавнішом і найпрестижнішо-
м ВНЗ У раїни, хоча останнім ча-
сом я все більше схиляюся до д м-
и, що майб тнє за КПІ. Річ то-
м , що сьо одні раїнсь ий рино
перенасичений юристами, істори-
ами, дипломатами. Натомість не-
достатньо розвин тий техноло іч-
ний процес. З часом появи нових
техноло ій на раїнсь ом рин
збільш ється потреба спеціаліс-
тах, я і працюють ал зі маши-
но-, авіаб дівництва тощо. Робо-
тодавці ш ають висо о валіфі о-
ваний персонал, а рівень заробіт-
ної плати працівни ів цій ал зі
вже нині є висо им і надалі зрос-
татиме.

Олена АЛІМОВА, ліпмей ер,
а триса:
— У б дь-я ом ВНЗ, на мою

д м , добре вчитися. Престиж не
віді рає значної ролі. Все залежить

від людини, її бажання і отовно-
сті вчитися за певною спеціальні-
стю. Щодо вищої освіти за ордо-
ном, зізнаюся: це моя мрія! Ти по-
дорож єш, наб ваєш нових знань
і досвід . Я в Ан лії вивчала ан лій-
сь мов на рсах і м ш с аза-
ти, що там висо ий рівень дисцип-
ліни. А я би ще стати ст дентом
ніверситет — це надзвичайно!

Інна ЦИМБАЛЮК, телевед -
ча, «Міс У раїна — Всесвіт-
2006»:
— Класи ою залишається ні-

верситет Шевчен а. Ч довий в з,
з хорошою реп тацією. Інстит т
міжнародних відносин при КНУ
імені Тараса Шевчен а — один із
найпрестижніших і доро их вищих
за ладів в У раїні. Я що ж йдеть-
ся про освіт за ордоном, то їха-
ти і здоб вати її варто лише ст -
дентам з в зь ою спеціалізацією,
адже хороші знання можна здоб -
ти і в У раїні. Далі все залежить
від людини.

Êèÿíèí õî÷å â÷èòèñÿ...

Юрій ТОПЧІЙ, письменни :
— Ро ів двадцять том , то б ло десь в ніверситеті.

Б в тоді я ийсь т рнір між фа льтетами. В ніверси-
тет пішов пізніше, не одраз після ш оли, а до то о ще
в техні мі рав часто.

Олена ШОПТЕНКО,
танцюрист а:
— Я рала ф тбол один раз житті десь п’ять ро-
ів том , і добре це запам’ятала. Ми тоді відпочивали
із своїм танцювальним оле тивом на дачі. Навесели-
лися тоді, звичайно. Б ло смішно.

Остап СТУПКА, а тор:
— Та ще в ш олі, здається, востаннє рав, же й не

при адаю. А вза алі я йо о по телевізор більше люб-
лю дивитися. Та він мені більше подобається.

Ма сим САВРАСОВ,
деп тат Київради від бло Черновець о о:
— Давнень о рав. Десь мин ло о літа, здається. На

природі з др зями по аняли м’яча.

Єв ен ФІЛІНДАШ,
народний деп тат ІV—V с ли ання:
— Востаннє рав мин ло о ро із деп татами. Це

б в бо Верховної Ради з ф тбол , що відб вався
Палаці спорт . Вже не пам’ятаю, але, здається, ще й
два м’ячі забив. А потім ще ходив іль а разів на тре-
н вання і там ще трош и по рав.

Êîëè âè âîñòàííº ãàíÿëè ó ôóòáîë?

Êèÿíè õî÷óòü 
áóòè ³íæåíåðàìè
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

Ïîëòàâåöü Êîñòÿ Òàíäóðà
ñòàâ ÷åìï³îíîì 
ç ì³í³-ôóòáîëó
Õëîïåöü õî÷å îñåëèòñÿ ó Êèºâ³

Òðè êðóãë³ ñïîðòèâí³ àðåíè íà
ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ ñòîÿëè ùå
ç ï’ÿòíèö³. Ç ³í³ö³àòèâè ñïîðò-
êëóáó “Þêà” òà çà ï³äòðèìêè
ÊÌÄÀ òàì ïðîâîäèëè çìàãàííÿ.
Ó ïåðåãîíàõ ç ì³í³-ôóòáîëó ïåðå-
ì³ã ïîëòàâåöü Êîñòÿ Òàíäóðà.

“Ñïðîáóâàëè ç³ãðàòè. Âäàëîñÿ ³
äóæå ñïîäîáàëîñÿ. Õî÷à öå òàêèé
ñàìèé ôóòáîë, ò³ëüêè ó ì³í³àòþ-
ð³, ãðàòè äóæå íåïðîñòî. Ðîçá³ã-
òèñÿ íåìàº äå, ðàä³óñ ìàéäàí÷è-
êà ñÿãàº ëèøå 10 ìåòð³â, à ïî-
òðàïèòè ì’ÿ÷åì ïîòð³áíî íå â

øèðîê³ âîðîòà, â ó çâè÷àéíó
ïëÿøêó ïîñåðåä ïîëÿ. Îòîæ óñå
çàëåæàëî â³ä íàøî¿ âïðàâíîñò³,—
ðîçïîâ³äàº õëîïåöü.— Ñóïåðíè-
ê³â áóëî äóæå áàãàòî. Ìè ãðàëè
ìàéæå òðè ãîäèíè â÷îðà òà ÷îòè-
ðè ãîäèíè ñüîãîäí³». Ðàçîì ³ç òî-
âàðèøåì âîíè îá³ãðàëè ïîíàä
äâàäöÿòü êîìàíä. Çà ïåðø³ñòü
îáîõ íàãîðîäèëè ì’ÿ÷àìè òà ãðà-
ìîòàìè.

Äî Êèºâà Êîñòÿ Òàíäóðà ïðè-
¿õàâ íà çàðîá³òêè. “ß íàâ÷àþñÿ â
óí³âåðñèòåò³ ³ òåæ ³íîä³ ãðàþ. Íà-
ìàãàþñÿ ïîºäíþâàòè íàâ÷àííÿ,
ñïîðò ³ òðîõè ï³äïðàöüîâóâàòè”,—
êàæå þíàê. Ç³çíàºòüñÿ, ùî îäðà-
çó ïîëþáèâ ì³ñòî òà ëþäåé, áî âñ³
äóæå ïðèâ³òí³ é äîáð³. Õîò³â áè
òóò çàëèøèòèñÿ, îäíàê íå çíàº,
ÿê áóòè ç æèòëîì
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Киянин хоче вчитися

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Äîù. Â³òåð ï³âäåííèé-çà-

õ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +10...+12°Ñ, âíî÷³ +6...+8°Ñ;
íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +14; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè
+9...+12°Ñ; íà âèñîêîã³ð’¿ Êàðïàò òà ãîðàõ Êðèìó âäåíü +6...+8°Ñ,
âíî÷³ +3...+5°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ òà íà êðàéíüîìó ï³âäí³ êðà-
¿íè ì³ñöÿìè +10...+12°Ñ, âíî÷³ +6...+8°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. ×àñîì äîù. Â³òåð ï³âí³÷-
íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ.Òåìïåðàòóðà âäåíü +11...+13°Ñ, âíî÷³
+6...+8°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

До Києва Костя Танд ра приїхав з Полтави. Разом із то-
варишем вони вирішили заробити т т рошей. На вихід-
них хлопці про лювалися центром, і на майдані Неза-
лежності потрапили на спортивні зма ання. На майдан-
чи з міні-ф тбол провели сім один та обі рали два-
дцять оманд. У на ород отримали м'ячі та рамоти.
На вр ченні призів Костя Танд ра запевнив, що хотів би
залишитися Києві, бо полюбив і місто, й людей.
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Ш іряний м"яч за най ращ р міні-ф тбол полтавчанин Костя Танд ра отримав від заст пни а міністра справах
сім'ї, молоді та спорт Мирослава Д бча а

1. Â ÊÏ² — 25 %
2. Â ÊÍÓ ³ì. Øåâ÷åíêà — 22 %
3. Âçàãàë³ íå õî÷å — 16 %
4. Ìåä³íñòèòóò³ — 13 %
5. ÏÒÓ — 13 %
6. Îêñôîðä³ — 12 %


