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Øåñòèãðàííèé ôåºðâåðê
Âîãí³ ç ï’ÿòè ì³ñöü, à çâóê — ç Òðóõàíîâîãî îñòðîâà

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Рівно о 22.00 День Незалежності столиця
засяє свят овим феєрвер ом. Ор анізоване
Міністерством оборони шо триватиме 10 хви-
лин. За цей час небі над містом спалахне
20 різно ольорових залпів. З місь о о бюдже-
т оштів на салют не витрачали, оплатили
тіль и під отовчі заходи. Попередньо вартість
свят ово о феєрвер , я ий б де най раще
видно на майдані Незалежності, оцінюють
іль а десят ів тисяч доларів.

Çàâåðøàëüíèì àêîðäîì ñâÿòêóâàííÿ â ñòîëèö³ Äíÿ Íå-
çàëåæíîñò³ 24 ñåðïíÿ ñòàíå ñàëþò. Â³í ðîçïî÷íåòüñÿ îäðà-
çó ï³ñëÿ êîíöåðòó íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ é òðèâàòèìå 10
õâèëèí. “Íèí³øí³é ôåºðâåðê í³÷èì îñîáëèâèì íå â³äð³ç-
íÿòèìåòüñÿ â³ä ïîïåðåäí³õ,— êàæå íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè Â³êòîð Ãîí÷à-
ðóê.— Âèêîíàâöåì øîó âèçíà÷åíî Ì³í³ñòåðñòâî îáîðîíè,
ÿêå çàçâè÷àé â³äïîâ³äàº çà ñàëþòè ï³ä ÷àñ äåðæàâíèõ óðî-
÷èñòîñòåé. ²ç ïåðåäáà÷åíèõ ì³ñüêîþ âëàäîþ 5,5 ìëí ãðí
æîäíî¿ êîï³éêè íà ôåºðâåðê íå âèòðàòÿòü, â³äáóäåòüñÿ â³í
çà ðàõóíîê äåðæàâíîãî áþäæåòó. Ñòîëèöÿ æ îïëà÷óâàòèìå
ëèøå ï³äãîòîâ÷³ ðîáîòè”.

Òèì ÷àñîì, çà ñëîâàìè ïàíà Ãîí÷àðóêà, ï³ä ÷àñ îðãàí³-
çàö³¿ ³íøèõ ñâÿò, íàïðèêëàä, Íîâîãî ðîêó ÷è Äíÿ Êèºâà,
äî ðîáîòè çàëó÷àþòü ïåðåâàæíî ïðèâàòí³ ô³ðìè. Òà îñê³ëü-
êè íà ñàëþò âèä³ëÿþòü êîøòè ç ì³ñüêî¿ ñêàðáíèö³, òî ïå-
ðåìîæöÿ âèçíà÷àòèìóòü çà òåíäåðîì. Îäíàê ñóìó âèòðàò ïî-
êðèâàþòü çàçâè÷àé çà ðàõóíîê ³íâåñòîð³â.

Ó â³éñüêîâ³é êîìåíäàòóð³ Êèºâà, êîòðà îï³êóºòüñÿ ñàëþ-
òîì, ðîçïîâ³ëè, ùî çàëïè ëóíàòèìóòü ç øåñòè ñïåö³àëüíî
â³äâåäåíèõ òî÷îê. “Ïðè öüîìó ç ï’ÿòè ì³ñöü ñàìå ñàëþòó-
âàòèìóòü, à ç øîñòî¿, ðîçòàøîâàíî¿ íà Òðóõàíîâîìó îñòðî-
â³, ëóíàòèìå çâóêîâèé ñóïðîâ³ä,— ïîÿñíèâ ñï³âðîá³òíèê
êîìåíäàòóðè ²ãîð Áàðàáàø.— Çàãàëîì ó íåá³ íàä ñòîëèöåþ
ñïàëàõíå 20 ð³çíîêîëüîðîâèõ ôåºðâåðê³â”. Â³í äîäàâ, ùî â
øîó, íà ïðîòèâàãó ïîïåðåäí³ì ðîêàì, âèêîðèñòîâóâàòè-
ìóòü íå êèòàéñüêó, à â³ò÷èçíÿíó ï³ðîòåõí³êó, âèãîòîâëåíó
â ì³ñò³ Øîñòö³. Íàéë³ïøå, çâ³ñíî, ñâÿòêîâèé ñàëþò ìîæ-
íà áóäå ïîáà÷èòè â öåíòð³ ñòîëèö³, íà ìàéäàí³ Íåçàëåæ-
íîñò³.

Ùîá îá³éøëîñÿ áåç åêñöåñ³â, â³äïîâ³äí³ óïðàâë³ííÿ ïèëü-
íóâàòèìóòü çà äîòðèìàííÿì ïðàâèë áåçïåêè. ßê ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ÊÌÄÀ Â³òàë³é Ïøåíè÷íèé, ñàìå
¿õíº â³äîìñòâî íàäàº äîçâ³ëüí³ äîêóìåíòè íà ïðîâåäåííÿ
øîó.

“Ìè ñòåæèìî, ùîá ó âèêîíàâöÿ áóëè äîçâîëè ïîæåæíè-
ê³â òà ãàðàíò³¿ “øâèäêî¿ äîïîìîãè”,— çàçíà÷èâ â³í.— Íà-
ïðèêëàä, Ì³í³ñòåðñòâî îáîðîíè âæå ä³ñòàëî â³ä íàñ “äîá-
ðî” íà ïðîâåäåííÿ ñàëþòó 24 ñåðïíÿ”. Çà ñëîâàìè Â³òàë³ÿ
Ïøåíè÷íîãî, çíà÷íî á³ëüøå ïðîáëåì âèíèêàº ³ç ïðèâàò-
íèìè ï³ðîòåõí³÷íèìè ô³ðìàìè. “ßêùî âîíè çàä³ÿí³ ó ñâÿò-
êîâèõ çàõîäàõ íà ð³âí³ ì³ñòà, òî ìàþòü îòðèìàòè ó íàñ â³ä-
ïîâ³äí³ äîêóìåíòè,— ñêàçàâ â³í.— Çíà÷íî ñêëàäí³øå, êî-
ëè ôåºðâåðê çàìîâëÿº ïðèâàòíà îñîáà, ñêàæ³ìî, ÿêèéñü
á³çíåñìåí. Çà êðóãëåíüêó ñóìó éîìó âëàøòîâóþòü “ôåñòè-
âàëü” äåñü íà áåðåç³ ð³÷êè, ó äâîð³ áóäèíêó, íå ìàþ÷è íà
öå äîçâîëó. Òàêà ñàìîä³ÿëüí³ñòü ìîæå ïðèçâåñòè äî ñåðéîç-
íèõ íàñë³äê³â”.

Ï³ðîòåõí³÷íà ô³ðìà “ÐÎÄÀ-öåíòð” ôåºðâåðêîâèì á³çíå-
ñîì çàéìàºòüñÿ ïîíàä 10 ðîê³â. ¯¿ ôàõ³âö³â çàëó÷àëè äî ðî-
áîòè íà ð³âí³ ÿê ðàéîí³â, òàê ³ ì³ñòà. Äèðåêòîð Ïàâëî Çà-
ãîðîâñüêèé ðîçïîâ³â, ùî îñîáèñòî äëÿ íüîãî âëàøòóâàòè
ñàëþò — íåìîâ íàïèñàòè ï³ñíþ. “Ó íàø³é ðîáîò³ òàêîæ º
ñâ³é ïðèñï³â, çàñï³â,— çàçíà÷èâ â³í.— Òà ãîëîâíå — ô³-
íàëüíèé àêîðä, ÿêèé ìàº áóòè íàéÿñêðàâ³øèì, íåçàáóò-
í³ì”. Â³í ïðèãàäàâ, ÿê ó 1997-ìó îðãàí³çîâóâàëè øîó íà
Äåíü Íåçàëåæíîñò³ â öåíòð³ Êèºâà. “Òîä³ öå êîøòóâàëî
$15 òèñ. Ñüîãîäí³ æ àêö³ÿ îá³éäåòüñÿ çíà÷íî äîðîæ÷å,— ââà-
æàº â³í.— Íèí³ íàñ çàïðîøóþòü íàñàìïåðåä ïðèâàòí³ îñî-
áè. Ì³í³ìàëüíà âàðò³ñòü çàìîâëåííÿ — $500”
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Свят овий салют на честь 17-ї річниці Незалежності триватиме десять хвилин — ияни побачать 20 роз ішних залпів
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²âàíî-Ôðàíê³âùèíà 
ïîäÿêóâàëà ñòîëèö³ 
çà äîïîìîãó

Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ²âàíî-Ôðàí-
ê³âùèíè Ìèêîëà Ïàë³é÷óê òà ãîëîâà îáë-
ðàäè ²ãîð Îë³éíèê íàä³ñëàëè ïîäÿêè ìåðó
Ëåîí³äîâ³ ×åðíîâåöüêîìó çà íàäàííÿ ãóìà-
í³òàðíî¿ äîïîìîãè ïîñòðàæäàëèì â³ä ïîâå-
í³. “Âàøà äîïîìîãà ³ñòîòíî ñïðîùóº íàøó
ðîáîòó â ðîç’ÿçàíí³ ïðîáëåì ç ë³êâ³äàö³¿ íà-
ñë³äê³â ñòèõ³éíîãî ëèõà”,— çàçíà÷èëè ó
ëèñò³ ïîñàäîâö³. Íàãàäàºìî, ùî íåâäîâç³
ï³ñëÿ òðàãåä³¿ ñòîëèöÿ ïåðåðàõóâàëà îáëàñ-
òÿì ì³ëüéîí ãðèâåíü, à êîìïàí³ÿ “Êè¿â-
ì³ñüêáóä” óçÿëàñÿ â³äáóäîâóâàòè ³íôðà-
ñòðóêòóðó íàéá³ëüø ï³äòîïëåíèõ ðàéîí³â

105 òóðí³êåò³â 
îáëàäíàþòü 
òåðì³íàëàìè 
äëÿ áåçêîíòàêòíèõ 
êàðòîê

Äî ïî÷àòêó âåðåñíÿ ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåò-
ðîïîë³òåí” çàâåðøèòü âñòàíîâëþâàòè òåðì³-
íàëè äëÿ áåçêîíòàêòíèõ ïðî¿çíèõ. Îáëàäíà-
òè ëèøèëîñÿ 105 òóðí³êåò³â ³ç 460. Êàðòêè
âàðò³ñòþ 7 ãðí ïðîäàâàòèìóòü ó êàñàõ. Çàëè-
øîê ãðîøåé íà ðàõóíêó çàëåæàòèìå â³ä ê³ëü-
êîñò³ ïî¿çäîê. Ïîïîâíèòè ïðî¿çíèé ìîæíà
áóäå ó ñïåö³àëüíèõ àâòîìàòàõ. Ó âåñòèáþëÿõ
ñòàíö³é òàêèõ ïðàöþº óæå 150. Ââåäåííÿ ç
îñåí³ áåçêîíòàêòíèõ êàðòîê — îñòàíí³é åòàï
çàïóñêó íîâî¿ ñèñòåìè îïëàòè ïðî¿çäó. Çà-
ïðàöþâàòè âîíà ìàº ó ñåðïí³ 2009 ðîêó. Òî-
ä³ âàðò³ñòü ïî¿çäêè çàëåæàòèìå â³ä äîâæèíè
ìàðøðóòó. Íàðàç³ 26, 6 òèñ. êèÿí óæå êîðèñ-
òóþòüñÿ íîâèìè ïðî¿çíèìè. Âîíè çä³éñíè-
ëè 6,5 ìëí ïî¿çäîê

Êèÿíè 
ïîñêàðæèëèñÿ 
íà íåêóëüòóðíèõ 
âîä³¿â

Ïîíàä 100 ñêàðã íà ðîáîòó âîä³¿â ïðèâàò-
íèõ ìàðøðóòîê íàä³éøëî çà îñòàíí³é ì³-
ñÿöü äî ì³ñüêîãî ñall-öåíòðó. Êèÿíè íå-
âäîâîëåí³ íå ëèøå ÿê³ñòþ ìàøèí, ÿê³ ÷àñ-
òî íåïðèñòîñîâàí³ äëÿ ïåðåâåçåííÿ ïàñà-
æèð³â, à é îáñëóãîâóâàííÿì. Íàéá³ëüøå íà-
ð³êàþòü íà ¹ 416, 433, 461 ìàðøðóòè, äå
ïðî¿çä êîøòóº àæ 2,25 ãðí. Êîæåí òðåò³é
ïàñàæèð îáóðþºòüñÿ ïîâåä³íêîþ âîä³¿â: êó-
ðÿòü ó ñàëîí³, â³äìîâëÿþòüñÿ áðàòè ï³ëü-
ãîâèê³â, ìàòþêàþòüñÿ òà ÷àñòî ïîðóøóþòü
òåõí³êó áåçïåêè ïåðåâåçåíü ëþäåé. Íàãàäà-
ºìî, ùî ó ì³ñò³ òðèâàº ïðîãðàìà çàì³íè ìà-
ëîâì³ñíèõ ìàðøðóòêîê íà íîâ³ åêñïðåñè
íàäâåëèêî¿ ì³ñòêîñò³. “Çàëèøèâñÿ ïðîñ-
ïåêò Ïåðåìîãè, äå âåëèêà ê³ëüê³ñòü ìàð-
øðóò³â”,— ï³äñóìóâàâ ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ. Çà äâà òèæí³
ïî÷íóòü òàêîæ ä³ÿòè íîâ³ ïðàâèëà ðîáîòè
ïåðåâ³çíèê³â. ¯õ äîòðèìàííÿ ïåðåâ³ðÿòèìå
ñïåö³àëüíà êîì³ñ³ÿ. Íàðàç³ ñòîëè÷íà ÄÀ²
âæå ïîñèëèëà êîíòðîëü çà òåõí³÷íèì ñòà-
íîì ìàðøðóòíèõ òàêñ³. Çà ñëîâàìè ïàíà
Áàññà, äîäàòêîâ³ çàõîäè ââåäåíî ó çâ’ÿçêó
ç ïîæåæåþ ìàðøðóòêè, ùî ñòàëàñÿ ìèíó-
ëîãî òèæíÿ

Ãàçîíè ïåðåòâîðÿòü 
íà ïàðêîâêè

Ó ìåð³¿ ãîòóþòü ðîçïîðÿäæåííÿ, çã³äíî ç
ÿêèì ãàçîíè ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é ìî-
æóòü ñòàòè ì³ñöåì äîäàòêîâîãî ïàðêóâàííÿ
àâòî. Ïðîïîçèö³þ âèñëîâèâ äèðåêòîð êîìó-
íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Êè¿âçåëåíáóä” Ïåò-
ðî ßâîðîâñüêèé. Òðàâ’ÿíèé íàñòèë çàõèùà-
òèìóòü ñïåö³àëüíèìè ãåîðåø³òêàìè, ÿê³ çà-
õèùàòèìóòü êîðåíåâó ñèñòåìó ðîñëèí â³ä
ïîøêîäæåíü. Â³äòàê ãàçîíè ìîæíà áóäå âè-
êîðèñòîâóâàòè ³ ÿê ïàðêîâêè. Ñèñòåìó âæå
ïðîòåñòóâàëè á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà êîçàêó Ìà-
ìàþ íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³. “Öÿ ïðîïî-
çèö³ÿ º àëüòåðíàòèâîþ âñòàíîâëåííþ 30-
ñàíòèìåòðîâèõ îãîðîæ ïî ïåðèìåòðó çåëå-
íèõ çîí”,— ñêàçàâ ïàí ßâîðîâñüêèé. Îäíàê
íàðàç³ íå âñ³ì êèÿíàì ïîäîáàºòüñÿ ³äåÿ ïàð-
êóâàííÿ íà ãàçîíàõ. Òîìó âñòàíîâëåííþ ãåî-
ðåø³òîê îáîâ’ÿçêîâî ïåðåäóâàòèìóòü ãðîìàä-
ñüê³ ñëóõàííÿ

35 ì³ëüéîí³â çà àëãîðèòì
Ó ì³ñò³ çàïðîâàäÿòü ºäèíó ñèñòåìó ðîçðàõóíêó ïëàòè 
çà êîìóíïîñëóãè

Êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ÆÊÃ òà ïà-
ëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó ï³äòðè-
ìàëà ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî íàäàííÿ êðå-
äèòó â ðîçì³ð³ 35 ìëí ãðí ÊÏ “Ãîëîâíèé
³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð”.
Ñò³ëüêè êîøò³â ïîòð³áíî ï³äïðèºìñòâó,
àáè çàïðîâàäèòè ó ñòîëèö³ ºäèíó ñèñòå-
ìó îáðàõóíê³â ñïëàòè çà êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè.

— Òåõíîëîã³¿, ÿê³ çàñòîñîâóþòü ñüîãî-
äí³, çàñòàð³ëè íà 10 ðîê³â. Êîæíà æèòëî-
âà îðãàí³çàö³ÿ âåäå ðîçðàõóíêè ïî-ñâî-
ºìó. Òåïåð ñèñòåìà áóäå ïðîçîð³øîþ ³
öåíòðàë³çîâàí³øîþ. Ñïîæèâà÷³ áà÷èòè-

ìóòü, ÿê âèçíà÷àºòüñÿ âàðò³ñòü ò³º¿ ÷è ò³º¿
êîìóíàëüíî¿ ïîñëóãè. Ó ïëàò³æíîìó äî-
êóìåíò³ áóäå ïîâíà ðîçøèôðîâêà,— ñêà-
çàâ âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â äèðåêòîðà ÊÏ
Ñòàí³ñëàâ Êàïëóíåíêî. ² äîäàâ, ùî êîø-
òè âèêîðèñòàþòü ïåðåâàæíî íà êóï³âëþ
ñåðâåð³â, ÿê³ îáñëóãîâóâàòèìóòü áàçè.

Çà ñëîâàìè ïàíà Êàïëóíåíêà, ÂÀÒ ÊÁ
“Õðåùàòèê” óæå äàâ çãîäó íà ï³ëüãîâå
÷îòèðèð³÷íå êðåäèòóâàííÿ. “Çà ïåðøèé
ð³ê ìè ñïëàòèìî ò³ëüêè â³äñîòêè, à çà íà-
ñòóïíèõ òðè — “ò³ëî” êðåäèòó”,— ïîÿñ-
íèâ ÷èíîâíèê. Íàëåæí³ òåíäåðè âæå ïðî-
âåäåíî.

Òàêà ñõåìà îáðàõóíêó âæå ïðàöþº ó Õàð-
êîâ³. Òèì ÷àñîì ó Êèºâ³ ñèñòåìó íàðàç³ òåñ-
òóþòü íà êîîïåðàòèâàõ òà ÓÑÁÁ. Ç âåðåñ-
íÿ ¿¿ çàïðîâàäÿòü åêñïåðèìåíòàëüíî â îä-
íîìó ç ðàéîí³â ì³ñòà. Îõîïèòè âñå ì³ñòî íî-
âîââåäåííÿì ïëàíóþòü íàñòóïíîãî ðîêó.

Îäíàê, îêð³ì ïðîçîðîãî îáðàõóíêó îïëà-
òè äëÿ ñïîæèâà÷³â, ñèñòåìà äàñòü çìîãó
ñôîðìóâàòè ºäèíèé ðåºñòð íåïëàòíèê³â.
“Ìè ðàä³, ùî íà ñüîãîäí³ çàãàëüíà çàáîð-
ãîâàí³ñòü ïîð³âíÿíî ç ìèíóëèì ðîêîì çìåí-
øèëàñÿ ç 403, 8 äî 387, 3 ìëí ãðèâåíü. Îä-
íàê êîìóíàëüí³ áîðãè ñïëà÷óþòü ïåðåâàæ-
íî ò³, ó êîãî âîíè ñòàíîâëÿòü äî 2 òèñ. ãðí,
à ò³, â êîãî ïåðåâèùèëè 10 òèñ. ãðí, çàçâè-
÷àé íå ãàñÿòü. Çà íàøèìè ï³äðàõóíêàìè,
êîæåí äåñÿòèé êèÿíèí íå ïëàòèòü ïðèíöè-
ïîâî”,— îáóðèâñÿ ïàí Êàïëóíåíêî.

“Âèáèâàòè” ãðîø³ ïëàíóþòü ç äîïîìî-
ãîþ êîëåêòîðíèõ êîìïàí³é. ¯ì ïåðåäàâà-
òèìóòü ðåºñòð áîðæíèê³â òà ñóìè, ÿê³ âî-
íè ìàþòü ïîâåðíóòè äî áþäæåòó. Çàçâè-
÷àé êîìïàí³¿ âèêîðèñòîâóþòü òðè ìåòîäè
âïëèâó: äçâîíÿòü íåïëàòíèêàì, ïðèñèëà-
þòü êîëèøíüîãî ñï³âðîá³òíèêà ì³ë³ö³¿,
ÿêèé “ââ³÷ëèâî íàãàäóº” ïðî áîðã, à ïî-
ò³ì ïîäàþòü äî ñóäó òà âèëó÷àþòü ìàéíî
íà ñóìó áîðãó

“Çîëîòå” äíî 
ñòîëè÷íèõ îçåð
×åðåç íåëåãàëüí³ çåìñíàðÿäè ó âîäîéìàõ ãèíå ôëîðà é ôàóíà

Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Робот одно о зі столичних зем-
снарядів, я ий неле ально від-
ач вав пісо з-під озера Ярем-
не на Осо ор ах, з пинили вчо-
ра Київсь а е оло ічна інспе ція
та Асоціація рибало У раїни.
При риваючись чист ою дна
озера, приватний підприємець
черпав звідти "ле і" роші. Біз-
несмен не змі пред'явити жод-
них до ментів на станов , то-
м а ре ат вил чили. У місь ій
адміністрації запевнили, що та і
рейди проводитим ть щонай-
менше раз на місяць.

Êè¿âñüêà äåðæàâíà åêîëîã³÷íà ³íñïåêö³ÿ
òà Àñîö³àö³ÿ ðèáàëîê Óêðà¿íè çà ï³äòðèì-
êè ì³ñüêî¿ âëàäè ïðîâåëè ÷åðãîâèé ðåéä ³ç
âèëó÷åííÿ íåëåãàëüíèõ çåìñíàðÿä³â. “Á³ç-

íåñìåí” âæå ïîíàä ð³ê ïðàöþâàâ íà îçåð³
ßðåìíå, ùî íà Îñîêîðêàõ, ç ÿêîãî ÷åðïàâ
ï³ñîê áåç æîäíèõ äîçâîë³â ³ äîêóìåíò³â.

Ó÷îðà ðîáîòè äîâêîëà çåìñíàðÿäó íå
ïðîâîäèëèñÿ, àäæå ï³äðèºìöÿ çàâ÷àñíî
ïîïåðåäèëè ïðî ïðè¿çä ³íñïåêö³¿. Òîæ
âàíòàæ³âîê ³ç ï³ñêîì íà áåðåç³ íå áóëî.
Îáàá³÷ äîðîãè â³äêðèâàâñÿ óðáàí³çîâàíèé
âèä íà ðîçðèòå ³ çàöâ³ëå îçåðî, äîâêîëà
ÿêîãî ðîçì³ñòèëèñÿ ïðèâàòí³ áóäèíî÷êè.
¯õí³ ìåøêàíö³ ïîñêàðæèëèñÿ íà ïîñò³é-
íèé ãóðê³ò. “Ñþäè ïîñò³éíî ïðèãàíÿþòü
âàíòàæ³âêè, ö³ëèé äåíü äåñÿòêàìè ³ âàí-
òàæàòü ï³ñîê. Áåðåãè îçåðà âæå îáñèïàþ-
òüñÿ ³ ê³ëüêà äí³â òîìó ó ï³ñîê ïðîâàëèâ-
ñÿ ÷èéñü ëåãêîâèé àâòîìîá³ëü”,— ðîçïî-
â³ëà Ëþäìèëà Ìèõàéëåíêî.

Âëàñíèê çåìñíàðÿäó, ïðèâàòíèé ï³ä-
ïðèºìåöü Ñåðã³é Áðàò³øêî, ç’ÿâèâñÿ íå-
âäîâç³ ï³ñëÿ ïðè¿çäó êîì³ñ³¿. “ß òóò çàé-
ìàþñÿ âèíÿòêîâî î÷èñòêîþ îçåðà, à íå
âèäîáóâàííÿì ï³ñêó, âñ³ äîêóìåíòè ó ìå-
íå º, àëå íå ïîâí³ñòþ ãîòîâ³”,— çàïåâíÿâ
â³í. ²íñïåêòîð çà÷èòàâ éîìó ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ïðî âèëó÷åííÿ çåìñíàðÿäó. Òîä³ ñïåö-
ìàøèíà ïî÷àëà äåìîíòàæ çåìñíàðÿäó.

“Ï³ñëÿ ð³øåííÿ ñóäó éîìó øâèäøå çà
âñå äîâåäåòüñÿ ñïëàòèòè øòðàô ó ðîçì³-
ð³ 136 ãðí òà âàðò³ñòü ðîá³ò ³ç äåìîíòàæó,
ïðèáëèçíî ó 5 òèñ. ãðí”,— ðîçïîâ³â ³í-
ñïåêòîð Êè¿âñüêî¿ äåðæàâíî¿ åêîëîã³÷íî¿
³íñïåêö³¿ Ñåðã³é Ïðåñÿíèê.

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî òàê³ “÷èñòèëüíè-
êè” äóæå çàãðîæóþòü åêîëîã³÷í³é ñèòóàö³¿
ñòîëèö³. Âîíè âèáóðþþòü ï³ñîê ó îçåðàõ,
÷åðåç ùî âîäîéìè ïðîñ³äàþòü, áåðåãè çñó-
âàþòüñÿ. Ó ðåçóëüòàò³ ãèíå ôëîðà òà ôà-
óíà. Ï³ä çàãðîçîþ îïèíÿþòüñÿ é æèòëî-
â³ áóäèíêè.

Àñîö³àö³ÿ ðèáàëîê Óêðà¿íè íàðàõóâàëà
íà ñüîãîäí³ 84 çåìñíàðÿäè ó âñ³é ñòîëè-
ö³, ñåðåä ÿêèõ, çà ïîïåðåäíüîþ ³íôîðìà-
ö³ºþ, çàêîííèõ ëèøå 4. Ó ñåðåäíüîìó òà-
ê³ àãðåãàòè â³äêà÷óþòü ùîãîäèíè ïî 200
êóá³â ï³ñêó, êîæåí ³ç ÿêèõ êîøòóº 200 ãðí.

Ó ñòîëè÷íó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà çàïåâíè-
ëè, ùî ïåðåâ³ðêè ì³ñöåâèõ âîäîéì âëàø-
òîâóþòü ðåãóëÿðíî, íå ð³äøå îäíîãî ðàçó
íà ì³ñÿöü. “Ðåçóëüòàòè ïåðåäàºìî äî ïðî-
êóðàòóðè, ³ òàì ðîçáèðàþòüñÿ äàë³”,— ðîç-
ïîâ³â íà÷àëüíèê ÃÓ Âîëîäèìèð Òðîêîç

Через неза онн робот земснаряд в озері Яремне на Осо ор ах, водойми ос н лися бере и, почали вимирати риба та водорості
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Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Єдиний ал оритм обрах вання плати за ом нальні посл и план -
ють зап стити столиці. Для за півлі належно о обладнання КП
"Головний інформаційно-обчислювальний центр" візьме редит на
35 млн рн. Нова система проводитиме централізований та прозо-
рий розрах но . Та ож можна б де відстеж вати та с ласти єдиний
реєстр боржни ів, до роботи з я ими план ють зал чати оле торні
омпанії. На сьо одні, за даними КП, принципово хиляється від
оплати ом нальних посл ожен десятий иянин.
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Áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî 
ïîçáóâàºòüñÿ â³ëüíîäóìö³â
Ìàðèíà ÑÈÒÍÈÊ
cïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Я стало відомо "Хрещати ",
Бло Юлії Тимошен о розпочав
чист своїх лав на місцевом
рівні. Зо рема, з Дніпровсь ої
райради столиці з фра ції БЮТ
ви лючено іль ох деп татів. На-
родні обранці, отрі залишилися
без мандатів, відстоюватим ть
свої права с ді. Вони пере о-
нані, що їх арають за принципо-
вість і твердість власної позиції.

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” äåïóòàò
ôðàêö³¿ ÁÞÒ Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéðàäè Â³ê-
òîð Ðóñàêåâè÷, éîãî òà ùå ñ³ìîõ äåïóòà-
ò³â, ÿêèõ ó ñåðïí³ 2006 ðîêó ç íåçðîçóì³-
ëèõ äëÿ íèõ ïðè÷èí âèêëþ÷èëè ³ç ôðàê-
ö³¿ ðàéîííî¿ ðàäè, ïîçáàâëåíî äåïóòàò-
ñüêèõ ïîâíîâàæåíü íà ì³æïàðò³éíîìó ç’¿ç-
ä³ áëîêó, ùî â³äáóâñÿ 30 ÷åðâíÿ 2008-ãî.
Çà îô³ö³éíîþ ³íôîðìàö³ºþ, íàðîäí³ îá-
ðàíö³ çàëèøèëèñÿ áåç ìàíäàò³â, îñê³ëüêè
íå âõîäÿòü äî ôðàêö³¿ Áëîêó Þë³¿ Òèìî-
øåíêî ó Äí³ïðîâñüê³é ðàéðàä³. Ñàìå ïðî
öå çàÿâèâ ó äîïîâ³ä³ íà ì³æïàðò³éíîìó ç’¿ç-
ä³ ÁÞÒ êåð³âíèê öåíòðàëüíîãî øòàáó áëî-
êó Îëåêñàíäð Òóð÷èíîâ.

Îäíàê äåïóòàòè ñòâåðäæóþòü, ùî í³êî-
ìó ç íèõ íàâ³òü íå ïîÿñíèëè, íà ï³äñòàâ³
÷îãî âèêëþ÷èëè ç äåïóòàòñüêèõ ëàâ. Îòîæ
êîæåí ³ç íèõ çðîáèâ ïèñüìîâèé çàïèò äî
ÒÂÊ, àáè ä³çíàòèñÿ, ùî â³äáóâàºòüñÿ.

Çà ñëîâàìè Â³êòîðà Ðóñàêåâè÷à, îäíîìó
ç äåïóòàò³â áóëî íàäàíî ìàòåð³àëè ç’¿çäó
ïàðò³é Áëîêó Þë³¿ Òèìîøåíêî, íà ÿêîìó,
âëàñíå, é óõâàëåíî ð³øåííÿ ïðî ïðèïè-
íåííÿ äåïóòàòñüêèõ ïîâíîâàæåíü. Ðåøò³
ï³ñëÿ ¿õíüîãî ïèñüìîâîãî çàïèòó ÒÂÊ âè-
ñëàëà ñïåö³àëüíèé âèïóñê ãàçåòè “Êè¿â-
ñüêèé ìàéäàí” çà 1 ëèïíÿ 2008 ðîêó, â
ÿê³é ³ îïóáë³êîâàíî ð³øåííÿ ç’¿çäó. “ßê
íàì ñòàëî â³äîìî, îô³ö³éíî öÿ ãàçåòà í³äå
íå ðîçïîâñþäæóâàëàñÿ, òîìó íå º çàñîáîì
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Íàïåâíî, ¿¿ âèäàëè â
öåíòðàëüíîìó îô³ñ³ ÁÞÒ àáî íàâ³òü ó ïðè-
ì³ùåíí³ ì³ñüêîãî ÷è ðàéîííîãî â³ää³ëåí-
íÿ”, — êàæå ïàí Ðóñàêåâè÷.

Êð³ì òîãî, äåïóòàòè çàïåâíÿþòü, ùî ³í-
ôîðìàö³ÿ ïðî íåâõîäæåííÿ ¿õ äî ôðàêö³¿
ÁÞÒ ó ðàéðàä³ íå â³äïîâ³äàº ä³éñíîñò³,
àäæå ³ñíóº îô³ö³éíî çàðåºñòðîâàíå ð³øåí-
íÿ ïðî ñòâîðåííÿ ôðàêö³¿, äàòîâàíå 10
òðàâíÿ 2006 ðîêó, çà ï³äïèñàìè â òîìó ÷èñ-
ë³ é ïîçáàâëåíèõ ïîâíîâàæåíü âîñüìè äå-
ïóòàò³â.

“Âñ³ âèêëþ÷åí³ äåïóòàòè ñïðàâä³ áóëè ó
ôðàêö³¿ ÁÞÒ, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü äîêóìåí-
òè, ³ í³õòî ç íèõ íå ïèñàâ çàÿâó ïðî âèõ³ä
³ç íå¿. Òîáòî îäðàçó ï³ñëÿ âèáîð³â ó ðàéîí-

íó ðàäó ôðàêö³ÿ ÁÞÒ ñêëàäàëàñÿ ç 22 äå-
ïóòàò³â”, — íàãîëîøóº Â³êòîð Ðóñàêåâè÷.

Òèì ÷àñîì ãîëîâà ö³º¿ ôðàêö³¿ ó Äí³ï-
ðîâñüê³é ðàéðàä³ Ìèêîëà Äàöþê ïîÿñíþº,
ùî ïðè÷èíà íåïîðîçóì³ííÿ — â³ëüíîäóì-
ñòâî. Ñêàæ³ìî, òðüîõ ç âîñüìè äåïóòàò³â
âèêëþ÷èëè ç ôðàêö³¿ ï³ñëÿ ãîëîñóâàííÿ çà
çì³íó åêñ-ãîëîâè Îëåêñàíäðà Ñîòíèêîâà.
Çà ñëîâàìè ïàíà Äàöþêà, áþò³âö³ âçàãàë³
íå ïîâèíí³ áóëè ç’ÿâëÿòèñÿ íà ñåñ³þ. Îä-
íàê äåïóòàòè öå ð³øåííÿ ïðî³ãíîðóâàëè.
Ùå ï’ÿòüîõ äåïóòàò³â âèêëþ÷èëè ç ôðàê-
ö³¿ òàêîæ ÷åðåç ãîëîñóâàííÿ: ¿õíÿ äóìêà íå
çá³ãëàñÿ ç ïîçèö³ºþ ôðàêö³¿.

Íàðàç³ îáðàæåí³ äåïóòàòè øóêàþòü ñïðà-
âåäëèâîñò³ ó ñóäàõ. Íàòîì³ñòü âîñüìè äå-
ïóòàòàì, ùî ìàëè çàéíÿòè ¿õíº ì³ñöå ó
ðàéîíí³é ðàä³, Äí³ïðîâñüêà ÒÂÊ âèäàëà
òèì÷àñîâ³ ïîñâ³ä÷åííÿ, êîòð³ íå ìàþòü
þðèäè÷íî¿ ñèëè äî ïðîâåäåííÿ ñåñ³¿ Äí³ï-
ðîâñüêî¿ ðàéðàäè.

Íà äóìêó åêñïåðò³â, ðåçóëüòàòè ì³æïàð-
ò³éíîãî ç’¿çäó ÁÞÒ çàñâ³ä÷óþòü, ùî êåð³â-
íèöòâî ïîë³òè÷íî¿ ñèëè íàìàãàºòüñÿ ïðî-
äîâæèòè î÷èùåííÿ âëàñíèõ ëàâ â³ä òàê
çâàíèõ çðàäíèê³â, òîáòî íåï³äêîíòðîëü-
íèõ äåïóòàò³â, ÿê³ ìàþòü âëàñíó ïîçèö³þ.
ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ïîë³òîëîã Â³-
òàë³é Êóëèê, íå îñòàííþ ðîëü ó âèíèê-
íåíí³ ñèòóàö³¿ ç³ãðàâ ñóìíîçâ³ñíèé êîí-
ôë³êò óñåðåäèí³ áëîêó — ì³æ êåð³âíèêîì
ñòîëè÷íîãî øòàáó ÁÞÒ íà äîñòðîêîâèõ

âèáîðàõ äî Êè¿âðàäè Áîãäàíîì Ãóáñüêèì
òà ãîëîâîþ êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
ÁÞÒ Àíàòîë³ºì Ñåìèíîãîþ. “¯õí³é êîí-
ôë³êò âðåøò³-ðåøò ïðèçâåäå äî ïîâíî¿
äåçîðãàí³çàö³¿ ó êè¿âñüê³é îðãàí³çàö³¿ ÁÞÒ
³ äî íîâèõ ðîçêîë³â íà ì³ñöåâîìó ð³âí³”,
— ï³äñóìóâàâ ïîë³òîëîã

Ó ðàéîííèõ ðàäàõ ñòîëèö³ ðîçïî÷àëèñÿ ÷èñòêè

Ві тор РУСАКЕВИЧ, деп тат від фра -
ції БЮТ Дніпровсь ої районної ради,
я о о позбавили повноважень:

— Усе це відб лося лише том , що деп -
тати висловлювали власн точ зор , я а
не збі алася з д м ою лідерів районної та
місь ої партійних ор анізацій.
Причом оли проаналіз вати матеріали

рішення з’їзд , на я ом нас ви лючили,
можна прип стити, що місцеві, районні та
місь а партійні ор анізації дезінформ вали
ерівництво не лише з’їзд , а й партії. Ки-
ївсь місь партійн ор анізацію очолює
Семино а Анатолій Іванович. Отже, за ло і-
ою, саме він ввів оман Юлію Володими-
рівн . Або ж оловні особи БЮТ не визна-
ють за онодавства У раїни.
На сьо одні всі с ривджені деп тати від-

стоюють права с ді, і, я свідчать матері-
али, надані нам Дніпровсь ою ТВК, справа
безпро рашна.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора народний деп тат
від Народної самооборони
Кирило К ли ов та деп -
тат від Бло Клич а
Київраді Дмитро Андрієв-
сь ий повідомили про
внесення до парламент
іль ох за онопрое тів,
що мають до орінно змі-
нити систем влади
столиці. Головна нова-
ція — пропозиція поділити
влад в Києві між обра-
ним народом мером та
призначеним "з ори" о-
ловою КМДА. Е сперти
натомість пере онані, що
та е рішення не вдасться
протя н ти через Верхов-
н Рад . Адже це може
призвести до двовладдя
Києві.

Ó÷îðà íàðîäíèé äåïóòàò â³ä Íà-
ðîäíî¿ ñàìîîáîðîíè Êèðèëî Êó-
ëèêîâ òà äåïóòàò â³ä Áëîêó Êëè÷-
êà ó Êè¿âðàä³ Äìèòðî Àíäð³ºâ-
ñüêèé ïðåçåíòóâàëè âëàñí³ ïðîïî-
çèö³¿ çì³í äî çàêîí³â “Ïðî ì³ñöå-
â³ âèáîðè” ³ “Ïðî ì³ñòî-ãåðîé Êè-
¿â”. Íà ïåðåêîíàííÿ íàðîäíèõ îá-
ðàíö³â, âèáîðè ìåðà òðåáà ïðîâî-
äèòè ó äâà òóðè, à éîãî ïîâíîâà-
æåííÿ ñóòòºâî îáìåæèòè. Çîêðå-
ìà, ïðîïîíóþòü ðîçïîä³ëèòè âëà-
äó ó ñòîëèö³ ì³æ äåðæàâíîþ àäì³-
í³ñòðàö³ºþ é âèêîíàâ÷èì êîì³òå-
òîì ì³ñüêî¿ ðàäè, ÿêèé î÷îëþâà-
òèìå îáðàíèé íàðîäîì ì³ñüêèé
ãîëîâà. Íàòîì³ñòü êåð³âíèêà
ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïðèçíà÷à-

òèìå âèùå êåð³âíèöòâî äåðæàâè
íà âëàñíèé ðîçñóä.

Ïàí Êóëèêîâ ïåðåêîíóº, ùî àä-
ì³í³ñòðàö³ÿ ì³ñòà ìàòèìå ëèøå íà-
ãëÿäîâ³ ôóíêö³¿. Ïðîòå ç äîñâ³äó
ìèíóëèõ ðîê³â çðîçóì³ëî, ùî çà-
ïðîâàäæåííÿ ïàðàëåëüíî¿ ïîñàäè
ç íåïåâíèìè ïîâíîâàæåííÿìè

íàâðÿä ÷è ñïðèÿòèìå çëàãîäæåí³é
ðîáîò³ ì³ñüêî¿ âëàäè. Òàêà ïðàêòè-
êà âæå ³ñíóâàëà â Êèºâ³ ó 90-ò³ ðî-
êè. Òîä³ ïðåçèäåíò ìàâ ïðàâî íà
ñâ³é ðîçñóä ïðèçíà÷àòè ãîëîâó
ÊÌÄÀ. Ìåð, îáðàíèé êèÿíàìè,
ö³ëêîâèòî çàëåæàâ òîä³ â³ä êåð³â-
íèöòâà êðà¿íè. Íàïåâíî, ñòàíîâè-

ùå ì³ñüêîãî êåð³âíèêà çìóøóâàëî
éîãî øóêàòè ï³äòðèìêè ó ïîë³òè÷-
íî-á³çíåñîâèõ ãðóï ÿê çàãàëüíîíà-
ö³îíàëüíîãî, òàê ³ ì³ñüêîãî ð³âí³â.
Íàñë³äêè öüîãî êèÿíàì â³äîì³ —
ðîçêðàäàííÿ ñòîëè÷íî¿ çåìë³, çà-
íåäáàíà ì³ñüêà ³íôðàñòðóêòóðà,
íàäíèçüêèé ñòîëè÷íèé áþäæåò òà

íåìîæëèâ³ñòü ì³ñòà íàäàòè äîïî-
ìîãó òèì, õòî ¿¿ ðåàëüíî ïîòðåáóº.

²í³ö³àòîðè çàêîíîïðîåêò³â ïðî-
ïîíóþòü òàêîæ ïîâåðíóòèñÿ äî
ìàæîðèòàðíî¿ ñèñòåìè âèáîð³â äå-
ïóòàò³â ì³ñüêî¿ ðàäè. Âî÷åâèäü, ÷å-
ðåç òå, ùî î÷îëåíà ïàíîì Àíäð³-
ºâñüêèì Óêðà¿íñüêà ñåëÿíñüêà äå-
ìîêðàòè÷íà ïàðò³ÿ ïðèíàéìí³ çà
íàçâîþ ìàº ìàëî øàíñ³â áóòè îá-
ðàíîþ ó íàéá³ëüøîìó óêðà¿íñüêî-
ìó ì³ñò³. Çâ³ñíî, ÿêùî íå äîïîìî-
æóòü ãðîø³. Òàê, ç äîâãèìè ñïèñ-
êàìè êàíäèäàò³â Äìèòðî Àíäð³ºâ-
ñüêèé ïðîïîíóº “áîðîòèñÿ” ñàìå
ô³íàíñîâî. “Ìè âèçíà÷àºìî äëÿ
ó÷àñò³ ó âèáîðàõ çàñòàâó ïðèáëèç-
íî ó 100 òèñÿ÷ ãðèâåíü”, — ïîâ³-
äîìèâ â³í. Â³äñòóïàòè â³ä ñâî¿õ íà-
ì³ð³â äåïóòàòè íå çáèðàþòüñÿ. “Ìè
ïîñò³éíî òà ïîñë³äîâíî çàéìàòè-
ìåìîñÿ öèì ïèòàííÿì ³ òðèìàòè-
ìåìî ðóêó íà ïóëüñ³ ö³º¿ òåìè. Òî-
ìó ùî âîíà âàæëèâà äëÿ íàñ ³ êîæ-
íîãî êèÿíèíà. Ìè ðàçîì ïîâèíí³
êåðóâàòè ñâî¿ì ì³ñòîì”, — çàÿâèâ
Êèðèëî Êóëèêîâ.

Õî÷à åêñïåðòè ó ëåãêå ïðîõî-
äæåííÿ çàïðîïîíîâàíèõ ³í³ö³àòèâ
÷åðåç ïàðëàìåíò íå â³ðÿòü. Àäæå
çðîçóì³ëèìè º ïðè÷èíè, ÿê³ çìó-
ñèëè ïîë³òè÷í³ ñèëè, ùî ïðîãðà-
ëè âèáîðè ìåðà, âèìàãàòè ðåâ³ç³¿
çàêîíîäàâñòâà. Öå — íàìàãàííÿ
ââåñòè äî ñòðóêòóðè âëàäè ó ñòî-
ëèö³ ïàðàëåëüíó, ñëóõíÿí³øó âåð-
òèêàëü. “ßêùî ö³ çàêîíîïðîåêòè
ñòàíóòü ðåàëüí³ñòþ, öå ïðèçâåäå
äî äâîâëàääÿ ó Êèºâ³. Ïðîòå ³í³-
ö³àòîðàì öå é ïîòð³áíî, îñê³ëüêè
ìàºìî ¿õíº ñïåöèô³÷íå ñòàâëåííÿ
äî Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ³ áàæàííÿ
îòðèìàòè âëàäó ó ñòîëèö³. Íàðàç³
øàíñ³â íà óõâàëåííÿ öèõ çàêîí³â
ïàðëàìåíòîì íåìàº í³ÿêèõ”, — çà-
ÿâèâ “Õðåùàòèêó” ïîë³òîëîã Âà-
äèì Êàðàñüîâ

Êè¿â õî÷óòü ïîä³ëèòè
Äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè âíåñåíî çàêîíîïðîåêòè, ùî ìàþòü çì³íèòè 
ñèñòåìó êåðóâàííÿ ñòîëèöåþ

Жести деп тата від Бло Клич а Дмитра Андрієвсь о о расномовніші за слова

Ô
îò
î 
 Ñ

åð
ã³ÿ
 Ã
Ó
Ò²
ªÂ

À



44 ССУУССППІІЛЛЬЬССТТВВОО Хрещатик  20 серпня 2008

Íåçàëåæí³ñòü ïî-íàøîìó
Ó ïåðåääåíü Äíÿ íåçàëåæíîñò³ “Õðåùàòèê” ïîïðîñèâ â³ò÷èçíÿíèõ ïîë³òèê³â 
ðîçïîâ³ñòè, ÿê âîíè ðîçóì³þòü íåçàëåæí³ñòü ïî-óêðà¿íñüêè
Оле сандр ГОЛУБ,
КПУ:
— Для мене це більше

де ларація, ніж реаль-
ність, адже, на жаль,
У раїна не здатна сьо о-
дні проводити незалежн
власн політи в е оно-
мічній сфері, соціальній, щодо вн трішніх
справ, зовнішніх. Отже, це наразі побажан-
ня, я що можна та с азати.

Василь ГОРБАЛЬ,
Партія ре іонів:
— Незалежність по- ра-
їнсь и — це насамперед
самодостатність. У раїнці
завжди б ли пра матич-
ними й підприємливими
людьми. Коли брати до

ва и твердження соціоло ів, що в ожно о
народ є 5—10 відсот ів підприємливих лю-
дей. Я твердо пере онаний, що в нас та их

людей завжди б ло наба ато більше. Відта і
потенціал держави в е ономічном сенсі б -
ти самодостатньою є більшим. Оцей потенці-
ал я і в ладаю поняття незалежність.

Павло МОВЧАН,
БЮТ:
— Це те саме, що за-

питати, що для мене моє
власне “я”. Незалеж-
ність — це абсолютне
право на себе, винят ове
право. Це право в нас ще
не реалізоване. Але сподіваюся, що ми йо-
о реаліз ємо.

Наталія ВІТРЕНКО,
ПСПУ:
— Її немає. Том що не-
залежність починається з
то о, що раїна не прий-
має жодних зобов’язань
від жодних міжнародних

стр т р, я і спрямовані проти її національ-
них інтересів. А У раїна 3 червня 1992 ро
вст пила до Міжнародно о валютно о фон-
д . У раїна свою незалежність зґвалт вала,
віддала на потал МВФ. Я наслідо — е о-
номі а зр йнована, тр дові рес рси де рад -
ють, раїна вимирає.

Оле ЗАРУБІНСЬКИЙ,
Бло Литвина:
— Для мене це поча-

то мо о доросло о жит-
тя. 91-й рі припав на
моє переб вання в ста-
ціонарній аспірант рі і
звершення моєї анди-
датсь ої дисертації. Після цьо о я почав пра-
цювати, і мож с азати, що я працював в не-
залежній державі. Моє доросле життя і є
власне незалежність по- раїнсь и. Чи за-
доволений я цим життям? Задоволений. За-
доволений тим, що У раїна є незалежною,
бодай формально. На жаль, вим шений за-

значити “бодай формально”, бо є д же ба-
ато запитань. Але це, очевидно, тема для
дис сії.

Оле ТЯГНИБОК,
ВО “Свобода”:
— Незалежність по-
раїнсь и це для мене,

по-перше, сподівання на
само о себе. Це є ор-
дість. Це є ідність. Сила,
твердість, міць і, до пев-
ної мірі, це мрії. Том що ба ато чо о з цьо-
о нас елементарно немає. На жаль, мин -
ло 17 ро ів, а реальної незалежності ми не
маємо, рім зовнішніх дея их атриб тів. Ми
не є мо тньою державою, я а може за се-
бе постояти. Останні події — параліч влади,
за острення зовнішньополітичних обста-
вин — це засвідчили

Під от вав Іван РИБАЛКО,
“Хрещати ”

Àñêîëüä ËÎÇÈÍÑÜÊÈÉ: “Êîëèñü íà ä³àñïîðó 
ç Óêðà¿íè äèâèëèñÿ âèíÿòêîâî 
ÿê íà êîðèòî”
Ïðåçèäåíò Ñâ³òîâîãî êîíãðåñó óêðà¿íö³â ââàæàº Óêðà¿íó äåìîêðàòè÷íîþ äåðæàâîþ
Сьо одні Києві розпочи-
нає робот ІХ Світовой
он рес раїнців. До сто-
лиці приїхали представни-
и діаспори з різних раїн
світ . Чим жив ть раїнці
за ордоном, я нас та
наш держав сприйма-
ють світі, "Хрещати "
розповів президент Світо-
во о он рес раїнців
Ас ольд Лозинсь ий.

— ×èì öüîãîð³÷íèé ôîðóì â³ä-
ð³çíÿºòüñÿ â³ä ïîïåðåäíüîãî?

— Ãàäàþ, ãîëîâíà ð³çíèöÿ â òî-
ìó, ùî ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äåñÿ-
òüîõ ðîê³â ìè íàäçâè÷àéíî ãåî-
ãðàô³÷íî ðîçøèðèëè íàøó ñï³â-
ïðàöþ, çîêðåìà íà ñõ³äíó ä³àñïî-
ðó. Ç’ÿâèëèñÿ ãðîìàäè òàì, äå ¿õ
í³êîëè íå áóëî, ñêàæ³ìî, â ²òàë³¿,
Ïîðòóãàë³¿, ²ñïàí³¿. Íèí³ ìè
ïðåäñòàâëÿºìî ³íòåðåñè 20 ì³ëü-
éîí³â óêðà¿íö³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü
ïîçà Óêðà¿íîþ. ²äåòüñÿ ïðî îðãà-
í³çîâàí³ ãðîìàäè, à íå ïîîäèíî-
êèõ îñ³á. Ó öüîìó êîëèøí³é ñâ³-
òîâèé êîíãðåñ â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä
ñüîãîäí³øíüîãî.

— ßê çà ÷àñ âàøîãî ãîëîâóâàí-
íÿ ó Ñâ³òîâîìó êîíãðåñ³ óêðà¿íö³â
çì³íèëîñÿ ñòàâëåííÿ óêðà¿íö³â äî
ä³àñïîðè?

— Òàê³ çì³íè ðîçâèâàþòüñÿ ïî-
â³ëüíî. Êîëèñü íà ä³àñïîðó ç
Óêðà¿íè äèâèëèñÿ âèíÿòêîâî ÿê
íà êîðèòî, íàãîäó âèêîðèñòàòè,
ä³ñòàòè ÿêóñü äîïîìîãó. Íà æàëü,
ìè áóëè ñë³ï³, äóðí³, äîïîìàãàëè
íå íàïðÿìó, à ÷åðåç ì³í³ñòåðñòâà.
Ì³í³ñòðè, çàñòóïíèêè ì³í³ñòð³â
çàáèðàëè âñå ñîá³, äî íàðîäó í³-
÷îãî íå äîõîäèëî. Ñüîãîäí³ ìè
ðîçóìí³ø³. ², ìàáóòü, òîìó, ùî
ìè ïîðîçóìí³øàëè, â Óêðà¿í³
çíà÷íî çì³íèëàñÿ âåðõ³âêà, ç

ÿêîþ ìàºìî ñïðàâó. Ìîæíà ñêà-
çàòè, ùî çà íèí³øíüîãî ïðåçè-
äåíòà íàø³ çâ’ÿçêè º ë³ïø³, í³æ
áóëè â ìèíóëîìó.

— ßê ñòàâëÿòüñÿ äî Óêðà¿íè çà
êîðäîíîì?

— ² ïîçèòèâíî, ³ íåãàòèâíî.
Íåãàòèâè — öå êîðóïö³ÿ â Óêðà-
¿í³ ³ áðàê íàö³îíàëüíîãî çì³ñòó.
Ïîçèòèâíèì º òå, ùî Óêðà¿íà
ñòàëà äåìîêðàòè÷íîþ äåðæàâîþ,
íà â³äì³íó, íàïðèêëàä, â³ä ¿¿ ï³â-
í³÷íî¿ ñóñ³äêè, ÿêà íàñêð³çü àâòî-
ðèòàðíà. Â Óêðà¿í³, ÿê ³ â Àìå-
ðèö³, âèáîðè çàâæäè íå ïðîãíî-
çîâàí³, íå â³äîìî, õòî çðåøòîþ
áóäå íàñòóïíèì ïðåçèäåíòîì. Öå
äîáðå, áî îçíà÷àº, ùî íàðîä îáè-

ðàº ñâîãî ïðåçèäåíòà, ñâîþ Âåð-
õîâíó Ðàäó.

— ßêå âàøå íàéá³ëüøå ðîç÷àðó-
âàííÿ ÿê êåð³âíèêà Ñâ³òîâîãî êîíã-
ðåñó óêðà¿íö³â?

— Çàñèëëÿ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè â
Óêðà¿íè òà êîðóïö³ÿ. Ìè ç ïîäè-
âîì ñïîñòåð³ãàºìî, ùî íàâ³òü
íàéâèùèõ ÷èíîâíèê³â íå êàðà-
þòü çà êîðóïö³þ. Çâ³ñíî, âîíà º
³ â ³íøèõ äåðæàâàõ ñâ³òó. Àëå âàð-
òî çðîçóì³òè, ùî ó êîðóìïîâàíèõ
äåðæàâàõ í³êîëè íå çðîñòàº äîá-
ðîáóò. Òàêèé óðÿä çàâæäè áóäå
áëèæ÷èì äî âåðõ³âêè, à íå äî íà-
ðîäó. Ñàìå òîìó â Óêðà¿í³ ñëà-
áåíüêî ðîçâèâàºòüñÿ ñåðåäí³é
êëàñ, â³ä÷óâàºòüñÿ áðàê ñóñï³ëü-

íî-ãðîìàäñüêîãî ñåêòîðà. Öå, íà
ìîþ äóìêó, ãîëîâí³ ïðîáëåìè
êðà¿íè íà ñüîãîäí³.

— Ùî íàéá³ëüøå âò³øàº?
— Òå, ùî Óêðà¿íà äåìîêðàòè÷-

íà äåðæàâà. Ó öüîìó íåìàº ùî-
íàéìåíøîãî ñóìí³âó. Òóò ìîæíà
áóäü-ùî ãîâîðèòè íå ëèøå ïðî
÷óæîãî ïðåçèäåíòà, à é ïðî óêðà-
¿íñüêîãî. Òóò ÿ ïî÷óâàþñÿ òàê ñà-
ìî, ÿê ³ â áóäü-ÿê³é äåìîêðàòè÷-
í³é êðà¿í³.

Òàêîæ ïîçèòèâîì º òå, ùî
Óêðà¿íîþ çàö³êàâèëèñÿ â ö³ëîìó
ñâ³ò³. Íà íå¿ äèâëÿòüñÿ ÿê íà âàæ-
ëèâîãî ãðàâöÿ. Õîò³ëîñÿ á áà÷è-
òè Óêðà¿íó ÷ëåíîì ÍÀÒÎ òà ªâ-
ðîïåéñüêîãî ñîþçó. Ñüîãîäí³ æ

ò³øèìîñÿ òèì, ùî âîíà ïîñ³äàº
îäíå ç ïåðåäîâèõ ì³ñöü ó çäîáóò-
ò³ ìåäàëåé íà Îë³ìï³àä³ â Ïåê³-
í³. Öå äëÿ âñ³õ óêðà¿íö³â, íåçà-
ëåæíî, äå âîíè æèâóòü — ó Êè-
ºâ³ ÷è â Íüþ-Éîðêó, àáî â Òî-
ðîíòî, º ïðåäìåòîì ãîðäîù³â.

— Îñòàíí³ìè ðîêàìè ç Óêðà¿íè
âè¿õàëî ÷èìàëî ëþäåé. ßê³ îñî-
áëèâîñò³ îñòàííüî¿ õâèë³ åì³ãðàö³¿?

— Ìè íàäçâè÷àéíî çàäîâîëåí³
îñòàííüîþ, ÷åòâåðòîþ, õâèëåþ
åì³ãðàö³¿. Äëÿ ä³àñïîðè öå æèâà
êðîâ. Ó òðàäèö³éíèõ ãðîìàäàõ,
íàïðèêëàä, ó Àìåðèö³ é Êàíàä³,
ö³ ëþäè âêëþ÷èëèñÿ â ñóñï³ëüíå
³ ãðîìàäñüêå æèòòÿ. Îñîáëèâî â
îñâ³ò³. Âîíè ïåðåáðàëè íà ñåáå
îï³êó íàä íàøèìè øêîëàìè, âè-
õîâàííÿì ìîëîä³. Ìîæëèâî, âè
íàâ³òü íåäîîö³íþºòå, íàñê³ëüêè
öÿ õâèëÿ çàðîá³ò÷àí âèñîêî³íòå-
ëåêòóàëüíà. Îñîáëèâ³ñòþ æ íî-
âèõ åì³ãðàíò³â º òå, ùî âîíè íå
º ïîë³òè÷íî íàëàøòîâàí³, ÿê ¿õí³
ïîïåðåäíèêè. Âè¿õàëè íà çàðî-
á³òêè ³ ïåðåäóñ³ì ïðàãíóòü çàðî-
áèòè ãðîø³. Àëå ç ÷àñîì öå ìè-
íàº. Êîëè âîíè ñòàþòü íà íîãè,
çäîáóâàþòü ïåâíèé ³ìì³ãðàö³é-
íèé ñòàòóñ, òîä³ é çàëó÷àþòüñÿ äî
ñóñï³ëüíî-ãðîìàäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.

— Âè î÷îëþºòå Ñâ³òîâèé êîíã-
ðåñ ìàéæå äåñÿòü ðîê³â. ×è ïëà-
íóºòå ï³òè ç ö³º¿ ïîñàäè?

— Ìåíå îáðàëè âïåðøå 1998
ðîêó. Íåâäîâç³ çàê³í÷óºòüñÿ òåð-
ì³í äðóãî¿ êàäåíö³¿, ³ ÿ íå ãîëî-
âóâàòèìó íàäàë³. Íà ïîñàäó ïðå-
çèäåíòà ÑÊÓ âæå º ê³ëüêà êàíäè-
äàò³â. ² öå, ÿê íà ìåíå, äîêàç æè-
âó÷îñò³ íàøî¿ îðãàí³çàö³¿. Íà-
ñòóïíèêè çàâæäè çíàõîäÿòüñÿ,
ÿêùî ñòðóêòóðà æèâà, ïðàöþº é
ðîçâèâàºòüñÿ

Розмовляв Іван РИБАЛКО,
“Хрещати ”
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Óêðà¿íñüê³ îë³ìï³éö³ 
ïåðåâèêîíàëè ïëàí ïî ìåäàëÿõ
×åðãîâó íàãîðîäó ïðèí³ñ áîðåöü Âàñèëü Ôåäîðèøèí
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Перед почат ом літніх
Олімпійсь их і ор Пе іні
ерівництво Національно-
о олімпійсь о о омітет
і Міністерство справах
сім'ї, молоді та спорт
поставило перед збірною
У раїни медальний
план — привезти додом
зі столиці Китаю п'ятнад-
цять на ород, з я их міні-
м м три мають б ти ви-
що о ґат н . До інця
зма ань ще дале о, а в
с арбничці "синьо-жовтої
др жини" вже сімнадцять
на ород, причом п'ять із
них — золоті.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê áðîíçó â ïîíå-
ä³ëîê çàâîþâàâ ã³ìíàñò Îëåê-
ñàíäð Âîðîáéîâ, éîãî ïî÷èí ó
òîé æå äåíü ï³äòðèìàëà ìåòàëü-
íèöÿ äèñêó Îëåíà Àíòîíîâà, ÿêà
â³äïðàâèëà â êðàù³é ñïðîá³ ñíà-
ðÿä íà 62,59 ì ³ çàâîþâàëà áðîí-
çîâó íàãîðîäó. Íà ïîïåðåäí³é
Îë³ìï³àä³ â Àô³íàõ íàøà ëåãêî-
àòëåòêà ïîñ³ëà ï’ÿòå ì³ñöå. ßê
ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” Îëåíà, ¿é
äàëè ìîæëèâ³ñòü ñïîê³éíî ãîòó-
âàòèñÿ äî çìàãàíü ÷îòèðèð³÷÷ÿ,
í³õòî íå âèìàãàâ â³ä ñïîðòñìåí-

êè äóæå âèñîêîãî ðåçóëüòàòó, ³ öå
ïåâíîþ ì³ðîþ äîïîìîãëî âäàëî
âèñòóïèòè ó Ïåê³í³.

Ó÷îðà íà Îë³ìï³àä³ â Ïåê³í³
áóëî ðîç³ãðàíî äâàäöÿòü êîì-
ïëåêò³â íàãîðîä. Ùå ç ñàìîãî
ðàíêó ñòàëî â³äîìî — ÿê ì³í³ìóì

ñð³áëî ä³ñòàíåòüñÿ óêðà¿íñüêîìó
áîðöþ â³ëüíèì ñòèëåì Âàñèëþ
Ôåäîðèøèíó (âàãîâà êàòåãîð³ÿ
äî 60 êã). Íàø ñïîðòñìåí ïåðå-
ì³ã óñ³õ ñâî¿õ ñóïåðíèê³â ³ âèé-
øîâ äî ô³íàëó, äå íà íüîãî ÷å-
êàâ êîëèøí³é ñóïåðíèê — ðîñ³-

ÿíèí Ìàâëåò Áàòèðîâ. Çóñòð³÷
òðèâàëà â ð³âí³é áîðîòüá³, àëå
ðîñ³ÿíèíó, çà äîñèòü ñï³ðíîãî
ñóää³âñòâà, âäàëîñü ì³í³ìàëüíî
ïåðåìîãòè â îáîõ ïåð³îäàõ ³ çäî-
áóòè ÷åìï³îíñüêèé òèòóë.

Ôåäîðèøèí âèÿâèâñÿ íåçàäî-

âîëåíèé çàâîéîâàíîþ ñð³áíîþ
ìåäàëëþ, â³äçíà÷èâøè, ùî ¿õàâ
äî Ïåê³íà çà çîëîòîì. “Äåñü ìå-
í³ íå âèñòà÷èëî âåç³ííÿ, îñîáëè-
âî â äðóãîìó ïåð³îä³. Ùîäî ñóä-
ä³âñòâà, òî äëÿ â³ëüíî¿ áîðîòüáè
öå çàâæäè äóæå íåïðîñòà òåìà,
òîìó íå õîò³ëîñÿ á ãîâîðèòè ïðî
ðîáîòó àðá³òðà ó ìî¿é ñóòè÷ö³ ç
Áàòèðîâèì”,— çàçíà÷èâ óêðà¿í-
ñüêèé áîðåöü.

Çà êðîê â³ä áðîíçîâî¿ ìåäàë³
çóïèíèâñÿ óêðà¿íñüêèé øòàíã³ñò
Àðòåì Óäà÷³í, ÿêèé âèñòóïàº ó
ñóïåðâàæê³é âàç³. Ï³ñëÿ ðèâêà
íàø ñïîðòñìåí ïîñ³äàâ äðóãå ì³ñ-
öå, àëå â ïîøòîâõó âèñòóïèâ íå
çîâñ³ì âäàëî. Â³í ïðîïóñòèâ óïå-
ðåä íå ëèøå íîâîãî îë³ìï³éñüêî-
ãî ÷åìï³îíà, í³ìöÿ Ìàòò³àñà
Øòàéíåðà, ³ ñð³áíîãî ïðèçåðà —
ðîñ³ÿíèíà ªâãåíà ×³ã³øåâà, à é
ëàòâ³éöÿ Â³êòîðñà Ñêåðáàéò³ñà,
ïîñòóïèâøèñü éîìó â ñóì³ ø³ñòü-
ìà ê³ëîãðàìàìè.

Íà 15 ãîäèíó çà êè¿âñüêèì ÷à-
ñîì 19 ñåðïíÿ Óêðà¿íà ó çàë³êó
çäîáóòèõ îë³ìï³éñüêèõ íàãîðîä
ïðîäîâæóº îá³éìàòè äåñÿòå ì³ñ-
öå — 17 ìåäàëåé (5 çîëîòèõ, 4
ñð³áí³ òà 8 áðîíçîâèõ).

Íàéáëèæ÷³ êîíêóðåíòè — çá³ð-
íà ²òàë³¿ — ìàº íà ñâîºìó ðàõóí-
êó 19 íàãîðîä (6, 6, 7). Ïåðøà
òð³éêà ó çàãàëüíîìó çàë³êó ïîêè
ùî çàëèøàºòüñÿ íåçì³ííîþ —
Êèòàé — 72 (41, 14, 17), ÑØÀ —
77 (25, 26, 26) òà Âåëèêîáðèòà-
í³ÿ — 31 (15,8,8)

Ñòîëè÷í³ õîêå¿ñòè çàê³í÷èëè äðóãèé íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèé çá³ð

×åñüêî-Ñëîâàöüêîãî êâàðòåòó 
â “Ñîêîë³” íå áóäå
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Київсь ий хо ейний л б
"Со іл" за інчив чер овий
навчально-трен вальний
збір Словаччині, в рам-
ах я о о взяв часть
традиційном , десятом
Меморіалі Павла Забой-
ни а, і провів дві он-
трольні з стрічі. Рез льта-
ти цих спарин ів не мо-
ж ть не рад вати при-
хильни ів столичної
оманди — три перемо и і
дві нічиї дозволили під-
опічним Оле сандра Се-
анда поверн тися додо-

м добром морі.

Ôëàãìàíà óêðà¿íñüêîãî õîêåþ
äðóãèé ð³ê ïîñï³ëü çàïðîñèëè íà
Ìåìîð³àë Ïàâëà Çàáîéíèêà — â³-
äîìîãî â ìèíóëîìó ãðàâöÿ áðà-
òèñëàâñüêîãî “Ñëîâàíà” ³ çá³ðíî¿
×åõîñëîâà÷÷èíè. Íà ïîïåðåäíüî-
ìó òóðí³ð³ “Ñîê³ë” âèñòóïèâ íå-
âäàëî, ïðîãðàâøè âñ³ òðè ïîºäèí-
êè, ùî äîçâîëèëî êîìàíä³ ëèøå
çà ð³çíèöåþ çàáèòèõ ³ ïðîïóùå-
íèõ øàéá ïîñ³ñòè ïåðåäîñòàííº
ì³ñöå ó ï³äñóìêîâ³é òàáëèö³.

Öüîãî ðîêó âèñòóï “Ñîêîëà”
íà ñëîâàöüêîìó òóðí³ð³, â ÿêîìó
â³í ãðàâ ëèøå ïðîòè ì³ñöåâèõ
êëóá³â, áóâ íàáàãàòî âäàë³øèì —

äî îñòàííüîãî òóðó â³í ïðåòåí-
äóâàâ íà ïåðøå ì³ñöå. Ó ìàò÷³-
â³äêðèòò³ êèÿíè ç³ãðàëè âí³÷èþ
ç “Ìîðòîíîì” — 3:3 (çàêèíóòè-
ìè øàéáàìè ó ñêëàä³ íàøî¿
êîìàíäè â³äçíà÷èëèñÿ Äÿ÷åíêî,
Ñàëüíèêîâ òà Öèðóëü), ïîò³ì
ïåðåìîãëè “Í³òðó” — 4:3 (Ïàñ-
òóõ, Ñàëüíèêîâ, ßêîâåíêî òà
Àâåðê³í) ³, íàðåøò³, â çàêëþ÷íî-
ìó ïîºäèíêó ðîç³éøëèñÿ ìèðíî
ç³ “Çâîëåíîì” — 2:2 (Ãóíüêî òà
Îëåã Áëàãîé). Ó ðåçóëüòàò³ â³ä-
ðàçó òðè êîìàíäè íàáðàëè ïî
òðè î÷êè, àëå çà äîäàòêîâèìè
ïîêàçíèêàìè ïåðåìîæöåì Ìå-
ìîð³àëó Ïàâëà Çàáîéíèêà ñòàëà
“Í³òðà”, äðóãå ì³ñöå ïîñ³â “Ñî-
ê³ë”, òðåò³ì ô³í³øóâàâ ïîëü-
ñüêèé “Òèõ³”.

Äî çàê³í÷åííÿ íàâ÷àëüíî-òðåíó-
âàëüíîãî çáîðó â Ñëîâà÷÷èí³ “Ñî-
ê³ë” ç³ãðàâ äâà êîíòðîëüíèõ ïî-
ºäèíêè, â ÿêèõ âïåâíåíî ïåðåì³ã.

Ñïî÷àòêó áóëî äåêëàñîâàíî êëóá 1-
ãî äèâ³ç³îíó “Ïð³ºâ³äçà” — 6:0 (Äÿ-
÷åíêî — 2, Ðîìàí Áëàãîé, Àëåê-
ñþê, Øàôôåð òà Âàë÷àê), à ïîò³ì

êèÿíè ïîêëàëè íà ëîïàòêè ïðåä-
ñòàâíèêà ñëîâàöüêî¿ åêñòðà-ë³ãè
“Áàíñüêó Áèñòðèöþ” — 4:1 (Äÿ-
÷åíêî — 2, ßêîâåíêî òà Ñðþáêî)

З залізних тис ів росіянина Мавлета Батирова раїнсь ий борець Василь Федоришин (лівор ч) вирватись не змі

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñëîâàöüêîãî çáîðó ãîëîâíèé òðåíåð êè¿âñüêîãî “Ñîêîëà”
â³äïîâ³â íà çàïèòàííÿ êîðåñïîíäåíòà “Õðåùàòèêà”

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

— В цілом я задоволений підс м ами цьо о збо-
р ,— розповідає Оле сандр Се анд.— Команда меш-
ала й трен валася в омфортних мовах, за що ми
дя ємо ор анізаторам. У рам ах Меморіал Забой-
ни а ми провели спарин и з сильними словаць ими
л бами е стра-лі и, я і дали привід для розд мів.
Хотілося б зі рати ще іль а поєдин ів із л бами та-
о о висо о о рівня, і ми обов’яз ово про це пот р-
б ємося наст пно о раз .

— У онтрольном поєдин з “Прієвідзою” в
с ладі “Со ола” на лід виходили ле іонери з
дально о зар біжжя — чесь і форварди Іржі Га-
ше , Патрі Валча , Адам Шафера, а та ож їх-
ній словаць ий оле а за ампл а Анджей Недо-
рост. Чи є шанс цих хо еїстів продовжити а-
р’єр в раїнсь ом л бі?
— Ні, після матч з “Прієвідзою” ці равці відб ли з

табор оманди. В цій сит ації все д же просто — ми
прийшли до виснов , що ви онавці, я і знаходили-
ся на пере ляді, не сильніші за хо еїстів із трьох пер-
ших лано “Со ола”, а тримати доро их іноземців
четвертій трійці порах вали не доцільним.

— Компле тація оманди на цьом за інчила-
ся?
— “Со іл” найближчим часом мож ть поповнити ще
іль а хо еїстів. Зо рема, вже в онтрольних поєдин-
ах із жлобинсь им “Метал р ом” на лід мож ть ви-

йти три сильних російсь их форварда, я их підш ав
наш енеральний менеджер В’ячеслав Завальню .

— С іль и спарин ів заплановано до почат
сезон Вищої лі и чемпіонат Росії?
— Ми зі раємо чотири матчі зі жлобинсь им “Ме-

тал р ом” 23—24 серпня на виїзді і 28—29 серпня
Льодовій арені броварсь о о ТРЦ “Термінал”. Нареш-
ті на почат вересня візьмемо часть традиційно-
м т рнірі в російсь ом Бєл ороді.

— Прихильни ів “Со ола” ці авить болюче пи-
тання: де оманда проводитиме з стрічі чемпіо-
нат Росії?
— На жаль, нам та і не вдалося домовитися з е-

рівництвом Палац спорт , я е через завантаженість
арени вистав ами, онцертами, ярмар ами, іншими
заходами не зможе надати лід для проведення мат-
чів. До інця ро , а саме вересні, жовтні та листо-
паді ми ратимемо Льодові арені ТРЦ “Термінал”, а
в Палаці спорт прийматимемо лише ХК “Бєл ород”
(22—23 р дня) і ст пінсь ий “Капітан” (26—27 р д-
ня).

— Я е завдання на сезон поставило перед
омандою ерівництво ХК “Со іл”?
— За підс м ами ре лярно о чемпіонат Росії, ввій-

ти до першої четвір и, а та ож пройти щонайменше
перший ра нд плей-оф.

Наставни "Со ола" Оле сандр
Се анд задоволений роботою
підопічних міжсезонні
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ
Члени робочої групи:Про забезпечення 

відповідних умов 
для підготовки та проведення 

у місті Києві 
параду військ на честь 

17�ї річниці 
незалежності України

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 900 від 1 липня 2008 року

На виконання Указу Президента України від 20.06.2008 № 576/2008 “Про відзначення 17�ї річниці не�
залежності України” та наказу Міністра оборони України “Про підготовку та проведення урочистостей, при�
свячених 17�й річниці незалежності України” з метою забезпечення відповідних умов для підготовки та
проведення параду військ у столиці України — місті Києві з нагоди 17�ої річниці проголошення 24 серпня
1991 року незалежності України:

1. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ãîëóá÷åíêó
À. Ê. çàáåçïå÷èòè ñïðèÿííÿ Öåíòðàëüíîìó
óïðàâë³ííþ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ïðàâîïîðÿäêó
ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ â ï³äãîòîâ-
ö³ îñîáîâîãî ñêëàäó â³éñüê çã³äíî ç ïàðàäíèì
ðîçðàõóíêîì 19, 21 ñåðïíÿ ç 18.00 äî 23.00,
ðåçåðâíå òðåíóâàííÿ 22 ñåðïíÿ ç 18.00 äî
23.00 òà ïðîâåäåíí³ ïàðàäó íà âóë. Õðåùàòèê
24 ñåðïíÿ ç 07.00 äî 12.00.

2. Äëÿ âñåá³÷íîãî îïðàöþâàííÿ ïèòàíü, ïî-
â’ÿçàíèõ ç çàáåçïå÷åííÿì â³äïîâ³äíèõ óìîâ
äëÿ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ ó ì. Êèºâ³ ïà-
ðàäó â³éñüê íà ÷åñòü 17-¿ ð³÷íèö³ íåçàëåæíî-
ñò³ Óêðà¿íè, íåäîïóùåííÿ âèíèêíåííÿ íàä-
çâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ïðè ïðîâåäåíí³ çàõîä³â ç
âèêîðèñòàííÿì âàæêî¿ òåõí³êè íà âóëèö³ Õðå-
ùàòèê ñòâîðèòè ðîáî÷ó ãðóïó ó ñêëàä³ çã³äíî
ç äîäàòêîì.

3. Äîçâîëèòè ãîëîâ³ ðîáî÷î¿ ãðóïè ïðè íå-
îáõ³äíîñò³ çàëó÷àòè äî ðîáîòè ôàõ³âö³â ²í-
ñòèòóò³â, ï³äïðèºìñòâ òà óñòàíîâ íåçàëåæíî
â³ä ¿õ â³äîì÷î¿ íàëåæíîñò³.

4. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà-
¿íè â ì. Êèºâ³ çàêðèòè ðóõ òðàíñïîðòó ïî âóë.
Õðåùàòèê, çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ, çàáåçïå÷èòè îõîðîíó ãðîìàäñüêî-
ãî ïîðÿäêó ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ
ïàðàäó, àðòèëåð³éñüêîãî ñàëþòó òà ñâÿòêîâî-
ãî ôåºðâåðêó.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà-
áåçïå÷èòè âíåñåííÿ çì³í â ðîáîòó ì³ñüêîãî
ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó çàãàëüíîãî êîðèñ-
òóâàííÿ, çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ.

6. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü íàäçâè-
÷àéíèõ ñèòóàö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îðãàí³çóâàòè âçàºìîä³þ òà
óïðàâë³ííÿ ñèë ³ çàñîá³â îïåðàòèâíîãî ðåàãó-
âàííÿ íà ìîæëèâå âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é.

7. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ÷åð-
ãóâàííÿ êàðåò øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè
ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ ïàðàäó, à
òàêîæ àðòèëåð³éñüêîãî ñàëþòó ³ ñâÿòêîâîãî
ôåºðâåðêó.

8. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿âàâòî-
äîð” ïðîâåñòè ðåãëàìåíòí³ ðîáîòè òà çàáåç-
ïå÷èòè ï³äãîòîâêó ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè, îðãàí³-
çóâàòè îáñòåæåííÿ ñòàíó ïîëîòíèùà Äåðæàâ-
íîãî ïðàïîðó Óêðà¿íè ³ ôëàãøòîêó, ïðè íå-
îáõ³äíîñò³ çàì³íèòè éîãî, à òàêîæ çàáåçïå÷è-
òè îñâ³òëåííÿ òà âêëþ÷åííÿ êîìïðåñîð³â
ôëàãøòîêó ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ
ïàðàäó.

9. Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ô³ë³¿ ÂÀÒ “Óêðòåëå-
êîì” çàáåçïå÷èòè îçâó÷åííÿ âóëèö³ Õðåùà-
òèê ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ ïàðà-
äó.

10. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Êè¿âñïåöòðàíñ” âñòàíîâèòè á³îòóàëåòè ïî-
áëèçó ì³ñöü øèêóâàííÿ ïàðàäíèõ ðîçðàõóí-
ê³â.

11. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü âçàº-
ìîä³¿ ç çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà çâ’ÿç-
ê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íôîðìóâàòè íàñåëåí-
íÿ ì³ñòà ïðî õ³ä ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ ïà-
ðàäó â³éñüê íà âóëèö³ Õðåùàòèê.

12. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ.

13. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Від 01.07.2008 № 900

СКЛАД 
робочої групи 

для всебічного опрацювання питань, 
пов’язаних з забезпеченням відповідних умов

для підготовки та проведення 
у м. Києві параду військ 

на честь 17�ї річниці незалежності України, 
недопущення виникнення надзвичайних ситуацій 

при проведенні заходів 
з використанням важкої техніки 

на вулиці Хрещатик

ГОЛУБЧЕНКО
Анатолій Костянтинович

- перший заст пни олови Київсь ої
місь ої державної адміністрації — о-
лова робочої р пи

ГОЛОВАЧ
Володимир Володимирович

- заст пни олови Київсь ої місь ої
державної адміністрації — заст пни
олови робочої р пи

БІЛЕЦЬКА
Світлана Казимирівна - заст пни оловно о лі аря Київсь ої місь ої санітарно-

епідеміоло ічної станції

БОГДАНОВИЧ
Ми ола Іванович

- заст пни олови правління ВАТ “Київспецтранс”

БИЧКОВ В’ячеслав
Володимирович

- перший заст пни начальни а Головно о правління
охорони здоров’я та медично о забезпечення ви онав-
чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації)

ВОРОБЙОВ Володимир
Владиславович

- дире тор інстит т “Київдормістпрое т”

ГЕРЛЯНЦ
Ми ола О сентійович

- перший заст пни дире тора департамент е спл ата-
ції ВАТ “А ціонерна омпанія “Київводо анал”

ГОВОРУХА
Федір Анатолійович

- заст пни начальни а правління безпе и дорожньо о
р х Головно о правління Війсь ової сл жби правопо-
ряд Збройних сил У раїни, пол овни (за з одою)

ГОНЧАРУК
Ві тор Оле сандрович

- начальни Головно о правління з питань вн трішньої
політи и ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації)

ЄРМОЛКО Володимир
Вячеславович

- начальни відділ Управління державної охорони У ра-
їни (за з одою)

ЗЕЛЬ
Володимир Іванович

- оловний інженер КП “Київсь ий метрополітен”

ІВАСЕНКО
Михайло Ми олайович

- заст пни начальни а правління взаємодії з с дами,
правоохоронними ор анами та ор анами юстиції — на-
чальни відділ з питань правоохоронної роботи ви о-
навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації)

КАБАН
Ілля Іванович

- начальни штаб — перший заст пни начальни а Цен-
трально о правління Війсь ової сл жби правопоряд по
м. Києв І Київсь ій області, пол овни (за з одою)

КАНАРСЬКА
Наталя Володимирівна

- дире тор СВП “Енер озб т Київенер о”

КОРОЛЮК
Оле сандр Іванович

- перший заст пни олови Подільсь ої районної м. Ки-
єві державної адміністрації

КРОПИВНИЦЬКИЙ
Віталій Станіславович

- заст пни начальни а Головно о правління МНС У ра-
їни в м. Києві, пол овни сл жби цивільно о захист (за
з одою)

КУЦЕНКО
Оле сандр Михайлович

- заст пни дире тора ом нально о підприємства еле -
тромереж зовнішньо о освітлення м. Києва “Київмісь -
світло”

ЛУКАШ
В’ячеслав Іванович

- начальни відділення Управління державної охорони
У раїни (за з одою)

МАРЧЕНКО
Ми ола Сер ійович

- дире тор Інстит т “Київінжпрое т”

МАТВІЄНКО
Петро Ми олайович

- перший заст пни олови Печерсь ої районної м. Ки-
єві державної адміністрації

МЕЛЬНИЧЕНКО
Василь Гри орович

- оловний інженер ом нальної орпорації “Київавтодор”

МОРОЗ
Оле сандр Семенович

- заст пни начальни а Головно о фінансово о правлін-
ня ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

НАЙДИЧ
Ми ола Васильович

- заст пни начальни а Головно о правління Сл жби
безпе и У раїни в м. Києві та Київсь ій області, пол ов-
ни (за з одою)

НЕЗНАЛ
Оле сандр Гри орович

- перший заст пни олови Голосіївсь ої районної м.
Києві державної адміністрації

ОШОВСЬКИЙ
Віталій Іванович

- заст пни начальни а Головно о правління МВС У ра-
їни в м. Києві, пол овни міліції (за з одою)

ПРИСЯЖНЮК
Василь Федорович

- начальни Головно о правління містоб д вання, архі-
те т ри та дизайн місь о о середовища ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації)

ПШЕНИЧНИЙ
Віталій Ни ифорович

- начальни Головно о правління з питань надзвичайних
сит ацій ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації)

РИЖЕНКО
Юрій Ми олайович

- перший заст пни олови Шевчен івсь ої районної м.
Києві державної адміністрації

СЛОБОДЯНИК
Ві тор Петрович

- начальни відділ б дівельних онстр цій
ДП “Прое тний інстит т “У рметрот нельпрое т”

СОБОРА
Анатолій Іванович

- начальни ло істи и С хоп тних війсь — заст пни
оманд вача С хоп тних війсь Збройних сил У раїни,
енерал-лейтенант (за з одою)

ТКАЧЕНКО
Юрій Михайлович

- помічни начальни а Управління захист національної
державності Головно о правління Сл жби безпе и У ра-
їни в м. Києві та Київсь ій області, пол овни (за з одою)

ТОПАЛ
Оле сандр Михайлович

- дире тор філіал “Кабельні мережі”

ШПИЛЬОВИЙ
Іван Федорович

- начальни Головно о правління транспорт ви онавчо-
о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації)

ЧУВІКІН Михайло
Костянтинович

- заст пни начальни а Головно о правління охорони
льт рної спадщини ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Заст пни олови — ерівни апарат Б. Стичинсь ий
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Голосіївсь�ий� районний� с�д�

м.�Києва ви�ли�ає�Шрамова�Ма�си-

ма�Ві�торовича,�я�ий�проживає�за�ад-

ресою:�Чер�ась�а�обл.,�Звени�ород-

сь�ий�р-н,�м.�Ват тіне,�в л.�Мир ,�5,

�в.� 7,� в� я�ості� відповідача� в� с дове

засідання�по�справі�за�позовом�АКІБ

“У�рСиббан�”�до�Шрамова�М.В.�про

стя�нення� бор� ,� що� відб деться

20.10.2008�ро� �о�10.00,�в�приміщен-

ні� 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 �да-

т �с д�роз�лядатиме�справ �без�йо-

�о� часті.�

С ддя�А.�Нова�

Голосіївсь�ий� районний� с�д�

м.�Києва ви�ли�ає�С слов �Людмил 

Оле�сіївн ,�С слова�Сер�ія�Ми�олайо-

вича,�С слов �Наталію�Ми�олаївн � в

я�ості�відповідачів�в�с дове�засідання

по� цивільній� справі� за� позовом� КП

“Спецжитлофонд”�до�С слової�Л.О.,

С слова�С.М.,�С слової�Н.М.�про�стя�-

нення�забор�ованості,��що�відб деть-

ся� в� приміщенні� с д � за� адресою:

03127,�м.�Київ,�в л.�Пол�овни�а�Поте-

хіна,�14-а,��аб.�1�27.08.2008�р.�о�09.30.

В�разі�Вашої�неяв�и�на�в�азане�с до-

ве�засідання�с д�роз�лядатиме�спра-

в �без�вашої� часті.

С ддя�Іванен�о�Ю.Г.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

ви�ли�ає�відповідача�Абд�Аль�Азіз�Мо�бель�Са-

міра,�я�ий�проживає�в�м.�Києві,�б-р�Кольцова,

22,��в.�157,�в�с дове�засідання�на�10.09.2008

р.�о�11.30� �справі�за�позовом�Зеленої�Галини

Марі�янівни�до�Абд�Аль�Азіз�Мо�бель�Саміра,

3-ті�особи:�Мо�бель�Юлія�Василівна,�Зелений

Вадим�Васильович�та�ВГІРФО�Святошинсь�о-

�о�РУ�ГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві�про�визнання

особи�та�ою,�що�втратила�право��орист ван-

ня�житловою�площею,�я�е�відб деться�в�при-

міщені�с д �за�адресою�м.�Київ�в л.�Я� ба�Ко-

ласа,�27-а,��аб.�2.

С ддя�О.В.�Бондарен�о

Печерсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

(м.�Київ,�в л.�Хрещати�,�42-а,��аб.24)�повідом-

ляє,�що�справа�за�позовом�Ро�ової�Світлани

Валентинівни�до�Іванен�а�Єв�енія�Оле�сандро-

вича,�КП�“Печерсь�а�брама”�про�відш�од ван-

ня�матеріальної�і�моральної�ш�оди�призначе-

на�до�роз�ляд �на�08.09.2008�р.�о�12.00.�В�ра-

зі�неяв�и�в�с дове�засідання�Іванен�а�Єв�енія

Оле�сандровича,�я�ий�проживає�за�адресою:

м.�Київ,�пров.�Щорса,�б д.�5,��в.�41,�м.�Київ,

в л.�Червонот�аць�а,�б д.�17,��в.�6,�справа�б -

де�роз�лян та� за�йо�о�відс тності� відповідно

до�ст.169�ЦПК�У�раїни.

С ддя�Остапч ��Т.В.

Деснянсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

ви�ли�ає�в�с дове�засідання�02.10.08�р.�о

14.30� Петров � Валентин � Гри�орівн � в

я�ості� відповідача� по� справі� за� позовом

Ізмайлової� Л.О.� про� визнання� шлюб 

недійсним.� Адреса� с д :� м.� Київ,� пр.

Мая�овсь�о�о,�5-в,��аб.�11.

С ддя�А.�М.�Андрієн�о

ПІІ�“Ма�Дональдз�Ю�рейн�Лтд”
повідомляє�про�наміри�щодо�отримання�дозвол��на�ви�иди�забр�днюючих

речовин�в�атмосферне�повітря�для�мережі�ресторанів�швід�о�о�при�от�вання

страв,�я�і�розташовані�в�м.�Києві.

Вид�е�ономічної�діяльності -�ресторани�швид�о�о�при�от вання�їжі.�В�атмосфер-

не�повітря�ви�идаються�в�основном �наст пні�забр днюючі�речовини:�пари�масла

соняшни�ово�о,�а�ролеїн,�натрію��арбонат�і��ідро�сид,�азот �діо�сид,�в �лецю�о�-

сид�та�інші.�Аналіз�розрах н� �забр днення�свідчить�про�те,�що�перевищень�вста-

новлених�ГДК�на�межі�майданчи�ів�по�всіх�ін�редієнтах�не�виявлено.

За важення�та�пропозиції�щодо�намірів�ПІІ “Ма�Дональдз�Ю�рейн�Лтд”�надси-

лати�в�місячний�термін�до�Київсь�ої�державної�адміністрації�м.Києва�—�Ви�онав-

чо�о� ор�ан � Київсь�ої� місь�ої� ради� —� Управління� охорони� нав�олишньо�о�

природно�о� середовища� за� адресою:� 03680,� м.Київ,� в л.� Де�тярівсь�а,� 31,�

телефа�с:�(044)�483-35-96

Адреси�майданчи�ів�мережі�ресторанів�швид�о�о�при�от�вання:

Майданчи��№1,�м.Київ.�Подільсь�ий�район,�в л.�Виш�ородсь�а.�ЗЗА;�

Майданчи��№2,�м.Київ,�Оболонсь�ий�район,�просп.�Мос�овсь�ий,�12А;�

Майданчи��№3,�м.Київ,�Деснянсь�ий�район,�в л.�Драйзера,�4;�

Майданчи��№4,�м.Київ,�Шевчен�івсь�ий�район,�в л.�Хрещати�,�19А;�

Майданчи��№5,�м.Київ,�Дарниць�ий�район,�просп.�Бажана,�3;�

Майданчи��№6,�м.Київ,�Дарниць�ий�район,�в л.�Гриш�а,�7;�

Майданчи��№7,�м.Київ,�Голосіївсь�ий�район,�Мос�овсь�а�площа,�1/3;�

Майданчи��№8,�м.Київ,�Солом'янсь�ий�район,�Севастопольсь�а�площа,�1;�

Майданчи��№9,�м.Київ,�Дніпровсь�ий�район,�в л.�М.Рас�ової,�1;�

Майданчи��№10,�м.Київ,�Шевчен�івсь�ий�район,�в л.�Мельни�ова,�3;�

Майданчи��№11.�м.Київ,�Шевчен�івсь�ий�район,�в л.�Борща�івсь�а,�2;�

Майданчи��№12,�м.Київ,�Шевчен�івсь�ий�район.�Боричів� звіз,�10;�

Майданчи��№13,�м.Київ,�Шевчен�івсь�ий�район,�Приво�зальна�площа,�2;�

Майданчи��№14,�м.Київ,�Оболонсь�ий�район,�просп.�Оболонсь�ий,�26;�

Майданчи��№15,�м.Київ,�Дніпровсь�ий�район,�в л.�Га�аріна,�2А;�

Майданчи��№16,�м.Київ,�Шевчен�івсь�ий�район,�в л.�Софіївсь�а,�1/2�;�

Майданчи��№17,�м.Київ,�Шевчен�івсь�ий�район,�Майдан�незалежності,

Підземний�простір�№�І;�

Майданчи��№18,�м.Київ,�Шевчен�івсь�ий�район,�в л.Б.Хмельмиць�о�о.�40/25;�

Майданчи��№19,�м.Київ,�Печерсь�ий�район,�б л.Лесі�У�раїн�и,�26;�

Майданчи��№20,�м.Київ,�Дніпровсь�ий�район,�пр-т�Броварсь�ий,�27;�

Майданчи��№21,�м.Київ,�Оболонсь�ий�район,�в л.�Л �ова,�12;�

Майданчи��№22,�м.Київ,�Шевчен�івсь�ий�район,�в л.�Вели�а�Василь�івсь�а,�22.

Головне��правління���льт�ри�і�мистецтв�

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

о�олош�є��он��рс�на�посад���оловно�о�спеціаліста�відділ��з

питань� роботи� м�зеїв,� бібліоте�,� архів�� та� міжнародно-

��льт�рних�зв'яз�ів�(стро�овий�до�овір).

Вимо�и: вища�освіта�відповідно�о�професійно�о�спрям вання�за

освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�ма�істра,�спеціаліста,�стаж�роботи

1�рі��на�посаді�провідно�о�спеціаліста�або�стаж�роботи�за�фахом�не

менше�3-х�ро�ів.

До� менти� приймаються� протя�ом�місяця� за� адресою:�м.Київ-

01004,�б льв.�Т.Г.Шевчен�а,�3.

Довід�и�за�тел.�279-52-82,�279-72-51.

О�олошення�про�ви�ли��до�с�д�

в�поряд� �ч.�9�ст.�74�ЦПК�У�раїни

 �я�ості�відповідача

Гомонова�Жанна�Єв�енівна

01042,�м.�Київ,�в�л.�Івана�К�дрі,�10,��в.�16.

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

відповідача�  � цивільній� справі�№�2-1896/08� за� позовом�За�рито�о� а�ціонерно�о

товариства� �омерційно�о� бан� � “ПриватБан�”� до� Гомонової�Жанни�Єв�енівни� про

стя�нення�забор�ованості,�я�е�відб деться�21�серпня�2008�ро� �о�10.00�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�неповідомлення�с д �про�причини�неяв�и

справ �б де�роз�лян то�за�вашої�відс тності�на�підставі�наявних�даних.

С ддя�Козлов�Р.Ю.

За�рите�а�ціонерне�товариство�

“АЛЬФА-БАНК”
повідомляє�про�проведення�позачер�ових�За�альних�зборів

а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться�14�жовтня�2008�ро���о�14.30

за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Десятинна,�4/6.

Порядо��денний�за�альних�зборів�а�ціонерів�ЗАТ

“АЛЬФА-БАНК”

1)� Внесення� змін� до� Стат т � ЗАТ� “АЛЬФА� -� БАНК”�шляхом

ви�ладення�йо�о�в�новій�реда�ції.

Реєстрація� �часни�ів� зборів� б�де� здійснюватися� 14�жовтня

2008�ро���з�14.10�до�14.30���приміщенні�ЗАТ�“АЛЬФА-БАНК”.

А�ціонерам� для� реєстрації� необхідно� мати� до��мент,� що

засвідч�є�особ�,�належним�чином�оформлен��довіреність�(для

представни�ів�а�ціонерів).

До��ва�и�а�ціонерів
За�рито�о�а�ціонерно�о�товариства

“А�ціонерна�страхова��омпанія”�“ІнтерТрансПоліс”

(�од�ЄДРПОУ:�31451838;�місцезнаходження:�м.�Київ,�в�л.�Володимирсь�а,�69)

Правління�ЗАТ� АСК� “ІнтерТрансПоліс”� повідомляє� про� доповнення

поряд� � денно�о� позачер�ових�За�альних� зборів� а�ціонерів� ЗАТ� АСК

“ІнтерТрансПоліс”,� я�і� відб д ться� 05� вересня� 2008� ро� � о� 12.00�

за�адресою:�м.�Київ,�в л.�Гри�орія�С�овороди,�21/16,�наст пним�питанням:

7.� Від�ли�ання� та� обрання� членів� Ревізійної� �омісії� ЗАТ� АСК

“ІнтерТрансПоліс”.

О�олошення�про�ви�ли��позивача
до�с д �в�поряд� �ч.9�ст.�74�ЦПК�У�раїни

Баранова�Сер�ія�Сер�ійовича

07300,�с.�Нові�Петрівці,�в�л.�Виш�ородсь�а,�85,�Виш�ородсь�о�о�район��Київсь�ої�області

Апеляційний�с�д�м.�Києва ви�ли�ає�вас� �с дове�засідання� �справі�№�22-6291�за�апеля-

ційною�с�ар�аю�Камінсь�ої�Любові�Петрівни�на�рішення�Оболонсь�о�о�районно�о�с д �м.�Києва

від�15�травня�2008�ро� �в�справі�за�позовом�Баранова�Сер�ія�Сер�ійовича�до�Камінсь�ої�Любові

Петрівни,�Коцюба�Інни�Ві�торівни�про�визнання�до�овор �дар вання�недійсним,�третя�особа:�Но-

вопетрівсь�а�сільсь�а�рада�Виш�ородсь�о�о�район ,�Київсь�ої�області,�призначене�на�04.09.2008

р.�о�14.45,�відб деться�за�адресою:�м.�Київ,�Солом'янсь�а�пл.�2-а,�с ддя�Диба�В.Г.�

Ви�зобов'язані�повідомити�про�причини�неяв�и.�Роз'яснюємо,�що� �разі�неяв�и�за�ви�ли�ом�с -

д �або�неповідомлення�с д �про�причини�неяв�и�або�визнання�с дом�причин�неяв�и�неповажними,

справ �б де�вирішено�с дом�за�вашої�відс тністності�на�підставі�наявних�даних�та�до�азів.

Додат�ово�роз'яснюємо,�що�відповідно�до�ч.�9�ст.�74�ЦПК�У�раїни�з�оп блі� ванням�о�оло-

шення�про�ви�ли��відповідач�вважається�повідомленим�про�час�та�місце�роз�ляд �справи.

С ддя�Диба�В.Г.

В� провадженні� Ірпінсь�о�о� місь�о�о� с�д� знаходиться� цивільна� справа�

№�2-1296/08�за�позовом�Кр пи�Ганни�Іванівни�до�ТОЗ�“Валео�фарм”,�Степанен�о

Валентини�Ві�торівни,�Степанен�о�Алли�Петрівни�про�стя�нення�заробітної�плати,

не�виплаченої�при�звільненні�працівни�а,�та�видач �тр дової��ниж�и.

Роз�ляд�справи�призначено�на�20�серпня�2008�ро� �на�09.00�в�приміщенні

Ірпінсь�о�о�місь�о�о�с д �за�адресою:�м.�Ірпінь,�в л.�Мінеральна,�7.�С д�ви�ли�ає

в�с дове�засідання�відповідачів�для� часті�в�справі.�В�разі�неяв�и�справа�б де

роз�лян та�за�їх�відс тності.

С ддя�О.М.�Р днічен�о

О�р�жний�адміністративний�с�д�міста�Києва ви�ли�ає�Петрова�Ми�ол �Дмитровича,

Костен�а�Валерія�Ми�олайовича�я��третіх�осіб�по�адміністративній�справі�№�12/366�за�позо-

вом�Гринь�а�Валерія�Харитоновича�до�Заст �нянсь�ої�сільсь�ої�ради�Василь�івсь�о�о�район 

Київсь�ої�області,�Василь�івсь�о�о�районно�о�відділ �земельних�рес рсів,�треті�особи�Петров

Ми�ола�Дмитрович,�Костен�о�Валерій�Ми�олайович,� �с дове�засідання,�я�е�відб деться�26

вересня�2008�ро� �о�14.30.�Останнє�відоме�місце�проживання�Петрова�Ми�оли�Дмитровича:

м.�Київ,�в л.�Рев ць�о�о,�4,��в.96.�Останнє�відоме�місце�проживання�Костен�а�Валерія�Ми�о-

лайовича:�м.�Київ,�проспе�т�40-річчя�Жовтня,�11,��в.�32.�При�собі�необхідно�мати�паспорт.

Треті�особи�мають�право�подавати�до�с д �до�ази.�Адреса�с д �:�м.Київ,�в л.�Десятинна,�4/6.

С ддя�Ю.І.�Цвір� н

Кольороподіл�А2�(формат�660х560�мм)

01034, Київ, в л.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».

Тел.:�235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі�види�додр��арсь�их�робіт.
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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 2156
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Òâîðè 
ç àâòîðñüêèõ ðóê
Ó Êèºâ³ òðèâàº êíèæêîâà âèñòàâêà-ÿðìàðîê

Á³ëÿ êíèæêîâèõ ñòåíä³â ïðî-
âîäÿòü ÷èñëåíí³ ïðåçåíòàö³¿
êíèæêîâèõ íîâèíîê, çóñòð³÷³ ç
àâòîðàìè, àâòîðãàô-ñåñ³¿. Çîê-
ðåìà, â÷îðà á³ëÿ ì³ñöÿ äèñëîêà-
ö³¿ ñòîëè÷íîãî âèäàâíèöòâà “Ï³-
ðàì³äà” æóðíàë³ñò ãàçåòè “Âå-
÷³ðí³é Êè¿â” Þð³é Ðóäíèöüêèé
ðîçïîâ³äàâ ïðî ñâîþ ³ñòîðè÷íó
ðîçâ³äêó “²ºðåì³ÿ Âèøíåâåöü-
êèé: ñïðîáà ðåàá³ë³òàö³¿”. Àâòîð
çà îñâ³òîþ ë³íãâ³ñò, ïðàöþâàâ
íàä òâîðîì 10 ðîê³â, çáèðàþ÷è
ìàòåð³àëè â àðõ³âàõ ³ á³áë³îòå-
êàõ. Â³í çðîáèâ ñïðîáó äàòè
îö³íêó ³ñòîðè÷íèì ïîä³ÿì òà
çì³íèòè äóìêó ïðî öþ çíåñëàâ-
ëåíó é íåîäíîçíà÷íó ïîñòàòü,
ãîëîâíîãî âîðîãà Áîãäàíà
Õìåëüíèöüêîãî ó âèçâîëüí³é
â³éí³ 1648 ðîêó.

Âèäàâíèöòâî “Ãðàí³ Ò” ó “Êîá-

çàðñüê³é ñâ³òëèö³” îçíàéîìèëî ç³
ñâî¿ìè êóëüòóðîëîã³÷íèìè ïðîåê-
òàìè. Äî ñëîâà, äâà ç íèõ ó ïåð-
øèé æå äåíü âèñòàâêè îòðèìàëè
äèïëîìè êîíêóðñó “Êðàùà êíè-
ãà Óêðà¿íè”, çàñíîâàíîãî Äåð-
æàâíèì êîì³òåòîì òåëåáà÷åííÿ ³
ðàä³îìîâëåííÿ. “Ïåòåðáóðãñêèå
ïîâåñòè” Ìèêîëè Ãîãîëÿ âèçíà-
íî “Êðàùîþ êíèãîþ Óêðà¿íè”, à
äèïëîì ² ñòóïåíÿ ó íîì³íàö³¿
“Àðò-êíèæêà” îòðèìàëî âèäàííÿ
“Ãîðîäåöüêèé. Âèêëèê áóä³âíè-
÷îãî”.

Çà ó÷àñòþ ²âàíà Äåðäè âèäàâ-
íè÷èé ä³ì “Áóêðåò” âëàøòóâàâ
ñï³âàíó ïðåçåíòàö³þ çá³ðêè ïî-
åç³é Òàìàðè Ñåâåðíþê “Çà çíà-
êîì ÷àñó”. Àâòîãðàô-ñåñ³¿ ïðîâå-
ëè ïèñüìåííèö³ ²ðåí Ðîçäîáóäü-
êî, Êàòåðèíà Êîâáèê, Ç³ðêà Ìåí-
çàòþê, à òàêîæ àâòîð ïîâ³ñò³ “¯¿

ò³ëî ïàõëî çèìîâèìè ÿáëóêàìè”
Îëåêñàíäð Æîâíà.

Á³ëÿ ñòåíäó Ðîñ³¿ â³äáóëèñÿ ïî-
åòè÷í³ ÷èòàííÿ çà ó÷àñòþ Îëåãà
×óõîíöåâà, Òèìóðà Ê³á³ðîâà,
Ìàêñèìà Àìåë³íà, Êèðèëà Êî-
âàëüäæ³, à òàêîæ êðóãëèé ñò³ë íà
òåìó “Ñó÷àñíà ìîëîäà ë³òåðàòó-
ðà” ³ âå÷³ð ïîåç³¿.

Öåíòðàëüíèìè ïîä³ÿìè îñòàí-
í³õ äí³â âèñòàâêè ìàþòü ñòàòè
ïðåçåíòàö³ÿ ÷îòèðèòîìíîãî âè-
äàííÿ “Âåëèêèé ãîëîä â Óêðà¿í³
1932—1933 ðîê³â”, óïîðÿäêîâà-
íèõ Äæåéìñîì Ìåéñîì ìàòåð³-
àë³â Êîíãðåñîâî-ïðåçèäåíòñüêî¿
êîì³ñ³¿ ÑØÀ, à òàêîæ àâòîãðàô-
ñåñ³¿ Âàëåð³ÿ Øåâ÷óêà, Îëåãà Ñè-
÷à, ²ðåí Ðîçäîáóäüêî òà Ìàð³¿
Ìàò³îñ.

Îêð³ì õóäîæíüî¿ ë³òåðàòóðè,
íåàáèÿêèì ïîïèòîì êîðèñòóºòü-
ñÿ é íàóêîâî-ïîïóëÿðíà òà íà-
â÷àëüíà. Ïåðåä íîâèì íàâ÷àëü-
íèì ðîêîì ó ðàìêàõ âèñòàâêè âè-
äàâíèöòâî “Îñâ³òà” îçíàéîìèëî ç
ï³äðó÷íèêàìè çàãàëüíîîñâ³òíüî¿
øêîëè. Òàêîæ º áàãàòî ñòåíä³â
äèòÿ÷î¿ ë³òåðàòóðè.

Òîæ ³ ìàëåíüêèé, ³ äîðîñëèé
÷èòà÷ çíàéäå ùîñü äëÿ ñåáå. Òóò
â³í ìàòèìå íàãîäó íå ïðîñòî îò-
ðèìàòè êíèãó ç ðóê àâòîðà ç éî-
ãî æ ï³äïèñîì, à é ïðèäáàòè ¿¿ çà
âèäàâíè÷èìè ö³íàìè

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ñîíÿ÷íî. Áåç îïàä³â. Â³òåð ñõ³äíèé, 1—3 ì/ñ. Òåìïå-

ðàòóðà âäåíü +27...+30°Ñ, âíî÷³ +17...+19°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðè-
ìó äî +33°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +30...+34°Ñ; íà
ñõîä³ êðà¿íè +32...+35°Ñ, âíî÷³ +23...+25°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ
ì³ñöÿìè +25...+27°Ñ, âíî÷³ +17...+19°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ñîíÿ÷íà ïîãîäà. Áåç îïàä³â. Â³òåð ñõ³äíèé, 1—3 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +28...+30°Ñ, âíî÷³ +16...+18°Ñ

Анжелі а АНДРІЄВСЬКА, спі-
вач а, засл жена артист а
У раїни:
— Непо ана ідея мати еле трон-

ні роші, щоб розрахов ватися
інтернет-ма азинах, а частин їх
можна тримати і в аманці.
До бан ів довіри немає, до дер-

жави та ож. “Під матрацом” — та-
ож с мнівна схован а, отож по и
що надаю перева еле троніці. З
одами та захистом.

Павло ЖУРАВЛЬОВ, чемпіон
світ з і бо син , засл жений
майстер спорт :
— Найліпше тримати роші в р -
ах — і міцно! Я з тих, о о вони
не затрим ються, але я над цим
працюю. Либонь, і с ми та ої ще
не б ло, щоб сильно замислюва-

тися. Н а я що серйозно, то я
вважаю що золото — най ращий
із варіантів.

Оле сій ЗАЛЕВСЬКИЙ, ди-
зайнер:
— Гроші не треба тримати, во-

ни повинні працювати на вас. Ліп-
ше тримати я сь тварин , напри-
лад, іш .

Андрій КНЯЗЬ, співа :
— Нама аюся тримати роші в

різних валютах. Зо рема, в золо-
тих злив ах і а ціях. Та я мож се-
бе забезпечити від стриб ів я о-
їсь із валют. Та ож весь мій “ ро-
ши ” збері ається в бан . Части-
на на депозитній про рамі, а час-
тина — просто на артці, я ою що-
дня орист юся.

Íàéêðàùå 
òðèìàòè ãðîø³...

Êèÿíè íå âñòèãàþòü
íàêîïè÷óâàòè
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî 
îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí
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Найкраще тримати
гроші:

1. Ãðîø³ ó ìåíå íå çàòðèìóþòüñÿ — 46 %
2. Ï³ä ìàòðàöîì — 35 %
3. Â çîëîò³ — 7 %
4. Ó ãðèâíÿõ — 6 %
5. Ó äîëàðàõ — 3 %
6. Ó ºâðî — 3 %

Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Ще два дні, до 21 серпня, столичном У раїнсь ом
домі працюватиме ІV Київсь ий міжнародний ниж овий
ярмаро , де репрезентовано прод цію понад двохсот
видавництв. О рім все раїнсь их і ре іональних ни ,
т т представляють літерат рні новин и з Росії та Біло-
р сі. А деле ація з Польщі ознайомила з "Вибраним"
Чеслава Мілоша із серії "Ла реати Нобелівсь ої премії".

На ниж овій виставці-ярмар представлено більше 200 видавництв. Знайдеться, що почитати і дорослим, і дітям
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