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Михайло БРИНИХ:
“У СУЧАСНІЙ ЛІТЕРАТУРІ З’ЯВИЛИСЯ
ІМЕНА, ЯКІ ЗДАТНІ ПОТІСНИТИ
ЗАБУЖКО З АНДРУХОВИЧЕМ”

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ñêåðóâàâ
ìåòðî íà Òðîºùèíó
Ï³ñëÿ ïîë³ïøåííÿ ³íôðàñòðóêòóðè ó ðàéîí³ ï³äâèùàòüñÿ ö³íè íà æèòëî íà ï’ÿòíàäöÿòü â³äñîòê³â

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У столиці офіційно почалося спо-
р дження метро на Троєщин .
Розпорядження про старт робіт
чора підписав мер Леонід Чер-
новець ий. Реально цьо о треба
очі вати в листопаді — після ви-
значення підрядни а. Нові станції
троєщинцям обіцяють від рити
до 2011 ро . Тоді до центр
можна б де дістатися за 20 хви-
лин. Тим часом рієлтери вже
про ноз ють підвищення цін на
вартири районі, де заплан ва-
ли метро, на 15 відсот ів.

Ó÷îðà ì³ñüêà âëàäà îô³ö³éíî äàëà ñòàðò
áóä³âíèöòâó ìåòðî íà æèòëîâèé ìàñèâ
“Òðîºùèíà”. Òóäè ïðîêëàäóòü äâ³ ë³í³¿ —
â³äãàëóæåííÿ â³ä “Ë³âîáåðåæíî¿” òà ïîâ-

íîö³ííà Ïîä³ëüñüêî-Âèãóð³âñüêà. Íà ì³ñ-
öå ìàéáóòíüî¿ ñòàíö³¿ “Âóëèöÿ Ìèëîñëàâ-
ñüêà” ïðèáóâ ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé. Öÿ çóïèíêà áóäå ê³íöåâîþ.
Êð³ì íå¿, ç’ÿâèòüñÿ ùå îäèíàäöÿòü.

Ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ ïðî-
åêòó áóä³âíèöòâà ìåòðî Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé ï³äïèñàâ ï³ä áóðõëèâ³ îïëåñêè ì³ñöå-
âèõ æèòåë³â. Áóä³âíèöòâî ìàº ðîçïî÷àòè-
ñÿ ó ëèñòîïàä³ — ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ òåíäå-
ðó íà âèçíà÷åííÿ ï³äðÿäíèêà. À çàâåð-
øèòüñÿ âîíî ó 2011 ðîö³.

“Çàâäÿêè ðåêîðäíîìó áþäæåòó Êèºâà òà
â³äïîâ³äíîìó ô³íàíñóâàííþ òåìïè áóä³â-
íèöòâà ìåòðîïîë³òåíó çðîñëè ó 5 ðàç³â.
Óïåðøå çà îñòàíí³é ÷àñ ïðîòÿãîì ðîêó â³ä-
êðèþòü ÷îòèðè ñòàíö³¿ ìåòðî. Äëÿ ïîð³â-
íÿííÿ: çà 47 ðîê³â ñïîðóäæåíî 45 ñòàíö³é.
Âàæëèâî, ùî âàðò³ñòü ïðî¿çäó â ñòîëè÷í³é
ï³äçåìö³ íàéäåøåâøà â Óêðà¿í³ — 50 êî-
ï³éîê,— ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.—
Çàâòðà ìè â³äêðèâàòèìåìî “æèâå” ìåò-
ðî — ñòàíö³þ “×åðâîíèé õóò³ð”. À äî ê³í-
öÿ ðîêó çàïðàöþþòü “Äåì³¿âñüêà”, “Ãîëî-

ñ³¿âñüêà” òà “Âàñèëüê³âñüêà”. Ïðîöåñ áó-
ä³âíèöòâà òà ÿê³ñòü âèêîíàííÿ ðîá³ò êîí-
òðîëþâàòèìó îñîáèñòî”.

“Ïðîåêò ë³í³¿ áóâ ùå ó 2004 ðîö³. Àëå ñïî-
÷àòêó ìåòðî ïëàíóâàëè ïðîâåñòè ïî ïðîñïåê-
òó Ìàÿêîâñüêîãî. Ïîò³ì çóïèíèëèñÿ íà äå-
øåâøîìó âàð³àíò³, îñê³ëüêè òðàìâàé, ÿêèé
òóò õîäèòü, íå âèïðàâäàâ ñåáå, áî íå ìîæå
ïåðåâîçèòè òàêó ê³ëüê³ñòü ïàñàæèð³â”,— çà-
çíà÷èâ ïîòîìó íà÷àëüíèê ÊÏ “Êè¿âñüêèé
ìåòðîïîë³òåí” Ïåòðî Ì³ðîøíèêîâ. Á³ëüø
í³æ àëüòåðíàòèâîþ òðàìâàþ ñòàíå ë³í³ÿ ìåò-
ðîïîë³òåíó. Íåþ çìîæóòü êîðèñòóâàòèñÿ 40
òèñÿ÷ ïàñàæèð³â çà ãîäèíó. “Òîáòî òåîðåòè÷-
íî ìè ìîæåìî çà äåíü âèâåçòè ç ì³ñòà âñ³õ
ìåøêàíö³â Òðîºùèíè ³ ïîâåðíóòè ¿õ íà-
çàä”,— ïîæàðòóâàâ ïàí Ì³ðîøíèêîâ.

Ïðîåêò áóä³âíèöòâà Ïîä³ëüñüêî-Âèãóð³â-
ñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðî ö³ëêîì ðåàëüíèé, çàïåâ-
íèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äå-
íèñ Áàññ. Çà éîãî ñëîâàìè, îð³ºíòîâíà âàð-
ò³ñòü éîãî ñòàíîâèòü ìàéæå 8 ì³ëüÿðä³â ãðè-
âåíü. Âëàñíå, êð³ì ñòàíö³é, çâåäóòü ùå é
åëåêòðîäåïî “Òðîºùèíà” íà 250 âàãîí³â.

Çàãàëîì äî 2011 ðîêó â ñòîëèö³ â³äêðè-
þòü 18 ñòàíö³é ìåòðîïîë³òåíó, à äî 2012
ðîêó çàïëàíîâàíî ââåñòè â åêñïëóàòàö³þ
ñòàíö³þ “Ëüâ³âñüêà áðàìà” íà Ñèðåöüêî-
Ïå÷åðñüê³é ë³í³¿.

“ß äîáèðàþñÿ çâ³äñè äî öåíòðó ïîíàä
ãîäèíó,— ðîçïîâ³äàº ïåíñ³îíåðêà Òåòÿíà
Ñàïðèê³íà.— À ìîÿ äîíüêà ïðàöþº íà
Ñòàð³é Äàðíèö³. ¯é äîâîäèòüñÿ ¿õàòè äâî-
ìà òðàìâàÿìè, òîáòî âèòðà÷àòè íà äîðîãó
äâ³ ãîäèíè”.

ßê ñòâåðäæóº ì³ñüêà âëàäà, íîâà ë³í³ÿ
äàñòü çìîãó ìåøêàíöÿì Òðîºùèíè òà Âîñ-
êðåñåíêè ä³ñòàâàòèñÿ öåíòðó ì³ñòà ëèøå
çà 20 õâèëèí.

Ñòàðòó áóä³âíèöòâà ìåòðî íà Òðîºùèíó
çðàä³ëè íå ëèøå æèòåë³, à é ð³ºëòåðè. Âî-
íè ñòâåðäæóþòü, ùî ï³ñëÿ ïîë³ïøåííÿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ó ðàéîí³ ï³äâèùàòüñÿ ö³íè íà
íåðóõîì³ñòü. “Âàðò³ñòü æèòëà çðîñòå ùîíàé-
ìåíøå íà 15 â³äñîòê³â,— ïðîãíîçóº ñïåö³à-
ë³ñò ÀÍ “Ìîíîë³ò Òðåéä” ²ãîð ªâòóøåí-
êî.— Ö³íà ïî÷íå çì³íþâàòèñÿ, êîëè ëþäè
ïîáà÷àòü, ùî ñòàðòóþòü ðåàëüí³ ðîáîòè”
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Âøàíóâàëè ïàì’ÿòü
Âåëèêîãî Êîáçàðÿ

Öåðåìîí³ÿ ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî ïàì’ÿò-
íèêà Òàðàñîâ³ Øåâ÷åíêó â³äáóëàñÿ ó÷îðà ç
íàãîäè 147-¿ ð³÷íèö³ ïåðåïîõîâàííÿ ïîåòà â
Óêðà¿í³. Íàãàäàºìî, ùî Òàðàñ Øåâ÷åíêî ïî-
ìåð 10 áåðåçíÿ 1861 ðîêó. Ñïåðøó ò³ëî ïî-
êî¿ëîñÿ íà Ñìîëåíñüêîìó êëàäîâèù³ ó Ïå-
òåðáóðç³. Íà âèêîíàííÿ “Çàïîâ³òó” äîìîâè-
íó ïåðåâåçëè äî Êèºâà. Â³äñï³âóâàëè íåá³æ-
÷èêà ó öåðêâ³ Ð³çäâà Õðèñòîâîãî íà Ïîäîë³.
Çãîäîì òðóíó ïàðîïëàâîì äîñòàâèëè äî Êà-
íåâà. 22 òðàâíÿ 1961 ðîêó ïîåòà ïîõîâàëè íà
×åðíå÷³é ãîð³

Ñåìåðî ìèòö³â îòðèìàþòü
ïðåì³þ “Êè¿â”

Ñüîãîäí³ ó ÊÌÄÀ â³äçíà÷àòü êðàùèõ ä³-
ÿ÷³â êóëüòóðè. Íàãîðîäè î 12-é ãîäèí³ âðó-
÷àòèìå ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Ëàóðåàòà-
ìè ñòàëè ñåìåðî ìèòö³â. Ïðåì³þ ó ãàëóç³ òå-
àòðàëüíîãî ìèñòåöòâà ïðèñóäæåíî íàðîäíî-
ìó àðòèñòîâ³ Îñòàïó Ñòóïö³. ×åðåç çéîìêè ó
Ìîñêâ³ àêòîð íå çìîæå îòðèìàòè ¿¿ îñîáèñ-
òî. Íàãîðîäó ³ìåí³ Àðòåì³ÿ Âåäåëÿ âðó÷àòü
êîìïîçèòîðó Â³êòîðó Ñòåïóðêó. “Îáîâ’ÿçêî-
âî ïðè¿äó íà âðó÷åííÿ. Ïðåì³ÿ “Êè¿â” — äó-
æå ïî÷åñíà, à ³ì’ÿ Àðòåì³ÿ Âåäåëÿ äëÿ ìåíå
ñâÿòå”, — çðàä³â êîìïîçèòîð

Приміт а: номері “Хрещати а” № 89 за 22 травня

на ст.2 прип стилися технічної помил и. Станцію метро

“К ренівсь а” слід читати я “Голосіївсь а”.

Íîâà äîðîãà âäâ³÷³ ðîçâàíòàæèòü
Ïîâ³òðîôëîòñüêèé øëÿõîïðîâ³ä
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Паралельно з ре онстр цією
лінії швид існо о трамвая вчора
рочисто від рили понад іло-
метровий відтино нової доро и,
я а з'єднала в лиці Жилянсь з
Борща івсь ою. Завдя и цьом
вдалося наполовин розванта-
жити від автіво Повітрофлот-
сь ий шляхопровід та на 12% —
проспе т Перемо и. Доро а ра-
зом із трот арами та інженерни-
ми мережами обійшлася міст в
4 млн рн. Протя ом доби ма іс-
траль проп с атиме понад 50
тис. машин.

Ïîâíèì õîäîì òðèâàº ó ñòîëèö³ ðå-
êîíñòðóêö³ÿ ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ.
Ðîáîòà êèïèòü ó ð³çíèõ êóòî÷êàõ: ÿê ó
ðàéîí³ ïëîù³ Ïåðåìîãè, òàê ³ ç ïðîòè-
ëåæíîãî íàïðÿìêó. Â÷îðà ïî-ñóñ³äñòâó
³ç “çàë³çíè÷íîþ” ìàã³ñòðàëëþ çàïóñòè-
ëè çáóäîâàíó àâòîìîá³ëüíó. Â³äòåïåð âî-
ä³¿ áåç îñîáëèâèõ ïðîáëåì çìîæóòü äî-
¿õàòè ç öåíòðó ñòîëèö³ äî Áîðùàã³âêè.
Øâèäêîìó ïåðåñóâàííþ àâò³âîê ñïðè-
ÿòèìå íîâèé ïîíàä ê³ëîìåòðîâèé â³äòè-
íîê, ÿêèé ñïîëó÷èâ âóëèöþ Æèëÿíñüêó
ç Áîðùàã³âñüêîþ. Ðàçîì ³ç êè¿âàâòîäî-
ð³âöÿìè òà êè¿âïàñòðàíñ³âöÿìè â óðî-
÷èñòîìó â³äêðèòò³ ì³í³-ìàã³ñòðàë³ âçÿâ
ó÷àñòü ³ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ.

Çà éîãî ñëîâàìè, çàâäÿêè íîâ³é äîðîç³
âîä³ÿì íå ïîòð³áíî áóäå çà¿æäæàòè íà
Ïîâ³òðîôëîòñüêèé ì³ñò òà ïîäîâãó ïðî-
ñòîþâàòè â ïðîáêàõ íà ïðîñïåêò³ Ïåðå-
ìîãè. “Â³äòàê ìàéæå íà 50 % çìåíøèòü-
ñÿ ê³ëüê³ñòü çàòîð³â íà ñàìîìó øëÿõîï-
ðîâîä³ òà íà 12 % íà ïðîñïåêò³ Ïåðåìî-
ãè. Äî òîãî æ îäíîñòîðîíí³ âóëèö³ Ñàê-
ñàãàíñüêîãî ³ Æèëÿíñüêà â³äòåïåð çàïðà-

öþþòü ó ïîâíîö³ííîìó ðåæèì³,— çàçíà-
÷èâ â³í.— Äî ñëîâà, íîâà àâòîìàã³ñòðàëü
º ÷àñòèíîþ ðåêîíñòðóêö³¿ ë³í³¿ øâèäê³ñ-
íîãî òðàìâàþ, ÿêó ìàþòü çäàòè â åêñïëó-
àòàö³þ äî ê³íöÿ íèí³øíüîãî ðîêó. Áåç-
øóìíèìè ðåéêàìè ðóõàòèìóòüñÿ âàãîíè
íîâîãî çðàçêà, êîòð³ ïåðåâîçèòèìóòü óä-
â³÷³ á³ëüøå ïàñàæèð³â, í³æ ðàí³øå. Òîá-
òî öå áóäå àíàëîã íàçåìíîãî ìåòðî. Ðå-
êîíñòðóêö³ÿ ë³í³¿ ðàçîì ³ç çàêóïêîþ íî-
âèõ òðàìâà¿â îá³éäåòüñÿ â 200 ìëí ãðí”.

Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÊÊ “Êè¿âàâòî-
äîð” Ãåîðã³é Ãë³íñüêèé äîäàâ, ùî õî÷à
ìàã³ñòðàëü ³ â³äêðèëè äëÿ ðóõó, ïðîòÿãîì
ì³ñÿöÿ òàì ùå äîðîáëÿòèìóòü òðîòóàðí³
äîð³æêè, âñòàíîâëþâàòèìóòü ïàðêàí òà
îáëàøòóþòü òåðèòîð³þ. “Âðàõîâóþ÷è íà-
ãàëüíó ïîòðåáó â ö³é äîðîç³, ðóõ íà í³é
âèð³øèëè â³äêðèòè çíà÷íî ðàí³øå â³ä çà-
ïëàíîâàíîãî,— çàçíà÷èâ â³í.— Â³äòàê âî-
ä³¿ çìîæóòü çíà÷íî çàîùàäèòè ÷àñ, ïàëü-

íå, åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè. Àäæå ïðî-
ïóñêíà çäàòí³ñòü ìàã³ñòðàë³ — ïîíàä 50
òèñ. àâòî íà äîáó. ¯¿ âàðò³ñòü îö³íþþòü â
4 ìëí ãðí ðàçîì ³ç òðîòóàðàìè òà ³íæå-
íåðíèìè êîìóí³êàö³ÿìè”.

Ñòàðøèé ³íñïåêòîð Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ÄÀ²
Þð³é Êðàâ÷óê ââàæàº, ùî íîâà äîðîãà
íå ëèøå ðîçâàíòàæèòü Ïîâ³òðîôëîòñüêèé
ì³ñò, à é çíà÷íî çìåíøèòü âåëèêó ê³ëü-
ê³ñòü ÄÒÏ â öüîìó ðàéîí³.

Ñïîäîáàëàñÿ ðîáîòà é âîä³ÿì. Îäíèì
³ç ïåðøèõ íîâîþ äîðîãîþ ïðî¿õàâ âîä³é
“àâàð³éíî¿” Ãàçåë³ Â³êòîð Ïàí÷åíêî. Êà-
æå, ùî âèïàäêîâî äîâ³äàâñÿ ïðî ¿¿ â³ä-
êðèòòÿ, îäíàê òåïåð ïîñò³éíî êîðèñòóâà-
òèìåòüñÿ öèì çðó÷íèì ³ íåçàâàíòàæåíèì
ìàøèíàìè øëÿõîì. “Äîðîãà ñóòòºâî ðîç-
âàíòàæèòü ïðî¿çä ³ç âóëèö³ Æèëÿíñüêî¿ â
íàïðÿìêó Ê³ëüöåâî¿ äîðîãè. Òà é ÷àñ ó äî-
ðîç³ çíà÷íî ñêîðîòèòüñÿ”, — ðàä³º âîä³é
“Ëàíîñà” Àíàòîë³é Øâèäåíêî

Íà ïðîñïåêò³ Ïåðåìîãè çíèêíóòü çàòîðè
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Перший заст пни олови КМДА Денис Басс розповідає водіям, нас іль и с оротиться шлях
із Борща ів и до центр міста після зап с ново о відтин доро и
біля Повітрофлотсь о о проспе т

Ó÷îðà ïðàö³âíèêè ðàéîííèõ ïóáë³÷íèõ
á³áë³îòåê âèð³øóâàëè, ÿê ñòâîðèòè íà-
ëåæí³ óìîâè äëÿ ëþäåé ç îñîáëèâèìè ïî-
òðåáàìè, ÿê³ êîðèñòóþòüñÿ ì³ñüêèì êíè-
ãîôîíäîì. “Íà ñüîãîäí³ ìè ìàºìî äóæå
âåëèêó ïðîáëåìó, àäæå ³íâàë³äè íå ìî-
æóòü â³äâ³äóâàòè á³áë³îòåêè. Ö³ çàêëàäè íå
îñíàùåí³ ñïåö³àëüíèìè ñõîäàìè ç ï³ä-
éîìíèêàìè òà òóàëåòàìè”,— êàæå äèðåê-
òîð á³áë³îòåêè ³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè Ëþä-
ìèëà Êîâàëü÷óê.

²ç 138 ñòîëè÷íèõ á³áë³îòåê ëèøå ó 19 º
ïàíäóñè. ²íòåðíåòîì ìîæíà êîðèñòóâà-

òèñÿ ó 23. Òàì º åëåêòðîíí³ âàð³àíòè êíèã.
ª òàêîæ ³ àóä³îâèäàííÿ, ÿê³ ìîæíà áðà-
òè íà àáîíåìåíò.

Êîæíà á³áë³îòåêà ìàº ðåºñòð ³íâàë³ä³â.
Âîëîíòåðè äî íèõ ïåð³îäè÷íî òåëåôîíó-
þòü ³ çàïèòóþòü, ÿêó êíèæêó ïðèíåñòè.
“Ìåí³ äóæå ïîäîáàºòüñÿ ³äåÿ ïðî äîñòàâ-
êó êíèæîê äîäîìó. ×èòàþ ÿ áàãàòî, ðà-
í³øå ÷àñòî â³äâ³äóâàâ á³áë³îòåêó. Òåïåð,
êîëè õîäèòè íå ìîæó, ðàäèé, ùî ÷àñòî
îòðèìóþ ë³òåðàòóðó”,— ðîçïîâ³â Ìàðàò
Âîëüñüêèé.

Íåçðÿ÷³ êèÿíè ìîæóòü êîðèñòóâàòèñÿ

ëèøå îäí³ºþ êíèãîçá³ðíå. Âîíà ìàº ñïå-
ö³àëüí³ òåõí³÷íå îáëàäíàííÿ òà ïðîãðàìè,
ÿê³ îçâó÷óþòü íàïèñàíå. “Íèí³ â³äòâîðþ-
þòü ãîëîñîì õóäîæí³ òâîðè. Ïðîãðàìíå
çàáåçïå÷åííÿ ìè çàìîâëÿºìî ó àìåðèêàí-
ñüêèõ ô³ðìàõ. Ïîòð³áíî ñïðîñòèòè ñèñ-
òåìó ïðîäàæó òàêèõ ðåàá³ë³òàö³éíèõ ïðî-
ãðàì, àáè êîæíà á³áë³îòåêà ìàëà çìîãó
çàïðîâàäèòè ¿õ”,— ñêàçàâ ïðåçèäåíò ìî-
ëîä³æíî¿ îðãàí³çàö³¿ ³íâàë³ä³â çîðó Ãåííà-
ä³é Åâñåâ’ºâ.

Çà ï³äñóìêîì ä³àëîãó ôàõ³âö³ çðîáèëè
òàêèé âèñíîâîê: àáè ðåàëüíî äîïîìîãòè
ëþäÿì ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè, ïîòð³á-
íî çì³íþâàòè ³íôðàñòðóêòóðó ì³ñòà. Ïî-
äáàòè ïðî ñïåö³àëüí³ òðàíñïîðòí³ çàñîáè,
ñïîðóäèòè ïðèì³ùåííÿ ç øèðîêèìè êî-
ðèäîðàìè òà ë³ôòàìè, ïàíäóñàìè òà â³ä-
ïîâ³äíèìè òóàëåòàìè. “Ó ïîòî÷íîìó ðî-
ö³ íà ñôåðó ïîë³ïøåííÿ óìîâ äëÿ ³íâà-
ë³ä³â ì³ñüêîþ ïðîãðàìîþ “Òóðáîòà” ïå-
ðåäáà÷åíî ì³ëüÿðä ãðèâåíü. Óæå ñòâîðå-
íî òðàíñïîðòíó ñëóæáó äëÿ òàêèõ ëþäåé,
íàñòóïíîãî ðîêó â³äêðèþòü öåíòð äëÿ ðå-
àá³ë³òàö³¿ ³íâàë³ä³â, ðîçðîáëåíî ñïåö³àëü-
í³ ïðîãðàìè”, — ïîÿñíèëà çàñòóïíèê íà-
÷àëüíèêà ÃÓ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñå-
ëåííÿ Ñâ³òëàíà Óñòèìîâà

Äëÿ ëþäåé ç îñîáëèâèìè
ïîòðåáàìè âèïóñòÿòü
á³ëüøå àóä³îêíèæîê
Äëÿ ïîë³ïøåííÿ óìîâ êîðèñòóâàííÿ á³áë³îòåêàìè 
äëÿ ³íâàë³ä³â âèë³ëèëè ì³ëüÿðä ãðèâåíü
Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У столичній бібліотеці імені Лесі У раїн и об оворили, я поліпшити
мови орист вання ни офондом міста для людей з особливими
потребами. Фахівці дійшли виснов , що для цьо о потрібно ба ато
що змінити в інфрастр т рі міста, насамперед розширити доро и,
зробити панд си для інвалідних віз ів, облашт вати спеціальні ліф-
ти та т алети. У місь ом бюджеті на це передбачено мільярд ри-
вень. Корист вачі бібліоте плани влади підтрим ють та че ають
найшвидшо о їх запровадження. Їм та ож подобається посл а
"Книж а додом ".

Ïðèâ³òàííÿ 
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî 
ãîëîâè Ëåîí³äà 
×åðíîâåöüêîãî 
ç Äíåì Êèºâà

Äîðîã³ ìî¿ êèÿíè!

Ñåðäå÷íî â³òàþ âàñ ç âåëèêèì ñâÿòîì, ÿêå
äîðîãå êîæíîìó ç íàñ,— ç Äíåì Êèºâà!

Íàì óñ³ì âèïàëî âåëèêå ùàñòÿ — æèòè é
ïðàöþâàòè â òàêîìó ïðåêðàñíîìó ³ äèâîâèæ-
íîìó ì³ñò³, äå êîæåí êàì³íü, êîæåí ñàíòèìåòð
áðóê³âêè äèõàº ³ñòîð³ºþ. Ñòîë³òòÿìè âîëåëþá-
íà êè¿âñüêà ãðîìàäà ñòâîðþâàëà öþ âåëè÷íó
êðàñó âñóïåðå÷ óñ³ì òèì, õòî íàìàãàâñÿ íà-
â’ÿçàòè ¿é ñâîþ âîëþ ³ ïîðóøèòè ñàìîáóòí³é
æèòòºâèé óñòð³é.

ß çíàþ, â Êèºâ³ æèâóòü àáñîëþòíî óí³êàëü-
í³ ëþäè — äîáð³, ùèð³, ÷óéí³ òà ïðàöåëþáí³.
Ñàìå âàøå òåðï³ííÿ, âàøà ïðàöÿ, âàøà ëþáîâ
äî ñòîëèö³ ðîáëÿòü éîãî îäíèì ³ç íàéá³ëüøèõ
öåíòð³â ñâ³òîâî¿ öèâ³ë³çàö³¿.

Ìè ïî ïðàâó ïèøàºìîñÿ íàøèì ïðåêðàñíèì
ì³ñòîì — éîãî ñëàâíîþ ³ñòîð³ºþ, ñó÷àñíèìè
äîñÿãíåííÿìè, â³ðèìî â éîãî âåëèêå ìàéáóò-
íº. Õî÷à ó áóäü-ÿêî¿ âåëè÷³ º ñâ³é çâîðîòíèé
á³ê. Áàãàòñòâî òà êðàñà Êèºâà çàâæäè ïðèâàá-
ëþâàëè ñþäè ïîë³òèê³â, ÿêèì áàéäóæà äîëÿ
ì³ñòà ³ éîãî æèòåë³â, àëå ÿêèì äóæå õî÷åòüñÿ
ïðèâëàñíèòè ñòâîðåíå ÷óæîþ ïðàöåþ. Ç ÷àñ³â
òàòàðî-ìîíãîëüñêîãî ³ãà íàøèì ïðåäêàì íå
ðàç äîâîäèëîñÿ äàâàòè â³äñ³÷ òèì, õòî ïîñÿãàâ
íà áàãàòñòâà íàøîãî ì³ñòà ³ ñïîê³é éîãî æèòå-
ë³â. ² çàâæäè öå âäàâàëîñÿ!

Âïåâíåíèé, ùî ìè, íèí³øí³ êèÿíè, çðîáè-
ìî âñå, ùîá çàõèñòèòè íàãðîìàäæåí³ çà áàãà-
òîâ³êîâó ³ñòîð³þ äóõîâí³ òà ìàòåð³àëüí³ ñêàð-
áè, çáåð³ãøè òà ïðèìíîæèâøè ¿õ äëÿ íàñòóï-
íèõ ïîêîë³íü.

ß õî÷ó, ùîá öåé äåíü ñòàâ ñïðàâæí³ì Äíåì
Ïåðåìîãè êèÿí íàä óñ³ì, ùî ñüîãîäí³ çàâàæàº
íàì ñïîê³éíî äèõàòè, ðàä³òè æèòòþ, âèõîâó-
âàòè ä³òåé ³ îíóê³â, òâîðèòè äîáðî é êðàñó!
Ùîá ó íàñòóïíèé ð³ê ³ñòîð³¿ Êèºâà ìè âñòó-
ïèëè ç íîâèìè ñèëàìè, íîâîþ åíåðã³ºþ ³ â³-
ðîþ â òîðæåñòâî ñïðàâåäëèâîñò³.

Áàæàþ âàì, äîðîã³ êèÿíè, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,
ùàñòÿ òà ëþáîâ³!

Õàé ìèð, äîáðî é áëàãîïîëó÷÷ÿ áóäóòü ó
êîæí³é êè¿âñüê³é ñ³ì’¿!

Óñï³õ³â ³ äîñÿãíåíü ó âñ³õ ñïðàâàõ â ³ì’ÿ ïðî-
öâ³òàííÿ íàøîãî óëþáëåíîãî ì³ñòà!

Ç³ ñâÿòîì, äîðîã³ ìî¿ êèÿíè! Ç³ ñâÿòîì,
Êè¿â!

Київсь ий місь ий олова
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ
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Âèíåñåííÿ áþëåòåíÿ
êîøòóâàòèìå 3-õ ðîê³â
ïîçáàâëåííÿ âîë³

Ïðîêóðàòóðà Êèºâà â³äêðèëà 6 êðèì³íàëü-
íèõ ñïðàâ ïðîòè ïîðóøíèê³â âèáîð÷îãî çà-
êîíîäàâñòâà. Ïðî öå â÷îðà ðîçïîâ³ëè æóð-
íàë³ñòàì ñòîëè÷íèé ïðîêóðîð ªâãåí Áëà-
æ³âñüêèé òà íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ÑÁÓ â ì³ñò³ Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³
Âàñèëü Ãðèöàê. Óñ³ ñïðàâè ñòîñóþòüñÿ ï³ä-
êóïó âèáîðö³â ïåðåâàæíî ïðåäñòàâíèêàìè
Áëîêó Þë³¿ Òèìîøåíêî, Ïàðò³¿ ðåã³îí³â,
Áëîê³â Âîëîäèìèðà Ëèòâèíà òà Â³òàë³ÿ
Êëè÷êà. Çà ñëîâàìè ïàíà Ãðèöàêà, ÑÁÓ òà-
êîæ ïðèïèíèëà ðîáîòó íåëåãàëüíî¿ ì³í³-äðó-
êàðí³, íà ÿê³é âèãîòîâëÿëè ïðîäóêö³þ, ñïðÿ-
ìîâàíó ïðîòè îäíîãî ç êàíäèäàò³â íà ïîñà-
äó ñòîëè÷íîãî ìåðà. À ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ çàô³êñîâàíî ðîçïîâñþäæåííÿ ëèñò³-
âîê ³ç çàêëèêàìè äî çðèâó âèáîð³â òà ³í-
ñòðóêö³ÿìè, ÿêèì ÷èíîì ïîøêîäæóâàòè áþ-
ëåòåí³ òà óðíè ñîëÿíîþ êèñëîòîþ. Ïðîêó-
ðîð Êèºâà çàêëèêàâ âèáîðö³â íå ïåðåäàâà-
òè áþëåòåí³ ³íø³é îñîá³ òà íå çíèùóâàòè ¿õ,
îñê³ëüêè çà öå ïåðåäáà÷åíî êðèì³íàëüíó â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü òà óâ’ÿçíåííÿ äî òðüîõ ðîê³â.
Ïîçáàâëåííÿ âîë³ ÷åêàº ³ òèõ, õòî çàõî÷å
ñïàëèòè àáî ïîøêîäèòè âèáîð÷ó óðíó. Àáè
âèáîðè ïðîéøëè ñïîê³éíî, 25 òðàâíÿ ó Êè-
ºâ³ ïðàöþâàòèìóòü ñë³ä÷î-îïåðàòèâí³ ãðóïè
øâèäêîãî ðåàãóâàííÿ ì³ë³ö³¿, ÑÁÓ òà ïðî-
êóðàòóðè

Â³êòîðà Ïèëèïèøèíà
ïðîñÿòü íå êðèâäèòè
ñèð³ò

Ó÷îðà îñâ³òÿíè òà âèïóñêíèêè øê³ë-³í-
òåðíàò³â ¹ 3 òà 23 ï³êåòóâàëè Øåâ÷åíê³â-
ñüêó ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³þ. Âîíè âèìàãàëè
íå çíèùóâàòè ³íòåðíàò ¹ 3, ÿêèé çíàõî-
äèòüñÿ íà âóëèö³ Ñàëþòí³é. Çàñòóïíèê ãî-
ëîâè îï³êóíñüêî¿ ðàäè ïðè íàóêîâîìó öåí-
òð³ îáäàðîâàíèõ ä³òåé-ñèð³ò Í³íà Ôåäîðîâà
ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó”, ùî íà òåðèòîð³¿ ³í-
òåðíàòó — à öå ìàéæå 8 ãåêòàð³â çåìë³ —
çáèðàþòüñÿ çâåñòè åë³òí³ âèñîòêè. Òàêèì
÷èíîì ðàéîííà âëàäà çíåâàæàº Óêàç Ïðå-
çèäåíòà Â³êòîðà Þùåíêà â³ä 20 áåðåçíÿ
2008 ðîêó “Ïðî äîäàòêîâ³ çàõîäè ùîäî ï³ä-
âèùåííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè Óêðà¿íè”, â ÿêîìó
éäåòüñÿ ïðî ñòâîðåííÿ íà áàç³ øê³ë-³íòåð-
íàò³â ¹ 3 òà 23 åêñïåðèìåíòàëüíîãî çàãàëü-
íîîñâ³òíüîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó äëÿ îá-
äàðîâàíèõ ä³òåé-ñèð³ò. Àëå ñàìå öèõ ñèð³ò
òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêî¿ îï³êè,
Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéðàäà íà ÷îë³ ç Â³êòîðîì
Ïèëèïèøèíèì, êîòðèé áàëîòóºòüñÿ â ìåðè
ñòîëèö³, ïëàíóº ïåðåñåëèòè äî ²ðïåíÿ. Íè-
í³ ä³òåé ç ³íòåðíàòó ïðàêòè÷íî ðîç³ãíàëè.
Çàëèøèëîñÿ ëèøå 46 âèõîâàíö³â. Çà ñëîâà-
ìè ïàí³ Ôåäîðîâî¿, ñèðîòè ìîæóòü âòðàòè-
òè íå ëèøå ñòîëè÷íó ïðîïèñêó òà ñîö³àëü-
í³ ï³ëüãè, ÿêèìè âîíè êîðèñòóþòüñÿ â Êè-
ºâ³, à é äîñòóï äî ÿê³ñíî¿ îñâ³òè. Äî òîãî æ
²ðï³íü íåáëàãîïîëó÷íèé ó ïëàí³ ïîøèðåí-
íÿ íàðêîòèê³â ñåðåä ìîëîä³. Òîìó â³äïðàâ-
ëÿòè òóäè ä³òåé, ÿê³ ³ òàê ïîçáàâëåí³ áàòü-
ê³âñüêîãî äîãëÿäó, âêðàé íåáåçïå÷íî

Êàáì³í çâèíóâà÷óþòü 
ó ïîêóïö³ ãîëîñ³â

Íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè â³ä Ïàðò³¿ ðå-
ã³îí³â ²ííà Áîãîñëîâñüêà ââàæàº, ùî óðÿä
âèêîðèñòîâóº àäì³íðåñóðñ ï³ä ÷àñ âèáîð÷î¿
êàìïàí³¿ â Êèºâ³. Ïðî öå âîíà çàÿâèëà ó÷î-
ðà ï³ä ÷àñ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿. “Â ðàìêàõ ðå-
àë³çàö³¿ âëàñíî¿ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿ â Êèºâ³
çà ðàõóíîê áþäæåòíèõ êîøò³â óðÿä óõâàëèâ
áåçïðåöåäåíòíå ðîçïîðÿäæåííÿ “Ïðî ìà-
òåð³àëüíå çàîõî÷åííÿ â 2008 ðîö³ îêðåìèõ
êàòåãîð³é ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ çàë³ç-
íè÷íîãî òðàíñïîðòó, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ â Êè-
ºâ³”. Öèì ðîçïîðÿäæåííÿì óðÿä ïðÿìî êó-
ïóº ãîëîñè êè¿âñüêèõ çàë³çíè÷íèê³â, êèäà-
þ÷è ÷åðãîâèé âèêëèê çàêîíó ³ ìîðàë³, à òà-
êîæ çàë³çíè÷íèêàì ³íøèõ ðåã³îí³â”,— çà-
ÿâèëà ïàí³ Áîãîñëîâñüêà. “Òàê³ ä³¿ óðÿäó º
íå ëèøå ï³äêóïîì âèáîðö³â, à é â³äâåðòîþ
áðåõíåþ íà çðàçîê îá³öÿíîê âèïëàòèòè 132
ìëðä ãðí çàîùàäæåíü ãðîìàäÿí çà äâà ðî-
êè ³ ñêàñóâàòè ïðèçîâ â àðì³þ ç 1 ñ³÷íÿ
2008 ðîêó”,— êîíñòàòóâàëà íàðîäíèé äåïó-
òàò
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“Çåëåíèé” ïîâåðíåòüñÿ
Â óìîâàõ åêîíîì³÷íî¿ êðèçè â Óêðà¿í³ êóðñ äîëàðà 
íå ìîæå ïàäàòè äîâãî

Êóðñ 5,05 ãðèâí³ çà äîëàð, ÿêèé ïðî-
òðèìàâñÿ ç 2005 ðîêó, â÷îðà âîëüîâèì
ð³øåííÿì Íàöáàíêó áóëî ï³äíÿòî äî
4,85. ² òàê ñàìî âîëüîâèì ð³øåííÿì Ðà-
äè ÍÁÓ éîãî ïîâåðíóëè íàçàä. Ïðîòå
î÷³êóâàòè, ùî âàëþòíèé ðèíîê ïîñëó-
õàºòüñÿ áàíê³ð³â ³ îäðàçó ïîâåðíåòüñÿ äî
ð³âíÿ õî÷à á ï’ÿòü ãðèâåíü çà äîëàð, íå
âàðòî. Íàñïðàâä³, ï³äâèùèâøè êóðñ
ãðèâí³ äî 4,85, Íàöáàíê ëèøå íàáëèçèâ
îô³ö³éíèé êóðñ äî êóðñó ì³æáàíê³âñüêî-
ãî âàëþòíîãî ðèíêó, ÿêèé ïðîòÿãîì
îñòàíí³õ äí³â ïàäàâ íàâ³òü íèæ÷å â³ä 4,5
ãðèâí³ çà äîëàð. “Öå ëèøå ïðèâåäåííÿ ó
â³äïîâ³äí³ñòü îô³ö³éíîãî êóðñó òà êóðñó,
ÿêèé ñêëàâñÿ ïðîòÿãîì îñòàííüîãî ÷àñó
íà ì³æáàíê³âñüêîìó ðèíêó. Çà öèì º ïåâ-
í³ åêîíîì³÷í³ ïðè÷èíè, êîòð³ ìîæóòü íàì
ïîäîáàòèñÿ àáî íå ïîäîáàòèñÿ, àëå ðàíî
÷è ï³çíî âîíè ìàëè ïðèçâåñòè äî îô³ö³é-
íî¿ ðåâàëüâàö³¿ ãðèâí³”,— ðîçïîâ³â “Õðå-
ùàòèêó” åêîíîì³ñò ²ãîð Áóðàêîâñüêèé.

Ïðî òå, ùî ãðèâíÿ êîëèñü ìàëà áóòè
“â³äâ’ÿçàíà” â³ä äîëàðà, ãîâîðèëè âæå
äàâíî. Ïðè÷îìó ï³ñëÿ ïàä³ííÿ äîëàðà â³ä-
íîñíî ºâðî ïîòðåáà â ðåâàëüâàö³¿ ãðèâí³
íà÷åáòî ñòàëà ùå î÷åâèäí³øîþ. Àäæå çà-
íèæåíèé êóðñ íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè ïðè-
çâîäèâ äî ïîñò³éíîãî çäîðîæ÷àííÿ ³ì-
ïîðòíèõ òîâàð³â, “³ìïîðòóþ÷è” â Óêðà-
¿íó ³íôëÿö³þ. Îäíàê íèí³øíº ïàä³ííÿ
êóðñó äîëàðà ìàº âæå íå ñò³ëüêè åêîíî-
ì³÷íå, ñê³ëüêè àäì³í³ñòðàòèâíå ï³ä´ðóí-
òÿ. “Àíòè³íôëÿö³éí³” çàõîäè, ÿê³ íèí³ø-
í³é óðÿä òà Íàöáàíê ðîçóì³þòü ÿê øòó÷-
íå îáìåæåííÿ ê³ëüêîñò³ óêðà¿íñüêèõ ãðî-
øåé íà ðèíêó, ïðèçâåëè äî çíà÷íîãî äå-
ô³öèòó íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè. Çà îñòàíí³
òèæí³ äåô³öèò ãðèâí³ ó áàíê³âñüê³é ñèñ-
òåì³ äîñÿã àïîãåþ, ñïðîâîêóâàâøè çðîñ-
òàííÿ ñòàâîê ïî êðåäèòàõ òà íàâ³òü òèì-
÷àñîâå ïðèïèíåííÿ êðåäèòóâàííÿ äåÿêè-

ìè áàíêàìè. Òîáòî ÿêáè Íàöáàíê øòó÷-
íî íå îáìåæèâ ê³ëüê³ñòü ãðèâí³ íà ðèí-
êó, åêîíîì³÷íî¿ ïîòðåáè ó ðåâàëüâàö³¿
ìîãëî á ³ íå âèíèêíóòè. Àáî êóðñ äîëà-
ðà âïàâ áè íå òàê ñèëüíî. Íàðàç³ æ ó ïðî-
ãðàø³ â³ä ñëàáêîãî äîëàðà çàëèøàþòüñÿ
ò³ êèÿíè, ÿê³ âçÿëè äîâãîñòðîêîâèé êðå-
äèò ó íàö³îíàëüí³é âàëþò³. Õî÷à, ÿê ïå-
ðåêîíóþòü “Õðåùàòèê” åêîíîì³ñòè, ¿ì
âïàäàòè ó â³ä÷àé çàðàíî. Àäæå ñèëüíà
ãðèâíÿ ìîæå çíîâó ñòàòè ñëàáêîþ âæå çà
ï³âðîêó.

Çðîñòàííÿ êóðñó ãðèâí³ íåîäì³ííî
ïðèçâåäå äî ïîäîðîæ÷àííÿ óêðà¿íñüêèõ
òîâàð³â íà çîâí³øíüîìó ðèíêó. Â óìî-
âàõ, êîëè ñàëüäî òîðãîâåëüíîãî áàëàíñó
â Óêðà¿í³ âæå òðèâàëèé ÷àñ º íåãàòèâ-
íèì, éîãî ïîäàëüøå ïîã³ðøåííÿ âðåø-
ò³-ðåøò ïðèçâåäå äî äåô³öèòó âàëþòè â
êðà¿í³. Òîáòî äî ¿¿ çäîðîæ÷àííÿ. Òèì÷à-
ñîâèé âèãðàø, ïîâ’ÿçàíèé ³ç ïåâíèì çäå-
øåâëåííÿì ³ìïîðòíèõ òîâàð³â, îáåðíåòü-
ñÿ ÷èìàëèìè âòðàòàìè ó ìàéáóòíüîìó.
Ïðèíàéìí³ òàê ââàæàº äèðåêòîð ²íñòè-
òóòó ñâ³òîâî¿ åêîíîì³êè òà ì³æíàðîäíèõ
â³äíîñèí ÍÀÍ Óêðà¿íè Þð³é Ïàõîìîâ:
“Ðåâàëüâàö³ÿ ãðèâí³ — öå óäàð ó íàé-
óðàçëèâ³øå ì³ñöå óêðà¿íñüêî¿ åêîíîì³-
êè. Àäæå Óêðà¿íà æèâå çà ðàõóíîê åêñ-
ïîðòó. Ïðèíàéìí³ ïîêè ùî, ÷åðåç íå-
ðîçâèíóò³ âèñîê³ òåõíîëîã³¿. Ìè æèâåìî
çà ðàõóíîê íèçüêèõ òåõíîëîã³é, êîðèñ-
òóºìîñü òèì, ùî êîìóñü ïîòð³áí³ íàø³
ìåòàë ³ õ³ì³ÿ. Äåâàëüâàö³ÿ äîëàðà ³ ðå-
âàëüâàö³ÿ ãðèâí³ — öå óäàð ïî åêñïîð-
òó. ßêùî ùå âðàõóâàòè, ùî ï³äêðàäàþ-
òüñÿ ²íä³ÿ ³ Êèòàé, òî öå îçíà÷àº, ùî
óäàðó ñë³ä î÷³êóâàòè ç äâîõ áîê³â. ² âè-
òðèìàòè éîãî ñêëàäíî. Êèòàé óæå íàñ
âèò³ñíèâ ç³ ñâîãî ðèíêó. Òîáòî âæå çàâ-
äàâ íàì óäàðó. Òåïåð â³í âèò³ñíÿòèìå
íàñ ç ³íøèõ ðèíê³â, çàêèäàòèìå äåøåâèì

ìåòàëîì ªâðîïó. Ôàêòè÷íî ìè â³äêðè-
âàºìî äëÿ íàøèõ êîíêóðåíò³â äîäàòêîâ³
ðèíêè”. Ïîãîäæóºòüñÿ ç íèì ³ åêîíî-
ì³ñò, êîëèøí³é íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà-
¿íè Âîëîäèìèð Ïèëèï÷óê. Â³í ââàæàº,
ùî ìîæëèâà ðåâàëüâàö³ÿ ãðèâí³ ìàòèìå
ïîçèòèâí³ íàñë³äêè ëèøå ï³âðîêó, àëå
ïîò³ì ïîâòîðèòüñÿ ñèòóàö³ÿ, ÿêó âæå
ïðîõîäèëè êðà¿íè ªâðîçîíè — òàì çäî-
ðîæ÷àííÿ ºâðî ñïðè÷èíèëî ïàä³ííÿ ð³â-
íÿ åêñïîðòó, ³ ºâðîïåéñüê³ òîâàðè ñòàëè
íåêîíêóðåíòîçäàòíèìè íà ñâ³òîâîìó
ðèíêó. Âðåøò³-ðåøò ºâðîïåéö³ ä³ñòàëè
áåçðîá³òòÿ òà ñòàãíàö³þ åêîíîì³êè.

Íèí³øí³é óðÿä ï³âðîêó, ñõîæå, ö³ëêîì
âëàøòîâóþòü. Àäæå òàê äîâãî Þë³ÿ Òè-
ìîøåíêî ó ïðåì’ºðñüêîìó êð³ñë³ íàâðÿä
÷è âèñèäèòü, à ïîêè ùî íå ïðîòè îòðè-
ìàòè ïåâí³ “äèâ³äåíäè”. Îäíî÷àñíî ç³
âñòóïîì äî ÑÎÒ ó êîðîòêîñòðîêîâ³é ïåð-
ñïåêòèâ³ ðåâàëüâàö³ÿ ãðèâí³ çäàòíà âïëè-
íóòè íà ³íôëÿö³éí³ ïðîöåñè, çàãàëüìó-
âàâøè çðîñòàííÿ ö³í. Òîáòî óðÿä çìîæå
â³äçâ³òóâàòè ïðî óñï³õè ó áîðîòüá³ ç ³í-
ôëÿö³ºþ. Äî òîãî æ á³ëüø³ñòü ñïîíñîð³â
ÁÞÒ º ³ìïîðòåðàìè, òîæ âîíè â³ä äîðî-
ãî¿ ãðèâí³ ëèøå âèãðàþòü, áî öå äàñòü
çìîãó ïîïîâíèòè ïàðò³éíó êàñó íàïåðå-
äîäí³ ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â. Òå, ùî
óêðà¿íñüê³ åêñïîðòåðè, ÿê³ çäåá³ëüøîãî
ï³äòðèìóþòü Ïàðò³þ ðåã³îí³â, çàçíàâàòè-
ìóòü âòðàò, áóäå ùå îäíèì äîäàòêîâèì
ïëþñîì äëÿ ÁÞÒ — ç á³äíèì êîíêóðåí-
òîì áîðîòèñÿ ëåãøå.

Ïðîòå âæå íàñòóïíèé óðÿä ç³òêíåòüñÿ
³ç ñåðéîçíèìè ïðîáëåìàìè â åêîíîì³ö³.
Ï³ñëÿ òîãî, êîëè â³ò÷èçíÿí³ âèðîáíèêè
ïðîãðàþòü âíóòð³øí³é ³ çîâí³øí³é ðèí-
êè ³íîçåìöÿì, ïîòðåáà ó âàëþò³ çðîñòå. À
âçÿòè ¿¿ áóäå í³äå — åêñïîðòîîð³ºíòîâà-
í³ ñåêòîðè åêîíîì³êè ïåðåáóâàòèìóòü ó
ãëèáîê³é êðèç³. Îñü òîä³ äîëàð îäðàçó ï³-
äå âãîðó. ² äå â³í çóïèíèòüñÿ, íàðàç³ íå
íàâàæóºòüñÿ ïðîãíîçóâàòè æîäåí åêîíî-
ì³ñò.

Äëÿ ïåðåñ³÷íîãî êèÿíèíà âñå ñêàçàíå
âèùå ìàº îäíó ïðàêòè÷íó ïëîùèíó —
ïîñï³øàòè çäàâàòè äîëàðè çà íèí³øíüî-
ãî êóðñó, âî÷åâèäü, íå âàðòî. Çà ð³âíÿ ³í-
ôëÿö³¿, ùî çà ï³äñóìêàìè ðîêó ìîæå ïå-
ðåâèùèòè 30%, òðèâàëå çì³öíåííÿ íà-
ö³îíàëüíî¿ âàëþòè íåìîæëèâå. Òîæ ò³,
õòî ïîñï³øèòü ïðîäàòè âàëþòó, ïðîãðà-
þòü

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Значне зміцнення національної валюти, я е ияни спостері ають
останнім часом, орот остро овій перспе тиві може дещо збити
інфляційн хвилю, зробивши дост пнішими імпортні товари. Проте
радіти раїнцям доведеться недов о. Доро а ривня неодмінно
призведе до падіння е спорт раїнсь их товарів. А після то о, я
раїнсь і підприємства про рають іноземцям і вн трішній, і зов-

нішній рин и, рс долара знов піде в ор .

Е сперти пере онані, що нинішній рс долара див ватиме иян недов о
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З на оди 147-ї річниці перепоховання прах Тараса Шевчен а Президент У раїни Ві тор Ющен о
в Києві по лав віти до пам`ятни а Вели ом Кобзареві

Розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації “Про оздоровлення дітей-інвалідів
дитячих б дин ів-інтернатів 2008 році” прийнято з метою санаторно- рортно о забезпечення
дітей-інвалідів, їх повноцінно о відпочин та відновлення здоров'я

Київсь ий місь ий центр серця зб довано за рах но оштів місь о о бюджет та від рито в р дні
мин ло о ро . Це ні альний медичний за лад, оснащений найс часнішим медичним
обладнанням, анало ів я ом немає в У раїні. Прое т вання об’є та б ло розпочато ще в р дні
2004 ро на території існ ючої Київсь ої місь ої лінічної лі арні швид ої медичної допомо и по
в л. Братиславсь ій Деснянсь ом районі. Ввести в е спл атацію Центр план валось напри інці
2008 ро . Але завдя и впровадженню с часних техноло ій в б дівництво Центр та особистом
онтролю і підтримці Київсь о о місь о о олови Леоніда Черновець о о роботи завершилися на
12 місяців раніше. Центр серця здатен щорічно ви он вати близь о
6 тисяч операцій та надавати онс льтативн допомо майже 20 тисячам ромадян

Уперше за останні 30 ро ів столиці від рили нов б дівлю вищо о навчально о за лад на в лиці
Маршала Тимошен а,13б на Оболоні. Це частина навчально о омпле с Київсь о о місь о о
педа о ічно о ніверситет імені Бориса Грінчен а – єдино о ом нально о в з столиці

Б дівництво нової дитячої полі ліні и на в лиці Урлівсь ій, 13 обійшлося 80 мільйонів ривень.
Одна зі столично о бюджет не б ло витрачено жодної опій и, прое т втілювали інвестори.
Спор дили за лад за півтора ро . Полі ліні а може приймати 20 тисяч дітей

Нині столиці проживають майже 112 тисяч часни ів Вели ої Вітчизняної війни.
На допомо ветеранам до Дня захисни а Вітчизни, Дня Перемо и та Дня визволення Києва
від фашистсь их за арбни ів місто передбачило на цей рі 30 млн рн

ßê òåáå íå ëþáèòè, Êèºâå, ì³é!
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Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У вихідні столиця "виб хне" роз-
маїттям свят. Їх при рочили з на-
оди Дня Києва. Жителів та ос-
тей міста запрош ватим ть про-
бі тися під аштанами, оцінити
парад мотоци лістів та марафон
ролерів, насолодитися фестива-
лем поезії, ласичною м зи ою,
джазом та с часними ви онавця-
ми. Можна б де та ож приєдна-
тися до безплатних е с рсій
містом, "на шар " полас вати
морозивом та потрапити на май-
стер- ласи з ви отовлення повіт-
ряних зміїв.

Спортивний азарт
Óñ³ âèäè çìàãàíü, ïðèóðî÷åí³ äî Äíÿ ñòî-

ëèö³, ðîçïî÷íóòüñÿ ó ñóáîòó Êè¿âñüêèì â³ä-
êðèòèì ÷åìï³îíàòîì ³ç ðèáîëîâë³. Ïîñèä³-
òè ç âóäêîþ ìîæóòü óñ³ îõî÷³, ðåºñòðóâàòè-
ñÿ òðåáà î 9-é ãîäèí³. Çà ãîäèíó íà Òðóõà-
íîâîìó îñòðîâ³ íà âîäíîñïîðòèâí³é áàç³
“Çåí³ò” ñòàðòóþòü Ì³æíàðîäí³ çìàãàííÿ ç
àêàäåì³÷íîãî âåñëóâàííÿ “Êè¿âñüêà ðåãà-
òà-2008”. Òàì áåðóòü ó÷àñòü 250 ó÷àñíèê³â
³ç 7 êðà¿í ÑÍÄ òà 9 îáëàñòåé Óêðà¿íè.

Ïîñïîñòåð³ãàòè çà êðåéñåðñüêèìè ÿõòà-
ìè êèÿíè çìîæóòü ç 12 äî 18 íà çàòîö³
Îáîëîíü. Çìàãàííÿ “Â³òðèëüíà ðåãàòà”
ïðîâîäÿòüñÿ â 6 ãðóïàõ êðåéñåðñüêèõ ÿõò
³, áåçóìîâíî, ïîäàðóþòü ãëÿäà÷àì íåçàáóò-
íº âðàæåííÿ â³ä ñïðàâæí³õ âèïðîáóâàíü.

Äðóãèé ð³ê ïîñï³ëü øàíóâàëüíèêè ãîñ-
òðèõ â³ä÷óòò³â çáèðàþòüñÿ á³ëÿ Àðêè Äðóæ-
áè Íàðîä³â. Ç 11.00 äî 17.00 ïîíàä 110
ó÷àñíèê³â ³ç 13 îáëàñòåé Óêðà¿íè ï³äêîðþ-
âàòèìóòü òàì “âåðøèíè” ó Ì³æíàðîäíî-
ìó òóðí³ð³ ç³ ñïîðòèâíîãî ñêåëåëàç³ííÿ
“Óêðà¿íñüê³ âåðòèêàë³”. À íàñòóïíîãî äíÿ
íà öüîìó ñàìîìó ì³ñö³ ñâîþ ìàéñòåðí³ñòü
ïðîäåìîíñòðóþòü 16 íàéñèëüí³øèõ ê³ê-
áîêñåð³â. Êð³ì â³ò÷èçíÿíèõ, áóäóòü ñïîðòñ-
ìåíè ç Ðîñ³¿, Ìîëäîâè òà Á³ëîðóñ³. Â³äáó-
äóòüñÿ ó âèõ³äí³ é âåëîñèïåäí³ ãîíêè.
Ìàðøðóò ì³æíàðîäíèõ çìàãàíü ïðîëÿæå
â³ä Õðåùàòèêà âóëèöÿìè ×åðâîíîàðì³é-
ñüêîþ, Ëüâà Òîëñòîãî äî ªâðîïåéñüêî¿
ïëîù³. Ó íåä³ëþ âåëîñèïåäèñòè-ïðîôåñ³î-
íàëè òà àìàòîðè çìàãàòèìóòüñÿ ì³æ ñîáîþ
çà ãðàìîòè, êóáêè òà ïðèçè ó Ïóù³-Âîäè-
ö³. Ñïðîáóâàòè ñâî¿ ñèëè ìîæóòü óñ³ îõî-
÷³, ÿê³ ïðèì÷àòü íà áàéêó ó øîëîì³. Ðåºñ-
òðàö³ÿ ðîçïî÷íåòüñÿ î 9.30.

Ó íåä³ëþ íà äîïîìîãó Öåíòðó äèòÿ÷î¿
êàðä³îëîã³¿ â³äáóäåòüñÿ òðàäèö³éíèé “Ïðî-
á³ã ï³ä êàøòàíàìè”. Ï’ÿòü ê³ëîìåòð³â â³ä
ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³ äî îë³ìï³éñüêîãî
ñòàä³îíó ³ íàçàä á³ãòèìóòü óñ³ áàæàþ÷³.
Âíåñîê äëÿ ó÷àñò³ ó çìàãàííÿõ ñòàíîâèòü
30 ãðí — äëÿ äîðîñëèõ òà 15 — äëÿ ä³òåé.

25 òðàâíÿ öåíòðàëüíèìè âóëèöÿìè ñòî-
ëèö³ “êðàñóâàòèìóòüñÿ” áàéêåðè ç îäèíàä-
öÿòè êðà¿í ñâ³òó. Ïàðàä ìîòîöèêë³ñò³â “Êè-

¿â-áàéê-øîó-2008” ñóïðîâîäæóâàòèìóòü ïî-
êàçîâ³ âèñòóïè FMX ìîòîêàñêàäåð³â ç Áåëü-
ã³¿ (î 15.00), Stunt show íà Õðåùàòèêó.

Ñâÿòêîâèé ìàðàôîí â³ä Ìàéäàíó äî Áåñ-
ñàðàáêè ïðîá³æàòü òàêîæ ðîëåðè.

К льтмасов а
Îçíàéîìèòèñÿ ç êóëüòóðîþ ³íøèõ ðåã³î-

í³â Óêðà¿íè êèÿíè ìàòèìóòü çìîãó ó ñó-
áîòó á³ëÿ Àðêè Äðóæáè Íàðîä³â. Ç 12 ðàí-
êó äî 20.00 òóò òðèâàòèìå ãðîìàäñüêî-ìèñ-
òåöüêà àêö³ÿ “Çåìëÿöòâà Óêðà¿íè â ð³äí³é
ñòîëèö³”. 20 ç 26-òè ³ñíóþ÷èõ ó Êèºâ³ çåì-
ëÿöòâ ïðåäñòàâëÿòèìóòü ñâîþ îáëàñòü.
Çä³éñíèòè ìàíäð³âêó â ð³çí³ êóòî÷êè Óêðà-
¿íè äîïîìîæå ì³ñòå÷êî ìàéñòð³â, êóäè ç
óñ³º¿ êðà¿íè ç’¿äóòüñÿ ãîí÷àð³, òêàë³, ìèò-
ö³ ïèñàíîê ³ áóðøòèíó. Â ðàìêàõ ñâÿòà â³ä-
áóäóòüñÿ çóñòð³÷³ ç çåìëÿêàìè: ç ð³çíèõ ðå-
ã³îí³â çàâ³òàþòü ãîëîâè àäì³í³ñòðàö³é òà
â³äîì³ ëþäè.

Ó Äåíü Êèºâà ìîæíà áóäå áåçïëàòíî
â³äâ³äàòè åêñêóðñ³¿, ïðèñâÿ÷åí³ ³ñòîð³¿ ³
ñüîãîäåííþ ñòîëèö³. 27 ³ 28 òðàâíÿ ìàí-
äð³âêè íàéö³êàâ³øèìè êóòî÷êàìè ñòîëè-
ö³ ïðîâåäóòü êðàù³ åêñêóðñîâîäè. Çîêðå-
ìà, ïðîãóëÿòèñÿ ì³ñòîì ïðîïîíóþòü â³ä
Çîëîòèõ âîð³ò äî Ìèõàéë³âñüêîãî ìîíàñ-
òèðÿ (ïî÷àòîê: 10.00, 11.00, 12.00. Çá³ð á³-
ëÿ âèõîäó ç³ ñòàíö³¿ ìåòðî “Çîëîò³ âîðî-
òà”), äî ì³ñöÿ Ëüâ³âñüêèõ âîð³ò ³ Ïåéçàæ-
íîþ àëåºþ äî ãðàäó Âîëîäèìèðà (ïî÷àòîê:
10.30, 11.30. Çá³ð òàì æå), äî Êè¿âñüêèõ
âàë³â (ïî÷àòîê: 10.00. Ïðèõîäèòè äî Îëåê-
ñàíäð³âñüêîãî êîñòüîëó), Øåâ÷åíê³âñüêè-

ìè ì³ñöÿìè (ïî÷àòîê: 11.00, 12.00. Ãðóïó
ôîðìóâàòèìóòü íàãîð³ á³ëÿ ôóí³êóëåðà),
íà Âîëîäèìèðñüê³é ã³ðö³ (ïî÷àòîê: 9.30,
10.30. Çá³ð á³ëÿ âèõîäó ç ôóí³êóëåðà íà-
ãîð³). Ìîæíà ïîðèíóòè é ó ëåãåíäè Çàì-

êîâî¿ ãîðè (ïî÷àòîê: 11.00, 12.00. Îðãàí³-
çîâóâàòèñÿ á³ëÿ ôîíòàíó “Ñàìñîí” íà
Êîíòðàêòîâ³é ïëîù³).

Çàïðîøóº ó ãîñò³ é ñòîëè÷íèé çîîïàðê.
Òàì õóäîæíèêè ðîçìàëþþòü ãðàô³ò³ íà òå-
ìó “Òâàðèíè ³ ì³ñòî”, à íà ìàéñòåð-êëàñ³
“Ãîí÷àðíà ìàéñòåðíÿ” êîæåí çìîæå áåç-
ïëàòíî çðîáèòè ñîá³ ô³ãóðêó òâàðèíè.
Ïðèºìíèì ñþðïðèçîì ñòàíå áåçïëàòíå
ïðèãîùàííÿ ìîðîçèâîì — ç 10 ðàíêó ó
ñóáîòó äî 16 ãîäèíè â íåä³ëþ.

Ôåñòèâàëü ïîâ³òðÿíèõ çì³¿â â³äáóäåòüñÿ
â Ïèðîãîâ³. 24 òðàâíÿ îá 11-é ãîäèí³ 70
ó÷àñíèê³â çìàãàíü çàïóñêàòèìóòü ¿õ ó íå-
áî. Êèÿíè, ÿê³ çàâ³òàþòü ó ìóçåé, çìîæóòü
íå ëèøå ïîñïîñòåð³ãàòè çà âèäîâèùåì, à
é íàâ÷èòèñÿ âëàñíîðó÷ âèãîòîâëÿòè ëåòþ-
÷³ ³ãðàøêè.

Òèì ÷àñîì ó Êè¿âñüê³é ôîðòåö³ âëàøòó-
þòü ëèöàðñüê³ òóðí³ðè.

Öüîãî æ äíÿ íà Áåññàðàáñüê³é ïëîù³ íàé-
êðàù³ ïðåäñòàâíèö³ äâàäöÿòè ñòîëè÷íèõ
ÂÍÇ çìàãàòèìóòüñÿ çà òèòóë “Êíÿãèíÿ Êè-
¿âñüêà”. Ïåðåìîãó îòðèìàº íå ëèøå íàé-
âðîäëèâ³øà, à é íàéòàëàíîâèò³øà ñòóäåíò-
êà, ÿêà ìàº äîâåñòè ñåðéîçíå ñòàâëåííÿ äî
îáðàíî¿ ïðîôåñ³¿. Ï³äòðèìóâàòè ó÷àñíèöü
áóäóòü ïîïóëÿðí³ óêðà¿íñüê³ âèêîíàâö³ Ò³íà
Êàðîëü òà Â³òàë³é Êîçëîâñüêèé.

М зичний с провід
Ãîëîâíîþ ìóçè÷íîþ àðåíîþ ñâÿòêó-

âàííÿ Äíÿ Êèºâà ñòàíå àåðîäðîì “×àé-
êà”. Ç ñóáîòíüîãî âå÷îðà äî ðàíêó ïîíå-
ä³ëêà òðèâàòèìå ìóçè÷íå ä³éñòâî FreeFat-
Fest. Ôðîíòìåí Faithless MaxiJazz, âîêà-
ë³ñòêà Morcheeba Skye, ïðîåêò Kruder &
Dorfmeister, Planet Funk ñòàëè õåäëàéíå-
ðàìè “íàéæèðí³øîãî” óêðà¿íñüêîãî ôåñ-
òèâàëþ. Îêð³ì ãîëîâíî¿ ñöåíè, íà “×àé-
ö³” îáëàøòóþòü ³ ìàëó — Promotion ex-
perimental stage, äå ïðàöþâàòèìóòü óêðà-
¿íñüê³ åëåêòðîííèêè: DJ Light, DJ Kon,
DJ Suhar. Ìóçè÷íèé ïðîåêò îá³öÿº ñòà-
òè îäíèì ³ç íàéá³ëüøèõ ó ªâðîï³ òà ïî-
äàðóº â³äâ³äóâà÷àì ñóö³ëüíèé äðàéâ åëåê-
òðîííî¿ ìóçèêè.

23 òðàâíÿ íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³ êè-
ÿí ïîðàäóþòü ëåãåíäè ñâ³òîâî¿ ðîê-ìó-
çèêè ãóðò “Scorpions”. Áåçïëàòíèé êîí-
öåðò ðîçïî÷íåòüñÿ î 19.00.

Äîëó÷èòèñÿ äî ìàñîâîãî ñï³âó çàïðî-
øóº äðóãèé ì³ñüêèé ôåñòèâàëü õîðîâîãî
ìèñòåöòâà “Ï³ñíÿ íàä Äí³ïðîì”, ÿêèé
â³äáóäåòüñÿ 24 òðàâíÿ ç 12-¿ äî 19 ãîäè-
íè íà Ñï³âî÷îìó ïîë³.

25 òðàâíÿ íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ ç
19 äî 23 ãîäèíè âèñòóïàòèìóòü â³ò÷èçíÿ-
í³ ç³ðêè åñòðàäè. Â ìóçè÷íîìó ä³éñòâ³
ñèíòåçîâàí³ ð³çí³ òâîð÷³ íàïðÿìêè, ñòè-
ë³ òà æàíðè. Êèÿí ïîðàäóþòü ãóðòè-ïî-
÷àòê³âö³ “ßêà ³ñíóº”, “Äîì³íî”, “4 êî-
ëüîðè”, øîó-òåàòð “×óíãà-×àíãà” òà òå-
àòð ñó÷àñíîãî òàíöþ “Dream team”, íà-
ðîäí³ êîëåêòèâè òà îïåðíèé òåíîð Âî-
ëîäèìèð Ãðèøêî, à òàêîæ â³äîì³ ñï³âàêè
Àíæåë³êà Ðóäíèöüêà, Â³òàë³é Êîçëîâ-
ñüêèé òà ãóðò “Òàíîê íà ìàéäàí³ Êîí-

ãî”. Çàâåðøèòüñÿ ìóçè÷íå ä³éñòâî 10-
õâèëèííèì ôåºðâåðêîì.

Íàñîëîäèòèñÿ äæàçîì ìîæíà áóäå íà
Ãîãîëüôåñò³. Ó ï’ÿòíèöþ î 20.00 íà âå-
ëèê³é ñöåí³ â³äáóäåòüñÿ âå÷³ð Ì³æíàðîä-
íîãî ôåñòèâàëþ “Jazz Êîêòåáåëü. Kyiv
Weekend” (âõ³ä â³ëüíèé). Ó ñóáîòó î 21.00
äæàçîâ³ âå÷îðè ïðîäîâæèòü ïðîãðàìà
“Jazz in Kiev” ç êîëåêòèâîì FatimaSpar
& The Freedom Fries (âåëèêà ñöåíà,
âõ³ä — 30 ãðí). Ïåðåä öèì íà êàìåðí³é
ñöåí³ Ãåîðã³é Äåë³ºâ ïðåäñòàâèòü âèñòà-
âó “Í³÷íà ñèìôîí³ÿ” (êâèòêè 20—60
ãðí), à êëàáåðàì ïðîïîíóþòü óíî÷³ ïðè-
ºäíàòèñÿ äî Afterground Dance Zone. Çà-
âåðøèòüñÿ ôåñòèâàëü ó íåä³ëþ ì³æíà-
ðîäíèì ïðîåêòîì “Åëåêòðîàêóñòèêà”
(âåëèêà ñöåíà, âõ³ä â³ëüíèé). Îäíèì ³ç
íàéö³êàâ³øèõ ìóçè÷íèõ çàõîä³â òàêîæ
îá³öÿþòü áóòè “Êè¿âñüê³ ë³òí³ ìóçè÷í³
âå÷îðè”. Ç 25-ãî äî 28 òðàâíÿ âîíè òðè-
âàòèìóòü íà ë³òí³é åñòðàä³ á³ëÿ Ìàð³¿í-
ñüêîãî ïàëàöó. Ïðèõèëüíèê³â ìóçèêè çà-
ïðîøóþòü òàêîæ íà “Äæàçîâ³ âå÷îðè
ïàì’ÿò³ Âîëîäèìèðà Ñèìîíåíêà” ï³ä êå-
ð³âíèöòâîì âåäó÷îãî Îëåêñ³ÿ Êîãàíà, ÿê³
ïðåäñòàâëÿòü íàéêðàùèõ óêðà¿íñüêèõ,
ðîñ³éñüêèõ, í³ìåöüêèõ òà àâñòð³éñüêèõ
âèêîíàâö³â

Ñâÿòî ïîäàíî
Äåíü Êèºâà îõîïèòü óñ³õ: â³ä ìîòîêàñêàäåð³â äî ëþáèòåë³â õîðîâîãî ñï³âó

Концертна про рама на Майдані потішить сіх від мало о до вели о о,
а завершиться 10-хвилинним феєрвер ом
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Аби мами мо ли відволі тися, малю ів най раще вести до зоопар — о рім стандартної про рами,
там при ощатим ть морозивом та вчитим ть ліпити звірів з лини

Взяти часть забі ролерів від Майдан до Бессараб и змож ть навіть почат івці,
я і матим ть шолом
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Ìèêîëà ÙÅÏÅÖÜ: “Óñ³ 26 êîìóíàëüíèõ
ïëÿæ³â Êèºâà ãîòîâ³ ïðèéíÿòè
â³äïî÷èâàëüíèê³â”

— Ìèêîëî Ñòåïàíîâè÷ó, îñê³ëü-
êè ïîãîäà òåïëà, áàãàòî êèÿí êó-
ïàþòüñÿ óæå äàâíî. ×è º ÿêàñü
îô³ö³éíà äàòà â³äêðèòòÿ ñåçîíó â³ä-
ïî÷èíêó?

— Íèí³øíüîãî ðîêó â³í ñòàðòó-
âàâ 22 òðàâíÿ. Àäæå ñàìå â³ä ó÷î-
ðà áóëî çàô³êñîâàíî ñòàá³ëüíó
òåìïåðàòóðó âîäè 17 ãðàäóñ³â. Ñà-
ìå ñò³ëüêè ïîòð³áíî, ùîá äîçâî-
ëèòè êóïàííÿ ó Äí³ïð³. Ùîïðàâ-
äà, â îçåðàõ ïëàâàëüíèé ñåçîí
ðîçïî÷íåòüñÿ íà äâà-òðè äí³ ï³ç-
í³øå. Çàãàëîì ç ðîêó â ð³ê ñåçîí
äîâîë³ òðàäèö³éíî ïî÷èíàºòüñÿ
äåñü 17—25 òðàâíÿ, à ô³í³øóº çà-
çâè÷àé ó ñåðåäèí³ âåðåñíÿ.

— Ñê³ëüêè çàãàëîì ó ñòîëèö³ íà-
ë³÷óºòüñÿ îô³ö³éíèõ ïëÿæ³â òà ÿêó
÷àñòêó ñòàíîâëÿòü êîìåðö³éí³?

— Äî ñåçîíó ï³äãîòîâàíî 26
êîìóíàëüíèõ ïëÿæ³â, íîâèõ ó
2008-ìó íå â³äêðèâàëè. Çà ÿê³ñ-
òþ ï³ñêó, âîäè âñ³ âîíè â³äïîâ³-
äàþòü ñàí³òàðíèì âèìîãàì òà
âñòàíîâëåíèì ñòàíäàðòàì. Êî-
ìåðö³éíèõ ïëÿæ³â ó ì³ñò³ íåìàº.
ª òàê çâàí³ ïîë³ïøåíîãî îáñëó-
ãîâóâàííÿ. ×è ïðàöþâàòèìóòü
âîíè íèí³øíüîãî ðîêó, ñòâåðä-
íî ñêàçàòè íå ìîæó. Íåùîäàâíî
ìàéæå ïîâí³ñòþ çãîð³â ïëÿæ
“Ñàí-Ñ³ò³”, òî÷í³øå áóä³âëÿ äèñ-
êîòåêè. “Ñóïåðêîìôîðòíèõ”
ïëÿæ³â ó ñòîëèö³ äâà. Îêð³ì
“Ñàí-Ñ³ò³”, º ùå “Îàçà”. Âîíè
â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä çâè÷àéíèõ ëè-
øå íàäàííÿì ïîë³ïøåíèõ ïî-
ñëóã. Òîáòî â³äïî÷èâàëüíèêè
ïëàòÿòü, ñêàæ³ìî, 50 ãðí çà óâåñü
êîìïëåêñ: ïðîêàò ëåæàê³â, ìàò-
ðàñ³â, âîäíèõ âåëîñèïåä³â, ïàðà-
ñîëüîê. Ùîäî êîìóíàëüíèõ ïëÿ-
æ³â, òî òóò âàæêî ùîñü îá³öÿòè
ñòîñîâíî ïîë³ïøåííÿ óìîâ îá-
ñëóãîâóâàííÿ.

— ×è ïðàâäà, ùî ïîíàä òèñÿ÷ó
ãåêòàð³â ïëÿæ³â ó ì³ñò³ çáèðàþòü-
ñÿ êîìåðö³àë³çóâàòè?

— Öå íå çîâñ³ì òàê. Íå éäåòü-
ñÿ ïðî êîìåðö³àë³çàö³þ òà ïåðå-
äà÷ó ¿õ ó ïðèâàòí³ ðóêè, à ëèøå
ïðî çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â. Çàâäÿ-
êè á³çíåñìåíàì ÿêðàç ³ ïëàíóºìî
ï³äâèùèòè ÿê³ñòü îáñëóãîâóâàí-
íÿ. Íàðàç³ ùå íå âèð³øåíî ÷èìà-
ëî îðãàí³çàö³éíèõ ïèòàíü, òà é
ðîáîòè ñë³ä ïî÷èíàòè íå ó òðàâ-
í³, à ïðèíàéìí³ ó âåðåñí³.

— Ñê³ëüêè êîøò³â íèí³øíüîãî
ðîêó ïåðåäáà÷åíî ç ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó íà ï³äãîòîâêó òåðèòîð³é äëÿ
â³äïî÷èíêó äî ñåçîíó?

— Çàãàëîì äëÿ ï³äïðèºìñòâà
“Ïëåñî” íà óòðèìàííÿ âñ³õ ñòî-
ëè÷íèõ âîäîéì, î÷èñíèõ ñïîðóä
³ ïëÿæ³â, ðîáîòó ðÿòóâàëüíèõ
ñëóæá ïåðåäáà÷åíî 23 ìëí ãðí.
Òîð³ê öÿ ñóìà ñòàíîâèëà ëèøå 17
ìëí ãðí.

— Íåâæå öüîãî äîñòàòíüî, ùîá
çàáåçïå÷èòè óñ³ì íàëåæíèì 26 ïëÿ-
æ³â?

— Ðåàëüíî ïîòð³áíî ÿê ì³í³ìóì
50 ìëí ãðí íà ð³ê. Ïðîáëåìà òóò
íàâ³òü íå â ñóì³, à ÿê ñòàá³ëüíî
ï³äïðèºìñòâî îòðèìóº êîøòè. Ãî-
òóþ÷è ïëÿæ³ äî ðîáîòè â ë³òí³é
ïåð³îä, íà ïî÷àòêó òðàâíÿ ìè ùå
íå îäåðæàëè æîäíî¿ êîï³éêè íà
çàêóï³âëþ ïàëüíîãî äëÿ ðÿòóâàëü-
íèõ ñëóæá. Îêð³ì öüîãî, íå íà-
ä³éøëè ãðîø³ íà ôàðáó, ÿêî¿ ïî-
òð³áíî ìàéæå 30 òîíí. Òîæ âäà-
ëîñÿ çàäîâîëüíèòèñÿ òîð³øí³ìè
çàïàñàìè. Ùîá òàêå ï³äïðèºì-
ñòâî, ÿê “Ïëåñî” ðèòì³÷íî ïðà-
öþâàëî é âèêîíóâàëî òó ñîö³àëü-
íó ôóíêö³þ, ÿêó íà íüîãî ïîêëà-
äåíî, ïîòð³áíî íàñàìïåðåä óêëàñ-
òè óãîäè ç ÃÓ êîìóíàëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà. Ïðè÷îìó â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü ìàþòü íåñòè îáèäâ³ ñòîðî-
íè. Òàêîæ òðåáà ìàòè äîçâ³ë íà
óêëàäàííÿ íå êîðîòêîòåðì³íîâèõ
óãîä, à ðîçðàõîâàíèõ íà òðè-ï’ÿòü
ðîê³â. Ò³ëüêè òîä³ ìîæíà çàëó÷è-
òè äî ðîáîòè ñåðéîçíèõ ³íâåñòî-
ð³â, à òàêîæ çíà÷í³ êîøòè.

— Íà ÿê³ ïîòðåáè âèòðà÷àþòü
ïåðåâàæíî ãðîø³?

— Íàñàìïåðåä íà çàðïëàòó. ²ñ-
íóº êîëîñàëüíà ïðîáëåìà ñòîñîâ-
íî íàáîðó ïðàö³âíèê³â ó ë³òí³é
ñåçîí, îñîáëèâî ïðàö³âíèê³â ç
áëàãîóñòðîþ, ðÿòóâàëüíèê³â, ìåä-
ñåñòåð, áîí³ô³êàòîð³â.

— Çà ÿêèõ óìîâ ïëÿæ ìîæíà
ââàæàòè ãîòîâèì äî ñåçîíó?

— Íà âïîðÿäêîâàíîìó ïëÿæ³
ìàþòü áóòè ÷èñòèé ï³ñîê, ïèòíà
âîäà, òóàëåòè, à ùå ìåäè÷íèé
ïóíêò òà ðÿòóâàëüíà ñëóæáà.
Îêð³ì òîãî, ïîâèííî áóòè äîñòàò-
íüî óðí òà êîíòåéíåð³â äëÿ ñì³ò-
òÿ, ÿêå ìàþòü ùîäíÿ âèâîçèòè.
Òðàâ’ÿíèñò³ òåðèòîð³¿ ïîòð³áíî
ïåð³îäè÷íî âèêîøóâàòè, à õàù³
êóù³â ðîçð³äæóâàòè, ùîá ïîçáó-
òèñÿ êë³ù³â.

— ßê³ ïëÿæ³ ç íàçâàíèõ âàìè
ââàæàºòå íàéïðîáëåìí³øèìè?

— Öå íàñàìïåðåä Ðóñàí³âñüêà
êîñà, Áåðåçíÿêè. Òîáòî ò³, ÿê³ íå
ìàþòü êîìóí³êàö³é.

— Ñê³ëüêè êèÿí ïðîòÿãîì ñåçî-
íó â³äïî÷èâàº íà Äí³ïð³?

— Îð³ºíòîâíî öÿ öèôðà ñòàíî-
âèòü â³ä 35 äî 50 ìëí îñ³á. Íàé-
á³ëüøó ê³ëüê³ñòü â³äïî÷èâàëüíè-
ê³â ìè çàô³êñóâàëè ó 2002 ðîö³ —
òîä³ âîíà çíà÷íî ïåðåâèùóâàëà
52 ìëí îñ³á.

— Ñòàòèñòèêà ñâ³ä÷èòü, ùî ó
ñòîëèö³ ê³ëüê³ñòü íåùàñíèõ âèïàä-
ê³â íà âîä³ ïîñò³éíî çðîñòàº?

— Íå ñêàæó, ùî âîíà óâåñü ÷àñ
çðîñòàº. Õî÷à ìèíóëèé ð³ê âèäàâ-
ñÿ íàéíåâäàë³øèì ç ïîïåðåäí³õ.
Ò³ëüêè â êóïàëüíèé ñåçîí çàãè-
íóëî ìàéæå 70 îñ³á, òîä³ ÿê ïðî-
òÿãîì 2006-ãî ïîòîíóëî 50. Çäå-
á³ëüøîãî ëþäè ãèíóòü, áî ³ãíîðó-
þòü åëåìåíòàðí³ ïðàâèëà ïîâî-
äæåííÿ íà âîä³, çîêðåìà êóïàþ-
òüñÿ â í³÷íèé ÷àñ òà â íåòâåðåçî-
ìó ñòàí³.

— Îêð³ì âïîðÿäêîâàíèõ, ó ñòî-
ëèö³ º é òàê çâàí³ äèê³ çîíè â³äïî-
÷èíêó, íåîðãàí³çîâàí³, ÿê áóòè ç
íèìè?

— Íèí³øíüîãî ðîêó äåÿê³ íå-
îðãàí³çîâàí³ ïëÿæ³ âäàëîñÿ äåùî
âïîðÿäêóâàòè. Çîêðåìà, ïî÷èñ-
òèëè äíî âîäîéì, ïîñòàâèòè áó¿,
ùîá á³ëüø-ìåíø âèçíà÷èòè çî-
íè áåçïå÷íîãî êóïàííÿ. Òàêèõ
ì³ñöü ó Êèºâ³ äî 10. Êèÿíè, íà
æàëü, êîðèñòóþòüñÿ íèìè, õî÷à
ìè îô³ö³éíî íå ìîæåìî ³ íå ìàº-
ìî ïðàâà â³äêðèòè ¿õ äëÿ â³äïî-
÷èíêó.

— ßêà çàãàëüíà òåðèòîð³ÿ ñòî-
ëè÷íèõ ïëÿæ³â?

— Âîíà ñòàíîâèòü 108 ãåêòàð³â.
Íèìè îï³êóºòüñÿ ÄÊÏ “Ïëåñî”.
Çàãàëüíà æ òåðèòîð³ÿ óñ³õ ì³ñöü
â³äïî÷èíêó â ì³ñò³ ñÿãàº ïîíàä 3
òèñÿ÷³ ãåêòàð³â.

— Äå óñå æ òàêè íàéá³ëüøå
ïîëþáëÿþòü çàñìàãàòè êèÿíè?

— Öå íàñàìïåðåä öåíòðàëüíà
çîíà â³äïî÷èíêó — Ã³äðîïàðê.
Õî÷à îñòàíí³ì ÷àñîì ìåøêàíö³
îáèðàþòü ïëÿæ³, íàáëèæåí³ äî
ì³ñöü ïðîæèâàííÿ. Äî òàêèõ íà-
ëåæèòü îçåðî Ñèíº, Âåðáíå, îáî-
ëîíñüê³ òà òðîºùèíñüê³ ïëÿæ³.
Ïëåñ³âö³ íàìàãàþòüñÿ îáëàøòó-
âàòè ì³ñöÿ â³äïî÷èíêó ãîðîäÿí ó
êîæíîìó ñòîëè÷íîìó ðàéîí³. Íà
ñüîãîäí³ ¿õ íåìàº ëèøå â Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó, Ñîëîì’ÿíñüêîìó,
Ïå÷åðñüêîìó òà Ñâÿòîøèíñüêî-
ìó ðàéîíàõ. Õî÷à â îñòàííüîìó
º ïëÿæ, àëå ìè éîãî îô³ö³éíî íå
â³äêðèâàºìî. Çîíè æ â³äïî÷èíêó
ìàþòü óñ³ ðàéîíè Êèºâà

Спіл вався Віталій КУРІННИЙ,
“Хрещати ”

Хоча відпочивальни и ще
з почат травня почали
відвід вати столичні пля-
жі, офіційне від риття -
пально о сезон на Дніпрі
відб лося лише вчора.
Адже саме в четвер тем-
перат ра води про рілася
до потрібних 17 рад сів.
За алом же поблиз во-
дойм ом нальни и під о-
т вали 26 пляжів та сотні
місць відпочин . Ниніш-
ньо о ро на їх облашт -
вання з місь о о бюджет
виділено 23 млн рн, що
на 6 млн рн більше, ніж
торі . Про це та про об-
лашт вання иївсь их
пляжів на наст пний се-
зон "Хрещати " розповів
дире тор Державно о о-
м нально о підприємства
з охорони, тримання та
е спл атації вн трішніх
водойм "Плесо" Ми ола
Щепець.
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Шановні меш анці Деснянсь о о район м. Києва!
5 червня 2008 ро о 19.00 в приміщенні за альноосвітньо о

навчально о за лад № 263 (за адресою: в л. Саб рова, 19-б)
відб д ться ромадсь і об оворення прое т заб дови земельної ділян и
за адресою в л. Беретті, 4-а.
Реєстрація часни ів ромадсь о о об оворення проводиться при

наявності паспорта в день проведення заход з 18,00 за в азаною
адресою.
За додат овою інформацією звертатися до холдин ової омпанії

“Київмісь б д” за телефоном: 280-91-94.
До ва и меш анців! Інформацію про проведення 5 липня 2008 ро

ромадсь их об оворень прое т заб дови земельної ділян и по в л.
Беретті, 4-а, надр ован номері азети “Хрещати ” від 15 травня
2008 ро вважати та ою, що втратила чинність.

Проходження опалювально о сезон
2007-2008 рр. в м. Києві та задачі

по під отовці систем теплопостачання
до опалювально о сезон

2008-2009р.р.
Опалювальний сезон 2007/2008 р.р. столиці розпочався з ідно з

розпорядженням Київсь ої місь ої держадміністрації від 10.10.2007
№1343, а завершився за розпорядженням КМДА від 14.04.2008 №535.
Опалювальний сезон 2007/2008 р. за алом проходив задовільно, чо-

м не в останню чер спон ала м’я а зима. Аварій на обладнанні
енер опостачальних омпаній та ма істральних тр бопроводах протя-
ом опалювально о період не б ло.
Мали місце від лючення систем теплопостачання для лі відації по-

ш оджень розподільчих мережах, пош оджень абонентсь их мереж
та ін. Лі відація пош оджень здебільшо о здійснювалась оперативно -
протя ом однієї доби.
За опалювальний період філіалах Київенер о виявлено та с нено

2855 пош оджень теплових мереж та мереж арячо о водопостачання
(2505 під час мин ло о сезон ). Під час с нення пош оджень б ло пе-
ре ладено близь о 19,0 м тр бопроводів однотр бном вимірюванні.
Кіль ість пош оджених абельних мереж 10 В за опалювальний

період становить 646 абелів (517 абелів за мин лий сезон).
Основною причиною пош оджень теплових мереж є е спл атація їх

більше 25, а дея их більше 35 ро ів. Та за альна протяжність тепло-
вих мереж, я і відпрацювали нормативний термін е спл атації 25 ро ів
і більше становить 1011,742 м, або 46,1% від за альної іль ості.
Та ож має місце періодичне підтоплення та зам лення тр бопроводів

ґр нтовими, поверхневими та водами несправних інженерних ом ні ацій
діляно теплових мереж під час пош оджень; недостатня надійність та
дов овічність теплової ізоляції та анти орозійно о по риття тр бопроводів;
незадовільна я ість б дівельних онстр ції ( аналів, амер тощо)
внаслідо чо о є можливість попадання воло и на тр бопроводи та інше
обладнання; наявність абельних мереж поблиз тепломережі.
Не менш значною проблемою є зношення обладнання теплових

п н тів та отелень. Та , іль ість теплових п н тів, що знаходяться в
оперативном правлінні АК “Київенер о” і я і відпрацювали 25 ро ів
та більше становить 65 %, іль ість отелень, я і відпрацювали 25 ро ів
та більше становить 60 %.
Основними причинами по іршення технічно о стан теплових мереж,

обладнання отелень та теплових п н тів є відс тність апіталов ладень
на модернізацію обладнання отелень, теплових п н тів, замін відпра-
цювавших нормативний термін теплових мереж та недо омпле тованість
ремонтно-е спл атаційним персоналом філіалів АК “Київенер о”.
Має місце той фа т, що при під отовці до опалювально о сезон ба-

лансо трим вачами житлових б дин ів не отрим ються в енер опос-
тачальних ор анізаціях а ти отовності до опалювально о сезон . На-
дання а тів отовності до опалювально о сезон стрим валось
повільною роботою житлово- ом нальних підрозділів адміністративних
районів м. Києва. В лючення теплопостачання житлових б дин ів про-
водилось за арантійними листами, що призводило до нея існої робо-
ти систем теплопостачання б дин ів в опалювальний період та надхо-
дження с ар від меш анців цих б дин ів на незадовільне опалення та
аряче водопостачання.
При перевірці отовності систем теплопостачання до опалювально-

о сезон інспе цією Держенер она ляд виявлені фа ти пор шення
нормативно-технічних до ментів: не отовність теплових п н тів,
відс тність теплової ізоляції на тр бопроводах центрально о опален-
ня, еле трично о освітлення, наявність незас лених ві он та дверей
житлових б дин ах. Балансо трим вачі житлових б дин ів не ви он -
ють ідравлічні випроб вання тр бопроводів систем опалення, їх про-
мивання та прочищення, що призводить до занесення від ладеннями
опалювальних приладів приміщеннях б дин ів і, я наслідо , до зни-
ження їх теплопровідності. Енер опостачальні ор анізації не забезпе-
ч ють ви онання робіт з відновлення тр бопроводів теплових мереж
та мереж арячо о водопостачання повном обсязі.
Для більш спішно о проходження наст пно о опалювально о період

2008-2009 ро ів теплопостачальним ор анізаціям та споживачам теп-
лової енер ії вже зараз необхідно прист пити до під отов и енер о о-
сподарств до роботи в опалювальний сезон та своєчасно ви онати ос-
новний омпле с заходів відповідно до термінів, становлених Прави-
лами технічної е спл атації теплових станово і мереж.
Для забезпечення надійно о та я існо о теплопостачання споживачів,

зменшення іль ості пош оджень, підвищення надійності та дов-
овічності тр бопроводів, е ономії паливно-енер етичних рес рсів в
мовах зростання цін на аз енер опостачальним ор анізаціям та
адміністрації міста Києва необхідно зверн ти особлив ва на замін
зношено о обладнання отелень, теплових п н тів та теплових мереж.
Проводити пере ладання та ре онстр цію теплових мереж за техно-
ло ією попередньо ізольованих тр бопроводів для теплових мереж,
мереж арячо о водопостачання із застос ванням тр бопроводів із
полімерних тр б. Впровадж вати індивід альні теплові п н ти замість
ЦТП. Проводити замін ож хотр бних водопіді рівачів на пластинчаті.
Проводити ре онстр цію теплових п н тів з ви ористанням с часно-
о обладнання та насосів з частотно-ре льваними приводами.
З метою підвищення надійності арячо о водопостачання потрібно

внести відповідні зміни до б дівельних норм і правил та інших норма-
тивних до ментів щодо впровадження прое тними, б дівельно-мон-
тажними та ремонтними ор анізаціями вищезазначених енер озбері а-
ючих техноло ій із застос вання тр бопроводів ПІТ та тр бопроводів з
полімерних матеріалів.

Інспе ція Держенер она ляд м. Києві
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â³ä 20 òðàâíÿ 2008 ðîêó ¹ 30/19 ì. Êè¿â
Ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ ïðî ðåºñòðàö³þ êàíäèäàòà íà ïîñàäó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè 

Ãîøîâñüêîãî Âîëîäèìèðà Ñåðã³éîâè÷à
19 òðàâíÿ 2008 ðîêó, âõ³äíèé

¹ 2242, äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ íà-
ä³éøëà çàÿâà â³ä êàíäèäàòà íà ïî-
ñàäó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè
Ãîøîâñüêîãî Âîëîäèìèðà Ñåðã³-
éîâè÷à, â ÿê³é â³í çàÿâëÿº ïðî
â³äìîâó áàëîòóâàòèñü íà ïîñàäó
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè.

Çã³äíî ç ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè 1
ñòàòò³ 48 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî âè-
áîðè äåïóòàò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì,
ì³ñöåâèõ ðàä òà ñ³ëüñüêèõ, ñåëèù-
íèõ, ì³ñüêèõ ãîë³â” â ðàç³ çâåð-

íåííÿ êàíäèäàòà íà ïîñàäó ì³ñü-
êîãî ãîëîâè â áóäü-ÿêèé ÷àñ ï³ñ-
ëÿ éîãî ðåºñòðàö³¿, àëå íå ï³çí³ø
ÿê çà ï’ÿòü äí³â äî âèáîð³â, ç ïèñü-
ìîâîþ çàÿâîþ ïðî â³äìîâó â³ä áà-
ëîòóâàííÿ, òåðèòîð³àëüíà âèáîð÷à
êîì³ñ³ÿ ñêàñîâóº ð³øåííÿ ïðî ðå-
ºñòðàö³þ êàíäèäàòà íà ïîñàäó Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè. Öÿ çà-
ÿâà â³äêëèêàííþ íå ï³äëÿãàº.

Â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 ÷àñòè-
íè 1 òà ÷àñòèíè 4 ñòàòò³ 48 Çàêî-
íó Óêðà¿íè “Ïðî âèáîðè äåïóòà-
ò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâòîíîìíî¿
Ðåñïóáë³êè Êðèì, ì³ñöåâèõ ðàä

òà ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ, ì³ñüêèõ
ãîë³â” òà êåðóþ÷èñü ÷àñòèíîþ 5
ñòàòò³ 24 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî
âèáîðè äåïóòàò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì,
ì³ñöåâèõ ðàä òà ñ³ëüñüêèõ, ñåëèù-
íèõ, ì³ñüêèõ ãîë³â”, Êè¿âñüêà
ì³ñüêà òåðèòîð³àëüíà âèáîð÷à êî-
ì³ñ³ÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßª:
1. Ñêàñóâàòè ïîñòàíîâó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ âè-
áîð÷î¿ êîì³ñ³¿ â³ä 15 êâ³òíÿ 2008
ðîêó ¹ 13/52 “Ïðî ðåºñòðàö³þ
Ãîøîâñüêîãî Âîëîäèìèðà Ñåðã³-

éîâè÷à êàíäèäàòîì íà ïîñàäó
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè”.

2. Ñêàñóâàòè ïîñòàíîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ âè-
áîð÷î¿ êîì³ñ³¿ â³ä 17 êâ³òíÿ 2008
ðîêó ¹ 15/89 “Ïðî ðåºñòðàö³þ
äîâ³ðåíèõ îñ³á êàíäèäàòà íà ïî-
ñàäó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè
Ãîøîâñüêîãî Âîëîäèìèðà Ñåðã³-
éîâè÷à”.

3. Çîáîâ’ÿçàòè ä³ëüíè÷í³ âèáîð-
÷³ êîì³ñ³¿ ó âèáîð÷èõ áþëåòåíÿõ
äëÿ ãîëîñóâàííÿ ó îäíîìàíäàò-
íîìó âèáîð÷îìó îêðóç³ ïî ïîçà-
÷åðãîâèì âèáîðàì Êè¿âñüêîãî

ì³ñüêîãî ãîëîâè 25 òðàâíÿ 2008
ðîêó ïðîòè ïð³çâèùà Ãîøîâñüêî-
ãî Âîëîäèìèðà Ñåðã³éîâè÷à ïî-
ñòàâèòè øòàìï “ÂÈÁÓÂ”.

4. Âèëó÷èòè ó Ãîøîâñüêîãî Âî-
ëîäèìèðà Ñåðã³éîâè÷à ïîñâ³ä÷åí-
íÿ êàíäèäàòà íà ïîñàäó Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè.

5. Êîï³þ ö³º¿ ïîñòàíîâè âèäà-
òè (íàä³ñëàòè) Ãîøîâñüêîìó Âî-
ëîäèìèðó Ñåðã³éîâè÷ó.

6. Îïðèëþäíèòè öþ ïîñòàíîâó
â ãàçåò³ “Õðåùàòèê”.

Голова Київсь ої місь ої
територіальної виборчої омісії Г. Біли

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÒÅÐÈÒÎÐ²ÀËÜÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß 
ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ

â³ä 20 òðàâíÿ 2008 ðîêó ¹ 30/17 ì. Êè¿â
Ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ ïðî ðåºñòðàö³þ êàíäèäàòà íà ïîñàäó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè 

Êîâòîíþêà Áîãäàíà Îëåêñ³éîâè÷à
19 òðàâíÿ 2008 ðîêó, âõ³äíèé

¹ 2473, äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ íà-
ä³éøëà çàÿâà â³ä êàíäèäàòà íà ïî-
ñàäó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè
Êîâòîíþêà Áîãäàíà Îëåêñ³éîâè-
÷à, â ÿê³é â³í çàÿâëÿº ïðî â³äìî-
âó áàëîòóâàòèñü íà ïîñàäó Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè.

Çã³äíî ç ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè 1
ñòàòò³ 48 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî âè-
áîðè äåïóòàò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì,
ì³ñöåâèõ ðàä òà ñ³ëüñüêèõ, ñåëèù-
íèõ, ì³ñüêèõ ãîë³â” â ðàç³ çâåð-

íåííÿ êàíäèäàòà íà ïîñàäó ì³ñü-
êîãî ãîëîâè â áóäü-ÿêèé ÷àñ ï³ñ-
ëÿ éîãî ðåºñòðàö³¿, àëå íå ï³çí³ø
ÿê çà ï’ÿòü äí³â äî âèáîð³â, ç ïèñü-
ìîâîþ çàÿâîþ ïðî â³äìîâó â³ä áà-
ëîòóâàííÿ, òåðèòîð³àëüíà âèáîð÷à
êîì³ñ³ÿ ñêàñîâóº ð³øåííÿ ïðî ðå-
ºñòðàö³þ êàíäèäàòà íà ïîñàäó Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè. Öÿ çà-
ÿâà â³äêëèêàííþ íå ï³äëÿãàº.

Â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 ÷àñòè-
íè 1 òà ÷àñòèíè 4 ñòàòò³ 48 Çàêî-
íó Óêðà¿íè “Ïðî âèáîðè äåïóòà-
ò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâòîíîìíî¿
Ðåñïóáë³êè Êðèì, ì³ñöåâèõ ðàä

òà ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ, ì³ñüêèõ
ãîë³â” òà êåðóþ÷èñü ÷àñòèíîþ 5
ñòàòò³ 24 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî
âèáîðè äåïóòàò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì,
ì³ñöåâèõ ðàä òà ñ³ëüñüêèõ, ñåëèù-
íèõ, ì³ñüêèõ ãîë³â”, Êè¿âñüêà
ì³ñüêà òåðèòîð³àëüíà âèáîð÷à êî-
ì³ñ³ÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßª:
1. Ñêàñóâàòè ïîñòàíîâó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ âè-
áîð÷î¿ êîì³ñ³¿ â³ä 13 êâ³òíÿ 2008
ðîêó ¹ 11/13 “Ïðî ðåºñòðàö³þ
Êîâòîíþêà Áîãäàíà Îëåêñ³éîâè-

÷à êàíäèäàòîì íà ïîñàäó Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè”.

2. Ñêàñóâàòè ïîñòàíîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ âè-
áîð÷î¿ êîì³ñ³¿ â³ä 18 êâ³òíÿ 2008
ðîêó ¹ 16/42 òà ¹ 16/46 “Ïðî
ðåºñòðàö³þ äîâ³ðåíèõ îñ³á êàí-
äèäàòà íà ïîñàäó Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè Êîâòîíþêà Áîã-
äàíà Îëåêñ³éîâè÷à”.

3. Çîáîâ’ÿçàòè ä³ëüíè÷í³ âèáîð-
÷³ êîì³ñ³¿ ó âèáîð÷èõ áþëåòåíÿõ
äëÿ ãîëîñóâàííÿ ó îäíîìàíäàò-
íîìó âèáîð÷îìó îêðóç³ ïî ïîçà-
÷åðãîâèì âèáîðàì Êè¿âñüêîãî

ì³ñüêîãî ãîëîâè 25 òðàâíÿ 2008
ðîêó ïðîòè ïð³çâèùà Êîâòîíþêà
Áîãäàíà Îëåêñ³éîâè÷à ïîñòàâèòè
øòàìï “ÂÈÁÓÂ”.

4. Âèëó÷èòè ó Êîâòîíþêà Áîã-
äàíà Îëåêñ³éîâè÷à ïîñâ³ä÷åííÿ
êàíäèäàòà íà ïîñàäó Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè.

5. Êîï³þ ö³º¿ ïîñòàíîâè âèäà-
òè (íàä³ñëàòè) Êîâòîíþêó Áîãäà-
íó Îëåêñ³éîâè÷ó.

6. Îïðèëþäíèòè öþ ïîñòàíîâó
â ãàçåò³ “Õðåùàòèê”.

Голова Київсь ої місь ої
територіальної виборчої омісії Г. Біли

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÒÅÐÈÒÎÐ²ÀËÜÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß 
ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ

â³ä 20 òðàâíÿ 2008 ðîêó ¹ 30/18 ì. Êè¿â
Ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ ïðî ðåºñòðàö³þ êàíäèäàòà íà ïîñàäó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè 

Êëþ÷èíñüêîãî Þð³ÿ Þð³éîâè÷à
19 òðàâíÿ 2008 ðîêó, âõ³äíèé

¹ 2451, äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ íà-
ä³éøëà çàÿâà â³ä êàíäèäàòà íà ïî-
ñàäó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè
Êëþ÷èíñüêîãî Þð³ÿ Þð³éîâè÷à,
â ÿê³é â³í çàÿâëÿº ïðî â³äìîâó
áàëîòóâàòèñü íà ïîñàäó Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè.

Çã³äíî ç ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè 1
ñòàòò³ 48 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî
âèáîðè äåïóòàò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì,
ì³ñöåâèõ ðàä òà ñ³ëüñüêèõ, ñåëèù-
íèõ, ì³ñüêèõ ãîë³â” â ðàç³ çâåð-

íåííÿ êàíäèäàòà íà ïîñàäó ì³ñü-
êîãî ãîëîâè â áóäü-ÿêèé ÷àñ ï³ñ-
ëÿ éîãî ðåºñòðàö³¿, àëå íå ï³çí³ø
ÿê çà ï’ÿòü äí³â äî âèáîð³â, ç
ïèñüìîâîþ çàÿâîþ ïðî â³äìîâó
â³ä áàëîòóâàííÿ, òåðèòîð³àëüíà
âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ñêàñîâóº ð³øåí-
íÿ ïðî ðåºñòðàö³þ êàíäèäàòà íà
ïîñàäó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè. Öÿ çàÿâà â³äêëèêàííþ íå
ï³äëÿãàº.

Â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 ÷àñòèíè
1 òà ÷àñòèíè 4 ñòàòò³ 48 Çàêîíó
Óêðà¿íè “Ïðî âèáîðè äåïóòàò³â
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâòîíîìíî¿ Ðåñ-

ïóáë³êè Êðèì, ì³ñöåâèõ ðàä òà
ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ, ì³ñüêèõ ãî-
ë³â” òà êåðóþ÷èñü ÷àñòèíîþ 5
ñòàòò³ 24 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî âè-
áîðè äåïóòàò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâ-
òîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, ì³ñöå-
âèõ ðàä òà ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ,
ì³ñüêèõ ãîë³â”, Êè¿âñüêà ì³ñüêà òå-
ðèòîð³àëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßª:
1. Ñêàñóâàòè ïîñòàíîâó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ âè-
áîð÷î¿ êîì³ñ³¿ â³ä 14 êâ³òíÿ 2008
ðîêó ¹ 12/51 “Ïðî ðåºñòðàö³þ
Êëþ÷èíñüêîãî Þð³ÿ Þð³éîâè÷à

êàíäèäàòîì íà ïîñàäó Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè”.

2. Ñêàñóâàòè ïîñòàíîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ âè-
áîð÷î¿ êîì³ñ³¿ â³ä 14 òðàâíÿ 2008
ðîêó ¹ 26/8 òà â³ä 15 òðàâíÿ 2008
ðîêó ¹ 27/17 “Ïðî ðåºñòðàö³þ
äîâ³ðåíèõ îñ³á êàíäèäàòà íà ïî-
ñàäó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè
Êëþ÷èíñüêîãî Þð³ÿ Þð³éîâè÷à”.

3. Çîáîâ’ÿçàòè ä³ëüíè÷í³ âèáîð-
÷³ êîì³ñ³¿ ó âèáîð÷èõ áþëåòåíÿõ
äëÿ ãîëîñóâàííÿ ó îäíîìàíäàò-
íîìó âèáîð÷îìó îêðóç³ ïî ïîçà-
÷åðãîâèì âèáîðàì Êè¿âñüêîãî

ì³ñüêîãî ãîëîâè 25 òðàâíÿ 2008
ðîêó ïðîòè ïð³çâèùà Êëþ÷èí-
ñüêîãî Þð³ÿ Þð³éîâè÷à ïîñòà-
âèòè øòàìï “ÂÈÁÓÂ”.

4. Âèëó÷èòè ó Êëþ÷èíñüêîãî
Þð³ÿ Þð³éîâè÷à ïîñâ³ä÷åííÿ
êàíäèäàòà íà ïîñàäó Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè.

5. Êîï³þ ö³º¿ ïîñòàíîâè âèäà-
òè (íàä³ñëàòè) Êëþ÷èíñüêîìó
Þð³þ Þð³éîâè÷ó.

6. Îïðèëþäíèòè öþ ïîñòàíîâó
â ãàçåò³ “Õðåùàòèê”.

Голова Київсь ої місь ої
територіальної виборчої омісії Г. Біли

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÒÅÐÈÒÎÐ²ÀËÜÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß 
ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ

â³ä 20 òðàâíÿ 2008 ðîêó ¹ 30/20 ì. Êè¿â
Ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ ïðî ðåºñòðàö³þ êàíäèäàòà íà ïîñàäó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè 

Æîëÿ Êîñòÿíòèíà Êîñòÿíòèíîâè÷à
19 òðàâíÿ 2008 ðîêó, âõ³äíèé

¹ 2472, äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ íà-
ä³éøëà çàÿâà â³ä êàíäèäàòà íà ïî-
ñàäó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè
Æîëÿ Êîñòÿíòèíà Êîñòÿíòèíî-
âè÷à, â ÿê³é â³í çàÿâëÿº ïðî â³ä-
ìîâó áàëîòóâàòèñü íà ïîñàäó Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè.

Çã³äíî ç ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè 1
ñòàòò³ 48 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî âè-
áîðè äåïóòàò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâ-
òîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, ì³ñöå-
âèõ ðàä òà ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ,
ì³ñüêèõ ãîë³â” â ðàç³ çâåðíåííÿ êàí-
äèäàòà íà ïîñàäó ì³ñüêîãî ãîëîâè â
áóäü-ÿêèé ÷àñ ï³ñëÿ éîãî ðåºñòðà-

ö³¿, àëå íå ï³çí³ø ÿê çà ï’ÿòü äí³â
äî âèáîð³â, ç ïèñüìîâîþ çàÿâîþ ïðî
â³äìîâó â³ä áàëîòóâàííÿ, òåðèòîð³-
àëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ñêàñîâóº ð³-
øåííÿ ïðî ðåºñòðàö³þ êàíäèäàòà íà
ïîñàäó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè.
Öÿ çàÿâà â³äêëèêàííþ íå ï³äëÿãàº.

Â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 ÷àñòèíè
1 òà ÷àñòèíè 4 ñòàòò³ 48 Çàêîíó
Óêðà¿íè “Ïðî âèáîðè äåïóòàò³â
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâòîíîìíî¿ Ðåñ-
ïóáë³êè Êðèì, ì³ñöåâèõ ðàä òà
ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ, ì³ñüêèõ ãî-
ë³â” òà êåðóþ÷èñü ÷àñòèíîþ 5
ñòàòò³ 24 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî âè-
áîðè äåïóòàò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâ-
òîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, ì³ñöå-

âèõ ðàä òà ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ,
ì³ñüêèõ ãîë³â”, Êè¿âñüêà ì³ñüêà òå-
ðèòîð³àëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßª:
1. Ñêàñóâàòè ïîñòàíîâó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ âè-
áîð÷î¿ êîì³ñ³¿ â³ä 17 êâ³òíÿ 2008
ðîêó ¹ 15/85 “Ïðî ðåºñòðàö³þ
Æîëÿ Êîñòÿíòèíà Êîñòÿíòèíîâè-
÷à êàíäèäàòîì íà ïîñàäó Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè”.

2. Ñêàñóâàòè ïîñòàíîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ âè-
áîð÷î¿ êîì³ñ³¿ â³ä 18 êâ³òíÿ 2008
ðîêó ¹ 16/40 “Ïðî ðåºñòðàö³þ äî-
â³ðåíèõ îñ³á êàíäèäàòà íà ïîñàäó
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Æîëÿ

Êîñòÿíòèíà Êîñòÿíòèíîâè÷à”.
3. Âíåñòè çì³íè äî äîäàòêó äî

ïîñòàíîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ òåðè-
òîð³àëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ â³ä 24
êâ³òíÿ 2008 ðîêó ¹ 17/115 “Ïðî
çàòâåðäæåííÿ ðåçóëüòàò³â æåðåáêó-
âàííÿ ùîäî ÷åðãîâîñò³ äðóêóâàí-
íÿ ïåðåäâèáîðíèõ ïðîãðàì”, äî-
ïîâíèâøè ïðèì³òêó òàêèì ðå÷åí-
íÿì: “Ïåðåäâèáîðíà ïðîãðàìà
Æîëÿ Êîñòÿíòèíà Êîñòÿíòèíîâè-
÷à îïóáë³êóâàííþ íå ï³äëÿãàº ó
çâ’ÿçêó ³ç ñêàñóâàííÿì ð³øåííÿ
ïðî ðåºñòðàö³þ êàíäèäàòà íà ïî-
ñàäó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè”.

4. Çîáîâ’ÿçàòè ä³ëüíè÷í³ âèáîð-
÷³ êîì³ñ³¿ ó âèáîð÷èõ áþëåòåíÿõ äëÿ

ãîëîñóâàííÿ ó îäíîìàíäàòíîìó âè-
áîð÷îìó îêðóç³ ïî ïîçà÷åðãîâèì
âèáîðàì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè 25 òðàâíÿ 2008 ðîêó ïðîòè
ïð³çâèùà Æîëÿ Êîñòÿíòèíà Êîñ-
òÿíòèíîâè÷à ïîñòàâèòè øòàìï
“ÂÈÁÓÂ”.

5. Âèëó÷èòè ó Æîëÿ Êîñòÿíòè-
íà Êîñòÿíòèíîâè÷à ïîñâ³ä÷åííÿ
êàíäèäàòà íà ïîñàäó Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè.

6. Êîï³þ ö³º¿ ïîñòàíîâè âèäà-
òè (íàä³ñëàòè) Æîëþ Êîñòÿíòè-
íó Êîñòÿíòèíîâè÷ó.

7. Îïðèëþäíèòè öþ ïîñòàíîâó
â ãàçåò³ “Õðåùàòèê”.

Голова Київсь ої місь ої територіальної
виборчої омісії Г. Біли



88 ДДООККУУММЕЕННТТ Хрещатик  23 травня 2007

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÒÅÐÈÒÎÐ²ÀËÜÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß 
ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ

â³ä 20 òðàâíÿ 2008 ðîêó ¹ 30/21 ì. Êè¿â

Ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ ïðî ðåºñòðàö³þ êàíäèäàòà íà ïîñàäó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè 
Âàñèëåíêà Àíàòîë³ÿ Ëåîí³äîâè÷à

19 òðàâíÿ 2008 ðîêó, âõ³äíèé
¹ 2452, äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ íà-
ä³éøëà çàÿâà â³ä êàíäèäàòà íà ïî-
ñàäó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè
Âàñèëåíêà Àíàòîë³ÿ Ëåîí³äîâè-
÷à, â ÿê³é â³í çàÿâëÿº ïðî â³äìî-
âó áàëîòóâàòèñü íà ïîñàäó Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè.

Çã³äíî ç ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè 1
ñòàòò³ 48 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî âè-
áîðè äåïóòàò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì,
ì³ñöåâèõ ðàä òà ñ³ëüñüêèõ, ñåëèù-
íèõ, ì³ñüêèõ ãîë³â” â ðàç³ çâåð-
íåííÿ êàíäèäàòà íà ïîñàäó ì³ñü-
êîãî ãîëîâè â áóäü-ÿêèé ÷àñ ï³ñ-
ëÿ éîãî ðåºñòðàö³¿, àëå íå ï³çí³ø

ÿê çà ï’ÿòü äí³â äî âèáîð³â, ç ïèñü-
ìîâîþ çàÿâîþ ïðî â³äìîâó â³ä áà-
ëîòóâàííÿ, òåðèòîð³àëüíà âèáîð÷à
êîì³ñ³ÿ ñêàñîâóº ð³øåííÿ ïðî ðå-
ºñòðàö³þ êàíäèäàòà íà ïîñàäó Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè. Öÿ çà-
ÿâà â³äêëèêàííþ íå ï³äëÿãàº.

Â³äïîâ³äíî ïóíêòó 1 ÷àñòèíè 1
òà ÷àñòèíè 4 ñòàòò³ 48 Çàêîíó
Óêðà¿íè “Ïðî âèáîðè äåïóòàò³â
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâòîíîìíî¿ Ðåñ-
ïóáë³êè Êðèì, ì³ñöåâèõ ðàä òà
ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ, ì³ñüêèõ ãî-
ë³â” òà êåðóþ÷èñü ÷àñòèíîþ 5
ñòàòò³ 24 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî âè-
áîðè äåïóòàò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâ-
òîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, ì³ñöå-
âèõ ðàä òà ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ,

ì³ñüêèõ ãîë³â”, Êè¿âñüêà ì³ñüêà òå-
ðèòîð³àëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßª:
1. Ñêàñóâàòè ïîñòàíîâó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ âè-
áîð÷î¿ êîì³ñ³¿ â³ä 17 êâ³òíÿ 2008
ðîêó ¹ 15/97 “Ïðî ðåºñòðàö³þ
Âàñèëåíêà Àíàòîë³ÿ Ëåîí³äîâè÷à
êàíäèäàòîì íà ïîñàäó Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè”.

2. Ñêàñóâàòè ïîñòàíîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ âè-
áîð÷î¿ êîì³ñ³¿ â³ä 14 òðàâíÿ 2008
ðîêó ¹ 26/9 òà â³ä 15 òðàâíÿ 2008
ðîêó ¹ 27/16 “Ïðî ðåºñòðàö³þ äî-
â³ðåíèõ îñ³á êàíäèäàòà íà ïîñàäó
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Âàñè-
ëåíêà Àíàòîë³ÿ Ëåîí³äîâè÷à”.

3. Âíåñòè çì³íè äî äîäàòêó äî
ïîñòàíîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ â³ä
24 êâ³òíÿ 2008 ðîêó ¹ 17/115
“Ïðî çàòâåðäæåííÿ ðåçóëüòàò³â
æåðåáêóâàííÿ ùîäî ÷åðãîâîñò³
äðóêóâàííÿ ïåðåäâèáîðíèõ ïðî-
ãðàì”, äîïîâíèâøè ïðèì³òêó òà-
êèì ðå÷åííÿì: “Ïåðåäâèáîðíà
ïðîãðàìà Âàñèëåíêà Àíàòîë³ÿ
Ëåîí³äîâè÷à îïóáë³êóâàííþ íå
ï³äëÿãàº ó çâ’ÿçêó ³ç ñêàñóâàííÿì
ð³øåííÿ ïðî ðåºñòðàö³þ êàíäèäà-
òà íà ïîñàäó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè”.

4. Çîáîâ’ÿçàòè ä³ëüíè÷í³ âèáîð-
÷³ êîì³ñ³¿ ó âèáîð÷èõ áþëåòåíÿõ
äëÿ ãîëîñóâàííÿ ó îäíîìàíäàò-

íîìó âèáîð÷îìó îêðóç³ ïî ïîçà-
÷åðãîâèõ âèáîðàõ Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè 25 òðàâíÿ 2008
ðîêó ïðîòè ïð³çâèùà Âàñèëåíêà
Àíàòîë³ÿ Ëåîí³äîâè÷à ïîñòàâèòè
øòàìï “ÂÈÁÓÂ”.

5. Âèëó÷èòè ó Âàñèëåíêà Àíà-
òîë³ÿ Ëåîí³äîâè÷à ïîñâ³ä÷åííÿ
êàíäèäàòà íà ïîñàäó Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè.

6. Êîï³þ ö³º¿ ïîñòàíîâè âèäà-
òè (íàä³ñëàòè) Âàñèëåíêó Àíàòî-
ë³þ Ëåîí³äîâè÷ó.

7. Îïðèëþäíèòè öþ ïîñòàíîâó
â ãàçåò³ “Õðåùàòèê”.

Голова Київсь ої місь ої
територіальної виборчої омісії Г. Біли

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про порядок висвітлення роботи Київської
міської ради

Рішення Київської міської ради № 1065/3898 від 25 жовтня 2007 року

Відповідно до частини шістнадцятої статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
статей 5, 13 Закону України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів міс�
цевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, пунктів 2.2, 2.3 статті 2 Регламенту Ки�
ївради, затвердженого рішенням Київради від 14.06.06 № 14/14 (із змінами та доповненнями, внесени�
ми рішеннями Київради від 31.10 .06 № 1 15/172 та від 14.06.07 № 743/1404), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äíîâèòè ç ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ öüî-
ãî ð³øåííÿ ïðÿìó òåëåâ³ç³éíó òðàíñëÿö³þ
ðîáîòè ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü Êè¿âðàäè çà ðà-
õóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì³ñ-
òà Êèºâà íà 2007 òà íàñòóïí³ ðîêè ïî Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ ç
çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà çâ’ÿçê³â ç
ãðîìàäñüê³ñòþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿).

2. Ñåêðåòàð³àòó Êè¿âðàäè íåóõèëüíî äî-
òðèìóâàòèñÿ âèìîã Ðåãëàìåíòó Êè¿âðàäè
ùîäî âèñâ³òëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âðàäè ÷å-
ðåç çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ñâîº÷àñíî-

ãî ðîçì³ùåííÿ íà îô³ö³éíîìó ÒÎÂ-ïîðòà-
ë³ Êè¿âðàäè ð³øåíü Êè¿âðàäè, ïðîòîêîë³â
òà ñòåíîãðàì ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü Êè¿âðàäè
(ïóíêòè 2.2, 2.3 ñòàòò³ 2 Ðåãëàìåíòó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè).

3. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â
ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Õðåùàòèê”.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè —
ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè Î. Äîâãîãî.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про найменування вулиці 
від перетину з вулицею 

Набережно'Корчуватською 
на острові Галерному 

у Голосіївському районі міста Києва 
“Галерна”

Рішення Київської міської ради № 1257/4090 від 22 листопада 2007 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, статті 7 Закону України “Про географічні назви”, враховуючи протокол засідання комісії з питань най�
менувань та пам’ятних знаків виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) від
26.09.07 № 4 та звернення Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації від 14.09.07
№ 085/2065, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàéìåíóâàòè âóëèöþ â³ä ïåðåòèíó ç
âóëèöåþ Íàáåðåæíî-Êîð÷óâàòñüêîþ íà îñ-
òðîâ³ Ãàëåðíîìó â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³
ì³ñòà Êèºâà —Âóëèöÿ Ãàëåðíà.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè
ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåí-
íÿ.

3. Öå ð³øåííÿ Êè¿âðàäè îô³ö³éíî îïðè-

ëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
“Õðåùàòèê”.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â òà ïî-
ñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü êóëüòó-
ðè, ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про звернення депутатів 
Київської міської ради 

до Президента України 
та Верховної Ради України

Рішення Київської міської ради № 1412/4245 від 13 грудня 2007 року

Відповідно до статей 9, 202 Земельного кодексу України, статей 26, 33 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.93 № 15 “Про порядок веден�
ня державного земельного кадастру” та розглянувши оприлюднений 26 листопада 2007 року на сайті
Секретаріату Президента України законопроект “Про державний земельний кадастр”, Київська міська ра�
да

ВИРІШИЛА:

1. Íàïðàâèòè çâåðíåííÿ äåïóòàò³â Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
òà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè çã³äíî ç äîäàò-
êîì.

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå çâåðíåííÿ
â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Õðåùà-
òèê”.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü êóëüòóðè, ³íôîðìàö³éíî¿ ïî-
ë³òèêè òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Äåïóòàòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âè-
ñëîâëþþòü ãëèáîêó ñòóðáîâàí³ñòü ñïðî-
áàìè ïîðóøåííÿ ïðàâ òåðèòîð³àëüíèõ
ãðîìàä òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ ó ñôåð³ ðåãóëþâàííÿ çåìåëüíèõ
ïðàâîâ³äíîñèí.

Ñòàòòÿìè 9, 12 Çåìåëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè, ñòàòòÿìè 26, 33 Çàêîíó Óêðà¿íè
“Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³”
òà ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà-

¿íè â³ä 12.01.93 ¹ 15 “Ïðî ïîðÿäîê âå-
äåííÿ äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó”
âèçíà÷åíî ôóíêö³¿ ì³ñöåâèõ ðàä òà ¿õ âè-
êîíàâ÷èõ îðãàí³â ó ñôåð³ ðåãóëþâàííÿ
çåìåëüíèõ â³äíîñèí òà ôîðìóâàííÿ ³ âå-
äåííÿ çåìåëüíîãî êàäàñòðó. Çîêðåìà, äî
ïîâíîâàæåíü âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â ñ³ëüñü-
êèõ, ñåëèùíèõ, ì³ñüêèõ ðàä â³äíåñåíî ðå-
ºñòðàö³þ ñóá’ºêò³â ïðàâà âëàñíîñò³ íà
çåìëþ òà ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ, äî-

ãîâîð³â íà îðåíäó çåìë³; âèäà÷ó äîêóìåí-
ò³â, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî âëàñíîñò³ íà
çåìëþ òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ, à
òàêîæ âåäåííÿ çåìåëüíîãî êàäàñòðó.

Âåäåííÿ âêàçàíî¿ çåìåëüíî-êàäàñòðî-
âî¿ äîêóìåíòàö³¿ íåîáõ³äíå îðãàíàì ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ äëÿ çä³éñíåííÿ
ñâî¿õ êîíñòèòóö³éíèõ ïîâíîâàæåíü ùîäî
ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìëþ â³ä ³ìåí³ óêðà-
¿íñüêîãî íàðîäó òà ðåãóëþâàííÿ çåìåëü-
íèõ â³äíîñèí â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâ-
ñòâà.

Çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè Çåìåëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà-
¿íè 20 áåðåçíÿ 2007 ðîêó áóâ ïðèéíÿòèé
Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî äåðæàâíèé çåìåëü-
íèé êàäàñòð”, ÿêèé ïåðåäáà÷àâ ïîâíîâà-
æåííÿ ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ, ì³ñüêèõ ðàä,
Êè¿âñüêî¿ òà Ñåâàñòîïîëüñüêî¿ ì³ñüêèõ
ðàä, Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÀÐ Êðèì, ì³ñöåâèõ
äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é òà Ðàäè Ì³í³ñ-
òð³â ÀÐ Êðèì ó ñôåð³ äåðæàâíîãî çåìåëü-
íîãî êàäàñòðó.

Ïðîòå çàçíà÷åíèé çàêîí íå áóâ ï³äïè-
ñàíèé Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè, à ïîâåðíó-
òèé ³ç ïðîïîçèö³ÿìè íà äîîïðàöþâàííÿ.

Äîîïðàöüîâàíà ðåäàêö³ÿ çàêîíîïðî-
åêòó, îïðèëþäíåíà 26 ëèñòîïàäà 2007
ðîêó íà ñàéò³ Ñåêðåòàð³àòó Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè, ïåðåäáà÷àº ïîâí³ñòþ âèêëþ-
÷èòè ç ðåäàêö³¿ çàêîíîïðîåêòó íîðìè,
ÿêèìè âèçíà÷àëèñü ïîâíîâàæåííÿ îð-
ãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, â òîìó
÷èñë³ é Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ó ñôåð³
çåìåëüíîãî êàäàñòðó (ñòàòò³ 13, 14 òà 16-
20).

Âñ³ ïîâíîâàæåííÿ ó ñôåð³ âåäåííÿ äåð-
æàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó òà çåìåëü-
íî-êàäàñòðîâî¿ äîêóìåíòàö³¿ ïåðåäáà÷àº-
òüñÿ ïåðåäàòè öåíòðàëüíîìó îðãàíó âè-
êîíàâ÷î¿ âëàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â.

Ïîñò³éíà àêòóàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî
ñêëàä çåìåëü, ÿêà ì³ñòèòüñÿ â çåìåëüíî-
ìó êàäàñòð³, íåîáõ³äíà Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é
ðàä³ äëÿ åôåêòèâíîãî âèð³øåííÿ ïèòàíü
ðåãóëþâàííÿ çåìåëüíèõ â³äíîñèí òà çà-
áåçïå÷åííÿ ìîæëèâîñò³ ðåàë³çàö³¿ ãðîìà-
äÿíàìè òà þðèäè÷íèìè îñîáàìè êîíñòè-
òóö³éíîãî ïðàâà íà îòðèìàííÿ çåìë³.

ßê â³äîìî, çåìëÿ, ïîðÿä ç ³íøèì ìàé-
íîì òà ðåñóðñàìè, º ìàòåð³àëüíîþ ³ ô³-
íàíñîâîþ îñíîâîþ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ. Ïîçáàâëåííÿ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ ïðàâà íà âåäåííÿ çåìåëü-
íî-êàäàñòðîâî¿ äîêóìåíòàö³¿ º ãðóáèì ïî-
ðóøåííÿì íîðì ñòàòåé 13, 19, 140, 142
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ùîäî ïðàâ òåðèòî-
ð³àëüíèõ ãðîìàä.

Ç îãëÿäó íà âèùåâèêëàäåíå Êè¿âñüêà
ì³ñüêà ðàäà çâåðòàºòüñÿ äî Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè òà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç
ïðîõàííÿì íå äîïóñòèòè ïîðóøåííÿ ïðàâ
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà âêëþ÷èòè
äî ðåäàêö³¿ çàêîíîïðîåêòó “Ïðî äåðæàâ-
íèé çåìåëüíèé êàäàñòð” ñòàòò³ 13, 14, 16-
20 â ðåäàêö³¿ çàêîíîïðîåêòó, ÿêèé áóâ
ïðèéíÿòèé Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè 20
áåðåçíÿ 2007 ðîêó.

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради О. Дов ий

Додаток до рішення Київської міської ради 
№ 1412/4245 від 13 грудня 2007 року

Звернення депутатів Київської міської ради до Президента України 
та Верховної Ради України



Хрещатик  23 травня 2008 ДДООЗЗВВІІЛЛЛЛЯЯ 99

Ìèõàéëî ÁÐÈÍÈÕ: “Ó ñó÷àñí³é ë³òåðàòóð³ 
ç’ÿâèëèñÿ ³ìåíà, ÿê³ çäàòí³ ïîò³ñíèòè 
Çàáóæêî ç Àíäðóõîâè÷åì”
Уперше за 15 ро ів існ -
вання Міжнародний ниж-
овий фор м видавців
старт вав столиці. До
цьо о на теренах У раїни
йо о проводили переваж-
но Львові. Чотири дні
під аслом "Кни а — це
зброя" понад сто часни-
ів пропон ватим ть від-
від вачам 100 тисяч нових
видань за найнижчими ці-
нами, влаштов ватим ть
авто раф-сесії та презен-
тації, літерат рні перфор-
манси та інсталяції. Чи
вдасться раїнсь ій низі
"завоювати" столицю,
"Хрещати " поці авився
арт-дире тора Фор м
Михайла Бриниха.

— Ïàíå Ìèõàéëå, ñòîëè÷íèé
Ôîðóì âèäàâö³â îðãàí³çóâàëè ï³ä
ãàñëîì “Êíèãà — öå çáðîÿ”. ×è
îçíà÷àº öå, ùî óêðà¿íñüêîþ êíèæ-
êîþ óæå ìîæíà âáèâàòè, ÷è âè-
éøëà âîíà íà “âáèâ÷èé” ð³âåíü?

— Óáèâàòè êíèæêîþ ìîæíà
ïðàêòè÷íî áóäü-ÿêîþ (óñì³õàºòü-
ñÿ). Îäíàê ó íàøèõ âèäàâö³â òà-
êîãî äîñâ³äó ùå íåìàº, âîíè äó-
æå ìèðîëþáí³ òà ñîðîì’ÿçëèâ³.
Ìè, âëàñíå, é îáðàëè òàêå ãàñëî,

àáè ñïðîâîêóâàòè ¿õ íà àãðåñèâ-
í³øó ïîâåä³íêó. Óêðà¿íñüêó
êíèæêó òà âèäàâöÿ ïîòð³áíî âè-
âîäèòè ç ìàðã³íàëüíîãî êîíòåêñòó
ïðîõà÷³â. Ó ³íøèõ êðà¿íàõ ïðè-
áóòêè â³ä ïðîäàæó êíèæîê — ïî-
ì³òí³ íàäõîäæåííÿ äî áþäæåòó.

— Ïðåäñòàâíèêè ÿêèõ êðà¿í âçÿ-
ëè ó÷àñòü ó ñòîëè÷íîìó Ôîðóì³?

— Íàñê³ëüêè îäðàçó íèí³ ìîæó
ïðèãàäàòè,— ç ï’ÿòè. Ïðèì³ðîì,
ïðåçåíòàö³þ ïðîâîäèòèìå ³çðà-
¿ëüñüêèé ïèñüìåííèê Ðî¿ Õåí.
Âèñòàâëÿòü ïðîäóêö³þ ïîëüñüêå
òà ðîñ³éñüêå âèäàâíèöòâà.

— ×è îõî÷å ïðèºäíóþòüñÿ äî òà-
êèõ çàõîä³â âèäàâö³, íàñê³ëüêè ¿ì
öå ö³êàâî?

— Çâ³ñíî, ùî òàê. Áî ãîëîâíèé
ñåíñ àêö³¿ — íå ñò³ëüêè ïðîäàòè
ÿêîìîãà á³ëüøå êíèæîê, ñê³ëüêè
îðãàí³çóâàòè ìàêñèìàëüíèé ä³à-
ëîã ì³æ ó÷àñíèêàìè. Òóò âîíè
ìîæóòü äîìîâèòèñÿ ïðî ñï³âïðà-
öþ, êóï³âëþ àâòîðñüêèõ ïðàâ,
ñï³ëüí³ òóðè ç ïèñüìåííèêàìè.

— Äî ñëîâà, ïðî îñòàíí³õ. Çâ³ñ-
íî, ëþäè çà çâè÷êîþ êóïóâàòèìóòü
Çàáóæêî òà Àíäðóõîâè÷à, âîíè âæå
ìàéæå êëàñèêà. Îäíà÷å, ÿê³ ³ìåíà
ùå ïîò³øàòü, õòî ðîçâèâàº ñó÷àñ-
íó óêðà¿íñüêó ë³òåðàòóðó?

— Ïèñüìåíñòâî ó íàñ, íà ùàñòÿ,
ðîçâèâàºòüñÿ æâàâî. Ç’ÿâèëèñÿ ³ìå-
íà, ÿê³ ñïðîìîæí³ ïîò³ñíèòè, òà é

ïîò³ñíÿòü Çàáóæêî ç Àíäðóõîâè-
÷åì. Òî é æå ñàìèé Ñåðã³é Æàäàí,
Òåòÿíà Ìàëÿð÷óê, Òàðàñ Ïðîõà-
ñüêî. Òàêîæ, çâ³ñíî, Ëþáêî Äå-
ðåø, ²ðåíà Êàðïà. ¯õ óñå ÷àñò³øå
íàçèâàþòü “ç³ðêàìè”, âîíè ñòàþòü
ãåðîÿìè ãëÿíöåâèõ âèäàíü...

— Íå ìîæíà íå ïîãîäèòèñÿ, îä-
íàê ÷àñòî ó ïðåñó âîíè ïîòðàïëÿ-
þòü ÷åðåç íåîðäèíàðí³ ïðåçåíòàö³¿
ñâî¿õ òâîð³â. Ïðèì³ðîì, òàê çâàí³
ïîåòè-äâîòèñÿ÷íèêè, ÿê³ âëàøòî-
âóâàëè ÷èòàííÿ ç ìóçè÷íèì ñóïðî-
âîäîì ÷è â³ðøîâàí³ ñëåìè. ßê âè
îö³íþºòå òàê³ âèäè ïðåçåíòàö³é,
íàñê³ëüêè âîíè, òàê áè ìîâèòè,
“ðåíòàáåëüí³”?

— Âîíè ðîçâèâàòèìóòüñÿ, áî
ïðîáëåìà ïðåçåíòàö³¿ òâîðó ñòàº
âñå àêòóàëüí³øîþ. Êðèçà åêñïî-
çèö³¿ — äàâíÿ ïðîáëåìà æèâîïè-
ñó. Òàì âèêîðèñòîâóþòü íîâ³òí³
òåõòîëîã³¿, ìåä³à. Ïèñüìåííèêè
òàêîæ, â³ä÷óâàþ÷è êîí’þíêòóðó,
åêïåðèìåíòóþòü ç ìóçèêîþ, òåàò-
ðîì, ïåðôîðìàíñîì òà é íàâ³òü
æèâîïèñîì. Çâ³ñíî, ç îäíîãî áî-
êó, äëÿ ë³òåðàòóðè òàê³ ðå÷³ âè-
äàþòüñÿ äîâîë³ øòó÷íèìè, îäíàê
äåõòî çàâäÿêè òàêèì çàñîáàì ïðå-
çåíòóº òà “ïðîäàº” ñåáå çíà÷íî
êðàùå, àí³æ áåç íèõ.

— Ñòîëè÷íèé Ôîðóì âèäàâö³â â³ä-
áóâàºòüñÿ îäíî÷àñíî ç³ ñâÿòêóâàí-
íÿì Äíÿ Êèºâà. Âè ïëàíóâàëè öå, ÷è
òàêå “ñóñ³äñòâî” ïîñïðèÿº çàõîäó?

— Òàê, Ôîðóì âëàñíå ïåðåäáà-
÷åíèé ïðîãðàìîþ ñâÿòêîâèõ çà-
õîä³â ó ì³ñò³. Ïîêè ùî ìåí³ òÿæ-
êî ñïðîãíîçóâàòè, äîáðå öå ÷è
ïîãàíî, îñê³ëüêè ïîä³é ó ì³ñò³ çà-
ïëàíîâàíî áàãàòî ³ êîíêóðåíö³ÿ
áóäå âåëèêà. Çàõ³ä ïðîâîäÿòü
óïåðøå, òîìó âèñíîâêè ðîáèòè-
ìåìî ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ.

— Êð³ì óñ³ëÿêèõ ñâÿòêîâèõ çáî-
ðèù, áóäóòü ùå é âèáîðè. Âîíè íå
çàâàäÿòü?

— Âèáîðè ïñóþòü óñå ó áóäü-
ÿêîìó ðàç³. ß á ¿õ óçàãàë³ çàáîðî-
íèâ àáî âñòàíîâèâ ìîðàòîð³é íà
íàéáëèæ÷³ ðîêè (ñì³ºòüñÿ)

Розмов вела
Натал а МАКОГОН, “Хрещати ”

Ì³æíàðîäíèé êíèæêîâèé ôîðóì
âèäàâö³â ó Êèºâ³

22-25 òðàâíÿ 2008 ðîêó

ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ “КНИГА — ЦЕ
ЗБРОЯ”

22 òðàâíÿ, ÷åòâåð

Галерея “Лавра” (в л. Івана
Мазепи (е с-Січнево о повстання),
17)
ВЕЛИКА СЦЕНА В ПОДВІР’Ї

ГАЛЕРЕЇ:

18.00 — 22.00
Видавництво КНИЖКОВИЙ

КЛУБ “Кл б сімейно о дозвіл-
ля”, видавництво “Фоліо”, Хар-
івсь а обласна молодіжна ро-
мадсь а ор анізація “Світло”,
спільно з фестивалем “Київсь і
лаври” та міжнародним ниж-
овим “Фор мом видавців м.
Києві”
презент ють нове хар івсь е

мистецтво в прое ті “ГОТЕЛІ ХАР-
КОВА”:
Літерат ра:
Анастасія Афанасьєва, Лала Ба-

ірова, Сер ій Жадан, Оле Коца-
рев, Ростислав Мельни ів, Анна Мі-
на ова, Роман Трифонов, Саш о
Уш алов, Катріна Хаддад, Ганна
Яновсь а
Спеціальний ість—Люб оДереш
М зи а:
Соба и в осмосі, LЮК, Сер ій

Баб ін

23 òðàâíÿ, ï’ÿòíèöÿ

алерея “Лавра” (в л. Івана Ма-

зепи (е с-Січнево о повстання), 17)
МАЛА СЦЕНА В ПРИМІЩЕННІ

ГАЛЕРЕЇ:
12.00 — 13.00
Презентація ниж и “Страте-
ии злых ениев” (Х.: Фоліо):
Валентин Бадра
13.00 — 14.00
Презентація нової ниж и

“Писати мисліте” (К.: Фа т,
2008):
Іван Андр ся
14.00 — 15.00
Читання, презентація нижо :
Василь Кожелян о
15.00 — 16.00
Презентація нижеч и “СУ-

ПЕРРавли ” та інші вірші для ді-
тей:
Назар Гончар
16.00 — 17.00
Цілодобово +:
Бо дан-Оле Горобч , Павло Ко-

робч , Оле Коцарев
17.00 — 18.00
Офіційне від риття міжнарод-

но о ниж ово о “Фор м ви-
давців м. Києві” за часті
представни ів Київсь ої місь ої
ради, Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації, інших ор анів
влади, посольств іноземних
раїн, творчих спіло , ромад-
сь их ор анізацій, ЗМІ
Спеціальний ість — письменни

Роі Хен (Ізраїль).
Вист п дитячо о театр “Little

model”.
ВЕЛИКА СЦЕНА В ПОДВІР’Ї

ГАЛЕРЕЇ:
15.00 — 18.00
Етно-ф’южн з елементами

джаз , фан та ре ей на сло-
ва с часних раїнсь ий поетів:
С. Жадана, Ю. Андр ховича, В.
Наріжної, М. Сав и, М. Пален-
а, О. Ірванця та ін.
Г рт мандрівних дя ів “Вертеп” —
перше в Києві з оновленим с ла-
дом та з новою про рамою + (Сер-
ій Жадан, Юр о По альч )
Ма сим Пален о (Дніпропет-

ровсь ), авторсь а пісня
Ві торія Наріжна (Дніпропет-

ровсь ), Дарина Важинсь а (Дніп-
ропетровсь ), Ма сим Бородін
(Дніпропетровсь ), Ні а Нові ова
(Полтава), Гриця Ерде (Львів)
18.00 — 19.00
Прое т “Джаз- афе”:
Мар’яна Сав а і “Ор естра Vito”

+ Павло Таба ов
19.00 — 20.30
А ція “Користь від “Главреда”
За часті Володимира Циб ль а

і рт “НеДіля”.
20.30 — 22.00
Концертний вист п:
Павло Г дімов

М зей Івана Гончара
(в л. Івана Мазепи (е с-Січнево-

о повстання), 29)
12.00 — 13.00
“Політи он”. Поетичне тл ма-

чення:
Володимир Циб ль о
13.00 — 14.00
На ородження най ращих
нижо 2007 ро за версією
сайт www.auction.ua
14.00 — 15.00
Презентація серії “У раїнсь а

фото рафія” видавництва “Ар-

тб ” та демонстрація най ра-
щих фотопрое тів арт-центр “Я
Галерея” — робіт Оле сандра
Ляпіна, Анни Войтен о, Оле -
сандра Че меньова, Геннадія
Мінчен а, Марії Би ової, Оле -
сандра Ранч ова, Оле сандра
Кадні ова та інших.
15.00 — 16.00
Презентація серії “Зона Ові-

дія”:
Галина Кр , Оле Соловей,

Дмитро Лаз т ін та Петро Мідян а
К ратор — Тарас Федю
16.00 — 17.00
Презентація ж рнал “Совре-

менная поэзия” й поетичної се-
рії цьо о часопис :

ратор — Андрій Нові ов
М зей ни и і др арства

У раїни
(в л. Івана Мазепи, 21, орп. 9,

на території Києво-Печерсь ої лав-
ри)
12.00 — 13.00
Від риття фотовистав и “МА-

ДАГАСКАР: ДЕМО-ВЕРСIЯ” І о-
ря Сіда та інсталяції Ісмета
Шейх-Заде “ПРИСТРІЙ ДЛЯ
РОЗШИФРОВКИ КОДА ДА ВІН-
ЧІ”
13.00 — 15.00
Літерат рно- раєзнавчий ма-

рафон для чнів ш іл-інтернатів
Шевчен івсь о о район
15.00 — 15.30
Презентація ни и “Ідеальна

У”:
Володимир Єш ілєв
15.30 — 17.00
Кр лий стіл “Псевдо омер-

ція проти псевдомистецтва”:

Єш ілєв Володимир, Іздри Юр-
о, Бондар-Терещен о І ор, Шпір
Михайло, Киричен о Ві торія, Чер-
нявсь ий Володимир, Возня Та-
рас, Щерба Наталія, а та ож Оле
Верем о-Бережний, Катерина Баб-
іна, Дмитро Ст с
17.00 — 18.00
Читання есеїв з ниж и “Ав-

торсь а олон а”:
Віталій Жежера, Андрій Бондар

24 òðàâíÿ, ñóáîòà

Галерея “Лавра” (в л. Івана
Мазепи (е с-Січнево о повстання),
17)
МАЛА СЦЕНА В ПРИМІЩЕННІ

ГАЛЕРЕЇ:
12.00 — 13.00
Презентація ниж и “Ро -н-

рол, ста ан, охання” (Х.: Фо-
ліо):
Валентин Терлець ий (Запоріж-

жя)
13.00 — 14.00
Презентація ниж и “П’яти-

зна , або Життя нежить” (К.:
Ма зер, Л.: Апріорі):
Роман С иба
14.00 — 15.00
Поетичні читання, модера-

тор — М. Бриних:
Павло Вольвач, Оле сій Зарахо-

вич
15.00 — 16.00
Презентація ниж и “Лісор б
п стелі”
Пліт и і розповіді про чотири

по оління с часних письменни-
ів:
Володимир Данилен о
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16.00 — 17.00
Сеанс читання:
Наталя Снядан о
17.00 — 19.00
Крихітний ме аполіс:
Те сти: Данило К бай, Марина

М ляр, зв ові артини створюють
King Imagine та Nagval

ВЕЛИКА СЦЕНА В ПОДВІР’Ї
ГАЛЕРЕЇ:
14.30 — 16.00
Презентація Ізраїльсь о о ль-

т рно о центр за часті представ-
ни ів Посольства Держави Ізраїлю
в У раїні, письменни а Рона Хена,
м зичних оле тивів
16.00 — 17.30
“Известия в У раине”:
Передплатна Коляда за часті
омпозитора, піаніста і радіовед -
чо о Романа Коляди.
Dizel представляє орпорацію

“Планета R’n’B” с ладі:
“Сестра Сирена”, “Камень. Нож-

ницы. Б ма а...”, “Новый Союз”
Демонстр ватим ться артини

засл жено о діяча мистецтв У ра-
їни Івана Пилипен а
17.30 — 18.30
Артем Чех + рт “Навідмін -

від”
18.30 — 19.30
Перформанс- онцерт БЕНЗИ-

НОВИЙ РАНОК — ЗАРЯДКА НА
ВЕСЬ ДЕНЬ:
Дмитро Лаз т ін
+ ЯнаШпачинсь а ( ітара, во ал),

з рт ЧеЧе
+ пан -імпровіз рт НАДЄЖДА

БАБКІНА (Ми ола Леонович — і-
тара, во ал; Павло Коробч — ба-
рабани, зомбі — бас; Дмитро Ла-
з т ін — тр ба, бе -во ал)
19.30 — 20.30
Презентація часописів “Ч ма”

(Киричен о Ві торія) і “Сноб”
(Шпір Михайло) + м зична а -
ція рт “Сина Машина” (Се-
ню Іван, Шендри Сер ій, Гон-
сь ий Юлій)
20.30 — 22.00
Концертний вист п:
Василь Васильців (Львів)
М зей Івана Гончара (в л. Іва-

на Мазепи (е с-Січнево о повстан-
ня), 29)
12.00 — 13.00
Презентація нижо серії

“Розстріляне Відродження” (К.:
Смолос ип):
Ростислав Сем ів, Оль а Радом-

сь а і Оль а По инай о
13.00 — 15.00
Поетична а ція “Прощання

слов’ЯНКИ” — вечір раїнсь ої,
російсь ої, білор сь ої поезії:
Сер ій Жадан, Анастасія Афа-

насьєва, Галина Кр , Андрей Ха-
данович, Марій а Мартисевич
15.00 — 16.00
Презентація видавництва

“ВРЕМЯ” (Мос ва)
К ратор — Лариса М р іна:
Дем’ян К дрявцев, Інна Кабиш,

Алє сєй Єфімов
16.00 — 16.45
Презентація антоло ії раїн-

сь ої любовної ліри и інця
ХІХ — почат ХХІ століття “Лі-
т р ія охання” (видавництво
“Навчальна ни а — Бо дан”, на
основі антоло ії Володимира Л -
ч а “Оріон золотий”):
Іван Л ч (Львів), Борис Щав р-

сь ий (Тернопіль)
16.45 — 18.30
Пере ладаць і читання ( ра-

тор — Строн овсь ий): на а ції
“Ш аючи слів: пере лад очима по-
етів” молоді, але вже знані поети,
представлять лядачам свої інтер-
претації люблених те стів інозем-
них авторів.
Катерина Баб іна (Київ), Тетяна

Савчен о (Запоріжжя), Юлія Ста-
хівсь а (Київ), Стронґовсь ий (Жи-
томир), Катріна Хаддад (Київ) +
Штипель, Ґаліна, Хаданович

М зей ни и і др арства
У раїни (на території Києво-Печер-
сь ої лаври)

12.00 — 13.00
Гальманах:
Бо дан Жолда
13.00 — 14.00
Презентація антоло ії с час-

ної раїнсь ої поезії “Диво-
овид” (видавництво “Навчальна
ни а — Бо дан”):
Іван Л ч (Львів), Борис Щав р-

сь ий (Тернопіль)
14.00 — 15.00
Презентація переможців “Гра-

нослова-2007”:
Добжансь а Наталія (Л ць ), Во-

роню Леся (Чернівці)
Щириця Павло (Київ), Левиць ий

В’ячеслав (Київ)
15.00 — 15.30
Читання “Острів Крим”:
Андрій Поля ов, І ор Сід
15.30 — 17.00
Кр лий стіл
“Що нам робити з цим Кри-

мом?” Вед чий — I ор Сід
Учасни и — раїнсь і лiтерато-

ри, х дожни и, полiтоло и:
Михайло Бриних; Люб о Дереш;

Сер iй Жадан; Андрiй Ко отюха;
Оле Коцарев; Сер iй Пантю ;
Дмитро Потєхiн; Оле Тiстол — х -
дожни , лiдер раїнсь о о он-
цепт алiзм ; Тантелі Харіман а
Рат в хері (Мада ас ар-У ра-
їна) — полiтоло , часни дис сiй
“Севастопольсь о о фор м ”; На-
тал а Снядан о, а та ож часни и
з Крим : Оле сандр Гранов-
сь ий — прозаї , п блiцист; Ан-
дрiй Поля ов — поет; Iсмет Шейх-
Заде — римсь отатарсь ий х -
дожни - онцепт алiст, ратор
вiрт альної алереї “Кримсь е хан-
ство”.
17.00 — 18.00
Поетичні читання сит ативно-
о рт “Ті, що випали з потя-
а”:
Марія Ми ицей (Івано-Фран-
івсь ), О сана Батю (Бояр а) і Ві -
торія Стах (Київ)
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Галерея “Лавра” (в л. Івана
Мазепи (е с-Січнево о повстання),
17)

МАЛА СЦЕНА В ПРИМІЩЕННІ
ГАЛЕРЕЇ:
12.00 — 13.00
Поетичний відеоарт: “У рСин-

тезія”
Катерина Баб іна
13.00 — 14.00
Анонс-презентація антоло ії
раїнсь ої еротичної поезії ХХ

століття “Біла ни а охання”
(видавництво “Навчальна ни-
а — Бо дан”):
Ві торія Стах, Іван Л ч
14.00 — 15.00
Віро ідність польотів на мітлі
точнюється:
Лада Л зіна
15.00 — 16.00
Перетворення фентезі:
Марина і Сер ій Дячен и
16.00 — 17.00
Дис рс свині в раїнсь ій
льт рі.
Презентація фільм “Сало для
раїнців”:
Михайло Бриних, Оле са Доля,

Лесь Подерв’янсь ий, Лесь Гера-
симч , Анатоль Федір о
17.00 — 18.00
“Радіо Live:4” — Інформацій-

но-поетичний марафон.
Кар оломні новини в ефірі най-
ращо о радіо. Вірші темряві під
м зи .
Вед чий — Артем Захарчен о:
Читають: Світлана Бо дан, Оле-

ся Мамчич, О сана Самара, Артем
Захарчен о, Ві торія Черняхівсь а,
Олесь Корж, Леся М дра , Павло
Коробч , Катерина Калит о, О са-
на Л цишина, Анна Хромова,
Мар’яна Ма сим’я , Валерія Піщан-
сь а.
М зи а: рт Андерсон і Бо дан

К тєпов (Vперше 4 ю)

ВЕЛИКА СЦЕНА В ПОДВІР’Ї
ГАЛЕРЕЇ:
14.00 — 17.00
Ж рнал “ШО” презент є літе-

рат рний прое т “БЕЗ ФІЛЬ-
ТРУ”:
Оле сій Торхов (Ми олаїв), Влад

Клен (Запоріжжя), Леонід Борозен-
цев (Вінниця), Надія А афонова
(Ми олаїв), Наталя Добринсь а
(Ялта), Павло С хно (Севастополь),
Пош р єва Оля (Київ), Радіон Лон-
а (Київ), Анна Саніна (Київ), Оле -
сандр Татаринов (Запоріжжя), Юлія
Броварна (Вінниця), Ма сим Кабір
(Кривий Рі ), Ліна Федорчен о (Ки-
їв), Ярослав Мін ін (Л ансь ),
Дмитро Костен о (Запоріжжя—Ки-
їв—Мос ва)
М зи а:
рт “Немно о нервно”

К ратор: Влад Клен
17.00 — 19.00
Проява раїнсь ої фантасти-
и:
Бат рин Сер ій, Дев’ят о Ната-

ля, Кацай Оле сій Спейсер, Лито-
вчен о Тим р, Рад тний Радій, Че-
рен о С санна за часті л б істо-
ричної ре онстр ції і ро - рт
“Проти ночі”
19.00 — 20.30
Концертний вист п:
“UpSide 3” (тріо Дмитра “Бобіна”

Але сандрова — одно о із засно-
вни ів ле ендарної р пи “СхідSi-
de”)
20.30 — 22.00
Концертний вист п:
“КОМУ ВНИЗ”
М зей Івана Гончара (в л. Іва-

на Мазепи, 29)
12.00 — 13.00
Словесний джаз:
Юр о По альч
13.00 — 14.00
Замість обід :
Світлана Поваляєва
14.00 — 15.00
Кіно, вино і зів’ялі віти:
Ірен Роздоб дь о
15.00 — 16.00
Перші транспортні читання:
Тема транспорт — озирна те-

ма ново о по оління прозаї ів. Ва-
они, салони й перони — пре рас-
не місце для од ровень. К ди і на-
віщо їхати — питання просто не ви-
ни ає. Свої міжсвіття вони роз ри-
ють перед вами і одне перед од-
ним.
Вхід — б дь-я ий вито б дь-

я о о транспорт .
Я що зайцем — доведеться до-

вести свою майстерність.
Про подорожі в просторі і часі,

розширеною свідомістю і Ноосфе-
рою почитають:
Артем Чех, Яна Д бинянсь а,

Оле Коцарев, О сана Л цишина,
Олена Захарчен о, Артем Захар-
чен о, Світлана Бо дан, Марина
Со олян, Галина Т ач , Оле Ро-
манен о, Олена Ма симен о, Те-
тяна Савчен о, Ві торія Черняхів-
сь а
16.00 — 17.00
Сеанс переля :
Натал а та Оле сандр Шевчен и
17.00 — 18.00
Я ви ад вати історії, я і пе-

ретворюються на ниж и, отрі
відраз ці авлять інобізнес?
Андрій Ко отюха, письменни ,

ж рналіст, сценарист
18.00 — 19.00
З стріч з ізраїльсь им літера-

тором, пере ладачем Ві тором
Рад ць им

М зей ни и і др арства
У раїни (на території Києво-Печер-
сь ої лаври)
12.00 — 13.00
Презентація ла реатів “Смо-

лос ипа” останніх ро ів — “По-
езія молодих”:
Б.-О. Горобч , П. Коробч , О.

Коцарев, Д. Лаз т ін, О. Романен-
о, М. Леонович та інші
13.00 — 14.00
“Інша літерат ра представ-

ляє”: презентація нижо “Ос-

трів” і “Сім днів та в зол смер-
ті”:
Борис Г меню та Сер ій Пантю
14.00 — 15.00
З стріч з оловними реда то-

рами літерат рних часописів:
Ві тор Баранов: “Київ”,
Володимир На мен о: “Бере-

зіль”, Дмитро Ст с: “Київсь а
Р сь”, Оле сандр Гл ш о: “Вітчиз-
на”, Гри орій Г сейнов: “К р’єр
Кривбас ”, Іздри : “Четвер”, Ми-
хайло Шпір: “Сноб”, Ві торія Кири-
чен о: “Ч ма”, Ві тор Мороз: “С -
часність”
15.00 — 16.00
Презентація літерат рної пре-

мії Національної спіл и письмен-
ни ів У раїни та фонд Ернеста
і Наталії Г ля ів (Австралія)
“Айстра”:
Василь Ш ляр, Володимир Яво-

рівсь ий, Анатолій Дімаров
16.00 — 17.00
Психоло ічні розтини:
Галина Па тя
17.00 — 18.00
Літерат рні читання “Без фе-

номенів”:
Таня Малярч , Оле Криштопа,

Тарас Прохась о
Вистав и:

М зей ни и і др арства
У раїни (на території Києво-Печер-
сь ої лаври)

I ор Сiд. Фотовистав а “МА-
ДАГАСКАР: ДЕМО-ВЕРСIЯ”
Iсмет Шейх-Заде (Крим). Асамб-

ляж з вiдеоiнсталяцiєю “ПРИСТРІЙ
ДЛЯ РОЗШИФРОВКИ КОДА ДА
ВIНЧI”
М зей Івана Гончара (в л. Іва-

на Мазепи (е с-Січнево о повстан-
ня), 29)
Фотовистав а “Готелі Хар о-

ва”
Вхід на всі заходи — вільний.
Щоб потрапити до М зею ни и

та др арства (на території Лаври),
може знадобитися флаєр.
У про рамі, звісно, відб д ться

незначні зміни — частіше заходьте
на сайт www. bookforum.com.ua

Роз лад авто раф-сесій

23 òðàâíÿ
13.00 Валентин Бадра

стенд “Фоліо”
14.00 Юр о По альч

стенд “Фоліо”
14.00 Марія Матіос

стенд ЛА “Піраміда”

15.00 Єв енія Кононен о
стенд ЛА “Піраміда”

16.00 Андрій Бондар та Віталій
Жежера, алерея “Лавра”,
“Авторсь а олон а”
17.00 Сер ій Жадан

стенд “Фоліо”

24 òðàâíÿ
12.00 В’ячеслав Медвідь

стенд ЛА “Піраміда”
13.00 Яна Д бинянсь а

стенд “Нора-Др ”
13.00 Ярослава Литвин

стенд “Коронація слова”
13.00 Валентин Терлець ий

стенд “Фоліо”
14.00 Ярослава Литвин

стенд “Нора-Др ”
14.00 Андрій Ко отюха

стенд “Коронація слова”
14.00 Дмитро Ш рхало

стенд ЛА “Піраміда”
15.00 Назіп Хамітов

стенд видавництва “Либідь”
15.00 Олесь Ульянен о

стенд ЛА “Піраміда”
15.00 Андрій Ко отюха

стенд “Нора-Др ”
15.00 Юр о По альч

стенд “Фоліо”
16.00 Лариса Денисен о

стенд “Нора-Др ”
16.00 Артем Чех

стенд “Фоліо”
16.00 Ірен Роздоб дь о

стенд “Нора-Др ”
17.00 Ірен Роздоб дь о

стенд “Коронація слова”
17.00 Натал а Снядан о

стенд “Фоліо”
17.00 Лариса Денисен о

стенд “Коронація слова”

25 òðàâíÿ
12.00 Галина Тарасю

стенд видавництва “Либідь”
12.00 Світлана Поваляєва

стенд “Фоліо”
12.00 Володимир Данилен о

стенд ЛА “Піраміда”
13.00 Ірен Роздоб дь о

стенд “Фоліо”
14.00 Оле сандр та Натал а

Шевчен и тор овий намет на Хре-
щати
14.00 Юр о По альч

стенд “Фоліо”
15.00 Лада Л зіна

стенд “Фоліо”
15.00 Віталій та Наталя Лапі ри

тор овий намет на Хрещати
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ßðîñëàâ ÍÅÂÅÐÒ²É

Громадсь ий а тив Києва вшан -
вав однод мців, я і постійно до-
пома ають втілювати в життя за-
альн ідею — перемо и над
безд ховністю та б денністю та
захист своїх прав. Саме та им
иянам, я і є при ладом для
нас, Наводниць ом пар 22
травня вр чили дипломи за осо-
бист перемо .

Ñèìâîë³÷íî, ùî âðó÷åííÿ ãðàìîò â³äáó-
ëîñÿ ñàìå á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà çàñíîâíèêàì
Êèºâà, ùî ïëîìåí³º ñïðàâæíüîþ ñèëîþ
áðîíçîâî¿ âåëè÷³ ëåãåíäàðíèì çàñíîâíè-
êàì Êèºâà — êíÿçþ Êèþ, áðàòàì éîãî
Ùåêó òà Õîðèâó ³ ñåñòð³ Ëèá³äü. Öå ì³ñ-
öå âñ³õ êèÿí, êîòð³ îá’ºäíàí³ äóõîì äî ïå-
ðåìîãè. Ñàìå öÿ ïàì’ÿòêà, ùî ñòî¿òü íàä
Äí³ïðîì, â³ä³ãðàº íàäçâè÷àéíî âàæëèâó
ðîëü ó ñüîãîäí³øíüîìó æèòò³ êèÿí, êóäè
êîæåí ïðèõîäèòü óâ³áðàòè íîâ³ ñèëè òà
åíåðã³þ.

Ë³äåð Ãðîìàäñüêîãî àêòèâó Îëåêñàíäð
Ïàáàò íàãîðîäæóâàâ ñïðàâæí³õ êè¿âñüêèõ
ãåðî¿â — êèÿí, ÿê³ êîæíîãî äíÿ áîðîëè-
ñÿ ç íåäîëåþ, æèòòºâèìè îáñòàâèíàìè,
÷èíîâíèêàìè, çàõèùàëè ñâî¿ ïðàâà òà ä³-
òåé, ïåðåìàãàëè, çäàâàëîñÿ á, íåçäîëàíí³
æèòòºâ³ îáñòàâèíè.

“Ïåðåìîãà Êèºâà — öå ïåðåìîãà êîæ-

íîãî ç íàñ. Ïåðåìîãà êèÿí, ÿê³ íå ìîâ-
÷àòü, à áîðþòüñÿ ç íåñïðàâåäëèâ³ñòþ. Ïå-
ðåìîãà ëþäåé, ÿê³ âçÿëè ìàéáóòíº Êèºâà
â ñâî¿ ðóêè.

Ìè íå îïóñêàºìî ðóêè, ÿê³ á òðóäíîù³
òà íåãàðàçäè íàì íå ïðîòèñòîÿëè. Ìè æè-
âåìî ³äåºþ ñï³ëüíî¿ ïåðåìîãè, ³ îáîâ’ÿç-
êîâî ¿¿ çäîáóäåìî. Êèÿíè — ñïðàâæí³ ãîñ-
ïîäàð³ ñâîãî ì³ñòà. Ìè ãîñïîäàð³ íàøîãî
ìàéáóòíüîãî!” — ñêàçàâ ë³äåð Ãðîìàäñüêî-
ãî àêòèâó Êèºâà Îëåêñàíäð Ïàáàò, â³òà-
þ÷è ëàóðåàò³â.

Çàïðîøåíèõ áóëî áàãàòî. ² öå ðàä³ñíî ç³-
ãð³âàëî ñåðöå, áî ùå º ñïðàâæí³ ãåðî¿ ó
â³÷íîìó Êèºâ³.

Ïðèºìíî áóëî ñïîñòåð³ãàòè, ÿê ìîëîäü,
äîðîñë³ ëþäè, áàáóñ³ òà ä³äóñ³ ï³äí³ìàëè-
ñÿ íà ñöåíó ï³ä øàëåíó õâèëþ îïëåñê³â îä-
íîäóìö³â Ãðîìàäñüêîãî àêòèâó Êèºâà.

Ïîïðè òå, ùî ëþäè áóëè ç ð³çíèõ
ðàéîí³â ñòîëèö³ ³ â îñíîâíîìó íå çíàëè
îäèí îäíîãî, çäàâàëîñÿ, ùî öå îäíà
ñ³ì’ÿ. Îäíà âåëèêà êè¿âñüêà ðîäèíà, â
ÿê³é ëþäè òóðáóþòüñÿ îäèí ïðî îäíîãî

òà çàâæäè ãîòîâ³ ïðèéòè íà äîïîìîãó
áëèæíüîìó.

Ïîÿñíåííÿ ö³é ³ñòèí³ äóæå ïðîñòå. Ëè-
øå ³äåÿ îá’ºäíàííÿ ³ ãîëîâíå — â³ðà ó
ñâîþ ïåðåìîãó ìîæå çãóðòóâàòè âñ³õ ëþ-
äåé, ïîïðè ¿õí³é ñîö³àëüíèé ñòàí, êîë³ð
øê³ðè ÷è ðåë³ã³éí³ óïîäîáàííÿ. ²äå¿ îá’-
ºäíóþòü ö³ë³ êîíòèíåíòè, íàðîäè òà äåð-
æàâè. Öèìè ïðàâèëàìè êåðóºòüñÿ Ãðîìàä-
ñüêèé àêòèâ Êèºâà, ðÿòóþ÷è Êè¿â òà êè-
ÿí â³ä ïîë³òè÷íî¿ íàâàëè.

Îëåêñàíäð Ïàáàò óðî÷èñòî âðó÷àâ áîð-
öÿì çà ñâî¿ ïðàâà çàñëóæåí³ äèïëîìè, ì³ö-
íî ïîòèñêàâ ðóêè òà âèñëîâëþâàâ ïîäÿêó
â³ä ³ìåí³ âñ³õ êèÿí — Ãðîìàäñüêîãî àêòè-
âó Êèºâà.

Íàãîðîäæåíèõ áóëè äåñÿòêè, ñåðåä íèõ:
Òåòÿíà Áóäàêîâà, ²ðèíà Íàñòîÿùà, Ìàéÿ
Ãðèöåíêî, Æàííà Îãàíäæàíÿí, Ìèêîëà
Ãîëîâàòèé, Ñâ³òëàíà Òîâñòóøêî, Îëåíà
Ñëîáàäÿíþê, Ë³ä³ÿ Ãàë³íñüêà, Îëüãà Òîï-
÷èíà, Ìèêîëà Îðëåíêî, Ëàðèñà Áóêîâà.

“Êîæíà ïåðåìîãà — öå âåëè÷åçí³ çóñèë-
ëÿ. ×èì á³ëüøå òàêèõ ïåðåìîã, òèì áëèæ-
÷å íàøà ñï³ëüíà ïåðåìîãà — ïåðåìîãà Êè-
ºâà. Îá’ºäíàâøè íàø³ çóñèëëÿ, ìè, êèÿíè,
çìîæåìî ïîêàçàòè êîæíîìó çà¿æäæîìó ïî-
ë³òèêó, õòî ñïðàâæí³é ãîñïîäàð ó íàøîìó
ì³ñò³. Ò³ëüêè ï³äòðèìêà îäèí îäíîãî äàº
íàì âåëèê³ ïåðåìîãè. Ñüîãîäí³ êîæåí, õòî
ïðèéøîâ ñþäè ³ ïðèºäíàâñÿ äî íàñ, óæå
ãåðîé, ïðèêëàä äëÿ ³íøèõ êèÿí. À ðàçîì
ìè — ñïðàâæíÿ êîìàíäà ïåðåìîæö³â”,—
ñêàçàâ íà çàâåðøåííÿ ë³äåð Ãðîìàäñüêîãî
àêòèâó Êèºâà Îëåêñàíäð Ïàáàò.

Ïåðåìîãà âñ³õ êèÿí

Íàðå÷åí³ âèéøëè 
íà Õðåùàòèê

Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Тридцять молодих дівчат бі-
лих весільних с нях влашт -
вали парад наречених сто-
лиці. Урочистою ходою вони
продефілювали від Європей-
сь ої площі до майдан Неза-
лежностті, а потом на роз-
ішних лім зинах направилися
на вечір . Ор аніз вали а -
цію весільний портал та фо-
тост дія. Затійни и ствердж -
ють, що та им чином поп ля-
риз ватим ть шлюби серед
молоді. Вліт вони план ють
влашт вати ще пот жніше
дійство. Тим часом трохи ін-
шими способами по ращ є
демо рафічн сит ацію сто-
лиці ГУ сім'ї та молоді. Для
молодих пар запровадж ють
піль ове редит вання житла
та рси подр жньо о життя.

Äâà ðîçê³øí³ ë³ìóçèíè òà àâòîáóñ çó-
ïèíèëèñÿ ó ñåðåäó â îá³ä íà ªâðîïåé-
ñüê³é ïëîù³. Çâ³äòè âèñèïàëî 30 êðà-
ñóíü ó âåñ³ëüíèõ ñóêíÿõ. Òàê ó ñòîëèö³
ïî÷èíàâñÿ ïàðàä íàðå÷åíèõ. Æ³íêè
ïðîéøëèñÿ äî ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³,
ïîâåðíóëèñÿ íàçàä, à ïîò³ì ïîäàëèñÿ íà
âå÷³ðêó. Âñ³ì ó÷àñíèöÿì áóëî äî 28 ðî-
ê³â, äåÿê³ âèÿâèëèñÿ âæå îäðóæåíèìè.

“ß âèéøëà çàì³æ ê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó,
³ ó ìåíå çàëèøèëàñÿ ñóêíÿ. Õîò³ëîñÿ
çíîâó ¿¿ îäÿãíóòè,— ðîçïîâ³äàº Êàòåðè-
íà Ëóöþê. — ßê ä³çíàëàñÿ, ùî òóò ìî-
æóòü áðàòè ó÷àñòü óñ³ ä³â÷àòà, ó êîãî º
âåñ³ëüí³ ñóêí³, íåçàëåæíî çàì³æí³ âîíè
÷è í³, îäðàçó âèð³øèëà ïðèºäíàòèñÿ”.

Â³äáóëîñÿ ä³éñòâî çàâäÿêè âåñ³ëüíî-
ìó ïîðòàëó “Íåâåñòà. in” òà ôîòîñòóä³¿
“Äåäêîôô”. ²íôîðìàö³þ ïðî ÷àñ òà àò-
ðèáóòèêó îðãàí³çàòîðè ðîçïîâñþäèëè
ïîì³æ ñâî¿õ êë³ºíò³â. “Òàêèì ïàðàäîì
ìè âèð³øèëè òðîõè äîïîìîãòè âëàä³ ïî-
ë³ïøèòè äåìîãðàô³÷íó ñèòóàö³þ ³ ïîïó-
ëÿðèçóâàòè øëþáè. Öå íàø ïåðøèé òà-
êèé îô³ö³éíèé çàõ³ä, ìè íàâ³òü çàÿâêó
ó ì³ñüêó ðàäó ïîäàâàëè, ³ íàì äîçâîëè-
ëè. Ìè òàêîæ áðàëè ó÷àñòü ó ïàðàä³ íà-
ðå÷åíèõ ó Ëüâîâ³, ùî â³äáóâñÿ 8 áåðåç-
íÿ”,— ðîçïîâ³â çàñòóïíèê äèðåêòîðà
ñòóä³¿ “Äåäêîôô” Äàíèëî Äåäêîâ. Â³í
äîäàâ, ùî äíÿìè ñòàðòóâàòèìå òàêà ñà-
ìà àêö³ÿ ó Ñåâàñòîïîë³. Ïîò³ì íà ÷åð-
ç³ Õàðê³â, Õåðñîí. Ïî ñåêðåòó ïàí Äåä-
êîâ ïîä³ëèâñÿ ç “Õðåùàòèêîì”, ùî íà
ñòîëè÷íèõ âóëèöÿõ “õîäó íàðå÷åíèõ”
çíîâó ìîæíà áóäå ïîáà÷èòè âë³òêó. Òî-
ä³ çàìîâëÿòü êîíöåðòíó ñöåíó, âåëè÷åç-
íèé òîðò, äîâæèíîþ ó 2,5 ìåòðà. Ãîëîâ-
íèì ñþðïðèçîì áóäå êàïñóëà ç ïóò³-
âêîþ íà Ìàëüä³âè, ÿêó ïîì³ñòÿòü â îäèí
ç³ øìàòî÷ê³â.

Â Óïðàâë³íí³ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ ì³ñòà çà
ïîïóëÿðèçàö³þ øëþá³â îðãàí³çàòîðàì
âäÿ÷í³. Òàì ðîçïîâ³ëè, ùî òàêîæ çà-
îîõî÷óþòü ìîëîäü ñòâîðþâàòè ðîäèíè,
îäíàê òðîõè ³íøèìè ñïîñîáàìè.

“Íàéá³ëüøà ïðîáëåìà ìîëîäèõ ñ³-
ìåé ó ñòîëèö³ — æèòëî. Òîìó ìè çà-
ïðîâàäæóºìî ïðîãðàìó ìîëîä³æíîãî
êðåäèòóâàííÿ. ¯¿ îñíîâíà ïåðåâàãà ïî-
ëÿãàº ó òîìó, ùî ì³ñòî íå êóïóº êâàð-
òèðó çà ðèíêîâèìè ö³íàìè, à áóäóº ³
çäàº çà êðåäèòíîþ ïðîãðàìîþ çà ö³-
íîþ çàáóäîâíèêà. Ïîçè÷àëüíèê ïëà-
òèòü çà êîðèñòóâàííÿ êðåäèòîì ëèøå
3 %, à íå 20 %, ÿê íèí³ ïðîïîíóþòü
áàíêè. Òàêèì ÷èíîì, ó íàéáëèæ÷³ ðî-
êè ìîëîäü áóäå ïîâí³ñòþ çàáåçïå÷åíà
æèòëîì”,— ñêàçàâ íà÷àëüíèê óïðàâ-
ë³ííÿ Ñåðã³é Áåðåçåíêî.

Òàêîæ äëÿ íîâîñòâîðåíèõ ðîäèí òàì
ïðîâîäÿòü êóðñè ñ³ìåéíîãî æèòòÿ. Íà
çàíÿòòÿõ ðîçïîâ³äàþòü ïðî âñ³ ïñèõî-
ëîã³÷í³ àñïåêòè ñï³âæèòòÿ ó ïàð³, çíà-
éîìñòâî ç áàòüêàìè íàðå÷åíèõ, ïëàíó-
âàííÿ ðîäèíè

Þë³ÿ ÊÎÌÀÐÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Äî äíÿ Ìèêîëè Òåïëîãî ôðàêö³ÿ Áëîêó Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî âèð³øèëà çðîáèòè ïðèºìíèé ñþð-
ïðèç ñâî¿ì äîáðèì äðóçÿì — ñòóäåíòñüê³é ôóòáîëü-
í³é êîìàíä³ Íàö³îíàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñè-
òåòó ³ìåí³ Ìèõàéëà Äðàãîìàíîâà: âëàñíèì êîøòîì
ôðàêö³¿ äëÿ òðåíóâàíü êîìàíäè îáëàøòóâàëè ôóò-
áîëüíèé ñïîðòìàéäàí÷èê. Â³í ðîçòàøîâàíèé ïîáëè-
çó ñòóäåíòñüêîãî ãóðòîæèòêó â Äí³ïðîâñüêîìó ðàéî-
í³ íà âóëèö³ Êîñì³÷í³é, 8. Ó÷îðà öåé ñïîðòèâíèé
ìàéäàí÷èê óðî÷èñòî ïðåçåíòóâàëè ñòóäåíòñüê³é ïå-
äàãîã³÷í³é ãðîìàä³, ³ ïåðøèé ïåðåìîæíèé ãîë ó íî-
âåíüê³ ôóòáîëüí³ âîðîòà çàáèâ êàíäèäàò ó äåïóòàòè
Êè¿âðàäè â³ä Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, êåð³â-
íèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÊÌÄÀ ç ïèòàíü ñ³ì’¿ òà
ìîëîä³ Ñåðã³é Áåðåçåíêî. Çâåðòàþ÷èñü äî ñòóäåíò-
ñòâà, ïàí Áåðåçåíêî ï³äêðåñëèâ, ùî ñïîðòìàéäàí-
÷èê ïîâí³ñòþ îáëàøòóâàëè âñüîãî çà òèæäåíü. Íà éî-
ãî äóìêó, öå ïîêàçîâèé ïðèêëàä òîãî, ÿê ñï³ëüíèìè
çóñèëëÿìè ìîæíà äîñÿãíóòè ïîñòàâëåíî¿ ìåòè. “Ðîç-
âèòîê ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó — öå ïð³îðèòåò êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè. Ìè ïîñòàâèëè äîâîë³ âèñîêó
ïëàíêó, ³ â ê³íö³ ðîêó â³äçâ³òóºìî ãðîìàä³ ïðî òå,
ùî íàìè çðîáëåíî, çîêðåìà — ³ äëÿ ñòóäåíòñòâà. Íà-
øå ïàðòíåðñòâî — öå óí³êàëüíà ìîæëèâ³ñòü ðàçîì
ïîïðàöþâàòè çàäëÿ òîãî, ùîá äðóæáà ³ñíóâàëà íå
ëèøå íà ñëîâàõ, à é âò³ëþâàëàñÿ ó êîíêðåòíèõ ñïðà-
âàõ. Òîæ çàéìàéòåñÿ ñïîðòîì, íåõàé â³í âàì ïðè-
íîñèòü êîðèñòü: òåïåð óñå çàëåæèòü ò³ëüêè â³ä âàñ”,
— íàãîëîñèâ Ñåðã³é Áåðåçåíêî

Ó çäîðîâîìó
ò³ë³ —
ãîñòðèé 
ðîçóì
Çà ñïðèÿííÿ Áëîêó 
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî 
ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 
â³äêðèëè íîâèé 
ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê

Ïîäðóæíº æèòòÿ ïîïóëÿðèçóâàòèìóòü âåñ³ëüíèìè 
ñóêíÿìè òà ï³ëüãîâèìè æèòëîâèìè êðåäèòàìè

Усі сімейні проблеми столичні наречені, я і серед влашт вали парад на Хрещати ,
пообіцяли сприймати з сміш ою
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Óêðà¿íà äîðîãîãî êîøòóº
Ó Êèºâ³ â³äáóëàñÿ ïåðøà ïåðåäàóêö³îííà âèñòàâêà Sotheby’s

Ï³âòîðà ðîêè òîìó, êîëè â
Sotheby’s óõâàëèëè ð³øåííÿ â³ä-
êðèòè “ñõ³äíó” ô³ë³þ, êåð³âíèö-
òâî êîìïàí³¿ ñâ³äîìî âèð³øèëî
íå îáìåæóâàòèñÿ ëèøå Ðîñ³ºþ.
Ìîæëèâîñò³ óêðà¿íñüêèõ êîëåê-
ö³îíåð³â äîâîë³ ñåðéîçí³ — ùî-
ðîêó ¿õí³õ ïðåäñòàâíèê³â áà÷àòü
íà ãîëîâíèõ ïåðåäàóêö³îííèõ âè-
ñòàâêàõ òà íà ñàìèõ òîðãàõ ó Ëîí-
äîí³, Íüþ-Éîðêó é Ãîíêîíç³. Ùî
æ äî âïîäîáàíü ïîòåíö³éíèõ ïî-
êóïö³â, âîíè çàõ³äíèì àíàë³òè-
êàì íàðàç³ ìàëî â³äîì³, ³ ñàìå çà-
ðàäè òîãî, àáè âèâ÷àòè é ôîðìó-
âàòè êë³ºíòóðó, Sotheby’s âèð³øèâ
ìàòè ñâîº ïîñò³éíå ïðåäñòàâíèö-
òâî â êðà¿íàõ ÑÍÄ. Íà Óêðà¿íó,
äî ñëîâà, êåð³âíèöòâî êîìïàí³¿
ïîêëàäàº ÷èìàë³ íàä³¿. Äèðåêòîð
ô³ë³¿ Ìèõàéëî Êàìåíñüêèé íåîä-
íîðàçîâî íàãîëîøóâàâ, ùî ïî÷àò-
êîâèé êîëåêö³îíåðñüêèé äîñâ³ä,
êîòðèé Ðîñ³ÿ â ìóêàõ çäîáóâàëà
ïðîòÿãîì äåñÿòèë³òòÿ, Óêðà¿íà
ìîæå íàáóòè çíà÷íî ñêîð³øèì ³
öèâ³ë³çîâàí³øèì øëÿõîì. Ïåðåä-
óñ³ì íà òàêèõ âèñòàâêàõ, ÿêó
âëàøòóâàâ Sotheby’s ó Êèºâ³, äå
ïîáà÷èòè æèâîïèñí³ øåäåâðè ì³ã
íå ëèøå ïîòåíö³éíèé ïîêóïåöü
÷è éîãî àãåíò, à é êîæåí êèÿíèí.

Ïî÷àëè, çâ³ñíî, ç òîãî, ùî â³-
äîìå íàì íàéêðàùå — íà âèñòàâ-

êó ïðèâåçëè 23 ðîáîòè ðîñ³é-
ñüêèõ òà óêðà¿íñüêèõ õóäîæíèê³â
Õ²Õ—ÕÕ ñòîë³òü, êîòð³ âæå 9 òà
10 ÷åðâíÿ âèñòàâëÿòü íà ëîíäîí-
ñüê³ òîðãè. Íàéá³ëüøà ñòàðòîâà
ö³íà ó äâîõ êóá³ñòè÷íèõ íàòþð-
ìîðò³â Íàòàë³¿ Ãîí÷àðîâî¿ —
“Íàòþðìîðòó ç ôðóêòàìè” 
(‡4—6 ìëí) ³ “Íàòþðìîðòó ç
ïåðñèêàìè òà ÷åðâîíèìè êâ³òà-
ìè” (‡2—3 ìëí). Áëèæ÷å ç óñ³õ
ñó÷àñíèê³â ï³ä³éøîâ äî íå¿ Ìàðê
Øàãàë — òîðãè çà éîãî “Àëëó”
ïî÷íóòüñÿ ç ‡1,4 ìëí. Óí³êàëü-
í³ñòü ïîðòðåòà þíî¿ ä³â÷èíè â òî-
ìó, ùî öå ÷è íå íàéá³ëüø ðàí-
íÿ ðîáîòà õóäîæíèêà ç óñ³õ, ùî
çáåðåãëèñÿ. Ðóêó ìàéñòðà, óò³ì,
âèäíî âæå òóò — ó ïåðåãóêàõ ãåî-
ìåòðè÷íèõ äåòàëåé íà êîôòèí³
ìîäåë³ òà ñåðåä ïðåäìåò³â, ùî ¿¿
îòî÷óþòü, ó ëåãêèõ, íåâèìóøå-
íèõ ïåðåõîäàõ â³ä îäí³º¿ æèâî-
ïèñíî¿ ïëîùèíè äî ³íøî¿. Òàê
ñàìî ðàííüîþ ðîáîòîþ áóäå
ïðåäñòàâëåíèé íà òîðãàõ ³ Ìè-
õàéëî Ëàð³îíîâ — éîãî ëåãê³, ïî-
÷åõîâñüêîìó ïðîçîð³ “Îñ³íí³ ñó-
ò³íêè” (åñòèìåéò ‡150—200 òèñ.)
ìàëî íàãàäóþòü òîãî Ëàð³îíîâà
åì³´ðàíòñüêîãî ïåð³îäó, êîòðèé
çíà÷íî êðàùå â³äîìèé ëþáèòå-
ëÿì æèâîïèñó. Ùå îäíó êóáîôó-
òóðèñòêó Îëåêñàíäðó Åêñòåð â

êîëåêö³¿ ïðåäñòàâëÿº “Ä³â÷èíà ç
ïòàõîì” (åñòèìåéò ‡450–650
òèñ.) — ö³êàâå ð³øåííÿ êëàñè÷-
íîãî ìàëîãîëëàíäñüêîãî æàíðó
ñóòî àâàí´àðäíèìè çàñîáàìè. ²í-
øå ä³â÷à, öüîãî ðàçó ç ëÿëüêîþ
òà íåãðîì, ïåíçëÿ Ìàð³¿ Âàñèëü-
ºâî¿ òà ðàíí³é ïåéçàæ Âàñèëÿ
Êàíäèíñüêîãî çàìèêàþòü íèçêó
ïðîïîçèö³é àóêö³îííîãî äîìó
ùîäî òâîð³â àâàí´àðäíîãî ìèñ-
òåöòâà.

Ðîñ³éñüêèé ³ìïðåñ³îí³çì áóâ
ïðåäñòàâëåíèé íà âèñòàâö³ òàê
ñàìî ïåðøèìè ³ìåíàìè. Öåíòðîì
åêñïîçèö³¿ öüîãî çàëó ñòàâ ïåðëà-
ìóòðîâî-ðîæåâèé “Âèä ç òåðàñè.
Ãóðçóô” Êîñòÿíòèíà Êîðîâ³íà —
ïîëîòíî, ïîðó÷ ç ÿêèì ñâ³òèòüñÿ
íàâ³òü çàïèëþæåíå ìóçåéíå ïî-
â³òðÿ, à ö³íà ó ‡600 òèñ. àáñîëþò-
íî íå çäàºòüñÿ îñòàòî÷íîþ.
Ñêðîìí³øèìè, àëå íå ìåíø ë³-
ðè÷íèìè áóëè “Òðîÿíäè” Ëåîí³-
äà Ïàñòåðíàêà, ö³íà íà ÿê³, ìà-
áóòü, ï³äâèùèòüñÿ, áî íà ïîëîò-
í³ º äàð÷èé íàïèñ, âëàñíîðó÷ âè-
âåäåíèé àâòîðîì. Îðãàí³çàòîðè
ïîâ’ÿçóþòü ÷èìàë³ íàä³¿ é ç ³ñòî-
ðè÷íèì ïîëîòíîì Êîñòÿíòèíà
Þîíà “Êîðîíàö³ÿ Ìèõàéëà Ôå-
äîðîâè÷à. Ñîáîðíà ïëîùà,
Êðåìëü” — íàïåâíî, íàéñì³ëè-
â³øîþ ðîáîòîþ âèñòàâêè çà êî-
ëîðèñòè÷íèì ð³øåííÿì.

Ñåðåä òîãî, ùî 9 ÷åðâíÿ çàïðî-
ïîíóº ñâî¿ì êë³ºíòàì Sotheby’s, º,
çâ³ñíî, é ²âàí Àéâàçîâñüêèé, áåç
ÿêîãî íå îáõîäèòüñÿ æîäåí ðîñ³é-
ñüêèé àóêö³îí, à òàêîæ Âîëîäè-
ìèð Ìàêîâñüêèé, ªâãðàô Ñîðî-
ê³í, Ïàâëî Æóêîâñüêèé, Áîðèñ
Êóñòîä³ºâ, Âàñèëü Øóõàºâ, Þð³é
Àííºíêîâ, Ìàðò³ðîñ Ñàð’ÿí, Ìè-
êîëà Ðåð³õ. Íàñòóïíå ñëîâî çà ïî-
êóïöÿìè, à ùå — çà ÷èíîâíèêà-
ìè, â³ä ÿêèõ çàëåæèòü, ì³æ ³íøèì,
÷è ñòàíóòü êîëè-íåáóäü ìîæëèâè-
ìè òîðãè Sotheby’s ó Êèºâ³

Òåòÿíà ÊÎÌÀÐ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні філія знано о а ціонно о дом омпанія
"Сотбіс Росія та СНД" свят є річницю сво о засн ван-
ня. Напередодні цієї дати представни и одно о з най-
престижніших а ціонів світ влашт вали в иївсь ом
М зеї мистецтв імені Бо дана та Варвари Ханен ів
перш в історії У раїни переда ціонн вистав Sothe-
by's. Двадцять три артини, ціна я их вимірюється
тисячах та мільйонах ф нтів, протя ом чотирьох днів
побачили майже сім тисяч иян.

Çìàãàííÿ ï³ä äèðèãåíòñüêó
ïàëè÷êó
Òåàòð îïåðåòè çàïðîøóº íà ïðîãóëÿíêó 
“Â³ä Áàõà äî Îôôåíáàõà”

Ëåñÿ ÄÎÍ
“Õðåùàòèê”

Ñüîãîäí³ â Êè¿âñüêî-
ìó òåàòð³ îïåðåòè â³äáó-
äåòüñÿ ÷åðãîâèé êîí-
öåðò ï³ä íàçâîþ “Â³ä
Áàõà äî Îôôåíáàõà”.
Íàçâó êîíöåðòó, çâ³ñíî,
íå ñë³ä ñïðèéìàòè áóê-
âàëüíî. Àëå ÷èìàëèé
ñïèñîê êîìïîçèòîð³â ó
ïðîì³æêó â ïîíàä ñòî-
ë³òòÿ òàêè ïîì³ñòèâñÿ:
Øóáåðò, Âåðä³, Áðàìñ,
Á³çå, ×àéêîâñüêèé, Äå-
áþññ³, Øòðàóñ, Ðàõìà-
í³íîâ, Õà÷àòóðÿí, Ñâè-
ðèäîâ, Ï’ÿööîëëà. Ìè-
ðèòè ì³æ ñîáîþ âñ³õ
êëàñèê³â ó îäíîìó êîí-
öåðò³ âçÿâñÿ ãîëîâíèé
äèðèãåíò òåàòðó Âàäèì
Ïåðåâîçí³êîâ. Â³í ï³ä-
ãîòóâàâ ïðîãðàìó ç ¿õí³õ
òâîð³â íà äâà êîíöåðò-
íèõ â³ää³ëåííÿ.

Ìàåñòðî, íàïåâíî,
âäàâñÿ íå òàê äî ïîøó-
êó êîìïðîì³ñó ì³æ êîì-
ïîçèòîðàìè òà åïîõàìè,
ìóçè÷íèìè íàïðÿìêà-
ìè, æàíðàìè òà ñòèëÿ-
ìè, à øâèäøå, äî äå-
ìîíñòðàö³¿ ìîæëèâîñòåé

ð³çíèõ ìóçè÷íèõ ãðóï
îðêåñòðó, êîòðèé óñå öå
âèêîíàº. Ó ïåâíèõ íî-
ìåðàõ ÷åðãóâàòèìóòüñÿ
ñâî¿ìè ñîëî òî ñòðóíí³,

òî äóõîâ³, òî óäàðí³. Òàê,
çìàãàþ÷èñü ì³æ ñîáîþ
â ìàéñòåðíîñò³ òà ïðî-
ôåñ³îíàë³çì³, îðêåñ-
òðàíòè, à ðàçîì ç íèìè

é ïóáë³êà, íå ïîì³òÿòü,
ÿê çà îäèí âå÷³ð ïîäî-
ëàþòü â³äñòàíü ìóçè÷íî¿
³ñòîð³¿ â³ä ñàìîãî Áàõà
àæ äî Îôôåíáàõà

Мирити між собою всіх ласи ів одном онцерті взявся оловний дири ент театр
Вадим Перевозні ов

Ñüîãîäí³ âèïîâíþºòüñÿ 
37 ðîê³â ãîëîâíîìó ðåäàêòîðó
òåëåêàíàëó ÑÒÁ, çàñëóæåíîìó
æóðíàë³ñòó Óêðà¿íè 
Îëåêñ³þ ÌÓÑÒÀÔ²ÍÓ.

З на оди дня народження свої вітання шле заст пни ви онав-
чо о продюсера теле анал “Інтер”, дире тор Inter Media Produc-
tion Є ор БЕНКЕНДОРФ:

Вітаю Оле сія М стафіна — еніально о ж рналіста і роз мн людин !
Є Бо , я ий се бачить, і є М стафін, я ий се знає! Бажаю здоров’я і
щастя!
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ОВНИ
Родина потреб є від вас “бла одій-

них” внес ів, тож віддано сл жіть близь-
им, міло баланс ючи між сім’єю та ро-
ботою, що безпечить вас від не араз-
дів. Ні о о не обманюйте, не нама ай-
теся обвести нав оло пальця, шахрай-
сь і прийоми шиті білими нит ами, о-
воріть лише правд , я ою б ір ою во-
на не б ла, аби не с омпромет вати свій
авторитет.

ТЕЛЬЦІ
Товарись і відносини війд ть фа-

з ризи, поставтеся до цьо о спо ійно,
не на опич йте на др зів в д ші обра-
зи, емоційний не атив — це “міна”, на
я ій ви самі ризи єте потім підірвати-
ся. Професійна сфера лишається прі-
оритетною. Т т від вас вима ають ма -
сим м творчої ори інальності та реалі-
зації здібностей, аби добре заре омен-
д вати себе перед ерівництвом. За-
вдя и домочадцям вам таланитиме, тож
шан йте родичів і моліться на них.

БЛИЗНЮКИ
Можлива зміна професійних орієнти-

рів. Уни н ти цьо о процес не можна,
бо йо о ди т є про рес б ття, мобіль-
но реа йте на на ази і побажання е-
рівництва, адже від цьо о залежить май-
б тнє ар’єри. Не нав’яз йте ні ом свої
по ляди, то привід для роздрат вань,
антипатій. Присл хайтеся до ч жих по-
рад (особливо в робочом офісі) і на-
ма айтеся піднятися над земними проб-
лемами та подивитися на все з висоти
філософсь о о р озор , а в людях від-
рити нові захоплюючі сторони вдачі.
Вони є, лише зав альовані.

РАКИ
Ймовірно, вас спіт ають розчар ван-

ня в людях, я их ідеаліз вали. На опи-
ч вати зло не потрібно. Б дьте бла о-
честивими, по ірливо прийміть це ви-
проб вання і не про линайте долю, то-
ді вона пошле вина ород за ероїчне
терпіння. У ба атьох з’явиться дар про-
роцтва: віщ йте, від ривайте вищ прав-
д людям і не чіпляйтеся з рити ою.
С дити інших — наш одити собі. Варто
триматися давніх ділових с п тни ів, бо
вони бла ословенні Творцем і від їхньої
щедрості (матеріальної, моральної) за-
лежить спіх вашо о майб тньо о.

ЛЕВИ
Фонтан ють пот жною енер ети ою,

одержимі пристрасними бажаннями б -
ти оханими і схильні до ріхопадіння
під впливом жадано о “хоч ”. Прибор-
айте р йнівні інстин ти, іна ше отрима-
єте либо е розчар вання і сп стоше-
ність. Пош и армонійної половин и
тривають. Я що визначилися, б д йте
серйозні стос н и на стос н ах взаєм-
но о охання. Цьо о ро ви без пари—
я птах з підбитим рилом. А це проти-
річить осмічній про рамі.

ДІВИ
Зведення рах н ів з метою помсти

ривдни ам ні до чо о хорошо о не при-
зведе, але, можливо, задовольнить ва-
ші принижені амбіції. Втім, я що ви о-
тові натомість пожертв вати щастям
шлюбно о союз , ніхто не має права
протистояти вашій волі. Хоча можете
доп ститися фатальної помил и, ос іль-
и с п тни — це транслятор дачі, з
ним вам слід облаштов вати сімейне
ніздо. На сл жбі таланитиме, прояв-
ляйте оле тивн солідарність, вдячність
оле стане запор ою ар’єрно о про-
цвітання.

ТЕРЕЗИ
Бережіть здоров’я, фонтан вати тр -

довим ент зіазмом, аби пропіарити се-
бе, не потрібно, можете захворіти. Не
хапайтеся за все підряд, то ярмо. Бе-

ріться за творч робот , ви он йте до-
р чене завдання добросовісно, довів-
ши до дос оналості професійн май-
стерність. І неодмінно приділіть ва
сердечним справам, розва ам — це
найліпший тоні і лі и від нед .

СКОРПІОНИ
Вип стивши на волю романтично о

джина, ви ризи єте запалити во онь
се с альної пристрасті в обранців. Не
під ачайте, дезертир вати з поля бою
не можна, заваривши аш , самі її роз-
хльоб йте. Професійний аврал забира-
тиме чимало сил, одна вам слід зосе-
редитися на домашніх проблемах. Сі-
мейне во нище — це місце щастя та
підживлення цілющою енер ією. Любіть
і шан йте родичів, а ар’єра в ліс не вте-
че.

СТРІЛЬЦІ
Тримайте себе в р ах, ви д же ра-

нимі, вразливі, емоційно реа єте на по-
ведін оточення, а дійсність, на жаль,
із армічних причин налаштована про-
ти вас вороже. Від недр ів ждати доб-
ра марно, том не б дьте мстивими (бо
зав’яжете нові армічні в зли). Пробач-
те о аянним ріхи, тоді і вам простить-
ся. Знайдіть споріднен д ш , обмінюй-
теся інформацією, досвідом, це діяти-
ме оздоровчим бальзамом, сприятиме
д ховній еволюції.

КОЗЕРОГИ
Ви можете заробити слав настир-

ливої людини, нама аючись нав’язати
свої ідеї ерівництв , а нині не час ліз-
ти зі своїм стат том в ч жий монастир.
Робіть лише те, що від вас вима ають.

Насамперед заробляйте роші і не си-
діть на ч жій шиї. Паразитизм вам про-
типо азаний, ос іль и, маючи висо ий
вплив соці мі, ні альні роз мові здіб-
ності, висо і професійні я ості, зловжи-
вати ледарством ріх. Власні приб т и
та доброб т— це мірило вашої особис-
тості.

ВОДОЛІЇ
Мають висо віро ідність підхопити

вір с нарцисоманії. Тоді перетворитеся
на об’є т насмішо і аньби. Рецепт, я
цьо о ни н ти, простий: бал йте, лелій-
те себе любих, не драт ючи поч ття ін-
ших. Гратися в ота та миш и небез-
печно. Трансформ йте а ресію бла о-
вірних в любовне р сло. Беріть ініціати-
в в р и і захоплюйте їх ори інальніс-
тю, хист причаров вати вас предо-
статньо.

РИБИ
Заци леність на власній персоні з ме-

тою самоствердження в соці мі — це
дар по м ндир честі. Я що захочете,
аби б ло тіль и по-вашом , — марно
витратите сили, Е о зазнає фіас о. По-
ставте інтереси давніх приятелів на чіль-
не місце. Старий др — раще нових
двох, тоді форт на радо візьме вас під
своє рило. На роботі обмежте оло
обов’яз ів, аби не захворіти від переван-
тажень. Частіше розслабляйтеся, аналі-
з йте вчин и, жалійте себе. Психоло іч-
не здоров’я нині оловне. І не роз оло-
ш йте сл жбових се ретів

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА,

астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 23 ïî 29 òðàâíÿ)
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Позначте правильні відповіді й надішліть протя ом трьох днів (за
поштовим штемпелем) ори інал пона на адрес реда ції. В ажіть
прізвище, ім’я, онта тний телефон.

Організатор: 
редакція газети 
«Хрещатик» 

Генеральний
спонсор:
Блок Леоніда Черновець�
кого у Солом’янській 
райраді м. Києва

Запрошуємо читачів позмагатися в знанні історії Києва. Кон�
курс триватиме протягом квітня�жовтня 2008 року. Щоп’ятниці
публікуватимуться два запитання і по чотири відповіді на кожне –
лише одна буде правильною, за неї нараховуватиметься бал. Три�
дцять учасників, які наберуть найбільше балів, будуть запрошені
на очний тур конкурсу. Абсолютний переможець отримає супер�
приз – цифровий фотоапарат, ще десять учасників отримають цін�
ні подарунки.

Ведучий конкурсу Олександр ЯРЕМЕНКО

6
ТУР

___________________________
___________________________

прізвище, ім’я

телефон

Гот ючись відзначити
900-річчя Хрещення Р сі,
ласний (деп тат) місь ої
д ми М.І.Ст овєн ов
запропон вав (і ця ідея
б ла реалізована)

а провести обряд
Хрещення Дніпрі
б поб д вати аплич
на березі Дніпра
в встановити пам’ятн
медаль
освітлювати еле тричним
стр мом сам хрест
на пам’ятни

«Ка трепетно вст паешь в
темнот Лавры или Софийс-
о о собора и а д ше прос-
торно, о да потом выхо-
дишь на белый свет: зелень,
тополя и вино радни и, че о
нас нет!» Та висловив своє

захоплення відвідинами
Києва першій чверті ХІХ
століття в листі до сво о др -
а Володимира Одоєвсь о о

а Артамон М равйов-Апостол
б Оле сандр Грибоєдов
в Кіндрат Рилєєв
Михайло Бест жев-Рюмін

1

Відповіді на запитання 5�го туру

2

Під час виборів в У раїні антар тична станція “А адемі
Вернадсь ий” в лючається в... район Києва

а Шевчен івсь ий

Напри інці ХІХ ст. в Києві б ло створено лі арсь ий п н т,
я ий став прообразом першої в Російсь ій імперії станції
“Швид ої медичної допомо и”. В я ом приміщенні він спо-
чат розташов вався?

а приміщенні місь ої д ми

Я повідомив дире тор Національно о антар тично о на ово о центр
Міністерства освіти і на и У раїни андидат технічних на Валерій Лит-
винов, щорічно на станції працює 12—14 полярни ів. Ос іль и центр те-
риторіально розташований Шевчен івсь ом районі (б львар Т. Шев-
чен а, 16), то під час виборів в У раїні антар тична станція в лючається в
Шевчен івсь ий район столиці. Я винято , полярни и самі ви отовляють
бюлетені, олос ють і рез льтати з дільниці за допомо ою с п тни ово о
зв’яз надходять Антар тичний на овий центр першими в раїні.
Полярна станція “А адемі Вернадсь ий” розташована на острові Ге-

ліндез на відстані 8 м від матери а. Ан лійці в 1993 році дали о олошен-
ня, що продають полярн станцію “Фарадей” в Антар тиці. У раїна заці-
авилася цією пропозицією, і вже в 1996 році над станцією підняли ра-
їнсь ий пропор. Станцію ан лійці передали безплатно, але з мовою про-
довжити протя ом 10 ро ів дослідження, я і проводили ан лійці.
В Антар тиці нині працює 47 постійних полярних станцій із 19 раїн. З

1 до 12 червня 2008 ро в Києві відб деться 31 онс льтативна нарада
раїн Антар тичної оди, на я ій б д ть представлені 46 держав. В 2004
році У раїна отримала стат с онс льтативної сторони цієї У оди.

1

2

В 1881 р. вперше в Російсь ій імперії з ініціативи товариства місь их лі а-
рів Києві розпочав свою робот “Г рто нічних чер вань”. Голова Товари-
стваЮ. І. Мацон зверн вся до місь ої д ми з проханням про матеріальн до-
помо . Їм виділили одн з імнат в приміщенні місь ої д ми і обладнали всім
потрібним. 6 люто о 1881 р. в приміщенні місь ої д ми на Хрещати від-
рився п н т нічних чер вань, в я ом спочат на добровільних засадах пра-
цювали 19 лі арів, а 1883- о їхня іль ість зросла до 29. Лише через 21 рі
30 травня 1902 ро в Києві з ініціативи К. М. Модзолевсь о о б ла ство-
рена перша в Росії станція “Швид ої медичної допомо и”. З ідно стат т
медичн допомо надавали при нещасних випад ах. Плат не брали, але
добровільні внес и приймались.
Спочат станція “Швид ої медичної допомо и” знаходилася на в лиці

Пиро овсь ій, 6, а з 1910 до 1913 ро — на в лиці Володимирсь ій, 33.
При станції діяла апте а. Записи про ви ли и реєстр вались спеціаль-
ній низі. Ви ли ати лі аря можна б ло телефоном або особисто.
У травні 1913 ро по в лиці Рейтарсь ій, 22 розпочалось б дівництво

спеціально о приміщення для швид ої медичної допомо и, за інчилося в
1914 році, і одраз ж там розмістився оспіталь.

Під от вав Оле сандр ЯРЕМЕНКО



За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

До��ва�и�Савчен�а�І.П.

Печерсь�ий� районний� с�д� м.� Києва� ви�ли�ає� вас� я�� відповідача� в� с�дове

засідання� по� цивільній� справі� за� позовом� ВАТ� “У�ртеле�ом”� до� Савчен�а� І.П.

про стя нення� бор �,� я�е� призначено� на� 2.06.2008� об� 11.00� за� адресою:�м.� Київ,

в�л. Хрещати�,�42-а,��аб.�32.

До��ва�и�Литвин�В.В.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�вас�я��відповідача�в�с�дове�засідання

по�цивільній�справі�за�позовом�ВАТ�“У�ртеле�ом”�до�Литвин�В.В.�про�стя нення�бор �,

я�е�призначено�на�11.30�за�адресою:�м.�Київ, в�л. Хрещати�,�42-а,��аб.�32.

С�ддя�М.К.�Гримич.

ІПМ�НАНУ�

пропон�є�в�оренд��площі�для

розміщення�обладнання�стіль-

ни�ово о�зв’яз���по�в�л. Сл�ж-

бова,�3.�Стартова�ціна�1 м
2
без

ПДВ:�дах�419  рн,� тех.� поверх

41,40� рн.�

Тел.�424-03-01.
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Кольороподіл А2

(формат 

660х560 мм)

01034, Київ,

вул. Володимирська,

51�а, репроцентр 

газети «Хрещатик».

Тел.: 235�82�72,

234�12�55

repro.kreschatic.

kiev.ua

Усі види

додрукарських 

робіт.
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Дарниць�ий� районний� с�д

м. Києва� ви�ли�ає� відповідача

Троць�Степана�Адамовича,�я�ий�за-

реєстрований�за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�Л.�Гавро,�8�(!�ртожито�),�про-

живає� за� адресою:�м.� Київ,� в�л.

Дра!оманова,�1-є,��в.�25,�Ч�дінсь-

�о!о�Єв!ена�Гаррійовича,�я�ий�за-

реєстрований�за�адресою:�м.�Київ,

пров.�Коломиївсь�ий,� 7,� �в.� 23,� в

с�дове�засідання,�я�е�відб�деться

17�червня�2008�ро���о�12.00�за�ад-

ресою:� м.� Київ,� в�л.� Севасто-

польсь�а,�7/13,��аб.�14,�для��часті

��с�довом��роз!ляді�цивільної�спра-

ви� за� позовом� ЗАТ� “У�раїнсь�а

транспортна�страхова��омпанія”�до

Троць�С.А.,�АТ�“У�раїнсь�а�пожеж-

но-страхова��омпанія”,�3-тя�особа:

Ч�дінсь�ий�Є.Г.�про�відш�од�вання

ш�оди�в�поряд���ре!рес�.�При�собі

мати�паспорт.

З� оп�блі��ванням� о!олошення

про� ви�ли�� відповідач� вважається

повідомлений� про� день,� час� та

місце�роз!ляд��справи,�і�в�разі�не-

яв�и�йо!о�до�с�д��справа�може�б�-

ти�роз!лян�та�за�йо!о�відс�тності.

Відповідач���випад���неяв�и�в�с�-

дове� засідання� зобов’язаний

повідомити�с�д�про�поважність�при-

чини�неяв�и.

С�ддя�О.М.�Колесни�.

ЗАТ�СК�“К’ЮБІ�І�У�раїна”�
(�од�ЄДРПОУ�25395057)

о�олош�є�про�проведення�за�альних�зборів�а�ціонерів

Збори�відб�д�ться�11�липня�2008�ро���о�12.00�за�адресою:�

м.�Київ,�б�львар�Праці,�2/27.

Почато��реєстрації�а�ціонерів�—�11.45.

Порядо��денний:

1. Звіт�Генерально!о�дире�тора�Товариства�щодо�діяльності�Товариства�за�2007�рі�.

2. Визначення�основних�напрям�ів�діяльності�Товариства�на�2008�рі�.

3. Затвердження� річних� рез�льтатів� діяльності� товариства� та� поряд��� розподіл�

приб�т���та�по�риття�збит�ів�Товариства,�стро�ів�та�поряд���виплати�дивідендів.

4. Про�шляхи�та�джерела�збільшення�стат�тно!о��апітал��Товариства.

Збільшення�стат�тно!о��апітал��відб�вається�з�метою�приведення�стат�тно!о

�апітал�� �� відповідність� до� вимо!�За�он�� У�раїни� “Про� страх�вання”�шляхом

збільшення� номінальної� вартості� а�цій� за� рах�но�� реінвестиції� дивідендів.

Мінімальний�розмір�збільшення�стат�тно!о��апітал��Товариства�пропон�ється�на

с�м��1�092�000,00�(один�мільйон�дев’яносто�дві�тисячі�!рн,�00��оп.)�!ривень.�Та�им

чином,�мінімальний�розмір�стат�тно!о��апітал��пропон�ється�встановити�8�100

000,00�(вісім�мільйонів�сто�тисяч�!рн,�00��оп.)�!ривень.

У� зв’яз��� із� збільшенням� стат�тно!о� �апітал�� Товариства� пропон�ється

здійснити�вип�с��12�000,00�простих�іменних�а�цій�нової�номінальної�вартості�675

(шістсот�сімдесят�п’ять)�!ривень.

5. Про�вип�с��а�цій�Товариства�нової�номінальної�вартості���зв’яз���із�збільшенням

Стат�тно!о��апітал��Товариства.

6.�Про� п�блі�ацію� рішення� про� збільшення� стат�тно!о� �апітал�� Товариства� та

внесення�змін�до��становчих�до��ментів�Товариства.

П�н�т�8.1�Стат�т��Товариства�пропон�ється�ви�ласти�в�наст�пній�реда�ції:

“8.1�Стат�тний� �апітал� Товариства� с�ладає� 8� 100� 000,00� (вісім�мільйонів� сто

тисяч� !рн,� 00� �оп.)� !ривень,� розділений� на� 12� 000,00� простих� іменних� а�цій,

номінальна�вартість��ожної�та�ої�а�ції�становить�675,00�!ривень.”

П�н�т�8.3�статті�8�“Внес�и�до�Стат�тно�о��апітал�”�Стат�т��Товариства

ви�ласти�в�наст�пній�реда�ції:

“8.3�А�ції�Товариства�розподіляються�між�а�ціонерами�наст�пним�чином:

(і)�Ма�еєн�о�Володимир�Володимирович:

6000,00�(шість�тисяч)�простих�іменних�а�цій�за!альною�вартістю�4�050�000,00

(чотири�мільйони�п’ятдесят�тисяч)��ривень,�що�с�ладає�50%�(п’ятдесят)�відсот�ів

Стат�тно!о��апітал��Товариства.

(іі)�Компанія�К’ЮБІ�І:

120� (сто� двадцять)� простих� іменних� а�цій� за!альною� вартістю�81� 000,00

(вісімдесят�одна�тисяча)��ривень,�що�с�ладає�1%�(один)�відсото��Стат�тно!о

�апітал��Товариства.

(ііі)�Компанія�К’ЮБІ�І�Менеджмент:

5880� (п’ять� тисяч� вісімсот� вісімдесят)� простих� іменних� а�цій� за!альною

вартістю�3� 969 000,00� (три�мільйони� дев’ятсот�шістдесят� дев’ять� тисяч)

�ривень,�що�с�ладає�49%�(соро��дев’ять)�відсот�ів�Стат�тно!о��апітал��Товариства.

Внес�и�до�Стат�тно!о��апітал��Товариства�здійснюються�!рошовими��оштами.”

У�відповідності�до�п�н�т��10.3�Стат�т��Товариства�б�дь-я�е�збільшення�Стат�тно!о

�апітал��підля!ає�одностайном��затвердженню�з�бо���За!альних�Зборів�А�ціонерів

та�реєстрації�Ор!анами�влади.

Відповідно� до� чинно!о� за�онодавства,� а�ціонери�мають� право� вносити� для

подальшо!о� роз!ляд�� свої� пропозиції�щодо� поряд��� денно!о� зборів.� Пропозиції

мають�подаватися�не�пізніше�ніж�за�30�днів�до�почат���зборів.�Пропозиції�а�ціонерів,

я�і� володіють� більш� я�� 10� відсот�ами� !олосів,� вносяться� до� поряд��� денно!о

обов’яз�ово.�Рішення�про�зміни�в�поряд���денном��повинні�б�ти�доведені�до�відома

всіх� а�ціонерів� не� пізніш� я�� за� 10� днів� до� проведення� зборів� �� поряд��,

передбаченом��стат�том.�

До� с�ли�ання� за!альних� зборів� а�ціонерам� повинна� б�ти� надана�можливість

ознайомитись�з�до��ментами,�пов’язаними�з�поряд�ом�денним�зборів.

ЗАЯВА�
про�наміри�б�дівництва�виробничо�о��орп�с�

та�адміністративно-офісної�б�дівлі
Замовни�: від�рите� а�ціонерне� товариство� “По� ре�онстр��ції,� б�дівництв�� та

ремонт�”.

Поштова�адреса:�03065,�в�л.�Світло!ірсь�а,�5/6,�Солом’янсь�ий�р-н.

Місцезнаходження� майданчи�а� б�дівництва:� 03065,� в�л.�Світло!ірсь�а,� 5/6,

Солом’янсь�ий�р-н.

Потреба�в�рес�рсах�при�б�дівництві�та�е�спл�атації:

- земляних:�0,7712�!а

- сировинних:�немає�потреби

- енер!етичних:�3600��Вт�з!ідно�ТУ

- водних:�2683�м3 на�доб�

- тр�дових:�не�визначається

Транспортне�забезпечення�при�б�дівництві�та�е�спл�атації:�б�де�визначено

при�розробці�прое�т�

Можливі�впливи�прое�тної�діяльності�на�нав�олишнє�середовище� і�види

впливів�на:

- !еоло!ічне�середовище:�відс�тні

- повітряне�середовище:�ви�иди�ш�ідливих�речовин�б�де�визначено�при�розробці

прое�т�

- мі�ро�лімат:�відс�тні

- водне�середовище:�відс�тні

- рослинний�та�тваринний�світ:�знесення� існ�ючих�насаджень�та�висад�а�нових

з!ідно�з�затвердженим�планом�бла!о�строю

- нав�олишнє�техноло!ічне�середовище:�відс�тні

Відходи�виробництва�та�можливість�їх�повторно�о�ви�ористання,��тилізації,

знеш�одження�чи�безпечно�о�поховання:�відс�тні

Обся��ви�онання�ОВНС:�в�обсязі�розділ��“Охорона�нав�олишньо!о�середовища”

прое�т�.

Шевчен�івсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�повідомляє,�що�12�червня�2008�ро��

о�12.30�б�де�роз!лядатись�цивільна�справа�за�позовом�Державно!о�підприємства

Полі!рафічний� �омбінат� “У�раїна”� по� ви!отовленню�цінних� паперів� до� “Реда�ції

ж�рнал��“Профіль�У�раїна”,�!оловно!о�реда�тора�ж�рнал��“Профіль�У�раїна”�Альбіни

Тр�бен�ової,�Олени�Р�бцової,�ТОВ�“Видавничий�дім�“Профіт�Прес”,�треті�особи:

ТОВ�“Спеціалізоване�підприємство�“Голо!рафія”,�Консорці�м�“ЄДАПС”�про�захист

честі,�!ідності�та�ділової�реп�тації.

- Реда�ція�ж�рнал��“Профіль�У�раїна”,�останнє�відоме�місцезнаходження:�м.�Київ,

в�л.�Борисо!лібсь�а,�13;�

- Альбіна�Тр�бен�ова,�останнє�відоме�місце�проживання:�м.�Київ,�в�л.�Бальза�а,

48-а,��в.�56;

- Олена�Р�бцова,� останнє�відоме�місце�роботи:�м.�Київ,� в�л.�Борисо!лібсь�а,� 13;

ТОВ�“Видавничий�дім�“Профіт�Прес”,�останнє�відоме�місцезнаходження:�м.�Київ,

в�л.�Михайлівсь�а,�21-б;�місце�реєстрації:�м.�Київ,�в�л.�Межи!ірсь�а,�85,�ви�ли�аються

в�с�дове�засідання�в�я�ості�відповідачів.�У�випад���неяв�и�в�с�дове�засідання�позов

б�де�роз!лян�то���їх�відс�тність�на�підставі�наявних�матеріалів�справи.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Смирнова-Ласточ�іна,�10-Б,��аб.�57.

С�ддя�Н.Г.�Прит�ла.

Ре�іональне�відділення�ФДМУ�по�м.�Києв��
повідомляє�про�підс�м�и�приватизації�шляхом�ви��п��об’є�тів

�р.�А��ом�нальної�власності:

- нежилі� приміщення� за!альною� площею�177,0� �в.м,� розташовані� за� адресою:

м. Київ,� в�л.� Артема,� 11� (літера� А),� приватизовані� юридичною� особою� за�

1�729�800,0�!рн,�в�том��числі�ПДВ�288�300,0�!рн.

- нежилі� приміщення� за!альною� площею�101,7� �в.м,� розташовані� за� адресою:

м. Київ,�в�л.�Б.�Хмельниць�о!о,�51�(літера�Б),�приватизовані�юридичною�особою

за�1�139�526,0�!рн,�в�том��числі�ПДВ�189�921,0�!рн.

Головне��правління�житлово�о��осподарства

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

ОГОЛОШУЄ�КОНКУРС

на� заміщення� ва�антних� посад� державних� сл�жбовців

VI �ате!орії,� !оловних� та� провідних� спеціалістів;� вимо!и:� вища

освіта� відповідно!о� професійно!о� спрям�вання� (ма!істр,

спеціаліст),� стаж� роботи� за� фахом� не� менше� 3-х� ро�ів,

!ромадянство�У�раїни,�дос�онале�володіння�державною�мовою.

Заяви�приймаються�протя!ом�місяця�з�дня�оп�блі��вання�за

адресою:�01601,�м.�Київ-601,�в�л.�Б.�Хмельниць�о!о,�3,�тел.�(044)

278-50-09.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли-

�ає�К�ров��Ірин��Ві�торівн�,�я�а�зареєстрована�за

адресою:�м.�Київ,�в�л.�Глаз�нова,�4/47,��в.�70,�Бо-

бирева�Оле�сандра�Васильовича,�я�ий�проживає

за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�А�.�Заболотно!о,�62,��в.

28,�я��відповідачів�в�с�дове�засідання�по�цивільній

справі�за�позовом�К�рової�Єв!енії�Петрівни�до�К�-

рової�Ірини�Ві�торівни,�Бобирева�Оле�сандра�Ва-

сильовича,�третя�особа:�ор!ан�опі�и�та�пі�л�ван-

ня�Печерсь�ої� районної� �� м.� Києві� державної

адміністрації�про�позбавлення�бать�івсь�их�прав

та�призначення�опі�и�над�дитиною,�я�е�призначе-

но�на�5�червня�2008�р.�о�9.30�за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�Хрещати�,�42-а,��аб.�31.

Одночасно�повідомляю,�що��опію�позовної�за-

яви�додат�ами�можна�отримати�в�приміщенні�с�-

д��за�вищев�азаною�адресою.

У�разі�вашої�неяв�и�справа�б�де�роз!лядатись

��ваш��відс�тність.

С�ддя�І.М.�Рейнарт.

Дзержинсь�ий� районний� с�д

м. Хар�ова�ви�ли�ає�в�я�ості�відповіда-

ча� Товариство� з� обмеженою� відпові-

дальністю�“Центр�еле�троні�и”,�м.�Київ,

в�л.�Хвой�и,�18/14,��орп.�1,��.�231,���с�-

дове� засідання� за� позовом�Бринцева

О.В.� про� захист� прав� споживачів,� я�е

призначене� на� 11.30� 6.06.08� р.� �

приміщення�с�д�,�м.�Хар�ів,�пр.�Перемо-

!и,�б.�52-В,��аб.�218,�під�!олов�ванням

с�дді�Гайд���Л.П.�У�разі�неяв�и�до�с�д�

без�поважних�причин�справа�б�де�роз-

!лян�та� за� відс�тності� відповідача� на

підставі�наданих�до�азів�з�постановлен-

ням�заочно!о�рішення.

С�ддя�Л.П.�Гайд��.

Святошинсь�ий� районний� с�д

м. Києва� ви�ли�ає� до� с�д�� в� я�ості

відповідача�Риба��Юлію�Володимирівн�

��справі�про�розірвання�шлюб�,�останнє

відоме�місце�реєстрації�я�ої:�м.�Київ,�в�л.

Гри!оровича-Барсь�о!о,�б.З,��в.�147.

С�дове� засідання� відб�деться

3.06.2008� ро��� о� 10.30� в� приміщенні

Святошинсь�о!о�районно!о�с�д��м. Киє-

ва�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Жилянсь�а,

142,��аб.�13.

С�ддя�Петрен�о�Н.О.

Шевчен�івсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

повторно�ви�ли�ає�в�с�дове�засідання�в�я�ості

3-іх� осіб:� ТОВ� “С�часні� тор!овельні�мережі”,

ТОВ� “С�зір’я”,� ТОВ� “Дари� ланів”,� ТОВ

“Продтовари� 539”� по� справі� за� позовом

Борщевсь�ий�Ю.В.�до�Солом’янсь�ої�РДА�про

визнання�дій�протиправними.�Роз!ляд�справи

призначено� на� 11.00� 9� червня� 2008� ро��� в

приміщенні�Шевчен�івсь�о!о� районно!о� с�д�

м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Смирнова-

Ласточ�іна,�10-Б,�зал.�№�42.

В�разі�неяв�и�в�с�дове�засідання�в�я�ості�3-

іх�осіб:�ТОВ�“С�часні�тор!овельні�мережі”,�ТОВ

“С�зір’я”,�ТОВ�“Дари�ланів”,�ТОВ�“Продтовари

539”,�справа�б�де�роз!лядатись���їх�відс�тність

за�наявними���справі�до�азами.�Крім�то!о,�с�д

роз’яснює� відповідач�� йо!о� обов’язо�

повідомити�с�д�про�причини�неяв�и�в�с�дове

засідання.

С�ддя�Т.Л.�Ізмайлова.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�-

ли�ає�в�с�дове�засідання�відповідачів�по�справі

за�позовом�ТОВ�“Комерційний�бан��“Дельта”

до�Бєлі��В.П.�та�Симонова�В.Ю.�про�розірван-

ня��редитно!о�до!овор��та�стя!нення�забор!о-

ваності,�я�е�відб�деться�3.06.2008�ро���за�ад-

ресою:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�42-а,��аб.�32.

Симонова�В.Ю.� об� 11.00,� Бєлі�а�В.П.� об

11.30.

Одночасно�повідомляємо,�що��опію�позов-

ної�заяви�можна�отримати�в�приміщенні�с�д�

за�вищев�азаною�адресою.

С�ддя�Гримич�М.К.

До��ва!и�Д�дець�о!о�С.І.

Печерсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає�вас�я��відповідача�в�с�дове�засідан-

ня� по� цивільній� справі� за� позовом

ЗАТ “Дослідний�завод�зварювально!о��стат-

��вання� Інстит�т�� еле�трозварювання

ім. Є.О. Патона”�до�Д�дець�о!о�С.І.�про�ви-

селення�та�стя!нення�бор!�,�я�е�призначено

на� 5.06.2008� на� 14.00� за� адресою:�м.� Київ,

в�л.�Хрещати�,�42-а,��аб.�32.

С�ддя�М.К.�Гримич.

Голосіївсь�ий�районний�с�д�міста�Києва

ви�ли�ає�відповідача�—�Степанова�Володимира

Ми�олайовича,� я�ий� проживає� за� адресою:

м. Київ,�проспе�т�На��и,�6,��в.�169,�та�третю�осо-

б��—�Степанова�Сер!ія�Володимировича,�я�ий

проживає�за�адресою:�м.�Київ,�проспе�т�На��и, 6,

�в.�169,�в�с�дове�засідання���справі�за�позовом

Б�ніна�С.В.�про�виселення,�я�е�відб�деться�в

приміщенні�с�д�� (м.�Київ,�в�л.�Потєхіна,�14-а,

�аб. 25)�-12.06.2008�ро���о�10.00.

Яв�а�відповідача�та�третьої�особи�є�обов’яз-

�овою!�С�ддя�Нова��А.В.

Офіційний�спонсор:
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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”   
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LILU, співач а:
— Для відч ття повно о щастя

мені хотілося б, щоб се те хоро-
ше, що відб вається зі мною в
житті, ні оли не за інч валося... І
“ рил”, щоб із ле істю переміща-
тися в просторі, ні оли ні ди не
запізнюватися і в б дь-я ий мо-
мент мати можливість опинитися
в найвіддаленішом точ нашої
планети, а з висоти пташино о по-
льот з ці авістю спостері ати за
людьми.

Оле сандр ЛУЦЬКИЙ, деп -
тат Київради:
— Вільно о час , я ий присвя-

тив би родині, др зям, читанню х -
дожньої літерат ри, ос іль и
останнім часом читаю переважно
азети і до менти. Я д же люблю
історичні романи, проводити ана-

ло ію між психоло ією, с спільним
строєм тих часів і сьо оденням,
щоб пізнати оріння, з я о о з’яви-
лося с часне с спільство. Я за ос-
вітою ео раф, том хочеться і світ
подивитися, здійснити подорожі
до Греції, Італії, Ан лії та інших ра-
їн Європи, з я их постала цивілі-
зація. Подивитися на все те, що
б ло напрацьовано тисячоліттями.
Але, маб ть, доведеться здійсню-
вати мрії вже на пенсії. Я ділився
зі мною товариш: “На пенсії жит-
тя лише починається!”

Антон МАСЛИК, с льптор:
— У мене все є, я ч дово поч -

ваюся. Моє щастя — в дітях, я их
мене двоє: Соні 5 ро ів, а молод-

шом Дані — 3,5. Саме з ними
поч ваюся щасливим, адже не в
рошах щастя!

Ìåí³ äëÿ ùàñòÿ íå âèñòà÷àº...

Оле МИХАЙЛЮТА (Фа от), часни рт “Та-
но на майдані Кон о”:
— Мені подобається зр чний одя . Джинси, ф тбол-
и, росів и — це те, що я нош . Звісно, настрій під-
німається, оли п ю щось новень е, напри лад,
Zoo York чи Ecko Unlimited.

Анна ЗАВАЛЬСЬКА, співач а рт “Алібі”:
— Усі артисти люблять нові остюми, я і створюють

спеціально для вист пів. Це д же опіт а робота, то-
м , оли чер ове сценічне вбрання отове, це не мо-
же не рад вати. В повся денном житті нам імпон -
ють ті речі, я і відповідають порі ро . Мені нині по-
добається жовтий, на пила ба ато одя цьо о ольо-
р , а Аліна носить салатовий та зелений, я і їй д же

личать. Ще ми запаслися с нями яс раві літні ві-
ти. Хочеться, щоб се б ло весняне та світле, адже це
і настрій підносить. Звичайно, можемо надя ти і не-
замінні джинси, але приємно носити с ні, що тепер
д же модні.

Алан БАДОЄВ, ліпмей ер:
— Для мене оловне, щоб одя б в омфортним. Пе-

ред сім із нат ральних матеріалів — вовни чи отон .
Настрій піднімається, оли бачиш, що в певном одя-
зі ти я мінім м не товстий чи навіть підтя н тий. Вза-
алі, я д же енер ійний, том важливо, щоб річ не с о-
в вала моїх р хів, оли я бі аю, стрибаю чи танцюю, і
б ла б мені др ою ш ірою. Завжди радію обнов ам —
приємно надя ти щось новень е на олов або тіло.

Êèÿíè — 
ùàñëèâ³ ëþäè
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. ß ³ òàê ùàñëèâèé — 31 %
2. 1 000 000 äîëàð³â — 28 %
3. 1 000 äîëàð³â — 17 %
4. Ó âàñ ñò³ëüêè íåìàº — 17 %
5. 100 ãðèâåíü — 7 %

Äàð’ÿ Øàïîâàëîâà
çðîáèëà íåìîæëèâå
Ç³ðêè ñâ³òîâîãî ð³âíÿ ñï³âïðàöþâàòèìóòü 
ç óêðà¿íñüêèìè äèçàéíåðàìè
Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Під патронатом автора та
вед чої про рами "Тиж-
день моди з Дар’єю Ша-
поваловою" на FreeFatFast
24 та 25 травня відб -
деться подія, що поєднає
раїнсь ий фешн та сві-

тов м зи . С перзір и
танцювальної еле троні и
разом із п'ятьма молоди-
ми дизайнерами створять
ні альний одя .

Íàïåðåäîäí³ FreeFatFast, ÿêèé
âõîäèòü äî äåñÿòêè íàéêðàùèõ
ôåñòèâàë³â ªâðîïè, Äàð’ÿ Øàïî-
âàëîâà äîëó÷èëà ìîëîäèõ äèçàé-
íåð³â Òåòÿíó Àí³ê³ºâó, Àðòåìà
Êëèì÷óêà, Îëåñþ Êîíîíîâó òà
Íàòàë³þ Êàìåíñüêó, Ë³ë³þ Ëè-
òîâñüêó òà Êñþøó Ìàð÷åíêî äî
ñòâîðåííÿ äåñÿòè ìîäåëåé îäÿãó:
ï’ÿòü ç íèõ — äëÿ ÷îëîâ³ê³â ³
ï’ÿòü — äëÿ æ³íîê. Îäðàçó ïî çà-
ê³í÷åííþ ñâî¿õ âèñòóï³â íà
FreeFatFast ìóçèêàíòè ñâ³òîâîãî
ð³âíÿ ðîçôàðáóþòü öåé îäÿã.
“Íàø ïðîåêò º ï³äòâåðäæåííÿì
òîãî, ùî ìîäà òà ìóçèêà ìîæóòü
âçàºìîä³ÿòè òà ôîðìóâàòè ñó÷àñ-
í³ ìîäí³ òåíäåíö³¿”,— ïîÿñíþº
³äåþ ïðîåêòó Äàð’ÿ Øàïîâàëî-
âà.— ß ïðàãíóëà â³äêðèòè ìîëî-
äèì äèçàéíåðàì ìîæëèâ³ñòü äëÿ
ñï³âïðàö³ ç êóìèðàìè ì³ëüéîí³â,
ÿê³ äî òîãî æ º ç³ðêàìè ñâ³òîâî-
ãî ð³âíÿ òà çàêîíîäàâöÿìè ìîäè
íà ÿê³ñíó ìóçèêó”. Êîæåí ³ç äè-
çàéíåð³â ñàì îáðàâ ãóðò, äëÿ ÿêî-
ãî ³ ñòâîðèâ åêñêëþçèâíèé îäÿã,
íàäèõàþ÷èñü òâîð÷³ñòþ ìóçèêàí-
ò³â. Íàòàë³ÿ Êàìåíñüêà òà Îëåñÿ
Êîíîíîâà ïðàöþâàòèìóòü ³ç
Kruder&Dorfmeister, ÿê³ çàêëàëè
îñíîâè ³íòåëåêòóàëüíîãî íàïðÿì-
êó òàíöþâàëüíî¿ ìóçèêè “âåí-
ñüêèé ñàóíä”. Òåòÿíà Àí³ê³ºâà 
îáðàëà äëÿ ñï³ëüíî¿ ðîáîòè áðà-
ò³â ³ç ïðîåêòó Montefiori Cocktail.
Àðòåì Êëèì÷óê çàõîïëþºòüñÿ
Faithless, òîìó éîãî êðåàòèâíèì
ïàðòíåðîì ñòàíå ôðîíòìåí Max-

ijazz. Ë³ë³ÿ Ëèòîâñüêà çäèâóº
ñâîºþ ìîäåëëþ âîêàë³ñòêó
Morcheeba Skye. Ëåãåíäàðí³ áðè-
òàíö³ Stereo MC ðîçìàëüîâóâàòè-
ìóòü á³ëó ñóêíþ, ñòâîðåíó Êñþ-
øåþ Ìàð÷åíêî. Çãîäîì åêñêëþ-

çèâíèé îäÿã çìîæå ïîáà÷èòè êî-
æåí. Éîãî âèñòàâëÿòü ó îäíîìó ç³
ñòîëè÷íèõ ìóçå¿â, ï³ñëÿ ÷îãî ï³äå,
ÿê ìîâèòüñÿ, ç ìîëîòêà ó ïðèâàò-
í³ êîëåêö³¿ ïîö³íîâóâà÷³â ìîäè òà
ìóçèêè
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Мені для щастя
не вистачає...

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ì³ñöÿìè äîù. Â³òåð ï³âäåí-

íèé, 5—9 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +18...+20°Ñ, âíî÷³ +14...+16°Ñ;
íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +24; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè
+18...+20°Ñ; íà âèñîêîã³ð’¿ Êàðïàò òà ãîðàõ Êðèìó âäåíü
+15...+17°Ñ, âíî÷³ +10...+12°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ òà íà êðàé-
íüîìó ï³âäí³ êðà¿íè ì³ñöÿìè +16...+19°Ñ, âíî÷³ +12...+14°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Ì³ñöÿìè äîù. Â³òåð ï³âäåííî-
ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +17...+19°Ñ, âíî÷³
+14...+16°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Вед ча про рами "Тиждень моди з Дар’єю Шаповаловою" дол чила
хедлайнерів FreeFatFast до створення одя разом із раїнсь іми дизайнерами
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ßêèé îäÿã ï³äâèùóº Âàì íàñòð³é?


