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²ñòîðè÷íà ñïàäùèíà 
ïîòðåáóº çàõèñòó
×åðåç çàáóäîâó Ñîô³þ Êè¿âñüêó ìîæóòü âèëó÷èòè ç³ ñïèñêó ÞÍÅÑÊÎ

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Уні альні вітчизняні пам'ят и історії та архі-
те т ри — Києво-Печерсь лавр та Софію
Київсь залишать перелі всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО. Попередньо йшлося про
внесення цих об'є тів до "чорно о" спис .
Фахівці міжнародної ор анізації вважають, що
і Лавра, і Софійсь ий заповідни наразі під
за розою. З'яс валося, що неподалі цих
святинь триває б дівництво або вже з'явили-
ся висот и. Для зала одження проблеми та
творення б ферних зон поряд із пам'ят ами
У раїні відвели два ро и. Тим часом же на-
ст пно о ро Кирилівсь і Андріївсь цер -
ви план ють внести до спис всесвітньої
льт рної спадщини.

Êîì³ñ³ÿ Îðãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é ç ïèòàíü îñâ³-
òè, íàóêè ³ êóëüòóðè (ÞÍÅÑÊÎ), ÿêà îãëÿäàëà ñòàí çà-
ïîâ³äíèê³â "Êèºâî-Ïå÷åðñüêà ëàâðà" òà "Ñîô³ÿ Êè¿â-
ñüêà", îãîëîñèëà ðåçóëüòàòè ñâîº¿ ïåðåâ³ðêè. Ì³æíàðîä-
í³ ôàõ³âö³ ïåðåêîíàí³, ùî ÷åðåç íååôåêòèâíó ñèñòåìó
óïðàâë³ííÿ îá’ºêòàìè íàðàç³ äëÿ íèõ âèíèêëè ñåðéîçí³

ðèçèêè. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè Íàö³îíàëü-
íî¿ êîì³ñ³¿ Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ÞÍÅÑÊÎ Ìèõàéëî Ñêó-
ðàòîâñüêèé. Çà éîãî ñëîâàìè, íàø³é äåðæàâ³ ðåêîìåí-
äóâàëè ïåðåäàòè îá’ºêòè â óïðàâë³ííÿ îäí³º¿ óñòàíîâè,
à ë³ïøå — óòâîðèòè êîîðäèíàö³éíó ðàäó. Îêð³ì òîãî,
ïðîïîíóºòüñÿ ðîçøèðèòè áóôåðíó çîíó Ñîô³éñüêîãî ñî-
áîðó äî âóëèö³ Õðåùàòèê, òåðèòîð³¿ Áåññàðàáñüêî¿ ïëî-
ù³, à çîíó Ëàâðè — äî çåìëÿíèõ âàë³â "Ìèñòåöüêîãî àð-
ñåíàëó".

"Çã³äíî ç êîíâåíö³ºþ ÞÍÅÑÊÎ ïðî çáåðåæåííÿ âñå-
ñâ³òíüî¿ ïðèðîäíî¿ òà êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, ðàòèô³êîâà-
íîþ Óêðà¿íîþ, äåðæàâà ìóñèòü óçãîäæóâàòè ç ÞÍÅÑÊÎ
ïëàíè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ó ìåæàõ áóôåðíî¿ çîíè, — çàçíà-
÷èâ ïàí Ñêóðàòîâñüêèé. — ×îãî, íà æàëü, óêðà¿íñüêà ñòî-
ðîíà íå ðîáèòü". Â³í äîäàâ, ùî íà âëàäíàííÿ âñ³õ ïðîá-
ëåì ì³æíàðîäíà îðãàí³çàö³ÿ â³äâåëà Óêðà¿í³ äâà ðîêè.

Âîäíî÷àñ äâ³ ³íø³ ïàì’ÿòêè âæå ó ÷åðâí³ íàñòóïíîãî ðî-
êó ìîæóòü ïîïîâíèòè ñïèñîê ÞÍÅÑÊÎ. Öå Àíäð³¿âñüêà
³ Êèðèë³âñüêà öåðêâè. ¯õ, çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíè-
êà ì³í³ñòðà êóëüòóðè ³ òóðèçìó Âëàäèñëàâà Êîðí³ºíêà,
ÞÍÅÑÊÎ âèáðàëà ç ïîïåðåäíüîãî ñïèñêó â³ä Óêðà¿íè,
íàäàâøè ïðàâî çàõèñòèòè âêëþ÷åííÿ äî îñíîâíîãî ñïèñ-
êó îá'ºêò³â, ùî ï³äëÿãàþòü îõîðîí³. Âîñåíè äî Êèºâà ïðè-
¿äóòü ìîí³òîðèíãîâ³ êîì³ñ³¿ ÞÍÅÑÊÎ, ùîá îáñòåæèòè ö³
êóëüòîâ³ ñïîðóäè. Çàãàëîì â Óêðà¿í³ íàë³÷óºòüñÿ 14
ïàì’ÿòîê, ÿê³ ìîæóòü íàëåæàòè äî ïåðåë³êó ñâ³òîâî¿ êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè ³ ïåðåáóâàþòü ï³ä îõîðîíîþ ö³º¿ ì³æ-
íàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿.

Íà äóìêó íà÷àëüíèêà ÃÓ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè Ðóñëàíà Êóõàðåíêà, Êèðèë³âñüêà ³ Àíäð³¿âñüêà öåðê-
âè âæå äàâíî ìàþòü áóòè ï³ä åã³äîþ ÞÍÅÑÊÎ. "Êèðè-
ë³âñüêà öåðêâà º óí³êàëüíîþ, àâòåíòè÷íîþ ïàì’ÿòêîþ 
XII ñòîð³÷÷ÿ, — ðîçïîâ³â â³í. — Òóò âäàëîñÿ çáåðåãòè â
íàëåæíîìó âèãëÿä³ ³íòåð’ºð òà åêñòåð’ºð". Àíäð³¿âñüêó
öåðêâó ïîáóäîâàíî ó XVIII ñòîð³÷÷³ çà ïðîåêòîì âñåñâ³ò-
íüî â³äîìîãî çîä÷îãî Áàðòîëîìåî Ðàñòðåëë³.

"Öåðêâà äîáðå ôîðìóº ñèëóåò âåðõíüîãî ì³ñòà,— çàçíà-
÷èâ Ðóñëàí Êóõàðåíêî. — Äî òîãî æ, Àíäð³¿âñüêà âèùà
çà äçâ³íèöþ Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè, ÿêó äîñ³ ââàæàëè
íàéâèùîþ àðõ³òåêòóðíîþ ïàì’ÿòêîþ â ì³ñò³". Ñòîñîâíî
âíåñåííÿ öèõ äâîõ ³ñòîðè÷íèõ îá’ºêò³â äî "÷îðíîãî" ñïèñ-
êó ÞÍÅÑÊÎ Ðóñëàí Êóõàðåíêî òàêî¿ äóìêè: â Óêðà¿í³
íàñàìïåðåä ïîòð³áíî ñòâîðèòè ºäèíèé ïàì’ÿòêîîõîðîí-
íèé îðãàí. "Íàðàç³ æ öèì ïèòàííÿì îï³êóþòüñÿ ³ Ì³í³ñ-
òåðñòâî êóëüòóðè ³ Ì³í³ñòåðñòâî áóä³âíèöòâà òà ðåã³îíàëü-
íîãî ðîçâèòêó, — ïîâ³äîìèâ â³í. — Óòâîðèâøè êîîðäè-
íàö³éíó ðàäó, ìè çìîæåìî âðÿòóâàòè â³ä çíèùåííÿ ³ ðóé-
íóâàííÿ âèçíà÷í³ ïàì’ÿòêè, çàáîðîíÿòè ïîáëèçó íèõ ñïî-
ðóäæåííÿ õìàðî÷îñ³â òà ô³òíåñ-öåíòð³â".

Òèì ÷àñîì ñòîëè÷íà âëàäà çàì³ñòü â³äâåäåíèõ äâîõ ðî-
ê³â ïëàíóº âêëàñòèñÿ ó äâà ì³ñÿö³. Íàãàäàºìî, ùî ïåðå-
â³ðèòè âñ³ íàäàí³ äîçâîëè íà áóä³âíèöòâî á³ëÿ ³ñòîðè÷íèõ
ïàì’ÿòîê ùå ïåðøîãî ëèïíÿ äîðó÷èâ ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. Çàáóäîâè ç ïîðó-
øåííÿìè áóäå ñêàñîâàíî, à íîâèõ äîçâîë³â ïëàíóþòü íå
âèäàâàòè
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Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé ïðèâ³òàâ ç³ ñâÿòîì Ïåòðà ³
Ïàâëà Íàì³ñíèêà Ñâÿòî-Óñïåíñüêî¿ Êè-
ºâî-Ïå÷åðñüêî¿ Ëàâðè Àðõ³ºïèñêîïà
Âèøãîðîäñüêîãî Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâ-
íî¿ Öåðêâè Ïàâëà: “Âàøå Âèñîêîïðå-
îñâÿùåíñòâî! Ñåðäå÷íî â³òàþ Âàñ ç³ ñâÿ-
òîì Ñâÿòèõ àïîñòîë³â Ïåòðà ³ Ïàâëà. Âà-
øà ïðîñâ³òíèöüêà òà ðåë³ã³éíà ä³ÿëüí³ñòü
ñïðèÿº â³äðîäæåííþ õðèñòèÿíñüêèõ òðà-
äèö³é, çì³öíåííþ ïðàâîñëàâíî¿ â³ðè òà
äóõîâíîìó îíîâëåííþ ñâÿòèí³ óêðà¿í-
ñüêîãî íàðîäó Ñâÿòî-Óñïåíñüêî¿ Êèºâî-
Ïå÷åðñüêî¿ Ëàâðè. Áàæàþ Âàì, øàíîâ-
íèé Âëàäèêî, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, äîâãèõ
ðîê³â æèòòÿ é ïîøàíè ñåðåä â³ðóþ÷èõ.
Íåõàé Ãîñïîäü íàäàº íàñíàãè íà øëÿõó
ï³äíåñåííÿ àâòîðèòåòó Óêðà¿íñüêî¿ ïðà-
âîñëàâíî¿ öåðêâè òà Óêðà¿íè”, — éäåòüñÿ
ó ïðèâ³òàíí³

Íå ëèøå ïîë³òèêà, 
à é äóõîâí³ñòü

Ïàòð³àðõ Êè¿âñüêèé ³ Âñ³º¿ Ðóñ³ — Óêðà-
¿íè Ô³ëàðåò ó ÷åòâåð íàãîðîäèâ çàñòóïíè-
ê³â ãîëîâè ÊÌÄÀ â³äçíàêàìè Óêðà¿íñüêî¿
ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè Êè¿âñüêîãî ïàòð³àðõà-
òó. Çà çàñëóãè ç â³äðîäæåííÿ äóõîâíîñò³ â
Óêðà¿í³ Ëþäìèë³ Äåíèñþê âðó÷èëè Îðäåí
Ñâÿòî¿ âåëèêîìó÷åíèö³ Âàðâàðè, à Ñåðã³þ
Ðóäèêó — Îðäåí Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ ×óäî-
òâîðöÿ. Îáèäâ³ íàãîðîäè º âèùèìè â³äçíà-
êàìè ÓÏÖ (ÊÏ). “Çà âàøå ñïðèÿííÿ Êè-
¿âñüêîìó ïàòð³àðõàòó, çà â³äðîäæåííÿ äó-
õîâíîñò³ â Óêðà¿í³ â ö³ëîìó ³ çîêðåìà â Êè-
ºâ³ õî÷ó íàãîðîäèòè âàñ öèì îðäåíîì. ²
ïîáàæàòè âàì, íåõàé Ñâÿòèòåëü Ìèêîëàé
ñâî¿ìè ìîëèòâàìè îáåð³ãàº âàñ ïåðåä ïðå-
ñòîëîì”, — çâåðíóâñÿ äî ïàíà Ðóäèêà Ïàò-
ð³àðõ Ô³ëàðåò. “Äåðæàâà ðîáèòü ñâîþ ñïðà-
âó, à öåðêâà — ñâîþ. Àëå ò³ëüêè ðàçîì ìè
çìîæåìî ïîëåãøèòè æèòòÿ êèÿí. Ïðîòå
ëþäÿì ïîòð³áí³ íå ëèøå ãðîø³, à é äîáðå
ñëîâî òà ïîðàäà. Öþ äóõîâíó ñêëàäîâó äàº
öåðêâà. ² ðàíî ÷è ï³çíî êîæíà ëþäèíà ïðè-
õîäèòü äî Áîãà”, — íàãîëîñèâ çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ. Çà éîãî ñëîâàìè, ñòîëè÷íà
âëàäà é íàäàë³ áóäå ðîáèòè âñå ìîæëèâå äëÿ
â³äðîäæåííÿ äóõîâíîñò³ â ì³ñò³. Íàãàäàºìî,
ó Êèºâ³ ïðè äâàäöÿòè òðüîõ ë³êóâàëüíèõ
çàêëàäàõ ä³þòü á³ëüøå äâîõ äåñÿòê³â õðàì³â.
Òàêîæ ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿòüñÿ ðîáîòè ç â³ä-
íîâëåííÿ òà áóä³âíèöòâà íîâèõ ñâÿòèíü

Ñòîëèöÿ âøàíóâàëà 
Ìàëèøêà 
òà Âåðíàäñüêîãî

Ó Êèºâ³ íåçàáàðîì ç’ÿâèòüñÿ á³áë³îòåêà
³ìåí³ Àíäð³ÿ Ìàëèøêà òà øêîëà ³ìåí³ Âî-
ëîäèìèðà Âåðíàäñüêîãî. Òàêå ð³øåííÿ
ïðèéíÿëè äåïóòàòè Êè¿âðàäè íà îñòàííüî-
ìó çàñ³äàíí³ ñåñ³¿. Òàê, ³ìåíåì âèäàòíîãî
óêðà¿íñüêîãî ïîåòà áóäå íàçâàíî á³áë³îòå-
êó ¹ 2 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³. À ïàì’-
ÿòü ïðèðîäîçíàâöÿ, â÷åíîãî, ìèñëèòåëÿ ³
ãðîìàäñüêîãî ä³ÿ÷à Óêðà¿íè, àêàäåì³êà ÀÍ
ÑÐÑÐ, ïåðøîãî ïðåçèäåíòà Óêðà¿íñüêî¿
àêàäåì³¿ íàóê Âîëîäèìèðà Âåðíàäñüêîãî
âøàíóþòü, íàçâàâøè éîãî ³ìåíåì ñïåö³à-
ë³çîâàíó øêîëó ¹ 185 Ñâÿòîøèíñüêîãî
ðàéîíó

Áóäå ìåíøå 
ðàä³àö³¿

Íà ñì³òòºñïàëþâàëüíîìó çàâîä³ “Åíåð-
ã³ÿ” âñòàíîâèëè àïàðàò “Êîðäîí”. Ïðèñòð³é
ðîçï³çíàº ðàä³îàêòèâíå ñì³òòÿ, ÿêå ïðèâî-
çÿòü ìàøèíè. Âîíî íå ï³äëÿãàº ñòàíäàðò-
í³é óòèë³çàö³¿. “ßêùî ñïàëþâàòè ðàä³îàê-
òèâíå ñì³òòÿ, ðàä³àö³ÿ ìîæå çàëèøàòèñÿ â
ïîâ³òð³. Òîìó òàêà íîâèíêà äîçâîëèòü ñë³ä-
êóâàòè çà çäîðîâ’ÿì êèÿí”, — ïîÿñíèâ ïðî-
â³äíèé ³íæåíåð, ðîçðîáíèê ïðèñòðîþ Þð³é
Ïîðòíîâ. Êîøòóº àïàðàò “Êîðäîí” 191 òè-
ñÿ÷ó ãðèâåíü. Òàêèé óæå ïðàöþº ó ×îðíî-
áèë³, àåðîïîðòó “Áîðèñï³ëü” òà íà äåðæàâ-
íîìó êîðäîí³ Óêðà¿íè. Äî ðå÷³, ìàøèíó ç
ðàä³îàêòèâíèì ñì³òòÿì ïðèñòð³é âèÿâèâ ó
ïåðøèé æå äåíü ðîáîòè. Ïðî öåé âèïàäîê
óæå ïîâ³äîìèëè ÌÍÑ, ÌÂÄ ³ ãîëîâíîìó
ñàí³òàðíîìó ë³êàðþ

Ï’ÿòü òîíí íàö³îíàëüíî¿ 
ã³äíîñò³

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

У раїнсь ий прапор столиці за
іль а ро ів можна б де побачи-
ти з б дь-я о о точ а міста.
Встановити і антсь ий націо-
нальний символ вирішила місь-
а влада. Та е диво заввиш и
сто двадцять п’ять метрів же є
в Азербайджані. Т ди за досві-
дом і план є навідатися робоча
р па з мерії. Я варіант місця
встановлення величезно о стя а
роз лядають Центральний бота-
нічний сад.

Ïðàïîð Óêðà¿íè — ñèìâîë ¿¿ ñâîáîäè,
ñóâåðåííîñò³ é íåçàëåæíîñò³. Àáè â³í íå
çàëèøèâñÿ íåïîì³÷åíèì, ó ñòîëèö³ éîãî
ïëàíóþòü óñòàíîâèòè òàêîãî ðîçì³ðó, ùîá
áóëî âèäíî ç óñ³õ ðàéîí³â. Ïëàíè ùîäî
öüîãî îçâó÷èâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî.

“Ìè ñï³ëêóâàëèñÿ ç Ïðåçèäåíòîì ùîäî
ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ ïðàïîðà — 23 ñåðïíÿ, ³
íå ëèøå öüîãîð³÷, à âçàãàë³, ÿê êðàùå â³ä-
çíà÷àòè öå ñâÿòî, äå ìîæíà áóëî á âðó÷à-
òè ïàñïîðòè ìîëîäèì ëþäÿì ³ òèì, õòî çà-
õîò³â îäåðæàòè óêðà¿íñüêå ãðîìàäÿíñòâî,
ùîá òàì ñêëàäàëè ïðèñÿãó”,— ðîçïîâ³â â³í.

Çà ñëîâàìè ÷èíîâíèêà, ïðî íàì³ðè ñòâî-
ðåííÿ òàêîãî ì³ñöÿ, äå á êèÿíè òà ãîñò³
ì³ñòà ìîãëè ñâÿòêóâàòè Äåíü ïðàïîðà àáî
áóäü-ÿêå çàãàëüíîäåðæàâíå ñâÿòî, éøëîñÿ
âæå äàâíî. À íàðàç³ º â³äïîâ³äíå äîðó÷åí-
íÿ Â³êòîðà Þùåíêà. “Òîæ ìè ìàºìî âñ³
ï³äñòàâè ðåàë³çóâàòè çàäóìàíå”, — çàçíà-
÷èâ ïàí Ãîëóá÷åíêî.

Äîñâ³ä ïðàïîðà-âåëåòà âæå º. Ïîäèâèòè-
ñÿ íà òàêèé ïðîåêò ïðåäñòàâíèêè ì³ñüêî¿
âëàäè ïî¿äóòü äî Àçåðáàéäæàíó. Òàìòåø-
í³é ñòÿã âàæèòü ï’ÿòü òîíí, à ùîãëà, ÿêà

éîãî òðèìàº,— çàââèøêè 125 ìåòð³â. Çà
ñëîâàìè ïàíà Ãîëóá÷åíêà, ñõîæó ñïîðóäó
áóäå âñòàíîâëåíî ³ â Êèºâ³. Âîäíî÷àñ ó ñòî-
ëèö³ øóêàòèìóòü ì³ñöå, äå ìîæíà áóëî á
ïîñòàâèòè âåëè÷åçíèé ïðàïîð, ùîá éîãî
áóëî âèäíî ç óñ³õ ðàéîí³â. Ñüîãîäí³ ÿê âà-

ð³àíò òàêî¿ òåðèòîð³¿ ðîçãëÿäàþòü Öåí-
òðàëüíèé áîòàí³÷íèé ñàä.

Ðåàë³çóâàòè ìàñøòàáíèé çàäóì øâèä-
êî íå âäàñòüñÿ. Òîìó âñòàíîâèòè âåëè-
÷åçíèé íàö³îíàëüíèé ñòÿã ïëàíóþòü äî
20-î¿ ð³÷íèö³ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
ïðèâ³òàâ ³ç ñâÿòîì

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Деп тати Київради дозволили КП "Київтранспар -
сервіс" відрахов вати до місь о о бюджет 15
відсот ів дивідендів, а не 80, я б ло раніше. За-
ощаджені ошти підприємство ви ористає для
придбання пар оматів, завдя и я им план є знач-
но збільшити с ми надходжень до місь ої с арб-
ниці. О рім цьо о, ошти передбачено й для
впровадження інноваційних техноло ій, зо рема
на мобільне пар вання, автоматизацію майдан-
чи ів, ремонт приміщень, по ашення редитів.
Нині в столиці вже змонтовано 34 пар омати, ще
27 на черзі.

Íà îñòàíí³é ñåñ³¿ Êè¿âðàäè äåïóòàòè âíåñëè çì³íè äî áþäæå-
òó ñòîëèö³ íà 2009 ð³ê. Çîêðåìà êîðåêòèâè ñòîñóâàëèñÿ é ÊÏ
“Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ”. Âèð³øåíî, ùî ÷àñòèíó ïðèáóòê³â ï³ä-
ïðèºìñòâî çàëèøàòèìå äëÿ ðîçâèòêó, ïðèäáàííÿ ïîòð³áíîãî
óñòàòêóâàííÿ òà âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é.

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñó” Îëåíè Ïîë³-
ùóê, ñâîãî ÷àñó ï³äïðèºìñòâî âæå ñïëà÷óâàëî äî ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó 15 â³äñîòê³â äèâ³äåíä³â. Çãîäîì öÿ öèôðà çðîñëà äî 80
â³äñîòê³â. “Êîëè çà ïåðøèé êâàðòàë íèí³øíüîãî ðîêó ìè äî-
äàòêîâî, îêð³ì îñíîâíèõ íàäõîäæåíü, ïåðåðàõóâàëè ùå ìàéæå
1,5 ìëí ãðí, òî çðîçóì³ëè, ùî âæå íå çìîæåìî ïðèäáàòè äëÿ
ñåáå îñíîâíèõ çàñîá³â,— çàçíà÷èëà âîíà.— À âîíè âêðàé ïî-
òð³áí³ äëÿ íàøîãî ìîëîäîãî ï³äïðèºìñòâà, ÿêîìó íå âèïîâíè-
ëîñÿ ùå é äâîõ ðîê³â”.

Ïàí³ Ïîë³ùóê ïîÿñíèëà “Õðåùàòèêó”, ùî ãðîø³ “Êè¿âòðàíñ-
ïàðêñåðâ³ñó” íàñàìïåðåä ïîòð³áí³ äëÿ ïðèäáàííÿ ïàðêîìàò³â,
ÿê³ êîøòóþòü íåäåøåâî. Íîâå ñó÷àñíå îáëàäíàííÿ ìàº çàì³íè-

òè ëþäñüêó ïðàöþ, çá³ëüøèòè ïðèáóòêè äî áþäæåòó. Îêð³ì
öüîãî, êîøòè âèêîðèñòàþòü íà ðåìîíòí³ ðîáîòè â íîâîìó ïðè-
ì³ùåíí³, ïîãàøåííÿ êðåäèò³â. “Ââàæàþ çà äîö³ëüíå çìåíøèòè
ñóìó ïðèáóòêó ç 80 íà 15 â³äñîòê³â äëÿ íîðìàëüíîãî ïîâíîö³í-
íîãî ³ñíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà,— ïîâ³äîìèëà Îëåíà Ïîë³ùóê.—
Ïàðêîìàòè, ÿê³ âäàëîñÿ ïðèäáàòè, âæå ïåðåðàõîâóþòü êîøòè
äî áþäæåòó. Îäí³ äàþòü á³ëüø³ ïðèáóòêè, ³íø³ ìåíø³”.

Äî ñëîâà, íèí³ â ñòîëèö³ çìîíòîâàíî 34 ïàðêîìàòè, ùå 27
íà ÷åðç³. Äî ê³íöÿ íèí³øíüîãî ðîêó ïåðåäáà÷åíî âñòàíîâèòè
â ð³çíèõ êóòî÷êàõ ñòîëèö³ ìàêñèìàëüíó ê³ëüê³ñòü ïàðêóâàëü-
íèõ çàñîá³â. Îëåíà Ïîë³ùóê çàïåâíèëà, ùî âñ³ íàäõîäæåííÿ,
ÿê³ ìàòèìå ï³äïðèºìñòâî, âèêîðèñòîâóâàòèìóòü äëÿ ïðèäáàí-
íÿ òàêîãî îáëàäíàííÿ. Îêð³ì öüîãî, êîøòè ïåðåäáà÷åíî é äëÿ
âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é, çîêðåìà íà ìîá³ëüíå
ïàðêóâàííÿ, àâòîìàòèçàö³þ äåÿêèõ ìàéäàí÷èê³â, îáëàäíàííÿ
¿õ øëàãáàóìàìè. “Òîáòî, ïîïðè ñêëàäíó åêîíîì³÷íó ñèòóàö³þ,
ï³äïðèºìñòâî íàðîùóº îáñÿãè, à â³äòàê ïëàíóº çíà÷íî çá³ëü-
øèòè ñóìè íàäõîäæåíü äî ì³ñüêîãî áþäæåòó,— çàïåâíèëà ïà-
í³ Ïîë³ùóê.— Ëèøå â ïåðøîìó êâàðòàë³ 2009 ðîêó “Êè¿âòðàíñ-
ïàðêñåðâ³ñ” ò³ëüêè äèâ³äåíä³â ïåðåêàçàâ äî ì³ñüêî¿ ñêàðáíèö³
900 òèñÿ÷ ãðèâåíü. À ç ³íøèìè âèïëàòàìè öÿ ñóìà ïåðåâèùè-
ëà 1,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü”. Êåð³âíèê ï³äïðèºìñòâà ï³äðàõóâà-
ëà, ùî öüîãî ñïîâíà âèñòà÷èëî á äëÿ ïðèäáàííÿ ïðèíàéìí³ 15
ïàðêîìàò³â. Îòðèìàòè æ ö³ êîøòè íàçàä ³ç áþäæåòó º äîñèòü
ïðîáëåìàòè÷íèì. Çáåðåæåííÿ ãðîøåé äàñòü çìîãó ï³äïðèºì-
ñòâó çíà÷íî åôåêòèâí³øå ³ ðàö³îíàëüí³øå âèêîðèñòîâóâàòè
ïðèáóòêè.

Äî ñëîâà, îêð³ì “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñó”, 15 â³äñîòê³â ïðè-
áóòêó äî áþäæåòó â³äðàõîâóº Êè¿âñüêèé çîîëîã³÷íèé ïàðê, ÿêèé
ïåðåâàæíó ÷àñòèíó êîøò³â âèêîðèñòîâóº íà óòðèìàííÿ òâà-
ðèí, áóä³âíèöòâî âîëüºð³â. Ùå 20 ³ 25 â³äñîòê³â ïåðåðàõîâó-
þòü â³äïîâ³äíî ÊÏ “Öåíòð ³äåíòèô³êàö³¿ òâàðèí” òà ÊÏ ³ç ïå-
ðåðîáêè íåðóäíèõ áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â. Òèì ÷àñîì ÊÏ “Êè-
¿âðåêëàìà” â³äøêîäîâóº äî ì³ñüêî¿ ñêàðáíèö³ 80 â³äñîòê³â ñâî-
ãî ïðèáóòêó

Незабаром національні свята столиці відзначатим ть не під стандартними прапорами,
а під ре ордним жовто-бла итним стя ом

Ó ñòîëèö³ 
âñòàíîâëÿòü 
ã³ãàíòñüêèé ïðàïîð

Ïðèáóòêè äëÿ ðîçâèòêó
“Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñó” çìåíøèëè â³äðàõóâàííÿ äî áþäæåòó
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Äîðîã³ ñòîëè÷í³ äîðîãè
Çëèâè çìóñèëè “Êè¿âàâòîäîð” çàïðàöþâàòè ö³ëîäîáîâî
Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Дощі столиці принесли не тіль-
и давноочі ван прохолод , а й
нові проблеми. Зо рема на до-
ро ах. Поде ди внаслідо злив
з'явилися підтоплення та просі-
дання асфальт . Представни и
"Київавтодор " запевняють иян,
що сит ація під онтролем, на
в лицях працює достатньо техні-
и та фахівців. Водночас, за сло-
вами олови спостережної ради
омпанії Оле сія Омельянен а,
оштів на ремонт дорі з місь о-
о бюджет виділити не зава-
дить, навіть за рах но приз пи-
нення впровадження системи ві-
деоспостереження на столичних
в лицях.

Íà ö³ëîäîáîâèé ðåæèì ðîáîòè ïå-
ðåéøëà ã³äðîòåõí³÷íà ñëóæáà êîìóíàëü-
íî¿ êîðïîðàö³¿ "Êè¿âàâòîäîð". Ïðè÷èíîþ
ñòàëè ïîòóæí³ çëèâè ó ñòîëèö³, ÿê³ ðà-
çîì ³ç íåçíà÷íîþ, àëå î÷³êóâàíîþ ïðî-
õîëîäîþ ïðèíåñëè é ïðîáëåìè íà äîðî-
ãàõ.

"Íå çâàæàþ÷è íà ïîãîäó, â ñòîëèö³ íå-
ìàº ïðîáëåì ³ç ðóõîì òðàíñïîðòó, îñê³ëü-
êè êîëåêòîðíà ñèñòåìà ïðàöþº ñïðàâíî,—
çàïåâíèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ, ÿêèé
îï³êóºòüñÿ òðàíñïîðòíèìè ïèòàííÿìè, Âà-
ëåð³é Ì³ðîíîâ.

Çà éîãî ñëîâàìè, äëÿ øâèäêîãî â³äêà÷ó-
âàííÿ âîäè òà â³äíîâëåííÿ ðóõó íà ï³ä-

òîïëåíèõ âóëèöÿõ â ðîáîò³ çàä³ÿíî äî ñîò-
í³ ôàõ³âö³â òà 46 îäèíèöü ñïåöòåõí³êè.

Ïàí Ì³ðîíîâ ðîçïîâ³â, ùî çàãàëüíà ïðî-
òÿæí³ñòü äîùîâèõ êîëåêòîð³â ó ñòîëèö³ ñÿ-
ãàº 792 ìåòðè, à âíóòð³øíüîêâàðòàëüíèõ
âîäîñòîê³â — 1700 ê³ëîìåòð³â. Ïîïðè òå,
ùî ñòîêîâ³ ìåðåæ³ ðîçâèíåí³ äîáðå, áàãà-
òî ä³ëÿíîê ïîòðåáóþòü ðåìîíòó. Îñîáëè-

âèõ ï³äòâåðäæåíü îñòàíí³é ôàêò íå ïîòðå-
áóº. Ïðèì³ðîì, ëèøå çà ëèñòîïàä ìèíó-
ëîãî ðîêó ï³ä àñôàëüò ó ñòîëèö³ ïðîâàëè-
ëèñÿ òðè àâò³âêè.

Ó ñêëàäíèõ ïðèðîäíèõ óìîâàõ ì³ñüê³
äîðîãè ïîòð³áíî ñòàâèòè â ïð³îðèòåò,
ââàæàº ãîëîâà ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè "Êè-
¿âàâòîäîðó" Îëåêñ³é Îìåëüÿíåíêî. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, êîøòè íà ðåìîíò âóëèöü
âàðòî íàâ³òü çí³ìàòè ç ïðîãðàìè ñèñòåì
àâòîìàòèçàö³¿, çîêðåìà âñòàíîâëåííÿ â³-
äåîñïîñòåðåæåííÿ òà "ðîçóìíèõ" ñâ³òëî-
ôîð³â. "Íàñàìïåðåä ïîòð³áíî â³äðåìîí-
òóâàòè ðîçâ'ÿçêè — ì³ñò Ïàòîíà, Ìîñ-
êîâñüêó ïëîùó, äîáóäóâàòè "ì³ñò Êèð-
ïè", íà ÿêèé ùå ïîòð³áíî ùîíàéìåíøå
150 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü",— êàæå ïàí
Îìåëüÿíåíêî.

Òèì ÷àñîì ì³ñüêà âëàäà, âî÷åâèäü, ìàº
âëàñíèé ïëàí ðîçâèòêó ì³ñòà ³ ïîçáàâëåí-
íÿ â³ä ïðîáîê íà äîðîãàõ ââàæàº âàæëèâ³-
øèì çà ðåìîíò àñôàëüòó. Íà îñòàíí³é ñå-
ñ³¿ Êè¿âðàäè áþäæåò ïåðåðîçïîä³ëèëè íà
êîðèñòü âñòàíîâëåííÿ â³äåîñïîñòåðåæåííÿ
äëÿ áåçïåêè íà äîðîãàõ. Çà ñëîâàìè ïåð-
øîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñà
Áàññà, òàê ì³ñòî âèêîíóº âèìîãè ÓªÔÀ òà
ãîòóºòüñÿ äî ªâðî-2012. Îäíàê â³í äîäàâ,
ùî ðåøòó ïðîãðàì ç ðîçâèòêó ³íôðàñòðóê-
òóðè òàêîæ âèêîíóâàòèìóòü ïîïðè êðèçó.
"Ãðîø³ çíàéäåìî íà âñå", — ï³äñóìóâàâ
÷èíîâíèê

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
"Õðåùàòèê"

Учора в Києві поховали
за ибло о червні темно-
ш іро о иянина ні ерій-
сь о о походження Дж лі-
са Езі е. Жалобна про-
цесія перетворилася на
марш-протест проти ра-
сизм , в я ом , рім зем-
ля ів Дж лі са Езі е,
представни ів посольства
цієї раїни, взяли часть
та ож представни и ро-
мадсь ості. Зо рема
цер ви "Посольство Бо-
же" та ромадсь ої ор а-
нізації "Творці історії".

Çà ñëîâàìè êèÿíèíà í³ãåð³é-
ñüêîãî ïîõîäæåííÿ Åìàíó¿ëà ²äà-
õîñå, çàãèáëèé Äæóë³óñ Åç³êå áóâ
ëþäèíîþ ïðèâ³òíîþ ³ òîìó, ïî
ñóò³, íå ìàâ âîðîã³â. Ïðî éîãî íå-
çëîáëèâó âäà÷ó ñâ³ä÷èòü õî÷à á
òå, ùî â³í ðåãóëÿðíî â³äâ³äóâàâ
áîãîñëóæ³ííÿ öåðêâè "Ïîñîëü-
ñòâî Áîæå" Ñàíäåÿ Àäåëàäæ³. Á³ç-
íåñ íåá³æ÷èêà áóâ íå òàêèì ïðè-
áóòêîâèì, ùîá öå äàâàëî ï³äñòà-
âè ïðèïóñêàòè ÿê³ñü êðèì³íàëü-
í³ ðîçá³ðêè êîíêóðóþ÷èõ óãðóïî-
âàíü. Íàòîì³ñòü éîãî ó÷àñòü ó
ãðîìàäñüêèõ àêö³ÿõ, ùî ¿õ ïðîâî-
äèëè áîðö³ ç ðàñèçìîì íà çàêëèê
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ "Òâîðö³
³ñòîð³¿" òà "Ïîñîëüñòâà Áîæîãî",
ñâ³ä÷èòü ïðî éîãî âì³ííÿ âåñòè
áîäàé ÿêèéñü ñóñï³ëüíèé ä³àëîã.

"ß äîáðå çíàâ Äæóë³óñà ³ ÿê
çåìëÿêà, ³ ÿê ó÷àñíèêà ãðîìàä-
ñüêîãî ðóõó ïðîòè ðàñèçìó. Ìè,
éîãî òîâàðèø³, ïåðåêîíàí³, ùî
Äæóë³óñ ñòàâ æåðòâîþ âáèâñòâà ç
ìîòèâ³â ðàñîâîãî íåòåðï³ííÿ.
Äæóë³óñ áðàâ ó÷àñòü ó ìàðø³ ïðî-
òåñòó ïðîòè ðàñèçìó ï³ä ñò³íàìè
Âåðõîâíî¿ Ðàäè, êîëè ìè âèìà-
ãàëè óõâàëåííÿ çàêîíîïðîåêòó
ïðî ïîñèëåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³

çà çëî÷èíè íà ´ðóíò³ ðàñîâî¿, íà-
ö³îíàëüíî¿ àáî ðåë³ã³éíî¿ íåòåð-
ïèìîñò³", — ñêàçàâ Åìàíó¿ë ²äà-
õîñå "Õðåùàòèêó".

Íà äóìêó ÷îðíîøê³ðèõ êèÿí,
ãðîìàäñüê³ñòü ùå íåäîñòàòíüî óñ-
â³äîìëþº íåáåçïåêó êîíôë³êò³â
íà ðàñîâîìó ´ðóíò³. Òîæ ó÷àñíè-
êè æàëîáíî¿ ïðîöåñ³¿ íåñëè ïëà-
êàòè ³ç çàêëèêàìè ïîñèëèòè áî-
ðîòüáó ïðîòè ïðîÿâ³â ðàñèçìó â
ñóñï³ëüñòâ³.

Íàòîì³ñòü êåð³âíèê öåíòðó
çâ'ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ ñòîëè÷-
íî¿ ì³ë³ö³¿ Âîëîäèìèð Ïîë³ùóê
ïîÿñíèâ, ùî íàðàç³ ùå íåìàº ï³ä-
ñòàâ êâàë³ô³êóâàòè öå âáèâñòâî
ÿê òàêå, ùî â÷èíåíå íà ́ ðóíò³ ðà-
ñèçìó. "Ñë³äñòâî âåäåòüñÿ â ìåæàõ
êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè çà ñòàòòåþ

115 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó, ïî-
ðóøåíî¿ çà ôàêòîì âáèâñòâà ëþ-
äèíè. Íàðàç³ éîãî âåäóòü ñë³ä÷³
ì³ë³ö³¿ Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêîãî
ðàéâ³ää³ëó ì³ë³ö³¿. Çà äåÿêîþ ³í-
ôîðìàö³ºþ, ñë³ä÷³ íèí³ ðîçãëÿäà-
þòü ê³ëüêà âåðñ³é ùîäî ìîòèâ³â
óáèâñòâà ³ çîêðåìà äîñë³äæóþòü
çâ'ÿçîê ³ç ùå îäíèì âáèâñòâîì,
ùî áóëî ñêîºíî íå òåðèòîð³¿ Ñî-
ëîì'ÿíñüêîãî ðàéîíó",— ðîçïîâ³â
ïàí Ïîë³ùóê.

Ç ïîÿñíåíü ïðåäñòàâíèêà ì³ë³-
ö³¿, âáèâñòâà, ñêîºí³ íà ́ ðóíò³ ðà-
ñîâî¿ àáî ðåë³ã³éíî¿ íåòåðïèìî-
ñò³, ðîçñë³äóþòü ïðåäñòàâíèêè
ïðîêóðàòóðè, à íå ì³ë³ö³¿. Ñë³ä÷³
æ ì³ë³ö³îíåðè íå ñõèëüí³ òëóìà-
÷èòè öå âáèâñòâî ÿê ðàñîâå ÷åðåç
òå, ùî âîíî áóëî, ìîâëÿâ, íåäî-

ñòàòíüî äåìîíñòðàòèâíèì, ùî
íåõàðàêòåðíî äëÿ òàêèõ çëî÷èí³â.
Ì³ë³ö³îíåðè ñõèëüí³ ïðèïóñêàòè,
ùî âáèâñòâî ìàº îçíàêè "çëî÷è-
íó íà çàìîâëåííÿ".

Íàòîì³ñòü àêòèâ³ñòè àíòèðà-
ñèñòñüêîãî ðóõó ïåðåêîíàí³, ùî
ì³ë³ö³ÿ ñâ³äîìî íå õî÷å âèçíàâà-

òè ðàñèñòñüêèé õàðàêòåð çëî÷èíó.
Çàêîíîïðîåêò, çã³äíî ç ÿêèì
óáèâñòâî ìîæíà áóëî á âæå çàðàç
êâàë³ô³êóâàòè ÿê ñêîºíå íà ðàñî-
âîìó ´ðóíò³, ùå íå óõâàëåíî, à
ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè íå çàö³êàâ-
ëåí³ ó ïîã³ðøåíí³ â³äïîâ³äíî¿ ñòà-
òèñòèêè

Ó÷îðà â Êèºâ³ õîâàëè àêòèâ³ñòà àíòèðàñèñòñüêîãî ðóõó

Ïðîòåñò ³ç òðóíîþ íà ïëå÷àõ
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Корпорація "Київавтодор" запевняє, що нія і зливи не з пинять р х на доро ах столиці

Сандей АДЕЛАДЖА, старший
пастор цер ви "Посольство Бо-
же": "С спільство має виразно
зас дити вияви расизм ".

— Пасторе, що найс ттєвіше
вчорашній події?
— Те, що людин вбили за тем-

ний олір її ш іри. Питання д же
наболіле, і це д же серйозна за-
роза, адже та і вбивства оять на-
віть без особливих мотивів — до-
статньо мати інший олір ш іри.

— Товариші за ибло о а-
ж ть, що торі він брав часть
марші-протесті проти расиз-

м під стінами Верховної Ра-
ди. Чи означає це, що антира-
систсь о о р х в нинішньом
йо о ви ляді недостатньо, при-
наймні йо о ефе тивності?
— Та , опір расистсь им виявам
с спільстві ще замалий.

—Що, на ваш д м , потріб-
но, аби безпечитися від ра-
сизм ?
— Лише іноземці та вихідці з ін-

ших раїн не мож ть з пинити цьо-
о явища — вчин ів на ґр нті ра-
сової нетерпимості. Вони не па-
сивні — виходять на в лиці, про-
тест ють, апелюють до ромад-
сь ої д м и. Але я що за он про
посилення відповідальності за зло-
чини на ґр нті расової нетерпимо-
сті не хвалять, сит ація тіль и по-
ірш ватиметься, наші дії залиша-
тим ться неефе тивними. У раїн-
ці своєю чер ою повинні та ож ви-
явити заці авлення в хваленні
цьо о за он , я ий не дасть змо-

и с оювати злочини на расовом
ґр нті, прихов вати в масі право-
пор шень на поб товом ґр нті та
з орисливих мотивів.
Тобто спіх можливий за трьох

обставин: я що відповідальніши-
ми б д ть дії міліції; б де хвале-
но аде ватний цій за розі за он
про відповідальність за расові зло-
чини; с спільство виразно зас -
дить расизм.

— Чи можна ствердж вати,
що мин лорічний марш-про-
тест проти расизм мав про-
тилежний рез льтат? Адже вчо-
ра поховали одно о з йо о
часни ів.
— Ні. Цьо оріч в У раїні вбито

менше людей іншо о ольор ш і-
ри. Але ми маємо зробити все,
аби за роза, я нес ть та і зло-
чини, не стала реальністю для с -
спільства. Нині серед представни-
ів ромади ні ерійців в У раїні по-
ширюються настрої відчаю і пані-
и, я і мож ть спричинити
протести серед темнош ірих меш-
анців столиці. Засоби масової ін-
формації в Ні ерії доволі остро
відреа вали на це вбивство.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Похорон перетворився на а цію протест проти расизм
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Долар
та євро

Ó ïîíåä³ëîê, 6 ëèïíÿ, ãîò³âêî-
âèé êóðñ äîëàðà íà ðèíêó êóï³â-
ë³ ñòàíîâèâ 777,72 ãðí/$100, äî
9 ëèïíÿ òðèâàëî çíèæåííÿ êóð-
ñó. 10 ëèïíÿ, â ï’ÿòíèöþ, ñòàëî-
ñÿ íåçíà÷íå éîãî çðîñòàííÿ ç ïî-
çíà÷êè 769,06 UAH/100 USD äî
769,25 UAH/100 USD, ùî ñêëà-
ëî 0,19 ãðí.

Äèíàì³êà ðîçâèòêó ãîò³âêîâî-
ãî ðèíêó ïðîäàæó àìåðèêàí-
ñüêî¿ âàëþòè ïî÷àëàñü ³ç ïðî-
ïîçèö³¿ 787,67ãðí/$100. Ïîñòó-
ïîâå, àëå âïåâíåíå çìåíøåííÿ
ïðîòÿãîì òèæíÿ ç 6 äî 10 ëèï-
íÿ âèâåëî êóðñ íà ð³âåíü 
775,94 ãðí/$100 â ï’ÿòíèöþ.
Ôàêòè÷íî äîëàð ïîäåøåâøàâ íà
4,172 ãðí àáî 0,5 %.

Îòæå, íàéá³ëüø³ ïðèáóòêè â³ä
ð³çíèö³ êóðñ³â íà ðèíêó ìîæíà

áóëî îòðèìàòè íà ïî÷àòêó òèæ-
íÿ, â ïîíåä³ëîê, êîëè ìàðæà ñòà-
íîâèëà 9,95 ãðí íà ñîòí³ äîëàð³â
ÑØÀ, âæå â ï’ÿòíèöþ âîíà
çìåíøèëàñÿ äî 6,69 ãðí.

Îô³ö³éíèé êóðñ ºâðî 6 ëèïíÿ,
â ïîíåä³ëîê, ñòàíîâèâ 1069,965
ãðí/100 ºâðî. 7 ëèïíÿ êóðñ çíè-
çèâñÿ äî 1061,41 ãðí/100 ºâðî.
Â ñåðåäó, 8 ëèïíÿ, êóðñ ºâðî â
Óêðà¿í³ ñòàíîâèâ 1069,65
ãðí/100 ºâðî, îòæå, áóëî éîãî
çðîñòàííÿ. Íàñòóïíèé ñòðèáîê
â³äáóâñÿ 9 ëèïíÿ, êîëè êóðñ
óïàâ íà 9,76 ãðí äî ïîçíà÷êè
1059,88 ãðí/100 ºâðî. Çðåøòîþ
10 ëèïíÿ êóðñ ºâðîïåéñüêî¿ âà-
ëþòè ñòàíîâèâ 1066,37 ãðí/100
ºâðî, ùî âèùå ð³âíÿ ïîïåðåä-
íüîãî äíÿ íà 6,49 ãðí.

Íàéá³ëüøå çíèæåííÿ êóðñó
Íàöáàíêîì Óêðà¿íè â³äáóëîñÿ ó
â³âòîðîê, â³äïîâ³äíî êóðñ ñòàíî-
âèâ 1054,6 ãðí/100 ºâðî. Â ñåðå-
äó òà ÷åòâåð êóðñ çðîñòàâ íà 
9,28 òà 5,62 ãðí â³äïîâ³äíî. 
Â ï’ÿòíèöþ â³í çìåíøèâñÿ ç
1069,5ãðí/100 ºâðî äî 1063,41
ãðí/100 ºâðî.

Ó ïîíåä³ëîê, 13 ëèïíÿ, îô³ö³é-
íèé êóðñ ºâðî áóëî âñòàíîâëåíî

íà íèæ÷îìó ð³âí³ — 1059,87
ãðí/100 ºâðî.

Íà ðèíêó êóï³âë³ ºâðî 6 ëèï-
íÿ ö³íà ñòàíîâèëà 1083,86
ãðí/100 ºâðî. 7 ëèïíÿ ìàëî ì³ñ-
öå çíèæåííÿ íà 4,43 ãðí, åôåêò
ÿêîãî âèÿâèâñÿ ùå á³ëüøå 8 ëèï-
íÿ, êîëè êóðñ ñòàíîâèâ óæå
1070,68 ãðí/100 ºâðî. Äî ê³íöÿ
òèæíÿ, â ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ â³ä-
ïîâ³äíî, êóðñ äåìîíñòðóâàâ âæå
ïðîòèëåæíó äèíàì³êó. Â³äáóëîñÿ
çðîñòàííÿ, õî÷à é çîâñ³ì íåçíà÷-
íå. Ó ï’ÿòíèöþ, 10 ëèïíÿ, êóðñ
áóâ 1071,65 ãðí/100 ºâðî.

Íà ðèíêó ïðîäàæó ºâðîïåé-
ñüêî¿ âàëþòè â ïîíåä³ëîê êóðñ
ñòàíîâèâ 1108,4 ãðí/100 ºâðî, äî
ê³íöÿ òèæíÿ òðèâàëî ïàä³ííÿ
êóðñó. Íàéá³ëüøå ñòàëîñÿ 
8 ëèïíÿ, â ñåðåäó, — 7,75 ãðí.
Íàïðèê³íö³ òèæíÿ êóðñ ñòàíîâèâ
1088,41 ãðí/100 ºâðî.

Ìàðæà íà ãîò³âêîâîìó ðèíêó
ºâðî â Óêðà¿í³, ÿê çàâæäè, º íà
ïîðÿäîê âèùîþ â³ä ð³âí³â íà
ðèíêó äîëàðà. Ç ö³º¿ òî÷êè çîðó,
íàéïðèáóòêîâ³øèì áóâ ïîíåä³-
ëîê, êîëè ìàðæà ñòàíîâèëà 24,54
ãðí, ó ï’ÿòíèöþ êóðñ ñòàíîâèâ
16,76 ãðí.

Золото та фондовий
рино

Ö³íà 10 òðîéñüêèõ óíö³é çîëîòà
â Óêðà¿í³ íà ïî÷àòêó òèæíÿ 
6—10 ëèïíÿ ñòàíîâèëà 71 221,55
ãðí. Ó â³âòîðîê áóëî íàéá³ëüøå çà
òèæäåíü çìåíøåííÿ ö³íè — íà
840,14 ãðí. ªäèíå çà òèæäåíü ï³ä-
âèùåííÿ ö³íè çîëîòà â³äáóëîñÿ íà-
ñòóïíîãî äíÿ, â ñåðåäó. Ö³íà çðîñ-
ëà ç 70381,41 ãðí äî 70634,73 ãðí.
9 òà 10 ëèïíÿ ö³íà çðîñòàëà íà
432,15 òà 476,68 ãðí â³äïîâ³äíî.

ÏÔÒÑ íà óêðà¿íñüêîìó ôîíäî-
âîìó ðèíêó ïðîäîâæóº çíèæóâà-
òèñÿ, õî÷à àêòèâí³ñòü òàêèõ ä³é
âæå íå íàñò³ëüêè âèñîêà, àëå òåí-
äåíö³ÿ òðèìàºòüñÿ âæå äîñèòü äàâ-
íî. Òàê, ó ïîíåä³ëîê, 6 ëèïíÿ,
òîðãè ðîçïî÷àëè ç ïîçíà÷êè
392,05 ïóíêòó. Íàñòóïíîãî äíÿ ³í-
äåêñ çìåíøèâñÿ íà 1,8 ïóíêòó ³
ñòàíîâèâ 390,25 ïóíêòó. Â ñåðåäó
êóðñ çìåíøèâñÿ íà 5,62 ïóíêòó äî
ð³âíÿ 384,63 ïóíêòó. Â ÷åòâåð â³í
çíîâó çìåíøèâñÿ, öüîãî ðàçó äî
ð³âíÿ 384,11 ïóíêòó. Ðîáî÷èé
òèæäåíü çàê³í÷èâñÿ íà ïîçíà÷ö³
383,22 ïóíêòó, ùî íà 0,89 ìåíøå,
í³æ ð³âåíü ïîïåðåäíüîãî äíÿ

ßê ñòâåðäæóº äèðåêòîð Àíòèðåéäåðñüêî-
ãî ñîþçó Àíäð³é Ñåìèä³äüêî, çà îñòàíí³
òðè ðîêè áëèçüêî 7000 ï³äïðèºìñòâ ñòàëè
æåðòâàìè ÿê äð³áíèõ, òàê ³ êðóïíèõ ðåé-
äåðñüêèõ çàõâàò³â. Óêðà¿íñüêèé ðåéäåð íà
ñüîãîäí³øí³é äåíü âèêîðèñòîâóº â îñíîâ-
íîìó “÷îðí³” âàð³àíòè çàõâàòó: â³ä âæå òðè-
â³àëüíèõ ï³äðîáîê äîêóìåíò³â, ï³äêóïó ñóä-
ä³â àæ äî ñóòî êðèì³íàëüíèõ “ðîçáîðîê”.

Âèïàäêè “á³ëî¿” ñêóïêè àêö³é ìàéæå íå
òðàïëÿþòüñÿ.

Òàêà ñèòóàö³ÿ óòâîðèëàñÿ âíàñë³äîê êî-
ðóïö³¿, âïëèâó îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èííîñò³
íà ä³ÿëüí³ñòü àäì³í³ñòðàòèâíèõ òà ïðàâî-
îõîðîííèõ îðãàí³â. “Â óìîâàõ ïðàâîâîãî
í³ã³ë³çìó òà ïîñëàáëåííÿ ñèñòåìè âëàäè â
êðà¿í³ ïðàêòè÷íå íåâòðó÷àííÿ àáî, íàâ³òü,
ñï³âó÷àñòü ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ÿê³ º

³íñòðóìåíòàìè, ùî îáñëóãîâóþòü ðåéäåð-
ñòâî”, — ñòâåðäæóº Àíäð³é Ñåìèä³äüêî.

ßê ðîçïîâ³â âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð þðè-
äè÷íî¿ êîìïàí³¿ “Äîðîôººâ, Ñêóðàò³â-
ñüêèé òà ïàðòíåðè” Àíäð³é Ñêóðàò³âñüêèé,
ñåðåä êëàñè÷íèõ ñõåì ðåéäåðñòâà º ï³äêóï
äåðæàâíîãî ðåºñòðàòîðà àêö³îíåð³â. Ï³ñëÿ
öüîãî, ìàþ÷è ³íôîðìàö³þ ïðî êîíêðåò-
íèõ âëàñíèê³â àêö³é, ðåéäåð ïðîïîíóº âè-
êóïèòè ¿õ ÷àñòèíó. Ó ðàç³, ÿêùî ö³íí³ ïà-
ïåðè âäàëîñÿ ïðèäáàòè, íîâîñïå÷åíèé àê-
ö³îíåð ³äå äî ñóäó ³ ïî÷èíàº çàòÿæíèé ïðî-
öåñ ³ç ö³ëëþ áëîêóâàòè ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðè-
ºìñòâà, áåçóìîâíî çàâäÿêè ùåäðèì ï³äêó-
ïàì. Øëÿõîì ñèëîâîãî âòðó÷àííÿ íà ïà-
ðàë³çîâàíå ï³äïðèºìñòâî ðåéäåð çàõîïëþº
âëàäó, âèãîòîâëÿº äóáë³êàò ïå÷àòêè òà ñòàº
ð³âíîïðàâíèì éîãî âëàñíèêîì. Íàäàë³ ³ñ-
íóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà ö³ëêîì çàëåæèòü â³ä
ð³øåíü ðåéäåðà. Â³í ìîæå ÿê ïåðåïðîäà-
òè éîãî, òàê ³ âèêîðèñòîâóâàòè ó âëàñíèõ
ö³ëÿõ.

Âàð³àíòîì çàõîïëåííÿ òîâàðèñòâà ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ º ï³äðîáêà ïðîòî-
êîëó òà çàÿâè ïðî âèõ³ä ñêëàäó çàñíîâíè-
ê³â. Äàë³ ÷åðåç àäì³í³ñòðàö³¿ ï³äïðèºìñòâî

ðåºñòðóºòüñÿ íà ï³äñòàâíó îñîáó (íå âèêëþ-
÷åíî, ùî çà ôàëüøèâèì ïàñïîðòîì). Ï³ñ-
ëÿ ïðèäáàííÿ ï³äïðèºìñòâà, éîãî òóò æå
ïåðåäàþòü ðåàëüíîìó çàìîâíèêó âñ³õ ìàõ³-
íàö³é — ðåéäåðó, ÿêèé çàÿâëÿº ñâî¿ ïðàâà
ïåðåä ðåàëüíèìè çàñíîâíèêàìè.

Ïðîòå, íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ³ñíóº çàãðî-
çà ïåðåêëþ÷åííÿ óâàãè ðåéäåð³â ç âëàñíå
ñàìîãî ï³äïðèºìñòâà íà çåìåëüí³ àêòèâè.
ßê â³äçíà÷àº àäâîêàò àäâîêàòñüêîãî îá’ºä-
íàííÿ “Âîëêîâ, Êîçüÿêîâ òà ïàðòíåðè” Ëå-
ñÿ Êîâòóí: “Ðåéäåð çíàº âñ³ ö³ ñõåìè çà-
õîïëåííÿ òà øëÿõè ¿õíüî¿ ïðîòèä³¿, ìàº äî-
ñâ³ä çàõèñòó â³ä ïîòåíö³àëüíî¿ çàãðîçè òî-
ùî. Íà ðàç³ ìîæå çîñåðåäèòèñü íà ï³äïðè-
ºìñòâàõ, ÿê³ âîëîä³þòü çåìëåþ. À äî öüîãî
íå âñ³ ãîòîâ³”. Ãîëîâíèì ðåéäåðîì çà öèõ
óìîâ, ÿê ââàæàº Ëåñÿ Êîâòóí, ñòàíå äåð-
æàâà. Ñïðèÿòèìóòü öüîìó çì³íè äî Çàêîíó
“Ïðî îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ ô³íàëüíî¿
÷àñòèíè ÷åìï³îíàòó ªâðîïè 2012 ðîêó ç
ôóòáîëó â Óêðà¿í³”, óõâàëåí³ â³ä 25 ÷åðâíÿ
2009 ðîêó Âåðõîâíîþ Ðàäîþ. Çã³äíî öüîãî
çàêîíó, äåðæàâà çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî íà
â³ä÷óæåííÿ ïðèâàòíèõ çåìåëü çà ð³øåííÿì
ì³ñöåâî¿ âëàäè àáî Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â Óêðà-
¿íè. Öÿ íîðìà ñóïåðå÷èòü ñàìîìó ïîíÿòòþ
ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³, àäæå ïèòàííÿ â³ä÷ó-
æåííÿ çåìë³ ìàþòü ðîçãëÿäàòèñÿ ó ñóäîâî-
ìó ïîðÿäêó, à íå ñòàâèòèñÿ íà ðîçñóä äåð-
æàâíèõ îðãàí³â âëàäè. Âàð³àíòîì âèõîäó ç
ö³º¿ ñèòóàö³¿ äëÿ âëàñíèêà çåìë³ º âìîòè-
âîâàíèé äîêàç íàÿâíîñò³ àëüòåðíàòèâíèõ
ä³ëÿíîê, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ äëÿ
àíàëîã³÷íèõ ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá.

Çàäëÿ òîãî, ùîá íå ïîòðàïèòè â ïàçóð³
ðåéäåðà, Îëåêñàíäð Ñåðåáðÿêîâ, àðá³òðàæ-
íèé êåð³âíèê, êîíñóëüòàíò þðèäè÷íî¿ ô³ð-
ìè “Àðöèíãåð”, ðàäèòü, â ïåðøó ÷åðãó, ëå-
ãàë³çóâàòè ñâ³é á³çíåñ òà çâåðòàòèñÿ çà äî-
ïîìîãîþ äî ôàõ³âö³â. Àäæå ñàìå âîíè çìî-
æóòü îö³íèòè ñèòóàö³þ òà ðîçðîáèòè ìåõà-
í³çì ïðîòèä³¿ äëÿ êîíêðåòíî¿ îðãàí³çàö³¿,
âðàõîâóþ÷è îñîáëèâîñò³ ¿¿ ä³ÿëüíîñò³. Íå-
îáõ³äíî áóòè ïîïåðåäíüî ï³äãîòîâëåíèì äî
àòàê ðåéäåðà: “Ëþäèíà, ÿêà õî÷å çáåðåãòè
ñâî¿ àêòèâè, ïîâèííà çàçäàëåã³äü ïîäóìà-
òè ïðî öå. ² íàâ³òü òîä³, êîëè íà íå¿ íà-
øòîâõíóòüñÿ ëþáèòåë³ ëåãêî¿ íàæèâè, äà-
òè àðãóìåíòîâàíó ñåðéîçíó â³äñ³÷. ßê ïðà-
âèëî, ï³ñëÿ öüîãî òàê³ øóêà÷³ ùàñòÿ çà-
ìèñëþþòüñÿ, ÷è âàðòî ïðîäîâæóâàòè çàé-
ìàòèñÿ öèì âçàãàë³”

Äîëàð óíèç, íåñòàá³ëüí³ñòü ºâðî
Ô³íàíñîâèé îãëÿä çà ïåð³îä ³ç 6 äî 10 ëèïíÿ
²ðèíà ÄÅÌÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Протя ом період з 6 до 10 липня офіційний рс аме-
ри ансь о о долара в У раїні зменш вався. Шосто о
липня, в понеділо , він становив 763,77 рн/$100, на-
ст пно о дня Національний бан У раїни не змінював
своїх настроїв, рс залишився на тій самій позначці.
В серед та до інця тижня рс зниж вався. Та ,
п’ятницю рс становив 762,24 рн/$100 порівняно
із рівнем середи — 763 рн/$100. Абсолютне
зниження за тиждень становило 1,53 рн за 100 дола-
рів або 0,3 %. 13 липня, в понеділо ,
офіційний рс долара за ріплено на рівні
762,44 рн/$100.

Áîðîòüáà çà ÷óæó âëàñí³ñòü
Þðèñòè ïðîðîêóþòü çåìåëüíó ðåéäåðñüêó àêòèâí³ñòü ç áîêó äåðæàâè 
ï³ä ïðèêðèòòÿì ªâðî-2012

Андрій
СЕМИДІДЬКО, ди-
ре тор Антирей-
дерсь о о союз :
— Наразі йде спро-
щення схем рейдер-
сь их ата . Їх вже не
потрібно с ладню-
вати через рішення
с дів. Отримання рі-
шень одно о с д
вистачає для то о,
щоб “заходити” на
підприємство і си-
ломіць трим вати
йо о. Фа тор сили
зараз є вирішаль-
ним, том що право-
охоронна система
зр йнована. Фізич-
ний вплив найви ід-
ніший та найпрості-
ший.

Леся КОВТУН, адво ат
адво атсь о о об’єднан-
ня “Вол ов, Козья ов та
партнери”:
—Я можна стабіліз вати си-
т ацію, оли в самих за онах,
я і зараз приймаються, вже
за ладені рейдерсь і схеми.
Наша проблема — це наш
парламент, я ий є “бізнес”-
парламентом, що с ладаєть-
ся з р пних власни ів під-
приємств. Вони приймають
за они, я і їм ви ідні. Систе-
ма захист власни ів дрібно-
о та середньо о бізнес
в рай слаб а. Допо и пар-
ламенті бродить “примара
Констит ції”, я всі знають,
але ніхто та і не бачив, ця
проблема б де існ вати. У
нас немає базис для захис-
т власності.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Êàòåðèíà ÏÀÐÈÃ²ÍÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Рейдерство вже зовсім не нове поняття для раїнсь о о ерівни а.
Чимало підприємств стали ле ою наживою для тих, хто хотів зба а-
титися ч жим оштом. Зазвичай під прицілом б ли або а тиви, або
приб то підприємства. Днями стінах реда ції азети “Хрещати ”
рам ах р ло о стол об оворили питання рейдерства в У раїні, а
та ож зосередили ва на способах протидії цьом процес . Ува а
юристів б ла при та на виробленні страте ій бло вання цих шах-
райсь их схем по линання. Проте фахівці з острахом передрі ають
новий вито боротьбі, де ласим шмат ом б де земля, а в ролі за-
арбни а вист пить держава.
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² íå ñìà÷íî, ³ íå êîðèñíî
Ó íàï³âôàáðèêàòàõ óêðà¿íñüêèõ âèðîáíèê³â íàòóðàëüí³ ïðîäóêòè 
÷àñòî çàì³íþþòü âîäîþ òà ñîºþ
Åì³ëü ÊÐÓÏÍÈÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Запитання "Що ми їмо?"
останнім часом є наба а-
то а т альнішим за "що
робити?" і "хто винен?".
Особливо для раїнців,
я і ш ають себе чи вже
знайшли. Перші витрача-
ють чимало сил і час на
пош и, др і — віддають
себе без залиш ці авій
справі, я ій, власне,
знайшли себе. І тим, і ін-
шим час не вистачає а-
тастрофічно. Том в ра-
ціоні е ономічно а тивної,
тобто платоспроможної
частини населення все
частіше з'являються різні
прод ти швид о о при-
от вання. Поп лярними
стають на наших теренах
напівфабри ати — м’ясні
та рибні, в основном за-
морожені. Це зроз мі-
ло — нашвид пив,
розморозив, на с оворід-

і пере сив, не з пи-
няючись. Але чи мож ть
вони замінити домашню
страв ?

Замість м’яса — соя,
хрящі й фосфати

Àáè ç’ÿñóâàòè öå, "Õðåùàòèê"
çâåðíóâñÿ äî ñïåö³àë³ñòà â ãàëóç³
¿æ³. Îñü ùî ðîçïîâ³ëà Îëüãà Äóä-
÷àê, øåô-êóõàð îäíîãî ç êè¿â-
ñüêèõ ðåñòîðàí³â:

— Êîëè ãîòóºìî ñàì³,— êàæå
ïàí³ Äóä÷àê,— íàïðèêëàä, êîò-
ëåòè, òî çíàºìî, ÿêå ì'ÿñî äëÿ
íèõ âèêîðèñòàëè, ñê³ëüêè äîäàëè
ñóõàð³â, õë³áà àáî ãåðêóëåñó, ÿºöü,
öèáóë³, ÷àñíèêó, ïðÿíîù³â, ñîë³.
À âèçíà÷èòè, ùî ì³ñòèòüñÿ â
áóäü-ÿêèõ çàìîðîæåíèõ êîòëåòàõ,
äîñèòü ñêëàäíî. ß íàâ³òü ñòâåð-
äæóâàòèìó, ùî íåìîæëèâî. Â³çü-
ìåìî, íàïðèêëàä, ðåöåïò íàï³â-
ôàáðèêàòó, ùî º â àñîðòèìåíò³
ìàéæå âñ³õ óêðà¿íñüêèõ âèðîáíè-
ê³â. Öå òàê çâàí³ ñîêîâèò³ êîòëå-
òè ç ÿëîâè÷èíè ç ÷àñíèêîì. ¯õ-
í³é ñêëàä âêàçàíî íà óïàêîâö³, òà
ê³ëüê³ñòü íå âêàçàíî — àí³ â ãðà-
ìàõ, àí³ ó â³äñîòêàõ. Ñïðîáóºìî
âèðàõóâàòè, âèõîäÿ÷è ç òîãî, ùî
çã³äíî ç çàêîíîäàâñòâîì êîìïî-
íåíòè ïðîäóêòó íà óïàêîâö³ ìà-
þòü áóòè ïåðåë³÷åí³ â ïîðÿäêó
çìåíøåííÿ ¿õíüî¿ ê³ëüêîñò³. Ñïî-
÷àòêó çàçíà÷åíî ÿëîâè÷èíó, öå
âñåëÿº îïòèì³çì. Îäíàê çâåðí³òü
óâàãó íà íàñòóïíèõ äâà êîìïî-
íåíòè — âîäó ³ ñîºâó ìóêó. ª âñ³
ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ñî¿ â êîò-
ëåò³ çíà÷íî á³ëüøå, í³æ ÿëîâè÷è-
íè. Àäæå âîíà ìîæå çá³ëüøóâàòè
âàãó â 6 ðàç³â, ðîçáóõàþ÷è â³ä âî-
äè. Ñòàá³ë³çàòîð ôîñôàò íàòð³þ,
ùî îáîâ’ÿçêîâî º ó êîòëåò³, ï³ä-
òâåðäæóº öå — çàçâè÷àé éîãî äî-
äàþòü, àáè çâ’ÿçàòè çàéâó âîäó,
ùîá êîòëåòà áóëà ñîêîâèòîþ. ²í-
øèé êîìïîíåíò, ÿêèé íàøòîâõóº
íà äóìêó, ùî ì’ÿñà â êîòëåò³ ìà-
ëî, à ñî¿ áàãàòî — ãëóòàìàò, ï³ä-
ñèëþâà÷ ñìàêó. Â³äîìî, ùî â³í
äîäàº ì’ÿñíîãî ïðèñìàêó ïðîäóê-
òó íàâ³òü ³ç ì³í³ìàëüíîþ ê³ëüê³ñ-
òþ ì’ÿñà. Íà çàïèòàííÿ, ñê³ëüêè
ì’ÿñà â òàêèõ êîòëåòàõ, â³äïîâ³ä³

íåìàº. Àäæå äëÿ òîãî, ùîá ñïî-
æèâà÷³ çíàëè, ùî âîíè êóïó-
þòü — ÿëîâè÷èíó àáî ñîþ, ïî-
òð³áíî â ñêëàä³ çàçíà÷àòè âì³ñò
ì'ÿñà ó â³äñîòêàõ. Òå ñàìå â³äáó-
âàºòüñÿ ³ ç íàï³âôàáðèêàòàìè ç
ðèáè. Çâè÷àéíî, ÿêùî ïîøóêàòè
äîáðå, ìîæíà çíàéòè ê³ëüêà âè-
ä³â êîòëåò ³ ïåëüìåí³â áåç ñî¿, áî
ñîºâó ìóêó íå âêàçàíî â ¿õíüîìó
ñêëàä³ íà óïàêîâö³. Óò³ì, âàæêî
ïîâ³ðèòè, ùî âèðîáíèêè, ÿê³ çà-
çâè÷àé åêîíîìëÿòü íà áóäü-÷îìó,
âèêîðèñòàëè òóò òàê³ ñàì³ ñîêî-
âèò³ øìàòî÷êè ì’ÿñà, ÿê ìè ó ñå-
áå íà êóõí³. Ì’ÿñî äëÿ "ïðîìèñ-
ëîâîãî" ôàðøó ìîæå áóòè "âáè-
òî" áàãàòîðàçîâèìè ðîçìîðîçêà-
ìè. Æèðó àáî æèë òà õðÿù³â ó
íüîìó ìîæå áóòè íàáàãàòî á³ëü-
øå, í³æ ì’ÿêîò³. Éîãî íàâ³òü ìî-
æóòü ðîáèòè ç ê³ñòîê ³ç çàëèøêà-
ìè ì’ÿñà — ñó÷àñí³ õàð÷îâ³ òåõ-
íîëîã³¿ öå äîçâîëÿþòü. Ó íàñ âñå
öå, íå âàãàþ÷èñü, âêàçóþòü â
ñêëàä³ ÿê ì’ÿñî — óêðà¿íñüêå çà-
êîíîäàâñòâî öå íå çàáîðîíÿº...

— Â³çüìåìî,— ïðîäîâæóº Îëü-
ãà Äóä÷àê,— çàäëÿ ³ëþñòðàö³¿ íàã-
ãåòñè — òàê íàçèâàþòüñÿ ìàëåíü-
ê³ êóðÿ÷³ øìàòî÷êè àáî êîòëåòêè
â ïàí³ðîâö³. Â³çüìåìî êóðÿ÷³ ç³
ñìàêîì ï³öè ³ ïðîñòî êóðÿ÷³ äëÿ
ä³òåé. Íà óïàêîâö³ îñòàíí³õ ÷è-
òàºìî ðåêëàìíå ïîñèëàííÿ ñïå-
ö³àëüíî äëÿ áàòüê³â: "Ïîäàþ÷è äî
ñòîëó íàããåòñè, âè ìîæåòå áóòè
âïåâíåí³, ùî âàøà äèòèíà îäåð-
æèòü âèñîêîÿê³ñíå, áàãàòå á³ëêîì
äèòÿ÷å õàð÷óâàííÿ, âêðàé ïîòð³á-
íå çðîñòàþ÷îìó îðãàí³çìó". Òå-
ïåð äèâèìîñÿ íà ñêëàä ïðîäóêòó.
Íå ðîçóì³þ, íàâ³ùî áàãàò³ á³ëêîì
ãàðí³ êóðÿ÷³ ãðóäèíêè ïñóâàòè ñî-
ºþ, êðîõìàëåì, ï³äñèëþâà÷åì
ñìàêó ãëóòàìàòîì (Å621), ã³äðî-

ë³çîâàíèì ñîºâèì á³ëêîì, à ùå é
ôîñôàòîì (äîáàâêà Å452) ³ åð³ò-
ðîáàòîì íàòð³þ (Å316)? Îñòàííÿ
äîáàâêà, ïî ñóò³, âèêîðèñòîâóºòü-
ñÿ ÿê êîíñåðâàíò, ùî ïåðåøêî-
äæàº ïñóâàííþ ïðîäóêòó. Îñü ³
ðîá³òü âèñíîâêè...

Євром’ясо — по и
що мрія

Ó ªâðîñîþç³ ö³ ïèòàííÿ âðåãó-
ëüîâàíî äàâíî ³ ÷³òêî. Ïî-ïåðøå,
âèðîáíèê³â çîáîâ’ÿçàëè âêàçóâà-
òè òî÷íèé ê³ëüê³ñíèé ñêëàä íà
óïàêîâö³ áóäü-ÿêîãî õàð÷îâîãî
ïðîäóêòó. Çà âèêîíàííÿì ö³º¿ âè-
ìîãè ñòåæàòü äåñÿòêè ãðîìàä-
ñüêèõ îðãàí³çàö³é ç ïèòàíü çàõèñ-
òó ïðàâ ñïîæèâà÷à. Âèðîáíèê,
ÿêèé ïåðåáîðùèâ ³ç ñîºâîþ ìó-
êîþ â êîòëåòàõ, ðèçèêóº ùîíàé-
ìåíøå çíà÷íèìè çáèòêàìè, à òî
é áàíêðóòñòâîì — ó ðàç³, ÿêùî
ãðîìàäñüê³ çàõèñíèêè ïðàâ ñïî-
æèâà÷³â ³í³ö³éþþòü áîéêîò éîãî
ïðîäóêö³¿.

Ùîäî æèë, õðÿù³â òà ê³ñòîê —
ó ªâðîï³ äàëåêî íå êîæåí øìà-
òîê ì’ÿñà ââàæàþòü ì’ÿñîì. ² öå
íå òàâòîëîã³ÿ: ì’ÿñî âåëèêî¿ ðî-
ãàòî¿ õóäîáè ïîâèííî ì³ñòèòè íå
á³ëüøå 25 â³äñîòê³â æèðó ³ 25 â³ä-
ñîòê³â ñïîëó÷íî¿ òêàíèíè — æèë,
çâ’ÿçîê, õðÿù³â. Ó ñâèíèí³ æèðó
ìîæå áóòè íà 5 â³äñîòê³â á³ëüøå,
à â ïòèö³ é êðîëèêó — ìåíøå:
æèðó — äî 15 â³äñîòê³â, ñïîëó÷-
íî¿ òêàíèíè — äî 10. Âñ³ ö³ íîð-
ìè ïðîïèñàíî ó â³äïîâ³äíèõ äî-
êóìåíòàõ ªÑ.

Ç îãëÿäó íà öå "Õðåùàòèê" ï³ä-
ãîòóâàâ îô³ö³éí³ çàïèòè äî îñ-
íîâíèõ óêðà¿íñüêèõ âèðîáíèê³â
íàï³âôàáðèêàò³â. Öå â³äîì³ òîð-

ãîâåëüí³ ìàðêè: Super (ÒÎÂ "Àéñ
Çàïîðîæüå"), Äîíåöüêèé êîìá³-
íàò çàìîðîæåíèõ ïðîäóêò³â
(ÒÎÂ "Äîíåöêèé êîìáèíàò çà-
ìîðîæåíûõ ïðîäóêòîâ"), "Äðè-
ãàëî" (ÏÏ, Á³ëà Öåðêâà), "Åâðî-
Äíåïð" (ÒÎÂ "ÅâðîÄíåïð",
Äí³ïðîïåòðîâñüê), "Ëåâàäà"
(Ãðóïà êîìïàí³é "Ëåâàäà"),
"Ìàê-äàê" (Ëóãàíñüê), "Îëüô"
(Çàïîð³ææÿ), "Ñìà÷êî" (ÏÏ
"Òîðãîâûé Äîì Cìà÷êo", Êè¿â)
òà "Ôàððî" (ÂÀÒ "Êðåìåí÷óãÌÿ-
ñî"). Çàïèòàíü äâà — ÿêå íà-
ñïðàâä³ â ¿õí³õ ïðîäóêòàõ ñï³ââ³ä-
íîøåííÿ ñîºâî¿ ìóêè, çàçíà÷å-
íèõ âèùå õ³ì³êàò³â ³ âëàñíå ì’ÿ-
ñà òà ÷è â³äïîâ³äàº ñêëàä ñàìî-
ãî ì’ÿñà ºâðîïåéñüêèì ñòàíäàð-
òàì, ïðî ÿê³ éøëîñÿ âèùå?

Поради від фахівців

"Õðåøàòèê" áåðå òåìó ï³ä êîí-
òðîëü ³ îáîâ’ÿçêîâî ïîâåðíåòüñÿ
äî íå¿, îòðèìàâøè â³äïîâ³ä³ â³ä
âèðîáíèê³â. Ñüîãîäí³ æ — ê³ëü-
êà ïîðàä ñïîæèâà÷àì â³ä ôàõ³â-
ö³â:

Êóïóþ÷è íàï³âôàáðèêàòè,
çâåðòàéòå óâàãó íà òðè íàñòóïíèõ
êîìïîíåíòè â ¿õíüîìó ñêëàä³:

1) ðîñëèííèé á³ëîê. Çàçâè÷àé,
éîãî âèðîáëÿþòü ³ç ñî¿ çà äîïî-
ìîãîþ õ³ì³÷íèõ òåõíîëîã³é, ùî
ï³ñëÿ öüîãî âàæêî íàçâàòè á³ëîê
íàòóðàëüíèì ïðîäóêòîì. Ñåðéîç-
í³ äîñë³äæåííÿ â÷åíèõ äîâîäÿòü,
ùî ñîÿ âòðó÷àºòüñÿ â ðîáîòó ñòà-
òåâèõ îðãàí³â. Öå îñîáëèâî íå-
áåçïå÷íî ï³ä ÷àñ ðîçâèòêó ïëîäó,
êîëè ôîðìóþòüñÿ ñòàòåâ³ îðãàíè,
à òàêîæ ó äèòÿ÷îìó ³ ï³äë³òêîâî-
ìó â³ö³, êîëè âîíè ðîçâèâàþòüñÿ;

2) ôîñôàòè (ìîæóòü âêàçóâàòè-
ñÿ ÿê ä³ôîñôàòè, ï³ðîôîñôàòè,
òð³ôîñôàòè, ïîë³ôîñôàòè àáî
õàð÷îâ³ äîáàâêè Å450, Å451,
Å452);

3) ï³äñèëþâà÷³ ñìàêó ³ àðîìà-
òó — ãëóòàì³íîâà êèñëîòà (Å620)
àáî ¿¿ ñîë³ — ãëóòàìàòè (Å621).
Òàêó ñàìó ðîëü ï³äñèëþâà÷à ñìà-
êó ìîæå â³ä³ãðàâàòè ã³äðîë³çàò ñî-
ºâîãî á³ëêó.

Ö³ êîìïîíåíòè îäíîçíà÷íî
âêàçóþòü: ïåðåä âàìè äåøåâà "õ³-
ì³ÿ", ÿêà í³÷îãî íå ìàº ñï³ëüíî-
ãî ç íàòóðàëüíèì ïðîäóêòîì...

К п ючи напівфабри ати, звертайте ва на основні омпоненти їхньом с ладі

М'ясні і рибні напівфабри ати — це вироби, заздале ідь під отов-
лені до теплової оброб и. Залежно від засоб при от вання їх підроз-
діляють на нат ральні, та і, що панір ють, січені (подрібнені). Нат раль-
ні підрозділяють на вели о с ові, порційні і дрібно с ові.
З ідно з підр чни ами товарознавства, мирно співісн ють 3 се мен-

ти та их прод тів:
м'ясні напівфабри ати (від розчленованої і па ованої домашньої

живності до пра тично отових отлет, ромште сів і та е інше);
рибні напівфабри ати (від сирих рибних стей ів до вже зліплених

рибних отлет);
заморожені вироби з тіста з начин ою тваринно о походження (пель-

мені, варени и, равіолі і та е інше)

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю 

“База відпочинку “Дніпровська хвиля” 
земельних ділянок для будівництва, 

реконструкції, експлуатації 
та обслуговування бази відпочинку 

на Парковій дорозі, 3#у 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 752/752 від 27 листопада 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, відповідно до статей 93, 120,
123, 124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Áàçà â³äïî-
÷èíêó “Äí³ïðîâñüêà õâèëÿ” äëÿ áóä³âíèö-
òâà, ðåêîíñòðóêö³¿, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ áàçè â³äïî÷èíêó íà Ïàðêîâ³é äî-
ðîç³, 3-ó ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Áàçà â³äïî÷èíêó “Äí³ï-
ðîâñüêà õâèëÿ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 7,37 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà,
ðåêîíñòðóêö³¿, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ áàçè â³äïî÷èíêó íà Ïàðêîâ³é äîðî-
ç³, 3-ó ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà,
â òîìó ÷èñë³:

— ä³ëÿíêó ¹ 1 — ó äîâãîñòðîêîâó îðåí-
äó íà 25 ðîê³â, çîêðåìà ïëîùåþ 4,47 ãà —
çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó
âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ (â òîìó ÷èñë³ â
ìåæàõ ïðèáåðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã 1,61 ãà);
ïëîùåþ 2,23 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çå-
ìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âè-
êîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 23.06.64 ¹ 888 “Ïðî
çàêð³ïëåííÿ ³ñíóþ÷èõ òà â³äâîä äîäàòêîâèõ
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é âîä-
íîìîòîðí³é ïðèñòàí³ Óïðàâë³ííÿ ïîáóòîâî-
ãî îáñëóãîâóâàííÿ ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñòîÿíîê
ìîòîðíèõ ³ ãðåáíèõ ÷îâí³â ³íäèâ³äóàëüíîãî
êîðèñòóâàííÿ òà ÷îâí³â äåðæóñòàíîâ, ÿê³ íå
ìàþòü ñâî¿õ ïðè÷àë³â, ³ ïîðÿäîê êîðèñòóâàí-

íÿ íèìè” (â òîìó ÷èñë³ â ìåæàõ ïðèáåðåæ-
íèõ çàõèñíèõ ñìóã 2,06 ãà);

— ä³ëÿíêó ¹ 2 ïëîùåþ 0,67 ãà — ó êî-
ðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â, â ìåæàõ
÷åðâîíèõ ë³í³é, çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ “Áàçà â³äïî÷èíêó “Äí³ïðîâñüêà õâèëÿ”:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-
âà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåí-
íþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî
ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíè-
ìè ä³ëÿíêàìè.

3.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øó-
âàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 09.08.2007 ¹ 19-8030, äî÷³ðíüîãî
ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä
17.11.2008 ¹ 1918, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí-
åï³äñòàíö³¿ â³ä 08.08.2007 ¹ 1286 òà Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
28.12.2007 ¹ 05-08/10427.

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-

êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-
íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíà-
õîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà áóä³âíèöòâà â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 17.01.2008 ¹ 3/4475 “Ïðî áþäæåò ì³ñ-
òà Êèºâà íà 2008 ð³ê” (³ç çì³íàìè òà äîïîâ-
íåííÿìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17.07.2008 N 16/16, â³ä
30.10.2008 ¹ 561/561).

4. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ÷åðâîíèõ
ë³í³é âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíî-
äàâñòâà.

5. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ìåæàõ ïðèáåðåæ-
íèõ çàõèñíèõ ñìóã âèêîðèñòîâóâàòè áåç
ïðàâà áóä³âíèöòâà áóäü-ÿêèõ ñïîðóä
(êð³ì ã³äðîòåõí³÷íèõ, ã³äðîìåòðè÷íèõ, ë³-
í³éíèõ òà ³íøèõ) ç îáìåæåííÿìè â³äïî-
â³äíî äî ñòàòåé 60, 61 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè

6. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åí-
íÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-
ðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé
141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 01.10.2007

№ 432/3266 “Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю 

“ПЕЧЕРСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ” 
земельної ділянки для будівництва 

та реконструкції адміністративно#ділового
центру з подальшими його експлуатацією 

та обслуговуванням у проїзді Військовому, 8 
у Печерському районі м. Києва” 

та до договору оренди земельної ділянки 
від 18.04.2008 № 82#6#00495

Рішення Київської міської ради № 697/697 від 27 листопада 2008 року

Розглянувши технічну документацію із землеустрою та враховуючи лист"звернення товариства з обме"
женою відповідальністю “ПЕЧЕРСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ” від 26.05.2008 № 260508/2, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 01.10.2007 ¹ 432/3266
“Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÏÅ×ÅÐÑÜÊÀ ÀÂÒÎ-
ÌÎÁ²ËÜÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß” çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà ðåêîíñòðóêö³¿
àäì³í³ñòðàòèâíî-ä³ëîâîãî öåíòðó ç ïîäàëü-
øèìè éîãî åêñïëóàòàö³ºþ òà îáñëóãîâó-
âàííÿì ó ïðî¿çä³ Â³éñüêîâîìó, 8 ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”, à ñàìå: ñëîâà ïî
òåêñòó “äëÿ áóä³âíèöòâà òà ðåêîíñòðóêö³¿
àäì³í³ñòðàòèâíî-ä³ëîâîãî öåíòðó ç ïîäàëü-
øèìè éîãî åêñïëóàòàö³ºþ òà îáñëóãîâó-
âàííÿì” çàì³íèòè íà ñëîâà “äëÿ áóä³âíèö-
òâà àäì³í³ñòðàòèâíî-ä³ëîâîãî öåíòðó ç ïî-
äàëüøèìè éîãî åêñïëóàòàö³ºþ òà îáñëóãî-
âóâàííÿì”; ó ïóíêò³ 2 ñëîâî òà öèôðè
“ïëîùåþ 0,29 ãà” çàì³íèòè íà ñëîâî òà
öèôðè “ïëîùåþ 0,32 ãà”, à ñëîâî òà öèô-

ðè “ïëîùåþ 0,23 ãà” çàì³íèòè íà ñëîâî òà
öèôðè “ïëîùåþ 0,26 ãà”.

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÏÅ×ÅÐÑÜÊÀ ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜÍÀ
ÊÎÌÏÀÍ²ß” ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíó-
òèñÿ äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò
ïî âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 18.04.2008 ¹ 82-6-
00495.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Передплатні ціни

на місяць — 6 рн. 48 оп.
на 3 місяця — 19 рн. 26 оп.
на 6 місяців — 37 рн. 22 оп.
на 12 місяців — 73 рн. 49 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ)

З достав ою азети поштов с ринь

на місяць — 24 рн. 76 оп.
на 3 місяця — 73 рн. 83 оп.
на 6 місяців — 146 рн. 36 оп.
на 12 місяців — 291 рн. 77 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2009 РІКПЕРЕДПЛАТА НА 2009 РІК

2209461308

У КАТАЛОЗІ ПЕРЕДПЛАТНИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ НА 2009 РІК СТОР. 23

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

До ва и ерівни ів підприємств, станов,
ор анізацій, фірм, житлово-е спл атаційних

онтор та меш анців!

З 28 липня до 11 серпня 2009 р. проводитим ться випроб вання
теплових мереж част ово Дарниць ом , Дніпровсь ом районах
(тепломережі від ЗАТ “ЕК “ДАРТЕЦ”, житлові масиви Лівобережний, Стара
Дарниця, ДВРЗ, Хар івсь ий, Соцмісто, Нова Дарниця).

У зв’яз з цим постачання арячої води б де припинено
починаючи з 18.00 27 липня.
Випроб вальні зони теплових мереж:

- Дніпровсь ий район — межах в лиць Панельної, Челябінсь ої,
Мильча ова, Ми ільсь о-Слобідсь ої, Броварсь о о проспе т , в лиць
Раїси О ипної, Флоренції та здовж Р санівсь о о анал , в лиць
Шліхтера, Фанерної, Сивась ої, Алма-Атинсь ої, Машиністівсь ої,
Сеномансь о о пров л а, в лиць Літинсь ої, Новоросійсь ої,
Мар анець ої, Ро озовсь о о, Калачівсь ої, Ба инсь их омісарів,
Празь ої, Сосюри, Сер ієн а, Червоно вардійсь ої, проспе т Га аріна,
в лиці Поп дрен а;

- Дарниць ий район — межах в лиці Рев ць о о, проспе т Бажана,
Хар івсь о о шосе, в лиць Слав ородсь ої, Тростянець ої, Полісь ої,
Бориспільсь ої, Вересневої, Зрош вальної, При олійної та здовж
залізничної олії.

До почат випроб вань місцеві системи теплоспоживання (опалення,
аряче водопостачання, вентиляція та ін.) мають б ти повністю та надійно
від лючені від теплових мереж.

У разі вини нення пош оджень теплових мереж подавання арячої води
затрим ватиметься на час, необхідний для їх ремонт , про що б де
додат ово повідомлено житлово-е спл атаційні ор анізації.

На в лицях, садибах, підвалах б дин ів, де проходять теплові мережі,
можливі пош одження підземних тр бопроводів з вини ненням провалин
та ви идів арячої води на поверхню.

Власни и підвальних та напівпідвальних приміщень, в я их або пор ч
з я ими проходять теплові мережі, мають вжити заходів щодо збереження
матеріальних цінностей разі пош одження теплових мереж.

Б дьте обережні разі вини нення провалин та появи на поверхні
арячої води, попередж йте дітей про небезпе . Не наближайтеся
самі і не доп с айте дітей до місць виход арячої води.

Про вини нення провалин та появ на поверхні арячої води просимо
повідомляти за телефонами: Дарниць ий та Дніпровсь ий райони —
510-83-09, 566-13-48, 510-68-54, 291-08-47.

Інформацію можна отримати за телефоном: 1588 (інформаційно-
довід ова сл жба АК “Київенер о”).

АК “Київенер о”

Відповідно до отримано о ТОВ “Ара он-2008” Архіте т рно-
план вально о завдання, я е затверджено Головним правлінням
містоб д вання, архіте т ри та дизайн місь о о середовища,
найближчим часом б де прое т ватися переб дова існ ючо о інотеатр
“Нив и”, що знаходиться в аварійном стані, тор ово-розважальний
центр, що с ладається з трьох основних поверхів з адміністративними
приміщеннями та підземним пар ін ом по в л. Салютна Шевчен-
івсь ом районі м. Києва.

Компле с армонійно поєдн ватиметься з вже існ ючими б дівлями
і в лючатиме дворівневий підземний пар ін на 400 машиномісць,
ма азини продовольчих та непродовольчих товарів і поб тової техні и,
три за лади ромадсь о о харч вання на 260 місць, чотирьохзальний
інотеатр на 812 місць, бо лін - л б на 24 доріж и та дитячий майданчи .

Прое т відповідатиме європейсь им стандартам та вимо ам до
бла о строю, озеленення території з рах ванням фа тично о стан
існ ючих зелених насаджень і ландшафт та необхідності додат ової
посад и дерев і щів, а та ож влашт вання вітни ів і азонів. Б д ть
враховані вимо и щодо потреб інвалідів та інших маломобільних р п
населення, за онні інтереси та вимо и власни ів або орист вачів
земельних діляно та б дівель, що оточ ють місце заб дови.

При б дівництві тор ово-розважально о центр б д ть застосов -
ватись тіль и висо оя існі оздоблювальні матеріали з дотриманням
необхідних санітарно- і ієнічних та протипожежних вимо .

Довірена особа
В. С. Парфенов (8050-760-52-35)

Ре іональне відділення ФДМУ по м. Києв
повідомляє про в лючення об’є та до перелі
об’є тів державної власності р пи А,
що підля ають приватизації шляхом продаж
на а ціоні:
- цілісний майновий омпле с державно о підприємства

“Центр з випроб вань та сертифі ації попередньо
теплоізольованої тр бопровідної прод ції”, за адресою:
м. Київ, в л. Божен а, 86-Б.

Вищий осподарсь ий с д У раїни повідомляє про
під отов матеріалів щодо обрання безстро ово на
посад с дді Вищо о осподарсь о о с д У раїни

Синиці Оле сандра Федоровича

Посвідчення ромадянина, я ий постійно проживає або

постійно працює на території зони посилено о

радіое оло ічно о онтролю, ате орія 4, серія В-П,

№ 287778 на ім’я Гець а Бориса Володимировича вва-

жати недійсним.

Посвідчення особи, я а постраждала внаслідо чорно-

бильсь ої атастрофи, ате орія 1, серія А, № 438397 на

ім’я П тивльс о о Івана Івановича вважати недійсним.

Інстит т хімії висо омоле лярних спол НАН У раїни здає в оренд
на он рсних засадах слід ючі приміщення:

№
п/п

Наймен вання приміщення

Площа
примі-
щення,
в. м

Можлива мета ви ористання
приміщень орендарем

Стартова вартість
1 в. м ( рн/ в. м)

станом
на 31.01.09 р.

1.
С лад матеріальний:
Напівпідвальне с ладсь е приміщення № 1

100,00 С лад вання промислових товарів 16,66

2.
С лад матеріальний:
Напівпідвальне с ладсь е приміщення № 2

100,00 С лад вання промислових товарів 16,66

3.
Павільйон № 2:
Офісні приміщення Кімнати №4

38,99 Офісні приміщення 28,11

4.
Павільйон № 2:
С ладсь е приміщення № 1

87,45
С лад вання
промислових товарів

26,21
(станом на 30.06.09 р.)

5.
Павільйон № 3:
Офісні і лабораторні приміщення
Кімнати № 1, 2, 5, 6

24,77 Офісні приміщення 28,11

26,17 Лабораторні приміщення 28,11

6.
Допоміжний орп с:
Кімнати № 20, 21

25,24
13,18

Офісні приміщення 28,11

7. Компресорний орп с: Приміщення № 3 40,0 Розміщення виробництва або с лад 23,70

Приміт и: В таблиці в азана почат ова вартість 1 в. м приміщення станом на 31.01.09 р., без врах вання ом нальних
та інших платежів.

На момент проведення он рс (27.07.09 р.) стартова вартість оренди б де збільшена на інде с інфляції за лютий —
липень місяці поточно о ро . В приміщеннях, на розс д орендаря, необхідно провести поточний ремонт. Перелі необхідних
матеріалів для часті в он рсі надається по запит .

Кон рс по здачі приміщень в оренд відб деться 27 липня 2009 р. о 10.30 в приміщенні малої онференц-зали інстит т
за адресою: 02160, м. Київ, Хар івсь е шосе, б д. 48.

Довід и з 9.00 до 17.00 за телефонами:
559-13-94 — приймальня інстит т .
559-11-61 — заст пни дире тора інстит т .
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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:  234-21-84, 531-91-05, ôàêñ: 235-61-48  
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó 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 1330
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“Øåøîðè” âèðîñëè
ç âèøèâàíêè
Ùîð³÷íèé ë³òí³é ôåñòèâàëü çì³íèâ íàçâó

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
"Õðåùàòèê"

Нині третій день, я селі
Воробіїв а на Вінниччині
триває фестиваль, відо-
мий я "Шешори". Та він
називався з 2003 ро ,
ос іль и проводили йо о в
селі Шешорах, що в Ко-
сівсь ом районі Івано-
Фран івсь ої області. А
2008- о захід перенесли
на Вінниччин . Тепер про-
е т змінив назв на
"АртПоле". І, схоже, став
іншим.

Ïðè÷èíè, ùî çìóñèëè îðãàí³-
çàòîð³â ôåñòèâàëþ çì³íèòè íà-
çâó, çóìîâëåí³ ÿê ñàìèì ôåñòè-
âàëåì, òàê ³ éîãî êîíòåêñòàìè.
Îñòàíí³ìè ðîêàìè òðàäèö³éíî
åòí³÷í³ "Øåøîðè" ïî÷àëè äåùî
â³äõîäèòè â³ä öüîãî ñòèëþ, ÷è,
òî÷í³øå, éîãî "ôîðìàòîì" ñòàëà
ïîë³ñòèë³ñòèêà. Åòí³÷íà ìóçèêà
³ ôîëüê, åêñïåðèìåíòàëüíèé òå-
àòð ³ ê³íî, ëåíä-àðò ³ åêîëîã³÷-
í³ ïðîåêòè, òâîð÷³ òà ðåì³ñíè÷³
ìàéñòåðí³ — óñå öå ïîñòóïîâî

â³äõîäèòü â³ä öåíòðàëüíîãî êîí-
öåïòóàëüíîãî åëåìåíòó ôåñòèâà-
ëþ, âëàñíå åòí³êè, ðîçïîâçà-
þ÷èñü ó á³ê àðòó òà ³íøèõ âèä³â
ìèñòåöòâà, ñòèë³â, íàïðÿìê³â.
Î÷åâèäíî, íà öþ òåíäåíö³þ íå
îñòàííüîþ ÷åðãîþ âïëèíóëè
ïåâí³ çîâí³øí³ îáñòàâèíè. Ë³ò-
í³õ ìèñòåöüêèõ ôåñòèâàë³â ó íàñ
íå òàê óæå é áàãàòî, ³, ïîì³ñ-
òèâøè â êîòðîìóñü ³ç íèõ "âñå"
³ "âñ³õ", ñêëàäíî äîòðèìóâàòè
îäíîãî ñòèë³ñòè÷íîãî ñòåðæíÿ.
Äî òîãî æ âåëèêèé åòí³÷íèé
ôåñòèâàëü óæå º — ³í³ö³éîâàíà
Îëåãîì Ñêðèïêîþ "Êðà¿íà
ìð³é". Ð³÷ íå â êîíêóðåíö³¿: ùî
á³ëüøå ôåñòèâàë³â, òî êðàùå. À
ç ³íøîãî áîêó, íà öèõ äâîõ ôåñ-
òèâàëÿõ ïåâíèé ÷àñ íå ëèøå
ïóáë³êà, à é äåÿê³ ó÷àñíèêè êîí-
öåðò³â òà ìóçè÷í³ ãóðòè áóëè îä-
í³ é ò³ ñàì³.

Çðåøòîþ çì³íèòè íàçâó ôåñòè-
âàëþ — öå ÷åñí³øå ïåðåä ãåîãðà-
ô³÷íèìè Øåøîðàìè, ÿê ³ êîðåêò-
í³øå ùîäî Âîðîá³¿âêè, äå òåïåð
â³äáóâàºòüñÿ "ÀðòÏîëå".

ßêùî "Øåøîðè" òðèâàëè äâà-
òðè äí³, òî íà "ÀðòÏîëå" â³äâåäå-
íî ö³ëèé òèæäåíü (ïðèíàéìí³
öüîãîð³÷) — äî ï'ÿòíèö³, 18 ëèï-
íÿ, òóäè ùå ìîæíà ä³ñòàòèñÿ, òèì

á³ëüøå, ùî ñàìå íàñàìê³íåöü ä³é-
ñòâà îðãàí³çàòîðè îá³öÿþòü íàé-
ö³êàâ³øå. Âèñòóïëÿòü ãóðòè "Ïåð-
êàëàáà", "Ïðîïàëà Ãðàìîòà", "Òà-
òîø Áàíäà" (Óêðà¿íà), Ghymes
(Óãîðùèíà), DJ Click Live Band
(Ôðàíö³ÿ — Âåëèêîáðèòàí³ÿ —
Ðóìóí³ÿ), Âîît (Øâåö³ÿ), "Îð-
êåñòð ñâ. Ìèêîëàÿ" (Ïîëüùà),
Telamure (Ôðàíö³ÿ — ²òàë³ÿ),
"Ïàêàâà ²òü" (Ðîñ³ÿ) ³ "ÍàãÓàëü"
(Á³ëîðóñü).

Òðàäèö³éíî â ðàìêàõ çàõîäó
â³äáóäåòüñÿ ÿðìàðîê ðåìåñåë, ä³-
ÿòèìóòü òâîð÷³ ìàéñòåðí³: àí³-
ìàö³éíà ìàéñòåðíÿ ñòóä³¿ "Íî-
âàòîð-ô³ëüì" (Êè¿â), VJ-ìàé-
ñòåðíÿ â³ä ãðóïè CUBE (²âàíî-
Ôðàíê³âñüê), "Øåðñòÿíà øàôà"
(Á³ëîðóñü), ìàéñòåðíÿ àêòîð³â
÷åñüêîãî òåàòðó Lisen ç âèãîòîâ-
ëåííÿ ìàñîê ³ç òðàâè, ñîëîìè é
êîðè.

Ïåðåáóâàííÿ íà ôåñòèâàë³ â³ä
ïî÷àòêó é äî ê³íöÿ êîøòóâàòèìå
100 ãðèâåíü, à îäíîäåííà ïåðå-
ïóñòêà — 15 ãðèâåíü. Âàðòî òàêîæ
ïîïåðåäèòè, ùî ï³ä'¿õàòè ïðÿìî
äî ôåñòèâàëüíîãî ì³ñòå÷êà íà ìà-
øèí³, ÿê òîð³ê, âîä³¿ íå çìîæóòü.
¯ì äîâåäåòüñÿ çàëèøèòè ñâî¿ àâ-
ò³âêè ³ ïðîøêóâàòè ê³ëüêà ñîòåíü
ìåòð³â

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ êîðîòêî÷àñíèé äîù,

ãðîçà. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà
âäåíü +20...+25°Ñ, âíî÷³ +16...+18°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî
+26°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +20...+23°Ñ, íà ñõîä³ êðà-
¿íè +26...+28°Ñ, âíî÷³+20...+22°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+20...+28°Ñ, âíî÷³ +16...+18°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. Ïîäåêóäè äîù, ãðîçà. Â³òåð ï³âí³÷íî-çà-
õ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +20...+25°Ñ, âíî÷³
+16...+18°Ñ

Віз із іньми на теренах олишніх "Шешор" шан ють більше за автомобіль

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 14 ëèïíÿ
Нічо о не план йте й не розпочинайте нових справ.
Вібрації дня є д же пот жними і насамперед проб -
дж ють не ативний бі людсь ої вдачі, том азартні
ент зіасти ризи ють під лючитися до темних енер-
етичних пото ів і внести р йнівні зміни чи мін сові
оре тиви в свою долю. Збері айте спо ій, онтро-
люйте себе, не піддавайтеся на прово ації.

ОВНИ, варто спрям вати пот жний потенціал на очищення по-
меш ання від не ативної астральної енер ети и не лише апіталь-
ним прибиранням, а й позитивним ставленням до рідних. Не б дь-
те е оїстами, помиріться, вибачте ривдни ів — тоді амінь із д ші
спаде і здоров’я поліпшиться. Самоствердж йтеся не вдома, а се-
ред др зів.

ТЕЛЬЦІ, поводьтеся бла ородно, не плям йте совість хитрістю та
л авством. Ні о о не ос дж йте та не с димі б дете. Заподіяні при-
рощі все одно виплив ть на поверхню.

БЛИЗНЯТА, я що приймете ділов пропозицію, сподіваючись доб-
ре заробити, можете опинитися на фінансовій мілині. Грошей не от-
римаєте.

РАКИ, нині творча ініціатива, швидше за все, б де по арана. Для
шефа ви є подразни ом, не мозольте йом очі, чим застрах єтеся
від ар’єрних не араздів. Ліпше продемонстр йте (ви ористов ючи
посадові повноваження) міння " лепати" роші.

ЛЕВИ, ні ом не довіряйте, не діліться се ретами із приятелями,
бо потрапите на ачо дезінформації, перепл тавши правд з брех-
нею.

ДІВИ, нині най ращий др може підс н ти свиню чи ви ориста-
ти в своїх інтересах. Грошей не позичайте, з бор ами розплатіться.
Я що перед имось маєте зобов’язання, варто їх ви онати.

ТЕРЕЗИ, ар’єра залежить від вашо о вміння йти на омпроміс,
до оджати і вашим і нашим, аби б ли задоволені оле и, ерівниц-
тво і он ренти. Тож не воюйте, а під лючіть чарівність, артистизм,
мор і "ліпіть" із недр ів те, що вам потрібно.

СКОРПІОНИ, бережіть здоров’я, бо де тон о, там і рветься. Ви-
р шите дале о від домів и — підхопите боляч . В офісі не підда-
вайтеся на прово ації, а ладьте з оле ами, підтрим ючи др жню ат-
мосфер .

СТРІЛЬЦІ, ва а! Розпочинається напр жений період (до 26 серп-
ня) онфронтації. Ворожо о пол приб де, одна виснажливій бо-
ротьбі, де доведеться воювати мечем інтеле т , переможців не б -
де. Пра ніть мир , бо, відстоюючи свої позиції, ви робите он р -
юч сторон сильнішою.

КОЗОРОГИ, присвятіть час хатнім справам, наведіть с різь лад,
причеп ріть оселю. Зни не домашній армидер (що є ябл ом
розбрат між вами та близь ими) і на д ші розпо одиться.

ВОДОЛІЇ, з аряч не ляніться вірності, не зарі айтеся, не бе-
ріть на себе зобов’язань. Обіцян и — то ярмо, отре ризи єте одя -
ти на шию та тя н ти ч жо о армічно о воза. Спіл йтеся, знайом-
теся з новими людьми, бо серед ново о оточення ви роз вітаєте ра-
сою та чарівністю.

РИБИ, заздрісни від ч жо о щастя сохне. Тож оли братим ть за-
вид и, проженіть їх, тоді б дете здоровими, ба атими і оханими.
Натис айте на важелі доброчинності, не вихваляючись про це до-
в ола. Адже Всевишній се бачить...

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло
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