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Áåðåçíÿê³âñüêà ïåðåìîãà
Ìåøêàíö³ îòðèìàëè íà ðóêè îñòàòî÷íå ð³øåííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ çàáóäîâè

Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора меш анцям Березня івсь ої, 12 на-
решті передали до р рішення про остаточ-
н заборон заб дови майданчи а під б -
дин ом. Голова постійної омісії Київради з
питань земельних відносин Оле сій Євлах
вр чив до мент представни ам ініціативної
р пи і привітав людей із перемо ою. Втім,
меш анці не з пиняться на дося н том , во-
ни вже збирають підписи, щоб висловити
недовір відділенню міліції Дніпровсь о о
район за неза онн ор анізацію їхньо о по-
биття.

Íà âóëèö³ Áåðåçíÿê³âñüê³é, 12, ùî ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³, â÷îðà çíîâó ç³áðàâñÿ ì³òèíã, îäíàê öüîãî ðàçó
ñâÿòêîâèé. ²ç îñòàòî÷íîþ çàáîðîíîþ çàáóäîâè äèòÿ÷îãî
ìàéäàí÷èêà ìåøêàíö³â áóäèíêó ïðèéøëè â³òàòè ãîëîâà
ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí
Îëåêñ³é ªâëàõ òà íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿

òà ìîëîä³ Ñåðã³é Áåðåçåíêî. Âîíè âðó÷èëè ëþäÿì ð³øåí-
íÿ ïðî çàáîðîíó áóä³âíèöòâà òà ïðèâ³òàëè ¿õ ³ç îñòàòî÷-
íîþ ïåðåìîãîþ.

“Íà ìèíóë³é ñåñ³¿ Êè¿âðàäà îá’ºäíàëàñÿ, ³ 108 äåïóòà-
ò³â ïðîãîëîñóâàëè çà çàáîðîíó ö³º¿ çàáóäîâè. ß â³òàþ ìåø-
êàíö³â ³ç ïåðåìîãîþ”,— ðàäî ñêàçàâ Îëåêñ³é ªâëàõ.

Ï³ñëÿ òîãî ÿê äîêóìåíò ïåðåäàëè äî ðóê ïðåäñòàâíèê³â
³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè, ìîæíà áóëî ç³òõíóòè ç ïîëåãøåííÿì.

Îäíàê íà öüîìó ìåøêàíö³ íå çóïèíÿòüñÿ, âîíè çáè-
ðàþòü ï³äïèñè äëÿ òîãî, ùîá îô³ö³éíî âèñëîâèòè íå-
äîâ³ðó ì³ë³ö³¿, ÿêà ó êîíôë³êòíèé ìîìåíò íå ï³äòðèìà-
ëà ¿õ. Íà â÷îðàøíþ çóñòð³÷ ï³ä’¿õàâ ³ çàñòóïíèê íà÷àëü-
íèêà Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîííîãî â³ää³ëêó ì³ë³ö³¿ Îëåã Ñî-
ê³ë. Éîãî ëþäè çâèíóâà÷óâàëè ó îðãàí³çàö³¿ ïîáèòòÿ
ïðîòåñòóþ÷èõ ³ âèìàãàëè ïîêàçàòè îðäåðè íà öå. Îáñòó-
ïèâøè ì³ë³ö³îíåðà þðáîþ, ðîçëþ÷åí³ ïåíñ³îíåðêè ãà-
ëàñëèâî ñêàðæèëèñÿ. Îëåã Ñîê³ë ñïî÷àòêó îïóñêàâ î÷³
òà â³äâåðòàâñÿ, à ïîò³ì ïî÷àâ äîâîäèòè ëþäÿì, ùî ïðî-
äåìîíñòðóº ïîâíèé ïàêåò äîêóìåíò³â ³ äîçâîë³â íà ä³¿
ì³ë³ö³¿.

“×îãî âè íàðàç³ ï³àðèòåñÿ ïåðåä êàìåðàìè? Íàâ³ùî âåñü
öåé ïîêàç? Ó ìåíå º âñ³ ïîòð³áí³ ïàïåðè!”,— âèãóêóâàâ
â³í.

Òèì ÷àñîì ìåøêàíö³ âæå ç³áðàëè 540 ï³äïèñ³â çà íåäî-

â³ðó ³ íà öüîìó çóïèíÿòèñÿ íå çáèðàþòüñÿ. “Ìè çáåðåìî
ùå é òèñÿ÷ó, ³ òðè òèñÿ÷³ ï³äïèñ³â. Ìè äîìîæåìîñÿ, ùîá
òàê³ ïðàâîîõîðîíö³ ó íàñ íå ïðàöþâàëè”,— ðîçïîâ³â ó÷àñ-
íèê ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè Þð³é Àëåêñººâ. Óñ³ áàáóñ³ îäíî-
ãîëîñíî éîãî ï³äòðèìàëè: “Ó íàñ ëþäåé íå òå ùî íå ïî-
âàæàþòü, à ïðîñòî á’þòü!”,— âèãóêóâàëè âîíè.

Ó òîé ÷àñ, ÿê äîðîñë³ ãó÷íî ðîçâ’ÿçóâàëè ñâî¿ ïðîáëå-
ìè, ¿õí³ ìàëåíüê³ îíóêè ãðàëèñÿ íàâêîëî ïîâàëåíèõ ïî-
ñåðåä äîðîãè ³ âæå îáñèïàíèõ ñì³òòÿì äåðåâ. Îëåêñ³é ªâ-
ëàõ çàïåâíèâ, ùî â³äïîâ³äí³ ñëóæáè ÿêíàéøâèäøå âñå
ïðèáåðóòü, â³äíîâèâøè ïðî¿çä äîðîãîþ. Íåçàáàðîì íàâ-
êîëî äåðåâ çíîâó âèðîñòå òðàâà, à ïåíüêè âæå ñèìâîë³÷-
íî âèïóñòèëè íîâ³ ïàãîíè.

Óò³ì, ìåøêàíö³ íàìåòè çàáèðàòè ïîêè ùî íå êâàïëÿòü-
ñÿ, êàæóòü, ðàïòîì ùî òðàïèòüñÿ, õàé ùå ê³ëüêà äí³â ïî-
ñòîÿòü.

Íàãàäàºìî, ùî îñòàíí³é àêòèâíèé êîíôë³êò íàâêîëî Áå-
ðåçíÿê³âñüêî¿, 12 ðîçïî÷àâñÿ ìàéæå äâà ì³ñÿö³ òîìó. Áó-
äóâàòè âèñîòêó òàì çáèðàëàñÿ êîìïàí³ÿ Á²Ã-1. Ï³ä ÷àñ
êîíôë³êòó ì³æ ìåøêàíöÿìè, áóä³âåëüíèêàìè òà ì³ë³ö³î-
íåðàìè ê³ëüêà ëþäåé îòðèìàëè òðàâìè, ùå ê³ëüêîõ çàáðà-
ëè äî â³ää³ëêó. Íà ä³ëÿíö³ çð³çàëè ìàéæå ñîðîê äåðåâ. Çà-
ãàëîì æå ³ñòîð³ÿ íåçàêîííî¿ çàáóäîâè ìàéäàí÷èêà òðèâà-
ëà á³ëüøå ðîêó
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Äî Äíÿ ïðàïîðà á³ëÿ ÊÌÄÀ
âëàøòóâàëè êîíöåðò

Ó÷îðà á³ëÿ áóäèíêó ñòîëè÷íî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ â³äçíà÷èëè Äåíü ï³äíÿòòÿ íàö³îíàëüíîãî
ïðàïîðà. Ñèíüî-æîâòèé ñòÿã óïåðøå çàìàéî-
ð³â òóò 18 ðîê³â òîìó, ï³ñëÿ òîãî, ÿê 16 ëèï-
íÿ 1990 ðîêó Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè óõâà-
ëèëà äåêëàðàö³þ ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåí³òåò.
Ïðàïîð ñïî÷àòêó ó Ñîô³éñüêîìó ñîáîð³ îñ-
âÿòèâ âëàäèêà Âîëîäèìèð, ï³ñëÿ ÷îãî ïî÷åñ-
íó ì³ñ³þ ï³äíÿòòÿ äîðó÷èëè òîä³øíüîìó çà-
ñòóïíèêîâ³ ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðó Ìî-
ñ³þêó. ×åðåç äåñÿòü ðîê³â Êè¿âðàäà âèð³øè-
ëà â³äçíà÷àòè äàòó 24 ëèïíÿ îô³ö³éíî ÿê
Äåíü íàö³îíàëüíîãî ïðàïîðà. Ó÷îðà íàö³î-
íàëüíèé ñèìâîë, ÿê ³ âïåðøå, ï³äíÿâñÿ íà
ùîãëó ï³ä çâóêè Ã³ìíó Óêðà¿íè. Á³ëÿ ïðàïî-
ðà â³äáóâñÿ óðî÷èñòèé ì³òèíã òà ñâÿòêîâèé
êîíöåðò

Êè¿â çóñòð³÷àº 
Âñåëåíñüêîãî Ïàòð³àðõà

Ñüîãîäí³ ç íàãîäè ñâÿòêóâàííÿ 1020-ð³÷÷ÿ
Õðåùåííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ äî ñòîëèö³ ïðèáó-
äå Âñåëåíñüêèé Ïàòð³àðõ Âàðôîëîì³é ². Â
àåðîïîðòó "Áîðèñï³ëü" éîãî çóñòð³÷àòèìå
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî. Ðàçîì
âîíè ïî¿äóòü ïîêëàäàòè êâ³òè äî ïàì'ÿòíè-
ê³â êíÿãèí³ Îëüãè, Êèðèëà òà Ìåôîä³ÿ, ñâÿ-
òîãî Àíäð³ÿ Ïåðâîçâàííîãî òà êíÿçÿ Âîëî-
äèìèðà. Ï³ñëÿ îá³äó òà â³äïî÷èíêó Âñåëåí-
ñüêèé Ïàòð³àðõ ðîçìîâëÿòèìå ç Ïðåçèäåíòîì
Óêðà¿íè â³÷-íà-â³÷. Î 17.30 âîíè çóñòð³íóòü-
ñÿ ç æóðíàë³ñòàìè, à çãîäîì â³çüìóòü ó÷àñòü
ó Áîãîñëóæ³íí³ ó Ñîô³éñüêîìó ñîáîð³. Çàâ-
òðà Ïàòð³àðõ Âàðôîëîì³é I çóñòð³íåòüñÿ ç ãî-
ëîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè òà ïðåì'ºð-ì³í³ñòðîì
Óêðà¿íè. Â³í òàêîæ ïîêëàäå êâ³òè äî ïàì'-
ÿòíîãî çíàêó æåðòâàì Ãîëîäîìîðó

Âèäàòíîìó ë³êàðþ
Âàëåíòèíó Ñîíüê³íó
âñòàíîâèëè ïàì'ÿòíó äîøêó

Ó äèòÿ÷³é ë³êàðí³ ¹ 5 íà ïðîñïåêò³ Âåð-
íàäñüêîãî, 53 ó÷îðà â³äêðèëè ïàì'ÿòíó äîø-
êó Âàëåíòèíó Ñîíüê³íó. Ë³êàð ïîìåð 26 ëèï-
íÿ ìèíóëîãî ðîêó, äî öüîãî 34 ðîêè î÷îëþ-
âàâ äèòÿ÷èé ë³êóâàëüíèé çàêëàä Ñâÿòîøèí-
ñüêîãî ðàéîíó Êèºâà. Ïðàêòè÷íó ðîáîòó
Âàëåíòèí Ñîíüê³í óñï³øíî ïîºäíóâàâ ³ç íà-
óêîâîþ. Çà éîãî íàïðàöþâàííÿìè áóëî ñòâî-
ðåíî êîìï'þòåðíó ïðîãðàìó ÀÑÊÌÎÄ, ÿêà
äîçâîëèëà ïðîâîäèòè ìîí³òîðèíã çà ìàëèìè
ïàö³ºíòàìè ³ ïðîãíîçóâàòè ¿õí³é ñòàí çäî-
ðîâ'ÿ. Çà éîãî ³í³ö³àòèâè áóëî ïîáóäîâàíî
òðè ïîë³êë³í³êè, îäíà ç ÿêèõ çà éîãî âëàñ-
íèì ïðîåêòîì º óí³êàëüíèì çàêëàäîì â
Óêðà¿í³

Íàãîðîäèëè 
íàéêðàùèõ òîðãîâö³â

Ó÷îðà ó ìåð³¿ ïîäÿêè òà íàãîðîäè â³ä ì³ñü-
êîãî ãîëîâè îäåðæàëè íàïåðåäîäí³ ïðîôåñ³é-
íîãî ñâÿòà ïðàö³âíèêè òîðã³âë³. ¯õ â³òàâ çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé.
"Ðîçäð³áíèé òîâàðîîá³ã ó Êèºâ³ íà ñüîãîäí³
ñòàíîâèòü 45,3 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü — 15 % â³ä
çàãàëüíîäåðæàâíîãî. Öå ñåðéîçíèé âíåñîê
ñòîëèö³ äî áþäæåòó äåðæàâè ³ ì³ñöåâîãî. Öå
³ íàäáàâêà â÷èòåëÿì, ³ ë³êàðÿì, ³ ñîö³àëüí³
ïðîãðàìè",— çàçíà÷èâ ïàí Æóðàâñüêèé. Íè-
í³ ó Êèºâ³ ó ñôåð³ òîðã³âë³ òà ðåñòîðàííîãî
á³çíåñó çàä³ÿí³ ïðèáëèçíî 100 òèñÿ÷ îñ³á

Íà Ìàéäàí³ 
ïðîâîäæàòèìóòü îë³ìï³éö³â

Íåä³ëüíîãî âå÷îðà ó Êèºâ³ ðîçïî÷íåòüñÿ
ñâÿòî — äî Ïåê³íà ïðîâîäæàòèìóòü îë³ìï³é-
ñüêó íàä³þ Óêðà¿íè — Íàö³îíàëüíó çá³ðíó.
Ñòàðòóþòü âåñåëîù³ î 8 âå÷îðà ïàðàäîì áà-
ðàáàííèöü íà Õðåùàòèêó. Çà íèìè êðîêóâà-
òèìóòü ñàì³ âèíóâàòö³ ñâÿòà — ñïîðòñìåíè
íà ÷îë³ ç ïðåçèäåíòîì ÍÎÊ Óêðà¿íè Ñåðã³-
ºì Áóáêîþ. Íà Ìàéäàí³ îë³ìï³éö³â â³òàòè-
ìóòü: Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî,
ñòîëè÷íèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé,
ïðåì'ºð-ì³í³ñòð Þë³ÿ Òèìîøåíêî, ãîëîâà
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àðñåí³é ßöåíþê. Íà âåëè-
êîìó åêðàí³ ïîêàçóâàòèìóòü ÷èñëåíí³ ïåðå-
ìîãè íàøèõ ñïîðòñìåí³â. Äëÿ îñòàíí³õ çà-
ñï³âàþòü íàéâ³äîì³ø³ ñï³âàêè, à ó ê³íö³ íàä
Êèºâîì ñïàëàõíå ñâÿòêîâèé ôåºðâåðê

Ñâ³òîâèì êðàñóíÿì —
íàéë³ïøèé ãîòåëü

Äâà îñòàíí³õ äí³ çà äîðó÷åííÿì ãîëî-
âè ÊÌÄÀ éîãî çàñòóïíèöÿ Ëþäìèëà Äå-
íèñþê ïåðåâ³ðÿëà, ÷èì "ãîäóº" êèÿí íå-
ñàíêö³îíîâàíà òîðã³âëÿ. Ó ÷åòâåð âîíà
âèðóøèëà íà Ïîä³ë.

ßê ò³ëüêè íà Êîíòðàêòîâ³é ïëîù³ ïî-
ì³òèëè ÷èíîâíèöþ ç æóðíàë³ñòàìè, çâ³ä-
òè îäðàçó ïî÷àëè "êîòèòè" áî÷êè ç êâà-
ñîì. Òðüîõ ïðîäàâö³â óñòèãëè ñï³éìàòè.
Âñóïåðå÷ ñàí³òàðíèì íîðìàì, æîäíà ç
íèõ íå ìàëà ï³äâåäåííÿ âîäè. "Íàâ³ùî
íàì õîëîäíà âîäà — îäíîðàçîâ³ ñòàêàí-
÷èêè ìèòè? À ðóêè ÿ âîäîþ ç áàêëàæêè
ìèþ",— âèïðàâäîâóâàëàñÿ ïðîäàâåöü êâà-
ñó Âàëåíòèíà Äîðó÷åíêî. Ïðîòå â³äñóò-
í³ñòü âîäè âèÿâèëàñÿ ÷è íå íàéìåíøîþ
ïðîáëåìîþ. "Í³õòî æ íå çíàº, ñê³ëüêè ÷à-
ñó ìîæíà çáåð³ãàòè êâàñ íà òàê³é ñïåö³?
Ìèþòü ö³ áî÷êè, ÷è ó íèõ ïðîñòî äîëè-
âàþòü? ¯ì, àáè çàðîáèòè, à òå, ùî êèÿíè
ïîò³ì ëåæàòü ó ë³êàðíÿõ ³ç îòðóºííÿì, òî
âæå íå ¿õí³é êëîï³ò",— êàæå Ëþäìèëà

Äåíèñþê. Íà âñ³õ òðüîõ òî÷êàõ áóëè â³ä-
ñóòí³ äîêóìåíòè, à îäíà íàëåæàëà ï³ä-
ïðèºìöåâ³, çàðåºñòðîâàíîìó â ²âàíî-
Ôðàíê³âñüê³é îáëàñò³.

Íåïðèâ³òíî çóñòð³ëè êîì³ñ³þ ³ íà ðèí-
êó á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî "Ë³ñîâà". "Ç ÷èì ó
âàñ ïèð³æêè? Ç ì'ÿñîì, êàæåòå, à äîêó-
ìåíòè º?" — ïîö³êàâèëàñÿ çàñòóïíèöÿ ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ ó ê³îñêó "Ãàðÿ÷³ áåëÿø³".
Ïðîäàâùèö³ çàìåòóøèëèñÿ, ìîâ÷êè â³ä-
ïóñòèâøè îñòàííüîãî ïîêóïöÿ, îïóñòèëè
æàëþç³ ïðÿìî íà ïðîñòÿãíóò³ ç ì³êðîôî-
íàìè ðóêè æóðíàë³ñò³â. Â³òðèíè çàêðèâà-
ëè ñêð³çü, êóäè á íå ïîïðÿìóâàëà ïàí³
Äåíèñþê. Óñ³ äîêóìåíòè íà ðèíêó çíàé-
øëè ëèøå ó ê³îñêó "Êè¿âõë³á".

"Ïåðåêàæ³òü, õàé ãîòóþòü äîêóìåíòè äî
çàì³íè âñüîãî êåð³âíîãî ñêëàäó ðèíêó",—
ïðèãðîçèëà Ëþäìèëà Äåíèñþê ³ ïî¿õàëà
íà Õàðê³âñüêèé ìàñèâ.

Á³ëÿ ìåòðî "Õàðê³âñüêà" îáëàøòóâàëè
ö³ëå "íàìåòîâå ì³ñòå÷êî" ç ë³òí³õ ïèâíèõ

êàôå. Ïîðó÷ íà ëîòêó ìîæíà ïðèäáàòè
"åë³òí³ ôðàíöóçüê³ ïàðôóìè" ó âèãîð³ëèõ
íà ñîíö³ ïàêóâàííÿõ, ùå äàë³ íàéøèð-
øèé âèá³ð ï³ðàòñüêî¿ àóä³î- òà â³äåîïðî-
äóêö³¿. Ïðîòå êîì³ñ³þ âñå æ ö³êàâèëè
ïðîäóêòè.

Óæå á³ëÿ âõîäó äî ì³ñöåâîãî ðèíêó íå-
ïîäàë³ê îäèí â³ä îäíîãî êîíêóðóâàëè òðè
òî÷êè ç øàóðìîþ. Íà æîäí³é íå áóëî ïî-
òð³áíèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ á äîçâîëÿëè ïðî-
äàæ. "Ïîêàæ³òü-íî ìåí³ äîçâ³ë ñàíåï³äåì-
ñòàíö³¿",— ïîïðîñèëà Ëþäìèëà Äåíèñþê
ó ïðîäàâöÿ ñõ³äíî¿ çîâí³øíîñò³. Â³í âîâ-
òóçèâñÿ ê³ëüêà õâèëè ³ âðåøò³ ïðåä'ÿâèâ
ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè. Á³ëüøå
äîêóìåíò³â íå áóëî.

"Öå ñïðàâæíÿ âàêõàíàë³ÿ! Òàêå âðàæåí-
íÿ, ùî ó ì³ñò³ ä³º íå äîçâ³ëüíà, à áåçäî-
çâ³ëüíà ñèñòåìà. Ó òîðãîâö³â, ùî ïðîäàþòü
ì'ÿñíó òà ìîëî÷íó ïðîäóêö³þ, íåìàº í³-
ÿêèõ äîêóìåíò³â",— îáóðþâàëàñÿ çàñòóïíè-
öÿ ãîëîâè ÊÌÄÀ. Âîíà çàïåâíÿëà, ùî ñë³ä
òåðì³íîâî äåìîíòóâàòè íå 434 ê³îñêè, ÿê
çàïëàíóâàëî ÃÓ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðî-
ºì, à â ñîòí³ ðàç³â á³ëüøå. "Çà âåñü öåé
áåçëàä ìàþòü â³äïîâ³äàòè êåð³âíèêè ðàéî-
í³â. Ì³ñüêèé ãîëîâà âæå âèäàâ ï'ÿòå ðîç-
ïîðÿäæåííÿ, ùîá âîíè ðîçðîáèëè òà íà-
äàëè ñõåìè âïîðÿäêîâàíîãî ðîçì³ùåííÿ
ÌÀÔ³â, àëå öüîãî äîñ³ íå çðîáëåíî",— çà-
çíà÷èëà ïàí³ Äåíèñþê.

Ó÷îðà çàñòóïíèöÿ ãîëîâè ÊÌÄÀ âèðó-
øèëà ïåðåâ³ðÿòè Âèíîãðàäàð, õî÷à ðàí³-
øå ïëàíóâàëè Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí,—
ùîá íå âñòèãëè ï³äãîòóâàòèñÿ

Áåç á³ëÿø³â òà êâàñó
Óñ³ íåëåãàëüí³ òî÷êè ïðîäàæó ïðîäóêò³â ó ñòîëèö³ çàêðèþòü
²ãîð ÑÂÀ×²É
"Õðåùàòèê"

Заст пниця олови КМДА Людмила Денисю чора і позавчора "па-
раліз вала" тор ові точ и з ша рмою та васом місті. Під час ін-
спе ції несан ціонованої тор івлі районах боч и отили щі, а
вітрини за ривали перед носом чиновниці. Потрібних до ментів, а
особливо дозвол санепідемстанції на тор івлю прод тами, що
швид о пс ються, ніхто та і не по азав. Пані Денисю запевнила,
що перевір и триватим ть, до и всі неле альні тор овельні точ и
не за риють.

Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Заст пни місь о о о-
лови Віталій Ж рав-
сь ий з стрівся із пре-
зидентом он рс "Міс
світ " Дж лією Морлі.
Об оворювали перебі
проведення всесвітньо-
о дефіле най арніших
дівчат столиці. Ува
приділили влашт ванню
он рсанто до отелю
та пришвидшеном ре-
жим оформлення їм
віз. Віталій Ж равсь ий
пообіцяв надати най-
ліпший отель сім п’я-
тьом тисячам остей із
сьо о світ . Я ий са-
ме, вирішать найближ-
чими днями.

Ó ñåðåäó çàñòóïíèê Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Â³òà-
ë³é Æóðàâñüêèé çóñòð³âñÿ ³ç
ïðåçèäåíòîì êîíêóðñó "Ì³ñ
ñâ³òó" Äæóë³ºþ Ìîðë³. Ðàçîì
îáãîâîðèëè äåòàë³ ïðîâåäåí-
íÿ 58-ãî ùîð³÷íîãî êîíêóðñó
íàéãàðí³øèõ ä³â÷àò íà ïëàíå-
ò³, ùî â³äáóäåòüñÿ 4 æîâòíÿ ó
ïàëàö³ "Óêðà¿íà".

Äæóë³ÿ Ìîðë³ ïîïðîñèëà
äîïîìîãè ì³ñüêî¿ âëàäè ó
îôîðìëåíí³ â³ç òà ç âèä³ëåí-
íÿì ãîòåëþ ó ñòîëèö³. "Äëÿ
"Ì³ñ ñâ³òó" ïåðø çà âñå âàæ-
ëèâî ñòâîðèòè "óêðà¿íñüêèé
ôåñòèâàëü". ß äóæå õî÷ó, ùîá
êèÿíè äîïîìîãëè îðãàí³çóâà-
òè íàì ãîñòèííèé ïðèéîì

ïðåäñòàâíèê³â óñ³õ êðà¿í ñâ³-
òó",— ñêàçàëà ïàí³ Äæóë³ÿ.

Â³òàë³é Æóðàâñüêèé ïîîá³-
öÿâ çðîáèòè âñå ïîòð³áíå äëÿ
ïðèøâèäøåííÿ ïðîöåäóðè ç
îôîðìëåííÿì â³ç òà â³äíàéòè
íàéêðàùèé ãîòåëü, ó ÿêîìó
êîíêóðñàíòêè òà ¿õí³ ðîäè÷³
ïî÷óâàëèñÿ á, ÿê óäîìà. ßêèé
ñàìå, ç’ÿñóþòü íàéáëèæ÷èìè
äíÿìè. "Ìè âñå âèð³øèìî ó
ðîáî÷îìó ïîðÿäêó. ² â³çè, ³ ãî-
òåë³, ³ áàãàòî ³íøîãî. Áî öüî-
ãî ðîêó öå âæå áóäå íàø êîí-
êóðñ, à íå âàø",— óñì³õà-
þ÷èñü, íàãîëîñèâ â³í.

Ñï³âðîçìîâíèêè ïîðîçóì³-
ëèñÿ ÷è íå ç ï³âñëîâà. Íåçàáà-
ðîì ïî÷àëè ðîáèòè îäíå îäíî-
ìó êîìïë³ìåíòè òà äîìîâèëè-
ñÿ çóñòð³òèñÿ ó Ïåê³í³ íà Îë³ì-
ï³éñüêèõ ³ãðàõ. Òàêîæ Ïàí³
Äæóë³ÿ çàïðîñèëà Â³òàë³ÿ Æó-
ðàâñüêîãî â³äâ³äàòè Â’ºòíàì,
êîòðîãî öå äóæå çàö³êàâèëî.

Ïàí Æóðàâñüêèé íàãàäàâ ³
ïðî òå, ùî ïðåäñòàâíèöÿ â³ä
Óêðà¿íè ùå æîäíîãî ðàçó çà
á³ëüø í³æ ï³âñòîð³÷íó ³ñòîð³þ
êîíêóðñó íå ïîòðàïëÿëà äî äå-
ñÿòêè íàéãàðí³øèõ. Òàêîæ â³í
íàãîëîñèâ, ùî öüîãîð³÷íà ì³ñ

Óêðà¿íà "âàðòà òàêîãî âèçíàí-
íÿ". Íàãàäàºìî, ùî òèòóë íàé-
ãàðí³øî¿ âèáîðîëà ïëåì³ííè-
öÿ çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
²ðèíà Æóðàâñüêà.

Çàãàëîì î÷³êóþòü, ùî äî
ñòîëèö³ ïðèáóäóòü 120 êîí-
êóðñàíòîê ç³ ñâî¿ìè ðîäè÷à-
ìè. Òîæ ðàçîì ³ç îðãàí³çàòî-
ðàìè òà ïåðñîíàëîì ó ñòîëè-
ö³ ìîæå ç³áðàòèñÿ äî 5 òèñÿ÷
ãîñòåé. Îêð³ì ñòîëèö³, ó÷àñ-
íèö³ â³äâ³äàþòü ùå ÷îòèðè
óêðà¿íñüê³ ì³ñòà: Ëüâ³â, Äí³ï-
ðîïåòðîâñüê, Ñ³ìôåðîïîëü òà
ßëòó

Ì³ñüêà âëàäà ïîîá³öÿëà ïîäáàòè ïðî êîíêóðñàíòîê 
"Ì³ñ ñâ³òó"

Заст пни олови КМДА Віталій Ж равсь ий запевнив президента он рс “Міс cвіт ” Дж лію Морлі,
що подію в столиці ор аніз ють на найвищом рівні
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

ВІДКРИТЕ�АКЦІОНЕРНЕ�ТОВАРИСТВО�“БАНК�3/4”
(�од�ЄДРПОУ-36002395,01032,�У�раїна,�м.�Київ,�в�л.�Комінтерн�,�б�дино��13/135,�тел.�8�(044)�391-51-01)

повідомляє,�що�16�вересня�2008�ро���о�16.00�за�адресою:�

У�раїна,�м.�Київ,�в�л.�Комінтерн�,�б�дино��13/135

відб�д�ться�позачер�ові�за�альні�збори�а�ціонерів�з�наст�пним�поряд�ом�денним:

ПОРЯДОК�ДЕННИЙ:

1. Про�збільшення�розмір��стат�тно�о��апітал��шляхом�збільшення��іль�ості�а�цій� існ�ючої�номінальної�вартості�за�рах�но�

додат�ових�внес�ів.

2. Про�за�рите�(приватне)�розміщення�а�цій�та�затвердження�прото�ол��рішення�про�за�рите�(приватне)�розміщення�а�цій.

3. Про�визначення��повноважено�о�ор�ан��емітента�та�надання�йом��повноважень�щодо�розміщення�а�цій.

4. Про�визначення�вповноважених�осіб��повноважено�о�ор�ан��емітента�та�надання�їм�повноважень�щодо�розміщення�а�цій.

5. Внесення�змін�та�доповнень�до�Стат�т��Товариства.

Повідомлення�про�збільшення�стат�тно�о��апітал��ВАТ�“БАНК�3/4”�

(з�ідно�ст.�40�За�он��У�раїни�“Про��осподарсь�і�товариства”):

а) Мотив�збільшення�стат�тно�о��апітал��—�нарощ�вання�власно�о��апітал��відповідно�до�вимо��чинно�о�за�онодавства

для�реалізації�про�рам�розвит���бан��.

Стат�тний� �апітал� план�ється� збільшити�шляхом� збільшення� �іль�ості� а�цій� існ�ючої� номінальної� вартості.�Мінімальний

розмір�збільшення�стат�тно�о��апітал�,�що�план�ється,�—�15�000�000,00�(п’ятнадцять�мільйонів)��ривень.

б) У�зв’яз���із�збільшенням�стат�тно�о��апітал��пропон�ється�п.�6.1.�та�6.2�стат�т��ВАТ�“БАНК�3/4”�ви�ласти�в�наст�пній

реда�ції:

“6.1.�Стат�тний��апітал�Бан���становить�90�000�000,00�(дев’яносто�мільйонів)��ривень�00��опійо��і�форм�ється�за�рах�но�

власних��оштів�а�ціонерів�Бан��.

6.2.�Бан��вип�с�ає�а�ції�на�с�м�,�що�дорівнює�розмір��стат�тно�о��апітал��—�90�000�000�(дев’яносто�мільйонів)��ривень�—

і�ділиться�на�900 000 000�(дев’ятсот�мільйонів)�простих�іменних�а�цій�номінальною�вартістю�0,10��ривні�(н�ль��ривень�10��опійо�)

�ожна.”

в) План�ється�здійснити�емісію�простих�іменних�а�цій�ВАТ�“БАНК�3/4”����іль�ості�150�000�000�шт��,�номінальною�вартістю

0,10�(н�ль��ривень�10��опійо�)��ривні��ожна,�на�за�альн��с�м��15�000�000,00��ривень.

�) Номінальна�вартість�однієї�а�ції�залишається�без�змін�—�0,10��ривень�(н�ль��ривень�10��опійо�).

д) А�ціонери� бан���мають� переважне� право� на� придбання� а�цій,�що� додат�ово� розміщ�ються,� відповідно� до� чинно�о

за�онодавства�У�раїни�та�рішення�про�розміщення�а�цій.�Порядо��реалізації�а�ціонерами�переважно�о�права�на�придбання

а�цій�встановлюється�за�альними�зборами�а�ціонерів.

е)�Заплановані�дати�почат���та�за�інчення�розміщення�а�цій,�що�вип�с�аються�додат�ово:

- перший�етап:�з�“18”�листопада�2008�р.�по�“З”��р�дня�2008�р.�в�лючно.

- др��ий� етап:� з� “4”� �р�дня� 2008� р.� по� “8”� �р�дня� 2008� р.� в�лючно.�Остаточні� терміни� проведення� розміщення� а�цій

встановлюються�за�альними�зборами�а�ціонерів.

ж)�У�зв’яз���зі�збільшенням�стат�тно�о��апітал��ВАТ�“БАНК�3/4”�а�ціонери�збит�ів�не�нес�ть.

Реєстрація�а�ціонерів�та�їх�представни�ів�проводиться�16�вересня�2008�р.�з�15.00�до�15.45�за�адресою�проведення�зборів.

Для�реєстрації�і��часті���за�альних�зборах�а�ціонерів�необхідно�при�собі�мати:

- паспорт�або�до��мент,�я�ий�посвідч�є�особ�;

- представни�ам�а�ціонерів�—�довіреність,�оформлен��з�ідно�діючом��за�онодавств��У�раїни.

До� почат��� роботи�Зборів� а�ціонери� Товариства�мож�ть� ознайомитись� з� �сіма� до��ментами,� я�і� пов’язані� з� поряд�ом

денним�Зборів,���робочі�дні�та��одини�за�місцем�проведення�Зборів.

Правління�ВАТ�“БАНК�3/4”

Прес-сл�жба�Національно�о�бан���У�раїни�
повідомляє,�що�Національний�бан��У�раїни�вводить�в�обі��17�липня�2008

ро���пам’ятн��монет��номіналом�100��ривень�“Хрещення�Київсь�ої�Р�сі”,

вип�щен��з�на�оди�1020-річчя�хрещення�Київсь�ої�Р�сі,�я�е�започат��вало

�твердження�християнства�я��державної�релі�ії.�Монет��ви�отовлено�зі

срібла�999�проби,�я�ість�—�“спеціальний�анцир��лейтед”,�маса�в�чистоті

—�1000,0��,�діаметр�—�100,0�мм,�тираж�—�до�800�шт��.�Г�рт�монети�—

рифлений.

На�аверсі�монети���орі�розміщено�малий�Державний�Герб�У�раїни,�по��ол��на

тлі�стилізовано�о�орнамент��—�написи:�НАЦІОНАЛЬНИЙ�БАНК�УКРАЇНИ�(��орі)�СТО

ГРИВЕНЬ�(�низ�),�між�ними�—�рі���арб�вання�монети�2008�(правор�ч),�позначення

метал��та�йо�о�проби�—�Аg�999,�маса�в�чистоті�—�1000,�ло�отип�Монетно�о�двор�

Національно�о� бан��� У�раїни� (лівор�ч).� У� центрі�монети� �� �олі,� �твореном�� зі

стилізованих�променів,�розміщено�хрест�і�написи�пів�олом:�ПРАВОСЛАВ’Я�(��орі)

ІЗ�КИЄВА�ПО�ВСІЙ�РУСІ�(�низ�).

На� реверсі�монети� зображено�ба�атофі��рн�� �омпозицію� хрещення,� під� я�ою

розміщено�напис�988�РІК,���орі�пів�олом�напис�—�ХРЕЩЕННЯ�КИЇВСЬКОЇ�РУСІ.

Х�дожни��—�Святослав�Іванен�о.�С��льптори�—�Володимир�Атаманч��,�Святослав

Іванен�о.

Пам’ятна�монета�номіналом�100��ривень�є�дійсним�платіжним�засобом�У�раїни

й�обов’яз�ова�до�приймання�без�б�дь-я�их�обмежень�за�її�номінальною�вартістю

до�всіх�видів�платежів,�а�та�ож�для�зарах�вання�на�розрах�н�ові�рах�н�и,�в�лади,

а�редитиви�та�для�пере�азів.

До��ва�и�а�ціонерів�ВАТ�“КБ�“А�ордбан�”!

Правління�ВАТ�“КБ�“А�ордбан�”�повідомляє�про�с�ли�ання

За�альних�зборів�а�ціонерів�ВАТ�“КБ�“А�ордбан�”,

я�і відб�д�ться�8�вересня�2008 ро���об�11.00�

в�операційном��залі�бан���на�першом��поверсі�за адресою:

04136,�м.�Київ,�в�л.�Стецен�а,�6.

Порядо��денний:

1.Про� внесення� змін� та� доповнень� до�Стат�т��ВАТ� “КБ� “А�ордбан�”

шляхом�ви�ладення�йо�о�в�новій�реда�ції.

2.Про� переобрання� �олови� та� членів� Ревізійної� �омісії� ВАТ� “КБ

“А�ордбан�”.

3.Про� переобрання� �олови� та� членів� Спостережної� Ради� ВАТ� “КБ

“А�ордбан�”.

Реєстрація� �часни�ів� За�альних� зборів� а�ціонерів� Бан��� б�де

здійснюватись�8�вересня�2008�ро���з�9.30�до�10.40�за�місцем�проведення

зборів.

Для�реєстрації��часни�ам�За�альних�зборів�а�ціонерів�Бан���необхідно

мати� паспорт,� а� та�ож� до��менти,� я�і� підтвердж�ють� повноваження

�ерівни�а�юридичної� особи�—� а�ціонера�Бан��� (витя�� із� стат�т�� та

до��менти,�що� підтвердж�ють� ле�ітимність� обрання� (призначення)� на

посад���ерівни�а,�завірені�печат�ою�юридичної�особи).�Уповноваженим

особам� а�ціонерів� —� паспорт� та� засвідчен�� з�ідно� з� чинним

за�онодавством�У�раїни�довіреність�на�право�представляти�на�За�альних

зборах� а�ціонерів� Бан��� інтереси� а�ціонера,� я�ий� надав� та�і� права

�повноваженій�особі.

Довід�и�за�телефонами:�в�м.�Києві�(044)�593-99-61,�(044)593-99-64;

фа�с�(044)�593-99-60.

Київсь�а�ре�іональна�митниця,

що�знаходиться�в�Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�по

б�льв. І. Лепсе,�8-а,�має намір�отримати�дозвіл�на�ви�иди

забр�днюючих�речовин�в�атмосфер��стаціонарними�джерелами.

З�ідно�звіт��інвентаризації�ви�идів,�проведеном��в�2008�р.,�на�підприємстві�одне

стаціонарне�джерело�—��отельня.�В�атмосфер���отельня�ви�идає�та�і�речовини:

азот��діо�сид,�о�сид�в��лецю,�рт�ть,�метан,�о�сид�діазот�,�в��лецю�діо�сид.�За�альні

ви�иди�с�ладають�0,103��/се�.

За� рез�льтатами� розсіювання� �онцентрації� забр�днюючих� речовин� на�межі

санітарно-захисної� зони� та� в�житловій� заб�дові�менші� �ранично� доп�стимих

�онцентрацій�(ГДК).

За�важення� та� пропозиції� просимо� надсилати� до� відділ�� охорони� дов�ілля

Солом’янсь�ої� районної� ��м.� Києві� державної� адміністрації� за� адресою:� 03020,

м. Київ,�проспе�т�Повітрофлотсь�ий,�41,�тел.�207-09-75.

Ор�анізація-розробни��до��ментів�ТОВ�“Аерое�оло�ія”.

Дире�тор�О.В.�Іот�о.

Повідомлення

У�провадженні�Малиновсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Одеси�переб�ває��римінальна�справа

по�звин�ваченню�Шеліверста�Валерія�Васильовича���с�оєнні�злочин�,�передбачено�о�ст.�286�ч. 3

КК�У�раїни.�Третя�особа�по�в�азаній�справі:�ЗАТ�“У�раїнсь�а�транспортна�страхова��омпанія”.

У� зв’яз��� з� відс�тністю� відомостей� про�місце� знаходження� третьої� особи ЗАТ� “У�раїнсь�а

транспортна�страхова��омпанія”�повідомляється�про�час�і�місце�с�дово�о�засідання���зазначеній

справі,�я�е�відб�деться�о�12.00�30�липня�2008�ро�����залі�с�дових�засідань�№�6�Малиновсь�о�о

районно�о�с�д��м.�Одеси,�я�ий�розташований�за�адресою:�м.�Одеса,�в�л.�В.�Ст�са,�1-А.�Третя

особа,�в�разі�неяв�и���с�дове�засідання,�повинна�повідомити�с�д�про�причини�та�ої�неяв�и.�В

разі�неяв�и�третьої�особи���с�дове�засідання�с�д�вправі�роз�лян�ти�справ��за�її�відс�тності.

С�ддя�О.О.�Старі�ов.

Територіальне��правління�державної�с�дової

адміністрації�в�місті�Києві

о�олош�є�про�проведення��он��рс��

на�заміщення�ва�антної�посади:

-�начальни�а�відділ��ор�анізаційної�та�правової�роботи,�незалежності�та�безпе�и�с�ддів,

діловодства� та� с�дової� статисти�и� (основні� вимо�и:� вища�юридична� освіта,� досвід

роботи�на��ерівних�посадах).

Додат�ова�інформація�щодо�основних�ф�н�ціональних�обов’яз�ів,�розмір��та��мов

оплати�праці�надається�за�номером�телефон��—�279-01-27.

До��менти� приймаються� протя�ом� 30� �алендарних� днів� від� дня� оп�блі��вання

о�олошення�про�проведення��он��рс�.

Територіальне��правління�державної�с�дової�адміністрації�в�місті�Києві�запрош�є�на

робот��на�посад��се�ретаря��ерівни�а�(перспе�тива��ар’єрно�о�рост�,�можливість

направлення�для�подальшо�о�навчання).

ОГОЛОШЕННЯ�ПРО�ВИКЛИК�до�с�д�

в�поряд���ч.�9�ст.�74�ЦПК�У�раїни���я�ості�відповідача�Одінцова�Сер�ія

Оле�сандровича:�01042,�м.�Київ,�в�л.�Раєвсь�о�о,�34,��в.�28.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�вас���с�дове�засідання���справі�№2-723-

1/08� за�позовом�Матвеєвої� Тетяни�Оле�сіївни,�Мовчаню��Дар’ї� Анатоліївни,�Мовчаню��Олени

Анатоліївни�до�Одінцова�Сер�ія�Оле�сандровича,�Відділ����справах��ромадянства,�іммі�рації�та

реєстрації�фізичних�осіб�Печерсь�о�о�РУ�ГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві,�третя�особа�Ком�нальне

підприємство� по� �триманню�житлово�о� �осподарства� “Печерсь�а� брама”� про� зняття� особи� з

реєстраційно�о�облі���відповідно�до��мов�до�овор����півлі-продаж���вартири,�я�е�призначено

на�13�серпня�2008�ро���о�10.20� і�відб�деться�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Гайцана,�4,��аб.�304,

с�ддя�Вов��С.В.

Ви�зобов’язані�повідомити�с�д�про�причини�неяв�и.

Роз’яснюємо,�що���разі�неяв�и�в�с�дове�засідання�без�поважних�причин�або�неповідомлення

с�д�про�причини�неяв�и�справ��б�де�роз�лян�то���ваш��відс�тність�на�підставі�наявних�даних.

С�ддя�С.В.�Вов�.

Голосіївсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�в�я�ості�відповідача�Риж�ова�Юрія�Юрійовича

по�цивільній�справі�за�позовом�Стояна�Володимира�Анатолійовича�до�Риж�ова�Юрія�Юрійовича,

третя�особа:�Блюм�Михайло�Оле�сандрович�про�відш�од�вання�ш�оди,�ДТП.

С�дове� засідання� призначено� на� 7� серпня� 2008� ро��� на� 9.15� за� адресою:� м.� Київ,

в�л. П. Потєхіна,�14-а,��аб.�20.

Просимо�забезпечити�ваш��яв���або�вашо�о�представни�а,�або�направити�на�адрес��с�д��свої

письмові�пояснення�по�с�ті�позовних�вимо�.

В�разі�неяв�и�справа�б�де�роз�лядатися���ваш��відс�тність�з�винесенням�заочно�о�рішення�по

справі.

С�ддя�Горбань�Н.І.

Відповідно�до�п�н�т��2�статті�2�За�о-

н�� У�раїни� від� 18� березня� 2004� ро��

№1625-ІV�“Про�порядо��обрання�на�по-

сад�� та� звільнення� з� посади� про-

фесійно�о� с�дді� Верховною� Радою

У�раїни”�повідомляємо�про�під�отов��

матеріалів�щодо�обрання��андидата�на

посад�� с�дді� Київсь�о�о� апеляційно�о

�осподарсь�о�о� с�д�� безстро�ово

Нєсвєтової�Надії�Ми�олаївни.

Ре�іональне�відділення�Фонд��державно�о�майна

У�раїни�по�міст��Києв��повідомляє�про�підс�м�и

приватизації� шляхом� ви��п�� об’є�тів� малої

приватизації��р�пи�“А”��ом�нальної�власності:

- нежилі�приміщення�за�альною�площею�86,5��в.�м,�за�адресою:

м. Київ,�б�льв.�Лесі�У�раїн�и,�21,�літ.�“А”,�приватизовані�юридичною

особою�за�793296,00��рн.,�в�т.ч.�ПДВ�—�132�216,00��рн.

- нежилі�приміщення�за�альною�площею�128,2��в.�м,�за�адресою:

м.�Київ,�в�л.�Сім’ї�Хохлових,�1,�літ.�“А”,�приватизовані�юридичною

особою�за�846�897,60��рн.,�в�т.ч.�ПДВ�—�141�149,60��рн.

- нежилі�приміщення�за�альною�площею�288,1��в.�м,�за�адресою:

м.�Київ,�в�л.�Сім’ї�Хохлових,�1,�літ.�“А”,�приватизовані�юридичною

особою�за�2�107�560,00��рн.,�в�т.ч.�ПДВ�—�351�260,00��рн.

- нежилі�приміщення�за�альною�площею�125,2��в.�м,�за�адресою:

м.�Київ,�в�л.�Сім’ї�Хохлових,�1,�літ.�“А”,�приватизовані�юридичною

особою�за�833�832,00��рн.,�в�т.ч.�ПДВ�—�138�972,00��рн.

Дарниць�ий�районний�с�д�м. Киє-

ва�повідомляє,�що�сл�хання�справи�за

позовом�С�ш�а�Івана�Івановича�до�ТОВ

“Транс� сіті”,� З-тя� ос.:� Єлені�� Юрій

Єв�енович� про� відш�од�вання�ш�оди,

завданої�ДТП,� відб�деться� 05.08.2008

ро���о�14.30�в�приміщенні�Дарниць�о�о

районно�о�с�д��м.�Києва�за�адресою:

м.�Київ,�в�л.�Заслонова,�18,��аб.�145.

С�ддя�С.М.�С�хомлінов.

Святошинсь�ий� райс�д� м.� Києва

ви�ли�ає� Жида�а� Івана� Ми�олайовича,

місце�проживання:�м.�Київ,�в�л.�Уборевича,

20,��в.�1,�в�с�дове�засідання�по�справі�за

позовом�Жида��Лесі�Федорівни�до�Жида�а

Івана�Ми�олайовича�про�розірвання�шлюб�,

я�е� відб�деться� під� �олов�ванням� с�дді

Л��’янен�о�Л.М.�5�вересня�2008�р.�о�8.30

за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Я.�Коласа,�27-а,

зал�№�1.

У�разі�вашої�неяв�и�с�д�роз�ляне�справ�

��ваш��відс�тність.

С�ддя�Л��’янен�о�Л.М.

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

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

О�сани�Сер�іївни� на� рішення�Солом’янсь�о�о

районно�о�с�д��м.�Києва�від�14�вересня�2007

ро�����справі�за�її�позовом�до�ТОВ�“Діаманти”

про� змін�� дати� і� форм�лювання� причин

звільнення�і�оплати�за�час�вим�шено�о�про��-

л��призначено�на�21�серпня�2008�ро���о�12.40

в� приміщенні� Апеляційно�о� с�д��м.� Києва� за

адресою:�м.�Київ,�в�л.�Солом’янсь�а,�2-А.

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

дається�йо�о�пред’явни�ові.

С�ддя�В.І.�Амелін.

Голосіївсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

ви�ли�ає� Іванова�Оле�сандра�Віталійови-

ча,� я�ий� зареєстрований� за� адресою:

м. Київ,�в�л.�Трьохсвятительсь�а,�3,��в.�26,

проживає�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Міш�-

�и,�1/4,��в.�319,�в�я�ості�відповідача�в�с�-

дове�засідання�по�справі�за�позовом�Кор-

донсь�ої�Т.І.�до�Іванова�О.В.�про�розірван-

ня�шлюб�,�що�відб�деться�15.08.2008�ро-

���о�10.00�в�приміщенні�с�д��за�адресою:

03127,�м.�Київ,�в�л.�Пол�овни�а�Потєхіна,

б�д.�14-а,��аб.�№25.

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

роз�лядатиме�справ��без�йо�о��часті.

С�ддя�А.�Нова�.

22.07.2008� р.� Святошинсь�им

районним�с�дом�м.�Києва�постанов-

лено�заочне�рішення�про�визнання�Ст�-

ж���Лариси�Гри�орівни�і�Хахлю�а�Оле�-

сандра�Валерійовича�та�ими,�що�втра-

тили�право��орист�вання�жилим�примі-

щенням�в��вартирі�№128�по�в�л.�Г. На�-

мова,�25�в�м.�Києві.

С�ддя�А.П.�Чала.

Апеляційний�с�д�м.�Києва�повідом-

ляє,� що� роз�ляд� справи� за� позовом

Осадч��а� Михайла� Петровича� до

ТОВ “СГ�Е�віпмент�Лізин��У�раїна”�при-

значено�на�7�серпня�2008�ро���о�9.50�в

приміщенні�Апеляційно�о�с�д��м. Києва

за� адресою:� м.� Київ,� в�л.� Володи-

мирсь�а,�15.

С�ддя�Л.Д.�Поливач.

Співа��Тарас�Ми�олайович�ви�ли�ається

в�с�дове�засідання�для�роз�ляд��цивільної

справи�за�позовом�Тов��н�Л.П.�до�Співа�а

Т.М.�про�стя�нення�бор���за�до�овором�по-

зи�и�та�відш�од�вання�моральної�ш�оди�на

11.00� 21� серпня� 2008� ро��� в� Свято-

шинсь�ом��районном��с�ді�м. Києва�(м.

Київ,� в�л.� Я.� Коласа,� 27-а,� зал� с�дових

засідань�№2,��абінет�№3).

С�ддя�В.А.�Твердохліб.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

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

відповідача� Грищен�о� Галин��Сер�іївн�� про

відш�од�вання� матеріальної� та� моральної

ш�оди,�останнє�відоме�місце�реєстрації�я�ої:

м.�Київ,�в�л.�Симирен�а,�31,��в.�306.

С�дове� засідання� відб�деться� 31.07.2008

ро��� о� 12.00� в� приміщенні� Святошинсь�о�о

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

в�л.�Жилянсь�а,�142,��аб.�13.

С�ддя�Петрен�о�Н.О.

Печерсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

повідомляє� Кірієн�о� Катерині�Леонідівні� про

с�дове� засідання� �� справі� за� позовом

Ш�арбана� І�оря� Анатолійовича� про� �с�нення

переш�од����орист�ванні�власністю�та�вселення

о�10.00�8.08.2008�р.

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

�аб.�13.�С�ддя�Вол�ова�С.Я.

7�серпня�2008�ро���о�18.00�за�адре-

сою:�м. Київ,� б�львар�Шевчен�а,� 26/4

(а�товий�зал)�б�д�ть�проводитись��ро-

мадсь�і�сл�хання�щодо�роз�ляд��місто-

б�дівної�до��ментації,�прое�т��б�дівниц-

тва�тор�овельно�о��омпле�с��за�адре-

сою:�пров.�Тараса�Шевчен�а,�3���Шев-

чен�івсь�ом��районі�м.�Києва.�(Замов-

ни��б�дівництва:�ТОВ�“Пріоритет-2005”).

(Реєстрація� проводиться� при� наяв-

ності�паспорта).

Шевчен�івсь�а�районна

� м. Києві�державна�адміністрація

Святошинсь�ий� районний� с�д

м. Києва�повідомляє,�що�Грінцевич�Пав-

ло�Тимофійович,� останнє�відоме�місце

проживання:�м.�Київ,�в�л.�Сільсь�а,�4,��в.

3,�ви�ли�ається�до�Святошинсь�о�о�рай-

онно�о�с�д��м.�Києва�я�� відповідач�в

цивільній�справі�за�позовом�Пад�н�В.Ф.,

третя�особа:�Бал�нсь�ий�Г.М.�про�виз-

нання�права�власності�на�частин��домо-

володіння.�С�дове�засідання�відб�деть-

ся�12.09.2008�р.�о�14.00�в�приміщенні�с�-

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

142,�зал.�№�2.�У�разі�неяв�и�відповідача

до�с�д��справ��б�де�вирішено�на�підставі

наявних���ній�даних�чи�до�азів.

С�ддя�Кирилю��Г.М.

ОГОЛОШЕННЯ�ПРО�ВИКЛИК�до�с�д��

в�поряд���ч.�9�ст.�74�ЦПК�У�раїни

��я�ості�відповідача�

Львова�Андрія�Геор�ійовича,

м.�Київ,�в�л.�Щорса,�33,��в.�14.

Печерсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

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

відповідача���цивільній�справі�№�2-1878/08�за

позовом� Базилевича� Оле�а� Оле�овича� до

Львова� Андрія� Геор�ійовича� про� стя�нення

забор�ованості,�я�е�відб�деться�5�серпня�2008

ро��� о� 14.00� за� адресою:� м.� Київ,� в�л.

Хрещати�,�42-А,��аб.�21�під��олов�ванням�с�дді

Козлова�Р.Ю.

Ви�зобов�’язані�повідомити�с�д�про�причини

неяв�и.

Роз’яснюємо,�що� �� разі� неяв�и� в� с�дове

засідання� без� поважних� причин� або� не-

повідомлення�с�д�про�причини�неяв�и�справ�

б�де�роз�лян�то���ваш��відс�тність�на�підставі

наявних�даних.

С�ддя�Козлов�Р.Ю.

Громадянин��Сабодах��Оле�сандр��Сер�ійо-

вич��необхідно�11�серпня�2008�ро���з’явитись

о� 10.00� до�Оболонсь�о�о� районно�о� с�д�

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

�а,� 2-Є,� �аб.� 22� для� �часті� �� роз�ляді� по

цивільній�справі�за�позовом�К�пчевсь�ої�Оль-

�и�Оле�сандрівни� до�Сабодаха�Оле�сандра

Сер�ійовича,�ТОВ�“СітіБро�”�про�визнання�пра-

ва�власності.�Наслід�ом�неяв�и�б�де�роз�ляд

справи�за�відс�тності�відповідача.�У�разі�неяв-

�и�відповідач�зобов’язаний�повідомити�с�д�про

причини�неяв�и.

С�ддя�С.А.�Вол�ов.

За��блене� свідоцтво� та�Стат�т

Київсь�ої�місь�ої�ор�анізації�“Війсь-

�овий� автоаматор”� (ідентифі-

�аційний� �од� 22934447)� вважати

недійсним.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  235-61-48, 531-91-05, 234-21-84
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

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

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 1874
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Ì³ë³ö³îíåðè çàãðàëèñÿ 
â ìîíîïîë³þ
Ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè ðîçïî÷àëè íàñòóï íà ïðèâàòí³ îõîðîíí³ ô³ðìè

Íàãàäàºìî, ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ íà-
äàþòü ïîñëóãè ç îõîðîíè âëàñíî-
ñò³ òà ãðîìàäÿí, ìàþòü îòðèìàòè
ë³öåíç³þ íà ïðîâåäåííÿ ä³ÿëüíî-
ñò³. Äîäåðæàííÿ íèìè ë³öåíç³éíèõ
óìîâ êîíòðîëþþòü áåçïîñåðåäíüî
îðãàí ë³öåíçóâàííÿ, òîáòî ÌÂÑ, à
òàêîæ Äåðæàâíèé êîì³òåò Óêðà¿íè
ç ïèòàíü ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè òà
ï³äïðèºìíèöòâà. Æîäíèé ³íøèé
äåðæàâíèé îðãàí ïðàâ íà òàêó ïå-
ðåâ³ðêó íå ìàº. Òàêîæ ïîâíîâàæåí-
íÿ îðãàíó ë³öåíçóâàííÿ íå ìîæóòü
áóòè ïåðåäàí³ ³íøèì îñîáàì, ó òî-
ìó ÷èñë³ é ñòâîðåíèì îðãàíîì ë³-
öåíçóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 6
Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ë³öåíçóâàí-
íÿ ïåâíèõ âèä³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³” (â³ä 1 ÷åðâíÿ 2000 ðîêó).
Êð³ì òîãî, çã³äíî ç ï. 1 Ïîëîæåí-
íÿ ïðî Äåðæàâíó ñëóæáó îõîðîíè
(ÄÑÎ) ïðè ÌÂÑ Óêðà¿íè, äî çàâ-
äàíü òà ôóíêö³é Ñëóæáè íå íàëå-
æèòü êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ë³-
öåíç³éíèõ óìîâ ïðîâàäæåííÿ ãîñ-
ïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç íàäàííÿ
ïîñëóã, ïîâ’ÿçàíèõ ç îõîðîíîþ
äåðæàâíî¿ òà ³íøî¿ âëàñíîñò³, à òà-
êîæ ãðîìàäÿí, íå ïåðåäáà÷åíî
çä³éñíåííÿ îðãàíàìè ÄÑÎ ïëàíî-
âèõ òà ïîçàïëàíîâèõ ïåðåâ³ðîê äî-
äåðæàííÿ ë³öåíç³àòîì ë³öåíç³éíèõ
óìîâ. Îäíàê, ïî÷èíàþ÷è ç ãðóäíÿ
2007 ðîêó, ñïåö³àëüíî ñòâîðåíà êî-
ì³ñ³ÿ, äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäèëè âè-
íÿòêîâî ïðàö³âíèêè Äåðæàâíî¿
ñëóæáè îõîðîíè ïðè Ì³í³ñòåðñòâ³
âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, íà ï³ä-

ïðèºìñòâ³ “Òîðíàäî” âñå æ òàêè
ïðîâåëà íèçêó íåëåã³òèìíèõ ïåðå-
â³ðîê ùîäî äîòðèìàííÿ òîâàðè-
ñòâîì ë³öåíç³éíèõ óìîâ íà ïðàâî
çàéìàòèñÿ îõîðîííîþ ä³ÿëüí³ñòþ.
Âíàñë³äîê öüîãî ÌÂÑ Óêðà¿íè âè-
äàëî íàêàç, çã³äíî ç ÿêèì ÇÀÒ
“Òîðíàäî” ïîçáàâëÿëè ïðàâà íàäà-
âàòè ïîñëóãè ç îõîðîíè, à ë³öåíç³¿,
îòðèìàí³ òîâàðèñòâîì ùå ó 2006
ðîö³, àíóëþâàëè. Òàê³ ä³¿ ïðàâîîõî-
ðîíö³â ïðèçâåëè äî òîãî, ùî íàðà-
ç³ ï³äïðèºìñòâî îïèíèëîñÿ ï³ä çà-
ãðîçîþ áàíêðóòñòâà.

Ïðåäñòàâíèêè òîâàðèñòâà òàê³ ä³¿
ç áîêó ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â
ââàæàþòü âèÿâîì íåäîáðîñîâ³ñíî¿
êîíêóðåíö³¿ òà ïåðåâèùåííÿì ïîâ-
íîâàæåíü. Çà ¿õí³ìè ñëîâàìè, ï³ä-
ðîçä³ëè Äåðæàâíî¿ ñëóæáè îõîðî-
íè ïðè ÌÂÑ Óêðà¿íè º ñóá’ºêòà-
ìè ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ çà â³äïî-
â³äíó ïëàòó íàäàþòü ïîñëóãè îõî-
ðîíè, à â³äòàê, íàñïðàâä³ º êîíêó-
ðåíòàìè ï³äïðèºìñòâ, ÿê³, âñóïåðå÷
íîðìàì çàêîíîäàâñòâà, ïåðåâ³ðÿ-
þòü. Óíàñë³äîê òàêèõ ä³é, êàæóòü
ïðåäñòàâíèêè “Òîðíàäî”, îáìå-
æóºòüñÿ íîðìàëüíà ðèíêîâà êîí-
êóðåíö³ÿ, à íàòîì³ñòü âèíèêàþòü
äèñêðèì³íàö³ÿ îõîðîííèõ ô³ðì ç
áîêó ÌÂÑ Óêðà¿íè òà ñïðîáè
îñòàíí³õ â îáõ³ä çàêîí³â ìîíîïî-
ë³çóâàòè ðèíîê îõîðîííèõ ïîñëóã.
“ÄÑÎ ïðè ÌÂÑ Óêðà¿íè íå º îð-
ãàíîì ë³öåíçóâàííÿ, íå ìàº ïðàâà
íà ïåðåâ³ðêè ³ ä³º ïîçà çàêîíîì,
â³äêðèòî éîãî ³ãíîðóþ÷è. Òåïåð ìè

çìóøåí³ çâåðòàòèñÿ ³ç ïîçîâîì äî
Àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ïðî âè-
çíàííÿ òàêèõ ä³é ïðîòèïðàâíèìè
³ç ïðîõàííÿì ñêàñóâàòè ð³øåííÿ
íåçàêîííî¿ ïåðåâ³ðêè ùîäî àíóëþ-
âàííÿ ë³öåíç³¿ íàøîãî ï³äïðèºìñò-
âà. Íàñ áàíàëüíî íàìàãàþòüñÿ çíè-
ùèòè ³ âèæèòè ç ðèíêó”,— çàïåâ-
íèëà ïðåäñòàâíèê ÇÀÒ “Òîðíàäî”.

²ç òèì, ùî ïåðåâ³ðêè êîì³ñ³¿
ÌÂÑ áóëè íåçàêîííèìè, ïîãî-
äæóºòüñÿ ³ Àíòèìîíîïîëüíèé êî-
ì³òåò Óêðà¿íè ó ëèñò³ â³ä 26.06.2008
ðîêó ¹ 23-29/02-4321, íàä³ñëàíî-
ìó ó â³äïîâ³äü íà çâåðíåííÿ ïðåä-
ñòàâíèê³â ÇÀÒ “Òîðíàäî”, îáóðå-
íèõ ïðîòèïðàâíèìè ä³ÿìè ïðàâî-
îõîðîíö³â. Ïðîàíàë³çóâàâøè ñèòó-
àö³þ, Êîì³òåò ä³éøîâ âèñíîâêó,
ùî ñòâîðåííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè êîì³-
ñ³¿ ó ñêëàä³ âèíÿòêîâî ïðàö³âíèê³â
Äåðæàâíî¿ ñëóæáè îõîðîíè áóëî
íåçàêîííèì ³ ìîæå ðîçö³íþâàòèñÿ
ÿê îáìåæåííÿ ïðàâîîõîðîííèìè
îðãàíàìè íîðìàëüíî¿ êîíêóðåíö³¿
íà ðèíêó îõîðîííèõ ïîñëóã. Ç îã-
ëÿäó íà ö³ îáñòàâèíè Àíòèìîíî-
ïîëüíèé êîì³òåò íàä³ñëàâ äî ÌÂÑ
ðåêîìåíäàö³éíîãî ëèñòà ç ïðîõàí-
íÿì âæèòè çàõîä³â ùîäî óñóíåííÿ
òà íåäîïóùåííÿ â ïîäàëüøîìó
ïðîòèïðàâíèõ ä³é ï³äðîçä³ë³â ÌÂÑ
ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ âëàäíèõ ïîâíî-
âàæåíü. Îäíàê ÌÂÑ Óêðà¿íè ëèñò
Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó ïðî-
³ãíîðóâàëî. Ñâîºþ ÷åðãîþ, áåçïî-
ñåðåäíüî ïðåñ-ñëóæáà ÄÑÎ â³äìî-
âèëàñÿ ïîÿñíèòè, íà ÿêèõ ï³äñòà-
âàõ ïðåäñòàâíèêè Äåðæñëóæáè
îõîðîíè ïðè ÌÂÑ óñóïåðå÷ çàêî-
íîäàâñòâó âõîäèëè äî ñêëàäó êîì³-
ñ³¿, êîòðà, âëàñíå, ïåðåâ³ðÿëà äî-
òðèìàííÿ ë³öåíç³éíèõ óìîâ ÇÀÒ
“Òîðíàäî”, ³ ÷îìó àíóëüîâàíî ë³-
öåíç³þ íà çä³éñíåííÿ ï³äïðèºì-
ñòâîì îõîðîííèõ ïîñëóã. Â³äìîâó
ïðîàíàë³çóâàòè ñèòóàö³þ ó ÄÑÎ
íàì ïîÿñíèëè áðàêîì ³íôîðìàö³¿
ç öüîãî ïðèâîäó. Ðàçîì ³ç òèì, ÿê
ñòàëî â³äîìî ”Õðåùàòèêó”, àíàëî-
ã³÷í³ ïðîáëåìè âèíèêëè ³ ó íèçêè
³íøèõ îõîðîííèõ ñòðóêòóð. Âëàñ-
íå, äî ïîçáàâëåííÿ ë³öåíç³¿ ùå íå
ä³éøëî: ñàìå òîìó â îõîðîííèõ
ô³ðìàõ ïîâ³äîìëÿþòü ïðî öå àíî-
í³ìíî, îñê³ëüêè êåð³âíèöòâî ïðî-
äîâæóº ñïîä³âàòèñÿ íà áëàãîïîëó÷-
íå çàâåðøåííÿ

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.
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прізвище, ім’я

телефон

У 1913 році авіатора
Петра Нестерова пере-
водять із Варшави до
Києва, де він і здоб -
ває світов слав . Вша-
н ванням йо о пам’яті і
б ло від риття цьо о
ро до Дня Києва в
Дніпровсь ом районі
пам’ятно о зна а на
честь

а вперше ви онаної “мерт-
вої петлі” 27 серпня 1913
ро
б першо о безпосад ово о
перельот Київ — Одеса
в перших світовій історії
війсь ово-технічних е с-

периментів із ори вання ар-
тилерійсь о о во ню в 1913
році під йо о ерівництвом
першо о польот з ви орис-
танням проже тора для ве-
дення нічної розвід и

Перша з ад а про велоси-
пед з’явилася в иївсь ій
пресі в 1869 році. А в 1885
році иянин Еміль Фалер
прославився своїм першим
міжмісь им велопере оном
між Києвом і

а Черні овом
б Житомиром
в Білою Цер вою
Переяславом

1

2

1. 20 липня 1891 ро в Києві почала ф н ціон вати он-
а — новий вид ромадсь о о транспорт . Іноді на ній ви-
віш вали червоний прапор. Том що

в ва он б в переповнений
В останній чверті ХІХ сторіччя в Києві з’явився місь ий транспорт. Спочат-
, з 17 червня 1879 ро , омніб си, б вально — арета для всіх. Я з’яс -

валося, вони б ли малопридатні для Києва через тр днощі рельєф . Том в
1886 році Д ма о олош є он рс на ращий прое т місь ої залізниці. Пере-
можцем ньом виявився визначний иївсь ий б дівельни , енерал-майор
А. Е. Стр ве. Перша лінія он и проля ала від інця Вели ої Василь івсь ої
в лиці до Володимирсь ої цер ви (район с часно о палац “У раїна”). У ви-
хідні та свят ові дні наплив пасажирів б в настіль и вели им, що переповне-
ні ва они постійно ходили під червоним прапором, щоб попередж вати охо-
чих на з пин ах, що посад и не б де. Через іль а місяців е спл атації он-
и виявилося, що иївсь ий рельєф не сприятливий і для цьо о вид транс-
порт . Дале о лядний енерал Стр ве вип с ає на лінію, я а вже дося ла о-
телю “Європейсь о о” на почат Хрещати а, припасені ло омобілі. Перша
спроба парово о трамвая відб лася 7 люто о 1892 ро .
(Анатолий Ма аров. Малая энци лопедия иевс ой старины.— К. “Дові-

ра”, 2005.— С. 212).
Цер ва Різдва Христово о на Подолі, за зад мом архіте -
тора Андрія Мезенсь о о, б ла без порти а з чотирма о-
лонами. Що спон ало йо о доб дов в 1827 році?

в переплан вання Подол після пожежі 1811 ро .
Цер ва Різдва Христова на Подолі має свою історію. Ро ів чотириста то-

м на цьом місті стояла дерев’яна цер ва Різдва. Пост пово вона занепа-
дала. Прихожани почали збирати ошти на нов “тепл ” (щоб обі рівалася
взим ) цер в . Б д вали храм з 1810 до 1814 ро . Архіте тором цер ов-
но о омпле с б в Андрій Меленсь ий. Він прое т вав її, врахов ючи топо-
рафічні особливості старо о Подол . Але в 1811 році в розпал робіт стала-
ся велетенсь а пожежа, я а знищила дві третини Подол . Після цьо о роз-
робили план “ре лярної” заб дови цієї частини Києва. Храм Різдва опинив-
ся трохи осторонь торованої нової ма істралі (с часної в лиці Са айдачно-
о). Для виправлення положення хвалили рішення про доб дов еле антно-
о порти а з чорирма олонами. Але з’явився він лише в 1827 році.
(Але сандр Анисимов. Без Подола — Киев невозможен.— //Вестни не-

движимости.— 2008.— № 6. — С. 34-35).
Під от вав Оле сандр ЯРЕМЕНКО
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Ор анізатор:

реда ція азети

«Хрещати »

Генеральний спонсор:

Бло Леоніда Черно-

вець о о Солом’ян-

сь ій райраді

м. Києва

Запрош ємо читачів позма атися в знанні історії Ки-
єва. Кон рс триватиме протя ом вітня-жовтня 2008
ро . Щоп’ятниці п блі ватим ться два запитання і по
чотири відповіді на ожне – лише одна б де правиль-
ною, за неї нарахов ватиметься бал. Тридцять часни-
ів, я і набер ть найбільше балів, б д ть запрошені на
очний т р он рс . Абсолютний переможець отримає
с перприз – цифровий фотоапарат, ще десять часни-
ів отримають цінні подар н и.

Вед чий он рс Оле сандр ЯРЕМЕНКО

Відповіді на запитання 14го туру

Þë³ÿ ÁÓÐÌÀÊÀ,
Ìàðèíà ÑÈÒÍÈÊ

До реда ції "Хрещати а" зверн лися представни и охо-
ронної фірми ЗАТ "Торнадо", я і розповіли про проти-
правні дії з бо Держсл жби охорони (ДСО) при МВС
У раїни, метою я их є позбавлення з адано о підпри-
ємства можливості займатися оловним видом діяльно-
сті — забезпеченням охорони державної та іншої влас-
ності, а та ож ромадян. Наразі фірма переб ває на
рані бан р тства: іль а місяців том правоохоронні
ор ани неза онно позбавили її ліцензії, внаслідо чо о
підприємтсво не може б ти повноправним с б’є том
рин охоронних посл . Безпосередньо представни и
ДСО пояснювати свої дії відмовляються, посилаючись
на бра інформації з цьо о привод .


