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Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé 
íå îáìàíóâ î÷³êóâàíü êèÿí
Ñêàñîâàíî ÷åðãîâ³ íåçàêîíí³ çàáóäîâè

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора на пленарном засіданні Київради де-
п татам вдалося роз лян ти аж майже сто
питань. Два з них вніс з олос се ретар
місь ради Олесь Дов ий. Одне з них стос -
валося рішення щодо пайової часті заб дов-
ни ів, др е — передання власність міста
ом нально о майна Подільсь о о район .
Обидва знайшли підтрим в сесійній залі.
Та ож поповнили списо об'є тів приватиза-
ції столиці. До них війшли омпанії зі
значною забор ованістю, напри лад, АК "Ки-
ївводо анал" та ЗАТ "Хліб Києва"

Кабмін хоч ть вивести з омани
Ï³ñëÿ ë³òíüî¿ â³äïóñòêè äåïóòàòè ì³ñüêðàäè âïåðøå â÷î-

ðà ç³áðàëèñÿ íà ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ. Ïèòàíü äî ðîçãëÿäó
íàïðàöþâàëè áëèçüêî ñîòí³. Áåç ïåðåðâè íà îá³ä ïðàöþ-
âàëè ñ³ì ãîäèí. Äî ïî÷àòêó çàñ³äàííÿ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè
Îëåñü Äîâãèé ïîîá³öÿâ êîíñòðóêòèâíó ðîáîòó.

Íàäàë³ â³í ñêîðèñòàâñÿ ñâî¿ì ïðàâîì âíîñèòè ç ãîëîñó
ïèòàííÿ, ùî ïîòðåáóþòü íåãàéíîãî âèð³øåííÿ. Òàêèì
ñòàëî ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³. Íàãàäàºìî, ùî íàïåðåäî-
äí³ Êàáì³í óõâàëèâ ð³øåííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ ñïëàòè ïà-
éîâî¿ ó÷àñò³ çàáóäîâíèê³â. Â óðÿä³ ïåðåêîíóþòü, ùî öå
äîçâîëèòü çìåíøèòè ö³íó íà æèòëî íà 50 %.

Íà äóìêó æ ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî,
ð³øåííÿ áóëî åìîö³éíèì. Ïðîòå íå ï³çíî áóäå ðîç³áðà-
òèñÿ ó ñèòóàö³¿, ïðîêîíñóëüòóâàòèñÿ ç êè¿âñüêîþ âëàäîþ
òà âíåñòè êîðåêòèâè. “Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Þë³þ Òèìîøåí-
êî ââåëè â îìàíó âåëèê³ çàáóäîâíèêè ç ¿¿ îòî÷åííÿ, ÿê³

äóìàëè ò³ëüêè ïðî ñâ³é çèñê”,— çàÿâèâ ìåð Êèºâà. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, öå í³ÿê íå âïëèíå íà âàðò³ñòü æèòëà ó ñòî-
ëèö³. À îò íàäõîäæåííÿ äî ì³ñüêîãî áþäæåòó çìåíøàòü-
ñÿ, ï³ñëÿ ÷îãî ìîæíà áóäå ïîñòàâèòè õðåñò íà ñîö³àëüíèõ
ïðîãðàìàõ ÷åðåç íåäîô³íàíñóâàííÿ.

Ïðîòè òàêîãî ð³øåííÿ âèñòóïèâ ë³äåð ôðàêö³¿ ÁÞÒ
Îëåêñàíäð Ç³í÷åíêî. Â³í íàð³êàâ íà òå, ùî ïðîåêò ð³øåí-
íÿ âíåñëè ç ãîëîñó ³ â³í íå ïðîéøîâ áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿.
Îäíàê ï³äïèñè ãîëîâè çàçíà÷åíî¿ êîì³ñ³¿ — Ðîìàíà ßðî-
øåíêà òà ¿¿ ñåêðåòàðÿ — Â³òàë³íè Øëàïàê íà äîêóìåíò³
áóëè. ßê ç’ÿñóâàëîñÿ ï³çí³øå, îñòàíí³ ñòàâèëè ï³äïèñè íå
ÿê ÷ëåíè êîì³ñ³¿, à ÿê äåïóòàòè. Ó çàïëóòàí³é ³ñòîð³¿ ïî-
ïðîñèâ ðîç³áðàòèñÿ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé. “ß
ïðèçíà÷àþ ñëóæáîâå ðîçñë³äóâàííÿ ö³º¿ ñèòóàö³¿. Íà íà-
ñòóïí³é ñåñ³¿ ïîâ³äîìëÿòü éîãî ðåçóëüòàòè”,— çàÿâèâ ïàí
Äîâãèé. Îäíàê ïðèçóïèíÿòè óõâàëåíå ð³øåííÿ äåïóòàòè
íå ñòàëè.

За інчення на 2-й стор.
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Ìàðøðóòíèêàì 
çàáîðîíÿòü ãîâîðèòè 
ïî ìîá³ëüíîìó

Ó ÊÌÄÀ ðîçðîáèëè íîâ³ óìîâè êîíêóð-
ñó íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ó ì³ñüêèõ ìàð-
øðóòêàõ. “Òðàíñïîðòí³ çàñîáè ïîâèíí³ ìà-
òè íå ìåíøå 21 ì³ñöå äëÿ ñèä³ííÿ òà äâîº
àâòîìàòè÷íèõ äâåðåé äëÿ âèõîäó, à ñàì³
ìàðøðóòêè íå ñòàð³øèìè çà 5 ðîê³â”,— ðîç-
ïîâ³â ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äå-
íèñ Áàññ. Ñåðåä îáîâ’ÿçêîâèõ óìîâ — íà-
ÿâí³ñòü ñòðàõîâêè òà ñïåö³àëüíîãî îáëàä-
íàííÿ äëÿ ïåðåâåçåííÿ îñ³á ³ç îáìåæåíè-
ìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè. Îêð³ì òîãî,
ï³ä ÷àñ ðóõó âîä³ÿì çàáîðîíÿòü ðîçìîâëÿ-
òè ç ïàñàæèðàìè ïî ìîá³ëüíîìó òåëåôîíó,
¿ñòè, ïèòè ÷è êóðèòè ³ ïðèéìàòè îïëàòó
ïðî¿çäó. Îáîâ’ÿçêîâîþ ñòàíå âèäà÷à òàëî-
í³â íà ïðî¿çä ï³ä ÷àñ çóïèíêè. Ïåðåâàãó íà-
äàâàòèìóòü ìàðøðóòêàì ç êîíäèö³îíåðàìè,
êàìåðàìè â³äåîñïîñòåðåæåííÿ òà òðàíñ-
ïîðòíèì çàñîáàì íà àëüòåðíàòèâíîìó ïà-
ëèâ³

Â³äêðèþòü â³ñ³ì 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â

Ç âåðåñíÿ ó ñòîëèö³ â³äêðèþòü 8 íîâèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, çîêðåìà ñàäî÷êè
“Êàçêà” òà “Ñîíå÷êî” ó Äàðíèöüêîìó òà
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîíàõ. Çàãàëîì æå ïåðøî-
ãî âåðåñíÿ ïî÷íå ïðàöþâàòè ïîíàä ï³âòè-
ñÿ÷³ øê³ë òà ñàäî÷ê³â. Ì³ñüêà âëàäà ïîñò³é-
íî ï³äâèùóº ÿê³ñòü îñâ³òè. “Áþäæåò ðîçâèò-
êó çàêëàä³â îñâ³òè, à öå: ïðîâåäåííÿ ðå-
ìîíòíèõ ðîá³ò, ïðèäáàííÿ îáëàäíàííÿ òà
ìåáë³â òîùî,— íàéá³ëüøèé çà îñòàíí³ ï’ÿòü
ðîê³â”,— çàçíà÷èâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. Ëèøå íà êàï³òàëüíèé
ðåìîíò çàêëàä³â îñâ³òè ó 2008 ðîö³ âèä³ëå-
íî 91 ìëí ãðí. ×åðåç ÷îòèðè ðîêè ó ñòî-
ëè÷íèõ øêîëàõ íàâ÷àòèìåòüñÿ íà 24 òèñ.
ó÷í³â á³ëüøå, í³æ öüîãî ðîêó. “Ó çâ’ÿçêó ç
³íòåíñèâíîþ çàáóäîâîþ æèòëîâèõ ðàéîí³â
ì³ñòà òà ïåðåõîäîì íà 12-ð³÷íèé òåðì³í íà-
â÷àííÿ, à òàêîæ âðàõîâóþ÷è ñòð³ìêå çðîñ-
òàííÿ íàðîäæóâàíîñò³ ä³òåé, ó íàñ âèíèêàº
âåëèêà ïîòðåáà ó áóä³âíèöòâ³ íîâèõ òà ðå-
êîíñòðóêö³¿ ³ñíóþ÷èõ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
ä³â”,— ï³äñóìóâàâ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. Ó
íàéáëèæ÷³ ðîêè ïëàíóþþòü ïîáóäóâàòè òà
ðåêîíñòðóþâàòè ùå 32 øêîëè òà äèòÿ÷³ ñà-
äî÷êè

Ñòîëèöÿ çàïàñàºòüñÿ 
ïîæèòêàìè íà çèìó

Ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
ïîäáàâ ïðî ïðîäîâîëü÷³ çàïàñè äëÿ êèÿí
íà çèìó. Â³í ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî
ïîòð³áí³ îáñÿãè çàâåçåííÿ ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ íà çèìîâî-îñ³íí³é ïåð³-
îä. Òàê ñòîëè÷íà ìåð³ÿ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
çàáåçïå÷èòü ïðèì³ùåííÿ äëÿ çáåðåæåííÿ
ïðîäóêö³¿ äëÿ ï³äïðèºìñòâ òîðã³âë³, ðåñòî-
ðàí³â, äèòÿ÷èõ, ë³êóâàëüíèõ òà øê³ëüíèõ çà-
êëàä³â. Çîêðåìà ì³ñòî çàãîòóº 22 òèñ. òîíí
êàðòîïë³, 16 òèñ. òîíí êàïóñòè, 8 òèñ. òîíí
îã³ðê³â, 20 òèñ. òîíí ïîì³äîð³â òà 62 òîí-
íè âñ³õ ³íøèõ îâî÷³â. Îêð³ì öüîãî, çàêóï-
ëÿòü ùå ñóõîôðóêò³â òà ÿã³ä ³ ñîëîíèõ îâî-
÷³â, çîêðåìà êâàøåíèõ ÿáëóê òà ñîëîíèõ
êàâóí³â

Ç òðüîõ câÿòîøèíñüêèõ 
áþâåò³â íå ìîæíà 
ïèòè âîäó

Ñàíåï³äåìñòàíö³ÿ ïåðåâ³ðèëà 23 áþâåòè
ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³. Âîäó òåñòóâàëè
íà âì³ñò õ³ì³÷íèõ ðå÷îâèí òà áàêòåð³é. Ñïå-
ö³àë³ñòè-åï³äåì³îëîãè âñòàíîâèëè, ùî çà-
ãàëîì “áþâåòíà” âîäà â ðàéîí³ ó íîðì³. Îä-
íàê íå â óñ³õ òî÷êàõ: íà âóëèö³ Êó÷åðà, 5,
Ñ³ì’¿ Ñîñí³íèõ, 4 òà Äîáðîõîòîâà, 30 âè-
ÿâèëè âèñîêó êàëàìóòí³ñòü òà ï³äâèùåíèé
âì³ñò çàë³çà. “Êè¿ââîäîêàíàëó” áóëî äîðó-
÷åíî ïðîâåñòè ïðîô³ëàêòè÷í³ ðîáîòè. Òà-
êîæ ó ñàíñòàíö³¿ çàñòåðåãëè ìåøêàíö³â
ðàéîíó íå âæèâàòè ñèðó “áþâåòíó” âîäó ó
ÿêîñò³ ïèòíî¿ ÷åðåç çàñòàð³ë³ ô³ëüòðè. Ñïå-
ö³àë³ñòè ðåêîìåíäóþòü ¿¿ êèï’ÿòèòè, àäæå
ÿêùî êîëîíêó ð³äêî âèêîðèñòîâóþòü — ó
í³é ðîçìíîæóþòüñÿ áàêòåð³¿

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé 
íå îáìàíóâ î÷³êóâàíü êèÿí
Ñêàñîâàíî ÷åðãîâ³ íåçàêîíí³ çàáóäîâè

За інчення. Почато на 1-й стор.

Приватизація стане
прозорішою

Ùå îäíèì âàæëèâèì ð³øåííÿì ñòà-
ëî òàêîæ âíåñåíå ç ãîëîñó ïèòàííÿ ïðî
ïåðåäàííÿ êîìóíàëüíîãî ìàéíà Ïîä³ëü-
ñüêîãî ðàéîíó äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³ ì³ñòà. ßê óæå ïèñàâ “Õðåùàòèê”, 26
ñåðïíÿ ãîëîâà Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ ªâãåí
Ðîìàíåíêî íàìàãàâñÿ ñêëèêàòè ïîçà-
÷åðãîâó ñåñ³þ ðàéðàäè, äå ïëàíóâàëè
ñõâàëèòè ïðèâàòèçàö³þ ïîíàä 200 îá’-
ºêò³â, ñåðåä ÿêèõ — ³ òâîð÷³ ìàéñòåðí³
íà Àíäð³¿âñüêîìó óçâîç³. Îäíàê çàñ³äàí-
íÿ â÷àñíî ç³ðâàëè äåïóòàòè ì³ñüêðàäè.
Ìàéíî æ Ïîäîëó âèð³øèëè âðÿòóâàòè,
ïåðåäàâøè ó âëàñí³ñòü ì³ñòà. Ñâîºþ
÷åðãîþ, ñòîëè÷íèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé ìàº çàäóì ðåîðãàí³çóâàòè
ðàéîíè Êèºâà òà çâ³ëüíèòè ïîãàíèõ
ðàéîííèõ êåð³âíèê³â. Ïðîòå, çà éîãî
ñëîâàìè, ÿêèì ðàéîíàì — áóòè ³ êîìó
ç ãîë³â çàëèøàòèñÿ íà ïîñàäàõ, çãîäîì
âèçíà÷àòü ñàì³ êèÿíè.

Äåïóòàòè òàêîæ âíåñëè êîðåêòèâè äî
ïðîãðàìè ïðèâàòèçàö³¿ êîìóíàëüíîãî
ìàéíà ñòîëèö³ íà 2007—2010 ðîêè. Êè¿â-
ðàäà äîçâîëèëà ïðèâàòèçàö³þ êîíòðîëü-
íèõ ïàêåò³â àêö³é ÇÀÒ “Õë³á Êèºâà”, ÂÀÒ
“Êè¿âãàç”, ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë” òà “Êè-
¿âñïåöòðàíñ”. Òàêèì ÷èíîì ïîïîâíèâñÿ
ïåðåë³ê ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ íàäàë³ ðåàë³çó-
þòü ç àóêö³îí³â, ÿêùî çíàéäóòü ³íâåñòî-
ð³â. Â³í ï³äêðåñëèâ, ùî ö³ ï³äïðèºìñòâà
íå âèïëà÷óâàëè äèâ³äåíäè. Çà ñëîâàìè
Îëåñÿ Äîâãîãî, ³íâåñòèö³éí³ êîíêóðñè
ïðîâîäèòèìóòü ïðîçîðî òà çà ó÷àñòþ ïðå-
ñè. Ð³øåííÿ íå ï³äòðèìàâ ëèøå Áëîê Â³-
òàë³ÿ Êëè÷êà.

Ùå îäíå ïèòàííÿ òàêîæ ñòîñóâàëîñÿ
“Êè¿ââîäîêàíàëó”. Ï³ä ÷àñ âíåñåííÿ
çì³í äî áþäæåòó ñòîëèö³ íà 2008 ð³ê ï³ä-
ïðèºìñòâó â³äøêîäóâàëè ð³çíèöþ ó òà-
ðèôàõ — 92 ì³ëüéîíè ãðèâåíü. Ïðèñóò-
í³é íà ñåñ³¿ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî çàçíà÷èâ,
ùî âèä³ëåíèõ êîøò³â ìàëî. “Äî ê³íöÿ
ðîêó íàì, íàïåâíî, äîâåäåòüñÿ ïðèéìà-
òè ùå îäíå òàêå ð³øåííÿ. Ïðîòå ïîêè
ùî ñóìè âèñòà÷èòü, ùîá “Êè¿ââîäîêà-
íàëó” ñïëàòèòè áîðã ïåðåä “Êè¿âåíå-

ðãî”,— çàçíà÷èâ â³í. Ðàçîì ³ç òèì, çà
éîãî ñëîâàìè, êèÿíàì íå âàðòî õâèëþ-
âàòèñÿ — íà ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ òà ãà-
ðÿ÷î¿ âîäè ó ¿õí³ äîì³âêè öå í³ÿê íå
âïëèíå. Ïðîòå ùîäî öüîãî ð³øåííÿ äî-
ñèòü êðèòè÷íî âèñëîâèâñÿ ë³äåð ôðàê-
ö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ó Êè¿âðàä³ Îëåêñ³é
Îìåëüÿíåíêî. Çà éîãî ñëîâàìè, ï³äïðè-
ºìñòâà ìàþòü ïðàöþâàòè ó ðèíêîâèõ
óìîâàõ. “Ïîòð³áíî ïðèïèíèòè äîòóâàòè
éîãî ç ì³ñüêîãî áþäæåòó. À íàäàë³ ìè
ìàºìî çàáåçïå÷èòè ïðîçîð³ñòü ïðîäàæó
ï³äïðèºìñòâà ç àóêö³îíó”,— çàÿâèâ ïàí
Îìåëüÿíåíêî.

Ñåðåä ³íøèõ ïðîåêò³â, ï³äòðèìàíèõ
á³ëüø³ñòþ äåïóòàòñüêîãî êîðïóñó, áóëè
äâà ïðî ñêàñóâàííÿ ñêàíäàëüíèõ çàáóäîâ
íà âóëèö³ Ëóê’ÿí³âñüê³é, 77 òà ïðîâóëêó
Êîñòÿ Ãîðä³ºíêà, 6. Ó ñåñ³éí³é çàë³ òàêîæ
ï³äòðèìàëè ³ ïåðåäàííÿ ó çàñòàâó 299 âà-
ãîí³â ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí”. Òå-
ïåð ï³äïðèºìñòâî çìîæå îòðèìàòè êðåäèò
ó 70 ìëí ãðí. Íà äèâî, çåìåëüí³ ïèòàí-
íÿ öüîãî ðàçó íå ñòàëè îñíîâíèìè ³ íå
ñïðè÷èíèëè æîðñòêèõ äèñêóñ³é

Лідія СТРЕЛЬЧЕНКО
“Хрещати ”
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Представни и БЮТ не прихов вали своїх емоцій

Рішення Київради сприймалися деп татами досить жваво
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Âèáîðè ïî-àìåðèêàíñüêè
Учора Бара Обама став офіційним андидатом від Демо ратичної партії на виборах президента Спол чених Штатів, що відб д ться листо-
паді. Кон ренцію боротьбі за президентсь е рісло йом с ладе сенатор-респ блі анець Джон Ма ейн. Обидва політи и добре відомі
амери анцям, проте досі залишаються "темними оняч ами" для пересічно о раїнця. "Хрещати " вирішив познайомити иян із претенден-
тами на рісло Білом домі та запитав в е спертів, за о о з них варто вболівати раїнцям.

Сер ій ТОЛСТОВ, дире тор Інстит т політично о аналіз і міжнародних досліджень

— Усе залежить від то о, чо о хоче У раїна. Для Ві тора Ющен а, маб ть, раще Джон
Ма ейн, і він нині фа тично працює на йо о перемо . Для Юлії Тимошен о, очевидно, ра-
щим б де Бара Обама, ос іль и йо о позиція є менш онфронтаційною. Джон Ма ейн
представляє інтереси амери ансь их війсь ово-промислових і нафтових омпаній. Бара
Обама — фінансовий се тор і цивільн е ономі . Одна я Ма ейн, та і Обама не б д ть
врахов вати раїнсь і інтереси, а б д ть ви ористов вати У раїн лише я піша а на полі
ри з Росією. Натомість для У раїни най ращим б ло б вре лювання амери ано-російсь ої
ризи. Ос іль и до останньої ризи Обама вист пав із м’я ших позицій — за міжнародне
співробітництво, то та а позиція для раїнсь ої е ономі и ліпша. Щодо Ма ейна, я ий хо-
че ізолювати Росію і Китай і робить войовничі заяви, то очевидно, що У раїна від цьо о по-
терпатиме більше.

Анатолій ПІНЧУК, дире тор У раїнсь о о центр розвит зовнішньое ономічних
відносин
— Гадаю, що ращим вибором для У раїни б де Ма ейн. В сил то о, що нас нині не

д же хороші відносини з Росією. Позиція Ма ейна ближча до політи и У раїни. Бара Оба-

ма менш ви ідний для У раїни, в перш чер через те, що лояльніше ставиться до Росії в
сит ації, я а, на жаль, с лалася. З точ и зор розвит зовнішньое ономічних відносин, по-
зиції обох андидатів достатньо близь і. Їхні про рами різняться переважно з вн трішньої
політи и.

Віталій КУЛИК, дире тор Центр досліджень проблем ромадянсь о о с спільства

— Для У раїни б д ть певні ви ли и я від Ма ейна, та і від Обами. Біля обох андида-
тів знаходяться представни и тих політичних іл, я і висловлюють достатньо жорст і пози-
ції в зовнішній політиці й схильні до жорст их дій щодо Росії. Це означає втя вання У ра-
їни в протистояння Спол чених Штатів і Росії. Тобто і від одно о, і від іншо о нам одна ово
добре не б де. Обидва андидати не бажають оворити про певні преференції для зовніш-
ньополітичних партнерів і виходять із власних амери ансь их національних інтересів. Вва-
жаю ілюзією д м , що від Обами У раїні б де раще. Бара Обама вже та ож заявив про
намір ви лючити Росію з “вели ої вісім и”. О рім то о, він зяв я ості претендента на ві-
це-президента достатньо жорст о о політи а, війсь ово о.

Під от вала Ірина СИВАШОВА,
“Хрещати ”

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Ó÷îðà â Äåíâåð³ â ïðè-
ñóòíîñò³ 80 òèñÿ÷ îñ³á 47-
ð³÷íèé ñåíàòîð â³ä øòàòó
²ëë³íîéñ Áàðàê Îáàìà
îô³ö³éíî ï³äòâåðäèâ íà-
ì³ð áàëîòóâàòèñÿ íà ïî-
ñàäó ãëàâè Á³ëîãî äîìó â
ÿêîñò³ ºäèíîãî êàíäèäàòà
â³ä Äåìîêðàòè÷íî¿ ïàðò³¿
ÑØÀ. Òàêèì ÷èíîì,
âïåðøå â ³ñòîð³¿ ÑØÀ
êàíäèäàòîì ó ïðåçèäåíòè
ñòàâ ÷îðíîøê³ðèé ïîë³-
òèê. Ñåíàòîð-äåìîêðàò
â³ä øòàòó ²ëë³íîéñ — ï’ÿ-
òèé ñåíàòîð-àôðîàìåðè-
êàíåöü çà âñþ ³ñòîð³þ
Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â ³ íà
äàíèé ìîìåíò ºäèíèé
àôðîàìåðèêàíåöü ó Ñåíà-
ò³ ÑØÀ.
Ç³ðêà Áàðàêà Îáàìè ÿñ-
êðàâî çàñÿÿëà íà ïîë³òè÷-
íîìó íåáîñõèë³ íà ïî÷àò-
êó öüîãî ðîêó, êîëè â³í
ñòàâ êàíäèäàòîì â³ä Äå-
ìîêðàòè÷íî¿ ïàðò³¿ íà
ïðåçèäåíòñüêèõ ïåðåãî-
íàõ, âèéøîâøè ðàçîì ³ç
Õ³ëëàð³ Êë³íòîí, äðóæè-
íîþ åêñ-ïðåçèäåíòà Á³ë-
ëà Êë³íòîíà, â ë³äåðè

ãîíêè â³ä äåìîêðàò³â. Ï³ä ÷àñ ïðàéìåð³ç (âíóòð³øíüîïàðò³éíî¿ ïåðåäâèáîðíî¿ áîðîòü-
áè) ÷îðíîøê³ðèé ñåíàòîð óïåâíåíî çäîëàâ êîëèøíþ ïåðøó ëåä³ Àìåðèêè. Íà äóìêó
åêñïåðò³â, ïðè÷èíó êîëîñàëüíî¿ ïîïóëÿðíîñò³ ïàíà Îáàìè òðåáà øóêàòè íå ëèøå â
éîãî áåççàïåðå÷í³é õàðèçì³ ìîëîäîãî åëåãàíòíîãî ïîë³òèêà à-ëÿ Äæîí Êåííåä³, à é ó
ï³äòðèìö³ éîãî êàíäèäàòóðè íàéïîïóëÿðí³øèìè òåëåêàíàëàìè ÑØÀ, çîêðåìà é êîð-
ïîðàö³ºþ çíàìåíèòî¿ òåìíîøê³ðî¿ òåëåâåäó÷î¿ Îïðè Ó³íôð³. Òåïåð íà ï³äòðèìêó ñâî-
ãî êîëèøíüîãî ñóïåðíèêà âèñòóïàº ³ ñåíàòîð Õ³ëëàð³ Êë³íòîí, ÿêà çàêëèêàëà “îá’ºä-
íàòè çóñèëëÿ çàäëÿ äîñÿãíåííÿ ãîëîâíî¿ ìåòè”. Äåìîêðàòè â³ðÿòü, ùî ïàí Îáàìà ñïðî-
ìîæíèé óñï³øíî çàïðîâàäèòè ó ÑØÀ ïîòð³áí³ ðåôîðìè â ãàëóçÿõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ,
îñâ³òè òà åêîíîì³êè.

Ï³äòðèìêà ç áîêó Õ³ëëàð³ Êë³íòîí º äóæå âàæëèâîþ äëÿ òåìíîøê³ðîãî êàíäèäà-
òà. Â³ä òîãî, ÷è ïîãîäÿòüñÿ ïðèõèëüíèêè êîëèøíüî¿ ïåðøî¿ ëåä³ ç ¿¿ ð³øåííÿì ï³ä-
òðèìàòè Áàðàêà Îáàìó, áàãàòî â ÷îìó çàëåæèòü ðåçóëüòàò ïðåçèäåíòñüêî¿ ãîíêè. Çà
äàíèìè îñòàííüîãî îïèòóâàííÿ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè, 27 % òèõ, õòî ãîëîñóâàâ íà
ïðàéìåð³ç çà ïàí³ Êë³íòîí, íå ââàæàþòü Îáàìó ñâî¿ì êàíäèäàòîì ³ ãîòîâ³ ï³äòðè-
ìàòè ðåñïóáë³êàíöÿ Äæîíà Ìàêêåéíà. À áåç öèõ ãîëîñ³â øàíñè ñåíàòîðà â³ä ²ëë³-
íîéñà ïåðåìîãòè êàíäèäàòà â³ä Ðåñïóáë³êàíñüêî¿ ïàðò³¿ äîð³âíþþòü íóëþ. Íà â³ä-
ì³íó â³ä ðåñïóáë³êàíö³â, ó ÿêèõ óñ³ àêöåíòè ðîçñòàâëåí³ äàâíî, äåìîêðàòàì òàêîæ
òÿæêî âèðîáèòè ÿñíó ³ ïðèâàáëèâó äëÿ âèáîðö³â ïëàòôîðìó. Ç ïî÷àòêó ðîêó Àìå-
ðèêà ç ö³êàâ³ñòþ ñòåæèëà çà æîðñòîêèì ñóïåðíèöòâîì Îáàìè òà Êë³íòîí. Òåïåð
äåìîêðàòè ïîâèíí³ çàïðîïîíóâàòè âèáîðöÿì âàãîìó àëüòåðíàòèâó æîðñòêèì íåõèò-
ðèì ãàñëàì Äæîíà Ìàêêåéíà ïðî ïðîäîâæåííÿ â³éíè â ²ðàêó òà âèêëþ÷åííÿ Ðî-
ñ³¿ ç “âåëèêî¿ â³ñ³ìêè”. Ðåéòèíãó Áàðàêà Îáàìè íå äîïîìàãàþòü ³ ïîñò³éí³ ïîð³â-
íÿííÿ éîãî ç Äæîíîì Êåííåä³. Ñåíàòîð â³ä ²ëë³íîéñó çàëèøàºòüñÿ ïðåäñòàâíèêîì
åòí³÷íî¿ ìåíøèíè, à àôðîàìåðèêàíö³ ñòàíîâëÿòü ëèøå 10 % íàñåëåííÿ Àìåðèêè.
Çíèæåííÿ ðåéòèíãó Îáàìè ôàõ³âö³ ïîâ’ÿçóþòü ³ ç éîãî âèáîðîì êàíäèäàòóðè â³öå-
ïðåçèäåíòà. Äæîçåô Áàéäåí ðîç÷àðóâàâ áàãàòüîõ ïðèõèëüíèê³â äåìîêðàò³â, ÿê³ ÷å-
êàëè, ùî Áàðàê Îáàìà â³çüìå â íàïàðíèêè ñàìå Õ³ëëàð³ Êë³íòîí. ¯õíÿ îáðàçà òà-
êîæ ìîæå êîøòóâàòè 47-ð³÷íîìó ñåíàòîðîâ³ ê³ëüêîõ ì³ëüéîí³â ãîëîñ³â

Êàíäèäàò â³ä Ðåñïóáë³-
êàíñüêî¿ ïàðò³¿ íà ïîñàäó
ïðåçèäåíòà ÑØÀ 72-ð³÷-
íèé ñåíàòîð â³ä øòàòó
Àð³çîíà Äæîí Ìàêêåéí
íå ìîæå ïîõâàëèòèñÿ õà-
ðèçìîþ ÷è ïðèõèëüí³ñ-
òþ òåëåêàìåð, ÿê Áàðàê
Îáàìà, àëå â éîãî àêòèâ³
º ãåðî¿÷íà á³îãðàô³ÿ.
Îïîíåíò ïàíà Îáàìè ïî-
õîäèòü ³ç â³äîìî¿ òà âïëè-
âîâî¿ ðîäèíè: éîãî ä³ä ³
áàòüêî áóëè àäì³ðàëàìè
Â³éñüêîâî-ìîðñüêîãî
ôëîòó. Äæîí Ìàêêåéí
ï³øîâ ¿õí³ìè ñë³äàìè ³
ñòàâ ëüîò÷èêîì ïàëóáíî¿
àâ³àö³¿. Áðàâ ó÷àñòü ó
Â’ºòíàìñüê³é â³éí³. Áóâ
çáèòèé íàä Õàíîºì òà
ïðîáóâ ó â’ºòíàìñüêîìó
ïîëîí³ ìàéæå 6 ðîê³â.
Ñåíàòîð-ðåñïóáë³êàíåöü
ìàº áàãàòî âèñîêèõ â³é-
ñüêîâèõ íàãîðîä. Â³í íà-
ãîðîäæåíèé Ñð³áíîþ òà
Áðîíçîâîþ ç³ðêàìè, ìå-
äàëÿìè Â³éñüêîâîïîëî-
íåíîãî, çà ñëóæáó ó Â’ºò-
íàì³, Íàö³îíàëüíî¿ îáî-
ðîíè, “Ïóðïóðíèì ñåð-
öåì” òà õðåñòîì “Çà âèäàòí³ çàñëóãè”.

Ïîë³òè÷íó êàð’ºðó Äæîí Ìàêêåéí ðîçïî÷àâ ó 1981, à âæå ÷åðåç ð³ê óâ³éøîâ äî Ïà-
ëàòè ïðåäñòàâíèê³â Êîíãðåñó ÑØÀ â³ä Ðåñïóáë³êàíñüêî¿ ïàðò³¿. Çãîäîì ñòàâ ñåíàòîðîì
â³ä Àð³çîíè, ïåðåîáèðàâñÿ òðè÷³ — â 1992, 1998 ³ â 2004 ðîêàõ. Ó 2000 áðàâ ó÷àñòü ó âè-
áîðàõ ïðåçèäåíòà ÑØÀ, àëå ïðîãðàâ Äæîðäæó Áóøó-ìîëîäøîìó. Ó 2007 Ìàêêåéí îãî-
ëîñèâ ïðî ïî÷àòîê ñâîº¿ ïðåçèäåíòñüêî¿ êàìïàí³¿, ñòàâøè îäíèì ³ç íàéâ³äîì³øèõ àìå-
ðèêàíñüêèì âèáîðöÿì êàíäèäàò³â. Êîëèøí³é êàäðîâèé â³éñüêîâèé çäîáóâ ïåðåêîíëè-
âó ïåðåìîãó íà ïðàéìåð³ç ó áàãàòüîõ øòàòàõ ³ çàáåçïå÷èâ âèñóíåííÿ ñâîº¿ êàíäèäàòóðè
â³ä Ðåñïóáë³êàíñüêî¿ ïàðò³¿ íà ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîðàõ-2008. Ñåíàòîð òàêîæ çàðó÷èâñÿ
îñîáèñòîþ ï³äòðèìêîþ íèí³øíüîãî ãëàâè Á³ëîãî äîìó Äæîðäæà Áóøà. “Öå ñàìå òà ëþ-
äèíà, ÿêà íàì ïîòð³áíà ÿê ïðåçèäåíò. Â³í òîé, õòî ìîæå óõâàëþâàòè òâåðä³ ð³øåííÿ,
õòî íå ïàñóâàòèìå ïåðåä íåáåçïåêîþ”, — îõàðàêòåðèçóâàâ Äæîðäæ Áóø ñâîãî îäíîïàð-
ò³éöÿ.

Äæîí Ìàêêåéí ñïðàâä³ â³äçíà÷àºòüñÿ æîðñòêîþ òà íåïîõèòíîþ âäà÷åþ. Â³í âèñòóïàº
çà çì³öíåííÿ â³éñüêîâîãî ïîòåíö³àëó ÑØÀ òà çá³ëüøåííÿ ÷èñåëüíîñò³ àìåðèêàíñüêèõ
çáðîéíèõ ñèë. Äæîí Ìàêêåéí â³äîìèé ³ ñâî¿ì íåãàòèâíèì ñòàâëåííÿì äî ïîë³òèêè ðî-
ñ³éñüêîãî êåð³âíèöòâà. Ùå ç 2005 ðîêó Äæîí Ìàêêåéí âèìàãàº ïðèïèíèòè ÷ëåíñòâî
Ðîñ³¿ ó “âåëèê³é â³ñ³ìö³”. À îñü äî Óêðà¿íè òà Ãðóç³¿ êàíäèäàò â³ä ðåñïóáë³êàíö³â ñòà-
âèòüñÿ ïðèÿçíî. Ó 2005 Äæîí Ìàêêåéí ðàçîì ³ç ñåíàòîðîì Õ³ëëàð³ Êë³íòîí âèñóíóâ
êàíäèäàòóðè Ìèõà¿ëà Ñààêàøâ³ë³ òà Â³êòîðà Þùåíêà íà çäîáóòòÿ Íîáåë³âñüêî¿ ïðåì³¿
ìèðó. Ñâîþ ïðèõèëüí³ñòü äî Óêðà¿íè òà Ãðóç³¿ ñåíàòîð ïðîäåìîíñòðóâàâ ³ ï³ä ÷àñ ðîç-
ðîáêè çàêîíîïðîåêòó ïðî ï³äòðèìêó çóñèëü ùîäî âñòóïó Óêðà¿íè ³ Ãðóç³¿ äî ÍÀÒÎ.

Íà äóìêó ïîë³òîëîã³â, Äæîí Ìàêêåéí êîðèñòóºòüñÿ íåàáèÿêîþ ïîâàãîþ íàâ³òü ñåðåä
îïîíåíò³â-äåìîêðàò³â. Àìåðèêàíö³ ïåðåêîíàí³: Äæîí Ìàêêåéí çìîæå óõâàëþâàòè âäà-
ë³ø³ ð³øåííÿ ùîäî çàõèñòó êðà¿íè â³ä òåðîðèçìó òà çîâí³øí³õ âîðîã³â. Á³ëüø³ñòü ïåðå-
êîíàí³, ùî âåòåðàí â’ºòíàìñüêî¿ â³éíè çäàòåí ñòàòè ð³øó÷èì ë³äåðîì. Ãîëîâíèì æå íå-
ãàòèâîì Äæîíà Ìàêêåéíà åêñïåðòè íàçèâàþòü òå, ùî ñåíàòîðà äóæå ò³ñíî àñîö³þþòü
ç³ çáàíêðóò³ëîþ ïîë³òèêîþ Äæîðäæà Áóøà-ìîëîäøîãî. ² â êðà¿í³, é ó ñâ³ò³ éîãî äîñ³
ðîçãëÿäàþòü ÿê ñïàäêîºìöÿ îáðèäëî¿ âñ³ì òà íååôåêòèâíî¿ ïîë³òèêè ïàíà Áóøà

×èÿ ïåðåìîãà áóäå âèã³äí³øîþ äëÿ Óêðà¿íè?

Áàðàê Îáàìà — ïåðøèé â ³ñòîð³¿
Àìåðèêè ÷îðíîøê³ðèé êàíäèäàò
ó ïðåçèäåíòè

Äæîí Ìàêêåéí — âåòåðàí
Â’ºòíàìñüêî¿ â³éíè íå ïàñóº 
ïåðåä òðóäíîùàìè
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Íà ÷îìó ðîçáàãàò³òè ìèìîõ³äü
Ïàñèâí³ çàðîá³òêè ñòàþòü íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ æèòòÿ êèÿí

Депозитний раніт
для б дь- о о

Ç îñåí³ òà àæ äî ãðóäíÿ áàíêè
òðàäèö³éíî ï³äâèùóþòü ñòàâêè çà
äåïîçèòàìè äëÿ íàñåëåííÿ. Íàé-
âèã³äí³øèì º äåïîçèò ó ãðèâí³.
Ñóìà â³äñîòê³â çàëåæèòü â³ä òîãî,
êîëè êë³ºíò õî÷å îòðèìàòè ¿õ: íà-
ïðèê³íö³ ñòðîêó äåïîçèòó ÷è ùî-
ì³ñÿöÿ. Êð³ì òîãî, äîâøèé ñòðîê
äåïîçèòó çá³ëüøóº â³äñîòêîâó
ñòàâêó, îñîáëèâî, êîëè âêëàäíèê
íå çáèðàºòüñÿ ïîïîâíþâàòè ðà-
õóíîê ÷è çí³ìàòè ç íüîãî êîøòè.
Ñüîãîäí³ áàíêè ãîòîâ³ çà òàêó ³í-
âåñòèö³þ íà ï³âðîêó âèäàòè â³ä
10 äî 17,5 â³äñîòêà ð³÷íèõ. Âîä-
íî÷àñ ÿê òîé ñàìèé âêëàä ó äî-
ëàðàõ äàñòü ñòàâêè ó ä³àïàçîí³ â³ä
6 äî 11,5 â³äñîòêà ð³÷íèõ, òàê ñà-
ìî ÿê ³ ó ºâðî. Äåâ’ÿòèì³ñÿ÷í³
âêëàäè ó ãðèâí³ êîøòóþòü 12 —
17,5 â³äñîòêà, à ð³÷í³ äîõîäÿòü äî
20. ²ñíóþòü òàêîæ áåçñòðîêîâ³ äå-
ïîçèòè, ùîïðàâäà, íåâèçíà÷å-
í³ñòü çìåíøóº ñòàâêó äî 10 â³ä-
ñîòê³â ð³÷íèõ. Êð³ì òîãî, ð³çí³
áàíêè ïðîïîíóþòü ñâî¿ óìîâè,
ñêàæ³ìî, ùîì³ñÿ÷íå çá³ëüøåííÿ
â³äñîòê³â çà äåïîçèòîì ÷è, íàïðè-
êëàä, êàï³òàë³çàö³þ â³äñîòê³â,
òîáòî ïðèºäíàííÿ ¿õ äî îñíîâíî¿
ñóìè âêëàäó. Ïðîïîçèö³ÿ íà öüî-
ìó ðèíêó äëÿ êë³ºíòà äóæå ð³çíî-
ìàí³òíà. Òîæ çàëèøàºòüñÿ ò³ëüêè
ïðàâèëüíî âèáðàòè äëÿ ñåáå áàíê
òà óìîâè. Ïåðåäóñ³ì óâàãè íàäà-
þòü íàä³éíîñò³ ô³íàíñîâî¿ óñòà-
íîâè, ÿêó ç îñîáëèâèì íàòõíåí-
íÿì äåêëàðóþòü áàíêè ³ç ³íîçåì-
íèì êàï³òàëîì. Òàêèì ÷èíîì âî-
íè îá´ðóíòîâóþòü ó ñåðåäíüîìó
íèæ÷³ â³äñîòêîâ³ ñòàâêè. À âò³ì,
ïðè÷èíà òóò ùå é â òîìó, ùî ³íî-
çåìöÿì ïîòð³áíî â³äáèòè çàòðàòè
íà êóï³âëþ áàíêó.

Â áóäü-ÿêîìó ðàç³ åêñïåðòè ðà-
äÿòü çâåðòàòèñÿ ñàìå äî äåïîçè-
ò³â, àäæå öå íå òàê ðèçèêîâàíî.
“Ïîâåðíåííÿ âêëàä³â äî 50 òèñ.
ãðèâåíü ó ðàç³ áàíêðóòñòâà áàíêó
ãàðàíòóºòüñÿ Ôîíäîì ãàðàíòóâàí-
íÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á, òîìó öå
íàä³éíèé ³íñòðóìåíò çàîùàäæåí-
íÿ êîøò³â íàñåëåííÿ. ß îñîáèñ-
òî á ðàäèâ äèâåðñèô³êóâàòè çà
ñòðóêòóðîþ â³ëüí³ êîøòè, ÿê³ âè
áàæàºòå ïîêëàñòè íà äåïîçèò:
60% — íà ãðèâíåâèé äåïîçèò,
25% — äîëàðîâèé, à 15% — ó ºâ-
ðî. Öå çàõèñòèòü âàøè çàîùàä-
æåííÿ ó ðàç³ çì³í âàëþòíèõ êóð-
ñ³â”,— ïîä³ëèâñÿ ç “Õðåùàòèêîì”
äèðåêòîð ñêàðáíèö³ ÂÀÒ ÊÁ
“Õðåùàòèê” Îëåêñ³é Êîçèðåâ.

Пайові фонди
для “ арячих олів”

Çà îñòàíí³ äâà ðîêè â Óêðà¿í³
ìàñîâî âèíèêàëè òàê³ ³íñòèòóòè
êîëåêòèâíîãî ³íâåñòóâàííÿ. Ùî
á³ëüøå ñåðòèô³êàò³â êóïóº âêëàä-
íèê, òî á³ëüøà éîãî ÷àñòêà ó çà-
ãàëüíîìó êàï³òàë³. Àêòèâàìè
ôîíäó êåðóº òàê çâàíà êîìïàí³ÿ
ç óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè (ÊÓÀ),

ÿêà ïðàãíå çàáåçïå÷èòè ìàêñè-
ìàëüí³ ïðèáóòêè ³íâåñòîð³â. Îñ-
íîâíèìè º òðè âèäè ôîíä³â: â³ä-
êðèò³, êîëè ³íâåñòîð ìàº ìîæëè-
â³ñòü êóïèòè òà ïðîäàòè ñâ³é ïàé
ó áóäü-ÿêèé ðîáî÷èé äåíü; ³íòåð-
âàëüí³, êîëè ïàé âèêóïîâóþòü ÷è
ïðîäàþòü ó âèçíà÷åíèé òåðì³í,
àëå íå ð³äøå, í³æ ðàç íà ð³ê; é çà-
êðèò³, ÿêèìè ïåðåäáà÷åíî, ùî
ãðîø³ ìîæíà çàáðàòè ò³ëüêè ïî
çàê³í÷åííþ ñòðîêó ä³¿ ôîíäó. Îñ-
ê³ëüêè, çã³äíî ³ç ïðîô³ëüíèì çà-
êîíîì, ³íâåñòôîíäàì, íà â³äì³íó
â³ä áàíê³â, çàáîðîíåíî îá³öÿòè
âèçíà÷åíèé ð³âåíü ïðèáóòêîâî-
ñò³, âñÿ çàçíà÷åíà ó ðåêëàìàõ ³í-
ôîðìàö³ÿ â³äîáðàæàº ëèøå ïðè-
áóòêè çà ïåâíèé ìèíóëèé ïåð³îä
³ í³÷îãî íå ãàðàíòóº. Öüîãî æ ðî-
êó, íà â³äì³íó â³ä ïîïåðåäí³õ, 
Ï²Ôè çäàòí³ çàâäàâàòè çáèòê³â.
Öå òîðêíóëîñÿ âêëàäíèê³â â³ä-
êðèòèõ, à îñîáëèâî — ³íòåðâàëü-
íèõ ôîíä³â. Çà äàíèìè Invest-
funds, çáèòêè çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ
2008 ðîêó ñÿãàëè 30 â³äñîòê³â. Ó
çàêðèòèõ æå ôîíäàõ çáåðåãëèñÿ
ãðîø³ âêëàäíèê³â â³ä ³íôëÿö³¿,
íàâ³òü çðîñëè íà 10 — 15 â³äñîò-
ê³â. Íèí³ æ ÿêðàç çàê³í÷óºòüñÿ
çàòèøøÿ íà ôîíäîâèõ ðèíêàõ ³
ðîçïî÷èíàºòüñÿ òðàäèö³éíèé äëÿ
îñåí³ ïåð³îä àêòèâíîñò³, òîæ îõî-
÷èì çàðîáèòè ÿêðàç ÷àñ âêëàäàòè
ãðîø³.

“Ñóäÿ÷è ç òîãî, ñê³ëüêè íà ñüî-
ãîäí³ ãðîøåé ó ôîíäàõ (2,5 — 4
ìëðä ãðèâåíü íà êâ³òåíü ïîòî÷-
íîãî ðîêó, — “Õðåùàòèê”), ïîêè
ùî íåáàãàòî ëþäåé ìàþòü ñòîñó-
íîê äî íèõ. Íàñåëåííÿ íàäàº ïå-
ðåâàãó äåïîçèòàì ó áàíêàõ. Êð³ì
òîãî, â Êèºâ³ ìè áà÷èìî çíà÷íó
ê³ëüê³ñòü ðàíòüº, òîáòî òèõ, õòî
îòðèìóº ïàñèâíèé çàðîá³òîê ç³
çäàâàííÿ íåðóõîìîñò³ â îðåí-
äó”,— çàçíà÷èâ ãåíåðàëüíèé äè-
ðåêòîð êîìïàí³¿ ç óïðàâë³ííÿ àê-
òèâàìè PIO Global Àíäð³é Ðàä-
÷åíêî. Çà éîãî ñëîâàìè, íà ñüî-
ãîäí³ íåìàº êóëüòóðè âêëàä³â ³
ìàëî õòî çíàº, ÿê ïðàöþþòü ôîí-
äè. Çà ðåçóëüòàòàìè ñïåö³àëüíèõ
îñâ³òí³õ ñåì³íàð³â, ó ³íâåñòôîí-
äè âêëàäàþòü ìàéæå 20 â³äñîòê³â
êèÿí òà 6 â³äñîòê³â ó ðåã³îíàõ. Ãî-
ëîâà ïðàâë³ííÿ êîìïàí³¿
“ÓêðÑèá Åñòåò Ìåíåäæìåíò”
Ìàêñèì Êóïð³í ñòâåðäæóº, ùî
ëèøå äî ñòà òèñÿ÷ êèÿí êîðèñ-
òóþòüñÿ ïîñëóãàìè ³íâåñòôîíä³â.
Íàòîì³ñòü, çà ñëîâàìè Îëåêñ³ÿ
Êîçèðåâà, çàðàç ôàêòè÷íå âñå ä³º-
çäàòíå íàñåëåííÿ Êèºâà ìàº áàí-
ê³âñüêèé äåïîçèò ÷è áàíê³âñüêèé
ðàõóíîê â òîìó ÷è ³íøîìó âèãëÿ-
ä³. “Êëàñè÷í³ äåïîçèòè íà ð³çí³
òåðì³íè, ïîòî÷í³ äåïîçèòè òà ðà-
õóíêè ô³çè÷íèõ îñ³á, ïåíñ³éí³ ðà-
õóíêè, ïëàñòèêîâ³ êàðòêè — âñå
öå ôàêòè÷íî ð³çí³ âèäè äåïîçèò-
íèõ àáî ïîòî÷íèõ ðàõóíê³â ãðî-
ìàäÿí”,— êàæå â³í. ²íâåñòôîíäè
äîñèòü äîñòóïí³, âñå çàëåæèòü â³ä
ì³í³ìàëüíî¿ âàðòîñò³ îäíîãî ñåð-
òèô³êàòó, ÿêà â ñåðåäíüîìó ñòà-
íîâèòü 1000 ãðèâåíü. À âò³ì, çà
ñëîâàìè Àíäð³ÿ Ðàä÷åíêà, â

Óêðà¿í³ ³íâåñòîðè çâåðòàþòüñÿ äî
ôîíä³â, ìàþòü äî $5 òèñ.

Нер хоме майно
для любителів
нестабільності

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”
ïðåçèäåíò Ñîþçó ñïåö³àë³ñò³â ç
íåðóõîìîñò³ Óêðà¿íè Àíàòîë³é
Ðóáàíîâ, âêëàäàííÿ êîøò³â ó íå-
ðóõîì³ñòü íàéáëèæ÷èì ÷àñîì áó-
äå ïîâ’ÿçàíå ç íèçêîþ ðèçèê³â:
“Ñèòóàö³ÿ íà ðèíêó íåðóõîìîñò³
íå ñïðèÿòèìå ³íâåñòóâàííþ, îñ-
ê³ëüêè íàðàç³ ðèíîê ïåðåãð³òèé,
³ éîãî ñòàá³ë³çàö³ÿ â³äáóäåòüñÿ íå
ðàí³øå îñåí³ 2009 ðîêó”. Çà ñëî-
âàìè åêñïåðòà, äî îñåí³ 2009-ãî
â ñåðåäíüîìó ö³íè íà æèòëî åêî-
íîì-êëàñó âïàäóòü íà 35 â³äñîò-
ê³â, á³çíåñ-êëàñó — íà 15. Êð³ì
òîãî, íà éîãî äóìêó, âîíè ìîæóòü
çíèæóâàòèñÿ ³ ÷åðåç êîëèâàííÿ
âàëþòíèõ êóðñ³â òà çíà÷íå ïàä³í-
íÿ îáñÿã³â ïðîäàæó æèòëà. Åêñ-
ïåðò ââàæàº, ùî çíèæåííÿ ö³í íà
íåðóõîì³ñòü ïîâ’ÿçàíå ç³ çìåí-
øåííÿì êóï³âåëüíî¿ ñïðîìîæíî-
ñò³ ãðîìàäÿí — áàíêè óñêëàäíè-
ëè óìîâè îòðèìàííÿ ³ïîòåêè, à
çàìîæíèõ ãðîìàäÿí, ÿê³ ìîæóòü
êóïèòè êâàðòèðè çà òàêèìè ö³íà-
ìè, ëèøå 1 â³äñîòîê. Òàêèì ÷è-
íîì, ÷åðåç êðèçó íà ðèíêó íåðó-
õîìîñò³ îáñÿãè êóï³âë³ æèòëà âïà-
ëè, çà ð³çíèìè äàíèìè, â³ä 30 äî
50 â³äñîòê³â. Öå ñâîºþ ÷åðãîþ
çìóøóº âëàñíèê³â îñåëü çíèæó-
âàòè ö³íè.

Ï³äòðèìóº ñâîãî êîëåãó ³ äè-
ðåêòîð ñòîëè÷íî¿ àãåíö³¿ íåðóõî-
ìîñò³ “Äæóë³ÿ” Þë³ÿ Áóêðåºâà,
ÿêà ââàæàº, ùî íà òë³ ñòàãíàö³¿
ðèíêó íåðóõîìîñò³ íàðàç³ ïåð-
ñïåêòèâíèì º ñåãìåíò çàì³ñüêî¿
íåðóõîìîñò³ òà ðèíêó çåìë³.
“Á³ëüø³ñòü àãåíòñòâ íåðóõîìîñò³
çìåíøèëè ê³ëüê³ñòü óãîä ç êóï³â-
ë³-ïðîäàæó æèòëà â ñòîëèö³ òà íà-
ðàç³ ñêîíöåíòðóâàëè óâàãó íà
ïðèì³ñüê³é íåðóõîìîñò³ é ðèíêó
çåìë³ â Êè¿âñüê³é îáëàñò³. Ç ïî-
÷àòêó ðîêó ö³íè íà ïðèì³ñüê³ áó-

äèíêè òà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çðîñ-
ëè â ñåðåäíüîìó íà 25 — 30 â³ä-
ñîòê³â, à â îêðåìèõ âèïàäêàõ —
äî 50. Àíàëîã³÷í³ òåíäåíö³¿ ñïîñ-
òåð³ãàòèìóòüñÿ ³ íàñòóïíîãî ðîêó.
Î÷³êóºòüñÿ äèíàì³êà çðîñòàííÿ
ö³í íà çàì³ñüêó íåðóõîì³ñòü òà
çåìëþ â ìåæàõ 20 â³äñîòê³â. Öå
ïîÿñíþºòüñÿ âåëèêèì ïîïèòîì,
ïîâ’ÿçàíèì ç ïîì³ðíî íèçüêèìè
ö³íàìè òà áåçïðîáëåìíèì îòðè-
ìàííÿì êðåäèò³â ó áàíêàõ (ïîð³â-
íÿíî ç ³ïîòåêîþ, êðåäèòè íà çåì-
ëþ òà çàì³ñüê³ áóäèíêè äîñòóïí³-
ø³). Íàéáëèæ÷èìè ðîêàìè öåé
ñåãìåíò ðèíêó ðîçâèâàòèìåòüñÿ,
òîìó ³íâåñòóâàííÿ â íüîãî º ÷è íå
ºäèíèì ïåðñïåêòèâíèì íàïðÿì-
êîì ñåðåä óñ³õ ìîæëèâèõ íà ðèí-
êó íåðóõîìîñò³ êðà¿íè”,— ñêàçà-
ëà “Õðåùàòèêó” Þë³ÿ Áóêðåºâà.
Íà äóìêó ïàí³ Áóêðåºâî¿, ì³ñüê³
îêîëèö³ äèíàì³÷íî ðîçâèâàòè-
ìóòüñÿ íàéáëèæ÷èìè ðîêàìè çà
àíàëîã³ºþ ç âåëèêèìè ì³ñòàìè
ªâðîïè é ñâ³òó. Òîìó ³íâåñòèö³¿
â çàì³ñüêó íåðóõîì³ñòü, áåçóìîâ-
íî, ñåáå îêóïëÿòü óæå ÷åðåç ê³ëü-
êà ðîê³â.

Золоті ори
для онсерваторів

Ïîïðè êîëèâàííÿ ö³íè íà äî-
ðîãîö³íí³ ìåòàëè íà ñâ³òîâèõ âà-
ëþòíèõ ðèíêàõ, â³ò÷èçíÿí³ ô³-
íàíñèñòè î÷³êóþòü çäîðîæ÷àííÿ
¿õ óæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì. Çà
ñëîâàìè àíàë³òèê³â, äî ê³íöÿ ïî-
òî÷íîãî ðîêó ö³íà íà çîëîòî ìî-
æå ñÿãíóòè â³äì³òêè â $ 1100 çà
óíö³þ. Íàðàç³ óíö³ÿ öüîãî ìåòà-
ëó êîøòóº $ 920. Ç ïî÷àòêó ðîêó
çîëîòî íà ñâ³òîâèõ ô³íàíñîâèõ
ðèíêàõ ïîäîðîæ÷àëî âæå íà 12
â³äñîòê³â. Çà íàéñêðîìí³øèìè
ïðîãíîçàìè áàíê³ð³â, çàãàëüí³ îá-
ñÿãè ïðîäàæó ìîíåò ³ç äîðîãîö³í-
íèõ ìåòàë³â ó äðóãîìó ï³âð³÷÷³ ïî-
òî÷íîãî ðîêó ìàþòü âèðîñòè íà
50 — 60 â³äñîòê³â. Öå, íà äóìêó
çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ
áàíêó “Ô³íàíñè òà êðåäèò” ²ãî-
ðÿ Ëüâîâà, ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî

çîëîòî çà îñòàíí³ ÷îòèðè ðîêè
ïîäîðîæ÷àëî â ñåðåäíüîìó âòðè-
÷³. “Æîäíà âàëþòà ñâ³òó íå äî-
ðîæ÷àëà çà öåé ÷àñ íà ñò³ëüêè”,—
íàãîëîñèâ áàíê³ð. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, ùå ê³ëüêà ðîê³â òîìó ïèòîìà
âàãà çëèâê³â ó çàãàëüíèõ îá’ºìàõ
ïðîäàæó áàíê³âñüêèõ ìåòàë³â ñòà-
íîâèëà 80 â³äñîòê³â, õî÷à íà ìî-
íåòè ïðèïàäàëî ëèøå 20 â³äñîò-
ê³â. Íàðàç³ æ öå ñï³ââ³äíîøåííÿ
çì³íèëîñÿ íà êîðèñòü ìîíåò: 60
â³äñîòê³â — çëèâêè, 40 — ìîíå-
òè.

À âò³ì, ïåðñïåêòèâí³øèì âè-
äîì ³íâåñòóâàííÿ (äî 50 â³äñîò-
ê³â), àí³æ êóï³âëÿ ìîíåò òà çëèâ-
ê³â, íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ìàþòü
ñòàòè òàê çâàí³ ³íâåñòèö³éí³ ìî-
íåòè. ßê ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòè-
êó” ïåðøèé â³öå-ïðåçèäåíò áàí-
êó “Íàäðà” Îëåíà Ëîãîøíÿê
(éîãî ÷àñòêà íà ðèíêó äîðîãîö³í-
íèõ ìåòàë³â ñòàíîâèòü 42 â³äñîò-
êè), íàðàç³ íà ô³íàíñîâîìó ðèí-
êó êðà¿íè ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çá³ëü-
øåííÿ îáñÿã³â âêëàä³â ó äåïîçè-
òè äîðîãîö³ííèõ ìåòàë³â: “Ó
þðèäè÷íèõ îñ³á ïîïèò íà äåïî-
çèòè â çîëîò³ âèð³ñ íà 49 â³äñîò-
ê³â, ó ô³çè÷íèõ — íà 44. Îá’ºìè
æ ãðîøîâèõ äåïîçèò³â ç ïî÷àòêó
ðîêó çá³ëüøèëèñÿ ëèøå íà 14,8
â³äñîòêà”. Íà äóìêó çàñòóïíèêà
äèðåêòîðà ²íñòèòóòó ô³íàíñîâèõ
òà ñïîæèâ÷èõ ðèíê³â ²ãîðÿ Ìó-
ñ³ºíêà, ðîçì³ùåííÿ â áàíêó çî-
ëîòà íà äåïîçèòíîìó ðàõóíêó,
îêð³ì ïðèáóòêó â³ä çðîñòàííÿ ö³-
íè íà áëàãîðîäíèé ìåòàë, ìîæ-
íà îòðèìàòè 1- 2,25 â³äñîòêà â³ä
âàðòîñò³ çëèâêà. “Âêëàäàííÿ
êîøò³â íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê ó
çîëîòî íå ò³ëüêè ìîæå çàñòðàõó-
âàòè â³ä ³íôëÿö³¿ òà ô³íàíñîâèõ
êðèç (çîëîòî òî÷íî íå çíåö³íþ-
âàòèìåòüñÿ, íàâïàêè, éîãî âàð-
ò³ñòü çðîñòàòèìå â ìåæàõ 15 — 20
â³äñîòê³â ùîðîêó), à é ïðèíåñòè
çíà÷í³ äèâ³äåíäè â ðàç³ âèíèê-
íåííÿ ôîðñ-ìàæîðíèõ îáñòàâèí.
Òàêèõ, íàïðèêëàä, ÿê ïîâ³íü ó
Çàõ³äí³é Óêðà¿í³. Éîãî êóðñ ìî-
æå ð³çêî çðîñòè”,— êàæå ²ãîð
Ìóñ³ºíêî

Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ, 
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Незабаром на фінансових рин ах відб деться тради-
ційне для осені пожвавлення. "Хрещати " з'яс вав, я
бере ти вільні ошти від інфляції і навіть отримати
додат овий, та званий пасивний заробіто . З'яс вало-
ся, що золото та доро оцінні метали знов наб вають
а т альності, а інвестиційні фонди й нер хомість — ри-
зи овані се менти інвестиційно о рин . Депозити ж
демонстр ють стабільність, попри оливання рс та
інфляцію.
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“Äèíàìî” äâ³÷³ ïîñòàâèëî 
íà êîë³íà “íàðîäíó êîìàíäó”
Ó Ë³ç³ ÷åìï³îí³â íà êè¿âñüêèé êëóá ÷åêàòèìóòü 
çîâñ³ì ³íø³ ñóïåðíèêè
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Після то о, я мос ов-
сь ий "Спарта " першо-
м матчі третьо о валіфі-
аційно о ра нд вдома
пост пився з рах н ом
1:4 і втратив оловно о
тренера Станіслава Чер-
чесова, я о о відправили
відстав , шанси "чер-

воно-білих" на вихід до
основної сіт и прирівню-
вали до н ля. Добре це
роз мів і ви он ючий обо-
в'яз и ерманича оманди
І ор Ледяхов, я ий, що-
правда, на прес- онфе-
ренції за день до ри по-
обіцяв, що йо о підопічні
нама атим ться віді рати
цей солідний анди ап.
Знала б зір а "Спарта а"
90-х ро ів, що че ає на
йо о підопічних столиці
У раїни, напевно, не за-
идав словами, я і, іна -
ше, ніж бравада не на-
звеш.

Ïðè¿çä äî Êèºâà ìîñêîâñüêî-
ãî “Ñïàðòàêà” íå ì³ã âèêëèêà-
òè âåëèêó çàö³êàâëåí³ñòü êè¿â-
ñüêèõ ïðèõèëüíèê³â ôóòáîëó.
ßêáè öÿ ãðà â³äáóâàëàñÿ íà
ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé”, äóìàºòü-
ñÿ, òèñÿ÷ ñ³ìäåñÿò âáîë³âàëüíè-
ê³â âîíà ç³áðàëà á. Àëå ãîëîâíà
ñïîðòèâíà àðåíà Óêðà¿íè íèí³
çíàõîäèòüñÿ íà ðåêîíñòðóêö³¿,
òîìó ñóïåðíèêè âèìóøåí³ áóëè
ãðàòè íà â³ñ³ìíàäöÿòèòèñÿ÷íîìó
ñòàä³îí³ “Äèíàìî” ³ì. Â. Ëîáà-
íîâñüêîãî. Ùå é êåð³âíèöòâî
êè¿âñüêîãî êëóáó âèð³øèëî ïðî-
âåñòè øèðîêîìàñøòàáíó àêö³þ
áîðîòüáè ç³ ñïåêóëÿíòàìè êâèò-
êàìè, çðîáèâøè ïðîõ³ä çà çà-
íàäòî âåëèêó äëÿ ïåðåñ³÷íîãî
âáîë³âàëüíèêà ñóìó — â³ä 150
äî 400 ãðèâåíü. ßê ðåçóëüòàò,
òðèáóíè õî÷ ³ áóëè çàïîâíåí³,
àëå î÷³êóâàíîãî àíøëàãó íà ãð³,
ïðî ÿêó 14 ðîê³â ìð³ÿëè ïðè-
õèëüíèêè, â ïåðøó ÷åðãó, “Äè-
íàìî”, ç³áðàòè íå âäàëîñÿ.

Ïðî íåïðîñò³ âçàºìîâ³äíîñè-
íè ì³æ ôàíàòàìè “Äèíàìî” ³
“Ñïàðòàêà” â ñîþçí³ ÷àñè ìîæ-
íà ñêëàäàòè ëåãåíäè. Âîäè ç òî-
ãî ÷àñó çá³ãëî áàãàòî, àëå, ñóäÿ-
÷è ç óñüîãî, êåð³âíèöòâî ñòîëè÷-

íî¿ ì³ë³ö³¿ âèð³øèëî ïåðåñòðà-
õóâàòèñü. Äàâíî íå äîâîäèëîñÿ
áà÷èòè ñò³ëüêè ïðàâîîõîðîíö³â
íà ôóòáîëüíîìó ïîºäèíêó. À ÿê
âîíè îõîðîíÿëè òðè ñåêòîðè ç
ìîñêâè÷àìè, òðåáà áóëî ñïîñòå-
ð³ãàòè íà âëàñí³ î÷³. Òà é ïðîñ-
òî ïîòðàïèòè íà òðèáóíè â öåé
âå÷³ð ÷åðåç ïðè¿çä Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè Â³êòîðà Þùåíêà áóëî
íåïðîñòî — ï’ÿòü êîðäîí³â ì³-
ë³ö³¿, îáøóê ç í³ã äî ãîëîâè ³ ëè-
øå ï³ñëÿ öüîãî ìîæíà áóëî ïî-
òðàïèòè íà ôóòáîë. Äî ñëîâà, ÿê
íå îáåð³ãàëè íàø³ “ëþäè â ïî-
ãîíàõ” ïðè¿æäæèõ ôàíàò³â, áåç
ñóòè÷îê íå îá³éøëîñÿ, à îäíî-
ìó ç ìîñêâè÷³â íàâ³òü ðîçáèëè
ãîëîâó.

Óñ³ íàä³¿ “íàðîäíî¿ êîìàíäè”
â³ä³ãðàòèñü çà ïîðàçêó â ïåðøî-
ìó ìàò÷³ ³ ïðîäîâæèòè áîðîòüáó
â Ë³ç³ ÷åìï³îí³â áóëî çâåäåíî
íàí³âåöü óæå íà ïî÷àòêó ìàò÷ó,
êîëè Àë³ºâ äàëüí³ì óäàðîì ïå-
ðåãðàâ Ïëåò³êîñó. Êîëè æ Áàí-
ãóðà â ñåðåäèí³ ïåðøîãî òàéìó
ìàéñòåðíèì óäàðîì ó êóò âîð³ò
çàáèâ äðóãèé ãîë, ñòàëî ÿñíî —
ïåðåìîãè â öåé âå÷³ð “Äèíàìî”
íå â³ääàñòü. Áóëî âèäíî, ùî êè-
¿âñüêèé êëóá äóæå ñåðéîçíî íà-

ëàøòóâàâñÿ íà ãðó, íà â³äì³íó
â³ä ñóïåðíèê³â, ó ÿêèõ íà ïîë³
ìàéæå í³÷îãî íå âèõîäèëî. ßê
ðåçóëüòàò: ùå äâà ì’ÿ÷³ Ì³ëåâ-
ñüêîãî ó äðóãîìó òàéì³ (îñòàí-
í³é — ïðîñòî ìàëåíüêèé øå-
äåâð), íà ùî ãîñò³ ñïðîìîãëèñÿ
â³äïîâ³ñòè ëèøå ãîëîì Äçþáè,
ï³ñëÿ òðàäèö³éíî¿, ïîçèö³éíî¿
ïîìèëêè Ä³àêàòå, ³ íà òàáëî âèñ-
â³÷óºòüñÿ òîé ñàìèé ðàõóíîê,
ÿêèé áóâ äâà òèæí³ ïîòîìó â
ñïîðòêîìïëåêñ³ “Ëóæíèêè” —
4:1 íà êîðèñòü “Äèíàìî”.

Óïåâíåí³ ïåðåìîãè “Äèíàìî”
íàä äàâí³ì ñóïåðíèêîì äîäàþòü
îïòèì³çìó ïåðåä ìàò÷àìè ãðóïî-
âîãî òóðí³ðó Ë³ãè ÷åìï³îí³â, àëå
ïî÷èâàòè íà ëàâðàõ çàðàíî. Òðåáà
â³äçíà÷èòè — ïðîòè êèÿí íà ïîëå
âèõîäèëà êîìàíäà, ÿêà ïåðåæèâàº
êðèçó, ³ òîìó äàòè á³é äðóæèí³
Þð³ÿ Ñüîì³íà ¿é áóëî íå ï³ä ñèëó.
Â Ë³ç³ ÷åìï³îí³â íà “Äèíàìî” ÷å-
êàòèìóòü çîâñ³ì ³íø³ ñóïåðíèêè,
ï³ñëÿ ìàò÷³â ³ç ÿêèìè ìè ³ ïîáà-
÷èìî ñïðàâæíº îáëè÷÷ÿ ñòîëè÷íî¿
êîìàíäè íà ºâðîïåéñüê³é àðåí³

Äîíåöüêèé
“Øàõòàð”
ï³äòðèìàâ
ïî÷èí 
êè¿âñüêîãî
“Äèíàìî”
Óêðà¿íà ï³äíÿëàñÿ
íà äåñÿòå ì³ñöå 
â òàáëèö³ 
êîåô³ö³ºíò³â
ÓªÔÀ
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ,
“Õðåùàòèê”

У той момент, оли Київ
свят вав вихід "Динамо"
до р пово о ра нд Лі и
чемпіонів, донець ом
"Шахтареві" ще треба б -
ло зі рати др ий тайм
матч -відповіді проти хор-
ватсь их одно л бни ів
представни ів столиці
У раїни.

Íàñòð³é ó äîíå÷÷àí íà òîé ÷àñ
áóâ ÷óäîâèé — “Øàõòàð” âèãðà-
âàâ ç ðàõóíêîì 1:0, ùî ï³ñëÿ äî-
ìàøíüî¿ ïåðåìîãè — 2:0 — äà-
âàëî ÷óäîâ³ øàíñè íà ïðîäîâ-
æåííÿ áîðîòüáè ó íàéïðåñòèæ-
í³øîìó êëóáíîìó ºâðîïåéñüêî-
ìó òóðí³ð³. Ùîïðàâäà, ï³ñëÿ ïå-
ðåðâè Áàëàáàíîâ³ çàâäÿêè ÷óäî-
âîìó óäàðó ç³ øòðàôíîãî âäàëî-
ñÿ ðàõóíîê çð³âíÿòè, àëå íà á³ëü-
øå ãîñïîäàð³â íå âèñòà÷èëî.
Íàâïàêè, äóáëü áðàçèëüñüêèõ
äîíå÷÷àí — Áðàíäàî òà Â³ëë³-
àíà — äàâ çìîãó ãîñòÿì ñâÿòêó-
âàòè çàñëóæåíó ïåðåìîãó é ïî-
âåðíóòèñÿ äîäîìó â äîáðîìó ãó-
ìîð³.

Îáèäâà óêðà¿íñüê³ êëóáè íå
ò³ëüêè âèãðàëè âñ³ ÷îòèðè ïî-
ºäèíêè òðåòüîãî â³äá³ðêîâîãî ðà-
óíäó Ë³ãè ÷åìï³îí³â, à é ïîòðà-
ïèëè â ãðóïîâèé òóðí³ð çìàãàíü,
âí³ñøè òèì ñàìèì äîäàòêîâèõ
ø³ñòü áàë³â ó ñêàðáíè÷êó Óêðà-
¿íè â òàáëèö³ êîåô³ö³ºíò³â ÓªÔÀ.
Òàêèì ÷èíîì, Óêðà¿íà ï³äíÿëàñÿ
íà 10-òå ì³ñöå â (28,350 áàëà), âè-
ïåðåäèâøè Øîòëàíä³þ, ÿêà äî
òîãî æ ñêîòèëàñÿ íà 12-òó ïîçè-
ö³þ (26,875), ïîñòóïèâøèñü 11-þ
(27,225) Òóðå÷÷èí³.

Ñåðåä ³íøèõ ïàð â³äçíà÷èìî
ïðèºìíó ïåðåìîãó çà ñóìîþ äâîõ
ìàò÷³â íàøèõ ñóñ³ä³â-á³ëîðóñ³â ç
ÁÀÒÅ íàä áîëãàðñüêèì “Ëåâñê³”,
à òàêîæ ñåíñàö³éíèé âèõ³ä äî ãðó-
ïîâîãî òóðí³ðó ê³ïðñüêîãî “Àíîð-
òîñèñà”, ÿêèé âèÿâèâñÿ ñèëüí³-
øèì çà àâòîðèòåòíèé ãðåöüêèé
“Îë³ìï³àêîñ”.

Ë³ãà ÷åìï³îí³â. Òðåò³é â³äá³ðêî-
âèé ðàóíä. Ìàò÷³-â³äïîâ³ä³

“Äèíàìî” (Çàãðåá, Õîðâàò³ÿ) —
“Øàõòàð” (Äîíåöüê, Óêðà¿íà) —
1:3 (0:1)

Ñóääÿ — Ìàéêë Ðàéë³ (Àíãë³ÿ).
27 ñåðïíÿ. Çàãðåá. Ñòàä³îí

“Ìàêñèì³ð”. 20 000 ãëÿäà÷³â.
Ãîëè: 0:1 — Ëó³ñ Àäð³àíî (42),

1:1 — Áàëàáàí (57), 1:2 — Áðàí-
äàî (59), 1:3 — Â³ëëüÿí (70).

“Øàõòàð”: Ï’ÿòîâ, Ñðíà, ×èã-
ðèíñüêèé, Êó÷åð, Øåâ÷óê,
Õþáøìàí (²ùåíêî, 71), Äóëÿé,
Â³ëëüÿí, Ôåðíàíä³íüî (Æàäñîí,
72), Áðàíäàî, Ëó³ñ Àäð³àíî (Ìî-
ðåííî, 61).

Ïîïåðåäæåííÿ: Áàëàáàí (20),
Õþáøìàí (25), Õðãîâ³÷ (40), ×à-
ãî (74).

Ïåðøèé ìàò÷ — 0:2 

І ор СУРКІС, президент иївсь о о “Динамо”:
— Після то о, я “Динамо” перемо ло “Спарта ” Мос ві з рах н-
ом 4:1, я в д ші зроз мів, що завдання виход в р повий т рнір Лі-
и чемпіонів пра тично ви онане. Команда довела, що на даний мо-
мент вона значно сильніша за сво о давньо о с перни а ще за часів
чемпіонат СРСР.
Команда зі рала для своїх болівальни ів, дя ючи за підтрим після
ожно о забито о ол . Вважаю, що сьо одні відб лася історична подія і не
потрібно применш вати її значення, оворячи, б цімто “Спарта ” б в по-
аній формі. Можливо, це ми б ли в д же хорошом стані, том мос вичів
роз ромили й першій рі, і матчі-відповіді. А ось спарта івсь і боліваль-
ни и цьо о, здається, не зроз міли, том нама алися образливими с ан-
д ваннями омпенс вати неспроможність своєї оманди на ф тбольном
полі.

Юрій СЬОМІН, оловний тренер иївсь о о “Динамо”:
— Перше завдання — вийти до р пово о т рнір Лі и чемпіонів —

ми ви онали. Причом д же радий том , я це зробили. Не боялися,
що Лі а від нас тече до останньої хвилини матч -відповіді, а двічі пе-

ремо ли “Спарта ” з вели им рах н ом, продемонстр вавши д же
висо ий рівень майстерності.
Жереб вання р пово о т рнір може принести різні рез льтати. С пер-

ни ом може б ти я хтось із рандів європейсь о о ф тбол , та і л б не та-
ий іменитий. На мою д м , що сильніші опоненти в Лізі чемпіонів, то ліп-
ше для підняття рівня ри й авторитет оманди.
У Лізі чемпіонів налаштов ватимемося на боротьб за ожне оч о. Грати
т рнірі за частю ращих європейсь их л бів — це вже д же вели а мо-

тивація, про що, впевнений, мені не потрібно б де оворити ф тболістам на-
шої оманди.

І ор ЛЕДЯХОВ, ви он вач обов’яз ів оловно о тренера мос ов-
сь о о “Спарта а”:
—Ми про рали матч за всіма статтями, без шансів на порят но , про що
расномовно свідчить рах но на табло. Далі на “Спарта ” очі ють матчі К б-
а УЄФА, в я их, певен, нам б де рати не ле ше, ніж проти “Динамо”. Го-
лов після поразо від иян посипати попелом не станемо. Час нас ще є,
от ватимемося до нових випроб вань і зробимо все можливе, щоб проби-
тися до р пово о т рнір др о о за силою європейсь о о б а.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

“Динамо” (Київ, У раїна) — “Спарта ” (Мос ва, Росія) — 4:1
(2:0)
27 серпня. Київ. Стадіон “Динамо” ім. Лобановсь о о. 16 500 ляда-

чів.
С ддя — Роберто Розетті (Італія).
“Динамо”: Бо ш, Бетао, Діа ате, Михали , Кадд рі, Юсс ф, В о-

євич, Нін ович (Гіоане, 72), Алієв (Морозю , 80), Мілевсь ий, Бан ра
(Кравець, 77).

“Спарта ”: Плеті оса, Шиш ін, Філіпен о, Ковач, Йіране (Дед ра, 62),
Іванов, Моцарт, Бистров, Майдана (Саєн о, 46), Баженов (Павлен о,
37), Дзюба.
Голи: Алієв (4), Бан ра (24), Дзюба (47), Мілевсь ий (49, 78).
Попередження: Кадд рі (7), Павлен о (45).
Перший матч — 4:1

Після ожно о забито о ола емоційне піднесення динамівців ся ало апо ею
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Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

Б дь-я е розвінч вання
міф — це, з я оїсь точ и
зор , та ож творення мі-
ф . Та би с азали хіба
що с епти и про льт р-
ний прое т під назвою
"Мазепа. Made in
Ukraine", ор анізований
ромадсь ою ор анізацією
"Не б дь байд жим!", що
має на меті ре онстр -
ювати образ ле ендарно-
о етьмана. Але іроніз -
вати в б дь-я ом разі —
зарано, ос іль и за спра-
в , схоже, взялися сер-
йозно.

Ñàìà íàçâà ïðîåêòó âèäàºòüñÿ
òðîõè äèâíîþ. Ïðèíàéìí³ äðóãà ¿¿
ïîëîâèíà âïåðòî íàãàäóº ïðî ïðî-
ìèñëîâ³ òà ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè
óêðà¿íñüêîãî âèðîáíèêà, çðîáëå-
í³ ïåðåâàæíî äëÿ åêñïîðòó çà êîð-
äîí. Îäíàê çàâäàííÿ îðãàí³çàòî-
ðè ïåðåä ñîáîþ ïîñòàâèëè íàäòî
ñêëàäíå: ñïðîáà äåì³ôîëîã³çàö³¿
ïîñòàò³ ãåòüìàíà ²âàíà Ìàçåïè.
Òîáòî ïîâíå çàïåðå÷åííÿ çðó÷íî-
ãî îáðàçó “³óäè”, “çðàäíèêà”, â
òîìó ÷èñë³ é ðîìàíòè÷íîãî ãåðîÿ,
ÿêèì Ìàçåïà çîáðàæåíèé ó á³ëü-
øîñò³ ìèñòåöüêèõ òâîð³â. Íàòî-
ì³ñòü — ïîêàç éîãî òàêèì, ÿêèì
áóâ íàñïðàâä³. Çàâäàííÿ äëÿ íà-
øîãî ç âàìè ñó÷àñíèêà, êîòðîãî ç

Ìàçåïîþ ðîçä³ëÿº ìàéæå òðè ñòî-
ë³òòÿ, çãîäüòåñÿ, íå ç ïðîñòèõ.

À âò³ì, çà ñïðàâó âçÿëèñÿ ñåð-
éîçíî. Ñóäÿ÷è áîäàé ç òîãî, ùî
ðàçîì ³ç ïðåñ-ðåë³çîì æóðíàë³ñ-

òè íà ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ îòðèìà-
ëè ùå é êíèæêó ³ñòîðèêà Îëü-
ãè Êîâàëåâñüêî¿ îáñÿãîì ó 200
ñòîð³íîê ï³ä íàçâîþ “²âàí Ìà-
çåïà: ó çàïèòàííÿõ ³ â³äïîâ³äÿõ”.

Ïîïóëÿðíèé âèêëàä íå ïðèìåí-
øóº ¿¿ íàóêîâî¿ ö³ííîñò³, øâèä-
øå íàâïàêè, ÿê ³ íå ïîðîäæóº
ñóìí³âó â ³ñòèííîñò³ ³íôîðìà-
ö³¿. Ïðîåêòè, ñïðÿìîâàí³ íà ï³ä-

òðèìêó íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, ¿õ
ïîïóëÿðèçàö³þ, ì’ÿêî êàæó÷è,
ó íàñ íå÷àñò³. Äî ñëîâà, ïðåçåí-
òóâàòèìóòü “ìàçåïèíñüêèé”
ïðîåêò ³ â ³íøèõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè,
äî òîãî æ ïàí³ Êîâàëåâñüêà òà-
êîæ áóäå íà íèõ. Òîæ ìîæíà ëè-
øå ùèðî ïîðàä³òè çà íàøèõ íà-
óêîâö³â, ÿê³ òàêîæ ìàþòü øëÿ-
õè âèõîä³â ç³ ñâî¿õ Êàñòàë³é.

²ì³äæîâó ðîëü ç³ãðàâ íà ïðå-
çåíòàö³¿ Îëåã Ñêðèïêà. ßê â³äî-
ìî, àðòèñò â³äçíà÷èâñÿ âæå íå â
îäíîìó ìèñòåöüêîìó ïðîåêò³,
ùî àïåëþþòü ïåðåäîâñ³ì äî íà-
ö³îíàëüíî¿ ³ñòîð³¿. Â³í ó öüîìó
ïðîåêò³ â³äïîâ³äàòèìå çà ìóçè÷-
íó ÷àñòèíó. Çîêðåìà, ç íàãîäè
300-ð³÷÷ÿ Áàòóðèíñüêî¿ òðàãåä³¿
òà Ïîëòàâñüêî¿ êàòàñòðîôè 4
æîâòíÿ â Ïàëàö³ ñïîðòó â³äáó-
äåòüñÿ êîíöåðò, â ÿêîìó â³çüìóòü
ó÷àñòü ãóðòè “Âîïë³ Â³äîïëÿñî-
âà” ³ “Òàíîê íà ìàéäàí³ Êîí-
ãî”. Íà ïðîïîçèö³þ æóðíàë³ñò³â
ïðîâåñòè â Óêðà¿í³ ï³ñåííèé
êîíêóðñ ìàçåïèíñüêî¿ òåìàòèêè
Ñêðèïêà ïîêè ùî äèïëîìàòè÷-
íî ïðîìîâ÷àâ.

Íàðàç³ æ ó ðàìêàõ ïðîåêòó
ïðîâåäóòü ëèøå îäèí êîíêóðñ —
ë³òåðàòóðíèõ òâîð³â íà òåìó
“Õòî äëÿ ìåíå ²âàí Ìàçåïà?”.
Îð³ºíòîâàíèé â³í íà ó÷í³â ïî-
íàä äâîõ òèñÿ÷ óêðà¿íñüêèõ
øê³ë. Öå ðàçîì ³ç òèì ñâîºð³ä-
íèé ñòðàòåã³÷íèé æåñò, êîòðèé,
äî ñëîâà, äóæå äîáðå ïðîêîìåí-
òóâàâ ðåäàêòîð æóðíàëó “Óêðà-
¿íñüêèé òèæäåíü” Þð³é Ìàêà-
ðîâ: “Ìåí³ íå áàéäóæå, â êîãî
ãðàòèìóòüñÿ ìî¿ îíóêè”

Ó Êèºâ³ ñòàðòóâàâ êóëüòóðíèé ïðîåêò “Ìàçåïà. Made in Ukraine”

Ñó÷àñíèé ïîãëÿä íà ãåòüìàíà

Ìåëîäðàìà ïî-óêðà¿íñüêè
Äî êîì³÷íî¿ îïåðè “Çàïîðîæåöü çà Äóíàºì” 
Áåíþê ³ Õîñò³êîºâ äîäàëè ñåíòèìåíòàë³çìó
Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учасни ам театральної омпанії
"Беню і Хості оєв" спала на
д м ідея на основі опери Се-
мена Г ла а-Артемовсь о о "За-
порожець за Д наєм" зробити
драматичн вистав . А втім, ар-
динально відійти від першодже-
рела автори "Зад найця за поро-
ом", по азано о днями на сцені
столично о Театр російсь ої
драми імені Лесі У раїн и, се ж
та и не наважилися. До славно-
звісно о сюжет додали іль а
олізій, зробили с часне м зичне
аранж вання і назвали се це
м зично-драматичною фанта-
зією. У всьом іншом — це той
самий "Запорожець", лише сен-
тиментальніший.

ßêùî ïîä³¿ îïåðè çîñåðåäæåíî äîâêîëà
òîãî, ùî Cóëòàí ëèøå ïîáîþºòüñÿ íàïà-
äó êîçàê³â, ÿê³ âòåêëè çà Äóíàé ³ ïðîæè-
âàþòü íà éîãî òåðèòîð³¿, òî ó âèñòàâ³ öå
âæå ñòàëîñÿ. Îäí³ºþ ç öåíòðàëüíèõ ïîä³é
ñïåêòàêëþ º á³é êîçàê³â ³ç òóðêàìè. Îäíàê
ó öå ÷îìóñü íå â³ðèòüñÿ, íàäòî âæå òåàò-
ðàë³çîâàíî éîãî â³äòâîðåíî.

Ãåðî¿ âèñòàâè á³ëüøå íàãàäóþòü íå ³íäè-
â³äóàëüíîñòåé, à ïåâíèõ òèïàæ³â, ÿê³ êî÷ó-
þòü ³ç îäíîãî òâîðó äî ³íøîãî. Ñâàðëèâà
Îäàðêà ó âèêîíàíí³ Íàòàë³¿ Ñóìñüêî¿ — íå
ïðîñòî äðóæèíà Êàðàñÿ, à àðõåòèï óêðà¿í-
ñüêî¿ æ³íêè âçàãàë³, â³÷íî íåâäîâîëåíî¿, îä-
íàê ëþáëÿ÷î¿ ³ òóðáîòëèâî¿. Êîçàê Àíäð³é

(Òàðàñ Ïîñòíèêîâ) ³ ñèðîòà Îêñàíà (Äàðè-
íà Ìàìàé) áåçìåæíî çàêîõàí³ îäíå â îäíî-
ãî, à äðàìàòèçìó ¿õí³ì ïî÷óòòÿì äîäàº æèò-
òÿ íà ÷óæèí³. Áîãäàí Áåíþê ÿê “ñïðàâæ-
í³é” óêðà¿íåöü ï’º, ëåäàðþº, à, ïîòðàïèâ-
øè äî ïàíñüêîãî ïàëàöó, çàëèöÿºòüñÿ äî
ñïîêóñëèâèõ òóðêåíü. Íà ïðîòèâàãó êàíî-
í³÷íîìó îáðàçîâ³ Êàðàñÿ, ó Ñóëòàíà Àíàòî-
ë³ÿ Õîñò³êîºâà ç’ÿâëÿþòüñÿ íåçâè÷í³ ãàìëå-
ò³âñüê³ ðèñè: â³í âåäå ô³ëîñîôñüê³ ðîçìîâè,
ðîçì³ðêîâóþ÷è íàä â÷èíêîì êîçàê³â — óñå
æ òàêè îäèí ³ç íèõ óðÿòóâàâ â³ä çàãèáåë³ éî-
ãî âëàñíîãî ñèíà (íîâèé ïåðñîíàæ âèñòà-
âè). Îäíàê íàçèâàº êîçàê³â çðàäíèêàìè.

Òà öåíòðàëüíîþ êîë³ç³ºþ âèñòàâè ñòàº
âèÿâëåííÿ óêðà¿íñüêîãî ïîõîäæåííÿ Ìàõ-
ìóäà ²²: â³í — íàùàäîê íàøî¿ Ðîêñîëàíè,
ó ÿêî¿ áóëî áàãàòî ä³òåé â³ä ñóëòàíà. Ó ðîç-
ìîâ³ ç Êîçàêîì òóðîê çíåíàöüêà ïåðåõî-
äèòü íà óêðà¿íñüêó ìîâó é ï³äñï³âóº òàêè
íàøèõ ï³ñåíü.

Îòîæ ó ê³íö³ âèñòàâè ³ðîí³ÿ, ç ÿêîþ íà
ïî÷àòêó çìàëüîâóâàëè ïîä³¿, çì³íþºòüñÿ íà
áåçêîìïðîì³ñíèé ïàòð³îòèçì, êîòðèé ïðî-
êèäàºòüñÿ ó â³ëüíèõ â³ä ñóëòàíñüêîãî íà-
ãëÿäó êîçàê³â. ¯ì äîçâîëåíî ¿õàòè äîäîìó,
³ âîíè, ùàñëèâ³, âàíòàæàòü ñâî¿ ïîæèòêè
íà ÷îâåí òà, ñï³âàþ÷è, ïîâåðòàþòüñÿ íà
Áàòüê³âùèíó.

Ïîä³¿ íà ñöåí³ ðîçãîðòàþòüñÿ íà òë³ íå-
éìîâ³ðíî¿ êðàñè ïåéçàæ³â, ÿê³ ïðîåêòóþòü
íà ïðîçîðó çàâ³ñó (õóäîæíèê Àíäð³é Ðî-
ìàí÷åíêî). Ñåðåä òàêîãî çåìíîãî ðàþ ðîç-
ãîðòàºòüñÿ ñïðàâæíÿ ìåëîäðàìà. Àäæå âñþ
óâàãó ðåæèñåð, Àíàòîë³é Õîñò³êîºâ, çîñå-
ðåäèâ íå íà ðîçêðèòò³ çàäóìó òâîðó (â³í òóò
³ áåç òîãî çðîçóì³ëèé), à ïåðåäóñ³ì àêöåí-
òóâàâ íà òèïàæàõ âëàñíå ãîëîâíèõ ãåðî¿â.
Âîíè é íå ïðèõîâóþòü íà ñöåí³ ñâî¿õ ïî-
÷óòò³â, à ãðàþòü åôåêòíî, íå ñòðèìóþ÷è
åìîö³é

Ор анізатори прое т «Мазепа. Made in Ukraine» вирішили представити для с часності ле ендарно о етьмана та им,
я им він б в насправді

Бо дан Беню (Карась) і Наталія С мсь а (Одар а) не прихов ють на сцені своїх поч ттів — рають
ефе тно, сильно, емоційно
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Порядо��денний

1.��Про�змін	�місцезнаходження�Товариства.

2.��Про�Внесення�змін�до�Стат	т	�Товариства.

3.��Від�ли�ання�та�обрання�Голови�та�Членів�Правління

Товариства.

4.��Від�ли�ання�та�обрання�Голови�та�Членів�На�лядової

ради�Товариства.

5.��Від�ли�ання�та�обрання�Голови�та�Членів�Ревізійної

�омісії�Товариства.

6.��Про�передач	�ведення�реєстр	�власни�ів�іменних�цін-

них�паперів.

7.��Затвердження� 	мов� до�овор	� на� ведення� реєстр	

власни�ів�іменних�цінних�паперів�Товариства.

8.��Про�збільшення�стат	тно�о��апітал	�Товариства�шля-

хом�збільшення��іль�ості�а�цій� існ	ючої�номінальної

вартості�за�рах	но��додат�ових�внес�ів.

9.��Про�за�рите�(приватне)�розміщення�а�цій�та�затвер-

дження� прото�ол	� рішення� про� за�рите� (приватне)

розміщення�а�цій.

10.�Затвердження�перелі�	�інших�інвесторів,�серед�я�их

передбачено�розміщення�а�цій,� відповідно�до�я�их

прийнято�рішення�про�розміщення.

11.�Визначення� 	повноважено�о� ор�ан	� Товариства

(За�альні� збори� а�ціонерів,�Правління,�На�лядова

рада),�я�ом	�надаються�повноваження:

• затвердження�рез	льтатів�реалізації�а�ціонерами�сво�о

переважно�о� права� на� придбання� а�цій,� що

пропон	ються�до�розміщення;

• прийняття� рішення� про� достро�ове� за�інчення

за�рито�о�(приватно�о)�розміщення�а�цій�(	�разі,�я�що

запланований� обся�� а�цій� б	де� розміщено

достро�ово);

• затвердження� рез	льтатів� за�рито�о� (приватно�о)

розміщення�а�цій�та�звіт	�про�рез	льтати�за�рито�о

(приватно�о)�розміщення�а�цій.

12.�Визначення� вповноважених� осіб� 	повноважено�о

ор�ан	�Товариства,�я�им�надаються�повноваження:

• здійснювати�персональне�повідомлення�всіх�а�ціонерів

та� інших� інвесторів,� перелі�� я�их� затверджено

за�альними�зборами�а�ціонерів�товариства,�на�я�их

прийнято�рішення�про�збільшення�стат	тно�о��апітал	

та�за�рите�(приватне)�розміщення�а�цій,�про�прийняті

за�альними�зборами�а�ціонерів�товариства�рішення;

• отрим	вати�від�а�ціонерів�письмові�підтвердження

про�відмов	�від�ви�ористання�сво�о�переважно�о�права

на�придбання�а�цій,�відповідно�до�я�их�прийняте�рішення

про�розміщення�(	�разі,�я�що�це�передбачено�	мовами

розміщення�а�цій);

• проводити� дії� щодо� забезпечення� реалізації

а�ціонерами� сво�о� переважно�о� права� на� придбання

а�цій,� відповідно� до� я�их� прийнято� рішення� про

розміщення.

Відомості�щодо�збільшення�стат�тно�о��апітал�

Товариства:

а) мотиви,�спосіб�та�мінімальний�розмір�збільшення

стат�тно�о��апітал�:

• стат	тний��апітал�Товариства�збільш	ється�з�метою

модернізації�та�придбання�основних�засобів,�а�та�ож�для

поповнення�обі�ових��оштів�Товариства;

• стат	тний��апітал�Товариства�план	ється�збільшити

шляхом�збільшення��іль�ості�а�цій�існ	ючої�номінальної

вартості� 	� ви�ляді� за�рито�о� (приватно�о)� розміщення

а�цій�Товариства;

• мінімальний�розмір�збільшення�стат	тно�о��апітал	

становить�9814741,75��ривні.

б) прое�т� змін� до� стат�т�� а�ціонерно�о� товариства,

пов’язаних�із�збільшенням�стат�тно�о��апітал�:

5.1.�Стат	тний��апітал�Товариства��становить�10�392�079,50

�ривні���(десять��мільйонів��триста�дев’яносто�дві�тисячі

сімдесят�дев�’ять��ривень�п’ятдесят��опійо�).

5.2.�Стат	тний� �апітал� Товариства� поділений� на�

41�568�318�(соро��один�мільйон�п’ятсот�шістдесят

вісім� тисяч� триста� вісімнадцять)� простих� іменних

а�цій� номінальною� вартістю� 0,25� �ривні� (двадцять�

п’ять��опійо�)��ожна.

в) дані�про��іль�ість�а�цій,�що�вип�с�аються�додат�ово,

та�їх�за�альн��вартість:

• додат�ово�план	ється�вип	стити�39�258�967�простих

іменних� а�цій� Товариства� номінальною� вартістю� 0,25

�ривні��ожна;

• за�альна� вартість� а�цій� Товариства,�що� вип	с�а-

ються�додат�ово,�становить�9�814�741,75��ривні.

�) відомості�про�нов��номінальн��вартість�а�цій:

Збільшення� стат	тно�о� �апітал	� Товариства

здійснюється� шляхом� збільшення� �іль�ості� а�цій

Товариства� існ	ючої� номінальної� вартості� -� 0,25� �рн.

(двадцять�п’ять��опійо�).

д) права�а�ціонерів�при�додат�овом��вип�с���а�цій:

А�ціонери�Товариства�мають�рівне�переважне�право

на� придбання� а�цій,� що� вип	с�аються� додат�ово,� 	

�іль�ості,�пропорційній�їх�частці�	�стат	тном	��апіталі�на

дат	� почат�	� першо�о� етап	� за�рито�о� (приватно�о)

розміщення� а�цій;� а�ціонери� Товариства�мають� інші

права,�що�передбачені�за�онодавством�У�раїни,�Стат	том

Товариства�та�	мовами�вип	с�	�а�цій.

е)� дата� почат��� і� за�інчення� підпис�и� на� а�ції,�що

додат�ово�вип�с�аються:

Підпис�а�на�а�ції�не�проводиться.

За�рите�(приватне)�розміщення�а�цій�Товариства

б�де�здійснюватися���два�етапи:

• 1-й�етап�—�реалізація�а�ціонерами�сво�о�переваж-

но�о�права�на�придбання�а�цій,�відповідно�до�я�их�прий-

нято�рішення�про�розміщення,�	�стро�и�та�поряд�	,�пе-

редбачені�в�рішенні�про�розміщення�а�цій�(за�рите�роз-

міщення�а�цій�серед�а�ціонерів�товариства,�я�і�реалізо-

в	ють�своє�переважене�право�на�придбання�а�цій,���що

вип	с�аються�додат�ово).

• 2-й�етап�—�за�рите�(приватне)�розміщення�а�цій�се-

ред�інших�інвесторів,�перелі��я�их�затверджено�за�аль-

ними�зборами�а�ціонерів�товариства,�та�існ	ючих�а�ці-

онерів�	��іль�ості,�що�перевищ	є��іль�ість�а�цій,��на�я�	

а�ціонер�реаліз	вав�своє�переважне�право.

є)� порядо�� відш�од�вання� власни�ам� а�цій� збит�ів,

пов’язаних�зі�змінами�стат�тно�о��апітал�:

Збит�ів� власни�ам� а�цій� Товариства,� � пов’язаних� із

збільшенням�стат	тно�о��апітал	,�не�передбачається.

Реєстрація� 	часни�ів� зборів� проводиться� в� день

проведення�за�альних�зборів�за�місцем� їх�проведення

з�10.00�до�10.45.�При�собі�необхідно�мати�до�	мент,�що

посвідч	є� особ	� а�ціонера,� а� для� представни�ів� —

належним�чином�оформлен	�довіреність�на�право�	часті

	�зборах.

До��ва�и��ерівни�ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!
З�ідно� з� постановою�Кабінет	�Міністрів� У�раїни� від� 15.08.2005�№745� “Про� перехід� до� єдиних� тарифів� на

еле�тричн	�енер�ію,�що�відп	с�ається�споживачам”�та�постановою�НКРЕ�від�22.08.2008����№�1023�роздрібні

тарифи�на�еле�троенер�ію�для�споживачів�(�рім�населення)�з�	рах	ванням��раничних�рівнів�при�пост	повом	

переході�до�форм	вання�єдиних�роздрібних�тарифів�для�споживачів�на�території�У�раїни�	�вересні��2008�ро��

становитим	ть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле�тричної�енер�ії���місті�Києві��з��рах�ванням�ПДВ,�

я�і�вводяться�в�дію�з�1�вересня�2008�ро��

Святошинсь�ий� районний� с�д�

м.�Києва, в	л.�Жилянсь�а,�142,�	�зв’яз-

�	�з�роз�лядом�справи�за�позовом�С	ч-

�ової�Парас�овії�Іванівни�до�ТОВ�“Ма�а-

зин�№�1090”�про�стя�нення�заробітної

плати�та�моральної�ш�оди�ви�ли�ає�від-

повідача�Товариство�з�обмеженою�від-

повідальністю�“Ма�азин�№�1090”�в�с	-

дове�засідання�на�11.09.2008�р.�на�10.00

та�повідомляє,�що�в�разі�неяв�и�справа

б	де�роз�лян	та�	�йо�о�відс	тність.

С	ддя�Кирилен�о�Т.В.

Шевчен�івсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

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

відповідача�Осипен�о�Ві�торію�В’ячеславівн	

по� справі� за� позовом�Мор�	н�Н.М.,�Мор�	н

М.М.,�Мор�	н�О.М.,�Криць�ої�Д.М.�до�Осипен�о

В.В.�про�зняття�з�реєстрації.�Роз�ляд�справи

призначено�на�16.00�14�жовтня�2008�ро�	� в

приміщенні�Шевчен�івсь�о�о�районно�о�с	д	

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

Ласточ�іна,�10-Б�,�зал.�№�42.

В�разі�неяв�и�в�с	дове�засідання�в�я�ості

відповідача�Осипен�о�Ві�торії� В’ячеславівни,

справа� б	де� роз�лядатись� 	� її� відс	тність� за

наявними� 	� справі� до�азами.� Крім� то�о,� с	д

роз’яснює�відповідачці�її�обов’язо��повідомити

с	д�про�причини�неяв�и�в�с	дове�засідання.

С	ддя�Т.Л.�Ізмайлова

Дарниць�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає�Татарч	��Оле�сандр	�Іванівн	,�що

зареєстрована�в�м.�Києві�по�Дніпровсь�ій�на-

бережній,�19-В,��в.�158�в�я�ості�відповідач-

�и� та� її� представницю� Татарч	�-Гірфанов	

Наталію�Ми�олаївн	,�що�проживає�в�м.�Киє-

ві�по�в	л.�Жилянсь�ій,�83/53,��в.�46�по�ци-

вільній�справі�за�позовною�заявою���Бо�омо-

лова�Михайла�Петровича�до�Татарч	��Оле�-

сандри�Іванівни�про�визнання�шлюб	�недій-

сним�в�с	дове�засідання�на�16.30�хвилин�04

вересня�2008�ро�	�в�приміщення�№157�Па-

лац	��	льт	ри�“Дарниця”�по�в	л.�Заслонова,

18�в�м.�Києві.�

С	ддя�К	рен�ов�Є.С.

Головне��правління

з�питань�взаємодії�з�засобами�масової

інформації�та�зв’яз�ів�з��ромадсь�істю

ви�онавчо�о�ор�ан	�Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

О�олош�є��он��рс
на�заміщення�ва�антної�посади�державно�о�сл�жбовця:

Головно�о�спеціаліста�юридично�о�відділ	.�

Вимо�и�до��андидатів:

- вища�освіта�за�освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�ма�істра,�спеціаліста;

- знання�	�раїнсь�ої�мови;

- знання�та�володіння�па�етом�про�рам�Microsoft�office�(Word,�Exel);

- досвід�роботи�в�ор�анах�державної�влади�не�менше�3�ро�ів.

До�	менти�для�	часті�	��он�	рсі�приймаються�протя�ом�місяця�з�дня

оп	блі�	вання�о�олошення�за�адресою:�м.�Київ,�в	л.�Хрещати�,�44.�

Конта�тний�телефон:�278-19-73.

Шевчен�івсь�ий�районний�с�д�м.�Києва ви�ли�ає�в�с	дове�засідання�в�я�ос-

ті�відповідачів�Олійничен�о�Валентин	�Оле�сіївн	�та�Г	ртовен�о�Галин	�Оле�сан-

дрівн	�по�цивільній�справі�№2-420/08�за�позовом�ЗАТ�“АБС-УКР”�до�Олійничен�о

В.�О.�Г	ртовен�о�Г.�О.,�треті�особи:�Київсь�е�місь�е�бюро�технічної�інвентаризації

та�реєстрації�права�власності�на�об’є�ти�нер	хомо�о�майна,�приватний�нотарі	с

Київсь�о�о�місь�ното�р	�	�Пестич�Л.В.,�Шевчен�івсь�а�районна�	�м.�Києві�держав-

на�адміністрація,�авто�ооператив�“По�ровсь�ий”�про�визнання�недійсною�довід�и

ГБК�“По�ровсь�ий”�№�07�від�01.12.94�р.,�визнання�Олійничен�о�В.О.�та�ою,�що�не

наб	вала�права�власності�на��аражний�бо�с�№�41�в�ГБК�“По�ровсь�ий”�та�визнан-

ня�недійсним�до�овор	-�	півлі-продаж	��аражно�о�бо�с	�№�41.

С	дове�засідання�про�пере�ляд�заочно�о�рішення�від�01.07.08�р.�по�справі�приз-

начено�на�9.00�05�вересня�2008�ро�	�в�приміщенні�Шевчен�івсь�о�о�районно�о�с	-

д	�м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,�в	л.�Смирнова-Ласточ�іна�10-Б.��аб.�46�(с	ддя

К	халейшвілі�Ю.Л.)

Яв�а�до�с	д	�є�обов’яз�овою.�В�разі�неяв�и�відповідачів�Олійничен�о�В.О.�Г	р-

товен�о�Г.О.�заочне�рішення�від�01.07.08�р.�б	де�пере�лян	те�за�наявними�	�спра-

ві�до�азами.

С	ддя�К	халейшвілі�Ю.Л.

� Довід�	 № 35654�“О�стат	се

и�социальной�защите��раж-

дан,� пострадавших� вследс-

твии� чернобыльс�ой� �атас-

трофы”�на�ім’я�Матюніна�Ві-

талія�Геннадійовича��вважа-

ти�недійсною.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Ки-

єва�повідомляє�Шевчен�о�І�орю�Воло-

димирович	� про� с	дове� засідання� 	

справі�за�позовом�Денисен�о�Н.Я.�про

визнання� особи� та�ою,�що� втратила

право��орист	вання�жилим�приміщен-

ням�та�зняття�з�реєстрації�місця�прожи-

вання�о�14.00�10.09.2008�р.�Адреса�с	-

д	:�м.�Київ,�в	л.�Хрещати�,�42-а,��аб.13.�

С	ддя�Вол�ова�С.Я.

І��лас

напр��и

(27,5��В�

і�вище)

Крім�

то�о,

ПДВ

З�

ПДВ

ІІ��лас

напр��и�

(до�

27,5��В)

Крім�

то�о,�

ПДВ

З

ПДВ�

Всі�споживачі,��рім�населення�та�населених�п	н�тів,

місь�о�о�еле�трично�о�транспорт	,��оп./�Вт�од
40,66 8,13 48,79 53,41 10,68 64,09

Еле�трифі�ований�місь�ий�транспорт,��оп./�Вт�од 20,3 4,06 24,36 20,3 4,06 24,36

Плата� за� перевищення� до�овірної� величини

пот	жності�—�в�дво�ратном��розмірі�за�1��Вт�з�ідно

з�За�оном� У�раїни� “Про� внесення� змін� до�За�он	

У�раїни� “Про� еле�троенер�ети�	”� від� 23.06.2005

№2706�та�Постановою�НКРЕ�№�558�від�26.07.2005,

�рн./�Вт

25,78 25,78�

Для� тризонних� тарифів, диференційованих� за

періодами� час	,� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№529�від�19.07.2005):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,25

1,02

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�6.00

з�6.00�до�8.00

з�10.00�до�18.00

з�22.00�до�23.00

з�8.00�до�10.00

з�18.00�до�22.00

Для� двозонних� тарифів, диференційованих� за

періодами� час	,� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№529�від�19.07.2005):

� Нічний�період

� Денний�період

0,35

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

АК�“Київенер
о”

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

“Лезни�івсь�ий��ар’єр”
А�ціонер,�що�володіє�понад�10%�а�цій�ВАТ�“Лезни�івсь�ий��ар’єр”,�повідомляє�про�с�ли�ання�позачер�ових�за�альних�зборів�а�ціонерів�Від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“Лезни�івсь�ий

�ар’єр”�(ідентифі�аційний��од�за�ЄДРПОУ�00292468)�-�в�подальшом���“Товариство”,�я�і�відб�д�ться��18�жовтня�2008�ро���об�11.00�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.Нижній�Вал,�51.

Кольороподіл�А2�(формат�660х560�мм)

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

репроцентр��азети�«Хрещати�».

Тел.:�235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі�види�додр��арсь�их�робіт.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

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

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

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
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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

Найбільший дзвін, я ий
збері ся в Києві, знахо-
диться на дзвіниці

а Володимирсь о о собор
б Михайлівсь о о собор
в Києво-Печерсь ої лаври
Софійсь о о собор

Створення в 1902 році
першо о иївсь о о ро-

мадсь о о пар (П ш ін-
сь о о) б ло відзначено
святом деревонасаджень.
Для посад и дерев привез-
ли

а двірни ів
б солдатів
в в’язнених

чнів імназій і чилищ

1

2

У Києві в XVI сторіччі, з ідно з Ма деб рзь им правом, війтів-
сь о-лавничий с д, залежно від обставин олізії, називався по-
різном . Зо рема, під час роз ляд справ, пов’язаних зі спад-
щиною, це б в айний

б поточний
Найперша до ментальна з ад а про застос вання иянами в місь ій

с довій пра тиці норм Ма деб рзь о о права належить до середини XVI
сторіччя (Наталія Біло с. Київ напри інці XV — першій половині XVII сто-
ліття.— К., 2008.— С.172—174). У містах, що орист валися Ма деб р-
зь им правом, війтівсь о-лавничий с д, залежно від вид справи, право-
во о стат с сторін, предмета с переч и, а та ож від час , оли стався
злочин, називався: війтівсь им (с д, я ий роз лядав дрібні майнові спра-
ви, відб вався щодня), айний поточний (с д війта і лавни ів, роз лядав
справи, пов’язані зі спадщиною), айний ви ладний (роз лядав цивільні
й римінальні справи), айний остинний (роз лядав справи, в я их хоча
б однією стороною б в немісцевий меш анець), айний арячий (роз ля-
дав римінальні справи, оли злочинець б в затриманий на місці злочи-
н ). Роз ляд с дової справи, я правило, проводили війт разом із лавни-
ами. Місь а рада в Києві мала та ож с дов ф н цію. Радець ий с д теж
роз лядав римінальні справи, але значно більшої ва и і значення та різ-
ні цивільні справи. До йо о с лад входили радни и з б рмистром. Ра-
дець ий с д вважався вищою апеляційною інстанцією для війтівсь о-лав-
ничо о с д . Остаточною (найвищою) інстанцією для всіх видів с дів о-
ролівсь их містах, що орист валися Ма деб рзь им правом, б в асесор-
сь ий с д — оролівсь ий надвірний с д. Найважливіші справи цивільно-
о і римінально о хара тер , а та ож апеляції від асесорсь о о с д , роз-
лядав сеймовий с д, я ий очолював ороль.

Отто Шмідт, майб тній дослідни Ар ти и, освіт здоб вав
Києві — навчався Др ій ласичній імназії та Київсь ом ні-
верситеті, я ий за інчив 1913 році і захистив ма істерсь
дисертацію на тем

в “Абстра тная теория р пп”
У 1907 році родина Шмідтів переїжджає із Мо илева до Києва. Отто б -

ло 16 ро ів, і він стає чнем знаменитої Др ої ласичної імназії на Бібі ов-
сь ом б льварі (нині б львар Тараса Шевчен а, 18), я за інч є із золо-
тою медаллю і стає ст дентом імператорсь о о ніверситет Свято о Воло-
димира. У 1913 році під ерівництвом знаменито о математи а Дмитра Гра-
ве Отто захищає ма істерсь дисертацію на тем “Абстра тная теория
р пп”, за я одержав золот медаль. (Віра К льова. Київсь і адресиШмід-
тів. // Демо ратична У раїна.— 2008.— № 26.— С. 22). Талановито о ви-
п с ни а залишили працювати в ніверситеті: приват-доцент от вався до
отримання звання професора. Під час Першої світової війни Шмідт із моло-
дою др жиною потрапляє до Саратова, ди част ово ева ювали нівер-
ситет. Після повернення до холодно о й олодно о Києва він розробляє
арт ов систем забезпечення ородян продовольством, а та ож асом. На
посаді заст пни а начальни а відділ арт ової системи приват-доцент пра-
цював понад три місяці. Уліт 1917- о Отто Юлійович поїхав до Петро ра-
да я деле ат з’їзд в справах вищої ш оли від Київсь о о ніверситет . На-
завжди. Власне, він повертатиметься в місто своєї юності я ість. У 1934
році він стане а адемі ом АН УРСР, в 1935-м — а адемі і віце-президент
АН СРСР (1939—1942). Є одним із ор анізаторів освоєння Північно о мор-
сь о о шлях . Розробляв осмо онічн іпотез творення тіл Сонячної сис-
теми в рез льтаті онденсації нав олосонячної азо-пилової хмари.

Під от вав Оле сандр ЯРЕМЕНКО
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Відповіді на запитання 19го туру

Вед чий он рс Оле сандр ЯРЕМЕНКО

ОВНИ
Ви повинні позб тися стресових на-

вантажень, що не ативно позначають-
ся здоров’ї, не хапайтеся за робот
заради ч жих заба ано . Усе, що ш о-
дить самопоч ттю, має б ти від ин -
то. Зміцнюйте стос н и в родині, се -
с альний потя посилиться, тож є
шанс зцемент вати союз інтимними
насолодами. Втім, я що немає між ва-
ми спільних інтересів, то “мін с”, я ий
треба с н ти. Знайдіть спільн заці-
авленість, це вам потрібно для д -
ховної еволюції.

ТЕЛЬЦІ
Пол м’я охання запалає з новою

силою, адже обранець зміниться на
раще. На вас очі є свято перемо и
від то о, що дося ли бажано о. В про-
фесійній сфері та ож намічається
спішний прорив, отож ви он йте зав-
дання з творчим во ни ом, ори іналь-
но, опанов йте новітні техноло ії, бо
вам платитим ть саме за це.

БЛИЗНЮКИ
Ви повинні с млінно нести вахт під

рідним дахом. Тримайте р на п ль-
сі, поряд ов йте поб т, оздоровлюй-
те психоло ічн родов а р , цим за-
ладете на майб тнє міцний тил. Роз-
ва и б д ть орисні. Романтичний по-
тенціал б’є через вінця і має неодмін-
но знайти вихід на “сцені”, де талант
спо сни а роз риється сповна. Об-
межтеся ле ими захопленнями.

РАКИ
Домовляйтеся, втілюйте ідеї, ла-

дайте оди з омпаньйонами (але
тіль и з давніми) з властивою вам
с р п льозністю, пра тичністю, діло-
вою мітливістю. Міняти оней на пе-
реправі не можна. Від цьо о залежать
спіх співпраці й авторитет праце-
давців. С а ати в реч не варто, об-
лаштов йте домашнє ніздо. Створіть
там райсь ий затишо і охайтеся з
милими собі в насолод !

ЛЕВИ
Джерела ваших приб т ів щедро за-

фонтан ють завдя и замовленням і ді-
ловим я остям. Тіль и не звалюйте на
себе нові зобов’язання, а займайтеся
роботою, на я ій давно спеціаліз єте-
ся. В онта тній сфері спіх завітає до
всіх, хто мріє знайти др зів-партнерів
на тривалий час. Виявляйте ініціатив ,
знайомтеся з новими людьми, бо ж ви
невичерпне джерело життєво о досві-
д , я ий треба передати тим, хто цьо-
о нині потреб є. А в на ород отри-
маєте щедр плат .

ДІВИ,
милі, чарівні, пере орніть новатор-

сь сторін в своєм існ ванні. Де-
бют йте, сміливо починайте нові про-
е ти. Шлях бажань б ти най ращи-
ми, най спішнішими, оханими —
шла ба м від ритий! Зароблені ош-
ти в панчох не с ладайте, робіть при-
ємні подар н и тим, хто на це засл -
жив, о ортайте їх любов’ю та мило-
сердям!

ТЕРЕЗИ
Випромінюють се с альні флюїди,

приваблюючи протилежн стать... Од-
на за онспір йтеся в підпіллі, сховай-
теся подалі від людсь ої с єти і вті-

шайтеся сімейним щастям. Родинне
во нище під захистом Божої р и, і в
цій оазі переб ватимете на вершині
блаженства. Відновлюйте сімейні тра-
диції, частіше з ад йте пред ів, дитин-
ство, юність. Відвідайте рай, де на-
родилися, тоді отримаєте д ховне під-
живлення від Родово о анал , в лю-
чивши енетичн пам’ять.

СКОРПІОНИ
На любовном небосхилі розпо о-

диться. Темні хмари розсіються — тоді
можете б д вати подр жні мости з об-
ранцями на основі охання і взаємо-
роз міння, не боячись за їх майб тнє.
Зап стіть романтичний сценарій під
рідним дахом і насолодж йтеся разом
ароматом пристрасті подалі від заз-
дрісних людсь их очей в інтимній до-
машній обстановці.

СТРІЛЬЦІ
“Проб сов и” в ар’єрном схо-

дженні нарешті зни н ть. Взаємини з
ерівництвом армоніз ються, том мі-
няти робот не варто, адже це ваше
хлібне місце, де можна плідно попра-
цювати і творчо реаліз ватися. На осо-
бистих теренах час роз віт . Беріть а -
тивн часть оле тивних заходах,
відвід йте розважальні дійства, т т з -
стрінете прихильни ів, я і неодмінно в
вас за охаються чи поповнять списо
люблених др зів.

КОЗОРОГИ
Ви харизматичні, маєте олосальний

вплив соці мі, здатні запалити ці ави-
ми перспе тивними ідеями на вели і
справи п блі , залишайтеся на цій хви-
лі і без с ромності демонстр йте все,
чимможна похвалитися і надихн ти! Не-
реалізований се с альний потенціал ч -
дово можна трансформ вати профе-
сійн площин , зба ативши бан твор-
чих наб т ів, заробити рошей і навіть
паралельно зав’язати сл жбовий ро-
ман.

ВОДОЛІЇ
Зан рившись р оверть се с -

альної пристрасті, пам’ятайте, що в
свій інтимний світ посвяч вати інших
не можна, аби не зб дити підсвідом
заздрість недоброзичливців, пісні о-
хання ніхто не повинен ч ти! Нині для
прихильни ів ви на п’єдесталі ідеаль-
но о оханця, тож ви ладайтеся на всі
“сто” в цьом мистецтві, аби не впас-
ти з то о почесно о місця!

РИБИ
Ви б дете затреб вані там, де по-

трібно о ось терміново підтримати,
підставити братсь е плече. Тіль и не
проґавте особисто ощастя, одна пам’-
ятайте: давній др ращий двох нових,
і ваша т рбота йом потрібна в перш
чер . Віж ами шлюбно о воза нехай
ер є партнер, чинитимете спротив —
б де ірше. А та ваше схололе інтим-
не життя відновиться, наб де трепет-
них весняних барв, вселить певненість
свої сили. А д м и про розл чення

розвіються. Припис долі — б ти в па-
рі — нині пор ш вати протипо азано.

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 29 ñåðïíÿ ïî 4 âåðåñíÿ)  


