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ДЕННА ТА НІЧНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
Свят ові заходи вихідні триватим ть
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УРОЖАЙ МЕДАЛЕЙ
На Олімпійсь их і рах Пе іні раїнці
завоювали вже 19 на ород

Ïðèâ³òàííÿ
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ç Äíåì Íåçàëåæíîñò³

Äîðîã³ ìî¿ êèÿíè!

Â³òàþ âàñ ç Äíåì Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè!
Öå ñâÿòî ïî-ñïðàâæíüîìó âñåíàðîäíå, áî êîæåí ³ç íàñ

ìð³º áà÷èòè ñâîþ êðà¿íó ñèëüíîþ òà íåçàëåæíîþ. Ç íèì
ì³ëüéîíè íàøèõ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â ïîâ’ÿçóþòü ñïîä³âàííÿ
íà îíîâëåííÿ, çì³öíåííÿ äåðæàâíîñò³, ï³äéîì åêîíîì³-
êè ³ ãîëîâíå — çðîñòàííÿ äîáðîáóòó.

Ñ³ìíàäöÿòü ðîê³â òîìó íàðîäèëàñÿ íîâà ñàìîñò³éíà òà
íåçàëåæíà Óêðà¿íà. Çà ö³ ðîêè ìè äîâåëè ñîá³ é ïåðåêî-

íàëè ³íøèõ, ùî Óêðà¿íà çäàòíà ñòàòè ã³äíèì ³ ð³âíîïðàâ-
íèì ó÷àñíèêîì ñâ³òîâèõ ïðîöåñ³â. Íàøà êðà¿íà âñå óïåâ-
íåí³øå çàÿâëÿº ïðî ñåáå íà ñâ³òîâ³é àðåí³, äåìîíñòðóº
ïðàãíåííÿ äî ïåðåòâîðåíü, ì³æíàðîäíî¿ ³íòåãðàö³¿, ïîë³ï-
øåííÿ æèòòÿ íàðîäó.

Íàéçíà÷í³øó ðîëü ó ñòàíîâëåíí³ íåçàëåæíîñò³ â³ä³ãðà-
ëè êèÿíè, ÿê³ çàâæäè áóëè íàéïåðåäîâ³øîþ òà íàé³íòå-
ëåêòóàëüí³øîþ ðóø³éíîþ ñèëîþ óñ³õ ïðîöåñ³â, ÿê³ âèçíà-
÷àëè êóðñ íàøî¿ êðà¿íè.

Ñüîãîäí³ â³ä êîæíîãî ç íàñ îêðåìî òà â³ä íàøèõ ñï³ëü-

íèõ çóñèëü çàëåæèòü òå, ÿê æèòèìå íàøà äåðæàâà ó ìàé-
áóòíüîìó.

Áàæàþ âàì, äîðîã³ êèÿíè, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, îñîáèñòî-
ãî ùàñòÿ, äîáðà òà äîáðîáóòó â ñ³ì’ÿõ. Õàé êîæåí äåíü
ïðèíîñèòü ñâ³òëå ïî÷óòòÿ ðàäîñò³ â³ä óñâ³äîìëåííÿ âëàñ-
íî¿ ïðè÷åòíîñò³ äî áóä³âíèöòâà íàøîãî ð³äíîãî äîìó, ³ì’ÿ
ÿêîìó — Óêðà¿íà!

Київсь ий місь ий олова
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ
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Ñüîãîäí³ çàñòóïíèê ãîëîâè 
Êè¿âñüêîé ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ 
²ðåíà Ê²ËÜ×ÈÖÜÊÀ ñâÿòêóº
ñâ³é äåíü íàðîäæåííÿ
Зі святом її вітає оловний тренер раїнсь ої
збірної з х дожньої імнасти и, ба аторазо-
ва чемпіон а Європи і світ Ірина ДЕРЮГІНА:

— Д же-д же люблю цю жін . Ірена сильна, ні оли не че ає, по и їй
хто-неб дь щось принесе. Вона завжди всьо о дома ається в житті са-
ма. Бажаю здоров’я, щоб відч вала себе щасливою матір’ю. Аби завше
сама себе рад вала й ні на о о не звертала ва и. Вважаю, що вона за-
сл ов є всьо о най ращо о, що можливе в цьом житті. Найтепліший при-
віт їй із Китаю!

З пова ою, Ірина Дерю іна

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

Ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé çàÿâèâ ïðî âñòàíîâëåííÿ êîí-
òðîëþ ç áîêó àäì³í³ñòðàö³¿ çà ïðî-
âåäåííÿì ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü. Çà-
ñ³äàííÿ â³äâ³äóâàòèìóòü ÷ëåíè ñïå-
ö³àëüíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
íåçàêîííèõ çàáóäîâ. Ïðèâîäîì äî
ð³øåííÿ ñòàëè ìàñîâ³ ôàëüñèô³êà-
ö³¿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü. Îäèí ³ç
îñòàíí³õ âèïàäê³â ñòàâñÿ ³ç ìåø-
êàíöÿìè áóäèíêó, ùî íà âóëèö³
Àííè Àõìàòîâî¿, 43 â Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³. Ëþäè ïîñêàðæèëèñÿ íà
ï³äðîáêó äîêóìåíò³â ïðî îáãîâî-
ðåííÿ çàáóäîâíèêîì. Íà ìàéäàí-
÷èêó ô³ðìà ïëàíóº çâåñòè âèñîò-
íèé òîðãîâî-ïðîìèñëîâèé êîì-

ïëåêñ, ïåðøèõ ÷îòèðè ïîâåðõè
ÿêîãî ñòàíóòü ïðèì³ùåííÿì äëÿ
Äàðíèöüêî¿ ÐÄÀ.

“Äî ìåíå çâåðíóëèñÿ ç³ ñêàðãîþ.
Ó ðàéîíàõ ÷àñòî áåðóòü õàáàð³ çà
ôàëüñèô³êàö³þ ãðîìàäñüêèõ ñëó-
õàíü, í³áèòî âîíè â³äáóëèñÿ, é
ìåøêàíö³ ç óñ³ì çãîäí³. ² áóäóþòü
íà ãîëîâàõ ó ëþäåé. Òåïåð ïðîâå-
äåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü áóäå
æîðñòê³øå êîíòðîëþâàòèñÿ”,— çà-
ïåâíèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Â³í
äîäàâ, ùî çà îäíèì ³ç çâåðíåíü óæå
ïðèçíà÷åíî ñëóæáîâå ðîçñë³äóâàí-
íÿ é çóïèíåíî çàáóäîâó äî ç’ÿñó-
âàííÿ ñèòóàö³¿.

“Ìè õî÷åìî ïðîâåñòè çáîðè ï³ñ-

ëÿ 10 âåðåñíÿ, êîëè âñ³ ïîâåðíóòü-
ñÿ ç â³äïóñòîê”,— ïîâ³äîìèëà ÷ëåí
³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè Ëþäìèëà Áåé.

Çà íåçàêîíí³ ãðîìàäñüê³ ñëóõàí-
íÿ â³çüìóòüñÿ é äåïóòàòè Êè¿âðà-
äè. “Öå ïèòàííÿ âæå âèíåñåíå íà
÷åðãîâó ñåñ³þ, ïðèçíà÷åíó íà 28
ñåðïíÿ”,— ñêàçàëà ñï³âãîëîâà
ôðàêö³¿ Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
Àëëà Øëàïàê. Ó ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ ðå-
ã³îí³â äîäàëè, ùî ââàæàþòü çà äî-
ö³ëüíå îá’ºäíàòè çóñèëëÿ ó áîðîòü-
á³ ³ç íåçàêîííèìè çàáóäîâàìè òà
ôàëüñèô³êàö³ºþ ãðîìàäñüêèõ ñëó-
õàíü. Çà ñêàðãàìè æèòåë³â âîíè
óæå ñêëàëè ñïèñîê íåçàêîííèõ çà-
áóäîâíèê³â. Íàðàç³ â ïåðåë³êó 18
îá’ºêò³â.

Òàêèõ ñèòóàö³é ó ñòîëèö³ ñòàº âñå
á³ëüøå. Þðèñòè ðàäÿòü ãðîìàäÿ-
íàì îäðàçó çâåðòàòèñÿ äî ðàéîííî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ ³ ç’ÿñîâóâàòè, õòî ïðî-
âîäèâ ñëóõàííÿ, âèìàãàòè êîï³¿ äî-
êóìåíò³â. Ïîò³ì ïîäàâàòè çâåðíåí-
íÿ äî ïðîêóðàòóðè. “Çàêîííî âñå
ìàº áóòè òàê, îäíàê, çà ìî¿ì äîñâ³-
äîì, ùå æîäíà ñïðàâà ç ôàëüñèô³-
êàö³¿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü íå äîõî-
äèëà äî ñóäó. Âñ³ âîíè “çàòóõàþòü”
ó ïðîêóðàòóð³. Àäæå ñèòóàö³¿ äî-
ñèòü ñëèçüê³ é íåîäíîçíà÷í³”,—
ï³äñóìóâàâ þðèñò ÃÎ “Êè¿â-3000”
Îëåêñàíäð Àòàìàíîâ

ПРИВІТАННЯ
Київсь о о місь о о олови

з Днем Державно о прапора
Доро і ияни та співвітчизни и!

Від щиро о серця вітаю вас із вели им державним святом — Днем Дер-
жавно о прапора!
Уперше синьо-жовтий прапор над У раїною підняли 17 ро ів том . З

то о час раїна зазнала низ и змін — політичних, е ономічних, с спіль-
них. Проте народне єднання, народна любов до Бать івщини, символом
я ої є національний прапор, не змінилася.
Державний прапор — це символ свободи, відродження, слави У раїни.

Це віра в світле майб тнє, ба аті жовто арячі лани та либо е й чисте
синє небо.
Недарма жовто-бла итний стя вперше б в піднятий саме під стінами

Київсь ої мерії — на Хрещати , 36. Відтоді жодне державне свято не від-
б вається без рочисто о підняття національно о прапора.
Державний прапор — це наша святиня, ордість, д х, історія. Бережі-

мо йо о! Слава У раїні!

Київсь ий місь ий олова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

Òàðèôè íà ãàç çì³íÿòüñÿ
×åðåç ï³äâèùåííÿ ö³í íà ãàç äëÿ Óêðà¿íè áóäå ïåðåãëÿíóòî òàðè-

ôè íà “áëàêèòíå ïàëèâî” é ó ñòîëèö³. Îäíàê ïî êèøåíÿõ êèÿí ö³íè
íå âäàðÿòü, çàïåâíèâ ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Â³í ïî-
ÿñíèâ, ùî ó Êèºâ³ º ìîæëèâîñò³ çàõèñòèòè ëþäåé. Íàñàìïåðåä òàðè-
ôè ï³äí³ìóòü äëÿ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ, à íå ô³çè÷íèõ îñ³á. Ðîç-
ö³íêè îñòàíí³ì ïëàíóþòü òàêîæ ðîçä³ëèòè íà “äëÿ á³äíèõ” òà “äëÿ
áàãàòèõ”. “Íå ïîâèííî áóòè òàê, ùîá ³ ìàëîçàáåçïå÷åíà áàáóñÿ, é ëþ-
äèíà, ÿêà æèâå ó äîðîã³é áàãàòîê³ìíàòí³é êâàðòèð³, ïëàòèëè îäíàêî-
âî”, — çàÿâèâ ìåð

Îáëàøòóþòü ùå 14 “êèøåíü” 
äëÿ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó

Òðàíñïîðòíó ïðîáëåìó ïðîäîâæóþòü àêòèâíî ðîçâ’ÿçóâàòè ó ñòî-
ëèö³. Îäíèì ³ç ä³ºâèõ ñïîñîá³â çìåíøåííÿ çàòîð³â òà íàâàíòàæåíü
íà äîðîãàõ ñòàëî îáëàøòóâàííÿ “êèøåíü” äëÿ ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó. Íàðàç³ ó ì³ñò³ òàêèõ óæå 24. Òðè ç íèõ îáëàøòóâàëè íà îä-
í³é ç íàéïåðåâàíòàæåí³øèõ äîð³ã — ïðîñïåêò³ Ïåðåìîãè. Çà ñëîâà-
ìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñà Áàññà, “êèøåí³” çíà÷-
íî ïîë³ïøóþòü ñïîëó÷åííÿ ïàñàæèðñüêîãî íàçåìíîãî òðàíñïîðòó òà
áåçïåêó äîðîæíüîãî ðóõó. Ïåðøî÷åðãîâî îáëàøòîâóâàòèìóòü çóïèí-
êè ç âåëèêèì ïîòîêîì àâòîáóñ³â, òðîëåéáóñ³â òà ìàðøðóòîê, çîêðå-
ìà íà âóë. Áîðùàã³âñüê³é, Ìîñêîâñüêîìó ïðîñïåêò³, ïðîñï. 50-ð³÷-
÷ÿ Æîâòíÿ

Ä³òåé íàöìåíøèí íàâ÷àòèìóòü òîëåðàíòíîñò³
Ó Êèºâ³ ðîçïî÷àâñÿ äðóãèé åòàï ë³òíüî¿ åòíîãðàô³÷íî¿ øêîëè “Ðà-

ä³ñòü â³äðîäæåííÿ”. Òðèâàòèìå â³í äî ñóáîòè, 23 ñåðïíÿ. Â÷îðà äî
ñòîëèö³ ïðèáóëà ãðóïà ä³òåé ç ÀÐ Êðèì. Çà ê³ëüêà äí³â ðàçîì ç³ ñòî-
ëè÷íèìè îäíîë³òêàìè ä³òè îçíàéîìëÿòüñÿ ç ³ñòîð³ºþ Óêðà¿íè, íà-
ö³îíàëüíîþ êóëüòóðîþ òà òðàäèö³ÿìè, çîêðåìà ïîáóâàþòü ó Êèºâî-
Ïå÷åðñüê³é ëàâð³. Îäèí äåíü ïðèñâÿòÿòü Ìóçåþ íàðîäíî¿ êóëüòóðè
òà ïîáóòó ï³ä â³äêðèòèì íåáîì ó Ïèðîãîâ³. Ãîëîâíîþ ìåòîþ äðóãî-
ãî åòàïó ë³òíüî¿ øêîëè º âèõîâàííÿ â ä³òÿõ òîëåðàíòíîñò³ òà äîíå-
ñåííÿ ïðåäñòàâíèêàìè íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí, ÿê³ æèâóòü â óêðà¿íî-
ìîâíîìó ñåðåäîâèù³ Êèºâà, óêðà¿íñüêî¿ ìîâè äî ñâî¿õ ðîâåñíèê³â ç
Êðèìó. Íàãàäàºìî, ùî Äèòÿ÷à åòíîãðàô³÷íà øêîëà “Ðàä³ñòü â³äðî-
äæåííÿ” º ñï³ëüíèì ïðîåêòîì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ íà-
ö³îíàëüíîñòåé òà ðåë³ã³é ÊÌÄÀ é Òîâàðèñòâà äîñë³äíèê³â ³ñòîð³¿
êðèìñüêèõ òàòàð

Ìåòðîïîë³òåí îãîëîñèâ òåíäåð íà òðàâîëàòîð
ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí” îãîëîñèëî òåíäåð íà ïðîåêò ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ï³äçåìíîãî ï³øîõ³äíîãî ïåðåõîäó ì³æ ñòàíö³ÿìè ìåòðî “Õðå-
ùàòèê” òà “Ìàéäàí íåçàëåæíîñò³”. Â³äáóäåòüñÿ â³í 3 âåðåñíÿ. Çà ïî-
ïåðåäí³ìè âèìîãàìè, ïðîåêò ïîâèíåí ïåðåäáà÷àòè âñòàíîâëåííÿ â ïå-
ðåõîä³ äâîõ ãîðèçîíòàëüíèõ åñêàëàòîð³â — òðàâîëàòîð³â. Ðîçðîáèòè
äîêóìåíòàö³þ ìàþòü äî ëþòîãî 2009-ãî, à çáóäóâàòè çàïðîåêòîâàíå —
äî 2010-ãî. Ó 2008-ìó ñòàíö³¿ “Õðåùàòèê” âèïîâíèòüñÿ 48 ðîê³â, ðå-
êîíñòðóêö³¿ íà í³é ùå íå ïðîâîäèëè

Î Ô ² Ö ² É Í Î

“Ãðîìàäñüêèé”
ôàëüñèô³êàò
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïîñèëèòü êîíòðîëü 
çà ïðîâåäåííÿìè ñëóõàíü
Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Столичний олова Леонід Черновець ий розпорядився
створити робоч р п , я а онтролюватиме за онність
проведення ромадсь их сл хань столиці. Приводом
до та о о рішення стало звернення жителів в лиці Ах-
матової, 43, що в Дарниць о о районі. Люди пос ар-
жилися, що об оворення б ло сфальсифі овано. Тепер
за неза онними до ментами поблиз їхньо о б дин
хоч ть звести чер овий ба атоповерховий омпле с.
Чотири поверхи там "при леділа" для себе й місцева
РДА.

Êâàðòèðè äî ñâÿòà

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора місь ий олова
Леонід Черновець ий при-
вітав з на оди Дня Неза-
лежності столичних пра-
цівни ів СБУ. Вони отри-
мали 9 вартир та почесні
відзна и. Наразі ж на
черзі переб ває ще 400
співробітни ів Сл жби
безпе и

Êâàðòèðè òà â³äçíàêè äî Äíÿ
Íåçàëåæíîñò³ â³ä ì³ñüêî¿ âëàäè
ó÷îðà îòðèìàëè ïðàö³âíèêè Ñëóæ-
áè áåçïåêè Óêðà¿íè. Â àêòîâ³é çà-
ë³ ÃÓ ÑÁÓ Êèºâà òà Êè¿âñüêî¿ îá-
ëàñò³ ¿õ îñîáèñòî íàãîðîäèâ ì³ñü-
êèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

“Ç ïî÷àòêó ðîêó ñòîëè÷íà âëà-
äà âæå íàäàëà íàøèì ïðàö³âíè-
êàì ê³ëüêà êâàðòèð. Ñïîä³âàºìî-
ñÿ, ùî íàñ ³ íàäàë³ íå çàëèøàòü áåç
óâàãè. Àäæå íàðàç³ ùå 400 ñï³âðî-
á³òíèê³â ñòî¿òü ó ÷åðç³ íà îòðèìàí-
íÿ æèòëà”,— ñêàçàâ íà÷àëüíèê
óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ ó Êèºâ³ ãåíåðàë-
ìàéîð Âàñèëü Ãðèöàê.

Ïîò³ì Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
ïðèâ³òàâ ïðèñóòí³õ. “Ìåí³ ïðè-
ºìíî áà÷èòè ñåðåä âàñ áàãàòî ìî-
ëîäèõ ëþäåé, ÿê³ íå ìàþòü êî-
ìóí³ñòè÷íîãî ìèíóëîãî”,— ç óñ-
ì³øêîþ çâåðíóâñÿ ïàí ×åðíî-
âåöüêèé. Â³í çãàäàâ, ÿê ³ ñàì
ñâîãî ÷àñó ìàâ òðóäíîù³ ç æèò-
ëîì. “Ìîëîäèì ñïåö³àë³ñòîì,
ïðàö³âíèêîì ïðîêóðàòóðè, ìåí³
äîâîäèëîñÿ ç ñ³ì’ºþ çí³ìàòè
êâàðòèðó ó Êèºâ³”, — çãàäàâ ìåð.

Ïåðåä öüîãîð³÷íèì Äíåì Íåçà-
ëåæíîñò³ ïðàö³âíèêè ÑÁÓ îòðè-
ìàëè 9 êâàðòèð. Çà ñëîâàìè ì³ñü-
êîãî ãîëîâè, ¿õ íàäàëè íàñàìïå-
ðåä “ñåðåäíüîìó òà ìîëîäøîìó
ïåðñîíàëó”.

“Êð³ì íàäàííÿ æèòëà, ìè ñêî-
ðî÷óºìî é ÷åðãó. Îäíàê ó Êèºâ³
âîíà ïîñò³éíî çðîñòàº. Ñþäè ïî-
ñò³éíî ïðè¿æäæàþòü ìîëîä³ åíåð-
ã³éí³ ëþäè, ÿê³ õî÷óòü ïðàöþâà-
òè íà áëàãî ñòîëèö³, ³ ¿õ ïðîáëå-
ìè òåæ ïîòð³áíî ðîçâ’ÿçóâàòè”,—
ç³òõíóâ ïàí ×åðíîâåöüêèé. Â³í

âèñëîâèâ ñïîä³âàííÿ, ùî ïðàö³â-
íèêè ÑÁÓ äîïîìîæóòü êîíòðî-
ëþâàòè ïîðÿäîê íàäàííÿ òàêîãî
æèòëà. “Õàé âàø³ ðóêè áóäóòü
òâåðäèìè, íåçâàæàþ÷è í³ íà ïî-
ñàäè, í³ íà ùî... Âè äîïîìàãàºòå
áîðîòèñÿ ç êîðóïö³ºþ — ÿâèùåì,
ÿêå ãàíüáèòü êðà¿íó. Íà âàøèõ
ñòîëàõ çàâæäè ìàº ëåæàòè Êîí-
ñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè — íàéãîëîâí³-
øèé äîêóìåíò, â³ä ÿêîãî íå ïî-
âèíí³ â³äõèëÿòèñÿ. ß ñïîä³âàþñÿ,
òàê íàñïðàâä³ ³ º”, — ñêàçàâ íà-
îñòàíîê ìåð

Ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé íàãîðîäèâ
íàéêðàùèõ ïðàö³âíèê³â ñòîëè÷íîãî ÑÁÓ

На ородж ючи най ращих співробітни ів столичної Сл жби безпе и, мер
Леонід Черновець ий радів, що від ор пції місто захищають не лише "м жні
чоловічі р и", а й тендітні жіночі
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Ìåðàá ÀÍÒÀÄÇÅ: “Ìè âèñîêî
ö³íóºìî ï³äòðèìêó 
êåð³âíèöòâà ³ íàñåëåííÿ
Óêðà¿íè”
Ïîñîë Ãðóç³¿ â Óêðà¿í³ â³ðèòü ó òå, ùî êîíôë³êò 
íà Êàâêàç³ ùå ìîæíà âðåãóëþâàòè ìèðíèì øëÿõîì
Попри припинення во ню та з о-
д російсь ої сторони вивести
війсь а з р зинсь ої території,
онфлі т на Кав азі не виріше-
но. Жодна зі сторін не може по-
хвалитися тим, що дося ла ме-
ти, я ставила перед почат ом
бойових дій. Та ож досі трива-
ють с переч и, хто ж саме ви-
нен смерті сотень людей та
численних р йн вань мирних
міст і сел. "Хрещати " же на-
давав можливість читачам озна-
йомитися з точ ою зор півден-
ноосетинсь ої сторони. Тож цьо-
о раз ми попросили посла
Гр зії в У раїні поділитися своїм
баченням сит ації в зоні он-
флі т .

— Íà ùî ñïîä³âàëàñÿ Ãðóç³ÿ, êîëè ââî-
äèëà â³éñüêà äî Ï³âäåííî¿ Îñåò³¿? Àäæå
áóëî çðîçóì³ëî, ùî ðîñ³ÿíè íå çàëèøàòüñÿ
ïîçà êîíôë³êòîì.

— Ñèòóàö³ÿ, ÿêà íèí³ ñêëàëàñÿ, º
êëàñè÷íîþ äëÿ êîëèøíüîãî Ðàäÿíñüêî-
ãî Ñîþçó. Ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîê³â ÿ
îá³éìàâ ïîñàäó äåðæàâíîãî ì³í³ñòðà ç
âðåãóëþâàííÿ êîíôë³êò³â, à òîìó îñî-
áèñòî ÷óäîâî ïî³íôîðìîâàíèé, ùî â³ä-
áóâàºòüñÿ ó ðåã³îí³. Ãðóç³ÿ ðîáèëà âñå,
àáè íå ïîâåñòèñÿ íà ïîñò³éí³ ïðîâîêà-
ö³¿. Àëå ðîñ³éñüêà ñòîðîíà ìàêñèìàëü-
íî îçáðîþâàëà ñåïàðàòèñò³â â³éñüêî-
âîþ òåõí³êîþ, çîêðåìà é âàæêîþ. Ïî-
ñò³éíî òðèâàëè ïðîâîêàö³¿ é îáñòð³ëè.
Àëå òå, ùî â³äáóâàëîñÿ ïåðåä ïî÷àò-
êîì íèí³øíüîãî çáðîéíîãî êîíôë³êòó,
ïåðåéøëî âñ³ ìåæ³. Âîíè âæå íå ëèøå
âëàøòîâóâàëè ïðîâîêàö³¿ é îáñòð³ëè,
àëå é çä³éñíþâàëè ìàñîâàí³ áîìáàðäó-
âàííÿ ãðóçèíñüêèõ ñ³ë ³ íàñåëåííÿ. Íà-
òîì³ñòü ãðóçèíñüêà ñòîðîíà áóëà ïî-
çáàâëåíà ìîæëèâîñò³ âæèòè ÿêèõîñü çà-
õîä³â, àáè ïðèïèíèòè òàê³ ä³¿. Òîìó òå,
ùî â³äáóëîñÿ, ÿ íå ìîæó íàçâàòè íà-
ñòóïîì. Ìè ëèøå âèò³ñíèëè áîéîâèê³â
³ç Öõ³íâàë³.

Æóðíàë³ñòè çíàéîì³ ïåðåâàæíî ç ðî-
ñ³éñüêîþ ³íôîðìàö³ºþ ïðî òå, ùî Öõ³í-
âàë³ ðîçáîìáèëè ãðóçèíñüê³ ï³äðîçä³ëè.
Àëå Öõ³íâàë³ áîìáèëà ðîñ³éñüêà àâ³àö³ÿ
âæå ï³ñëÿ òîãî, ÿê òàì áóâ ãðóçèíñüêèé
óðÿä, ãðóçèíñüê³ çáðîéí³ ñèëè ³ ìèðíå
íàñåëåííÿ. Ñàìå â öåé ÷àñ Öõ³íâàë³ ö³ë-
êîì çð³âíÿëè ç çåìëåþ ðîñ³éñüê³ ë³òàêè
é àðòèëåð³ÿ.

— Îñåòèíñüêà ñòîðîíà çâèíóâàòèëà Ãðó-
ç³þ â îáñòð³ë³ ì³ñòà Öõ³íâàë³ ñèñòåìàìè
çàëïîâîãî âîãíþ “Ãðàä”. Íàñê³ëüêè òàê³
ä³¿ â³äïîâ³äàþòü íîðìàì ì³æíàðîäíîãî ïðà-
âà?

— ß âæå âèñëîâëþâàâñÿ ç öüîãî ïðè-
âîäó. Òàê, áóëè òî÷êîâ³ óäàðè ïî ñêóï-
÷åííÿì áîéîâèê³â ³ òàê çâàíèõ äîáðî-
âîëüö³â, ÿê³ íàñïðàâä³ áóëè ðîñ³éñüêè-
ìè â³éñüêîâèìè. Ñàìå ö³ âîãíåâ³ òî÷êè

áóëè ïîäàâëåí³. Áîéîâ³ æ ä³¿ â³äáóâàëè-
ñÿ ïåðåâàæíî áåç ÿêèõîñü ñåðéîçíèõ îá-
ñòð³ë³â íàñåëåíèõ ïóíêò³â, çîêðåìà
Öõ³íâàë³.

— ×îìó ãðóçèíñüêà àðì³ÿ ïðàêòè÷íî íå
÷èíèëà îï³ð ðîñ³éñüê³é, êîëè òà ïî÷àëà íà-
ñòóï íà òåðèòîð³¿ Ãðóç³¿?

— Îï³ð âîíà ÷èíèëà ³ çàâäàëà ïðîòÿãîì
òèõ ê³ëüêîõ äí³â ñïðàâä³ âåëèêèõ óäàð³â.
Áóëî çíèùåíî á³ëÿ 100 îäèíèöü âàæêî¿
â³éñüêîâî¿ òåõí³êè ïðîòèâíèêà, çáèòî 20
ë³òàê³â. Ïðîòå ùîéíî áóëî ï³äïèñàíî óãî-
äó, ïðèðîäíî, ãðóçèíñüêà àðì³ÿ ïðèïèíè-
ëà îï³ð ³ äîòðèìàëàñÿ ñâîãî çîáîâ’ÿçàí-
íÿ. Ìè ñïîä³âàëèñÿ íà àâòîðèòåò ì³æíà-
ðîäíîãî ñï³âòîâàðèñòâà. Âîíî âèêîíàëî
ñâîº çîáîâ’ÿçàííÿ. Óãîäà, çìîäåðîâàíà
Í³êîëÿ Ñàðêîç³, áóëà ï³äïèñàíà. Íà æàëü,
ï³ñëÿ âñüîãî öüîãî â³äáóâñÿ ìàñîâàíèé
íàñòóï ³ îêóïàö³ÿ âíóòð³øí³õ ðåã³îí³â
Ãðóç³¿.

— Â ÿêîìó ñòàí³ ãðóçèíñüê³ çáðîéí³ ñè-
ëè?

— Â³éñüêîâ³ ñèëè Ãðóç³¿ ö³ëêîì ïåðå-
äèñëîêîâàí³ ³ çàçíàëè âòðàò íà ê³ëüêà
ïîðÿäê³â ìåíøå, í³æ âòðàòè ðîñ³éñüêî¿
àðì³¿. Ãðóçèíñüê³ ï³äðîçä³ë³ çàéìàþòü ò³
ïîçèö³¿, ÿê³ ïîòð³áí³, àáè çàõèùàòè íà-
ñàìïåðåä íàñåëåííÿ ³ ñòîëèöþ Ãðóç³¿ íà
âèïàäîê ïîäàëüøî¿ àãðåñ³¿.

— ×è âáà÷àºòå ìîæëèâ³ñòü ìèðíîãî âðå-
ãóëþâàííÿ êîíôë³êòà?

— Çâ³ñíî. Ìè áåçóìîâíî ïðîòÿãîì âñ³õ
öèõ ðîê³â íàïîëÿãàëè íà ìèðíîìó âðåãó-
ëþâàíí³. Îñòàííº, ùî â íàñ áóëî çðîá-
ëåíî äî ïî÷àòêó öèõ ä³é, öå ùå îäèí ìèð-
íèé ïëàí, ïîãîäæåíèé Ìèõà¿ëîì Ñà-
àêàøâ³ë³ ç ì³æíàðîäíèì ñï³âòîâàðèñòâîì,
êîòðèé, íà æàëü, áóëî â³äêèíóòî. Ïðîòå
ìè é äîñ³ áà÷èìî çàëàøòóâàííÿ öèõ êîí-
ôë³êò³â ëèøå ìèðíèì øëÿõîì.

— Àëå ÷è ïîãîäÿòüñÿ ãðóçèíè é îñåòèíè
ïåðåáóâàòè ðàçîì ó ìåæàõ îäí³º¿ äåðæàâè
ï³ñëÿ òîãî, ÿê ç îáîõ áîê³â áóëî ïðîëèòî
ñò³ëüêè êðîâ³?

— Çâè÷àéíî. Âîíè ðàçîì ò³êàëè ç Öõ³í-
âàë³ ç áàãàòüîõ ñ³ë ³ íèí³ ðàçîì ïåðåáó-
âàþòü ó òàáîðàõ á³æåíö³â, ÿê³ ðîçêèäàí³
ïî âñ³é Ãðóç³¿ ³ â Òá³ë³ñ³. Ó íàøèõ íàðî-
ä³â í³êîëè íå áóëî òàêèõ ñòîñóíê³â, àáè
ñï³ëüíå æèòòÿ ñòàëî íåìîæëèâèì.

— ßê îö³íþþòü ó Ãðóç³¿ ïîçèö³þ Óêðà-
¿íè ï³ä ÷àñ ãðóçèíñüêî-ðîñ³éñüêîãî êîí-
ôë³êòó?

— Ìè âèñîêî ïîö³íîâóºìî ï³äòðèìêó ³
êåð³âíèöòâà Óêðà¿íè, ³ âñüîãî íàñåëåííÿ,
òîìó ùî Óêðà¿íà âêîòðå ï³äòâåðäèëà, ùî
âîíà º íàéíàä³éí³øèì äðóãîì Ãðóç³¿

Розмовляв Іван РИБАЛКО,
“Хрещати ”

“Ó ãðóçèí³â òà îñåòèí³â í³-
êîëè íå áóëî òàêèõ ñòîñóí-
ê³â, àáè ñï³ëüíå æèòòÿ ñòà-
ëî íåìîæëèâèì”

“Ðîñ³éñüêà ñòîðîíà ìàêñè-
ìàëüíî îçáðîþâàëà ñåïàðà-
òèñò³â â³éñüêîâîþ òåõí³êîþ,
çîêðåìà é âàæêîþ”

“Ãðóçèíñüêà àðì³ÿ çíèùèëà
ïðèáëèçíî 100 îäèíèöü âàæ-
êî¿ â³éñüêîâî¿ òåõí³êè ïðî-
òèâíèêà òà çáèëà 20 ë³òà-
ê³â”

ВВ ІІ ДД   АА ВВ ТТ ОО РР АА

Óêðà¿íà 
çàëèøèòüñÿ
íàîäèíö³

Þð³é ÏÀÕÎÌÎÂ 
àêàäåì³ê Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ 
íàóê Óêðà¿íè,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Îäíèì ³ç íàñë³äê³â â³éíè â Ãðóç³¿ òà ïîã³ð-
øåííÿ â³äíîñèí Óêðà¿íè ç Ðîñ³ºþ ìîæå ñòà-
òè çìåíøåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ â³ò-
÷èçíÿíî¿ åêîíîì³êè. Àäæå â îñîá³ Ðîñ³¿ ìè
âòðàòèìî ñîþçíèêà ó åêîíîì³÷í³é êîíêóðåí-
ö³¿ ç Êèòàºì.

Íàðàç³ Ðîñ³ÿ ðîçäðàòîâàíà ïðîäàæåì íàøî¿
çáðî¿ äî Ãðóç³¿. Çâ³ñíî, Óêðà¿íà âèïðàâäî-
âóºòüñÿ, ùî âîíà ìàëà íà öå ïðàâî. Ïðîòå
öå, ÿê íà ìåíå, òåîðåòè÷í³ àðãóìåíòè. Àäæå
òåîðåòè÷íî êîæåí ³ç íàñ ìàº ïðàâî ³ äðóæè-
íó çðàäæóâàòè, ïðîòå â³äâåðòà ïîäðóæíÿ íå-
â³ðí³ñòü çàñóäæóºòüñÿ. Ãàäàþ, ñàìå òóò º
ÿêàñü àíàëîã³ÿ, ïîòð³áíà íàì äëÿ ðîçóì³ííÿ
ñèòóàö³¿. Óêðà¿íà, çâ³ñíî, çíàëà, äëÿ ÷îãî äàº
çáðîþ Ãðóç³¿. ßñíà ð³÷, íå äëÿ ïàðàä³â! Ïå-
ðåêîíàíèé, ùî â ðàìêàõ ÑÍÄ êðà¿íè ïîâèí-
í³ óòðèìóâàòèñÿ â³ä âçàºìíîãî îçáðîºííÿ îä-
íà ïðîòè îäíî¿. Öå äðàòóº. ² íå ëèøå öå. Òàê
ñàìî õî÷åòüñÿ çàïåðå÷èòè, êîëè íàìàãàþòü-
ñÿ çâèíóâàòèòè Ðîñ³þ, íàâ³òü íå íàìàãàþ÷èñü
çíàéòè áàëàíñ ì³æ òèì, äå âîíà ïðàâà ³ äå
í³.

Ïîêè ùî ìè ñòàºìî ñâ³äêàìè ïñèõîëîã³÷-
íîãî íàêàëó, àëå çíàºìî, ùî ïñèõîëîã³÷íà
íàïðóãà ïîò³ì âò³ëèòüñÿ ³ â êîíêðåòí³ â÷èí-
êè. Â ÿê³ ä³¿ ìîæå âèëèòèñÿ ðîçäðàòóâàííÿ
Ðîñ³¿ Óêðà¿íîþ, ñïðîãíîçóâàòè íå âàæêî. Íà-
ñàìïåðåä — ö³íà íà ãàç, ÿêîþ ìîæíà ìàíåâ-
ðóâàòè. Íàñòóïíå — êîîïåðàö³ÿ ó ïèòàííÿõ
àâ³àö³éíîãî âèðîáíèöòâà ³ ç ³íøèõ ïèòàíü.
Öÿ êîîïåðàö³ÿ ìîæå ïðèïèíèòèñÿ. Ìè ìà-
ëåíüêà êðà¿íà. Ó íàñ âåëèêà òåðèòîð³ÿ, ñå-
ðåäíÿ ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ, àëå íåçíà÷íèé
ÂÂÏ. Ó âåëè÷åçíîìó ò³ë³ á’ºòüñÿ ìàëåíüêèé
êàðëèê. Îñîáëèâî, êîëè ìàòè íà óâàç³ òåõ-
í³÷íèé ïðîãðåñ — íàóêà, òåõíîëîã³¿ çàíåïà-
äàþòü. Ìè ïîòðåáóºìî âçàºìîäîïîâíåííÿ. À
âîíî â íàñ ìîæå áóòè ëèøå ç Ðîñ³ºþ. Çàõ³ä
í³êîëè íå ìîæå äàòè íàì âçàºìíîãî äîïîâ-
íåííÿ ó ñôåðàõ âèñîêèõ òåõíîëîã³é, íàóêè,
áî ìè, íàâ³òü çà áàæàííÿ, äîïîìàãàòè îäíå
îäíîìó íå âì³ºìî. Ó íàñ íåìàº âèðîáíè÷èõ
ëàíöþæê³â, çà ë³í³ÿìè ÿêèõ ìè ìîãëè á âçàº-
ìîä³ÿòè. À ç Ðîñ³ºþ ó íàñ òàê³ ëàíöþæêè º.
² ÿêùî âîíè, ö³ ëàíöþæêè, îá³ðâóòü, çàëè-
øèâøè íàì âèðîáíèöòâî íèçüêèõ òåõíîëî-
ã³é, òî íàø åêñïîðò óæå íåâäîâç³ ìîæå ðîç-
÷àâèòè êèòàéñüêèé åêñïîðò.

Êèòàé ñïåðøó ïåðåñòàâ ó íàñ êóïóâàòè òî-
âàðè, à íèí³ âæå çä³éñíþº âåëè÷åçíó åêñ-
ïàíñ³þ, ïðè÷îìó òîâàðàìè, ÿê³ êîíêóðóþòü
ç íàøîþ ïðîäóêö³ºþ. Êîëèøí³ ðèíêè çáóòó
âñå á³ëüøå íàïîâíþþòüñÿ êèòàéñüêèìè âè-
ðîáàìè. Çîêðåìà, ³ ìåòàëîì. Íàðàç³ íàñ ðÿ-
òóº òå, ùî â ñàìîãî Êèòàþ ùå âåëè÷åçí³ ïî-
òðåáè â ìåòàë³, àëå ùîéíî éîãî âíóòð³øí³é
ðèíîê íàñèòèòüñÿ, íàäëèøîê âèõëþïíåòüñÿ
íà ºâðîïåéñüêèé, ³ íàì òàì í³÷îãî áóäå ðî-
áèòè.

Ó íàñ åêñïîðòíîîð³ºíòîâàíà åêîíîì³êà. À
íàì íàñïðàâä³ ïîòð³áíà çáàëàíñîâàíà — çîâ-
í³øíüî- ³ âíóòð³øíüîîð³ºíòîâàíà — åêîíî-
ì³êà. Çðîáèòè òàêó ïåðåáóäîâó ñàìîñò³éíî
ìè íå çìîæåìî. Äëÿ òàêî¿ òðàíñôîðìàö³¿
åêîíîì³êè íà ³ííîâàö³éíó àáî íà âíóòð³ø-
íüîîð³ºíòîâàíó òàêè ïîòð³áíà âçàºìîä³ÿ ç
Ðîñ³ºþ
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Äåííà òà í³÷íà Íåçàëåæí³ñòü
Ñâÿòêîâ³ çàõîäè ó âèõ³äí³ òðèâàòèìóòü ìàéæå ö³ëîäîáîâî
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У вихідні иян і остей
столиці очі ють різнома-
нітні свят ові заходи: вій-
сь овий парад, спортивні
зма ання, віт ові е спо-
зиції, ярмар и, онцерти
народної та с часної м -
зи и. "Хрещати " пропо-
н є п тівни , що і де від-
б ватиметься на День
Державно о прапора та
День Незалежності в Ки-
єві.

Прапор
бла итно-жовтий —
то наше знамено

23 ñåðïíÿ íà ìàéäàí³ Íåçàëåæ-
íîñò³ î 9.30 â³äáóäåòüñÿ óðî÷èñ-
òà öåðåìîí³ÿ ï³äíÿòòÿ Äåðæàâíî-
ãî ïðàïîðà Óêðà¿íè çà ó÷àñòþ
ãëàâè äåðæàâè Â³êòîðà Þùåíêà.
Ïîòîìó â³äáóäåòüñÿ âðó÷åííÿ
ïàñïîðò³â þíàêàì íà ä³â÷àòàì,
ÿêèì âèïîâíèëîñÿ 16 ðîê³â. Ïå-
ðåäáà÷àþòü, ùî ï³ä ÷àñ óðî÷èñ-
òîñòåé íà Ìàéäàí³ âïåðøå ïðî-
çâó÷èòü ï³ñíÿ “Ïðàïîð Óêðà¿íè”.

Äåðæàâíèé ñòÿã î 12.00 ï³äí³-
ìàòèìóòü ó ï’ÿòè ì³ñöÿõ, çîêðå-
ìà ïîðó÷ ³ç áóä³âëåþ ì³ñüêäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿, íà Ìèõàéë³âñüê³é
ïëîù³ òà íà òåðèòîð³¿ Íàö³î-
íàëüíîãî êîìïëåêñó “Ìóçåé ³ñ-
òîð³¿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³é-
íè”. Äî ñëîâà, òàì æå ïîíàä òè-
ñÿ÷à àêòèâ³ñò³â ìîëîä³æíî¿ îðãà-
í³çàö³¿ “Ïëàñò” ñôîðìóþòü æè-
âèé ïðàïîð. Íà ìàéäàí³ Íåçà-
ëåæíîñò³ ó íåáî çàïóñòÿòü òèñÿ-
÷³ æîâòî-áëàêèòíèõ ïîâ³òðÿíèõ
êóëüîê.

Öüîãî æ äíÿ â³äáóäóòüñÿ òðàäè-
ö³éí³ öåðåìîí³¿ âøàíóâàííÿ
ïàì’ÿò³ òâîðö³â Óêðà¿íñüêî¿ íåçà-
ëåæíîñò³. Êâ³òè â³ä êåð³âíèöòâà
äåðæàâè ïîêëàäóòü äî ïàì’ÿòíè-
ê³â êíÿçþ Âîëîäèìèðó, ãåòüìàíó
Áîãäàíó Õìåëüíèöüêîìó, Òàðàñó
Øåâ÷åíêó òà Ìèõàéëó Ãðóøåâ-
ñüêîìó. Ìîíóìåíò æåðòâàì Ãîëî-
äîìîðó 1932-1933 ðîê³â âøàíó-
þòü êîìïîçèö³ÿìè ó ãîðùèêàõ ³ç
çåðíîì òà ñâ³÷êàìè.

Усі — на війсь овий
парад

Âëàñíå ñàì Äåíü Íåçàëåæíîñò³
ó íåä³ëþ ðîçïî÷íåòüñÿ î 9-é ãî-
äèí³ ìîëåáíåì “Çà Óêðà¿íó” ó
Ñîô³¿ Êè¿âñüê³é çà ó÷àñò³ Ïðåçè-
äåíòà, ïðåäñòàâíèê³â óñ³õ öåðêîâ-
íèõ êîíôåñ³é òà âèñîêîïîñàäîâ-
ö³â. Çà ãîäèíó íà ìàéäàí³ Íåçà-
ëåæíîñò³ â³äáóäåòüñÿ ï³äíÿòòÿ
Äåðæàâíîãî ïðàïîðó Óêðà¿íè, àð-
òèëåð³éñüêèé ñàëþò ³ ðîçïî÷íåòü-
ñÿ â³éñüêîâèé ïàðàä. Ïîâ³òðÿíà
÷àñòèíà øîó îáìåæèòüñÿ ïîëüî-
òîì 30 ë³òàê³â Â³éñüêîâî-Ïîâ³ò-
ðÿíèõ ñèë Óêðà¿íè.

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ïàðàäó íà
Ìàéäàí³ â³äáóäåòüñÿ öåðåìîí³ÿ
â³íøóâàííÿ. Â³êòîðó Þùåíêî
âðó÷àòü îáæèíêîâèé ä³äóõ óðî-
æàþ 2008 ðîêó — ñèìâîë äîñòàò-
êó ³ áàãàòñòâà íàðîäó.

Òèì ÷àñîì àëüòåðíàòèâó â³éñü-
êîâîìó ïàðàäó ïðîïîíóº òîâàðè-
ñòâî ïàëîìíèê³â “Õîðèâè÷³”. 
24 ñåðïíÿ î 10-é ãîäèí³ ñòàðî-
â³ðö³ çáèðàþòüñÿ íà ãîð³ Õîðè-
âèö³ äëÿ îñâÿ÷åííÿ ì³ñöÿ ìàé-
áóòíüîãî õðàìó òà ïðîâåäåííÿ
çâè÷àºâîãî îáðÿäó íà ÷åñòü Ïðà-
âè, Íàâè òà ßâè. Äàë³ ñâÿòêîâà
õîäà ïðîéäå òðüîìà êàïèùàìè.

Спортивні зма ання
для азартних

Ó ñóáîòó íà Õðåùàòèêó î 16.00
â³äáóäåòüñÿ òðàäèö³éíà “Åñòàôå-
òà Íåçàëåæíîñò³ ç íàö³îíàëüíèì
ïðàïîðîì Óêðà¿íè”. Çà ³í³ö³àòè-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ òà àãåíòñòâà “Øîó-
ñïîðò” âîíà âæå âòðåòº çáèðàº
ïðèõèëüíèê³â àêòèâíîãî ñïîñîáó
æèòòÿ: ñïîðòñìåí³â, æóðíàë³ñò³â,
ñï³âðîá³òíèê³â êîìïàí³é. Çàì³ñòü
çâè÷àéíî¿ åñòàôåòíî¿ ïàëè÷êè,
ó÷àñíèêè êîìàíä ïåðåäàâàòèìóòü
íàö³îíàëüíèé ïðàïîð. Ïåðåìîæ-
öÿì çàá³ãó âðó÷àòü ïàì’ÿòí³ ïî-
äàðóíêè òà ïðèçè.

Òèì ÷àñîì àðêó Äðóæáè íàðî-
ä³â îêóïóþòü ê³êáîêñåðè â ðàì-
êàõ â³äêðèòîãî ÷åìï³îíàòó ì³ñòà,
à çðàíêó íà Äí³ïð³ çìàãàòèìóòü-
ñÿ íàéêðàù³ ðèáîëîâè. Äîëó÷è-
òèñÿ äî ñïîðòó íà âîä³ ìîæíà áó-
äå â Ã³äðîïàðêó (ïëÿæ “Îàçèñ”),
äå 24 ñåðïíÿ â³äáóäåòüñÿ ô³íàëü-
íà ÷àñòèíà åòàïó Êóáêà ªâðîïè
ç âåéêáîðäèíãó (âîäíîëèæíèé
ñïîðò). Ïîìèëóâàòèñÿ ðåãàòàìè ç
â³òðèëüíîãî ñïîðòó çàïðîøóþòü
â íåä³ëþ îá 11-é â çàòîêó Îáî-
ëîíü òà Ñîáà÷å Ãèðëî.

Квіт овий б м
для ботані ів

Íà Ñï³âî÷îìó ïîë³ â³äêðèºòü-
ñÿ 53 ì³ñüêà âèñòàâêà êâ³ò³â,
ïðèñâÿ÷åíà 17-é ð³÷íèö³ Íåçà-
ëåæíîñò³ Óêðà¿íè. 10 êîìïîçè-
ö³é ñþæåò³â â³ä ð³çíèõ ðàéîí³â
ñòîëèö³ îá’ºäíóº äåâ³ç “Íåõàé
Óêðà¿íà ó êâ³òàõ áóÿº, ó ò³ì íà-
ãîðîäà ³ âò³õà ìîÿ”. Çà äîïîìî-
ãîþ áåãîí³é, ÷îðíîáðèâö³â, êðî-
êóñ³â, ñåðóì³â, ìàê³â ôëîðèñòè
âçÿëèñÿ âèòâîðèòè äóõîâí³ñòü òà
âèñîê³ ïî÷óòòÿ óêðà¿íö³â. Çîêðå-
ìà, Ïå÷åðñüêèé ðàéîí ïîêàæå
“Ùàñòÿ” ó âèãëÿä³ âåñåëêè òà ãî-
ëóá³â, à Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí
âò³ëèòü “Êîõàííÿ” ç 200 òèñÿ÷à-
ìè êâ³ò³â ó ëåáåäÿõ. Êâ³òêîâà
åêñïîçèö³ÿ áóÿòèìå íà Ñï³âî÷î-

ìó ïîë³ äî 1 âåðåñíÿ. ×åðåç âå-
ëèêó ê³ëüê³ñòü â³äâ³äóâà÷³â ðàäè-
ìî ïîäèâèòèñÿ êâ³òêîâ³ øåäåâðè
ÿêíàéøâèäøå, àáè çàñòàòè ¿õ ó
âñ³é êðàñ³.

Äåíü Íåçàëåæíîñò³ çàïðîøóº
â³äçíà÷èòè é Êè¿âñüêèé çîîïàðê.
“Ìîæíà ñïîê³éíî â³äïî÷èòè, çà-
îäíî ï³äâèùèòè ñâ³é ð³âåíü çíàíü
ïðî òâàðèí”,— ðàäèòü ãåíäèðåê-
òîð Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó Ñâ³òëà-
íà Áåðç³íà. Ó ðîçâàæàëüí³é ïðî-
ãðàì³ îá³öÿþòü íàâ³òü áîä³-àðò ³
íåâåëèêèé ïåðôîðìàíñ.

Модна ейфорія
в е споцентрі
“У раїна”

Íà çàãàëüíîäåðæàâí³é âèñòàâ-
ö³ “Áàðâèñòà Óêðà¿íà”, ùî òðè-
âàº â åêñïîöåíòð³ “Óêðà¿íà”,
ñüîãîäí³ òà çàâòðà ïîêàçóâàòè-
ìóòü åêñïîçèö³þ íàéêðàùèõ òî-

âàð³â Óêðà¿íè. Òàì æå â³äáóäåòü-
ñÿ ³ Ïåðøà ìîëîä³æíà âèñòàâêà-
ôåñòèâàëü “Euphoria” (Åéôîð³ÿ).
Îñíîâíà ÷àñòèíà ïðîãðàìè —
åêñïîçèö³ÿ Infashion — ïðåäñòàâ-
ëÿº âèòâîðè äèçàéíåð³â-ïî÷àò-
ê³âö³â ó ôîðìàò³ òåàòðàë³çîâàíî-
ãî äåô³ëå. Ó ï’ÿòíèöþ òà ñóáîòó
ïåðåä 10-ì ïàâ³ëüéîíîì ïðîõî-
äÿòü òðè áëîêè äåô³ëå: Etnofash-
ion, àáî Åâîëþö³ÿ óêðà¿íñüêî¿
ìîäè îá 11.00 çíàéîìèòü ³ç ñó-
÷àñíèì áà÷åííÿì þíèõ ìîäåëü-
ºð³â íà åòí³÷íî-³ñòîðè÷í³ ìîòè-
âè, äåííèé ïîêàç Infashion Life
ïðåäñòàâëÿº ä³ëîâå òà åëåãàíòíå
âáðàííÿ, à âå÷³ðíº äåô³ëå In-
fashion Exclusive ïðîïîíóº ïîãëÿ-
íóòè íà âå÷³ðí³ ñóêí³ òà ÷îëîâ³-
÷³ êîñòþìè. Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü
ìîäåëüºð³â ùå íàâ÷àþòüñÿ àáî
ò³ëüêè-íî çàê³í÷èëè ÂÍÇ. Òàê,
Ãàííà Ãðåá³íåöü, ùî ïðåäñòàâè-
ëà ìîäåðí-ðå÷³ íà îñíîâ³ åòí³÷-
íèõ ìîòèâ³â òà ïîâ³ñò³ Îëüãè Êî-
áèëÿíñüêî¿ “Ó íåä³ëþ ðàíî ç³ë-
ëÿ êîïàëà” çàê³í÷óº íàâ÷àííÿ íà
õóäîæíèêà-ãðàô³êà. Îêð³ì ìîäè,
â ðàìêàõ ôåñòèâàëþ çàâòðà â³ä-
áóäåòüñÿ êîíöåðò ãóðò³â-ïî÷àò-
ê³âö³â, çîêðåìà “Ïëþñ-ì³íóñ”,
“Øåëåñò âåòðà”, à òàêîæ â³äêðè-
òèé ÷åìï³îíàò ãîíîê íà ì³í³êà-
ðàõ ³ç ðàä³îêåðóâàííÿì.

Г ляйполе
для анархістів

Õòî íå õî÷å çàëèøàòèñÿ â ñòî-
ëèö³, ïðîâ³äí³ ñòîëè÷í³ ïèñüìåí-
íèêè òà ìóçèêàíòè çàïðîøóþòü
â³äñâÿòêóâàòè “Äåíü Íåçàëåæíî-
ñò³ ç Ìàõíîì” ó Ãóëÿéïîë³ íà
Çàïîð³ææ³. Îðãàí³çàòîð àêö³¿ —
ìèñòåöüêå îá’ºäíàííÿ “Îñòàííÿ
áàðèêàäà” îá³öÿº íàñè÷åíó ë³òå-
ðàòóðíî-ìóçè÷íó ïðîãðàìó:
“Ìàõíîâñüê³ ÷èòàííÿ”, “Ë³òåðà-
òóðíèé àóêö³îí” (â ëîòàõ çàÿâëå-
í³ øêàðïåòêè Ëþáêî Äåðåøà òà
á³ëèçíà ²ðåíè Êàðïè), “Òîìàò-
íèé ë³äåð íàö³¿” (âåñåëå ïóëÿí-
íÿ ïîì³äîðàìè â ïîðòðåòè ïîë³-
òèê³â), “Ïîåòè÷íèé áîä³-àðò”
(â³ðøîâàíèé ðîçïèñ ä³âî÷èõ ò³ë),
âèñòóïè óêðà¿íñüêèõ (“Áóì-
áîêñ”, “Ìåðòâèé ï³âåíü”, “Êðè-
õ³òêà Öàõåñ”) òà ìîëäàâñüêèõ
(“Zdob si Zdub”) ãóðò³â. Íà ñâÿ-
ò³, ùî â³äáóäåòüñÿ 23 òà 24 ñåðï-
íÿ, îðãàí³çàòîðè ñïîä³âàþòüñÿ
ïîáà÷èòè ùîíàéìåíøå 20 òèñÿ÷
“ìàõíîâö³â”. Â³ä Çàïîð³ææÿ äî
Ãóëÿéïîëÿ êóðñóâàòèìóòü ìàð-
øðóòêè, âõ³ä íà ôåñòèâàëü êîø-

òóº 20 ãðèâåíü, à äâîäåííå ïðî-
æèâàííÿ ó íàìåòîâîìó ì³ñòå÷-
êó — 50 ãðèâåíü.

Мас льт рні
розва и

Ó Öåíòðàëüíîìó ïàðêó êóëü-
òóðè òà â³äïî÷èíêó ñóáîòíüîãî
äíÿ íàðîäí³ ãóëÿííÿ ðîçïî÷íå
Âñåóêðà¿íñüêèé ôåñòèâàëü òâîð-
÷èõ ðîäèí íàö³îíàëüíèõ ìåí-
øèí. Ó íåä³ëþ øàíóâàëüíèê³â
åòí³÷íèõ ìîòèâ³â çàïðîøóþòü
íà Ñï³âî÷å ïîëå, äå ôîëüêëîð-
í³ êîëåêòèâè ì³ñòà Êèºâà âè-
ñòóïëÿòü ³ç ïðîãðàìîþ “Æèâà
äóøà ìîãóòíüîãî íàðîäó”. Ââå-
÷åð³ íà ë³òí³é åñòðàä³ ì³ñüêîãî
ñàäó áëàãîä³éíèé êîíöåðò äàñòü
àêîðäåîí³ñò ²ãîð Çàâàäñüêèé.
Äîëó÷èòèñÿ äî íàðîäíî¿ òâîð-
÷îñò³ çàïðîøóº Óêðà¿íñüêèé
öåíòð íàðîäíî¿ êóëüòóðè “Ìó-
çåé ²âàíà Ãîí÷àðà”: òóò â³äêðè-
âàþòü âèñòàâêó ðîá³ò íàðîäíî¿
âèøèâàëüíèö³ Àíàñòàñ³¿ Ñòàõóð-
ñüêî¿ òà ÿðìàðîê íàðîäíèõ
ìàéñòð³â. Á³ëüø³ñòü ðàéîí³â ñòî-
ëèö³ â³äçíà÷àþòü ñâÿòî âëàñíè-
ìè çàõîäàìè.

Íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ íå-
ä³ëüíèé êîíöåðò ðîçïî÷íåòüñÿ
âäåíü. Áëèæ÷å äî âå÷îðà ìåëî-
ìàí³â î÷³êóº âèñòóï ïîïóëÿðíèõ
ãóðò³â “Ìàíäðè”, “Ñ. Ê. À. É.”,
ã³ìí ó âèêîíàíí³ Îëåêñàíäðà Ïî-
íîìàðüîâà. Ô³íàëüíèì àêîðäîì
êîíöåðòó ñòàíå øîó ñï³âà÷êè
Ðóñëàíè. Çàâåðøèòü ñâÿòêóâàííÿ
Äíÿ Íåçàëåæíîñò³ ñàëþò, ùî ðîç-
ïî÷íåòüñÿ î 22.00. Çàëïè çä³é-
ñíþâàòèìóòü ³ç øåñòè ð³çíèõ òî-
÷îê, çà 10 õâèëèí ó íåá³ ñïàëàõ-
íå 20 ð³çíîêîëüîðîâèõ ôåºðâåð-
ê³â. Äî ñëîâà, öüîãî ðîêó âèêî-
ðèñòîâóâàòèìóòü â³ò÷èçíÿíó ï³-
ðîòåõí³êó.

²íøó ìèñòåöüêó àêö³þ “Í³÷
Íåçàëåæíîñò³” ï³äãîòóâàëè â í³÷-
íîìó êëóá³ “Àðåíà”. Âõ³ä ãîñòÿì
êîøòóâàòèìå 70 ãðèâåíü, áàæà-
íèé äðåñ-êîä — âèøèâàíêà. Î
20-é ãîäèí³ òóò ñï³âàòèìóòü ïàò-
ð³îòè÷í³ òà ë³ðè÷í³ ï³ñí³ ïðî ñó-
÷àñíó Óêðà¿íó ãóðòè “Ïåðêàëà-
áà”, âîêàëüíà ôîðìàö³ÿ “Ï³êêàð-
ä³éñüêà òåðö³ÿ”, “Ãàéäàìàêè”,
“Òàðòàê”, Â³êòîð Ìîðîçîâ, Òàðàñ
×óáàé òà ãóðò “Ïëà÷ ªðåì³¿”,
“Ìåðòâèé Ï³âåíü”, O. Torvald. À
ï³ñëÿ êîíöåðòó after party ç ðå-
ì³êñ³â óêðà¿íñüêèé ï³ñåíü òà ìå-
ëîä³é 50-õ —70-õ ðîê³â âëàøòó-
þòü çàïðîøåí³ ä³äæå¿

Тиждень м при от вань оберн ться яс равим парадом на Хрещати
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Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
cïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Я стало відомо "Хреща-
ти ", обся и авто реди-
т вання вліт впали на
25 % в порівнянні з по-
азни ами січня — травня
нинішньо о ро . За сло-
вами е спертів, це спри-
чинено адміністративними
обмеженнями НБУ ре-
дитної політи и омерцій-
них бан ів. За їхніми
про нозами, вересні
редити подорожчають на
15—20 % і ошт ватим ть
25—30 % річних. Це в
свою чер с оротить об-
ся и авто редит вання ще
на 20 %. Проте, НБУ не
збирається лібераліз вати
вимо и до редитної полі-
ти и бан ів, а навпа и
план є ввести нові обме-
ження на рин фінансо-
вих посл же найближ-
чим часом.

Ó÷îðà äèðåêòîð êîìïàí³¿ “Àuto-
Consalting” Îëåã Îìåëüíèöüêèé
çàÿâèâ, ùî çà ï³äñóìêîì ë³òí³õ ì³-
ñÿö³â îáñÿãè àâòîêðåäèòóâàííÿ
ñêîðîòèëèñÿ íà 25 % â ïîð³âíÿí-
í³ ç ñ³÷íåì — òðàâíåì íèí³øíüî-
ãî ðîêó. ßê â³í ïîâ³äîìèâ “Õðå-
ùàòèêó”, â òðàâí³ ùå ñïîñòðåð³-
ãàëàñÿ ïîçèòèâíà äèíàì³êà ïðî-
äàæó àâòîìîá³ë³â ó êðåäèò, “ïðî-
òå, ïî÷èíàþ÷è ç ÷åðâíÿ, îáñÿãè
ïðîäàæ³â ïîñòóïîâî ïàäàëè, ³ íà-
ðàç³ âîíè ñêîðîòèëèñÿ ìàéæå íà
÷âåðòü, ïðèáëèçíî íà 10 òèñ. àâ-
òîìîá³ë³â”, — íàãîëîñèâ Îëåã
Îìåëüíèöüêèé. Çà éîãî ñëîâàìè,
ñêîðî÷åííÿ ïðîäàæ³â ïîâ’ÿçàíå ç
ââåäåííÿì ÍÁÓ ðåãóëÿòîðíèõ ïî-
ñòàíîâ ùîäî ðåçåðâóâàííÿ êîø-
ò³â áàíêàìè ï³ä ñïîæèâ÷³ êðåäè-
òè, à òàêîæ ï³äâèùåííÿ äî 3 %
ñòàâîê íà ö³ êðåäèòè áàíêàìè, ïî-
÷èíàþ÷è ç êâ³òíÿ.

Ïðî îáâàë ðèíêó àâòîêðåäèòó-
âàííÿ ï³äòâåðäæóþòü ³ ñàì³ áàí-
ê³ðè. ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”
íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ êðåäèòíè-

ìè ïðîäóêòàìè ðîçäð³áíîãî áàí-
ê³íãó “Óêðãàçáàíêó” Äìèòðî Çà-
ìîòàºâ, ï³ñëÿ ââåäåííÿ ÍÁÓ ðå-
ãóëÿòîðíèõ ïîñòàíîâ, ñïîñòåð³-
ãàºòüñÿ òåíäåíö³ÿ äî çíèæåííÿ
ñïîæèâ÷îãî ïîïèòó íà àâòîêðå-
äèòè â ìåæàõ 20 %. Íà éîãî äóì-
êó, ñïàä îáñÿã³â ïðîäàæó àâòîìî-
á³ë³â ïðîäîâæóâàòèìåòüñÿ ³ â äðó-
ãîìó ï³âð³÷÷³ 2008 ðîêó. “Â íè-
í³øíüîìó ðîö³ ðîçðàõîâóâàòè íà
ë³áåðàë³çàö³þ óìîâ íå äîâîäèòü-
ñÿ. Íàâïàêè, î÷³êóºìî ùå æîðñò-
ê³øèõ óìîâ êðåäèòóâàííÿ áàíêà-
ìè. Øâèäøå çà âñå, â äðóãîìó
ï³âð³÷÷³ 2008 ðîêó ñïîñòåð³ãàòè-
ìåìî ïîâíó â³äñóòí³ñòü ïðîïîçè-
ö³é áàíê³â ùîäî êðåäèòóâàííÿ
àâòî áåç ïåðøîãî âíåñêó”, — íà-
ãîëîñèâ Äìèòðî Çàìîòàºâ.

“Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ñïîæèâ-
÷³ êðåäèòè ïîäîðîæ÷àþòü íà
10—15 %. Äî 20 % ïîäîðîæ÷àº
³ïîòåêà. Áàíêè ïðîïèñóþòü â
êðåäèòíèõ äîãîâîðàõ ïëàâàþ÷ó
êðåäèòíó ñòàâêó â ãðèâíÿõ, äëÿ
óáåçïå÷åííÿ ñåáå â³ä ³íôëÿö³é-
íèõ êîëèâàíü òà íåâèçíà÷åíîñò³
íà ô³íàíñîâîìó ðèíêó. Êð³ì òî-
ãî, íèçêà áàíê³â íàðàç³ âïðîâà-
äæóº øòðàôí³ ñàíêö³¿ çà ïåðåä-
÷àñíå ïîãàøåííÿ êðåäèòó. Êî-
ìåðö³éí³ áàíêè ïîñòàâëåí³ ó
æîðñòê³ óìîâè ðåãóëÿòîðîì, òî-
ìó çìóøåí³ ñêîðî÷óâàòè ñâî¿
êðåäèòí³ ïðîãðàìè ³ ï³äí³ìàòè
ñòàâêè, âèêîíóþ÷è âèìîãè
ÍÁÓ”, — ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòè-
êó” ë³äåð ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çà-
ö³¿ “Çà ïðîçîð³ñòü ô³íàíñîâèõ
ðèíê³â” Òàðàñ Çàãîðîäíèé. Òà-
êèì ÷èíîì óæå âîñåíè êðåäèòí³
ñòàâêè íà àâòî êîøòóâàòèìóòü
25—30 % ð³÷íèõ â ãðèâíåâîìó
åêâ³âàëåíò³, à öå ñâîºþ ÷åðãîþ
ñêîðîòèòü ïîïèò íà áàíê³âñüê³
ïðîäóêòè ùå â ìåæàõ 20 %, âïåâ-
íåíèé ïàí Çàãîðîäíèé.

Ïðîòå ç³ ñâîãî áîêó ÍÁÓ íå
ïëàíóº ñêàñîâóâàòè îáìåæåííÿ
ðåçåðâóâàííÿ êîøò³â äëÿ êðåäè-
ò³â. ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòè-
êó”, íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ðåãóëÿ-
òîð ïëàíóº çîâñ³ì çàáîðîíèòè
áàíêàì âèäàâàòè êðåäèòè áåç
ïåðøîãî âíåñêó. Êð³ì òîãî, Íàö-
áàíê ïëàíóº ââåñòè ùå æîðñòê³-
ø³ óìîâè ðåçåðâóâàííÿ êîøò³â
äëÿ ïðîáëåìíèõ êðåäèò³â òà âè-
ìîã äî ïëàòîñïðîìîæíîñò³ êë³-
ºíò³â êîìåðö³éíèõ áàíê³â

Êîìïàí³ÿ “Â³ïîñ” îãîëîñèëà ïðî âèïóñê
íîâîãî àâòîìîá³ëÿ ï³ä âëàñíîþ ìàðêîþ. Ó
ãîëîâíîìó îô³ñ³ êîìïàí³¿ ïîâ³äîìëÿþòü,
ùî öå áóäå àâòî êëàñó ñåäàí ó íåâèñîêî-
ìó ö³íîâîìó ñåãìåíò³, à âàðò³ñòü êîëèâà-
òèìåòüñÿ â³ä 11 äî $ 14, çàëåæíî â³ä êîì-
ïëåêòàö³¿. Âèðîáíèê òàêîæ ïðèïóñêàº

ìîæëèâ³ñòü ðîçøèðåííÿ ìîäåëüíîãî ðÿäó
â ïîäàëüøîìó.

Õî÷à, çà ïðîãíîçàìè ó÷àñíèê³â ðèíêó,
íîâîìó àâòî áóäå òÿæêî çàâîþâàòè ñâîþ
í³øó. “Â Óêðà¿í³ âæå ïðåäñòàâëåíî áðåí-
äè ïðàêòè÷íî âñ³õ àâòîìîá³ë³â”,— ñòâåð-
äæóº ïðåñ-ñåêðåòàð êîðïîðàö³¿ “Áîãäàí”

Ñåðã³é Êðàñóëÿ. Êð³ì òîãî, âåëèêîâóçëî-
âà çáîðêà â Óêðà¿í³ â óìîâàõ çíèæåííÿ
ìèòà íà ³íîìàðêè ç 25 äî 10 â³äñîòê³â ñòà-
ëà íåâèã³äíîþ. “Ñàìå òîìó êîðïîðàö³ÿ
“Áîãäàí” â³äêðèëà íàïðèê³íö³ ÷åðâíÿ çà-
âîä ïîâíîãî öèêëó âèðîáíèöòâà ëåãêîâèõ
àâòîìîá³ë³â, çâ³äêè âèõîäèòü ³ òðè ìîäåë³
Hyndai”,— äîäàº â³í.

Ñïðàâä³, ï³ñëÿ íàáóòòÿ ÷èííîñò³ íîâîãî
çàêîíó ïðî çíèæåííÿ ìèòà íà ³íîìàðêè
àâòîðèíîê ïîõèòíóâñÿ. Áàãàòî ç ³ìïîðòå-
ð³â çìåíøèëè ö³íè íà àâòîìîá³ë³, ùî ìà-
ëî ñïðèÿòè çá³ëüøåííþ ïðîäàæó. Îäíàê
öüîãî íå â³äáóëîñÿ, àäæå ó ïåð³îä çíèæåí-
íÿ ìèòà â Óêðà¿í³ ïî÷àëèñÿ ïðîöåñè ñòðè-
ìàííÿ ³íôëÿö³¿, îòîæ áàíêè áóëè çìóøå-
í³ ï³äâèùèòè ñòàâêè íà êðåäèòè òà çðîáè-
òè óìîâè ¿õ âèäà÷³ æîðñòê³øèìè, íà â³ä-
ì³íó â³ä 2006—2007 ðîê³â, êîëè ä³ÿëà ñïðî-
ùåíà ñèñòåìà âèäà÷³ êðåäèò³â ³, â³äïîâ³ä-
íî, çðîñòàëè òåìïè ïðîäàæó àâòîìîá³ë³â.
“Ïîíàä ïîëîâèíó àâòîìîá³ë³â â Óêðà¿í³
êóïóþòü çà êðåäèòàìè”, — ï³äòâåðäèâ
“Õðåùàòèêó” Ñåðã³é Êðàñóëÿ. Íà äàíèé
ìîìåíò çðîñòàííÿ ðèíêó ÷åðåç öå ñïîâ³ëü-
íèëîñÿ, àäæå çíèçèëàñÿ é êóï³âåëüíà ñïðî-

ìîæí³ñòü íàñåëåííÿ. “Çíèæåííÿ ìèòà òà
çðîñòàííÿ êðåäèòíèõ ñòàâîê äàëè çìîãó
âñòàíîâèòè íà ðèíêó òåìïè çðîñòàííÿ ïî-
ðÿäêó 20 â³äñîòê³â”,— ïîâ³äîìèâ äèðåêòîð
êîìïàí³¿ “Àòëàíò-Ì Êèòàéñêèå àâòîìî-
áèëè” Äìèòðî Áàðàíîâñüêèé.

Çà ï³äñóìêàìè ïðîäàæ³â 2007-ãî ó÷àñ-
íèêè ðèíêó ïðîãíîçóâàëè, ùî äî ê³íöÿ
2008-ãî â Óêðà¿í³ áóäå ðåàë³çîâàíî 700 òèñ.
àâòîìîá³ë³â. Õî÷à íàïðèê³íö³ ÷åðâíÿ
Äìèòðî Áàðàíîâñüêèé ó ðàìêàõ êðóãëîãî
ñòîëó “Òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó àâòîìîá³ëüíî-
ãî ðèíêó Óêðà¿íè” çàñòåð³ãàâ, ùî çà ðå-
çóëüòàòàìè 2008 ðîêó äèíàì³êà ðèíêó ìî-
æå çíèçèòèñÿ íà 15—20 â³äñîòê³â â³ä çà-
ïëàíîâàíèõ 32—35. Òàêèì ÷èíîì, íà óêðà-
¿íñüêîìó ðèíêó ïðîäàäóòü ëèøå 620—650
òèñ. íîâèõ ìàøèí.

Ìàëî òîãî, çìåíøåííÿ ³ìïîðòíîãî ìè-
òà íà ³íîìàðêè ç 25 äî 10 â³äñîòê³â äåðæà-
âà ïëàíóâàëà êîìïåíñóâàòè ââåäåííÿì íî-
âîãî àêöèçó. ßê ïîâ³äîìëÿëîñÿ, Ì³í³ñòåð-
ñòâî ô³íàíñ³â ïðîïîíóº çì³íèòè ïðèíöèï
éîãî íàðàõóâàííÿ íà íîâ³ àâòîìîá³ë³ — âè-
çíà÷àòè ñóìó íå çà îá’ºìîì äâèãóíà, à âàð-
ò³ñòþ ìàøèíè

Àâòîðèíîê áóêñóº
ïîïðè çìåíøåííÿ ³ìïîðòíîãî ìèòà íà ³íîìàðêè
Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Гр па омпаній "Віпос" о олосила про намір вип с ати автомобіль
нової мар и нижньом ціновом се менті. За даними омпанії Mar-
ketinG, темпи йо о зростання протя ом останніх двох ро ів засвідч -
ють позитивн динамі . А втім, за про нозами часни ів рин , но-
вом автомобілю б де с ладно завоювати ніш на рин , адже в
У раїні представлено бренди пра тично всіх недоро их автомобілів.
До то о ж автомобільний рино У раїни похитн вся після зменшення
іль ості авто редитів. Саме за ними п ють понад половин авто-
мобілів. А зменшення імпортно о мита на іномар и з 25 до 10 від-
сот ів держава план є омпенс вати за рах но ведення ново о а -
циз . Міністерство фінансів же запропон вало змінити принцип йо о
нарах вання на нові автомобілі — врахов вати не об'єм дви на, а
вартість машини.

ÍÁÓ ðåãóëþº ñïîæèâ÷³ êðåäèòè
Êîìåðö³éí³ áàíêè ïîñòàâëåí³ ó æîðñòê³ óìîâè

Вже з вересня авто редити мож ть стати не по ишені більшості ромадян
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ВВ ІІ ДД АА ВВ ТТ ОО РР АА

Êèòàéñüêèé
ïðîðèâ!
Îäèí ñâ³ò — îäíà ìð³ÿ

Ë³ë³ÿ ÏÎÄÊÎÏÀªÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Îë³ìï³àäà â Ïåê³í³ çäèâóâàëà ïåðåäóñ³ì
áþäæåòîì — 42 ìëðä äîëàð³â. Äëÿ ïîð³âíÿí-
íÿ: â Àòëàíò³ âèòðàòèëè 2 ìëðä, ó Ñ³äíå¿ —
4 ìëðä, â Àô³íàõ — 10 ìëðä. Êèòàéö³ âñüî-
ìó ñâ³òîâ³ ïðîäåìîíñòðóâàëè åêîíîì³÷íó, ô³-
çè÷íó é ïîë³òè÷íó ïîòóæí³ñòü. Ïîíàä 21 òè-
ñÿ÷à æóðíàë³ñò³â ïîçèòèâíî â³äãóêóâàëèñÿ
ïðî ³íôðàñòðóêòóðó, îðãàí³çàö³þ é óðî÷èñòå
â³äêðèòòÿ Îë³ìï³àäè. Çàë³çíà äèñöèïë³íà òà
íåîáìåæåí³ ëþäñüê³ ðåñóðñè äàëè çìîãó âëà-
ä³ Ï³äíåáåñíî¿ îðãàí³çóâàòè âñå íà íàéâè-
ùîìó ð³âí³, çàáåçïå÷èâøè áëèñêó÷èé âèñòóï
ñïîðòñìåí³â.

Íàøà êðà¿íà òàêîæ ïîðàäóâàëà ðåçóëüòà-
òàìè. Ìàºìî ³ çîëîò³, ³ ñð³áí³, é áðîíçîâ³
ìåäàë³. Ïåðåäóñ³ì öå çàñëóãà íàøèõ ÷åìï³î-
í³â. Çà òàêî¿ ñïîðòèâíî¿ áàçè ³ ô³íàíñîâî¿
ï³äòðèìêè îë³ìï³éñüêèõ âèä³â ñïîðòó, òðå-
íåðñüêîãî ñêëàäó ìîãëè á çàéíÿòè îäíå ç
îñòàíí³õ ì³ñöü ó ðåéòèíãó êðà¿í. Òîìó õî-
÷åòüñÿ ïîäÿêóâàòè íàøèì ìåäàë³ñòàì çà ñà-
ìîâ³ääàíó ïðàöþ íà áëàãî ³ì³äæó é àâòîðè-
òåòó Óêðà¿íè íà ì³æíàðîäí³é àðåí³.

Âèñòóïè ïðåäñòàâíèê³â ñïîðòèâíî¿ ã³ìíàñ-
òèêè ïðîäåìîíñòðóâàëè êåð³âíèöòâó ôåäå-
ðàö³¿ òà íàøî¿ êðà¿íè, ùî ãàëüìóâàòè âèä
ñïîðòó, ÿêèé ïðèí³ñ ñâîãî ÷àñó âåëèêó ê³ëü-
ê³ñòü íàãîðîä, íå ìîæíà. Âòðà÷àþòüñÿ òðà-
äèö³¿, à íîâå ïîêîë³ííÿ íå ìîæå âòðèìàòè
ð³âåíü ñâî¿õ ïîïåðåäíèê³â. ² öå íå ïðîâèíà
ñïîðòñìåí³â ÷è òðåíåð³â, à ñòàâëåííÿ ìîæ-
íîâëàäö³â. Íå âèñòà÷àº íàëåæíîãî óñòàòêó-
âàííÿ, íå â³äêðèâàþòüñÿ ã³ìíàñòè÷í³ öåí-
òðè, íåìàº äîñòàòíüîãî ô³íàíñóâàííÿ. Ãî-
ëîâíèé ê³ñòÿê óêðà¿íñüêîãî òðåíåðñüêîãî
ñêëàäó ãîòóº äëÿ íàñ êîíêóðåíò³â ç ð³çíèõ
êðà¿í. Áàãàòî îë³ìï³éñüêèõ ÷åìï³îí³â Óêðà-
¿íè çì³íèëè ãðîìàäÿíñòâî. Ïðèì³ðîì, äâî-
ðàçîâèé îë³ìï³éñüêèé ÷åìï³îí Ðóñòàì Øà-
ð³ïîâ òåïåð ãðîìàäÿíèí ÑØÀ. Â³í ï³äãîòó-
âàâ äëÿ Àìåðèêè ñð³áíîãî ïðèçåðà. Àáñî-
ëþòíà æ îë³ìï³éñüêà ÷åìï³îíêà Íàñòÿ Ëþ-
ê³íà (ÑØÀ) òàêîæ º âèõîâàíêîþ òðåíåðà ðà-
äÿíñüêî¿ øêîëè ã³ìíàñòèêè.

Äëÿ íàñ Îë³ìï³àäà â Ïåê³í³ íàñàìïåðåä º
óðîêîì, ç ÿêîãî ïîòð³áíî çðîáèòè íàëåæí³
âèñíîâêè. ßêùî äëÿ ï³äâèùåííÿ àâòîðèòå-
òó òà ³ì³äæó êðà¿íè ïîòð³áí³ ÷åìï³îíè, òîä³
íàëåæèòü áóäóâàòè ñòàä³îíè, ã³ìíàñòè÷í³ çà-
ëè, áàñåéíè, â³äíîâèòè áåçïëàòí³ äèòÿ÷³
ñïîðòèâí³ øêîëè é ïëàòèòè ã³äíó çàðïëàòó
òðåíåðàì. Ä³òè, ÿêùî é íå ñòàíóòü îë³ìï³é-
ñüêèìè ÷åìï³îíàìè, â êîæíîìó ðàç³ âèðîñ-
òóòü çäîðîâèìè ô³çè÷íî é äóõîâíî. À çäî-
ðîâ’ÿ íàö³¿ â ðóêàõ êîæíîãî ³ç íàñ!

Óðîæàé ìåäàëåé
Íà Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ ó Ïåê³í³ óêðà¿íö³ çàâîþâàëè 
âæå 19 íàãîðîä
Â’ÿ÷åñëàâ ÊÓÖÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У раїнсь і борці вільно о стилю
продовж ють збирати рожай
олімпійсь их на ород Пе іні.
Вчора бронзов медаль виборов
иянин Тарас Дань о, я ий ви-
ст пає ва овій ате орії до 84
іло рамів. На адаємо, що чоти-
ри ро и том на Олімпіаді в
Афінах він б в лише сьомий.
Після цьо о спортсмен ви рав
золоті та срібні медалі чемпіо-
нат Європи, і ось знов спіх.
У поєдин за третє місце Та-
рас з рах н ом 3:0 перемі т р-
а Серхата Балчі, здоб вши
дев'ят за рах н ом медаль для
У раїни — бронзов .

Ö³êàâî, ùî ïåðåä ñòàðòîì îë³ìï³àäè Òà-
ðàñ çàÿâèâ: äî Ïåê³íà ¿äå ëèøå ïî íàãîðî-
äè, àäæå çà îñòàíí³ ÷îòèðè ðîêè â³í íàáóâ
ì³æíàðîäíîãî äîñâ³äó é ïî÷óâàº ñåáå äóæå
âïåâíåíî.

À âò³ì, áðîíçîâèõ ìåäàëåé ó÷îðà ìîãëî
áóòè á³ëüøå. Òàê, ó âàç³ äî 84 ê³ëîãðàì³â
ó áîðîòüá³ çà “áðîíçó” óêðà¿íåöü Ãåîðã³é
Òèá³ëîâ çóñòð³÷àâñÿ ç àçåðáàéäæàíöåì Õå-
òàãîì Êåçàóìîâèì. Ïðîòå íàâ’ÿçàòè ñâîþ
âîëþ óêðà¿íöåâ³ íå âäàëîñÿ. Êåçàóìîâ ïå-
ðåêîíëèâî ïåðåì³ã — 3:0.

Äîñèòü íåïîãàíî âèñòóïàþòü ó Ïåê³í³ é
ïðåäñòàâíèêè ñó÷àñíîãî ï’ÿòèáîðñòâà
Äìèòðî Êèðïóëÿíñüêèé òà Ïàâëî Òèìî-
øåíêî. Ï³ñëÿ ïåðøèõ òðüîõ åòàï³â Êèðïó-
ëÿíñüêèé ïîñ³äàº ÷åòâåðòó ñõîäèíêó (3332
áàëè), à Òèìîøåíêî — íà øîñòîìó ì³ñö³
(3316 áàë³â).

Çàâòðà ðåàëüí³ øàíñè íà çäîáóòòÿ ìåäà-

ëåé ìàþòü óêðà¿íñüê³ âåñëóâàëüíèêè. Çîê-
ðåìà, ²ííà Îñèïåíêî-Ðàäîìñüêà âèñòóïèòü
ó ô³íàë³ áàéäàðêè îäèíî÷íî¿ íà äèñòàíö³¿
500 ìåòð³â. Ó ï³âô³íàë³ âîíà ïîêàçàëà íàé-
êðàùèé ÷àñ. Ô³íàë³ñòîì çìàãàíü íà îäè-
íî÷í³é êàíîå ñòàâ ³ Þð³é ×åáàí, ÿêèé êâà-
ë³ô³êóâàâñÿ ç äðóãèì çàãàëüíèì ÷àñîì.

Êåð³âíèöòâî â³ò÷èçíÿíîãî ñïîðòó âæå
îö³íèëî ðåçóëüòàòè íàøèõ àòëåò³â íà
Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ ÿê óñï³øí³. Òàê, ïðå-
çèäåíò Íàö³îíàëüíîãî îë³ìï³éñüêîãî êî-
ì³òåòó (ÍÎÊ) Ñåðã³é Áóáêà çàÿâèâ: “Ó
íàñ ùå ïîïåðåäó âèñòóï áîêñåð³â, ÿê³ ðå-
àëüíî ìîæóòü ïðèíåñòè äî ñêàðáíè÷êè
óêðà¿íñüêî¿ êîìàíäè çîëîò³ íàãîðîäè. Â
³íøèõ âèäàõ ñïîðòó òàêîæ ìîæåìî âè-
ñòóïèòè âäàëî. Ìåí³ öüîãî äóæå õîò³ëî-

ñÿ á. Íà Îë³ìï³àä³ º ïåâí³ ìîìåíòè, ÿê³
ñòîñóþòüñÿ íåîá’ºêòèâíîãî ñóää³âñòâà. ß
ÿê ãëÿäà÷ ïîì³÷àâ ïîìèëêè àðá³òð³â, ÿê³
ñóäèëè íå íà êîðèñòü óêðà¿íö³â, àëå öå
ïèòàííÿ äî ôàõ³âö³â. Ó êîæíîãî ìîæå áó-
òè ñâîÿ òî÷êà çîðó. ß äóæå ðàäèé, ùî ìè
çäîáóëè ñò³ëüêè ìåäàëåé. Â³ä ùèðîãî ñåð-
öÿ ðàä³þ êîæí³é ïåðåìîç³ óêðà¿íñüêèõ
ñïîðòñìåí³â”.

Îòîæ 21 ñåðïíÿ íà 15-òó ãîäèíó, çà êè-
¿âñüêèì ÷àñîì, Óêðà¿íà ó çàë³êó çäîáóòèõ
îë³ìï³éñüêèõ íàãîðîä ïðîäîâæóº îá³éìàòè
äåñÿòå ì³ñöå — 19 ìåäàëåé (5 çîëîòèõ, 
5 ñð³áíèõ òà 9 áðîíçîâèõ). Ó ïåðø³é òð³é-
ö³ çàãàëüíîãî çàë³êó òàêîæ âñå áåç çì³í: Êè-
òàé — 81 (45, 15, 21), ÑØÀ — 83 (27, 28,
28) òà Âåëèêîáðèòàí³ÿ — 39 (17, 11, 11) 

Киянин Тарас Дань о (зліва) б в значно сильніший за Серхата Балчі

Íà “ñÿáð³â” çá³ðíà Óêðà¿íè
ï³äå ó õîðîøîìó íàñòðî¿
“Ñèíüî-æîâòà” äðóæèíà ïðîâåëà îñòàíí³é ïîºäèíîê ïåðåä
ïî÷àòêîì â³äáîðó íà Ìóíä³àëü
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Національна збірна У раїни з
ф тбол провела Львові на
стадіоні "У раїна" чер овий он-
трольний поєдино рам ах
під отов и до відлі ово о т рні-
р чемпіонат світ 2010 ро .
С перни ом підопічних Оле сія
Михайличен о б ла польсь а
оманда, я "синьо-жовта"
др жина не перема ала жодно о
раз за шістнадцятирічн істо-
рію.

Ãðà çàê³í÷èëàñÿ ì³í³ìàëüíîþ ïåðå-
ìîãîþ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè ç ðàõóíêîì 1:0.
ªäèíèé ãîë íà äðóã³é äîäàí³é äî ïåð-
øîãî òàéìó õâèëèí³ çàáèâ ôóòáîë³ñò
ïîëòàâñüêî¿ “Âîðñêëè” Ñåðã³é Êðàâ÷åí-
êî. Àíäð³é Âîðîí³í îòðèìàâ ì’ÿ÷ íà
ïðàâîìó ôëàíç³, çðîáèâ ïåðåäà÷ó â
øòðàôíèé ìàéäàí÷èê ãîñòåé, ³ Êðàâ-
÷åíêî ç äðóãî¿ ñïðîáè ïåðåãðàâ ãîëê³-
ïåðà ïîëÿê³â Ôàá³àíñüêè.

ßêùî áðàòè ãðó çàãàëîì, òî ãîñò³ ïðî-
òÿãîì ìàéæå âñüîãî ìàò÷ó îñîáëèâî¿ àê-
òèâíîñò³ íå âèÿâëÿëè, íà â³äì³íó â³ä
óêðà¿íö³â, ÿêà äëÿ òèõ, õòî áà÷èâ ïîºäè-
íîê íà òðèáóíàõ àáî á³ëÿ åêðàí³â òåëå-
â³çîð³â, íàïåâíî, ñïðàâèëà ïðèºìíå
âðàæåííÿ. Äîñèòü íåïîãàíî ç³ãðàëà íà-
øà îáîðîíà, ÿêà äàëà øàíñ â³ä³ãðàòèñÿ
ïîëÿêàì ëèøå íàïðèê³íö³ ìàò÷ó. Ùî

ñòîñóºòüñÿ ãðè â íàïàä³, òî ïåðåä ïåð-
øèì ïîºäèíêîì â³äá³ðêîâîãî öèêëó
ïðîòè çá³ðíî¿ Á³ëîðóñ³, àêòèâí³ñòü íà-
øèõ ôóòáîë³ñò³â íå ìîæå íå ðàäóâàòè.
Çàëèøèëîñü îäíå — íå â³äïî÷èâàòè íà
ëàâðàõ ï³ñëÿ ïîºäèíêó ç³ çá³ðíîþ Ïîëü-
ù³, à ï³äãîòóâàòèñÿ äî ãðè ç “ñÿáðàìè”,
ÿêà â³äáóäåòüñÿ 6 âåðåñíÿ ó ïåðåìîæíî-
ìó äëÿ íàñ Ëüâîâ³, ç³ âñ³ºþ ñåðéîçí³ñ-
òþ.

Íà ï³ñëÿìàò÷îâ³é ïðåñ-êîíôåðåíö³¿
â³ä÷óâàëîñÿ, ùî ãîëîâíèé òðåíåð çá³ð-

íî¿ Óêðà¿íè Îëåêñ³é Ìèõàéëè÷åíêî íå
çîâñ³ì çàäîâîëåíèé ä³ÿìè ï³äîï³÷íèõ,
õî÷à íàãîëîñèâ íà ¿õíüîìó ïðàãíåíí³
ïåðåìîãòè íåïîñòóïëèâîãî ñóïåðíèêà ³
á³éö³âñüêèõ ÿêîñòÿõ íàøèõ ôóòáîë³ñò³â.
Ùî ñòîñóºòüñÿ íîâèõ ãðàâö³â, êîòð³
ìîãëè á ï³äñèëèòè íàö³îíàëüíó äðóæè-
íó, òî, çà ñëîâàìè Ìèõàéëè÷åíêà, ñå-
ëåêö³éíó ðîáîòó âåñòèìóòü ïîñò³éíî, é
ò³ ôóòáîë³ñòè, ÿê³ âèÿâëÿòü ñåáå â ìàò-
÷àõ ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè, îáîâ’ÿçêîâî
îòðèìàþòü âèêëèê ó çá³ðíó

Стефан РЕШКО, засл жений майстер
спорт :
— Гра нашої збірної мені за алом сподо-

балася. Я що її порівнювати з попередніми
поєдин ами проти Нідерландів і Швеції, то
неозброєним о ом видно, що в діях з’яви-
лося більше роз міння. Наші ф тболісти ма-
ють на полі солідніший ви ляд, а молодих
равців, я і дебют вали в національній
оманді, вже не тремтять оліна.
До стартово о поєдин відбор на М н-

діаль, сподіваюся, ще додасть в рі. Насам-
перед це стос ється лідерів — Андрія Шев-
чен а, Анатолія Тимощ а, Андрія Вороніна,
я і за наст пні два тижня вийд ть на інший,
вищий рівень і повед ть за собою партне-
рів по оманді.
Кожний ф тболіст збірної У раїни пови-

нен б ти впевнений собі, добре вивчи-
ти збірн Білор сі, налашт ватися на р .
Тоді це обов’яз ово принесе нам пере-

мо , причом , д маю, з різницею в два
м’ячі.

Мирон МАРКЕВИЧ, оловний тренер
хар івсь о о “Металіста”:
— Рез льтат матч У раїна — Польща той,

що наші хлопці рали швидше за своїх опо-
нентів і ціл ом засл жили на цю перемо .
Проте не слід заб вати, що це б в лише то-
варись ий поєдино , а на офіційних матчах
б де зовсім інший ф тбол.
Д маю, що до відбір ово о поєдин про-

ти збірної Білор сі оманда Оле сія Михай-
личен а додасть рі, й це принесе пози-
тивний рез льтат. Я ий саме? Ставлю на
перемо У раїни з мінімальним рах н ом,
але її здоб д ть д же тяж ій боротьбі.
Я не тренер збірної і не мож йом ради-

ти, о о ви ли ати в національн оманд ,
а о о ні, але резерв, певен, нас є, в то-
м числі й з рідно о для мене “Металіста”.

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

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

(03148,�м.�Київ,�в�л.�Я
�ба�Коласа,�27-А,�зал.
№�7�ви
ли
ає�Бров
іна�Андрія�Володимировича
по���цивільній���справі��за��позовом��Бров
іна
Володимира�Андрійовича��про�визнання�права
власності,�в�с�дове�засідання�12�вересня�2008
ро
��на�09.30.

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

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

ви
ли
ає�Кривор�ч
о�Оль!��Андріївн�,�я
а�за-
реєстрована�в�м.�Києві,�по�в�л.�Ю.�Смолича,
4,�
в.�97,�в�я
ості�відповідача�в�с�дове�засідан-
ня�по�справі�за�позовом�Кривор�ч
о�В.О.�до
Кривор�ч
о�О.А.,� про� розірвання�шлюб�,�що
відб�деться� 05� вересня� 2008� ро
�� о� 13.50� в
приміщенні� с�д�� за� адресою:� 03127�м.� Київ,
в�л.�Пол
овни
а�Потєхіна,�б�д.�14-а,�
аб.�№25.
В�разі�її�неяв
и�на�в
азан��дат�,�с�д�роз!ляда-
тиме�справ��без�її��часті.�

С�ддя�А.�Нова


Повідомляємо,�що�після�смерті�Гра-

ціансь
ої�Зіми�Ми
олаївни,�померлої�07

люто!о�2008�ро
�,�від
рита�спадщина.

Спад
оємцям�звертатись�до�п'ятої�Ки-

ївсь
ої�державної�нотаріальної�
онтори

(Київ,�в�л.�Машиноб�дівельна,�8).

Повідомляємо,�що� Свідоцтво� про� право

власності�на�приватне�б�дин
оволодіння�(б�-

дино
�№37�по�в�лиці�Товарній�в�місті�Києві),

видане�25.03.2002р.�!ромадянин��У
раїни�Тер-

тичном��Володимир��Іванович��Ком�нальним

підприємством�по��триманню�житлово!о�!ос-

подарства�Печерсь
о!о�район��м.�Києва�"Пе-

черсь
житло"�на�підставі�розпорядження�Пе-

черсь
ої�районної���м.�Києві�державної�адмі-

ністрації�від�18.03.2002р.�№255,�б�ло�втраче-

но,�а�отже�просимо�вважати�в
азане�Свідоц-

тво�про�право�власності�на�приватне�б�дин
о-

володіння�недійсним.

Апеляційний�с�д�м.�Києва по-
відомляє�Ле!ли
а�Сер!ія�Степано-
вича�про�те,�що�цивільна�справа�за
апеляційною� с
ар!ою�Лозовен
о
Валентини�Ма
симівни� на� додат-

ове�рішення�Святошинсь
о!о�ра-
йонно!о�с�д��м.�Києва�від�03�бе-
резня�2008�ро
��в�справі�за�позо-
вом�Лозовен
о�Валентини�Ма
си-
мівни�до�Ле!ли
а�Сер!ія�Степано-
вича�про�розірвання�шлюб�,�приз-
начена� до� роз!ляд�� в� приміщенні
Апеляційно!о� с�д��м.� Києва� (в�л.
Володимирсь
а,�15)�на�04.09.2008р.
о�12.30.
С�ддя�І.М.�Осипен
о

Печерсь�ий� районний� с�д

м.� Києва� повідомляє�Василен
�
Ма
сим��Анатолійович��про�с�до-
ве� засідання� �� справі� за� позовом
ВАТ�"Райффайзен�Бан
�Аваль"�про
стя!нення�
редитної�забор!ованос-
ті��о�12.30�28.08.2008�р.�
Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Хреща-

ти
.�42-а,�
аб�13.
С�ддя�Вол
ова�С.Я.

Від�рите�а�ціонерне�товариство

“Корч�ватсь�ий��омбінат�б�дівельних�матеріалів”

(
од�ЄДРПОУ�04012365)�повідомляє,�що�7�жовтня�2008�ро
��о�12.00�відб�д�ть-
ся�позачер!ові�за!альні�збори�а
ціонерів�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Червонопра-
порна,�34.

Порядо��денний

1.�Рестр�
т�ризація�ВАТ�“Корч�ватсь
ий�КБМ”�(�творення�дочірніх�підприємств).�

2.�Затвердження�поряд
��ви
�п��а
цій�ВАТ�“Корч�ватсь
ий�КБМ”.

Реєстрація�а
ціонерів�проводитиметься�з�10.30�до�11.45���день�проведення
зборів�а
ціонерів.

Для��часті���зборах�необхідно�мати�до
�мент,�що�посвідч�є�особ��(паспорт),
а� для� представни
ів� а
ціонерів� ще� й� оформлене� відповідно� до� чинно!о
за
онодавства�У
раїни�дор�чення.

З� до
�ментами,� пов’язаними� з� поряд
ом� денним� позачер!ових� зборів
а
ціонерів,�можна�ознайомитися���менеджера�по�
орпоративном���правлінню.

Телефон�для�довідо� 8�(044)�531-91-49.�

Дире�ція

Нові
ов��Оле
сандр��Анатолійович��та�Нові
овій�Ірині�Ві
торівні�та�їх�представни
��Смирнов�
Михайл��Владиславович��необхідно�з'явитись�в�с�дове�засідання,�що�відб�деться�10�вересня
2008� ро
�� о� 12.00� до�Дарниць�о�о� районно�о� с�д�� м.� Києва,� за� адресою:�м.� Київ,
в�л.Севастопольсь
а,�14,�
аб.�24�по�справі�за�позовом�Со
оловсь
ої�К.І.�до�Нові
ова�Оле
сандра
Анатолійовича,�Нові
ової�Ірини�Ві
торівни,�я
а�діє�в�своїх�інтересах�та�в�інтересах�неповнолітньої
дитини�Нові
ової�Марії�Оле
сандрівни,�відділ��!ромадянства,�мі!рації�та�реєстрації�фізичних
осіб�Дарниць
о!о�РУГУ�МВС�У
раїни���м.�Києві,�3-тя�особа�Київсь
е�місь
е�бюро�технічної
інвентаризації� та� реєстрації� права� власності� на� об'є
ти� нер�хомо!о�майна� про� �с�нення
переш
од���
орист�ванні�власністю�та�виселення,�в�я
ості�відповідачів.�Ваша�яв
а�обов'яз
ова,
при� собі�мати� паспорти.� У� випад
�� неяв
и�Нові
ова�О.А.,� Нові
ової� І.В.� та� представни
а
відповідачів�Смирнова�М.В.�справа�б�де�роз!лян�та�за�їх�відс�тності.

С�ддя�Коляден
о�П.Л.

Печерсь�ий� районний� с�д� м.� Києва ви
ли
ає� відповідача:
Верещинсь
о!о�Сер!ія�Ві
торовича�по�цивільній�справі�за�позовом
ЗАТ� "У
раїнсь
ий� мобільний� зв'язо
"� до� Верещинсь
о!о� Сер!ія
Ві
торовича�про�стя!нення�с�ми�бор!��з!ідно�до!овор��про�надання
посл�!�мобільно!о� зв'яз
�,� в� с�дове�засідання,� я
е�відб�деться�24
вересня�2008�ро
��об�11.00,�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�М.�Гайцана,
б.�4,�
аб.�405,�під�!олов�ванням�с�дді�К�зьмен
о�В.В.�В�разі�неяв
и
відповідача� в� с�дове� засідання� справ�� б�де� роз!лян�то� �� йо!о
відс�тність,�відповідно�до�ст.�169�ЦПК�У
раїни.

Печерсь�ий�районний��с�д�м.�Києва ви
ли
ає�відповідачів:�Висоць
о!о
Оле!а�Васильовича,� � �Д�ді
а� �Федора� � �Єв!еновича,� �Вой
іна� �Владислава
Костянтиновича��по�цивільній�справі�за�позовом�ЗАТ�"У
раїнсь
ий�мобільний
зв'язо
"� до�Висоць
о!о�Оле!а�Васильовича,� �Д�ді
а�Федора�Єв!еновича,
Вой
іна.�Владислава�Костянтиновича�про�стя!нення�с�ми�бор!��з!ідно�до!овор�
про�надання�посл�!�мобільно!о�зв'яз
�,�в�с�дове�засідання,�я
е�відб�деться
17�вересня�2008�ро
��о�15.00,�16.00�та�17.00�відповідно,�за�адресою:�м.�Київ,
в�л.�М.�Гайцана,�б.�4,�
аб.�405,�під�!олов�ванням�с�дді�К�зьмен
о�В.В.�В�разі
їхньої�неяв
и�в�с�дове�засідання�справ��б�де�роз!лян�то��� їхню�відс�тність,
відповідно�до�ст.�169�ЦПК�У
раїни.

04�вересня�2008�ро
��о�18.00�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Т�р!енєвсь
а�48/13�(ОСН�"Комітет
мі
рорайон�� "Центр� -� 3")� б�д�ть� проводитись� !ромадсь
і� об!оворення�щодо� роз!ляд�
прое
т��містоб�дівної� до
�ментації� житлово!о� 
омпле
с�� з� пар
ін!ом� та� вб�довано-
приб�дованими�приміщеннями�адміністративно!о�та�!ромадсь
о!о�призначення,�за�адресою:
в�л.�Андрюшен
а,�4���Шевчен
івсь
ом��районі�м.�Києва.�

Отримати�інформацію�стосовно�прое
т��можна�за�телефоном�8(044)�496-01-94�(Замовни

б�дівництва:�ТОВ�"БМК�Планета-Б�д").�Реєстрація�проводиться�при�наявності�паспорта.

Адміністрація

Печерсь�ий� районний� с�д� м.� Києва ви
ли
ай� відповідачів:�Фрідмана�Романа
Зіновійовича,�Ша!аров��Улян��Володимирівн�,�Синю
а�Сер!ія�Є!оровича,�Маз�р�Арт�ра
Артемовича� по� цивільній� справі� за� позовом�ЗАТ� "У
раїнсь
ий�мобільний� зв'язо
"� до
Фрідмана� Романа� Зіновійовича,� Ша!арової� Уляни� Володимирівни.� Синю
а� Сер!ія
Є!оровича,�Маз�р� Арт�ра� Артемовича� про� стя!нення� с�ми� бор!�� з!ідно� до!овор�� про
надання�посл�!�мобільно!о�зв'яз
�,�в�с�дове�засідання,�я
е�відб�деться�11�вересня�2008
ро
��об�11.00,�11.30,�12.00�та�12.30�відповідно,�за�адресою:�м.�Київ.�в�л.�Хрещати
,�42-
а,�
аб.�32,�під�!олов�ванням�с�дді�Гримич�М.К.�В�разі� їхньої�неяв
и�в�с�дове�засідання
справ��б�де�роз!лян�то�за�їхньої�відс�тності,�відповідно�до�ст.�169�ЦПК�У
раїни.

Повідомлення
про�проведення�позачер�ових�за�альних

зборів�а�ціонерів

ЗАТ�"СТРАХОВА�ГРУПА�"ТАС"
Шановні� а
ціонери,�Правління�За
рито!о� а
ціонерно!о� товариства� "Страхова

Гр�па�"ТАС"�повідомляє�про�с
ли
ання�позачер!ових�за!альних�зборів�а
ціонерів
За
рито!о�а
ціонерно!о�товариства�"Страхова�Гр�па�"ТАС"�(надалі�-�Товариство).
Позачер!ові�за!альні�збори�а
ціонерів�Товариства�відб�д�ться�24�жовтня�2008�р.
о�10.00�за�адресою:�м.�Київ,�проспе
т�Перемо!и,�65,�оф.�213.

Реєстрація�а
ціонерів�або�їх�представни
ів�відб�деться�з�9.30�до�10.00�24�жовтня
2008�р.�за�місцем�проведення�зборів.

Порядо��денний

1. Про�обрання�Голови�та�Се
ретаря�Зборів.

2. Затвердження�звіт��Голови�Правління�про�рез�льтати�фінансово-!осподарсь
ої
діяльності�Товариства���2006�та�2007�ро
ах.

3. Затвердження�поряд
��розподіл��приб�т
��Товариства.

4. Внесення� змін� і� доповнень� до�Стат�т�� Товариства.� Затвердження�Стат�т�
Товариства���новій�реда
ції

5. Вирішення�питання�про�створення,�реор!анізацію,�та�лі
відацію�відо
ремлених
підрозділів�Товариства,�затвердження�їх�положень.

6. Затвердження�вн�трішніх�до
�ментів�Товариства.

7. По!одження�рішення�про�вст�п�ЗАТ�СГ�"ТАС"�в�об'єднання�"Ядерний�страховий�п�л".

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�

ЗАТ�“Страхова�Гр�па�“ТАС”�(тис.��рн.)

Для� реєстрації� а
ціонери� повинні� мати� до
�мент,� що� посвідч�є� особ�,� а
представни
и�а
ціонерів�-�довіреність�на�право��часті�в�зборах,�оформлен��з!ідно
з�чинним�за
онодавством.�Довід
и�за�телефоном:�(044)�536-00-20.

3�пова�ою,�Правління�ЗАТ�"Страхова�Гр�па�"ТАС"

Подільсь�ий�районний�с�д�м.�Києва повідомляє�про�те,�що
с�дове� засідання�по�справі�№�2-2756/08�за�позовом�Моторне
(транcпортне)�страхове�бюро�У
раїни�до�Васильєва�І!оря�Ми
о-
лайовича�відб�деться�в�приміщенні�с�д�� (м.�Київ,�в�л.�Хорива,�
21,�
аб.�5)�під�!олов�ванням�с�дді�Не!анової�Н.В.�03.10.2008�ро
�
о�14.30.
С�ддя�Не!анова�Н.В.

Голосіївсь�ий�районний�с�д�м.�Києва ви
ли
ає�Білая�Сер!ія�Івановича,�я
ий
проживає� за� адресою:�м.� Київ,� пр-т.� 40-річчя�Жовтня.� 15,� 
в.� 42,� в� я
ості
відповідача�в� с�дове� засідання�по�справі� за�позовом�Моторне� (транспортне)
страхове�бюро�У
раїни�до�Білая�С.І.�про�відш
од�вання�збит
ів�завданих�внаслідо

ДТП,�в�поряд
��зворотної�вимо!и�(ре!рес�),�що�відб�деться�28.08.2008�ро
��о
12.30,�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
.

У�провадженні Шевчен�івсь�о�о� районно�о� с�д��м.� Києва знаходиться�цивільна
справа�за�позовом�Терентьєвої�Тетяни�Леонідівни�до�Миронова�Павла�Федоровича�про
стя!нення� забор!ованості.� С�д� ви
ли
ає� позивача� Терентьєв�� Тетян��Леонідівн�,� я
а
меш
ає�за�адресою�:�м.�Київ,�в�л.�Мечні
ова,�10/2,�
в.�33�та�свід
а�по�справі�Миронов�
Тетян��Михайлівн�,�я
а�меш
ає�за�адресою�:�49027,�м.�Дніпропетровсь
,�в�л.�Ф�чи
а,�1,

в.�20.�Роз!ляд�зазначеної�справи�призначено�на�01.09.2008�ро
��о�09.30�в�приміщенні
Шевчен
івсь
о!о�районно!о�с�д��м.�Києва,�
аб.�46,�с�ддя�К�халейшвілі�Ю.Л.�(адреса�с�д�:
м.�Київ,�в�л.�Смирнова-Ласточ
іна,�10-Б).�Яв
а�до�с�д��є�обов'яз
овою.�У�разі�неяв
и�справа
б�де�роз!лядатися�без�Вашої�відс�тності�за�наявними���справі�до
азами.�

С�ддя�К�халейшвілі�Ю.Л.

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

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва ви
ли
ає�Маліновсь
��Людмил��Володимирівн�,�я
а�меш-

ає�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Юності,�6,�
в.�70,���я
ості�відповідача�по�цивільній�справі�за�позовом
Хоніч�Н.І.�до�Маліновсь
ої�Л.В.,�Печерсь
о!о�РУГУ�МВС�У
раїни�в�м.�Києві�про�втрат��права�
орис-
т�вання�жилим�приміщенням.�Засідання�призначено�на�05�вересня�2008�ро
��о�14.00�за�адресою:
м.�Київ,�в�л.�Хрещати
.�42-а,�
аб.�30�під�!олов�ванням�с�дді�Г.Б.�С�пр�н.�З�оп�блі
�ванням�о!оло-
шення�про�ви
ли
�до�с�д��відповідач�вважається�повідомленим�про�день,�час�та�місце�роз!ляд��спра-
ви,�і�в�разі�неяв
и�до�с�д��справа�може�б�ти�роз!лян�та�за�йо!о�відс�тності.�

С�ддя�С�пр�н�Г.Б.

Солом'янсь�ий� районний� с�д� м.� Києва ви
ли
ає� �� с�дове� засідання,� я
е

призначене� на� 17.09.2008� р.� о� 10.30� (м.� Київ,� в�л.�П.�Ш�това,� 1� ,� 
аб.�№�4),

відповідача:�Мельни
�Ма
сима�Леонідовича,�я
ий�меш
ає:�м.�Київ,�в�л�Василен
о,

8,�
в.�126,���цивільній�справі�за�позовом�ЗАТ�"Страхова�
омпанія�"Ін
омстрах"�про

відш
од�вання�матеріальної�ш
оди�в�поряд
��ре!рес�.

С�ддя�Ю.�Мя!
оход

Наймен�вання�по�азни�а
Період�звітний

2007р.

Період�звітний

2006р.

Період�попередній

2006р�

Усьо!о�а
тивів 469�201,5 282�738,3 310�713,2

Основні�засоби 40�374,6 25�339,0 11�763,6

Дов!остро
ові�фінансові�інвестиції 286�868,1 163�684,1 154�518,1

Запаси 1�332,9 979,2 1�346,9

С�марна�дебіторсь
а�забор!ованість 65�080,2 24�248,8 76�981,2

Грошові�
ошти�та�їх�е
віваленти 74�709,9 67�383,7 16�941,4

Нерозподілений�приб�то
 207�447,2 146�449,1 203�678,0

Власний�
апітал 249�179,5 177�926,9 213�803,0

Стат�тний�
апітал 16�200,0 16�200,0 8�100,0

Дов!остро
ові�зобов’язання 0,0 0,0 0,0

Поточні�зобов’язання 76�324,9 15�408,2 56�597,2

Чистий�приб�то
�(збито
) 61�518,5 (-47�103,9) 478,3

Середньорічна�
іль
ість�а
цій�(шт�
) 1080 1080 1018

Чисельність�працівни
ів�на�
інець�період�

(осіб)
1776 1392 850

Ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�а�місь�а�державна�адміністрація)
О!олош�є�
он
�рс�на�заміщення�ва
антної�посади�першо!о�заст�пни
а

начальни
а�!оловно!о��правління�по�фізичній�
�льт�рі�та�спорт�
Основні�обов'яз�и:

- приймає��часть���реалізації�державної�політи
и���сфері�фізичної�
�льт�ри�і�спорт�;
- ор!анізов�є�співпрацю�з�засобами�масової�інформації,�відповідає�за�робот��прес-сл�жби

Головно!о��правління,�
оордин�є�а!ітаційно-масов��та�пропа!андистсь
��робот��в�м.�Києві
по�розвит
��фізичної�
�льт�ри�і�спорт�;

- забезпеч�є�під!отов
��та�проведення�спортивних�заходів,�навчально-трен�вальних�зборів,
заходів�щодо��часті�спортсменів���спортивних�зма!аннях�різних�рівнів;

- ор!анізов�є� проведення�фестивалів,� 
он
�рсів� та� інших� заходів� серед�широ
их� верств
населення,�здійснює�під!отов
��та�ефе
тивне�ви
ористання�
адрів���сфері�фізичної�
�льт�ри
і�спорт�,�забезпеч�є�пропа!анд��здорово!о�способ��життя,�сприяє�розвит
��олімпійсь
о!о
та�параолімпійсь
о!о�р�х�;

- 
оордин�є�діяльність�стр�
т�рних�підрозділів�районних���м.�Києві�державних�адміністрацій
з�питань�фізичної�
�льт�ри� і�спорт�,�а�та
ож�заці
авлених�ор!анізацій���!ал�зі�фізичної

�льт�ри�і�спорт�.

Основні��валіфі�аційні�вимо�и�при�прийнятті��андидата�на�робот�:

- вища�освіта�відповідно!о�професійно!о�спрям�вання�за�освітньо
валіфі
аційним�рівнем
ма!істра,�спеціаліста;

- досвід�роботи�за�фахом���державній�сл�жбі�на�
ерівних�посадах�не�менше�З�ро
ів�або
стаж�роботи�за�фахом�на�
ерівних�посадах�в�інших�сферах�не�менше�4�ро
ів,�або�на�посаді
!оловно!о�спеціаліста�не�менше�7�ро
ів;

- післядипломна�освіта���сфері��правління:�ма!істр�державно!о��правління;
- вільне�
орист�вання�ПК;
- аналітичні�здібності,�висо
а�працездатність�та�відданість�роботі;
- 
ом�ні
абельність,�чесність�та�порядність.

Конта�тний�телефон: 234-40-98.

До
�менти�на��часть���
он
�рсі�подаються�до��правління�
адрової�роботи�і�на!ород�апарат�
ви
онавчо!о�ор!ан��Київради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�до�29�серпня�2008�р.
за�адресою:�01044,�м.�Київ,�в�л.�Басейна�1/2-а,�
.�102.

Я
що�Ви�бажаєте�взяти��часть���
он
�рсі�на�заміщення�ва
антних�посад,�можна�надіслати
інформацію�з�власними�даними�за�встановленою�формою�розміщеною�на�офіційном��веб-
порталі� Київсь
ої� місь
ої� ради�www.kmv.gov.ua на� еле
тронн�� адрес�� kuts@kma.gov.ua,
позначивши���темі�листа�своє�прізвище.



ОВНИ. Хочете б ти здоровими — не базі айте зайво-
о, енер ія слова має олосальн сил я із зна ом “плюс”,
та і зі зна ом “мін с”. Пліт и, зас дження, рити а, брех-
ня — ма ніт для чорних сил. Розпочався місячний період
знеш одження на опичених стресів. Дбайте про добре
самопоч ття, йо о поліпшення залежить від міння пра-
вильно ор аніз вати працю й відпочино , д шевної ар-
монії, зала оди в сім’ї, де, на жаль, можливі онфлі ти. Не
зліть бла овірних, бо та а ресія повернеться б меран ом.
Спрямов йте висо ий енер опотенціал не на боротьб
е оїстичних амбіцій, а в прод тивне р сло.
ТЕЛЬЦІ. Ви д же висо ої д м и про себе, а це амінь

споти ання на любовном шлях . Б дьте само ритичні,
я що бра є об’є тивності — зверніться за оцін ою до
оточення. Йо о тверезий по ляд і за важення безпечать
від д рощів. Нині доля тримає вас лещатах поч ттєвої
самодисципліни, прищеплює ро и відданості обраним
с п тни ам. То на бла о, адже ваш союз перспе тиві ли-
ше ви рає від цьо о. Професійна діяльність залишається
на оловном місці. Не збоч йте з цьо о рс заради до-
машньо о бла опол ччя.
БЛИЗНЮКИ. Бережіть імідж, зіпс вати йо о ле о за-

вдя и е оїзм та матеріалістичним інстин там. Я що про-
махнетеся — реабіліт ватися зможете, “розщедрившись”
д шевним теплом і рошима. Нині вам потрібно зазира-
ти в майб тнє, мислити роз мно, розмежов вати добро
та зло, робити по совісті, тоді надійд ть щасливі шанси
для реалізації зад мано о. Рідний дім потреб є вели их
т рбот та наполе ливої праці, иньте я ір в сімейних во-
дах, саме т т треба стати зраз ом добропорядно о сім’-
янина та дбайливо о осподаря, тоді й домочадці пі л -
ватим ться про вас та родин .
РАКИ. Ви схильні до самообман , звідси й сі біди. Ко-

ли я ась д м а-с а н ніздилася в д ші, не переймай-
теся, апосна призведе до р йнації взаємин. Довіряй, але
перевіряй — ось ваше редо. З давніми діловими парт-
нерами р йн вати зв’яз и по и що (до 8 вересня) проти-
по азано. Мирно ро йте пліч-о-пліч. Ви залежні від їх-
ніх рес рсів (моральних, матеріальних), тож облиште б н-
т вати, а з роз мінням поставтеся до вимо . Не розпоро-
ш йтеся, поставте онта ти з людьми на пра тичні рей-
и, с млінно сл жіть тим, хто вам присл ов є та допо-
ма ає. Все має б ти ло ічно прораховано, нія их зайвих
р хів, тоді всім б де добре. Отримаєте ма сим м орис-
ті від обставин.
ЛЕВИ. Я що хочете мати ідних, авторитетних др зів,

прибор айте Е о, не б дьте с нарами, з мійте щедро по-
ділитися всім, чим ба аті. Тоді ваша реп тація в приятель-
сь ом олі аз ово зросте. Талант осподаря, я о о й
півень несеться, можна реаліз вати на всі сто. Дбати та
е ономити ви майстер нівро , одна треба навчитися й
в ладати на опичені с арби в приб т ові справи, фінан-
с вати тих, хто цьо о потреб є. Не вдавайтеся до льти-
мативних ро ів, миріть із он рентами, йдіть на ом-
проміс, ваш спіх — в партнерсь ій співдр жності.
ДІВИ. Стрим йте амбіції, аби не драт вати оточення,

б дь-я і свари — ризи ар’єрних провалів. Ліпше під-
лючіть ма ію чарівності. Продемонстр йте висо і профе-
сійні я ості. Вміння миттєво в ад вати наміри шефа — то
ваш рят вальний озир. Коли щось не вдається, не м ч-
теся на самоті, від то о тол не б де. “Застійні” пробле-
ми — то зашмор на шиї, зверніться по допомо . Нині
вам милостива доля посилатиме помічни ів здале , я і
розв’яж ть всі ордієві в зли. Прославитеся після 8- о ве-
ресня.
ТЕРЕЗИ. Нама аючись навчати інших, роблячи сар ас-

тичні за важення, ви тіль и примнож єте лави таємних
воро ів, нехай жив ть власним роз мом, а ваша д м а
повинна лишатися при вас. Людей не переробити, а мож-
на тіль и до них пристос ватися. У тих, хто сидить на двох
“стільцях”, підпільний фронт життя а тивіз ється. Втім,
се ретів не роз олош йте, а спирайтеся на рідних (бать-
ів), вони ваша найліпша опора, освячена Всевишнім.
Грайливо флірт йте, жадайте про з стріч з омріяним прин-
цем, тоді взаємне охання не забариться завітати в ос-
ті. Не с мнівайтеся!
СКОРПІОНИ. Ви сприймаєте світ в онтрастних тонах,

різ о все розмежов ючи на чорне і біле, симпатії і анти-
патії, а це необ’є тивна оцін а. Бла овірні вас люблять
по-своєм , хоча їхню відданість не видно під панцирем
льод та жорст ої рити и, одна маєте терпіти це випро-
б вання. Бережіть родинне во нище, в ладайте т ди я о-

мо а більше моральних, енер етичних, фінансових з силь,
і тоді нія і не аразди вас не спіт ають.
СТРІЛЬЦІ. Професійний злет набирає шалених обер-

тів. Одна вище відведеної вам долею план и не стриб-
нете, обіймете т посад , я засл жили, а точніше, вис-
траждали. Неробам в разі пониження стат с с аржити-
ся не треба, отримаєте те, що заробили. Тож домовтеся
з собою, війдіть в резонанс з Космосом, тоді знайдете
мир в д ші, полюбите себе і заб дете про ар’єризм-с -
перництво. Допоможете іншим знайти своє щастя і ста-
нете для них ідним зраз ом дос оналої особистості.
КОЗОРОГИ. М жньо з стрічайте дари рити и на свою

адрес . Навіть я що це вас травм є, не відповідайте ана-
ло ічним методом, перехворійте і зробіть відповідні вис-
нов и. Опанов йте роль чителя-наставни а, я ом при-
таманні святі ідеали, тоді низь од хі люди вас не пошлють
в “но а т”, не піднім ть на посміх, а б д ть шан вати. Піс-
ля 8- о вересня с лад ться форт нні мови в соці мі, де
зможете презент вати себе на найвищом рівні, стати
знаменитими та впливовими.
ВОДОЛІЇ. Розпочався процес психоло ічної трансфор-

мації, переоцін и життєвих цінностей. Це сприятиме “пе-
реплавленню” чималої іль ості е оїстичних бажань. Про-
явіть відданість партнерам, б д ючи стос н и на взаємо-
ви ідних засадах. Аби не опинитися в полоні сліпих по-
мило та ілюзій, райте на п блі , важно аналіз ючи її
реа цію на свою поведін , тоді не промахнетеся, б де-
те любленцями.
РИБИ. Ви хворобливо вразливі, а це неподоланний

бар’єр на шлях до сімейно о щастя. Віддайте ермо прав-
ління шлюбним с п тни ам, та треба долі, пост пите-
ся — ви раєте наба ато більше. Нині ви шия, що вертить
оловою. Давні др жні зв’яз и під небесним бла ословен-
ням. Більше спіл йтеся, не обривайте зв’язо з товари-
шами, з я ими вас об’єдн є висо е, світле, чисте. Обтяж-
ливі тр дові навантаження зведіть до мінім ма. Займіть-
ся тим, що дар є творче піднесення

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло
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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 2158
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Позначте правильні відповіді й надішліть протя ом трьох днів (за
поштовим штемпелем) ори інал пона на адрес реда ції. В ажіть
прізвище, ім’я, онта тний телефон.
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___________________________
___________________________

прізвище, ім’я

телефон

У Києві в ХVI сторіччі, з ід-
но з Ма деб рзь им пра-
вом, війтівсь о-лавничий
с д в залежності від об-
ставин олізії називався
по-різном . Зо рема під
час роз ляд справ, по-
в’язаних зі спадщиною,
це б в айний

а ви ладний
б поточний
в остинний

арячий

Отто Шмідт, майб тній до-
слідни Ар ти и, освіт
здоб вав Києві — навчав-
ся Др ій ласичній ім-
назії та Київсь ом нівер-
ситеті, я ий за інчив 1913
році і захистив ма істер-
сь дисертацію на тем

а “Теория неявных ф н ций”
б “Космо оничес ая теория
образования планет Солнеч-
ной системы”

в “Абстра тная теория р пп”
“Исследование полярных
равнений”

1 2

У при ордонних містах Наддніпрянщини (до я их належав і Ки-
їв) Вели о о нязівства Литовсь о о, я і переб вали під ма -
деб рзь ою юрисди цією, для наб ття місь о о ромадянства
потрібно б ло

а с ладання прися и на вірність ромаді
До омпетенції місь ої ради належало прийняття нових меш анців до місь-
о о права. У оронних землях місь е ромадянство надавали особам, я
правило, християнсь о о віросповідання, пристойної поведін и, я і оселя-
лися на території, що знаходилася під ма деб рзь оююрисди цією. В о ре-
мих містах обов’яз овим б ло надання ре омендаційних листів, що засвід-
ч вали походження пош ача ромадянства. Їх видавала анцелярія міста
або власни и міст, звід и приб ла особа. У містах Вели о о нязівства Ли-
товсь о о с лався дещо спрощений порядо і процед ра наб ття місь о о
ромадянства, особливо це б ло хара терно для при ордонних міст. Та ,
для отримання ромадянства в містах Наддніпрянщини не передбачалося
пред’явлення ре омендаційних листів, що б ло ціл ом зроз міло з о ляд
на плинність населення в цьом ре іоні, прис тність нестабільно о озаць-
о о елемент , відс тність продовж тривало о час сталих перепон для пе-
реход з одно о стан в інший, від однієї юрисди ції до іншої. У б дь-я ом
місті Речі Посполитої “новий” міщанин с ладав прися на вірність ромаді
та “посл шність” раді міста. Після с ладання “прися и на міщанство” при-
б льців запис вали до відповідно о реєстр . Новоприйняті особи орист -
валися всіма піль ами й правами, арантованими їм привілеями на ма де-
б рзь е право, а та ож наб вали право обиратися в місь і ряди. (Наталія
Біло с. Київ напри інці XV — першій половині XVІІ століття.— К., Видавни-
чий дім “Києво-Мо илянсь а а адемія”, 2008.— С. 166, 167).

Б дівництво П блічної бібліоте и в Києві завершилося напри-
інці 1910 ро , і, до и читальні зали не б ло мебльовано,
Д ма “дала добро” на проведення в ній доброчинно о аероба-
л , приб то від я о о перерах вали на

в б дівництво аеростат “Київ”
Життя в новій б дівлі П блічної бібліоте и розпочалося ще до її офіційно-

о від риття й освячення. В інці 1910 ро Д ма “дала добро” на проведен-
ня в її читальних залах, я і ще не б ли мебльовані, аеробал і вистав и по-
вітроплавальної техні и. Захоплення авіацією в Європі й Америці пережи-
вало справжній б м. У Києві в сіх на стах б ли імена Отто Ліліенталя, бра-
тів Райт, Анрі Фармана, І оря Сі орсь о о... Київсь е Товариство повітро-
плавання вирішило ор аніз вати в Бібліотеці доброчинний бал, приб то від
я о о перерах вали на б дівництво аеростат “Київ”. Відб вся бал 4 січня
1911 ро . На ньо о з’їхалося все місь е ерівництво, вся місцева та берн-
сь а преса і всі авіатори Києва. Розважали прис тніх балет Місь о о теат-
р та три ор естри, а спеціальна безпро рашна лотерея сприяла хорошо-
м настрою п блі и. Десять днів залах тривала демонстрація найрізнома-
нітнішої техні и. Т т б в і аеростат “Прип’ять” онстр тораМалютіна, біплан
Сі орсь о о, моноплани Ільниць о о й Билін іна, пропон вались прое ти
повітряних зміїв, демонстр вали тематичн інохроні , читали ле ції. До
слова, авіатори б ли а тивними читачами бібліоте и. Серед них Сі орсь ий,
Нестеров, нязь К дашов, Делоне... (Але сандр Анисимов. Вначале было
Слово... // Вестни недвижимости.— 2008.— № 10.— С. 35)

Під от вав Оле сандр ЯРЕМЕНКО
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Відповіді на запитання 18го туру

Вед чий он рс Оле сандр ЯРЕМЕНКО

Ãîðîñêîï êèÿíèíà íà òèæäåíü (21—28 ñåðïíÿ)

Наст пний номер “Хрещати а” вийде 27 серпня


