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Íà ðàä³ñòü øêîëÿðàì
Ñîëîì’ÿíñüê³ ó÷í³ ãðàòèìóòü íà íîâèõ ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíòàõ 
òà êóïàòèìóòüñÿ â áàñåéí³

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Перший заст пни олови КМДА
Денис Басс чора відвідав чоти-
ри майданчи и Солом'янсь ом
районі, де триває ре онстр ція
та заверш ється б дівництво на-
вчальних за ладів. Він поб вав
двох за альноосвітніх ш олах,
одній м зичній та Палаці ш оля-
рів. Два об'є ти прийматим ть
чнів же цьо о ро , роботи на
решті продовжать ще й наст п-
но о. Крім ш іл, перший заст п-
ни мера о лян в ре онстр цію
пар "Відрадний".

Солом’янсь і ш олярі
плаватим ть в “Олімпі ”

Ç ðîáî÷îþ ïî¿çäêîþ â³äâ³äàâ Ñîëîì’ÿí-
ñüêèé ðàéîí ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ. Ðàçîì ³ç íà÷àëüíèêîì
ÃÓ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é Ìàðèíîþ Ëó-
êàøèíîþ òà ãîëîâîþ ðàéîíó ²âàíîì Ñè-
äîðîâèì âîíè ïðî³íñïåêòóâàëè ï³äãîòîâ-
êó ðàéîíó äî íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó.

Ñïî÷àòêó â³äâ³äàëè ñïåö³àë³çîâàíó ÇÑØ
¹ 115, ùî íà âóëèö³ Êàâêàçüê³é.

Òîð³ê òóò çàâåðøèëè êàï³òàëüíó ðåêîí-
ñòðóêö³þ áóä³âë³, ó êëàñàõ ïîñòàâèëè êîì-
ï’þòåðè. Äî ïî÷àòêó íèí³øíüîãî íàâ÷àëü-
íîãî ðîêó ïëàíóþòü çäàòè ñó÷àñíèé 25-
ìåòðîâèé áàñåéí “Îë³ìï³ê” òà ïðèì³ùåí-
íÿ òðåíàæåðíîãî çàëó íàä íèì. “Ïîïëà-
âàòè ñþäè ïðèõîäèòèìóòü ³ ó÷í³ ñóñ³äí³õ
øê³ë, òîáòî â³í áóäå ì³æøê³ëüíèì,— ïî-
ÿñíèâ ãîëîâà ïàí Ñèäîðîâ.— Âîäó çàïóñ-
òÿòü âæå çà òèæäåíü”. Â³í äîäàâ, ùî ïî-
äáàëè òàêîæ ³ ïðî áëàãîóñòð³é íàâêîëî
øêîëè. “Ìàéäàí÷èê ³ç øòó÷íèì ïîêðèò-
òÿì àëüìà-ìàòåð³ ïîäàðóâàâ êîëèøí³é âè-
ïóñêíèê, à íèí³ ì³í³ñòð ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìî-
ëîä³ òà ñïîðòó Þð³é Ïàâëåíêî”,— íå áåç
ãîðäîñò³ ñêàçàâ ²âàí Ïåòðîâè÷.

Íà äðóãå âåðåñíÿ âæå çàïëàíîâàíî é
êîíöåðò â îíîâëåíîìó ïðèì³ùåíí³ äèòÿ-
÷î¿ ìóçè÷íî¿ øêîëè ³ìåí³ Äìèòðà Êàáàëåâ-
ñüêîãî ¹ 14, ùî íà áóëüâàð³ ²âàíà Ëåïñå,
69. Íàðàç³ òóò çàâåðøóþòü ìàñøòàáíó ðå-
êîíñòðóêö³þ ç äîáóäîâîþ. Ï³ñëÿ çàâåð-
øåííÿ ðîá³ò 600 þíèõ ìóçèêàíò³â (ç ÿêèõ
450 íàâ÷àþòüñÿ íà áþäæåò³ òà 150 çà ïî-
çàáþäæåòí³ êîøòè), îòðèìàþòü ñó÷àñíå
ïðèì³ùåííÿ ç êëàñàìè, îáëàäíàíèìè øó-
ìîíåïðîíèêíèì ìàòåð³àëîì. Ó çàêëàä³
ç’ÿâëÿòüñÿ âåëèêèé çàë öèðêîâîãî ìèñòåö-

òâà, à òàêîæ ñïîðòèâíèé ³ êîíöåðòíèé.
Îêð³ì òîãî, äëÿ ä³òëàõ³â çàêóïëÿòü ³ ìóçè÷-
í³ ³íñòðóìåíòè, çîêðåìà äîäàòêîâî ùå 2
ôîðòåï³àíî òà 2 ðîÿë³.

Çà ñëîâàìè Äåíèñà Áàññà, çàãàëîì äî
ïåðøîãî âåðåñíÿ 2008-ãî ó ñòîëèö³ â³äêðè-
þòü ï’ÿòü ðåêîíñòðóéîâàíèõ øê³ë, çîêðå-
ìà â Ãîëîñ³¿âñüêîìó, Ñâÿòîøèíñüêîìó,
Äàðíèöüêîìó ðàéîíàõ. “Íàðàç³ â ì³ñò³
âïðîâàäæóþòü ïðîãðàìó ìåðà ùîäî êàï³-
òàëüíîãî ðåìîíòó íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â,
ÿêèì óæå ïîíàä 30—40 ðîê³â. ¯õ îáëàäíà-
þòü çà îñòàíí³ì ñëîâîì òåõí³êè”,— çàçíà-
÷èâ ïàí Áàññ.

У Палаці ш олярів
займатим ться
майже 7 тис. рт івців

ßêùî â íîâîìó áàñåéí³ ó÷í³ ïëàâàòè-
ìóòü âæå íèí³øíüîãî ðîêó, òî äî íîâî¿
øêîëè íà ðîç³ âóëèö³ Ëåáåäºâà-Êóìà÷à òà
Òåòÿíè ßáëîíñüêî¿ ï³äóòü ëèøå ó âåðåñí³
íàñòóïíîãî. Äî ê³íöÿ 2008-ãî áóä³âåëüíè-
êè ìàþòü “âèãíàòè” êîðîáêó ³ çðîáèòè ïå-
ðåêðèòòÿ, âèòðàòèâøè íà öå 22 ìëí ãðí.
Íîâó øêîëó â³äâ³äóâàòèìå ïîíàä 700 ó÷-
í³â, ïåðåâàæíî ç íîâîáóäîâ, ÿêèõ ó öüîìó
ðàéîí³ ÷èìàëî.

Î÷³êóº íà ñåðéîçíó ðåêîíñòðóêö³þ é Ïà-
ëàö øêîëÿð³â, ðîçòàøîâàíèé íà âóëèö³
Êóðñüê³é, 15. Ïîáóäóâàëè îá’ºêò áàãàòî
ðîê³â òîìó. Íàðàç³ æ âèíèêëà ïîòðåáà ó
éîãî ïîâí³é ðåêîíñòðóêö³¿. Íèí³ òóò ïðà-
öþþòü äåñÿòêè ãóðòê³â, ñåêö³é, ñòóä³é õî-
ðîâîãî ñï³âó, ÿê³ â³äâ³äóº ìàéæå 4 òèñ. ó÷-
í³â. Ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò
çàéìàòèñÿ çìîæóòü äî 7 òèñ. ä³òåé.

У пар “Відрадний”
ататим ться на човнах
Äî 65-¿ ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ Êèºâà â³ä

í³ìåöüêî-ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â, ùî
â³äçíà÷àþòü ó ëèñòîïàä³, ó Ñîëîì’ÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ â³äêðèþòü îíîâëåíèé ïàðê “Â³ä-
ðàäíèé”. Íà éîãî ðåêîíñòðóêö³þ âæå âè-
òðà÷åíî ìàéæå 30 ìëí ãðí. Âèñàäæåíèé ùå
â 60-õ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîð³÷÷ÿ ïàðê ðîç-
ð³äèëè, ïðîêëàëè íîâ³ òðîòóàðí³ äîð³æêè,
âñòàíîâèëè ñó÷àñí³ ë³õòàð³ îñâ³òëåííÿ, òó-
àëåòè, î÷èñòèëè âîäîéìó, âèñàäèëè êâ³ò-
íèêè. Íà ñâÿòî â³äêðèþòü òóò ³ ñòàíö³þ
ïðîêàòó ÷îâí³â. Äîëó÷èòèñÿ äî ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ïðîïîíóâàòèìóòü ³íâåñòîðàì.
Îêð³ì ö³º¿ çåëåíî¿ çîíè, â ðàéîí³ íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì ïî÷íóòü âïîðÿäêîâóâàòè ïàðê
“Þí³ñòü”
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Ó÷îðà Äåðæàâíà åêîëîã³÷íà ³íñïåêö³ÿ íå
çìîãëà çààðåøòóâàòè çåìñíàðÿä ñòîëè÷íîãî
çàâîäó çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é ³ìåí³
Êîâàëüñüêî¿ — íà ì³ñö³ éîãî íå âèÿâèëîñÿ.
Óñòàíîâêà âèäîáóâàëà ï³ñîê ó àêâàòîð³¿
Äí³ïðà ì³æ Ï³âäåííèì ìîñòîì ³ “Ìîñòîì
Êèðïè”. Çà ñâ³ä÷åííÿì åêñïåðò³â-åêîëîã³â,
óíàñë³äîê öüîãî íà 20 â³äñîòê³â çìåíøèâñÿ
îñòð³â Âåëèêèé òà ïîâí³ñòþ çíèùåíî ôàóíó
â öüîìó ðàéîí³. Îêð³ì òîãî, îáèäâà ïðèëåã-
ëèõ äî ì³ñöÿ âèäîáóâàííÿ ï³ñêó ìîñòè äà-
ëè òð³ùèíè, ñòâåðäæóº äåðæ³íñïåêòîð ç îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà Ìàð’ÿí
ßêóáîâñüêèé. Òèì ÷àñîì çàñòóïíèê êîìåð-
ö³éíîãî äèðåêòîðà çàâîäó ÇÁÊ ³ì. Êîâàëü-
ñüêî¿ Ñåðã³é Ïèëèïåíêî ïîÿñíèâ “Õðåùà-
òèêó”: “Ï³ñëÿ ïðèïèñó åêîëîã³÷íî¿ ³íñïåê-
ö³¿ ùîäî ïðèïèíåííÿ âèäîáóòêó ï³ñêó çåì-
ñíàðÿä áóëî ïîâåðíóòî ô³ðì³-ï³äðÿäíèêó äî
ç’ÿñóâàííÿ ñïðàâè ó ñóä³”

Ï³äçåìíèé ïåðåõ³ä 
çâåäóòü íà Ãîëîñ³¿âñüê³é
ïëîù³

Íà ïðîñïåêò³ 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ â ðàéîí³
Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ïëîù³ ç’ÿâèòüñÿ íîâèé ï³ä-
çåìíèé ïåðåõ³ä. “Ìè ðîçïî÷íåìî áóä³âíèö-
òâî îäðàçó ï³ñëÿ çàïóñêó ñòàíö³¿ ìåòðî “Äå-
ì³¿âñüêà”. Çà ãðàô³êîì, ¿¿ â³äêðèþòü äî ê³í-
öÿ ïîòî÷íîãî ðîêó, à âæå çà 12 ì³ñÿö³â áó-
äå ãîòîâèé ³ ïåðåõ³ä”,— ðîçïîâ³â ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá-
÷åíêî. Çà éîãî ñëîâàìè, ñïîðóäæåííÿ ïå-
ðåõîäó äîñèòü ñêëàäíèé ïðîåêò, àäæå òàì
çàêëàäåíî ÷èìàëî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ. Îá³é-
äåòüñÿ áóä³âíèöòâî ó 30 ìëí ãðí

Äîïîìîãà çàõ³äíèì 
îáëàñòÿì

Êè¿â óçÿâ îï³êó íàä ïîñòðàæäàëèìè â³ä
ïîâåí³ ðàéîíàìè çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè — Âåð-
õîâèíñüêèì ðàéîíîì ó ²âàíî-Ôðàíê³âñüê³é,
òà Õîòèíñüêèì ó ×åðíîâåöüê³é îáëàñò³. “Ó
öèõ ðàéîíàõ íèí³ ïåðåáóâàº íàøà ðîáî÷à
ãðóïà, ÿêà âèâ÷àº, êîìó ³ ÷èì ïîòð³áíî äî-
ïîìîãòè íàñàìïåðåä. Ìè óæå ïåðåêàçàëè
ïîñòðàæäàëèì îáëàñòÿì ì³ëüéîí ãðè-
âåíü”,— ðîçïîâ³â ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. Ó çîíó
ñòèõ³éíîãî ëèõà ïåðåäàëè òàêîæ ïðîäóêòè
õàð÷óâàííÿ òà îäÿã. Íàðàç³ â³äïðàâëåíî 8
òîíí áîðîøíà, 2 òîííè ìàêàðîííèõ âèðî-
á³â, 3 òîííè êðóï, 2 òîííè öóêðó. Çàâåçëè
ïîñòðàæäàëèì 140 òîíí ôðóêòîâî¿ âîäè òà
ëàñîù³â íà 500 òèñÿ÷ ãðèâåíü

Íà çóïèíêàõ òðàìâàÿ
ç’ÿâëÿòüñÿ òîðãîâåëüí³
êîìïëåêñè

Çóïèíêè øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ ó ñòîëèö³
ïëàíóþòü ïåðåîáëàäíàòè íà ñó÷àñí³ òîðãî-
âåëüí³ êîìïëåêñè. ßê ïîâ³äîìèëè â óïðàâ-
ë³íí³ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó, òàê³ îá’ºêòè ç’ÿâëÿòüñÿ íà øåñòè çóïèí-
êàõ â³ä âóëèö³ Ñòàðîâîêçàëüíî¿ äî Ê³ëüöå-
âî¿ äîðîãè. Íà ê³íöåâ³é çáóäóþòü âåëèêèé
îô³ñíî-òîðãîâåëüíèé êîìïëåêñ ç ï³äçåì-
íèì ïàðê³íãîì. “Çàìîâíèê êîìïëåêñ³â —
ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”, òà, çâ³ñíî, äî áóä³â-
íèöòâà çàëó÷àòü ³íâåñòîð³â. Âñå ðîáèòüñÿ â
ðàìêàõ ïðîåêòó ðåêîíñòðóêö³¿ ë³í³¿ øâèä-
ê³ñíîãî òðàìâàÿ”, — ðîçïîâ³ëà ïðåñ-ñåêðå-
òàð óïðàâë³ííÿ Ìàðèíà Øàïîâàë

Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí 
ñêëèêàº ìåøêàíö³â 
íà ïîðàäó

Íà ñåðïåíü — âåðåñåíü ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ñòîëèö³ çàïëàíóâàëè îáãîâîðèòè òðè
âàæëèâèõ ïèòàííÿ. 19 ñåðïíÿ â ²íñòèòóò³
ÿäåðíèõ äîñë³äæåíü î 18-é ãîäèí³ ðîçïî÷-
íóòüñÿ ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ùîäî ïðîâå-
äåííÿ ïðîòèçñóâíèõ ðîá³ò íà âóë. Áóêîâèí-
ñüê³é, 31. Ç ïðèâîäó ðåêîíñòðóêö³¿ âóë.
Ãîðüêîãî (Àíòîíîâè÷à) ðàäèòèìóòüñÿ 26
ñåðïíÿ. Ñëóõàííÿ î 18-é ãîäèí³ ðîçïî÷-
íóòüñÿ â ïðèì³ùåíí³ øêîëè ¹ 87. À 19 âå-
ðåñíÿ ó ïðèì³ùåíí³ 273-¿ øêîëè î ò³é æå
ïîð³ ç ìåøêàíöÿìè îáãîâîðÿòü äåòàëüíèé
ïëàí òåðèòîð³¿ ì³êðîðàéîíó Êîð÷óâàòå

“Êè¿ââîäîêàíàë” ïîãðîæóº
âìèêàòè âîäó ïîãîäèííî
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Житло постраждалим від "Еліта-
Центр " не надаватим ть за ра-
х но иян-чер ови ів чи змен-
шення с бвенцій до бюджет
столиці. Про це знов на олоси-
ли вчора на засіданні постійної
омісії Київради з питань бю-
джет та соціально-е ономічно-
о розвит . Там же об оворили
надання омпенсації за різницю
в тарифах "Київводо анал ".
Знайти 92,5 млн ривень дор -
чили оловном фінансовом
правлінню.

Ó÷îðà íà çàñ³äàíí³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ñåðåä ³íøèõ çíî-
âó ðîçãëÿäàëè ïèòàííÿ ïðî ïîòåðï³ëèõ â³ä
ä³ÿëüíîñò³ êîìïàí³¿ “Åë³òà-Öåíòð”. Âîíî
ñòàëî ïåðøèì ³ çíîâó îäíèì ³ç íàéá³ëüø
äèñêóñ³éíèõ ó ïîðÿäêó äåííîìó.

“Ìè íå ïîâèíí³ âèä³ëÿòè êâàðòèðè ïî-
òåðï³ëèì çà ðàõóíîê ÷åðãîâèê³â. Ó ñïåö³-
àëüí³é óðÿäîâ³é êîì³ñ³¿ íàãîëîøóþòü, ùî
òàêèé ïóíêò ïîòð³áíî âèëó÷èòè. Óæå º
çàÿâè ³ ñêàðãè â³ä òèõ, õòî ïåðåáóâàº íà
êâàðòîáë³êó”,— ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Ãîëîâà÷. Â³í íà-
ãàäàâ, ùî íàéïåðøå ìàëè íàäàòè æèòëî
ëþäÿì, ÿê³ îïèíèëèñÿ íà âóëèö³. Îäíàê
³íøà ãðóïà îøóêàíèõ ïî÷àëà âèìàãàòè
çàãàëüíîãî ïîðÿäêó âèä³ëåííÿ îñåëü. “Ó
îäíîìó ç îñòàíí³õ óêàç³â Ïðåçèäåíòà
ÊÌÄÀ áóëî äîðó÷åíî ðîçðîáèòè çàãàëü-
íèé ïîðÿäîê ïðîñóâàííÿ ÷åðãè”,— ñêà-
çàâ ïàí Ãîëîâà÷.

Çà éîãî ïðîïîçèö³ºþ, äî ïðîåêòó ð³øåí-
íÿ äîäàëè ïóíêò ïðî òå, ùî êè¿âñüêà âëà-
äà íå ïîâèííà áðàòè íà ñåáå ô³íàíñîâ³ çî-
áîâ’ÿçàííÿ ïåðåä îøóêàíèìè. “Öå ïèòàí-
íÿ ïîñò³éíî ïîë³òèçóºòüñÿ. Çàñòóïíèê ì³-
í³ñòðà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó òà áóä³âíèö-
òâà Äìèòðî ²ñàºíêî, ÿêèé âõîäèòü äî óðÿ-
äîâî¿ êîì³ñ³¿, çàïðîïîíóâàâ çìåíøèòè äåð-
æñóáâåíö³¿ ³ çà ðàõóíîê öüîãî â³äøêîäóâà-
òè çáèòêè “åë³ò³âöÿì”,— çàçíà÷èâ çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ. Ïàí Ãîëîâà÷ ââàæàº
öå íåïðèïóñòèìèì.

Çðåøòîþ ïðîåêò ð³øåííÿ òàêè ï³äòðè-
ìàëè òà â³äïðàâèëè ãîòóâàòè íà íàéáëèæ-
÷ó ñåñ³þ Êè¿âðàäè.

Ùå îäíèì âàæëèâèì ïèòàííÿì ñòàëî
â³äøêîäóâàííÿ ÂÀÒ ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”
ð³çíèö³ ì³æ ôàêòè÷íîþ âàðò³ñòþ íàäàíèõ
ÆÅÊàì ïîñëóã ç âîäîïîñòà÷àííÿ òà ¿õ ñî-
á³âàðò³ñòþ. Çà ðîçðàõóíêàìè êîìïàí³¿,

çáèòêè ñòàíîâëÿòü 92, 5 ìëí ãðí. “Ö³º¿ ñó-
ìè âèñòà÷èòü ëèøå, ùîá “çàëàòàòè ä³ðêè”:
ñïëàòèòè çà åëåêòðîåíåðã³þ òà çàêóïèòè
ðåàãåíòè äëÿ î÷èùåííÿ âîäè, ÿê³ îñòàíí³ì
÷àñîì ïîäîðîæ÷àëè âäâ³÷³. Ïðî ï³äâèùåí-
íÿ çàðïëàò ³ ìîäåðí³çàö³þ îñíîâíèõ çàñî-
á³â óæå íå éäåòüñÿ. Æîäåí áàíê çà òàêîãî
ñòàíîâèùà íå íàäàº êðåäèò³â”,— ñêàðæèâ-
ñÿ ãåíäèðåêòîð “Êè¿ââîäîêàíàëó” ßðîñëàâ
Ô³ëàòîâ. Çà éîãî ñëîâàìè, ñèòóàö³ÿ òàêà
ñêðóòíà, ùî íåçàáàðîì êèÿíàì ìîæóòü ïî-
÷àòè âìèêàòè âîäó ïîãîäèííî. “Íåìàº ÷èì

î÷èùóâàòè. Ñòîëèö³ çàãðîæóº åêîëîã³÷íà
êàòàñòðîôà”, — ïåðåêîíóâàâ ïàí Ô³ëàòîâ.

Íà ïðîïîçèö³þ ãîëîâè êîì³ñ³¿ ç ïè-
òàíü ÆÊÃ Þð³ÿ Áîíäàðÿ, ó ïðîåêò³ ð³-
øåííÿ ãîëîâíå ô³íàíñîâå óïðàâë³ííÿ çî-
áîâ’ÿçàëè ï³ñëÿ 9 ì³ñÿö³â âèêîíàííÿ áþ-
äæåòó çíàéòè äæåðåëà êîìïåíñàö³¿.
Âêëþ÷èòè ö³ âèäàòêè ï³ä ÷àñ êîðèãóâàí-
íÿ ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî äîêóìåíòà çà
ïåðø³ òðè êâàðòàëè ðîêó. Ðàçîì ³ç ïîïå-
ðåäí³ì ïðîåêò ð³øåííÿ ç’ÿâèòüñÿ â ñåñ³é-
í³é çàë³ 28 ñåðïíÿ

Çåìñíàðÿä çàáðàëè 
ç-ï³ä ìîñòà

Áðèãàäè íà çàõ³ä
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У місь ом центрі зайнятості
створюють бан даних безробіт-
них, я і хоч ть зяти часть
відновленні інфрастр т ри в
західних областях У раїни. От-
римавши інформацію з постраж-
далих ре іонів, про те, в я их
фахівцях є найбільша потреба,
спеціалісти форм ватим ть спе-
ціальні бри ади. Нині в столиці
зареєстровано 29635 безробіт-
них. Це на 1032 більше, ніж
торі .

Çã³äíî ç ï³äïèñàíèì íà ïî÷àòêó ñåðï-
íÿ ðîçïîðÿäæåííÿì óðÿäó, äî ë³êâ³äàö³¿
íàñë³äê³â ïîâåí³ â çàõ³äíèõ ðåã³îíàõ
Óêðà¿íè äîçâîëåíî çàëó÷àòè áåçðîá³ò-

íèõ. Ç òàêîþ ³í³ö³àòèâîþ âèñòóïèëî Ì³-
í³ñòåðñòâî ïðàö³ òà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè.
Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà êåð³â-
íèêà â³äîìñòâà Ïàâëà Ðîçåíêà, òàêèì
÷èíîì âäàñòüñÿ â³äøóêàòè äîäàòêîâ³ ðå-
ñóðñè. Â³í äîäàâ, ùî Ôîíä çàãàëüíîãî
îáîâ’ÿçêîâîãî äåðæàâíîãî ñòðàõóâàííÿ
çà ðàõóíîê ñâî¿õ êîøò³â çàëó÷àòèìå ãðî-
ìàäÿí, ÿê³ íå ïðàöþþòü, äî îïëà÷óâà-
íî¿ ðîáîòè â ïîñòðàæäàëèõ â³ä ïîâåí³
ðàéîíàõ.

Ìèíóëîãî òèæíÿ ï³ñëÿ ðîáî÷î¿ ïî¿çä-
êè â ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó ³ ×åðí³âåöüêó îá-
ëàñò³ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî ïîâ³äîìèâ “Õðåùà-
òèêó”, ùî äîëó÷àòèñÿ äî ë³êâ³äàö³¿ íà-
ñë³äê³â ïîâåí³ ÷è í³ — îñîáèñòà ñïðàâà
êîæíîãî áåçðîá³òíîãî. “Í³õòî íå ïîâèíåí
çìóøóâàòè ëþäåé. Íàñàìïåðåä öèì ïè-
òàííÿì ìàþòü îï³êóâàòèñÿ ì³ñüê³ öåíòðè
çàéíÿòîñò³, òîáòî ï³äáèðàòè ôàõ³âö³â, ÿê³
íàéá³ëüøå ïîòð³áí³ â ïîòåðï³ëèõ ðåã³î-
íàõ”, — çàÿâèâ ïàí Ãîëóá÷åíêî.

Ó Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó öåíòð³ çàéíÿ-
òîñò³ íàðåøò³ ïî÷àëè ïåðåéìàòèñÿ ïðîá-
ëåìîþ. ßê ðîçïîâ³ëà ó÷îðà “Õðåùàòèêó”
íà÷àëüíèê â³ää³ëó íàäàííÿ ïîñëóã ðîáî-
òîäàâöÿì ÊÌÖÇ Ìàéÿ Øóðêî, ôàõ³âö³
óæå ôîðìóþòü áàíê äàíèõ ç îñ³á, ÿê³ õî-
÷óòü âçÿòè ó÷àñòü ó â³äíîâíèõ ðîáîòàõ.
“Îêð³ì òîãî, ìîæíà îòðèìàòè ³íäèâ³äó-
àëüí³ ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòàö³éí³ ïî-
ñëóãè ïðî ðîáîòó é îïëàòó ¿¿ â ïîñòðàæ-
äàëèõ ðåã³îíàõ,— çàçíà÷èëà ïàí³ Øóð-
êî.— Äî òîãî æ ñåðåä áåçðîá³òíèõ, ÿê³
âèñëîâèëè çãîäó ë³êâ³äîâóâàòè íàñë³äêè
ïîâåí³, ïîñò³éíî ïðîâîäÿòü ðîç’ÿñíþ-
âàëüíó ðîáîòó”.

Â³äïîâ³äíî äî çàïèò³â ç ðåã³îí³â, ÿê³
ïîðóéíóâàëà ñòèõ³ÿ, ³ç áåçðîá³òíèõ ôîð-
ìóâàòèìóòü áðèãàäè, ùî ïî¿äóòü òóäè ïðà-
öþâàòè.

Äî ñëîâà³, çà äàíèìè ÊÌÖÇ, ñòàíîì íà
8 ñåðïíÿ 2008 ðîêó â ñòîëèö³ çàðåºñòðî-
âàíî 29635 îñ³á, ùî íà 1032 á³ëüøå, í³æ
òîð³ê

Ñòîëè÷íèì áåçðîá³òíèì ïðîïîíóþòü ë³êâ³äîâóâàòè íàñë³äêè ïîâåí³

Ô
îò
î 

Âî
ëî
äè

ì
è
ðà
 
Ñ
ÒÐ
Ó
Ì
Ê
Î
ÂÑ

ÜÊ
Î
ÃÎ

Çà ð³çíèöþ â òàðèôàõ êîìïàí³¿ çàáîðãóâàëè 92,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü

Через бра оштів на за півлю реа ентів для очист и води, "Київводо анал", аби не поїти
меш анців столиці бр дною водою, план є вми ати її по одинно
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Повідомлення�про�проведення�

За�альних�зборів�а�ціонерів�ЗАТ�“КД�Життя”

Правління	ЗАТ	“КД	Життя”	повідомляє	про	проведення	За�альних	зборів	а�ціонерів,	я�і	відб�д�ться	1	жов-

тня	2008	ро��	об	11.00	за	адресою:	м.	Київ,	в�л.	Лінійна,	17,	�орп�с	А.

Порядо��денний:

1.	Прийняття	рішення	про	збільшення	стат�тно�о	�апітал�.

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

рите	(приватне)	розміщення	а�цій.

3.	Визначення	�повноважено�о	ор�ан�	та	вповноважених	осіб	�повноважено�о	ор�ан�	ЗАТ	“КД	Життя”	та	на-

дання	їм	повноважень,	пов'язаних	із	розміщенням	а�цій.

4.	Зміна	с�лад�	Правління.

Реєстрація	а�ціонерів	відб�деться	1	жовтня	2008	ро��	з	10.00	до	11.00.	Для	реєстрації	представни�ам	а�-

ціонерів	необхідно	пред'явити	до��мент,	що	підтвердж�є	повноваження	особи	на	представництво	�	за�альних

зборах	а�ціонерів	(довіреність,	до��менти	про	призначення	тощо)	та	до��мент,	я�ий	посвідч�є	особ�	пред-

ставни�а	(паспорт).

Інформація,�що�подається�на�ви�онання�вимо��

статті�40�За�он��У�раїни�“Про��осподарсь�і�товариства”:

Мотиви�збільшення�стат�тно�о�(с�ладено�о)��апітал�: збільшення	стат�тно�о	(с�ладено�о)	�апітал�	від-

б�вається	 для	 зал�чення	 додат�ових	 �оштів,	 необхідних	 для	 розвит��	 стат�тної	 діяльності	 ЗАТ	 “КД

Життя”.

Спосіб�збільшення�стат�тно�о��апітал�: проведення	додат�ово�о	вип�с��	а�цій	існ�ючої	номінальної	вар-

тості.

Мінімальний�розмір�збільшення�стат�тно�о��апітал�: 85	000	�ривень.

Прое�т�змін�до�стат�т�,�пов'язаних�із�збільшенням�стат�тно�о��апітал�:

п.�7.1.�Стат�т��Товариства�ви�ласти���реда�ції:

7.1.	Стат�тний	�апітал	Товариства	(далі	-	“Стат�тний	Капітал”)	становить	36	000	000	(тридцять	шість	міль-

йонів)	�ривень.

п.�7.2.�Стат�т��Товариства�ви�ласти���реда�ції:

Стат�тний	Капітал	поділено	на	36	000	(тридцять	шість	тисяч)	простих	іменних	а�цій	номінальною	вартістю

1	000	(одна	тисяча)	�ривень	�ожна.	Стат�тний	Капітал	�творюється	з	вартості	в�ладів	А�ціонерів,	внесених

внаслідо�	придбання	ними	А�цій.

Дані�про��іль�ість�а�цій,�що�вип�с�аються�додат�ово,�та�їх�за�альна�вартість: додат�ово	вип�с�а-

ється	85	(вісімдесять	п'ять)	простих	іменних	а�цій,	за�альною	номінальною	вартістю	85	000	(вісімдесять	п'ять

тисяч)	�ривень.

Права�а�ціонерів�при�додат�овом��вип�с���а�цій: за	а�ціонерами	збері�ається	переважне	право	на

придбання	а�цій	додат�ово�о	вип�с��	пропорційно	до	їх	част�и	�	стат�тном�	�апіталі	товариства.

Дата�почат���і�за�інчення�підпис�и�на�а�ції,�що�вип�с�аються�додат�ово: за�рите	(приватне)	розмі-

щення	а�цій	б�де	проведено	�	2	етапи:	перший	етап,	впродовж	я�о�о	а�ції	розміщ�ються	серед	існ�ючих	а�-

ціонерів,	пропорційно	до	їх	часто�	�	стат�тном�	�апіталі	-	з	7	листопада	2008	ро��	-	до	23	листопада	2008	ро-

��,	др��ий	етап,	впродовж	я�о�о	а�ції	розміщ�ються	відповідно	до	заяв,	що	надійшли	в	поряд��	їх	чер�овос-

ті,	-	з	24	листопада	2008	ро��	до	25	листопада	2008	ро��.

Порядо��відш�од�вання�власни�ам�а�цій�збит�ів,�пов'язаних�зі�змінами�стат�тно�о��апітал�: на-

рах�вання	а�ціонерам	збит�ів	та	їхнє	відш�од�вання	внаслідо�	додат�ово�о	вип�с��	а�цій	не	передбачається.

З�інформацією�та�до��ментами,�що�пов'язані�з�поряд�ом�денним�За�альних�зборів,�а�ціонери�мож�ть�оз-

найомитися�за�адресою: м.	Київ,	в�л.	Лінійна,	17,	�орп�с	А.

Правління	ЗАТ	“КД	Життя”	

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

ли�ає	Дід��а	Павла	Володимировича,	я�ий	про-

живає	за	адресою:	м.	Київ,	в�л.	Новопиро�ів-

сь�а,	29,	�в.	131,	в	я�ості	відповідача	в	с�дове

засідання	по	справі	за	позовом	КП	“ЖЕО-111”

до	Дід��а	П.В.	про	припинення	б�дівельних	ро-

біт,	що	відб�деться	09.10.2008	ро��	о	17.30	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�

Головним��правлінням�

Національно�о�бан���У�раїни

по�м.�Києв��і�Київсь�ій�області�

�	 серпні	 поточно�о	 ро��	 прово-

диться	 чер�ове	 що�вартальне

опит�вання	 �ерівни�ів	 підпри-

ємств	щодо	оцін�и	ними	поточної

та	майб�тньої	ділової	а�тивності,

інфляційних	 та	 ��рсових	 очі��-

вань,	змін	е�ономічної	сит�ації	в

�раїні.

У	разі	заці�авленості	просимо

звертатись	до	Головно�о	�прав-

ління	Національно�о	бан��	У�ра-

їни	по	м.	Києв�	і	Київсь�ій	облас-

ті	за	тел./фа�с	230-16-58.

До��ва�и�безробітних!

Фахівцями	столичної	сл�жби	зайнятості	форм�ється	бан�	даних

осіб	із	числа	безробітних,	я�і	бажають	взяти	�часть	в	оплач�ваних

�ромадсь�их	роботах,	що	не	пов'язані	 з	ризи�ом	для	життя,	 �

населених	п�н�тах,	що	постраждали	від	наслід�ів	�атастрофічно�о

павод��	 і	 У�азом	 Президента	 У�раїни	 від	 28.07.2008	 р.

№682/2008	о�олошені	зонами	надзвичайної	е�оло�ічної	сит�ації.

Я�що	ви	маєте	бажання	б�ти	внесеними	до	бан��	даних	та�их

осіб,	 зверніться,	 б�дь	 лас�а,	 до	 фахівців	 відділ�	 сприяння

зайнятості	 районно�о	 центр�	 зайнятості	 м.	 Києва	 за	місцем

Вашо�о	переб�вання	на	облі��.

Більш	детальн�	інформацію	ви	можете	отримати	за	телефоном

568-58-82	 (відділ	 надання	 посл��	 роботодавцям	Київсь�о�о

місь�о�о	центр�	зайнятості).	

Київсь�ий	місь�ий	центр	зайнятості

07�серпня�2008�ро�����приміщенні�Шевчен�івсь�ої�районної�державної�адмініс-

трації���м.�Києві,	що	знаходиться	за	адресою:	м.	Київ,	б�л.	Шевчен�а,	26/4,	проводилися

�ромадсь�і	сл�хання	прое�т�	б�дівництва	тор�овельно�о	�омпле�с�	по	пров�л��	Т.	Шевчен-

�а,	3	�	м.	Києві.	Замовни�ом	прое�т�	вист�пає	ТОВ	“Пріоритет	2005”.	Одна�	�	зв’яз��	з	на-

явністю	ціло�о	ряд�	обставин	проведення	�ромадсь�их	сл�хань	б�ло	зірване.

Отже,	маємо	всі	підстави	очі��вати	проведення	повторних	�ромадсь�их	сл�хань	стосов-

но	об�оворення	вище	в�азано�о	об’є�та	б�дівництва	�	майб�тньом�.

Бабен�о�Ед�ард�Вадимович

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва (03148,	м.	Київ,	в�л.	Я��ба	Коласа,	27-а,

зал	№	7)	 ви�ли�ає	 Твері�іна	Валерія	Ми�олайовича	 по	 цивільній	 справі	 за	 позовом	

ТОВ	“Гермес-Ло�істи�”	про	відш�од�вання	матеріальної	ш�оди	в	с�дове	засідання	8	ве-

ресня	2008	ро��	на	10.00.

В	разі	неяв�и	та	неповідомлення	с�д�	про	причини	неяв�и	в	с�дове	засідання	справа

б�де	роз�лядатися	за	наявними	�	справі	до�азами.

С�ддя	Ф.М.	Пізняхівсь�ий

Головне��правління�Держ�омзем����м.�Києві

о�олош�є��он��рс�на�заміщення�ва�антних�посад:

- Заст�пни�	начальни�а	�правління;

- Начальни�	�правління	справами;

- Головних	спеціалістів;

- Провідних	спеціалістів;

- Спеціаліста	І	�ате�орії.

Основні��валіфі�аційні�вимо�и�до��андидатів:

Вища	освіта	—	відповідно�о	професійно�о	спрям�вання.	До-

свід	роботи	за	фахом	не	менше	3-х	ро�ів.

Особи,	я�і	відповідають	основним	�валіфі�аційним	вимо�ам,	по-

дають	до	�он��рсної	�омісії	та�і	до��менти:

- заяв�	на	�часть	�	�он��рсі;

- заповнен�	особов�	�арт��	(форма	П-2ДС)	з	відповідними	до-

дат�ами;

- �опії	до��ментів	про	освіт�;

- �опію	паспорта	�ромадянина	У�раїни;

- відомості	про	доходи	та	зобов'язання	фінансово�о	хара�тер�

щодо	себе	та	членів	своєї	сім'ї	за	2007	рі�;

- 2	фото�арт�и	розміром	4x6	см.

Термін	подання	до��ментів	—	30	�алендарних	днів	від	дня	п�б-

лі�ації	о�олошення.

Адреса: м.	Київ,	в�л.	Народно�о	ополчення,	3,	тел.	584-36-63,

584-36-65.	Звертатись	�	се�тор	�адрів.

О�олошення�щодо�намірів�про�отримання
дозвол��на�ви�иди�забр�днюючих�речовин�в

атмосферне�повітря
ВАТ	“АК	“Київводо�анал”	Департамент	е�спл�атації	водопровідно�о	�осподарства	Управління

е�спл�атації	Дніпровсь�ої	водопровідної	станції,	що	знаходиться	за	адресою:	04077,	м.	Київ,	в�л.

Дніпроводсь�а,	1-а,	повідомляє	про	наміри	щодо	отримання	Дозвол�	на	ви�иди	забр�днюючих

речовин	в	атмосферне	повітря	стаціонарними	джерелами.

Основним	видом	діяльності	підприємства	є	забір,	очищення	природної	води,	під�отов�а	та

постачання	її	споживач�	з�ідно	з	вимо�ами	ГОСТ	2874-82.

Всьо�о	стаціонарних	джерел	ви�идів	забр�днюючих	речовин	—	34	одиниці.

За�альний�обся��ви�идів: 0,11021	�/с;	1,78557	т/рі�.	

Я�існий�с�лад�основних�забр�днюючих�речовин:

- заліза	о�сид	(в	перерах�н��	на	залізо);

- мар�анець	та	йо�о	з'єднання	(в	перерах�н��	на	двоо�ис	мар�анцю);

- натрію	�ідроо�ис	(натр	їд�ий,	сода	�а�стична);

- олова	о�сид	(2)	(в	перерах�н��	на	олово);

- свинець	та	йо�о	неор�анічні	з'єднання	(в	перерах�н��	на	свинець);

- азот�	діо�сид;

- �ислота	азотна	по	моле��лі	HNO
3
;

- аміа�;

- водень	хлористий	(соляна	�ислота)	по	моле��лі	НСI;

- �ислота	сірчана	по	моле��лі	Н
2
SO

4
;

- �ремнію	діо�сид	аморфний	(аеросил	175);

- озон;

- в��лецю	о�сид;

- фтористі	�азоподібні	з'єднання	(фтористий	водень,	чотири	фтористий	�ремній)	(в	перерах�н��

на	фтор);

- фториди	добре	розчинні	неор�анічні	(фтори	натрію,	�е�сафторсилі�ат	натрію)	(в	перерах�н��

на	фтор);

- фториди	по�ано	розчинні	неор�анічні	(фтори	алюмінію,	фтори	�альцію,	�е�сафторалюмінат

натрію)	(в	перерах�н��	на	фтор);

- хлор;

- в��лець	чотири	хлористий;

- спирт	етиловий;

- пил	деревини;

- алюмінію	с�льфат.

Аналіз	розрах�н�ів	розсіювань	свідчать	про	те,	що	перевищень	встановлених	ГДК	на	межі

санітарно-захисної	зони	підприємства	не	виявлено.

За�важення	 та	 пропозиції	 �ромадсь�их	 ор�анізацій	 та	 о�ремих	 �ромадян	щодо	 намірів

підприємства	надсилати	в	місячний	термін	�	відділ	е�оло�ії	до	Оболонсь�ої	�	м.	Києві	державної

адміністрації	за	адресою:	04205,	м.	Київ,	в�л.	Тимошен�а,	16,	тел.	419	31	86.

Голосіївсь�ий�районний�с�д�м.�Києва ви�ли�ає	в	я�ості	відповідачів:	Па-

ліхов�	 Алін�	Володимирівн�,	Ци�анова	Дмитра	Ми�олайовича	 по	 цивільній

справі	за	позовом	ЗАТ	“ПроКредитБан�”	про	стя�нення	забор�ованості.	С�-

дове	засідання	призначено	на	6	листопада	2008	ро��	на	9.00	за	адресою:	м.

Київ,	в�л.	П.	Потєхіна,	14-а,	�аб.	20.	Просимо	забезпечити	Ваш�	яв��	або	Ва-

шо�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.

Оболонсь�ий�районний�с�д�м.�Києва ви�ли�ає	Звонні�ова	І�оря	В’ячеславовича	в

я�ості	позивача,	представни�а	ТОВ	“Бест-Олвіс”	в	я�ості	відповідача	та	представни�а	ТОВ

“Ер�он”	в	я�ості	3-ї	особи	по	цивільній	справі	№	2-23/2008	ро��	за	позовом	Звонні�ова

І�оря	В’ячеславовича	до	ТОВ	“Бест-Олвіс”,	Бенца	Ві�тора	Мироновича,	3-тя	особа:	ТОВ

“Ер�он”	про	визнання	дійсними	змін	до	до�овор�	та	за	позовом	Бенца	Ві�тора	Мироновича

до	ТОВ	“Бест-Олвіс”	про	розірвання	до�овор�	�	с�дове	засідання	21	серпня	2008	ро��	о

14.20.	

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

ст.	169,	170	ЦПК	У�раїни.	

Адреса�с�д�: м.	Київ,	в�л.	Тимошен�а,	2-є, �аб.	18.

С�ддя	Л.В.	Шевчен�о

Ком�нальне�підприємство

“Ват�тінсь�інвестб�д”�

Заява�про�е�оло�ічні�наслід�и�діяльності�об'є�та

Прое�т	б�дівництва	пожежно�о	депо	на	6	виїздів	по	в�л.	За�ревсь�о�о	в	

3-а	 мі�рорайоні	 �ом�нальної	 зони	 ж/м	 “Ви��рівщина-Троєщина”	 �

Деснянсь�ом�	районі	м.	Києва.

Розпорядження� Київсь�ої�місь�ої� державної� адміністрації�№�2245� від

06.12.2005р.

Б�дівництво	 об'є�та	 забезпечить	 оперативне	 реа��вання	 на	 надзвичайні

випад�и	на	території	малоповерхової	та	ба�атоповерхової	заб�дови	район�.

У	 с�ладі	 прое�т�	 передбачено	б�дівництво	пожежно�о	депо	на	6	 виїздів,

влашт�вання	спортивних	�чбових	майданчи�ів	і	майданчи�ів	для	відпочин��	та

стоян�и	для	сл�жбово�о	транспорт�.	Площа	ділян�и	8100,0	м2,	площа	заб�до-

ви	1413,38	м2,	за�альна	площа	б�дівлі	4663,72	м2.	Кіль�ість	поверхів	—	5.

За	тит�льною	назвою	об'є�т	не	входить	�	“Перелі�	видів	діяльності	та	об'є�-

тів,	що	становить	підвищен�	е�оло�ічн�	небезпе��”,	затверджено�о	постано-

вою	КМУ	від	27.06.95р.	№	554.

Б�дівництво	 пождепо	 впливатиме	 на	 нав�олишнє	 середовище	 район�	 в

межах	нормативних	вимо�.	Об'є�т	прое�т�ється	на	відстані	від	житлової	за-

б�дови,	безпе�а	для	життєдіяльності	населення	за	рівнями	хімічних	та	ш�мо-

во�о	впливів	�арант�ється.

Розміщення	об'є�та	забезпеч�є	раціональне	ви�ористання	місь�их	площ.

Пожежне	депо	розташоване	на	ділянці,	вільної	від	заб�дови,	в	�ом�нальній

зоні	3-а	мі�рорайон�	ж/м	“Ви��рівщина-Троєщина”.	Зелені	насадження	на	ді-

лянці	заб�дови	представлені	самосійно-порослими	деревами	в	�іль�ості	36

шт.	різно�о	розмір�	та	ча�арни�ами	-	7	шт.,	я�і	підля�ають	знесенню.	Тери-

торія	захаращена	решт�ами	відходів	залізобетонних	виробів.

Прое�том	озеленення	(з�ідно	дендроплан�)	передбачено	бла�о�стрій	те-

риторії:	висад�а	дерев,	ча�арни�ів,	а	та�ож	влашт�вання	�азонів	та	�вітни�ів.

Пропозиції�по�тел./фа�с 546-86-54.

За��блене	 свідоцтво,	 видане	 Київ-

сь�им	�правлінням	юстиції,	№	146	від

9	�вітня	1999	ро��	та	Стат�т	Київсь�ої

місь�ої	 ор�анізації	 “Війсь�овий	 автоа-

матор”(ідентифі�аційний	�од	22934447)

вважати	недійсними.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

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

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

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 2122
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Іван САЛІЙ, е с-мер міста
Києва:
— Коли я б в підле лим, завжди

пра н в, аби начальни мав я най-
менше проблем, та й сам нама-
ався працювати щонай раще. Але
завжди виявляв та ініціатив , що
де ом з начальни ів це ставало
підозрілим. У цьом , напевне, і по-
ля ала моя та звана онфлі т-
ність.

Сер ій КУЗЬМЕНКО, народ-
ний деп тат 5- о с ли ання:
— Найліпше, на мою д м , о-

ли підле лі й ерівни — єдина
оманда. Тоді дося ається ма -
симальний рез льтат. Підхід на
шталт: "Я — начальни , ти — д -
рень" не ативно впливає на ро-
бот . Моя пра ти а свідчить, що

має б ти відч ття оманди, а все-
редині — ви онавсь а дисциплі-
на. Треба спільно приймати рі-
шення, але оли йо о вже прий-
няли, ерівни має жорст о сте-
жити за йо о ви онанням. Я пра-
цював на різних посадах і знаю,
що відч ває підле лий, оли зм -
шений ви он вати д рні в азів-
и, і що та е нея існе ви онання
завдання, оли немає дисциплі-
ни і працівни и, я мовиться, сач-
ють.

Гри орій ГЕРМАН, телевед -
чий:
— Стос н и між ерівни ом і під-

ле лим мають б ти рівними. Без
начальниць их ното , але водно-
час і без панібратства. У всьом
треба знати мір .

ß ñâîãî íà÷àëüíèêà...

Êèÿíè ïîâàæàþòü
ñâî¿õ íà÷àëüíèê³â
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Ïîâàæàþ — 53 %
2. Ìèðþñÿ ç éîãî ïðèìõàìè — 27,7 %
3. Ëþáëþ — 11,5 %
4. Íåíàâèäæó — 7 %
5. Ñòàðàþñÿ òðèìàòèñÿ ïîäàë³ — 0,8 %

Ã³ëüéîòèíà ÿê êðèòåð³é
ì³öíîñò³ äðóæáè
Çàâòðà â óêðà¿íñüêèé ïðîêàò âèõîäèòü
áðèòàíñüêà êîìåä³ÿ Åíäðþ Î’Êîííîðà
“×àð³âíèêè”

Íà ùàñòÿ, â Óêðà¿í³ ïðî ñüîãî-
äí³øíº áðèòàíñüêå êîìåä³éíå òå-
ëåáà÷åííÿ òà éîãî ãåðî¿â â³äîìî
íàäòî ìàëî, àáè òàê³ ì³ðêóâàííÿ
ìîãëè âïëèíóòè íà ñïðèéíÿòòÿ
êàðòèíè. Ïàðàäîêñ, òà íàö³îíàëü-
íèé ãëÿäà÷ â³äíîñíî "×àð³âíèê³â"
ïåðåáóâàº ó ïðèâ³ëåéîâàíîìó ñòà-
íîâèù³, àäæå ìàº ð³äê³ñíó íàãî-
äó ïîäèâèòèñÿ ô³ëüì, ÿê ìîâèòü-
ñÿ, íåçàìóëåíèì îêîì ³ âïîâí³
îö³íèòè éîãî âèäàòí³ êîìåä³éí³
ÿêîñò³ (õàé ³ á³ëüø í³æ ÷åðåç ð³ê
ï³ñëÿ ñâ³òîâî¿ ïðåì'ºðè, ùî â³ä-
áóëàñÿ â Ëîíäîí³ ùå ó òðàâí³
2007-ãî).

À îö³íþâàòè òóò º ùî. Íà â³ä-
ì³íó â³ä Ðîñ³¿ ç ¿¿ "Íàéêðàùèì
ô³ëüìîì" — êîëåêö³ºþ íå ïðîñ-
òî ðèçèêîâàíèõ, à é ãåòü ïîçáàâ-
ëåíèõ ñìàêó åñêàïàä ó âèêîíàí-
í³ ó÷àñíèê³â ìîñêîâñüêîãî Êà-
ìåä³-êëàáó, ÿê³ ñïðàâä³ ìîæóòü
íàâ³ÿòè òóãó ³ òðèâîãó,— Òóìàí-
íèé Àëüá³îí ìàº ïåðåäîâñ³ì ïî-
çèòèâíó òðàäèö³þ çàëó÷åííÿ òå-
ëåâ³ç³éíèõ ãóìîðèñò³â äî ê³íî-
ïðîöåñó. Êëàñè÷íèì ïðèêëàäîì
º ñåð³àë "Ëåòþ÷èé öèðê Ìîíò³
Ïàéòîí", äå øë³ôóâàëè ñâî¿ òà-
ëàíòè âèáóõîâèé Äæîí Êë³ç òà
ïàðàäîêñàëüíèé Òåðð³ Ã³ëë³àì.
Ñåðåä ñó÷àñíèõ çðàçê³â — êîìå-
ä³éí³ ðîáîòè Ñàéìîíà Ïåãà é Åä-
ãàðà Ðàéòà. Öåé äóåò, ïåðåð³ñøè
íà ïî÷àòêó 2000-õ òåëåâ³ç³éíèé

ôîðìàò, ïî÷àâ çí³ìàòè îðèã³-
íàëüí³ ïàðîä³¿ íà æàíðîâå ê³íî —
ô³ëüìè æàõ³â ("Çîìá³ íà ³ì'ÿ
Øîí") òà äåòåêòèâè ("Êðóò³ ïî-
ë³öåéñüê³"). ² äîñÿã ñâîºð³äíîãî
"êóëüòîâîãî" âèçíàííÿ çàâäÿêè
ó÷àñò³ ó ïðîåêò³ "Ãðàéíäõàóñ"
Êâåíò³íà Òàðàíò³íî.

"×àð³âíèêè" òàêîæ òÿæ³þòü äî
ïàðîä³éíîãî àñïåêòó òâîðåííÿ
ñì³øíîãî, ö³ëêîì î÷åâèäíî çâåð-
òàþ÷èñü äî äîñâ³äó òàëàíîâèòèõ
êîëåã. Ùîïðàâäà, Åíäðþ Î'Êîí-
íîð ³ êîìïàí³ÿ ³ðîí³çóþòü íå íàä
êîíêðåòíèì æàíðîì ê³íî, à íàä
óñ³ºþ ðîçâàæàëüíîþ ãàëóççþ
êóëüòóðè, ÿêà ìàº âíóòð³øí³ íå-
ïèñàí³ çàêîíè, îñîáëèâèé ñîö³-
àëüíèé óñòð³é, ìàíåðó ñï³ëêóâàí-
íÿ òà çâè÷à¿.

Ñâ³ò ³ëþç³îí³ñò³â ïðîäåìîí-
ñòðîâàíî ÷åðåç êîíêóðñ "Ìàã³÷-
íèé ùèò", â ÿêîìó áåðóòü ó÷àñòü
ãåðî¿ ô³ëüìó, àáè çàðîáèòè 20 000
ôóíò³â òà ïîâåðíóòèñÿ â ÷àð³â-
íèöüêó åë³òó ç ïðîôåñ³éíîãî íå-
áóòòÿ. Êîëèñü Ãàðð³ (Äåâ³ä Ì³ò-
÷åëë) òà Êàðë (Ðîáåðò Óåáá) áó-
ëè áëèçüêèìè äðóçÿìè, âèñòóïà-
ëè ó ñï³ëüí³é ïðîãðàì³, ìàëè ñëà-
âó ñåðåä ïóáë³êè é ïîâàãó êîëåã.
Àëå îäíîãî íåùàñëèâîãî äíÿ Ãàð-
ð³ çàñòóêàâ Êàðëà ç âëàñíîþ äðó-
æèíîþ, à ïîò³ì ï³ä ÷àñ âèêîíàí-
íÿ íîìåðà ç ã³ëüéîòèíîþ, íàâ³-
ÿíîãî ôðàíöóçüêèì ðåâîëþö³é-

íèì äóõîì, ÷è òî âèïàäêîâî, ÷è
òî ñâ³äîìî â³äðóáàâ çðàäíèö³ ãî-
ëîâó. Â³äòîä³ îáèäâà äáàëè ïðî
ñîëüí³ êàð'ºðè. Ãàðð³ çíàéøîâ
àñèñòåíòêó ³ íàçâàâñÿ "×îðíèì
ìàãîì", ùîá çíîâó æàõàòè ãëÿäà-
÷³â íåáåçïå÷íèìè äëÿ æèòòÿ íî-
ìåðàìè, à Êàðë ï³øîâ øëÿõîì
íîâàö³é ³ ïðîãîëîñèâ ñåáå ìàéñ-
òðîì òåëåïàò³¿. Ðàïòîâà çóñòð³÷
ïðîáóäæóº â îáîõ ñóìí³ ñïîãàäè
ïðî ìèíóëèé êîíôë³êò, ñïîíóêà-
þ÷è äî àãðåñèâí³øèõ ìåòîä³â
çìàãàííÿ.

Îðèã³íàëüí³ çíàõ³äêè ñòð³÷êè
ïîâ'ÿçàí³ ç äåìîíñòðàö³ºþ ïðî-
ôåñ³éíîãî "ï³ðàòñòâà" (ó÷àñíèêè
êîíêóðñó ðåãóëÿðíî íàìàãàþòüñÿ
âèêðàñòè ó êîíêóðåíò³â íîìåðè).
Âîäíî÷àñ ÷èñëåíí³ ñþæåòí³ åëå-
ìåíòè "×àð³âíèê³â" é ñîá³ âèäàþ-
òüñÿ çàïîçè÷åíèìè ç ³íøèõ êàð-
òèí. Òàê, íåâäàëå ã³ëüéîòèíóâàí-
íÿ íàãàäóº ïðî "Ï³ñí³ ç äðóãîãî
ïîâåðõó" Ðîÿ Àíäåðñåíà, àëå âæå
áåç àáñóðäó áóäåííîñò³. Áîðîòüáà
êîëèøí³õ äðóç³â çà ñòâîðåííÿ
íàéêðàùîãî òðþêó àïåëþº äî
"Ïðåñòèæó" Êðèñòîôåðà Íîëàíà,
â ÿêîãî â³ä³áðàíî àòìîñôåðó ïî-
õìóðî¿ ñòðàøíî¿ êàçêè. Ðîìàí-
òè÷í³ñòü "Ñìåðòåëüíîãî íîìåðà"
Äæèëë³àí Àðìñòðîíã ïåðåíåñåíî
íà âçàºìèíè Ãàðð³ ç íîâîþ àñèñ-
òåíòêîþ. À ìàã³÷íå áåçñèëëÿ Êàð-
ëà, çàõîâàíå â íàäì³ðíèõ ïóáë³÷-
íèõ àìá³ö³ÿõ, âçÿòî â³ä "Ñåíñàö³¿"
Âóä³ Àëëåíà. Çâ³ñíî, êîæíà ç³ çãà-
äàíèõ ñòð³÷îê ó õóäîæíüîìó ñåí-
ñ³ ìàº çíà÷íî ë³ïøèé âèãëÿä, ö³-
ë³ñí³øèé ïîð³âíÿíî ç "×àð³âíèêà-
ìè". Àëå ó êîìåä³¿ Åíäðþ Î'Êîí-
íîðà º îäíà âàãîìà ïåðåâàãà —
âîíà äîâîë³ åôåêòèâíî ïîºäíóº
ðîçð³çíåí³ åëåìåíòè â îäíå ö³ëå,
çàäîâîëüíÿþ÷è ãåòü óñ³ ïîáàæàí-
íÿ ãëÿäà÷³â. Çðåøòîþ òåëåâ³ç³éíà
ôðàãìåíòàðí³ñòü ï³øëà ëèøå íà
êîðèñòü öüîìó ê³íî
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Я свого начальника:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ñîíÿ÷íî. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííèé, 3—6 ì/ñ. Òåì-

ïåðàòóðà âäåíü +30...+32°Ñ, âíî÷³ +21...+23°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðè-
ìó äî +34°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +30...+34°Ñ; íà
ñõîä³ êðà¿íè +33...+35°Ñ, âíî÷³ +22...+24°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ
ì³ñöÿìè +27...+30°Ñ, âíî÷³ +17...+19°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ñîíÿ÷íà ïîãîäà. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåíèé, 3—6
ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +31...+33°Ñ, âíî÷³ +20...+22°Ñ
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Зробивши став на омедійний д ет Девіда Мітчелла та Роберта Уебба, режисер "Чарівни ів" Ендрю О’Коннор
явно не про адав

Ñåðã³é ÂÀÑÈËÜªÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Головною принадою стріч и, очевидно, м сила стати
а торсь а пара телевізійних зіро Девіда Мітчелла та
Роберта Уебба, відомих за омедійним серіалом "Піп
шо ". А втім, перехід ви онавців із телевізійно о фор-
мат на широ е е ранне полотно більшість британсь их
лядачів і рити ів сприйняли доволі прохолодно, на о-
лосивши на неприйнятності ви ористання в зь их "се-
рійних" штампів "повнометражних" мовах.


