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Íåçàëåæí³ñòü îá’ºäíàëà âñ³õ
Ñâÿòî íàö³¿ ñòîëèöÿ ñâÿòêóâàëà äâà äí³

Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ,
Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Цьо орічний День незалежності столиця від-
свят вала більш ніж роз ішно. Та о о не б -
ло щонайменше сім ро ів. Найосновніші офі-
ційні заходи традиційно провели ерівни и
держави та місь а влада. Розпочалися дій-
ства з церемонії підняття Державно о прапо-
ра. Разом із Президентом У раїни Ві тором
Ющен ом ній зяв часть столичний олова
Леонід Черновець ий. Крім то о, відб лися
вр чення паспортів повнолітнім, війсь овий
парад за частю авіації, "Молитва за У ра-
їн " та десятихвилинний салют.

Ç ñàìîãî ðàíêó ñóáîòè ãîëîâíó âóëèöþ ñòîëèö³ çàïîëî-
íèëè ñèíüî-æîâò³ ñòÿãè. Òîãî äíÿ âñÿ Óêðà¿íà â³äçíà÷àëà
Äåíü Äåðæàâíîãî ïðàïîðà. Î ï³â íà äåñÿòó ðàíêó íà ìàé-
äàí³ Íåçàëåæíîñò³ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî ïðî-
â³â óðî÷èñòó öåðåìîí³þ ï³äíÿòòÿ Äåðæàâíîãî ïðàïîðà. Ðà-
çîì ³ç íèì ó çàõîä³ âçÿâ ó÷àñòü ³ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé, ÿêîãî íàïåðåäîäí³ Ïðåçèäåíò íàãî-
ðîäèâ îðäåíîì êíÿçÿ ßðîñëàâà Ìóäðîãî.

“Ïðàïîð — öå íàøà Íåçàëåæí³ñòü, íàø äóõ, ÷åñòü ³ íà-
øà ñëàâà. Ö³ âåëèê³ çíàìåíà ìàéîð³òèìóòü ó ì³ñöÿõ çâèòÿã
óêðà¿íñüêîãî äóõó òà çáðî¿ ïî âñ³é Â³ò÷èçí³. Íàø ïðàïîð îá’-
ºäíóº âñ³ ðåã³îíè â ºäèíó ñîáîðíó Óêðà¿íó”,— ïðîìîâèâ Â³ê-
òîð Þùåíêî ï³ä ÷àñ öåðåìîí³¿ ï³äíÿòòÿ ñòÿãà.

Íà Ìàéäàí³ ç³áðàëèñÿ óêðà¿íñüê³ ïîë³òèêè, ïðåäñòàâíè-
êè ì³ñüêî¿ âëàäè, öåðêîâí³ ä³ÿ÷³, ìèòö³ òà ùå 5 òèñÿ÷ êèÿí
³ ãîñòåé ñòîëèö³. Ì³ñüêà àäì³í³ñòðàö³ÿ òàêîæ äîëó÷èëàñÿ äî
ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ äåðæàâíîãî ïðàïîðà. Ñòÿã ï³äí³ìàëè ïå-
ðåä ìåð³ºþ. Öåðåìîí³þ ïðîâîäèâ ñòîëè÷íèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé ðàçîì ç³ ñâî¿ì çàñòóïíèêîì, ñåêðåòàðåì Êè-
¿âðàäè Îëåñåì Äîâãèì. Îï³âäí³ äåðæàâí³ ïðàïîðè óðî÷èñ-
òî ï³äíÿëè ó âñ³õ 10 ðàéîíàõ ñòîëèö³. “Äåðæàâíèé ïðàïîð —
öå ñïðàâæíÿ ñâÿòèíÿ, öå ãîðä³ñòü òà äóõ íàö³¿, öå íàøà ³ñ-
òîð³ÿ. Áåðåæ³ìî éîãî!” — ïðèâ³òàâ êèÿí ìåð. Îëåñü Äîâãèé
âðó÷èâ ïàñïîðòè 20 ñòîëè÷íèì ï³äë³òêàì, ÿêèì âèïîâíè-
ëîñÿ 16. Îäðàçó ï³ñëÿ öüîãî ó Êîëîíí³é çàë³ ìåð³¿ äåðæàâ-
í³ íàãîðîäè îòðèìàëè ïðàö³âíèêè ð³çíèõ ãàëóçåé ì³ñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà òà ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü.

Âëàñíå Äåíü Íåçàëåæíîñò³ ó íåä³ëþ ðîçïî÷àâñÿ ç “Ìî-
ëèòâè çà Óêðà¿íó”, ï³ñëÿ ÿêî¿ â³äáóâñÿ â³éñüêîâèé ïàðàä.
Öüîãî ðîêó ó íüîìó âçÿëè ó÷àñòü 19 ðîçðàõóíê³â, 144 îäè-
íèö³ â³éñüêîâî¿ òåõí³êè òà ê³ëüêà äåñÿòê³â ë³òàê³â. Ïîäèâè-

òèñÿ áóëî íà ùî. Âîñòàííº òàêå â³éñüêîâå øîó âëàøòîâó-
âàëè ùîíàéìåíøå ñ³ì ðîê³â òîìó. Ñïîñòåð³ãà÷³â ç³áðàëîñÿ
ùîíàéìåíøå 40 òèñÿ÷.

Òèì ÷àñîì ïîë³òèêóì ÷åêàâ çâåðíåííÿ ãëàâè äåðæàâè äî
íàö³¿. Íà òë³ ïîä³é ó Ãðóç³¿ â³ä Â³êòîðà Þùåíêà ñïîä³âàëè-
ñÿ ãîñòðèõ çàÿâ. Àëå ãëàâà äåðæàâè âèð³øèâ îáìåæèòèñÿ çà-
ãàëüíèìè ôðàçàìè, íàãîëîñèâøè íà ïîòðåá³ ïðèñêîðèòè ðî-
áîòó ùîäî íàáóòòÿ ÷ëåíñòâà Óêðà¿íè ó çàãàëüíîºâðîïåéñüê³é
ñèñòåì³ áåçïåêè. Íà òåìè, ùî äðàòóþòü Ðîñ³þ, Â³êòîð Þùåí-
êî íàìàãàâñÿ íå ãîâîðèòè, îáìåæèâøèñü ëèøå íàòÿêàìè.

“Í³õòî ³ í³êîëè íå âèð³øóâàòèìå çà íàñ, ÿêîþ ìîâîþ
ñï³ëêóâàòèñÿ ³ â ÿê³é öåðêâ³ ìîëèòèñÿ. Í³õòî ³ í³êîëè íå âêà-
çóâàòèìå íàì, ÿêó îáèðàòè äîðîãó. Í³õòî ³ í³êîëè íå â³äì³-
ðÿòèìå íàø³ êîðäîíè, îñòðîâè ³ ï³âîñòðîâè”, — ñêàçàâ â³í.

Ñâÿòêîâ³ çàõîäè, ùî â³äáóëèñÿ ó ñòîëèö³ íå ëèøå ï³äòâåð-
äèëè íåçì³íí³ñòü çîâí³øíüîïîë³òè÷íîãî êóðñó Ïðåçèäåíòà,
à é äàëè ïðèâ³ä ïîì³ðêóâàòè íàä äåÿêèìè òåíäåíö³ÿìè âíóò-
ð³øíüî¿ ïîë³òèêè. Ó ñâÿòêîâèõ çàõîäàõ ðàçîì ³ç ãëàâîþ äåð-
æàâè áðàëè ó÷àñòü Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè, ì³í³ñòðè, Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà.

Óâå÷åð³ ìîëîäü ðîçâàæàëàñÿ íà Ìàéäàí³, äå êîíöåðò ïî-
ïóëÿðíèõ âèêîíàâö³â î 22-é çàâåðøèâñÿ ðîçê³øíèì ñâÿò-
êîâèì ôåºðâåðêîì. Çàëïè ç ï’ÿòè ð³çíèõ ì³ñöü ëóíàëè
ïðîòÿãîì 10 õâèëèí. Çâóêîâèé ñóïðîâ³ä äîëèíàâ àæ ³ç Òðó-
õàíîâîãî îñòðîâà
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500 ºâðîïåéñüêèõ 
óðÿäîâö³â îáãîâîðÿòü 
ïðîáëåìó ì³ãðàö³¿

Âîñüìà ªâðîïåéñüêà êîíôåðåíö³ÿ ç ïè-
òàíü ì³ãðàö³¿ â³äáóäåòüñÿ ó Êèºâ³ 4—5 âåðåñ-
íÿ. Ì³æíàðîäíèé âèñòàâêîâèé öåíòð ïðèé-
ìàòèìå ìàéæå 500 äåëåãàò³â — ïðåäñòàâíè-
ê³â óðÿä³â óñ³õ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í. Äî ïðî-
âåäåííÿ çàõîäó ñòîëèöÿ ïîâí³ñòþ ãîòîâà. Ïðî
öå ïîâ³äîìèëà íà÷àëüíèê ÃÓ ó ñïðàâàõ íà-
ö³îíàëüíîñòåé òà ðåë³ã³é ÊÌÄÀ Îëüãà Âëà-
ñåíêî. “Çàõ³ä òàêîãî ð³âíÿ — âåëèêà ÷åñòü òà
â³äïîâ³äàëüí³ñòü äëÿ áóäü-ÿêîãî ì³ñòà. ² êè-
¿âñüêà âëàäà çðîáèëà âñå, ùîá çàáåçïå÷èòè
éîãî ïðîâåäåííÿ íà ã³äíîìó ð³âí³”,— ï³äñó-
ìóâàëà ïàí³ Âëàñåíêî

“Êè¿ââîäîêàíàë” 
õî÷å çàëèøèòè êèÿí 
áåç ãàðÿ÷î¿ âîäè

Ç âåðåñíÿ ÊÏ “Êè¿ââîäîêàíàë” ïîãðîæóº
ïðèïèíèòè áåçäîãîâ³ðíå òà áåçîïëàòíå âî-
äîïîñòà÷àííÿ òåïëîâèõ ïóíêò³â êîìïàí³ÿì
“Êè¿âåíåðãî” òà “ÄÀÐòåïëîöåíòðàëü”. Íà
ï³äïðèºìñòâ³ çàÿâëÿþòü, ùî ÷åðåç áîðãè íå
ìîæóòü íàäàâàòè ïîñëóãè ó ïîâíîìó îáñÿ-
ç³. “Ìè ïðèïèíèìî ïîñòà÷àòè âîäó äëÿ íà-
ãð³âàííÿ. Õîëîäíà âîäà æ íàäõîäèòèìå êè-
ÿíàì áåç ïåðåáî¿â”,— ñêàçàâ ïåðøèé çà-
ñòóïíèê äèðåêòîðà “ÊÏ “Êèââîäîêàíàë” ç
åêîíîì³êè òà ô³íàíñ³â Â³òàë³é Íàéäþê. Íà-
ãàäàºìî, ùî çîâñ³ì â³äêëþ÷àòè âîäó êèÿíàì
ó ï’ÿòíèöþ ï³äïðèºìñòâó çàáîðîíèâ ì³ñü-
êèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Çà ïî-
çáàâëåííÿ ìåøêàíö³â ì³ñòà îäí³º¿ ç íàéïî-
òð³áí³øèõ ïîñëóã â³í ïðèãðîçèâ ðåïðèâàòè-
çàö³ºþ

Íàéã³ðøå äî çèìè ãîòóþòüñÿ
â Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³

²ç ïåðåäáà÷åíèõ íà íèí³øíþ “çèìîâó êàì-
ïàí³þ” 235,5 ìëí ãðí ñòîëè÷í³ êîìóíàëüíè-
êè âæå îñâî¿ëè 54 %. Ó Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³íí³ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà ïåðåêîíàí³,
ùî äî ïî÷àòêó îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó âñòèã-
íóòü âèêîíàòè âñ³ ðîáîòè. Çà ñëîâàìè ïåð-
øîãî çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà çãàäàíîãî â³-
äîìñòâà Ìèêîëè Ðóëÿ, íàéêðàùå ç ïîñòàâ-
ëåíèìè çàäà÷àìè ñïðàâëÿþòüñÿ â Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó, Äàðíèöüêîìó, Îáîëîíñüêîìó
ðàéîíàõ. “Íà æàëü, “ïàñóòü çàäí³õ” ó Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîí³. Òàì ïðîô³íàíñîâàíî ëè-
øå 50 òèñ. ãðí — 2 % â³ä çàïëàíîâàíèõ îá-
ñÿã³â”,— ïîâ³äîìèâ ïàí Ðóëü. Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàçíà-
÷èâ, ùî ðàéîíó ïîòð³áíî íåãàéíî äîïîìîã-
òè. Â³í ïîö³êàâèâñÿ, ÿê êîíêðåòíî ì³ñòî ìî-
æå öå çðîáèòè, çà ðàõóíîê ÷îãî. Ïàí ×åðíî-
âåöüêèé äîðó÷èâ ÃÓ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà
ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â ï³äãîòóâàòè ïðîïîçè-
ö³¿, ùîá âæèòè íåâ³äêëàäíèõ çàõîä³â. “Ìè
ïîâèíí³ çíàòè íàïåâíî, ùî âñ³ ïåðåäáà÷åí³
íà ï³äãîòîâêó äî çèìè êîøòè îñâîþþòü â÷àñ-
íî ³ â ïîâíîìó îáñÿç³,— çàÿâèâ Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé.— Êèÿíè íå ïîâèíí³ ñòðàæäàòè
÷åðåç áåçä³ÿëüí³ñòü äåÿêèõ íåäîáðîñîâ³ñíèõ
êåð³âíèê³â ðàéîí³â”

Ñï³â÷óòòÿ
Óíàñë³äîê àâòî-

ìîá³ëüíî¿ àâàð³¿ çà-
ãèíóâ íàðîäíèé
äåïóòàò Óêðà¿íè
â³ä áëîêó Ëèòâèíà
Ìèõàéëî Ñèðîòà.
Òðàãåä³ÿ ñòàëàñÿ 25
ñåðïíÿ ïðèáëèçíî
21.30 íà àâòîòðàñ³
Êè¿â — Îäåñà ïî-
áëèçó ì³ñòà Óçèí,
ùî íà Êè¿âùèí³.
Àâòîìîá³ëü, ÿêèì
êåðóâàâ ïàí Ñèðîòà, ç³òêíóâñÿ “í³ñ ó í³ñ” ç
ÄÅÓ “Ëàíîñ”. Ïðè÷èíè òðàãåä³¿ íàðàç³ ç’ÿñî-
âóþòü ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè.

Ó íàðîäí³é ïàì’ÿò³ Ìèõàéëî Ñèðîòà íà-
çàâæäè çàëèøèòüñÿ “áàòüêîì” Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè, ïîë³òèêîì, ÿêîãî çíàëè é øàíóâà-
ëè íå ëèøå â Óêðà¿í³, à é çà ¿¿ ìåæàìè, àâ-
òîðèòåòíèì çàêîíîäàâöåì, ôàõ³âöåì, äî ÿêî-
ãî ïðèñëóõàëèñü, ÷èþ åêñïåðòíó äóìêó âè-
ñîêî ö³íóâàëè íà âñ³õ ð³âíÿõ â³ò÷èçíÿíî¿ ïî-
ë³òèêè ³ âëàäè. Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè “Õðåùàòèê”
âèñëîâëþº ùèðå ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì ³ äðóçÿì
çàãèáëîãî. Â³÷íà éîìó ïàì’ÿòü

Ëàâðà ³ Àíäð³¿âñüêà 
ìîæóòü çíèêíóòè
Íà ïðîòèçñóâí³ ðîáîòè íå âèä³ëÿþòü êîøò³â

Ìîíàõè é âèùå äóõîâåíñòâî
Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè á’þòü
íà ñïîëîõ. Öåðêîâíèêè çàïåâ-
íÿþòü, ùî ñâÿòèí³ çàãðîæóþòü
çñóâè ³ ïðîâàëëÿ. Ó çîí³ íå-
áåçïåêè îïèíèëàñÿ äçâ³íèöÿ, º
ïðîáëåìè ç Ìóçåºì êíèãîäðó-
êóâàííÿ, Òðàïåçíîþ. ßê ðîç-
ïîâ³â “Õðåùàòèêó” ãîëîâíèé
ñêàðáíèê Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿
ëàâðè àðõ³ìàíäðèò Âàðñîíî-
ô³é, ñêëàäíà ñèòóàö³ÿ âèíèê-
ëà òàì, äå ðîçòàøîâàí³ ìóçåé-
íà ÷àñòèíà, ãóðòîæèòêè ìîíà-
õ³â, îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ. “Ñïå-
ö³àëüíà êîñì³÷íà ôîòîçéîìêà
ïîêàçàëà, ùî â öüîìó ðàéîí³
âèíèêëè ãëèáèíí³ ðîçêîëè
´ðóíò³â,— ïîÿñíèâ â³í.—
Îêð³ì öüîãî, çñóâàì ñïðèÿþòü
ï³äçåìí³ âîäè. Äðåíàæíà ñèñ-
òåìà, ðîçòàøîâàíà íà âóëèöÿõ

Ñ³÷íåâîãî ïîâñòàííÿ ³ Öèòà-
äåëüí³é, ï³ä ÷àñ ñèëüíèõ çëèâ
íå ñïðàâëÿºòüñÿ ç íàâàíòàæåí-
íÿì, ³ âîäà âèõîäèòü ÷åðåç ëþ-
êè òà ïîòðàïëÿº íà òåðèòîð³þ
ëàâðè”. Àðõ³ìàíäðèò Âàðñîíî-
ô³é çàïåâíÿº, ùî ðÿòóâàëüí³
ðîáîòè ïîòð³áíî ïðîâîäèòè
íåãàéíî. “Ðàíè” ñõèë³â ë³ïøå
çàë³êîâóâàòè îäðàçó ³ íå “çà-
ïóñêàòè” õâîðîáó, äîâ³âøè äî
ëåòàëüíîãî ê³íöÿ”,— êàæå â³í.

Ãîëîâí³ çàõîäè ç³ çì³öíåííÿ
ñõèë³â íà òåðèòîð³¿ Êèºâî-Ïå-
÷åðñüêî¿ ëàâðè ïðîâîäèòü êî-
ìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Ñïå-
ö³àë³çîâàíå óïðàâë³ííÿ ïðîòè-
çñóâíèõ ï³äçåìíèõ ðîá³ò”. Çà
ñëîâàìè éîãî êåð³âíèêà Îëå-
ãà Ðóáëüîâà, ðîáîòè ðîçïî÷à-
ëè ùå â 1998-ìó, êîëè ìîíàñ-
òèðñüêå êëàäîâèùå ðàïòîì ïî-

÷àëî ñïîâçàòè. Â³äòîä³ ïðîô³-
ëàêòè÷í³ çàõîäè íàìàãàþòüñÿ
ïðîâîäèòè ùîð³÷íî.

Ïàí Ðóáëüîâ äîäàº, ùî â
ëàâð³ ïåðåäáà÷àþòüñÿ áóä³â-
íèöòâî ïîòóæíî¿ óêð³ïëþ-
âàëüíî¿ ñò³íè, øòîëüí³, çàì³-
íà äðåíàæíèõ ñèñòåì òà ñòà-
ðèõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ. “Çàãà-
ëîì íà êàï³òàëüí³ ðîáîòè, ÿê³
ìàþòü çàâåðøèòè íàñòóïíîãî
ðîêó, ç äåðæàâíîãî áþäæåòó
ïåðåäáà÷åíî 25,8 ìëí ãðí. À
íà âñ³ “îïåðàö³¿” â Ëàâð³ ïî-
òð³áíî 47,7 ìëí ãðí,— ðîçïî-
â³äàº â³í.— ßêùî êîøòè íàä-
õîäèòèìóòü áåç çàòðèìêè, ìè
â÷àñíî âïîðàºìîñÿ ³ç çàïëà-
íîâàíèì”. Â³í äîäàº, ùî ïî-
êè ç çñóâàìè âäàºòüñÿ áîðîòè-
ñÿ, îäíàê âñå òÿæ÷å é òÿæ÷å.

Ùå îäí³ºþ ïðîáëåìîþ ìî-
æå ñòàòè âèñåëåííÿ îðãàí³çà-
ö³¿. 57-é êîðïóñ, â ÿêîìó âî-
íà ðîçòàøîâàíà, õî÷óòü â³ääà-
òè ïàëîìíèêàì. “ßêùî íàñ
âèæåíóòü çâ³äòè, òî â êàòàñ-
òðîô³÷íîìó ñòàí³ ìîæóòü îïè-
íèòèñÿ ÷èìàëî ïðèì³ùåíü íà
òåðèòîð³¿”,— á³äêàºòüñÿ ïàí
Ðóáëüîâ.

Îäíàê ïîêè â Êèºâî-Ïå÷åð-
ñüê³é ëàâð³ ñèòóàö³ÿ á³ëüø-
ìåíø êîíòðîëüîâàíà, ïîáëèçó
Àíäð³¿âñüêî¿ öåðêâè âñå çíà÷íî
ñêëàäí³øå. “Ïðîåêò óêð³ïëåí-

íÿ ñõèëó íà óçâîç³ áóâ ãîòîâèé
ùå â 1984 ðîö³, àëå ç òîãî ÷àñó
òàê í³÷îãî é íå çðîáëåíî,— ðîç-
ïîâ³â Îëåã Ðóáëüîâ.— Íàðàç³
Ì³íðåã³îíáóä ìàº ïðîïëàòèòè
800 òèñ. ãðí àðõ³òåêòîðàì òà ïî-
íàä 6 ìëí ãðí çà âèêîíàííÿ
óêð³ïëþâàëüíèõ ðîá³ò. Êîøòî-
ðèñ ïåðåäáà÷àº áóä³âíèöòâî
äâîõ ï³äï³ðíèõ ñò³í ó ïðîâóëêó
Õóäîæíèê³â. Õî÷à íà÷åáòî íà
íèí³øí³é ð³ê êîøòè é áóëî ïå-
ðåäáà÷åíî, æîäíî¿ êîï³éêè ùå
òàê ³ íå íàä³éøëî”.

Ó ì³ñüê³é àäì³í³ñòðàö³¿ ï³ä-
òâåðäèëè, ùî çíàþòü ïðîáëåìó
ç ³ñòîðè÷íèìè ïàì’ÿòêàìè. Îä-
íàê äîïîìîãòè ô³íàíñîâî íå
ìîæóòü, áî çàêëàäè ïåðåáóâà-
þòü íà äåðæàâíîìó óòðèìàíí³,
òîáòî ¿õ ìîæíà ô³íàíñóâàòè
ëèøå ç äåðæàâíîãî áþäæåòó.

Çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó îõîðîíè
ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòóðè Íàö³î-
íàëüíîãî çàïîâ³äíèêà “Ñîô³ÿ
Êè¿âñüêà” ªâãåí Êàæàí òàêîæ
ðîçä³ëÿº çàíåïîêîºííÿ ôàõ³â-
ö³â ñòîñîâíî Àíäð³¿âñüêî¿ öåðê-
âè. Â³í ïåðåêîíàíèé, ùî ðÿòó-
âàëüí³ ðîáîòè ìàþòü ðîçïî÷à-
òèñÿ íåãàéíî. “Ìè æ ïîêè ùî
îòðèìàëè êîøòè ëèøå íà ïðî-
âåäåííÿ òåíäåð³â, ÿê³ íàïðèê³í-
ö³ âåðåñíÿ ìàþòü âèçíà÷èòè âè-
êîíàâöÿ,— çàçíà÷èâ ïàí Êà-
æàí

Æîâòíåâó ë³êàðíþ 
íå çàáóëè
Çà ïîðóøåííÿ çîáîâ’ÿçàíü ó çàáóäîâíèêà 
â³äáåðóòü çåìåëüíèé íàä³ë
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

На найближчій сесії деп тати
Київради план ють позбавити
омпанію "Білдін Ко ЛТД" зе-
мельної ділян и на в лиці Шов-
овичній, 39/1. Та ий прое т рі-
шення підтримали на останньо-
м засіданні постійної омісії з
питань власності. До 2008 ро
заб довни зобов'яз вався спо-
р дити Центр ендо риноло ії бі-
ля Оле сандрівсь ої лі арні. Од-
на навіть натя на б дівництво
на ділянці наразі немає.

Êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³
íà ï’ÿòíè÷íîìó çàñ³äàíí³ ðîçãëÿíóëà ïî-
íàä 30 ïèòàíü. Îäíèì ³ç ïåðøèõ äåïóòà-
òè ï³äòðèìàëè ïðîåêò ð³øåííÿ, ÿêèé äî-
çâîëèòü áëàãîä³éíîìó òîâàðèñòâó “Äàéòå
æèòè òâàðèí³” ïðèñêîðèòè ï³äïèñàííÿ
äîãîâîðó îðåíäè íà íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ
íà âóëèö³ Äåì³¿âñüê³é, 30. Òàì çíàõîäèòü-
ñÿ ïðèòóëîê äëÿ òâàðèí. “Ëþäè çàéìàþ-
òüñÿ áðîäÿ÷èìè òâàðèíàìè. Äóæå ïðîøó
¿ì äîïîìîãòè”,— ïîïðîñèâ êîëåã ãîëîâà
êîì³ñ³¿ Âîëîäèìèð Äåéíåãà.

Îäíàê çíà÷íî âàæëèâ³øîþ çà îï³êó íàä
òâàðèíàìè ñòàëà îï³êà íàä êèÿíàìè. Òàê
÷ëåíè êîì³ñ³¿ ï³äòðèìàëè ïðîåêò ð³øåí-
íÿ ïðî ñêàñóâàííÿ áóä³âíèöòâà Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî öåíòðó åíäîêðèíîëîã³¿.

“Éäåòüñÿ ïðî ³íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð ³ç
êîìïàí³ºþ “Á³ëä³íã Êî ËÒÄ”, ÿêà çî-
áîâ’ÿçóâàëàñÿ äî 2008 ðîêó ñïîðóäèòè

öåíòð íà òåðèòîð³¿ Îëåêñàíäð³âñüêî¿
(Æîâòíåâî¿) ë³êàðí³. Ïðîòå íàðàç³ íàâ³òü
íàì³ðó íà áóä³âíèöòâî òàì íåìàº. Ïî-
òð³áíî âèíåñòè ð³øåííÿ íà ñåñ³þ 28
ñåðïíÿ, ùîá ÿêíàéøâèäøå ðîç³ðâàòè öþ
óãîäó”,— ïîÿñíèëà ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êî-
ì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
Àëëà Øëàïàê. Íàãàäàºìî, ùî íà âóëèö³
Øîâêîâè÷í³é, 39/1 ìàëè ïîáóäóâàòè
öåíòð åíäîêðèíîëîã³¿ íà 250 ë³æîê. Çà
ïëàíîì çàêëàä ì³ã áè ïðèéìàòè 500 â³ä-
â³äóâàíü çà çì³íó. ²íâåñòèö³éíó óãîäó òà

çåìëåâ³äâåäåííÿ çðîáèëè çà ìèíóëî¿ âëà-
äè.

Ç-ïîì³æ ³íøîãî êîì³ñ³ÿ ðîçãëÿíóëà òà
ï³äòðèìàëà íàäàííÿ êðåäèòó íà 70 ìëí ãðí
ÊÏ “Êè¿âìåòðîïîë³òåí”. Ïðîäîâæèëè òà-
êîæ äîãîâ³ð îðåíäè Êè¿âñüêîìó õîðåîãðà-
ô³÷íîìó êîëåäæó “Êèÿíî÷êà”. Íàâ÷àëüíèé
çàêëàä çí³ìàº 257 êâ. ìåòð³â ó ì³ñüêîìó Áó-
äèíêó â÷èòåëÿ. Íàîñòàíîê äåïóòàòè íàäà-
ëè ÂÀÒ ÀÁ “Óêðãàçáàíê” 1 êâàäðàòíèé
ìåòð çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Ñàãàéäà÷íîãî, 3,
êîðïóñ 1. Òàì îáëàøòóþòü áàíêîìàò

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Головні історичні пам'ят и столиці знов опинили-
ся під за розою зс вів. Підземні води підмивають
дзвіницю, Трапезн та М зей ни одр вання
Києво-Печерсь ій лаврі, а та ож Андрївсь цер -
в . Фахівці вважають: оли терміново не розпоча-
ти протизс вні роботи, Київ може втратити ці свя-
тині. Місь а влада запевняє, що не може допо-
мо ти, бо пам'ят и переб вають на триманні
держави.

Місь а влада не заб ла свої обіцян и й план є позбавити недбало о заб довни а ділян и
на Шов овичній, 39/1, адже обіцяний Центр ендо риноло ії там та і не з’явився
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Þë³ÿ 
Òèìîøåíêî
ï³äå, 
íå ÷åêàþ÷è
ñ³÷íÿ

Ñåðã³é ÒÎËÑÒÎÂ,
ïðîâ³äíèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê 
²íñòèòóòó ñâ³òîâî¿ åêîíîì³êè 
òà ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí ÍÀÍÓ,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Íîâèé ïîë³òè÷íèé ñåçîí îá³öÿº íàì áàãà-
òî íåñïîä³âàíîê. Ïðîòå, ïåðåêîíàíèé, äî-
ñòðîêîâèõ ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â íå áóäå.
Íàðàç³ Â³êòîðà Þùåíêà ï³äòðèìóþòü óñ³
íàéá³ëüø³ ô³íàíñîâî-ïðîìèñëîâ³ ãðóïè êðà-
¿íè, òîæ íàâðÿä ÷è êîìó çà òàêèõ óìîâ
óäàñòüñÿ ñïðîâîêóâàòè ñèòóàö³þ, ÿêà ñïðè-
÷èíèëà á äîñòðîêîâ³ âèáîðè ãëàâè äåðæàâè.

Äëÿ âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè öåé ñåçîí áóäå
ïåðåõ³äíèì. Âèçíà÷àòèìå ïîâåä³íêó ïîë³òè÷-
íèõ ñèë òå, ùî ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî íà íè-
í³øí³õ êîíñòèòóö³éíèõ çàñàäàõ äîìîãòèñÿ â³ä-
ñòàâêè Þë³¿ Òèìîøåíêî ³ ñòâîðèòè íîâó ëå-
ã³òèìíó ïàðëàìåíòñüêó êîàë³ö³þ. Çîêðåìà òî-
ìó, ùî âæå º ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñó-
äó, ÿêå ñòàâèòü ï³ä ïèòàííÿ ñòàòóñ ïîçàôðàê-
ö³éíèõ ïàðëàìåíòñüêèõ äåïóòàò³â. Ç îãëÿäó íà
öå, äóæå âàæêî óÿâèòè, ùî âçàãàë³ ìîæëèâèé
áóäü-ÿêèé ³íøèé óðÿä, êð³ì íèí³øíüîãî,
ÿêèé óæå òðèâàëèé ÷àñ âèñèòü íà âîëîñèí³.

Òîìó, ãàäàþ, òðèâàòèìå áîðîòüáà çà ïîâ-
íîâàæåííÿ ì³æ Ïðåçèäåíòîì Â³êòîðîì
Þùåíêîì ³ ïðåì’ºðîì Þë³ºþ Òèìîøåíêî.
Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â íàòîì³ñòü ÷àñ â³ä ÷àñó ñòà-
âèòèìå ïèòàííÿ ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü óðÿäó,
ïðîòå çðîáèòè âîíè í³÷îãî íå çìîæóòü. Òà-
êà ñèòóàö³ÿ òðèâàòèìå äî çèìè.

Â ³íøèõ àñïåêòàõ â³ä íàñòóïíîãî ïîë³òè÷-
íîãî ñåçîíó âàðòî î÷³êóâàòè çíà÷íîãî çàãîñ-
òðåííÿ ñèòóàö³¿ ç Ðîñ³ºþ, ïîã³ðøåííÿ ÿêî¿ ó
ïîë³òè÷í³é ïëîùèí³ íåîäì³ííî ïîçíà÷èòüñÿ
íà åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèíàõ îáîõ äåðæàâ.
Ââàæàþ, ùî Ðîñ³ÿ çâîë³êàòèìå ç óêëàäàííÿì
êîíòðàêò³â çà íîâèìè ö³íàìè íà ãàç. Íàé³ìî-
â³ðí³øå — àæ äî ãðóäíÿ. Òîìó ëèøå â ãðóä-
í³ Þë³ÿ Òèìîøåíêî çìóøåíà áóäå îñòàòî÷-
íî â³äïîâ³äàòè íà çàïèòàííÿ, ùî ðîáèòè? Çà-
ëèøàòèñÿ íà ïîñàä³ ç óðàõóâàííÿì íîâèõ ö³í
íà ãàç ó ëþòîìó-ñ³÷í³, ÿê öüîãî, ïåâíî, ïðàã-
íóòèìå Ñåêðåòàð³àò Ïðåçèäåíòà? Àáî æ
ãðþêíóòè äâåðèìà, ï³òè ó â³äñòàâêó ³ íàìà-
ãàòèñÿ îðãàí³çóâàòè âíóòð³øíüîïîë³òè÷íó
êðèçó, ùîá âèéòè íà íîâ³ ïàðëàìåíòñüê³ âè-
áîðè? Òîæ ö³ëêîì ìîæëèâî, ùî ó â³äñòàâêó
âîíà ï³äå, íå ÷åêàþ÷è ñ³÷íÿ.

Òèì ÷àñîì ðîçáàëàíñóâàííÿ åêîíîì³êè òðè-
âàòèìå. Çà äåÿêèìè âèíÿòêàìè, ç á³ëüøîñò³
ïîçèö³é âíóòð³øí³é åêîíîì³÷íèé ñòàí ïîã³ð-
øèòüñÿ. Êðà¿íà ïåðåéäå äî òÿæêî¿ çèìè, ïðî-
òÿãîì ÿêî¿ ïîòî÷í³ é íåâ³äêëàäí³ çàâäàííÿ
äîâåäåòüñÿ âèð³øóâàòè íîâîìó óðÿäó, ÿêèé
ïåðåáóâàòèìå ó ñòàòóñ³ âèêîíóâà÷à îáîâ’ÿçê³â.

Ìîæå ñòàòèñÿ, ùî äî çèìè íàñòóïíîãî ðî-
êó êîíñòèòóö³éíî ïîë³òè÷í³ óìîâè âëàäè áó-
äå ðîçõèòàíî. À öå øòîâõàòèìå Ñåêðåòàð³àò
Ïðåçèäåíòà äî íåâ³äêëàäíîãî çàïðîâàäæåí-
íÿ íîâî¿ Êîíñòèòóö³¿. Ìîæëèâî, íà ðåôå-
ðåíäóì³, áî ïîâíîâàæåííÿ íèí³øíüîãî ïàð-
ëàìåíòó áóäóòü ï³ääàâàòèñÿ ñóìí³âàì. Â³í
îñòàòî÷íî âòðàòèòü àâòîðèòåò
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Êîàë³ö³þ çàïðîñèëè 
äî ñóäó
Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä ìàº íàäàòè Â³êòîðîâ³ Þùåíêó 
ùå îäèí ïðèâ³ä ðîçïóñòèòè Ðàäó

Ìèíóëîãî ÷åòâåðãà Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä Óêðà¿íè ó â³äêðèòîìó ðåæèì³ ïî-
÷àâ ç’ÿñîâóâàòè, ÷è º ó Âåðõîâí³é Ðàä³
êîàë³ö³ÿ? Ðîçïî÷àòè ïðîâàäæåííÿ ç
öüîãî ïèòàííÿ ñóä ïîãîäèâñÿ ï³ñëÿ â³ä-
ïîâ³äíîãî ïîäàííÿ 105 íàðîäíèõ äåïó-
òàò³â â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Âîíè çâåðíó-
ëèñÿ çà îô³ö³éíèì òëóìà÷åííÿì òåðì³-
íó “êîàë³ö³ÿ äåïóòàòñüêèõ ôðàêö³é”
ï³ñëÿ âèõîäó 6 ÷åðâíÿ ç “ïîìàðàí÷åâî¿
êîàë³ö³¿” äâîõ äåïóòàò³â. Â³äòîä³ á³ëü-
øîñò³ ó Âåðõîâí³é Ðàä³ ôàêòè÷íî íå-
ìàº. Ðåã³îíàëè ïðîñÿòü ñóä âèíåñòè ð³-
øåííÿ, ùî ¿¿ íå ³ñíóº ³ þðèäè÷íî. Íà-
òîì³ñòü ñàì³ êîàë³ö³îíåðè ðîçëó÷àòèñÿ

íå ïîñï³øàþòü. Ïðåäñòàâíèê “ïîìà-
ðàí÷åâèõ” ó Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóä³
Þð³é Êëþ÷êîâñüêèé íàïîëÿãàº, ùî
þðèäè÷íî êîàë³ö³ÿ ì³æ ÍÓ — ÍÑ ³
ÁÞÒ çàëèøàºòüñÿ ïðàâîìî÷íîþ, àäæå
“í³õòî îô³ö³éíî íå îãîëîøóâàâ ïðî ¿¿
ðîçïàä”. Íàòîì³ñòü ðåã³îíàëè íàçèâà-
þòü ö³ äîâîäè àáñóðäíèìè ³ íàãîëîøó-
þòü íà ö³ëêîâèò³é íåä³ºçäàòíîñò³ òàê
çâàíî¿ ïàðëàìåíòñüêî¿ á³ëüøîñò³. Õî÷à
é âèçíàþòü, ùî íàâ³òü ó ðàç³ âèçíàííÿ
Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì â³äñóòíîñò³ êî-
àë³ö³¿ ó ïàðëàìåíò³ âèð³øàëüíå ñëîâî ó
ïèòàíí³ éîãî ðîçïóñêó îäíàê áóäå çà
Â³êòîðîì Þùåíêîì. Äî òîãî æ 30 âå-

ðåñíÿ ãëàâà äåðæàâè ä³ñòàíå äîäàòêîâèé
êîçèð ó ðîçìîâ³ ç äåïóòàòàìè. Àäæå çá³-
ãàº ð³÷íèé òåðì³í çàáîðîíè íà ðîçïóñê
ïàðëàìåíòó. Òèì ïà÷å, ÿêùî Êîíñòè-
òóö³éíèé Ñóä âèçíàº, ùî þðèäè÷íî êî-
àë³ö³¿ íåìàº, Â³êòîð Þùåíêî ìàòèìå
ïîâíå ïðàâî îãîëîñèòè ïðî äîñòðîêîâ³
âèáîðè.

Íàðàç³ ³ ïðåçèäåíòñüêà ñòîðîíà, ³ êî-
àë³ö³îíåðè, é îïîçèö³îíåðè ñîë³äàðí³ ó
òîìó, ùî ïðàâî Â³êòîðà Þùåíêà íà ðîç-
ïóñê ïàðëàìåíòó íå º éîãî îáîâ’ÿçêîì.
² â³äïîâ³äíà ä³ÿ ãëàâè äåðæàâè çàëåæà-
òèìå çîâñ³ì íå â³ä ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³é-
íîãî Ñóäó. Ïðåäñòàâíèê Ïðåçèäåíòà ó
ÊÑ Ìàðèíà Ñòàâí³é÷óê íàãîëîñèëà
“Õðåùàòèêó”, ùî “Ïðåçèäåíò çàö³êàâ-
ëåíèé ó òîìó, àáè ïàðëàìåíò áóâ ä³º-
âèé”, àëå é ðîçóì³º, ùî “óêðà¿íñüêèé
íàðîä ñòîìèâñÿ â³ä ïîñò³éíèõ âèáîð³â ³
ïðàãíå êîíêðåòíèõ ä³é”. Òîìó, çà ¿¿ ñëî-
âàìè, “ìîæëèâå ð³øåííÿ ïðî ðîçïóñê
Âåðõîâíî¿ Ðàäè âðåøò³ çàëåæàòèìå â³ä
áàãàòüîõ êîí’þíêòóðíèõ ôàêòîð³â òà ïî-
ë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿ ó êðà¿í³”

Îëåêñàíäð ËÀÂÐÈÍÎÂÈ×: “Êðèçà 
ó ïàðëàìåíò³ ìîæå áóäå ïîäîëàíà
ò³ëüêè ÷åðåç äîñòðîêîâ³ âèáîðè”
Ì³í³ñòð þñòèö³¿ îïîçèö³éíîãî óðÿäó íå â³ðèòü 
ó æèòòºçäàòí³ñòü íèí³øíüî¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè

— ßêùî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä ïðèéìå ïî-
çèòèâíå ð³øåííÿ ïðî íåçàêîíí³ñòü ³ñíóâàí-
íÿ íèí³øíüî¿ êîàë³ö³¿, ÷è îçíà÷àòèìå öå
ôàêòè÷íèé ðîçïóñê Âåðõîâíî¿ Ðàäè VI
ñêëèêàííÿ?

— Äî ðåàëüíîãî æèòòÿ ð³øåííÿ ÊÑ óçà-
ãàë³ íå ìàº æîäíîãî ñòîñóíêó. Ô³çè÷íå ³ñ-
íóâàííÿ êîàë³ö³¿ ïîâèííå äàâàòè çìîãó
Âåðõîâí³é Ðàä³ ñïîê³éíî óõâàëþâàòè
áóäü-ÿêå ð³øåííÿ. À îò çà ¿¿ â³äñóòíîñò³
íå ìîæíà óõâàëèòè æîäíîãî ð³øåííÿ,
çâ³ñíî, ÿêùî éîãî íå ï³äòðèìàº îïîçèö³ÿ.
Êîëè ñóä ïðèéìå ð³øåííÿ, ùî çà çìåí-
øåííÿ ê³ëüê³ñíîãî ñêëàäó êîàë³ö³¿ ¿¿ íå ³ñ-
íóº ÷è íàâïàêè, ó íàøîìó âèïàäêó íà-
ñë³äêè îäíàêîâ³. ß íå áà÷ó âåëèêîãî ñåí-
ñó â öüîìó ïîäàíí³. Òîìó ìîãî ï³äïèñó
ï³ä íèì íåìàº.

Íàñïðàâä³ º ò³ëüêè äâà ìîæëèâèõ øëÿ-
õè ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè. Öå óêàçè Ïðå-
çèäåíòà ïðî äîñòðîêîâ³ âèáîðè ÷è ôîð-
ìóâàííÿ íîâî¿ êîàë³ö³¿. Îáèäâà ö³ ð³øåí-
íÿ íèí³ çîâñ³ì íå çàëåæàòü â³ä ð³øåííÿ
ñóäó. Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè â³ä 6 ëèïíÿ ìàº
ïðàâî óõâàëèòè ð³øåííÿ ïðî äîñòðîêîâ³
âèáîðè. Òà öå éîãî ïðàâî, à íå îáîâ’ÿçîê.
Ç ³íøîãî áîêó, â áóäü-ÿêèé ÷àñ íàðîäí³
äåïóòàòè ìîæóòü ñôîðìóâàòè íîâó êîàë³-
ö³þ, ÿêùî áóäå äîñÿãíóòî äîìîâëåíîñò³
ì³æ ôðàêö³ÿìè.

— Ðîçïàä êîàë³ö³¿ â³äïîâ³äíî äî ðåãëà-
ìåíòó ìîæëèâèé ò³ëüêè çà çãîäîþ äåïóòàò-
ñüêî¿ ôðàêö³¿, à íå îêðåìèõ äåïóòàò³â...

— Ñêàæ³ìî, ÿêùî íàâ³òü 30 äåïóòàò³â ç
ÍÓ — ÍÑó âèð³øàòü âèéòè ç êîàë³ö³¿, ð³-
øåííÿ ôðàêö³¿ ïðî âõîäæåííÿ â êîàë³ö³þ
áóäå, ïðîòå ðåàëüíèõ äåïóòàò³â òàì íå áó-
äå. ßêùî âè ââàæàºòå, ùî ó ïðàâèëàõ äî-
ðîæíüîãî ðóõó ïîòð³áíî ïèñàòè, ùî ï³-
øîõ³ä ìàº ïåðåõîäèòè ï³øîõ³äíèé ïåðå-
õ³ä ïî çåáð³ é ïðè öüîìó îáîâ’ÿçêîâî ïðî-
ïèñóâàòè, ùî â³í ìàº ³òè íîãàìè, à íå íà
ðóêàõ, òîä³ âè ïðàâ³. Àáî ÿêùî âè âèõî-
äèòå íà âóëèöþ, ÷è ïîòð³áíî äîäàâàòè,
ùî öå òðåáà ðîáèòè ÷åðåç äâåð³, à íå ÷å-
ðåç â³êíî. Íå òðåáà âñå çâîäèòè äî ïîâ-

íîãî ³ä³îòèçìó. Òîáòî, êîëè ãîâîðèòè ïðî
òå, ùî êîàë³ö³ÿ ìîæå áóòè ìåíøîþ çà
á³ëüø³ñòü, òî öå îçíà÷àº, ùî ìîæíà ñòâî-
ðèòè îäðàçó ê³ëüêà êîàë³ö³é. ² êîæíà ç
íèõ ñôîðìóº ñâ³é óðÿä.

— Öå òóïèê?
— Í³, öå ðåôëåêòîðíå õàïàííÿ çà âè-

êîíàâ÷ó âëàäó ³ íåáàæàííÿ âèçíàâàòè ðå-
àë³¿ æèòòÿ.

— ßêùî ãîâîðèòè ïðî ìîæëèâîñò³ ôîð-
ìóâàííÿ íîâî¿ ä³ºçäàòíî¿ êîàë³ö³¿ ó ïàðëà-
ìåíò³, òî òàê³ ìîæëèâîñò³ íèí³ º?

— ß ¿õ íå áà÷ó. Êðèçà ó ïàðëàìåíò³ ìî-
æå áóäå ïîäîëàíà ò³ëüêè ÷åðåç äîñòðîêî-
â³ âèáîðè Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Ïðîòå ÷àñ ¿õ

ïðîâåäåííÿ — ïèòàííÿ äî Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè.

— Ïðîòå ñèòóàö³ÿ ìîæå ïîâòîðèòèñÿ ³ ç
ïðîâåäåííÿì íîâèõ âèáîð³â. Ìîæëèâî, ä³-
ÿëüí³ñòü êîàë³ö³¿ íåäîñòàòíüî çàêîíîäàâ÷î
óíîðìîâàíà ³ äåÿê³ ïóíêòè òðåáà ïðîïèñà-
òè ÷³òê³øå?

— Íîðìè ïåðåäóñ³ì òðåáà âèêîíóâàòè,
à íå ïåðåïèñóâàòè. ßê íà ìåíå, âñå òàê
÷³òêî ïðîïèñàíî, ùî ï³äñòàâ äëÿ ð³çíî-
÷èòàííÿ ôàêòè÷íî íåìàº. Õî÷à, ÿêùî
çì³íþâàòèìóòüñÿ â ïðèíöèï³ ï³äõîäè äî
ñèñòåìè ôîðìóâàííÿ ïàðëàìåíòó ³ êîàë³-
ö³¿, öå ìîæëèâî

Розмовляв Єв еній ДИКИЙ,
“Хрещати ”

ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
”Õðåùàòèê”

Мин ло о тижня Констит ційний С д почав роз ляд справи про іс-
н вання або відс тність оаліції Верховній Раді. Не ативне рішен-
ня цьом питанні надасть Президентові всі підстави знов розп с-
тити Верховн Рад . Проте, пере онані політи и, лава держави
с ористається цим правом лише за райньої потреби.
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Çåëåíà îñ³íü ãðèâí³
Ç âåðåñíÿ êóðñ äîëàðà ïî÷íå ïîâåðòàòè âòðà÷åí³ ïîçèö³¿
Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ,
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні на чер овій
прес- онференції о оло-
сять про нози рсів ос-
новних валют до інця ро-
, втім, "Хрещати " вже

поці авився д м ою е с-
пертів та знає, що че ає
У раїн восени. Ще не
вщ хли с переч и нав о-
ло доцільності ревальвації
ривні, я на У раїн вже
че ає зворотній процес.
На світових рин ах долар
ріплюють, тож е сперти

про ноз ють, що вже з
вересня рс долара в
У раїні зростатиме і пере-
вищить 5 рн за $1.

Ревальвація
відб лася

Íàãàäàºìî, ùî 22 òðàâíÿ Ðàäà
Íàö³îíàëüíî¿ Áåçïåêè òà Îáîðî-
íè íàêëàëà âåòî íà ð³øåííÿ
ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó,
ÿêèì ïëàíóâàëè óêð³ïèòè êóðñ
ãðèâí³ ùîäî äîëàðà íà ð³âí³ 4,85.
Çà âåòî ïðîãîëîñóâàëè âñ³, êð³ì
Âîëîäèìèðà Ñòåëüìàõà, ÿêèé òî-
ä³ óòðèìàâñÿ. Óò³ì, Íàöáàíê íà-
âåñí³ òàêè âèéøîâ çà ìåæ³ âà-
ëþòíîãî êîðèäîðó, ÿêèé áóëî âè-
çíà÷åíî ó ìåæàõ 4,95 — 5,25 ãðí
çà $1, âñòàíîâèâøè ì³æáàíê³â-
ñüêèé êóðñ íà ïîçíà÷ö³ 4,85. Òî-
ä³ ïðîòè òàêîãî ð³øåííÿ áîðîâñÿ
ãîëîâà ÐÍÁÎ Ïåòðî Ïîðîøåíêî.
Â³í òàêîæ ðàäèâ íàñåëåííþ íå
ïîñï³øàòè çäàâàòè äîëàðè äî îñå-
í³. “Äî íàñ çàéøëè ðàçîâ³ ãàðÿ÷³
ãðîø³, ÿê³ ãîòîâ³ îòðèìóâàòè äè-
â³äåíäè íà âèñîêèõ ñòàâêàõ â
ãðèâí³ íà íàö³îíàëüíîìó ô³íàí-
ñîâîìó ðèíêó, ïëþñ äîäàòêîâ³
äèâ³äåíäè çà ðàõóíîê óêð³ïëåííÿ
êóðñó íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè. Àëå
ö³ ãðîø³ ìîæóòü ï³òè ó òîé ìî-
ìåíò, êîëè ìè áóäåìî ìàòè äåô³-
öèò ô³íàíñîâîãî ðàõóíêó, ÷èì
ëèøå ïîã³ðøàòü ñèòóàö³þ”,— êà-
çàâ òîä³ ãîëîâà ðàäè ÍÁÓ. Â³í
ï³äêðåñëþâàâ, ùî ïðè÷èíîþ ñè-
òóàö³¿ ç êóðñîì áóâ ãîëîä íà ãðèâ-
íåâ³ ðåñóðñè, äî ÷îãî, çà éîãî
ñëîâàìè, äîêëàâ ðóêó óðÿä Þë³¿
Òèìîøåíêî, ÿêèé “çâ’ÿçàâ íà
ºäèíîìó ðàõóíêó Äåðæñêàðáíèö³
27 ìëðä ãðí, ïîñòàâèâøè òàêèì
÷èíîì àáñîëþòíèé ðåêîðä”. Òî-
ä³ â³í çâèíóâà÷óâàâ óðÿä ó òîìó,
ùî óêð³ïëåííÿ êóðñó ãðèâí³, ÿê
öå áóëî çðîáëåíî, íå ìàëî í³ÿêî-
ãî àíòè³íôëÿö³éíîãî åôåêòó, àëå
äîäàëî íåñòàá³ëüíîñò³.

Âîäíî÷àñ çàñòóïíèê ãîëîâè
ïðàâë³ííÿ Íàöáàíêó Îëåêñàíäð
Ñàâ÷åíêî ïðîãíîçóâàâ íà îñ³íü
âèáóõ êóðñ³â âàëþò, çîêðåìà äî-
ëàðà â Óêðà¿í³. “Êóðñ äîëàðà â
Óêðà¿í³ âèçíà÷àºòüñÿ äâîìà ôàê-
òîðàìè: éîãî êóðñîì äî ºâðî òà
ïîïèòîì-ïðîïîçèö³ºþ íà öþ âà-
ëþòó â êðà¿í³. Àìåðèêàíñüê³ àíà-
ë³òèêè òà ³íâåñòèö³éí³ áàíê³ðè,
ÿê³ çàéìàþòüñÿ àíàë³çîì, êàæóòü,
ùî êóðñ äîëàðà äî ºâðî íå çì³-
íþâàòèìóòü äî ïî÷àòêó âåðåñíÿ.
Ï³ñëÿ òîãî àìåðèêàíñüêà åêîíî-
ì³êà ïîæâàâèòüñÿ ³ äîëàð ïîâåð-
íå âòðà÷åí³ ïîçèö³¿, òîáòî ïîñè-
ëèòüñÿ ùîäî ºâðî. Àíàë³òèêè ÷à-
ñîì ïîìèëÿþòüñÿ, ïîäèâèìîñÿ,
÷è ñïðàâäÿòüñÿ òàê³ ïðîãíîçè”,—
ñêàçàâ òîä³ â³í. Ðàçîì ³ç òèì, ÷ëåí
ðàäè ÍÁÓ Âîëîäèìèð Ãåºö çàÿâ-
ëÿâ, ùî äîëàð â³ä³ãðàº ñâ³é êóðñ,
çà éîãî ïðîãíîçàìè âæå âë³òêó çà

íüîãî ìàëè á äàâàòè ïðèáëèçíî
5 ãðí.

“Íà ðèíêó ³ ñüîãîäí³ ïåðåâà-
æàº ïîë³òèêà ðåâàëüâàö³¿. Äî ê³í-
öÿ ðîêó ö³ëêîì ìîæëèâå ïîâåð-
íåííÿ äî êóðñó 5,5. ÍÁÓ ïðî³ã-
íîðóâàâ ìåæ³ âàëþòíîãî êîðèäî-
ðó, âñòàíîâèâøè êóðñ 4,85, ÿêèé
ó ñïîæèâ÷èõ îáì³ííèèêàõ “ïåðå-
ð³ñ” ó 4,65, ùî ìè ìîãëè áà÷èòè
íåùîäàâíî. Òàêèì ÷èíîì ÍÁÓ
íàìàãàºòüñÿ áîðîòèñÿ ç ³íôëÿ-
ö³ºþ, çäåøåâëþþ÷è ³ìïîðò. Ðå-
âàëüâàö³ÿ íå âèã³äíà åêñïîðòå-
ðàì. Çì³íà êóðñó íàâ³òü íà 5 êî-
ï³éîê óæå çáèòêîâà, òîæ äîâãî öå
íå òðèâàòèìå”,— ïåðåêîíàíèé
ãîëîâà ãðîìàäñüêî¿ ³í³ö³àòèâè “Çà
ïðîçîð³ñòü ô³íàíñîâèõ ðèíê³â”
Òàðàñ Çàãîðîäíèé.

Настав час
зб ватися
про нозам

Öüîãî ðàçó àíàë³òèêè íå ïîìè-
ëèëèñÿ. Âæå ç 1 âåðåñíÿ î÷³êóþòü
çðîñòàííÿ êóðñó äîëàðà ùîäî
ãðèâí³. Ç âåðåñíÿ î÷³êóþòü çðîñ-
òàííÿ âèïëàò çà çîâí³øíüî-åêî-
íîì³÷íèìè êîíòðàêòàìè òà çîâ-
í³øí³ìè êðåäèòíèìè ðåñóðñàìè,
ÿê³ áóëè çàëó÷åí³ ðàí³øå. Òóò ñè-
òóàö³ÿ áàãàòî â ÷îìó çàëåæèòü â³ä
ñòàíó ñâ³òîâèõ ô³íàíñîâèõ ðèí-
ê³â. “Äî âåðåñíÿ æ í³÷îãî çì³íþ-
âàòèñÿ íå áóäå, çàòèøøÿ íà ãî-
ò³âêîâîìó âàëþòíîìó ðèíêó òðè-
âàòèìå. Ç ñåðåäèíè âåðåñíÿ —
æîâòíÿ êóðñ äîëàðà ïîñòóïîâî
çðîñòå, âðàõîâóþ÷è òðàäèö³éíå
îñ³ííº ïîæâàâëåííÿ ô³íàíñîâî¿
àêòèâíîñò³ òà çíà÷í³ ñîö³àëüí³ âè-
ïëàòè, ùî çá³ëüøóº íàâàíòàæåí-
íÿ íà ãîò³âêîâèé âàëþòíèé ðè-
íîê. Êð³ì òîãî, âîñåíè â³äáóâàþ-
òüñÿ ðîçðàõóíêè çà ïàëüíå òà ãàç,
òîìó ïîïèò íà âàëþòó çðîñòå, ùî
òàêîæ ïîçíà÷èòüñÿ íà êóðñ³ áåç-
ãîò³âêîâîãî äîëàðà. Ðèíêè áåçãî-
ò³âêîâî¿ òà ãîò³âêîâî¿ âàëþòè äó-
æå ïîâ’ÿçàíí³, ³ òîìó öå òàêîæ
âïëèíå íà êóðñ ãîò³âêîâîãî äî-
ëàðà. Çà ìî¿ì ïðîãíîçîì, äî ê³í-
öÿ ðîêó äîëàð çíîâó êîøòóâàòè-
ìå íå ìåíøå 5,0 ãðí”,— ïîä³ëèâ-

ñÿ ç “Õðåùàòèêîì” äèðåêòîð
ñêàðáíèö³ ÂÀÒ ÊÁ “Õðåùàòèê”
Îëåêñ³é Êîçèðºâ.

Çà ñëîâàìè ïðîâ³äíîãî àíàë³-
òèêà ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîãî
öåíòðó “Ôîðåêñ-êëóá” Îëåêñ³ÿ
Ïàë³ÿ, íàñòóï äîëàðà âæå ðîçïî-
÷èíàºòüñÿ ³ ïðîòðèìàºòüñÿ ùå íå-
â³äîìî ñê³ëüêè. “Öå ïîâ’ÿçàíî ³ç
òèì,— ñêàçàâ â³í,— ùî ªâðîïåé-
ñüêèé Öåíòðîáàíê íåäîîö³íèâ
âïëèâ ïðîáëåì ñâ³òîâî¿ ô³íàíñî-
âî¿ êðèçè íà ëîêàëüí³ åêîíîì³êè,
³ îñíîâíó ñòàâêó çðîáèëè íà ïà-
ä³ííÿ äîëàðà. Íèí³ ìè áà÷èìî,
ùî êðèçà íà ºâðîïåéñüêîìó òà
àç³éñüêîìó ðèíêàõ ðîçâèâàºòüñÿ
ñåðéîçí³øèìè òåìïàìè, í³æ ó
ÑØÀ, òîìó óêð³ïëåííÿ äîëàðà
â³äáóâàòèìåòüñÿ ñåðéîçíèìè òåì-
ïàìè äî ê³íöÿ íèí³øíüîãî ðîêó
³ ñÿãíå ïîêàçíèê³â $1,435 — 1,44
çà ºâðî ïðè ñüîãîäí³øí³õ 1,49”.
Îëåêñ³é Ïàë³é òàêîæ çàóâàæèâ,
ùî áàãàòî íà ðèíêó çàëåæàòèìå
â³ä ïóáë³êàö³é âàæëèâèõ åêîíî-
ì³÷íèõ äàíèõ ó ÑØÀ, à ñàìå ïóá-
ë³êàö³ÿ ïðîòîêîëó îñòàííüîãî çà-
ñ³äàííÿ Ôåäåðàëüíîãî êîì³òåòó
â³äêðèòîãî ðèíêó ÑØÀ, ÿêèé âè-
çíà÷àº ãðîøîâî-êðåäèòíó ïîë³òè-
êó, ðåë³ç äàíèõ ó æèòëîâîìó ñåê-
òîð³ òà ÂÂÏ ÑØÀ òà çì³íè îá-
ñÿã³â çàìîâëåííÿ íà òîâàðè äîâ-
ãîòåðì³íîâîãî êîðèñòóâàííÿ.
“Òðàäèö³éíî, óâàãà áóäå ïðèêóòà
íà ö³íè íà íàôòó, âèñòóïè ô³íàí-
ñèñò³â ð³çíèõ êðà¿í, îñîáëèâî ó
ÑØÀ”,— êàæå Îëåêñ³é Ïàë³é.
Óò³ì, áàíê³ðè íåîõî÷å ïîãîäæóþ-
òüñÿ ç òàêèì ñòàíîì ñïðàâ. Ãîëî-
âà ïðàâë³ííÿ áàíêó “Ôîðóì”
ßðîñëàâ Êîëåñíèê êàæå, ùî ð³ç-
êèõ çì³í íå â³äáóäåòüñÿ, à äèðåê-
òîð ²íñòèòóòó òðàíñôîðìàö³¿ ñó-
ñï³ëüñòâà Îëåã Ñîñê³í êàæå, ùî
íåìàº ï³äñòàâ ãîâîðèòè ïðî îá-
âàë êóðñó ãðèâí³. “Óêðà¿íà îäåð-
æàëà âèñîêèé óðîæàé, ïðèïèíè-
ëèñÿ ñïåêóëÿö³¿ íà ðèíêó íåðóõî-
ìîñò³, à òàêîæ öüîãî ðîêó â îá³ã
ïîòðàïèëî ïðèáëèçíî 2 ìëðä äî-
ëàð³â â³ä ãàñòàðáàéòåð³â. Íå òðå-
áà äîñëóõîâóâàòèñÿ äî ñïåêóëÿí-
ò³â “Ôîðåêñó”, ÿê³ ïðàãíóòü çàðî-
áèòè íà äåñòàá³ë³çàö³¿ òà íåï³ä-

òâåðäæåíèõ ÷óòêàõ. Íàâ³òü ïîïðè
ìîæëèâó â³äñòàâêó óðÿäó òà äî-
ñòðîêîâ³ âèáîðè äî ÂÐ çà â³äêðè-
òèìè ñïèñêàìè ÍÁÓ íå äîïóñ-
òèòü îáâàëó äîëàðà òà óòðèìàº
éîãî â ìåæàõ êóðñîâîãî êîðèäî-
ðó. Õî÷à çà ñïðèÿòëèâèõ îáñòàâèí
êóðñ ìîæå âïàñòè äî 4,5”,—
ñòâåðäæóº åêñïåðò.

Óò³ì, Òàðàñ Çàãîðîäíèé ïåðå-
êîíàíèé, ùî êóðñ òàêè çðîñòàòè-
ìå, ïîñòóïîâî. “ßêùî ó 1998 ðî-
ö³ çðîñòàííÿ êóðñó äîëàðà ç 1,7 äî
5 ãðí â³äáóëîñÿ ìàéæå íåïîì³òíî,
òî íèí³ åêîíîì³êà ðîçâèíåí³øà
òà ñòàá³ëüíà, òîæ íå äîïóñòèòü
ñêà÷ê³â êóðñó”, — êàæå â³í.

На чом росте долар
Ï³äâèùåííÿ êóðñó äîëàð/ãðèâ-

íÿ ìîæå â³äáóòèñÿ ç ê³ëüêîõ ïðè-
÷èí. Çàñòóïíèê äèðåêòîðà ñêàðá-
íèö³ ÀÊÁ “Ôîðóì” Îëåêñàíäð
Äîáðîâîëüñüêèé ñòâåðäæóº, ùî
î÷³êóþòü ñåçîííå çá³ëüøåííÿ ïî-
ïèòó íà ãîò³âêîâèé äîëàð, ïî-
â’ÿçàíå ³ç çàê³í÷åííÿì â³äïóñòîê,
çðîñòàííÿì ä³ëîâî¿ àêòèâíîñò³ òà
çàîùàäæåíü íàñåëåííÿ. Ïî-äðó-
ãå, ïîã³ðøåííÿ ñàëüäî òîðãîâåëü-
íîãî áàëàíñó ìîæå ñïðîâîêóâàòè
ïîñòóïîâó äåâàëüâàö³þ ãðèâí³.
Òàêîæ íà ï³äâèùåííÿ êóðñó ìî-
æå âïëèíóòè çì³öíåííÿ äîëàðà.
Çà íàøèìè ïðîãíîçàìè, êóðñ ïî-
ñòóïîâî ìîæå íàáëèçèòèñÿ äî ïî-
çíà÷êè 4,9—5,0 ó æîâòí³. Êóðñ
ãðèâíÿ/ºâðî, âðàõîâóþ÷è ïðè-
â’ÿçêó ãðèâí³ äî äîëàðà, áóäå çà-
ëåæàòè â³ä ïàðè: ºâðî/äîëàð, çà
ÿêîþ ïðîãíîçóþòü ïîäàëüøå ïà-
ä³ííÿ êóðñó ó êîðîòêî÷àñí³é ïåð-
ñïåêòèâ³.

Àíàë³òèêè ïðîâ³äíèõ êîìïàí³é
òàêîæ ñõèëüí³ äî òîãî, ùî êóðñ
äîëàðà íåîäì³ííî çðîñòå. “Ìè
òàêîæ ïðîãíîçóºìî ç ëèñòîïàäà
â³ä÷óòíå ïîñëàáëåííÿ ãðèâí³, ÷å-
ðåç ñåçîííå çá³ëüøåííÿ ³ìïîðòó
åíåðãîíîñ³¿â òà â³äïîâ³äíå ðîç-
øèðåííÿ òîðãîâåëüíîãî äåô³öè-
òó. Ïðè öüîìó ñóòòºâîãî çá³ëü-
øåííÿ íàäõîäæåííÿ êàï³òàëó íå
î÷³êóþòü, îñê³ëüêè íàêîïè÷åííÿ
åêîíîì³÷íèõ ðèçèê³â â Óêðà¿í³ íå
ñïðèÿº íàäõîäæåííþ ïðÿìèõ ³í-

âåñòèö³é, à çîâí³øí³ çàïîçè÷åí-
íÿ ñòàþòü äåäàë³ äîðîæ÷èìè. Äå-
ô³öèò çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ ÷àñò-
êîâî ïåðåêðèâàþòü ïðÿìèìè ³í-
âåñòèö³ÿìè. Çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ
äåô³öèò ñòàíîâèâ $7,4 ìëðä, à
íàäõîäæåííÿ êàï³òàëó â³ä ³íâåñ-
òèö³é $5,1 ìëðä. Ðàçîì ³ç áîðãî-
âèìè çîáîâ’ÿçàííÿìè, ÿê³ áåðóòü
íà ñåáå óêðà¿íñüê³ ïîçè÷àëüíèêè
(â ïåðøó ÷åðãó êîìåðö³éí³ áàí-
êè), îòðèìóþ÷è êðåäèòè â³ä ³íî-
çåìíèõ áàíê³â, ïåðåêðèâàòè äå-
ô³öèò âäàºòüñÿ”,— ñòâåðäæóº
àíàë³òèê Dragon Capital Îëåíà Á³-
ëàí. Ïðîòå ç íàñòàííÿì çèìè, êî-
ëè çðîñòå òîðãîâåëüíèé äåô³öèò,
à íàäõîäæåííÿ êàï³òàëó çàëè-
øèòüñÿ íà íèí³øíüîìó ð³âí³, ïî-
ïèò íà âàëþòó ñóòòºâî çðîñòå, ïî-
ñëàáëþþ÷è ïîçèö³¿ ãðèâí³. Çà
ïðîãíîçàìè Dragon Capital, äî
ê³íöÿ ðîêó ì³æáàíê³âñüêèé êóðñ
áóäå íà ð³âí³ 4,8—4,9 ãðí/äîë.
ÑØÀ. Á³ëüø³ öèôðè íàçèâàº
àíàë³òèê “Ðåíåñàíñ Êàï³òàë
Óêðà¿íà” Àíàñòàñ³ÿ Ãîëîâà÷.
“Íàïðèê³íö³ 2009 ðîêó ïàðà
USD/UAH áóäå òîðãóâàòèñÿ íà
ð³âí³ 5,3 ãðí çà äîëàð ÑØÀ”. Ó
íèí³øíüîìó ðîö³ ïîäàëüøà äè-
íàì³êà óêðà¿íñüêî¿ âàëþòè çàëå-
æàòèìå â³ä òðüîõ ôàêòîð³â: çì³íè
ö³íè íà ìåòàë, óñï³õó ïðèâàòèçà-
ö³¿ òà ïðèïëèâ ïðÿìèõ ³íâåñòèö³é.
“Ïðè öüîìó ìè â³äçíà÷àºìî, ùî
ñåðåäíüîðèíêîâ³ ïðîãíîçè, çà äà-
íèìè àãåíö³¿ Bloomberg, ïåðåä-
áà÷àþòü ñòàá³ëüí³ ö³íè íà ñòàëü,
â òîé ÷àñ ÿê íåñòàá³ëüí³ñòü ñòà-
âèòü ï³ä ñóìí³â óñï³õ ïðèâàòèçà-
ö³¿ òà ñò³éê³ñòü ïðèïëèâó ³íîçåì-
íèõ ³íâåñòèö³é. “Ïðèïëèâ êîø-
ò³â â³ä çîâí³øí³õ ïîçèê óêðà¿í-
ñüêèõ áàíê³â òàêîæ ìîæå óïîâ³ëü-
íèòèñÿ ÷åðåç çá³ëüøåííÿ ¿õíüî¿
âàðòîñò³. Òàêîæ, áåçóìîâíî, áóäå
òèñê íà ïëàò³æíèé áàëàíñ ³ç áî-
êó ö³í íà åíåðãîíîñ³¿”,— êàæå
Àíàñòàñ³ÿ Ãîëîâà÷. Òàêèì ÷èíîì,
ñèòóàö³ÿ ç äåô³öèòîì ðàõóíêó ïî-
òî÷íèõ îïåðàö³é íàâðÿä ÷è âèð³-
øèòüñÿ ñàìîñò³éíî, à ïðèïëèâ
êàï³òàëó, øâèäøå çà âñå, íå áóäå
ñïðîìîæíèé êîìïåíñóâàòè äåô³-
öèò ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó

Невдовзі раїнці з адають справжню цін долара
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Êèòàéñüêà
êàçêà

Â³òàë³é ÆÓÐÀÂÑÜÊÈÉ 
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Òå, ùî ÿ ïîáà÷èâ ó ñòîëèö³ Êèòàþ, äóæå
âðàçèëî. Äóìàþ, ùî òàê ï³äãîòóâàòèñÿ äî
Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð, ÿê öå çðîáèëè ïðåäñòàâ-
íèêè Ï³äíåáåñíî¿, íå çìîæå æîäíà êðà¿íà.
Äëÿ öüîãî âëàäà Êèòàþ âèä³ëèëà ã³ãàíòñüêó
ñóìó — 44 000 000 000 äîëàð³â! Ëîíäîí, äå ó
2012 ðîö³ çàïëàíîâàíî íàñòóïí³ ²ãðè, òàêèõ
âèòðàò ñîá³ íå äîçâîëèòü. Ìàêñèìóì, íà ùî
çäàòíà ðîçùåäðèòèñÿ ñòîëèöÿ Àíãë³¿,— óä-
â³÷³ ìåíøà ñóìà.

Êîæåí ñïîðòèâíèé îá’ºêò, çáóäîâàíèé
ñïåö³àëüíî äî Îë³ìï³àäè, ìîæíà íàçâàòè
ìàëåíüêèì äèâîì. Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ
ãîëîâíî¿ ñïîðòèâíî¿ àðåíè — ñòàä³îíó
“Ïòàøèíå ãí³çäî”. Ë³ïøî¿ ñïîðóäè ÿ â æèò-
ò³ íå áà÷èâ, ³ ÿê ëþäèíà, êîòðà çàéìàºòüñÿ
ñïîðòîì, çàçäðþ ëåãêîàòëåòàì, ÿê³ âèõîäè-
ëè íà éîãî á³ãîâ³ äîð³æêè é ó ìåòàëüí³ ñåê-
òîðè.

Êèòàé ïîñòàâèâ óñå íà êàðòó, àáè âäàëî âè-
ñòóïèòè íà Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ, ³ öå äàëî çìî-
ãó ö³é êðà¿í³ ïðîñòî âðàçèòè ñâ³òîâó ñïîðòèâ-
íó ñï³ëüíîòó. Ìîæíà ñêàçàòè, ùî ïðåäñòàâ-
íèêè Ï³äíåáåñíî¿ ïðîñòî ïîçíóùàëèñÿ ç óñ³õ
êðà¿í, çàâîþâàâøè 51 çîëîòó ìåäàëü ³ ð³âíî
ñòî â çàãàëüíîìó çàë³êó.

Äâàäöÿòü ñ³ì íàãîðîä, ç ÿêèõ ñ³ì íàéâè-
ùî¿ ïðîáè,— äóæå äîáðèé ðåçóëüòàò äëÿ
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè. ßêùî ïîð³âíþâàòè ñòàâ-
ëåííÿ äî ñïîðòó â íàø³é êðà¿í³ ³ â òîìó æ
ñàìîìó Êèòà¿, òî íàì äî òð³óìôàòîð³â ë³ò-
í³õ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð, ÿê äî íåáà. Äîêè íà-
øà äåðæàâà íå ïîâåðíåòüñÿ îáëè÷÷ÿì äî
ñïîðòó, íå ô³íàíñóâàòèìå áóä³âíèöòâî ñòà-
ä³îí³â, êîâçàíîê, ìàíåæ³â, óêëàäàòè ãðîø³ ó
âèõîâàííÿ ìàéáóòí³õ îë³ìï³éö³â, íàì íà-
çäîãíàòè Êèòàé, ÑØÀ, Ðîñ³þ áóäå íåìîæ-
ëèâî.

² âñå æ òàêè â³ðèòèìåìî â ñâ³òëå ìàéáóò-
íº óêðà¿íñüêîãî ñïîðòó, òèì ïà÷å, ùî íà òà-
ëàíòè íàøà çåìëÿ í³êîëè íå çóáîæ³º
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Ì³ñ³þ âèêîíàíî
Óêðà¿íñüê³ ñïîðòñìåíè íà Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ â Ïåê³í³ 
çàâîþâàëè 27 ìåäàëåé

Ãåðîÿìè Ïåê³íó, áåç âèíÿò-
êó, ìîæíà ââàæàòè âñþ óêðà-
¿íñüêó îë³ìï³éñüêó êîìàíäó.
Êîæåí ³ç ñïîðòñìåí³â íàìà-
ãàâñÿ ïðîäåìîíñòðóâàòè ñâî¿
íàéêðàù³ çä³áíîñò³ òà ðåàë³-
çóâàòè ìð³þ æèòòÿ — âèáî-
ðîòè îë³ìï³éñüêó íàãîðîäó.
Êîìóñü öå âäàëîñÿ, êîìóñü —
í³. Áóëè ÿê îá’ºêòèâí³, òàê ³
ñóá’ºêòèâí³ ïðè÷èíè. Íàïðè-
êëàä, óïåðåäæåíèé àðá³òðàæ.
Á³ëüø³ñòü ôàõ³âö³â, ³ íå ëèøå
â³ò÷èçíÿíèõ, çàÿâèëè, ùî
ñóää³ ÷àñòî-ãóñòî “ï³ä³ãðóâà-
ëè” êèòàéñüêèì ñïîðòñìå-
íàì. Ñàìå ÷åðåç íåîá’ºêòèâ-
íå ñóää³âñòâî áåç ìåäàë³ çàëè-
øèâñÿ óêðà¿íñüêèé ñòðèáóí
íà áàòóò³ Þð³é Í³ê³ò³í, ÿêèé
÷îòèðè ðîêè òîìó â Àô³íàõ
ñòàâ îë³ìï³éñüêèì ÷åìï³î-
íîì. Íå çîâñ³ì îá’ºêòèâíèì
áóëî ñóää³âñòâî é ó òóðí³ð³ ç
õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè, ÿê íà-
ñë³äîê — óêðà¿íêà Àííà Áåç-
ñîíîâà çäîáóëà ëèøå áðîíçî-
âó ìåäàëü.

Îñòàííþ çîëîòó ìåäàëü äî
ñêàðáíè÷êè çá³ðíî¿ Óêðà¿íè
âèáîðîâ áîêñåð ³ç Îäåùèíè
Âàñèëü Ëîìà÷åíêî, ÿêèé âè-
ñòóïàº ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ äî 57
ê³ëîãðàì³â. Ö³êàâî, ùî îêð³ì
îë³ìï³éñüêî¿ íàãîðîäè, Âàñèëü
îòðèìàâ ùå é Êóáîê Óîëëà
Áàðêåðà ÿê êðàùèé áîêñåð
òóðí³ðó. Ó ôåäåðàö³¿ áîêñó
Óêðà¿íè “Õðåùàòèêó” ðîçïî-
â³ëè, ùî öå ñïðàâæíº âèçíàí-
íÿ â³ò÷èçíÿíî¿ øêîëè áîêñó,

àäæå äî öüîãî íàø³ ñïîðòñìå-
íè ùå íå çàâîéîâóâàëè öüîãî
ïðåñòèæíîãî òèòóëó.

Îäðàçó ÷îòèðè îë³ìï³éñüê³
íàãîðîäè çäîáóëè ïðåäñòàâ-
íèêè â³ò÷èçíÿíî¿ â³ëüíî¿ áî-
ðîòüáè. ßê ðîçïîâ³â êîðåñ-
ïîíäåíòó “Õðåùàòèêà” ñï³â-
ïðåçèäåíò Àñîö³àö³¿ áîðîòü-
áè Óêðà¿íè Åëüáðóñ Òåäåºâ,
ñàìå òàêîãî ðåçóëüòàòó â³í ³
î÷³êóâàâ: “Çâè÷àéíî, ïðèêðî,
ùî çàëèøèëèñÿ áåç çîëîòèõ
íàãîðîä. Êîæåí àòëåò ìð³º
ïðî îë³ìï³éñüêå “çîëîòî”.
Âò³ì, ïîñèïàòè ãîëîâó ïîïå-
ëîì íå áóäåìî. Íàø³ áîðö³ —
ìîëîäö³, ÿê ³ âñÿ îë³ìï³éñüêà
äðóæèíà. Ñïîðòñìåíè òà ¿õí³
òðåíåðè, çö³ïèâøè çóáè, äî-
âåëè âñ³ì, ùî â Óêðà¿í³ º
ñïîðò. Íàâ³òü ïîïðè ïàñèâíå
â³äíîøåííÿ äî íüîãî äåðæà-
âè”.

Ïðåçèäåíò Íàö³îíàëüíîãî
îë³ìï³éñüêîãî êîì³òåòó
(ÍÎÊ) Óêðà¿íè Ñåðã³é Áóáêà,
ï³äáèâàþ÷è ï³äñóìêè âèñòó-
ïó óêðà¿íñüêèõ ñïîðòñìåí³â
íà ²ãðàõ, çàçíà÷èâ, ùî âèñòóï
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè â Ïåê³í³ —
öå íàéêðàùèé ðåçóëüòàò çà
âñþ ³ñòîð³þ íåçàëåæíîñò³ íà-
øî¿ êðà¿íè. “Õî÷ó ïîäÿêóâà-
òè âñ³ì ñïîðòñìåíàì, òðåíå-
ðàì, ë³êàðÿì, ìàñàæèñòàì,
ïðåçèäåíòàì ôåäåðàö³é, ì³-
í³ñòåðñòâó, âñ³ì, õòî áðàâ áåç-
ïîñåðåäíþ ó÷àñòü ó ï³äãîòîâ-
ö³ îë³ìï³éö³â”,— íàãîëîñèâ
Ñåðã³é Áóáêà.

Ïàí Áóáêà òàêîæ ïðîêî-
ìåíòóâàâ ñèòóàö³þ ç ïåñèì³ñ-
òè÷íèìè ïðîãíîçàìè, ùî ëó-
íàëè ïåðåä ñòàðòîì ïåê³í-
ñüêî¿ Îë³ìï³àäè: “Äî ïðîãíî-
ç³â ó ñïîðò³ ÿ ñòàâëþñÿ âêðàé
íåãàòèâíî. Öå íåâäÿ÷íà ñïðà-
âà. ß íå çíàþ æîäíîãî
ñïîðòñìåíà, ÿêèé áè íà
Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ âèñòóïàâ
íå íà ìàêñèìóì³ ñâî¿õ ìîæ-
ëèâîñòåé. Òà é ñàì³ ²ãðè —
ïîä³ÿ íåïåðåäáà÷óâàíà. Òàêèé
óñï³õ íàøî¿ çá³ðíî¿ — öå çà-
ñëóãà, ïåðø çà âñå, ñàìèõ
ñïîðòñìåí³â òà ¿õí³õ òðåíåð³â.
Öå âåëèêèé àâàíñ íàì íà
ìàéáóòíº, àäæå óêðà¿íñüêèé
ñïîðò ìàº áåçë³÷ ïðîáëåì, íà

ÿê³ ïîòð³áíî ðåàãóâàòè íåãàé-
íî”.

Óò³ì, íå îá³éøëîñÿ é áåç
ðîç÷àðóâàíü. Çà ñëîâàìè Ñåð-
ã³ÿ Áóáêè, íàéá³ëüøèì ðîç÷à-
ðóâàííÿì Îë³ìï³àäè ñòàâ äî-
ï³íã-ñêàíäàë, â ÿêèé ïîòðà-
ïèëà ëåãêîàòëåòêà Ëþäìèëà
Áëîíñüêà. “Öå ïðèêðî ³ äëÿ
íàñ, ³ äëÿ âñ³õ íàøèõ ñï³ââ³ò-
÷èçíèê³â. Ôåäåðàö³ÿ âæå íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì ìàº ïðîâåñòè
äåòàëüíèé àíàë³ç ñèòóàö³é
ùîäî ñâî¿õ ñïîðòñìåí³â òà âè-
íåñòè â³äïîâ³äí³ ð³øåííÿ”,—
çàçíà÷èâ ïðåçèäåíò ÍÎÊ.

Íàñòóïí³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè
â³äáóäóòüñÿ ÷åðåç ÷îòèðè ðî-
êè ó Ëîíäîí³

Ìåäàëåé çá³ðíî¿ Óêðà¿íè íà ë³òí³õ Îë³ìï³éñüêèõ 
³ãðàõ â Ïåê³í³ — 27

“Çîëîòî” — 7 ìåäàëåé

Æ³íêè
Ôåõòóâàííÿ (øàáëÿ, êîìàíäí³ çìàãàííÿ) — Îëåíà ÕÎÌÐÎ-

ÂÀ, Ãàëèíà ÏÓÍÄÈÊ, Îëüãà ÕÀÐËÀÍ, Îëüãà ÆÎÂÍ²Ð
Ëåãêà àòëåòèêà (ñåìèáîðñòâî) — Íàòàë³ÿ ÄÎÁÐÈÍÑÜÊÀ
Ãðåáëÿ íà áàéäàðêàõ ³ êàíîå (êàíîå-îäèíî÷êà, 500 ì) — ²í-

íà ÎÑÈÏÅÍÊÎ-ÐÀÄÎÌÑÜÊÀ

×îëîâ³êè
Ôåõòóâàííÿ (³íäèâ³äóàëüí³ çìàãàííÿ) — Â³êòîð ÐÓÁÀÍ
Êóëüîâà ñòð³ëüáà (ãâèíò³âêà, 50 ìåòð³â ó ïîëîæåíí³ ëåæà-

÷è) — Àðòóð ÀÉÂÀÇßÍ
Êóëüîâà ñòð³ëüáà (øâèäê³ñíèé ï³ñòîëåò) — Îëåêñàíäð ÏÅÒÐ²Â
Áîêñ (âàãîâà êàòåãîð³ÿ äî 57 êã) — Âàñèëü ËÎÌÀ×ÅÍÊÎ

“Ñð³áëî” — 5 ìåäàëåé

Æ³íêè
Âàæêà àòëåòèêà (âàãîâà êàòåãîð³ÿ ïîíàä 75 êã) — Îëüãà ÊÎ-

ÐÎÁÊÀ
Ëåãêà àòëåòèêà (1 500 ì) — ²ðèíà Ë²ÙÈÍÑÜÊÀ

×îëîâ³êè
Êóëüîâà ñòð³ëüáà (ìàëîêàë³áåðíà ãâèíò³âêà, 50 ì ç òðüîõ ïî-

ëîæåíü) — Þð³é ÑÓÕÎÐÓÊÎÂ
Â³ëüíà áîðîòüáà (âàãîâà êàòåãîð³ÿ äî 60 êã) — Âàñèëü ÔÅ-

ÄÎÐÈØÈÍ
Â³ëüíà áîðîòüáà (âàãîâà êàòåãîð³ÿ äî 66 êã) — Àíäð³é ÑÒÀÄ-

ÍÈÊ

“Áðîíçà” — 15 ìåäàëåé

Æ³íêè
Âàæêà àòëåòèêà (âàãîâà êàòåãîð³ÿ äî 69 êã) — Íàòàë³ÿ ÄÀ-

ÂÈÄÎÂÀ
Â³ëüíà áîðîòüáà (âàãîâà êàòåãîð³ÿ äî 48 êã) — ²ðèíà ÌÅÐ-

ËÅÍ²
Âåëîòðåê (³íäèâ³äóàëüíà ãîíêà ïåðåñë³äóâàííÿ) — Ëåñÿ ÊÀ-

Ë²ÒÎÂÑÜÊÀ
Ëåãêà àòëåòèêà (ìåòàííÿ äèñêà) — Îëåíà ÀÍÒÎÍÎÂÀ
Ëåãêà àòëåòèêà (1 500 ì) — Íàòàë³ÿ ÒÎÁ²ÀÑ
Ñó÷àñíå ï’ÿòèáîðñòâî — Â³êòîð³ÿ ÒÅÐÅÙÓÊ
Õóäîæíÿ ã³ìíàñòèêà (îñîáèñòà ïåðø³ñòü) — Àííà ÁÅÇÑÎ-

ÍÎÂÀ

×îëîâ³êè
Äçþäî (âàãîâà êàòåãîð³ÿ äî 81 êã) — Ðîìàí ÃÎÍÒÞÊ
Ñòðèáêè ó âîäó (ñèíõðîíí³ ñòðèáêè, òðàìïë³í, 3 ì, ÷îëîâ³-

êè) — ²ëëÿ ÊÂÀØÀ/Îëåêñ³é ÏÐÈÃÎÐÎÂ
Ãðåêî-ðèìñüêà áîðîòüáà (âàãîâà êàòåãîð³ÿ äî 66 êã) — Àð-

ìåí ÂÀÄÀÍßÍ
Ñïîðòèâíà ã³ìíàñòèêà (ê³ëüöÿ) — Îëåêñàíäð ÂÎÐÎÁÉÎÂ
Áîêñ (âàãîâà êàòåãîð³ÿ ïîíàä 91 êã) — Â’ÿ÷åñëàâ ÃËÀÇÊÎÂ
Â³ëüíà áîðîòüáà (âàãîâà êàòåãîð³ÿ äî 84 êã) — Òàðàñ ÄÀÍÜ-

ÊÎ
Ãðåáëÿ íà áàéäàðêàõ ³ êàíîå (êàíîå-îäèíî÷êà, 500 ì) —

Þð³é ×ÅÁÀÍ
Ëåãêà àòëåòèêà (ñòðèáêè ç æåðäèíîþ) — Äåíèñ ÞÐ×ÅÍÊÎ

Êðà¿íè-âîëîäàð³ îë³ìï³éñüêèõ ìåäàëåé
(äâàäöÿòêà êðàùèõ)

Â’ÿ÷åñëàâ ÊÓÖÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У Пе іні завершилися XXIX літні Олімпійсь і і ри.
Я і передбачали, найбільш іль ість олімпій-
сь их на ород вибороли итайсь і спортсмени, я і
в за ально омандном залі випередили амери-
анців та росіян. Збірна У раїни за іль істю ме-
далей фініш вала на 11 місці. В а тиві наших
спортсменів 27 на ород: 7 золотих, 5 срібних та
15 бронзових медалей. Та им чином, раїнці по-
рівняно з вист пом на попередній Олімпіаді, по-
ращили свій рез льтат — в Афінах збірна У раїни
посіла 12 за ально омандне місце.

"Золото" "Срібло" "Бронза" Всьо о

1 Китай 51 21 28 100

2 США 36 38 36 110

3 Росія 23 21 28 72

4 Вели обританія 19 13 15 47

5 Німеччина 16 10 15 41

6 Австралія 14 15 17 46

7 Південна Корея 13 10 8 31

8 Японія 9 6 10 25

9 Італія 8 10 10 28

10 Франція 7 16 17 40

11 У раїна 7 5 15 27

12 Нідерланди 7 5 4 16

13 Ямай а 6 3 2 11

14 Іспанія 5 10 3 18

15 Кенія 5 5 4 14

16 Білор сь 4 5 10 19

17 Р м нія 4 1 3 8

18 Ефіопія 4 1 2 7

19 Канада 3 9 6 18

20 Польща 3 6 1 10
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Ãîðîñêîï êèÿíèíà 
íà 27 ñåðïíÿ
Налашт йтеся на хвилю радості й оптимізм . Робіть лише те,

що ле о вдається, дар є насолод . Ор анізов йте домашні тор-
жества, влаштов йте інтимні розва и, веселіться і тіштеся. За-
стольні трапези стан ть рит алом, що зближ є та ріднить лю-
дей. Це день вн трішньої свободи і пош ів андро енної поло-
вин и. Парні онта ти — це потреба. Вони сприяють армоній-
ній цир ляції енер ії та ідеальном взаємообмін інтеле т аль-
но о, д шевно о, се с ально о, фізично о потенціал між жін-
ою та чолові ом.
ОВНИ, я що вас на д ші шаленіють емоції — то це не привід с ан-

далити з домашніми. Давайте самі собі рад . Припиніть сваволю, пір-
ніть робот , бо там віє форт нним д хом і ви йо о не маєте права
проґавити. ТЕЛЬЦІ, поспіл йтеся з добрими, м дрими людьми, обмі-
няйтеся досвідом та знаннями і візьміть найцінніше для себе.
БЛИЗНЯТА, вас хороші приб т и, проте витрати з метою побал ва-
ти себе мож ть заш алити. Дбайливо поставтеся до рошей. За рий-
те бор ові дір и, нічо о не п йте на хвилі емоцій. Можна придбати
речі, я і поле шать поб т. РАКИ, с иньте айдани омпле сів і віддай-
те милом с п тни те, що на опичилося ваших д ховних “засі ах”.
Адже маєте ба атий арсенал роз мових, ч ттєвих, се с альних, фінан-
сових надбань, а в омпенсацію отримаєте саме те, чо о наразі бра-
є для повно о щастя. ЛЕВИ, я що вас епсь е самопоч ття, поб дь-

те на самоті в рідних пенатах. Це найліпший спосіб розслабитися і за-
спо оїти д ш . ДІВИ, поставтеся до др жньої рити и свідомо. Вона об’-
є тивна і в аз є на недолі и, отрі потрібно с н ти. Особливо на сер-
дечном фронті, де палають романтичні пристрасті. З бо видніше.
ТЕРЕЗИ, на сл жбі сейсмічна обстанов а. Пресин ерівництва поси-
литься, том не йдіть на повід амбіцій і не онфлі т йте. Розрад
знайдете вдома, сімейний затишо се відш од є. СКОРПІОНИ, я що
затіяли апітальний ремонт, а йом ні інця ні раю, мерщій “ р тіть-
ся”, бо та атавасія в домі може затя н тися надов о, перетворившись
на “б дівництво сторіччя”. СТРІЛЬЦІ, правило “хіба хочеш — м сиш!”
для вас є домінантним. Обставини вима ають — не чиніть спротив, а
пристосов йтеся до на азів, тоді і ваші інтереси не постраждають.
КОЗОРОГИ, не перепл тайте! Обранець серця — це не приватизова-
на власність, я ою можна розпоряджатися та перевихов вати на свій
лад, а незалежна особистість, вільна пташ а, отр не можна посади-
ти в літ . Навіть золот . Зроз міли?.. ВОДОЛІЇ, я що власних рес р-
сів бра ватиме, можна вдатися до стим ляції тон с . Вибирайте на свій
сма ... РИБИ, априз йте, та знайте мір . Тоді вас пеститим ть оха-
ні, та й ділова форт на не відвернеться

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Æèò³º ñâÿòîãî
Ô³ëüì “Âëàäèêà Àíäðåé” ðåæèñåðà Îëåñÿ ßí÷óêà âèéøîâ îäíî÷àñíî ïàôîñíèì ³ öíîòëèâèì

Êàðòèíà âñòèãëà ïîáóâàòè íà
Êàííñüêîìó ê³íîôåñòèâàë³. Â
óêðà¿íñüêèé ïðîêàò âèéäå 4 âå-
ðåñíÿ.

Íîâîþ ñòð³÷êîþ ðåæèñåð ïðî-
äîâæèâ ³ñòîðè÷íó òåìàòèêó, ÿêó
ðîçðîáëÿâ ó ïîïåðåäí³õ ô³ëüìàõ
(“Ãîëîä-33”, “Íåñêîðåíèé”, “Çà-
ë³çíà ñîòíÿ”).

Ïîä³¿ ³ñòîðè÷íî¿ äðàìè “Âëà-
äèêà Àíäðåé” îõîïëþþòü ìàéæå
âñå æèòòÿ ìèòðîïîëèòà: â³ä ìî-
ìåíòó, êîëè äåâ’ÿòèð³÷íèé õëîï-
÷èê, êîòðèé ìîëèòüñÿ íàâêîë³ø-
êè â öåðêâ³, ðàïòîì â³ä÷óâàº, ùî
éîãî ïîêëèêàííÿ — ñëóæèòè Ãîñ-
ïîäîâ³ äî îñòàííüîãî ïîäèõó, êî-
ëè âëàäèêà ïîìèðàº â îòî÷åíí³
ñëóæèòåë³â öåðêâè ³ ð³äíèõ. Êàä-
ðè äèòèíñòâà ³ þíîñò³ Øåïòèöü-
êîãî, ÿê³ ìèíóëè íà ìàëüîâíè÷³é
Ëüâ³âùèí³ ñåðåä ã³ð ³ ð³÷îê, ñïîâ-
íåí³ ùèðîñò³ é ðîçóì³ííÿ. Îñî-
áëèâî òåïë³ âçàºìèíè áóëè ó
õëîïöÿ ç ìàò³ð’þ, êîòðó êè¿âñüêà
àêòðèñà ²ðèíà Ìàê çîáðàçèëà
ëþáëÿ÷îþ òà òóðáîòëèâîþ.

²ç òðüîõ àêòîð³â, ÿê³ ç³ãðàëè
Øåïòèöüêîãî (äèòèíîþ — Ðîìàí
Ãðèí³â, ó äîðîñëîìó â³ö³ — Ñåð-
ã³é Ðîìàíþê), ÷è íå íàéñêëàäí³-
øå çàâäàííÿ ñòîÿëî ïåðåä Òàðà-
ñîì Ïîñòíèêîâèì, àêòîðîì ñòî-
ëè÷íîãî òåàòðó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàí-
êà, ÿêèé âò³ëèâ îáðàç âëàäèêè â
ìîëîä³ ðîêè. Ïîñòíèêîâó âèïàëî
ïåðåäàòè ñóì’ÿòòÿ þíàöüêî¿ äóø³,
ÿêà, çðåøòîþ, âèáèðàº äëÿ ñåáå
øëÿõ ñëóæ³ííÿ Ãîñïîäîâ³, íå ï³ä-
äàþ÷èñü íàéð³çíîìàí³òí³øèì ñïî-
êóñàì — ãðà â êàðòè, çàãëÿäàííÿ
äî ÷àðêè, çàëèöÿííÿ äî ä³â÷àò, ïå-
ðåä ÿêèìè íå âñòîÿëè îäíîë³òêè.
Çðîáèòè âèá³ð ì³æ çåìíèì ùàñòÿì
³ äóõîâí³ñòþ ñòàº ùå ñêëàäí³øå
÷åðåç êîõàííÿ äî íüîãî Çîñ³, ÿêà
çðåøòîþ ³ç ðîçóì³ííÿì ñïðèéìàº
éîãî âèá³ð, çàëèøèâøèñü ñàìîò-
íüîþ äî ê³íöÿ æèòòÿ. Ïåâíîãî ìå-
ëîäðàìàòèçìó äîäàº ô³ëüìó ³ñòî-
ð³ÿ îòöÿ Ñòåôàíà (ªâãåí Íèùóê),
ÿêèé ï³ä òèñêîì ðîñ³éñüêîãî
ÍÊÂÑ øïèãóº çà âëàäèêîþ ³
ñòðàæäàº ÷åðåç òå, ùî äîëó÷àºòü-

ñÿ äî âáèâñòâà ìèòðîïîëèòà (ï³ä-
ñèïàº éîìó â ¿æó îòðóòó, ÿêó äàâ
ìàéîð ÍÊÂÑ, êîòðà ïîñòóïîâî
çâîäèòü ç³ ñâ³òó Øåïòèöüêîãî).

À âò³ì, ³ äóøåâí³ ñòðàæäàííÿ
ïåðñîíàæ³â, ³ ñóñï³ëüíà ä³ÿëüí³ñòü
âëàäèêè ïîêàçàí³ äîñèòü ñõåìà-
òè÷íî. Çäàºòüñÿ, ñàìå ÷åðåç áà-
æàííÿ î÷èñòèòè öþ ïîñòàòü â³ä
íåãàòèâó, ùî ³ñíóº â ìàñîâ³é ñâ³-
äîìîñò³, ô³ëüì âèéøîâ íàäòî
öíîòëèâèì. Ñàì æå ìèòðîïîëèò

ó âèêîíàíí³ Ñåðã³ÿ Ðîìàíþêà
ïîñòàº ³íòåë³ãåíòîì, äèïëîìàòîì,
ÿêèé ìóäðî âåäå ïåðåãîâîðè ³ ç
àâñòð³éñüêèì ³ìïåðàòîðîì, ³ ç
ïðàâîñëàâíèì òà êàòîëèöüêèì
äóõîâåíñòâàìè. Àëå ïðî â÷èíêè
Øåïòèöüêîãî ó ô³ëüì³ ïåðåâàæ-
íî ãîâîðÿòü, à íå ïîêàçóþòü íàé-
äðàìàòè÷í³øèõ ç³òêíåíü. Òîìó
ìèòðîïîëèò á³ëüøå ñõîæèé íà
ô³ëîñîôà, í³æ íà ä³ÿ÷à, ÿêèé âè-
ðèâàâ ëþäåé ³ç ïàù³ ñìåðò³ (â³-

äîìî, ùî ìèòðîïîëèò óðÿòóâàâ
äåñÿòêè óêðà¿íñüêèõ ³ ºâðåéñüêèõ
ñ³ìåé ï³ä ÷àñ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿ-
íî¿ â³éíè). Çà ìóæí³ â÷èíêè òå-
ïåð âëàäèêó íàçèâàþòü ïðàâåä-
íèêîì ³ âèñòóïàþòü çà âèçíàííÿ
éîãî ñâÿòèì.

Ìîæå òîìó ô³ëüì ïðî Øåï-
òèöüêîãî âèéøîâ òàêèì ïàôîñ-
íèì?

Çðåøòîþ, à ÿê ³íàêøå ïîêàçó-
âàòè ñâÿòîãî?

Зведена інформація стосовно ва антних посад фахівців
ом нальних підприємств по триманню житлово о осподарства

Печерсь о о район (в розрізі КП УЖГ)

№ 
п/п

Назва
підприєм�

ства

Керівник
підприємства

Контактний
телефон

Назва вакантної посади
Кількість

вакантних
посад

Рівень ЗП на вакантній
посаді (за штатним

розкладом)

1

КП УЖГ
"Печерськ�

житло"

Дворнік Сергій
Петрович � директор

спеціаліст кадрової
служби � 

Павличенко В.В.

285�22�30
285�67�38
dkp@pech 
ersk.kiev�

city.qov.ua

двірники 46 2000,0

2 КП УЖГ
"Печерська

брама"

Хорошун
Галина Яківна �

директор

спеціаліст кадрової 
служби �Приємська

М.О.

286�26�91

286�26�91

Інженер І категорії (виробничо�технічний відділ) 1 1572,0

Провідний юрисконсульт 1 1777,0

юрисконсульт 2 категорії 1 1353,0

Бухгалтер 1 категорії 1 1572,0

Майстер ремонтної  дільниці 1 1436,0

Майстер технічної дільниці 2 1436,0

Водій легкового автомобіля 1 1010,0

Водій ЗІЛ МДК 1 1216,0

Слюсар�сантехнік (рем.дільниця) 4р. 9 1020,0

Слюсар�сантехнік (рем.дільниця) � Зр. 6 907,0

Слюсар по обслуговуванню теплових мереж 5р. 4 1329,0

Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування (рем.дільниця) 5р.

1 1164,0

Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування (рем.дільниця) 4р.

2 1020,0

Покрівельник (рем.дільниця) 4р. 3 1190,0

Тесляр (рем.дільниця) 3р. 1 1058,0

Оператор пульту керування устаткуванням житлових 
і громадських будівель

1 1164,0

Маляр (рем.дільниця) 4р. 2 1190,0

Штукатур (рем.дільниця) 5р. 1 1358,0

Штукатур (рем.дільниця) 3р. 1 1058,0

Муляр (рем.дільниця) 4р. 1 1190,0

Муляр (рем.дільниця) 3р. 1 1058,0

Підсобний робітник 2 756,0

Електрогазозварник 5р. 1 1358,0

Двірник 17 2000,0

Прибиральник сміттєпроводу 15 869,0

Прибиральник службових приміщень 3 525,0

Прибиральник 37 630,0

3
КП УЕЖФ

"Липкижит�
лосервіс"

Павлик  Ігор 
Климович � директор 

спеціаліст кадрової 
служби � Мухомор А.В.

288�50�25

280�03�93

двірники 7 2000,0

завідувач складу 1 940,0

касир 1 1050,0

Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У День Незалежності У раїни в столичном інотеатрі
"Київ" відб лася дов оочі вана прем'єра стріч и ра-
їнсь о о режисера Олеся Янч а "Влади а Андрей".
Ідея зняти історичн артин про життя однієї з найс -
перечливіших постатей раїнсь ої історії, митрополи-
та У раїнсь ої ре о- атолиць ої цер ви Андрея Шеп-
тиць о о, режисера з'явилася через бажання реабілі-
т вати цю особистість для історії. А втім, хоча це й
дивно, щире пра нення завадило іншом : створити по-
справжньом ці авий фільм.

Влади а Андрей (Сер ій Романю ) під час війни врят вав від смерті ба ато раїнсь их і єврейсь их сімей,
за що йо о називають праведни ом і вист пають за визнання святим
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Оболонсь�ий� районний� с�д�

м.�Києва�ви�ли�ає�Корнієн�о�Сер�ія

Ми�олайовича,� я�ом�� необхідно

26.09.2008�ро���о�09.00�з'явитись�до

Оболонсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Ки-

єва�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Тимо-

шен�о,�2-Є,��аб.�16�в�я�ості�відпові-

дача�для� �часті� ��роз�ляді�цивільної

справи�за�позовом�ЗАТ�КБ�“Приват-

Бан�”�до�Корнієн�а�Сер�ія�Ми�олайо-

вича�про�стя�нення�забор�ованості.

Наслід�и�неяв�и�в�с�дове�засідан-

ня�особи,� я�а�бере� �часть� �� справі,

передбачені�ст�ст.�169,�170�ЦПК�У�-

раїни,�ст.185-3�КпАП�У�раїни.

С�ддя�Л.П.�С�ш�о

Голосіївсь�ий�районний�с�д�м.�Ки-

єва�ви�ли�ає�в�я�ості�відповідача:�Сю-

сяйла�Андрія�Павловича,�я�ий�проживає

за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Промислова,

6-а,��в.�106�по�цивільній�справі�за�по-

зовом�ВАТ� “Райффайзен�Бан�� Аваль”

про� стя�нення� забор�ованості� за� �ре-

дитним�до�овором.

С�довий�роз�ляд�справи�призначено

на�29�вересня�2008�ро���на�11.45�за�ад-

ресою:�м.�Київ,�в�л.�П.�Потєхіна,�14-а,

�аб.�19.

Просимо�забезпечити�Ваш��Яв���або

Вашо�о�представни�а,�або�направити�на

адрес��с�д��свої�письмові�пояснення�по

с�ті�позовних�вимо�.

В� разі� неяв�и� роз�ляд� справи� б�де

проведено���ваш��відс�тність.

С�ддя�Нєсвєтова�Н.М.

У�провадженні�Шевчен�івсь�о�о�ра-

йонно�о� с�д�� м.� Києва знаходиться

цивільна�справа�№�2-8265/08�за�позо-

вом�ТДВ�“СК�“Інді�о”�до�Гер�са�Іллі�Сер-

�ійовича,�про�відш�од�вання�ш�оди.

Роз�ляд�зазначеної�справи�призначе-

но�на�09.09.2008�ро���о�14.00�в�Шевчен-

�івсь�ом��районном��с�ді�м.�Києва,��аб.

46,� с�ддя� К�хайлешвілі�Ю.Л.,� (адреса

с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Смирнова-Ласточ�і-

на,�10-Б).

С�д�ви�ли�ає�Гер�са�Іллю�Сер�ійови-

ча���с�дове�засідання�я��відповідача.

Яв�а�до�с�д��обов'яз�ова.�У�разі�не-

яв�и�відповідача�справа�б�де�роз�ляда-

тися�за�наявними�до�азами.

Святошинсь�ий� районний

с�д�м.�Києва ви�ли�ає�в�с�д�в

я�ості�відповідача�Р�фанова�Де-

ниса�Оле�овича� про� стя�нення

забор�ованості,� останнє� відоме

місце� реєстрації� я�о�о:�м.� Київ,

пр-т�50-річчя�Жовтня,�б�д.1-б,��в.

264.

С�дове� засідання� відб�деться

11�вересня�2008�ро���о�10.00,�в

приміщенні�Святошинсь�о�о�ра-

йонно�о�с�д��м.�Києва�за�адре-

сою:м.�Київ,�в�л.�Жилянсь�а,�142.

�аб.13.

С�ддя�Петрен�о�Н.О.

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

ви�ли�ає�в�я�ості�відповідачів:�Сіліна�Валерія

Ві�торовича,�ВГІРФО�Голосіївсь�о�о�РУ�ГУ�МВС

У�раїни�в�м.�Києві�по�цивільній�справі�за�позо-

вом�Сіліної�Наталії�Василівни�про�визнання�осо-

би�та�ою,�що�втратила�право��орист�вання�жи-

лим� приміщення� та� зняття� з� реєстраційно�о

облі��.� Попереднє� с�дове� засідання� призна-

чено�на�2�вересня�2008�ро���на�10.00�за�ад-

ресою:�м.�Київ,�в�л.�П.Потєхіна,�14-а,��аб.�20.

Просимо� забезпечити�Ваш��Яв��� або�Ва-

шо�о�представни�а,�або�направити�на�адрес�

с�д��свої�письмові�пояснення�по�с�ті�позовних

вимо�.�В�разі�неяв�и�справа�б�де�роз�лядати-

ся���Ваш��відс�тність�з�винесенням�заочно�о

рішення�по�справі.�

С�ддя�Горбань�Н.І.

Відповідно�до�п�н�т��2�статті�2�За-

�он��У�раїни� від� 18�березня�2004

ро���№�1625-ІV� “Про�порядо��об-

рання�на�посад��та�звільнення�з�по-

сади�професійно�о�с�дді�Верховною

Радою�У�раїни”�Господарсь�ий�с�д

міста�Києва�повідомляє�про�під�о-

тов���матеріалів�щодо�обрання��ан-

дидата�на�посад��с�дді�Господар-

сь�о�о�с�д��міста�Києва�безстро�о-

во�Морозова�Сер�ія�Ми�олайовича,

Палія�Валентина�Валерійовича.

Деснянсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

повідомляє,�що� 02� вересня� 2008� ро��� о

12.00�б�де�роз�лядатися�цивільна�справа

за� позовом�Бондара�А.В.� до�Заболотньої

К.С.�про�розірвання�шлюб�.�Заболотня�К.С.

ви�ли�ається� в� с�дове� засідання� я�

відповідач.� В� разі� неяв�и� справ�� б�де

роз�лян�то�за�її�відс�тності���відповідності

до� ст.� 169� ЦПК� У�раїни.� Адреса� с�д�:�

м.�Київ,�пр-т�Мая�овсь�о�о,�5-В,��аб.�20.��

С�ддя�О.Б.�Саламон

Від�рите�а�ціонерне�товариство�

“ЕРДЕ�БАНК”
(Код�ЄДРПОУ�34817907)�повідомляє,�що�За�альні�збори�А�ціонерів�відб�д�ться�15�жовтня�2008�ро��

о�12.00�за�адресою:�04070,�місто�Київ,�в�лиця�П.�Са�айдачно�о/І�орівсь�а,�б�дино��10/5,�літера�А.

Порядо��денний

1. Про�збільшення�стат�тно�о��апітал��Від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“ЕРДЕ�БАНК”�шляхом

здійснення�за�рито�о�(приватно�о)�розміщення�а�цій.

2. Про�переобрання�членів�На�лядової�ради�Від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“ЕРДЕ�БАНК”.

За�рите� (приватне)�розміщення�а�цій�ВАТ�“ЕРДЕ�БАНК”�здійснюється�з�метою�збільшення

стат�тно�о��апітал��Бан��.

Розміщ�ється�5�000�000� (п'ять�мільйонів)�шт���простих� іменних�а�цій�на�за�альн��вартість�

50�000�000�(п'ятдесят�мільйонів)��ривень,�номінальна�вартість��ожної�а�ції�-�10�(десять)��ривень.

Форма�існ�вання�бездо��ментарна.�Форма�вип�с���іменна.

А�ціонери�Бан����орист�ються�переважним�правом�на�придбання�а�цій�ВАТ�“ЕРДЕ�БАНК”�нової

емісії� �� �іль�ості�пропорційній� їх�частці� ��статном���апіталі�ВАТ�“ЕРДЕ�БАНК”�на�дат��почат��

розміщення.�

У� зв'яз��� з�додат�овим�за�ритим� (приватним)�розміщенням�а�цій� �сі� права�А�ціонерів,� я�і

передбачені�чинним�за�онодавством�У�раїни,�є�незмінними.

Власни�и�а�цій�не�нес�ть�збит�и,�пов'язані�із�додат�овим�за�ритим�(приватним)�розміщенням

а�цій�ВАТ�“ЕРДЕ�БАНК”.

Заплановані�стро�и�за�рито�о�(приватно�о)�розміщення:�перший�етап�-�з�24�листопада�2008

ро���по�08��р�дня�2008�ро���в�лючно,�др��ий�етап�-�з�09��р�дня�2008�ро���по�10��р�дня�2008

ро���в�лючно.

Прое�т�змін�до�Стат�т��ВАТ�“ЕРДЕ�БАНК”,�пов'язаних�із�збільшенням�стат�тно#о��апітал�:

П�н�т�6.1.�Стат�тний��апітал�Бан���становить�146�941�110,00�(сто�соро��шість�мільйонів�дев'ятсот

соро��одна�тисяча�сто�десять,00)��ривень.�

П�н�т�6.4.�Стат�тний��апітал�Бан���поділено�на�а�ції�номіналом:�1�а�ція�=�10��рн.:

З�матеріалами,�пов'язаними�з�питаннями�поряд���денно�о�За�альних�зборів�А�ціонерів,�можна

ознайомитись�щодня�з�09.00�до�18.00,��рім�вихідних,�свят�ових�та�неробочих�днів�за�адресою:

Київсь�а�область,�с.Петропавлівсь�а�Борща�ів�а,�в�л.Кришталева,�3�

Реєстрація� �часни�ів�Зборів� відб�деться� 15�жовтня� 2008�ро��� з� 10.00�до� 11.45� за�місцем

проведення�Зборів.�Для�реєстрації�при�собі�необхідно�мати�паспорт�(�повноваженим�особам�-

паспорт�та�дор�чення�на��часть���Зборах).�А�ціонери�мають�право�вносити�свої�пропозиції�до

запропоновано�о� поряд��� денно�о�За�альних� зборів� А�ціонерів,� надавши� письмов�� заяв�� за

адресою:�Київсь�а�область,�с.Петропавлівсь�а�Борща�ів�а,�в�л.Кришталева,�3�не�пізніше,�ніж�за

30�днів�до�дати�проведення�За�альних�зборів�А�ціонерів.

Голова�Правління�ВАТ�“ЕРДЕ�БАНК”�А.А.�Петрієв

Правління�за�рито�о�а�ціонерно�о

товариства�“ПроКредит�Бан�”

розташовано�о�за�адресою:�03115�м.�Київ,�проспе�т�Перемо�и,

107-А,��од�ЄДРПОУ�21677333�(надалі�-�Бан�),�дійсним�повідом-

ляють,�що�збори�а�ціонерів�б�д�ть�проведені�14�жовтня�2008р.,

о�12.30�в�приміщенні�Бан���за�йо�о�місцезнаходженням.

Порядо��денний

1.�Переобрання�Членів�Спостережної�ради�ЗАТ�“ПроКредит�Бан�”

на�новий�сро�.

Реєстрація�а�ціонерів�Бан���та� їх�представни�ів�провадиться

з�8.00�до�12.00���відповідності�до�реєстр��а�ціонерів.�При�собі

представни�и�а�ціонерів�повинні�мати�підтвердження�їх�повно-

важень�та�до��мент,�я�ий�посвідч�є�особ�.�А�ціонери�мож�ть�оз-

найомитися� з� до��ментами,� пов'язаними� з� поряд�ом�денним

зборів,�за�місцезнаходженням�Бан��.

В�разі�прийняття�рішення�про�внесення�змін�до�поряд���ден-

но�о,�воно�б�де�доведено�до�відома�всіх�а�ціонерів�не�пізніше

я��за�10�днів�до�проведення�зборів���поряд��,�передбаченом�

Стат�том�Бан��.�Довід�и�за�телефоном:�+38�044�590�1000.

Правління�ЗАТ�“ПроКредит�Бан�”�

Ліцензія�НБУ�№�195�від�13�жовтня�2003р.

ЗАТ�“Р����і�У�раїна”�

(далі�-�Товариство)
повідомляє,�що� до� поряд��� денно�о� за�альних� зборів� а�ціонерів,� я�і

відб�д�ться�15�вересня�2008�ро��� за�адресою:� в�л.�С�ола�івен�ат��1,

00810� Гельсін�і,�Фінляндія,� почато�� зборів� о� 9.00,� за� пропозицією

а�ціонера,�я�ий�володіє�більш�я��10�%��олосів,�додат�ово�внесено�та�і

питання:

4. Роз�ляд�питання�про�від�ли�ання�Правління�Товариства.

5. Роз�ляд�питання�про�затвердження�положення�про�На�лядов��Рад�

Товариства.

6. Роз�ляд� питання� про� обрання� �олови� та� членів�На�лядової� Ради

Товариства.

А�ціонери� мож�ть� ознайомитись� з� матеріалами,� пов'язаними� з

поряд�ом�денним,�та�отримати�додат�ов��інформацію�стосовно�питань

поряд���денно�о�за�адресою:�м.�Київ,�б�львар�Лепсе,�б�д,�4.�попередньо

зателефон�вавши�за�телефоном�8-044-201-45-45.

До��ва�и�власни�ів�(�орист�вачів)

металевих��онстр��цій�
№�№�1,�2,�3,�4,�5,�6,�7,�8,�9,�10,�11,�12,�13,�14,�15,�16,�17,�18,�19,�20,�21,�22,�23,

24,�25,�26,�27,�28,�29,�30,�31,�32,�33,�34,�35,�36,�37,�38,�39,�40,�41,�42,�43,�44,�45,

46,�47,�48,�49,�50�розташованих�на�земельній�ділянці�по�в�л.�Хорольсь�а,1-а�в�Дніп-

ровсь�ом��районі�м.�Києва.

У�зв'яз���з�тим,�що�дана�земельна�ділян�а�відповідно�до�Рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�02.03.2006р.�№108/3199�“Про�передач��земельної�ділян�и�Ком�наль-

ном��підприємств��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�{Київсь�ої�місь�ої�ад-

міністрації)�“Київсь�е�інвестиційне�а�ентство�для�б�дівництва�житлово�о�б�дин���з

об'є�тами�соціально-��льт�рно�о�призначення�та�підземним�пар�ін�ом�на�в�л.�Хо-

рольсь�ій,1-а���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва,�для��ромадян,�я�і�постраждали�від

діяльності��р�пи�інвестиційно-б�дівельних��омпаній�“Еліта-центр”,�передана�для�б�-

дівництва,�просимо�терміново�в� термін�до�10�вересня�2008�ро���зверн�тися�до�

�.�101�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�С�ворова�4/6�для�з'яс�вання�за�онності�встанов-

лення�зазначених�металевих��онстр��цій�та�поряд����омпенсації�за�їх�знесення.

У�разі�невиявлення�власни�ів� (�орист�вачів)�вищезазначених�металевих��онс-

тр��цій�до�15.09.2008р.�вони�б�д�ть�вважатися�безхазяйними�і�б�д�ть�знесені.

Апеляційний�с�д�Київсь�ої�області (м.Київ,в�л.Володимирсь�а,�15)�ви�ли�ає�в�с�дове�засідання�в�я�ості

відповідачів:�Слінь�ова�Геннадія�Дмитровича,�Філіпова�Оле�сандра�Юрійовича,�Ожерельєв��Марію� Ірінеєвн�,

Ожерельєва�Василя�Валентиновича�на�9.00�11�вересня�2008�ро���для��часті� ��роз�ляді�цивільної� справи�за

апеляційною�с�ар�ою�Маміна� І�оря�Михайловича,�Г�бан�ова�Юрія�Петровича�на�рішення�Бориспільсь�о�о

місь�районно�о�с�д��Київсь�ої�області�від�15�травня�2008�ро�����справі�за�позовом�СТ�“РИФ”�до�Блащ���Наталії

Оле�сандрівни,�Маміна�І�оря�Михайловича,�Г�бан�ова�Юрія�Петровича,�Б�ря�а�Валерія�Ми�олайовича,�Касперч��а

І�оря�Леонідовича,�Т�ач��а�Єв�ена�Валерійовича,�К�шніра�Володимира�Ма�аровича,�На�азню�а�Володимира

Про�оповича,�Чернишової�Наталії�Оле�івни,�Блащ��а�Анатолія�Петровича�про�визнання�недійсними�державних

а�тів�на�право�приватної�власності�на�землю�та�до�оворів���півлі-продаж��земельних�діляно�.

С�ддя�С.Ф.�Хопта

ЗАТ�“Медтехсервіс”�
Повідомляє� а�ціонерів� про� проведення� чер�ових� за�альних� зборів,я�і

відб�д�ться�16�жовтня�2008�ро���о�15.00�за�адресою:�04073,�м.�Київ,

Мос�овсь�ий�пр-т,�21-Б.

Реєстрація� �часни�ів� чер�ових� за�альних�Зборів� з� 14.00� до� 14.45.

А�ціонери�повинні�мати�до��мени,�що�посвідч�ють�особ�� (паспорт),� а

представни�и� а�ціонерів� додат�ово� до��менти,�що� підтвердж�ють� їх

повноваження,�оформлені�з�ідно�з�чинним�за�онодавством.�Довід�и�за

телефоном�:�464-49-72.

Порядо��денний

1. Звіт� Голови� Правління� про� підс�м�и� фінансово-�осподарсь�ої

діяльності�за�2007�рі�.

2. Звіт�Голови�На�лядової�Ради�Товариства�про�робот��за�2007�рі�.

3. Звіт�Ревізійної��омісії�за�2007�рі�.

4. Затвердження�рез�льтатів�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�та

баланс��за�2007�рі�.

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

діяльності�ЗАТ�“Медтехсервіс”�(тис.��рн.)

Голова�Правління�Г.І.�Левін

До��ва�и�а�ціонерів�

ВАТ�“КБ�“А�ордбан�”!

Правління�ВАТ�“КБ�“А�ордбан�”�

повідомляє�про�зміни���поряд���денном�

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

я�і�відб�д�ться�08�вересня�2008�ро���об�11.00�

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

04136,�м.�Київ,�в�л.Стецен�о,�6.

Порядо��денний�За�альних�зборів�а�ціонерів�ВАТ�“КБ�“А�ордбан�”,�я�і

відб�д�ться� 08� вересня� 2008� ро��,� доповнено� новим� питанням� 4

наст�пно�о�зміст�:

“4.�Про�обрання�Реєстратора�ВАТ�“КБ�“А�ордбан�”�та�затвердження

�мов�до�овор��на�ведення�реєстр�.”

Довід�и�за�телефоном ��м.�Києві: (044)�5939961,�фа�с�(044)5939960

Правління�ВАТ�“КБ�“А�ордбан�”

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

Та�ієва�Ф�ада�Назіма�О�ли�по�цивільній�справі�за�позовом�АКБ�“Праве�с-Бан�”

до� Та�ієва�Ф�ада�Назіма�О�ли� про� відш�од�вання� забор�ованості.� С�дове

засідання�призначене�на�01�вересня�2008�ро���об�11.30�за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�Потєхіна,�14-а,��аб.�19.

Просимо�з'явитися�в�с�дове�засідання�або�направити�на�адрес��с�д��свої

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

В�разі�неяв�и�справа�б�де�роз�лядатись���Ваш��відс�тність�з�винесенням

заочно�о�рішення���справі.

С�ддя�Н.М.�Нєсвєтова

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,��ате�орія

3, серія� А, № 111697� на� ім’я� Гонтара

Володимира�Павловича�вважати�недійсним.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,��ате�орія

2, серія� А, № 039352� на� ім’я� Комісарова

Ві�тора�Ми�олайовича�вважати�недійсним.

� Посвідчення� лі�відатора� аварії� на� Чорно-

бильсь�ій� АЕС,� �ате�орія� 2, серія� А,

№ 508058�на�ім’я�Міщен�а�Антона�Єв�ено-

вича�вважати�недійсним.

� Посвідчення� особи,� я�а� постраждала

внаслідо��чорнобильсь�ої��атастрофи,��а-

те�орія� 1, серія� А, № 414094� та� в�лад���

№� 204234� на� ім’я� Ліво�о� Ми�оли� Оле-

�сійовича�вважати�недійсними.

� Посвідчення� лі�відатора� аварії� на� Чорно-

бильсь�ій� АЕС,� �ате�орія� 2, серія� А,

№ 263604� на� ім’я�Бабіць�о�о� Костянтина

Ві�торовича�вважати�недійсним.

Акції Банку  

(за категоріями і

типами)

Кількість 

акцій (шт.)

Номінальна

вартість акцій

(грн.)

Частка у 

Статутному 

капіталі Банку (%)

Прості іменні 14 694 111 146 941 110 100

РАЗОМ 14 694 111 146 941 110 100

хрещатик

Передплатні�ціни

на�місяць�—� 3��рн.�39��оп.

на��вартал�—� 9��рн.�82��оп.

на�півріччя�— 18��рн.�64��оп.

на�рі��–�������� 36��рн.�48��оп.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ

(ПН,�ВТ,�СР,�чТ,�ПТ)

З�достав�ою��азети���поштов��с�ринь��

на�місяць�—� 12��рн.�66��оп.

на��вартал�—� 37��рн.�63��оп.

на�півріччя�— 74��рн.�26��оп.

на�рі��–�������� 147��рн.�72��оп.

ІНДЕКС�ЧЕТВЕРГОВОГО�ВИПУСКУ

(З�ПРОГРАМОЮ�ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2008 РІК

2209461308

У�КАТАЛОЗІ�ПЕРЕДПЛАТНИХ�ВИДАНЬ�УКРАЇНИ�НА 2008�РІК�СТОР.�27

Наймен�вання�по�азни�а
Період

звітний попередній

Усьо�о�а�тивів 2513,4 2277,6

Основні�засоби 749,3 510,3

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції - -

Запаси 600,5 590,0

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 735,0 669,6

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 428,6 507,7

Нерозподілений�приб�то� 255,8 -8,5

Власний��апітал 166,3 360,1

Стат�тний��апітал 1721,9 1721,9

Дов�остро�ові�зобов’язання - -

Поточні�зобов’язання 223,0 207,2

Чистий�приб�то��(збито�) 120,8 372,0

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт��) 10683 10683

Кіль�ість�власних�а�цій,�ви��плених�протя�ом

період��(шт.)
0 0

За�альна�с�ма��оштів,�витрачених�на�ви��п

власних�а�цій�протя�ом�період�
0,0 0,0

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб) 86 100
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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 2206
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Аліна ГРОСУ, співач а:
— Най оловніше — аби з др -

зями! Не важливо де — в л бі,
бо лін - л бі, вдома, за ордо-
ном. Це сімейне свято. Зазвичай
ми влаштов ємо вели е застілля
з розі рашами, я на весіллі. За-
прош ю 10—20 остей. Люблю,
щоб по-др жньом все б ло, і не
люблю, оли мало людей. При а-
д ю, я ось на день народження
мені подар вали ц ценя — йор-
ширсь о о тер’єра, а цьо о ро-
тато презент вав мобільний

телефон, хоча в нашій родині
ожний сам п є собі техні . Це
б ло д же приємно!

Тетяна ГОНЧАРОВА, телеве-
д ча:
— Най раще свят вати там,

де ти д же любиш, і поділитися
цим з іншими. На жаль, часто
бра є час , том доводиться з -

стрічатися в ресторані. Але обо-
в’яз ово, щоб це б в не той рес-
торан, ди ви постійно ходите, а
особливе місце, я е можна від-
рити для інших та ож. Мій люб-
лений за лад — “Панта рюель”.
Перед цим можна в іно сходити.
А я що влаштов вати на приро-
ді, то ч дова база є на Тр хано-
вом острові — там хороша аля-
вина, смачна хня. Компле сний
відпочино , і є чим остей розва-
жати!

Андре ТАН, дизайнер:
— Я вза алі не люблю дні на-

родження! Вважаю, що це фаб-
ри а марнославства, і не роз мію
цьо о! День народження відзна-
чають ті, ом бра є свята. Я
свято створюю для людей сам,
том в свій день народження люб-
лю поїхати за місто й вим н ти
телефон!

Äåíü íàðîäæåííÿ 
íàéêðàùå ñâÿòêóâàòè...

Êèÿíè ñâÿòêóþòü
âäîìà
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

Í³÷ ï³ä çíàêîì íåçàëåæíîñò³
ç³áðàëà ïîë³òè÷íó åë³òó
Âèñîêîïîñàäîâö³ çàâ³òàëè íà êîíöåðò
óêðà¿íñüêèõ ãóðò³â

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Перша мистець а а ція
"Ніч незалежності" відб -
лася в столичній “Арена-
сіті” 24 серпня. Серед а -
тивних, свідомих раїн-
ців, я і прийшли посл ха-
ти "Тарта ", "Пі ардій-
сь терцію" та "Плач
Єремії", б ло помічено
Президента У раїни Ві то-
ра Ющен а з родиною,
місь о о олов Леоніда
Черновець о о та се ре-
таря Київради Олеся Дов-
о о. Навіть дощова по о-
да не стала на заваді
свят ванню під патріо-
тичні пісні.

Àëüòåðíàòèâíå ñâÿòêóâàííÿ 17-¿
ð³÷íèö³ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè íå-
ä³ëüíî¿ íî÷³ âëàøòóâàëè â òîðãîâî-
ðîçâàæàëüíîìó öåíòð³ “Àðåíà-ñ³-
ò³”. Ó òîé ÷àñ, êîëè íà Ìàéäàí³ çà-
âåðøóâàâñÿ êîíöåðò ç õåäëàéíåðîì
Ðóñëàíîþ, ä³éñòâî â îòî÷åíí³ ìîä-
íèõ áóòèê³â òà ðîçâàæàëüíèõ çà-
êëàä³â ëèøå ïî÷èíàëîñÿ.

Ìèñòåöüêó àêö³þ “Í³÷ íåçà-
ëåæíîñò³” çàïî÷àòêóâàëè ë³äåð
ãóðòó “Ïëà÷ ªðåì³¿” Òàðàñ ×óáàé
ñï³ëüíî ç êîìïàí³ºþ “Ô³ëüì-
ïëþñ”, êîòð³ öüîãî ðîêó âæå ïðå-
çåíòóâàëè ùå îäèí íàö³îíàëüíèé
ïðîåêò — “Íàøå Ð³çäâî”. Çà ïå-
ðåêîíàííÿì îðãàí³çàòîð³â, â³ä
ðåøòè çàõîä³â “Í³÷ íåçàëåæíî-
ñò³” â³äð³çíÿºòüñÿ íàñàìïåðåä
ïóáë³êîþ: öå ìîëîä³ é àêòèâí³
óêðà¿íö³, êîòð³ ïîâ’ÿçóþòü ñâîþ
äîëþ ç Áàòüê³âùèíîþ. Äëÿ íèõ
ï³ä³áðàëè é ìóçè÷íó ïðîãðàìó —
íàñàìïåðåä ïàòð³îòè÷í³ òà ë³ðè÷-
í³ ï³ñí³ ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè. Îáî-

â’ÿçêîâèì àòðèáóòîì ñâ³äîìîãî
óêðà¿íöÿ íà ñâÿò³ ñòàëà âèøèâàí-
êà, ³ á³ëüø³ñòü ó÷àñíèê³â âèòðè-
ìàëà íàö³îíàëüíèé äðåñ-êîä.

Ìóçè÷íèé ôåñòèâàëü ïðîñòî íå-
áà ðîçïî÷àâñÿ ³ç çàï³çíåííÿì. Òà é
â³äâ³äóâà÷³â ñïî÷àòêó áóëî íå ãóñ-
òî: çàòðèìàëèñÿ íà Ìàéäàí³ ÷è íå-
ëåãêî ðîçñòàâàëèñÿ ç 70 ãðèâíÿ-
ìè — ïëàòà çà âõ³ä. Îõî÷èì ïðèé-
íÿòè “÷îãîñü ì³öíîãî” äëÿ ç³ãð³-
âó — àäæå ïîãîäà áóëà äîùîâà —
äîâåëîñÿ ùå òðîõè ïîòðóñèòè ãà-
ìàíöåì. Ïèâî ó áàð³ “Àðåíè” êîø-
òóâàëî 24 ãðèâí³, à íà âóëèö³ ïðî-
äàâàëè êîêòåéë³ ïî 20-25 ãðèâåíü.

Ðîç³ãð³âàòè ïóáë³êó ïî÷àâ ìîëî-
äèé ïîëòàâñüêèé ãóðò “O. Torvald”.
Ñàìå íà éîãî âèñòóï ç’ÿâèâñÿ Êè-
¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé ó ñóïðîâîä³ ñåêðå-
òàðÿ Êè¿âðàäè Îëåñÿ Äîâãîãî —
îáèäâà ó âèøèâàíêàõ.

“Ìåíå çàïðîñèëè ñþäè äðóç³, é
àòìîñôåðà äóæå ïîäîáàºòüñÿ”,—
ïîä³ëèâñÿ ç “Õðåùàòèêîì” Îëåñü
Äîâãèé. Î÷³ëüíèêè ñòîëè÷íî¿ âëà-
äè ïîñòîÿëè ï³ä ñöåíîþ, òðèìà-
þ÷è ó ðóêàõ íàö³îíàëüíèé ïðàïîð,
ï³ñëÿ ÷îãî ïîïðÿìóâàëè äî VIP-çî-
íè — êàôå íà ôåñòèâàëüíîìó ìàé-
äàí÷èêó. Íåâäîâç³ òóäè ïðèáóâ ³
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåí-
êî ç äðóæèíîþ Êàòåðèíîþ òà ä³òü-
ìè. ßê ïîì³òèâ “Õðåùàòèê”, äå-
ÿêèé ÷àñ ãëàâà äåðæàâè ùîñü æâà-
âî îáãîâîðþâàâ ç ìåðîì Êèºâà ó
íåôîðìàëüí³é îáñòàíîâö³.

Ñåðåä VIP-ãîñòåé áóëè òàêîæ ì³-
í³ñòð êóëüòóðè Âàñèëü Âîâêóí, íà-
ðîäí³ äåïóòàòè Þð³é Êîñòåíêî òà
²âàí Ïëþù, ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ îá-
ëàñíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Â³ðà Óëüÿí-
÷åíêî. Âèñîêîøàíîâàí³ ãîñò³ ïðî-
áóëè íà êîíöåðò³ ìàéæå äî îï³â-
íî÷³. Ïîêè Ïðåçèäåíò çäåá³ëüøî-
ãî ñïîñòåð³ãàâ çà ä³éñòâîì ñèäÿ÷è,
ðåøòà ãîñòåé âñå æ òàêè íå âòðè-
ìàëèñÿ â³ä çàïàëüíèõ òàíö³â.

Íàö³îíàëüíó íàëåæí³ñòü ñâÿòà

çàñâ³ä÷óâàëî íå ëèøå âáðàííÿ òà
ñèíüî-æîâò³ ïðàïîðè, ùî ìàéîð³-
ëè íà ìàéäàí÷èêó. Ìóçèêà ç³ ñöå-
íè ëóíàëà òàêîæ óêðà¿íñüêà. Íàðîä
ðîçâàæàëè Ñàøêî Ïîëîæèíñüêèé
ç ãóðòîì “Òàðòàê”, çà ñóì³ñíèö-
òâîì ùå é âåäó÷èé ïàòð³îòè÷íîãî
âå÷îðà. Â³í ïðåçåíòóâàâ íîâó êîì-
ïîçèö³þ “Ëèöàðñüêèé õðåñò”, ïðè-
ñâÿ÷åíó çàãèáëèì âî¿íàì, òà îçâó-
÷óâàâ äîñÿãíåííÿ Óêðà¿íè çà ðîêè
íåçàëåæíîñò³ òà ³äåþ ºäíàííÿ íà-
ö³¿ é óñ³õ ðåã³îí³â.

Ôàéíî ïîñòðèáàòè òà ïîâîäèòè
òàíêè äàëè íàãîäó êîìïîçèö³¿ ãóð-
ò³â “Ãàéäàìàêè” (Òåðíîï³ëü),
“Ïåðêàëàáà” (²âàíî-Ôðàíê³âñüê)
òà “Ìåðòâèé ï³âåíü” (Ëüâ³â). Ïî-
ðàäóâàâ ÷óäîâèìè âîêàëüíèìè ïàð-
ò³ÿìè ÷îëîâ³÷èé êîëåêòèâ “Ï³êêàð-
ä³éñüêà òåðö³ÿ”, ùî ïåðåñï³âàâ íà-
â³òü ñëàâíîçâ³ñíèé õ³ò 1970-õ
Shocking Blue “Venus”. Ëüâ³â’ÿíè
íå çàëèøèëè ñöåíó ï³ñëÿ ñâîãî âè-
ñòóïó: ðàçîì ³ç îðãàí³çàòîðîì ñâÿ-
òà Òàðàñîì ×óáàºì òà ãóðòîì
“Ïëà÷ ªðåì³¿” çàñï³âàëè íåôîð-
ìàëüíèé óêðà¿íñüêèé ã³ìí “×åð-
âîíà ðóòà”, à ïîò³ì ïðîçâó÷àâ ³
Äåðæàâíèé ã³ìí Óêðà¿íè.

Òàðàñ ×óáàé çàâîäèâ ïóáë³êó ïî-
ïóëÿðíèìè ï³ñíÿìè “Ï³äó â äàëå-
ê³ ãîðè” òà “Âîíà”. Çàâåðøàëüíèé
àêîðä ó îñíîâí³é ÷àñòèí³ “Íî÷³ íå-
çàëåæíîñò³” ïîñòàâèâ êîìïîçèòîð
òà ñï³âàê Â³êòîð Ìîðîçîâ, îäèí ³ç
ïåðøèõ ïðåäñòàâíèê³â óêðà¿íñüêî-
ãî á³ã-á³òó. Ç³ïñóâàòè íàðîäí³ ãó-
ëÿííÿ íå çìîãëè íàâ³òü äîùîâà ïî-
ãîäà òà í³÷íå ïîõîëîäàííÿ: ëþäè
ëèøå ³íòåíñèâí³øå ïðèòàíöüîâó-
âàëè òà ï³äñòðèáóâàëè. À áëèæ÷å äî
äâàíàäöÿòî¿ ñâÿòî ïåðåéøëî ó ôîð-
ìàò after-party: æèâó ìóçèêó äëÿ íå-
âãàìîâíèõ ãîñòåé çàì³íèëè ä³-äæå¿
òà ñó÷àñí³ ïîï-âèêîíàâö³. Íàäàë³
àêö³þ “Í³÷ íåçàëåæíîñò³” îá³öÿ-
þòü çðîáèòè òðàäèö³éíîþ òà ùå
ÿñêðàâ³øîþ, ç òåëåòðàíñëÿö³ºþ é
ìèñòåöüêèìè íåñïîä³âàíêàìè
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День народження
найкраще святкувати:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ïåðåâàæíî ñîíÿ÷íî. Áåç îïàä³â. Â³òåð çàõ³äíèé, 3—6

ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +22...+25°Ñ, âíî÷³ +13...+17°Ñ; íà óçáå-
ðåææ³ Êðèìó äî +29°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè
+28...+29°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +24...+26°Ñ, âíî÷³ +16...+18°Ñ; ó çà-
õ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +20...+22°Ñ, âíî÷³ +12...+15°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ïåðåâàæíî ñîíÿ÷íî. Áåç îïàä³â. Â³òåð çàõ³äíèé, 3—
6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +23...25°Ñ, âíî÷³ +14...+16°Ñ

1. Âäîìà — 57 %
2. Ç äðóçÿìè — 21 %
3. Íà ðîáîò³ ç êîëëåãàìè — 10 %
4. Íà Êàíàðàõ áåç äðóç³â — 6,5 %
5. Â ðåñòîðàí³ — 5,5 %

Після сіх офіційних церемоній мер Леонід Черновець ий разом з се ретарем Київради Олесем Дов им пішли
свят вати “Ніч Незалежності” з Тарасом Ч баєм в “Арена-сіті”
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