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Íåçðó÷í³ ÌÀÔè
ïðîäîâæóþòü
äåìîíòóâàòè

Äî ì³ñüêîãî ãîëîâè ïðîäîâæóþòü íàäõî-
äèòè ñêàðãè êèÿí íà íåçàêîííî âñòàíîâ-
ëåíí³ ê³îñêè. Ëþäè ñêàðæàòüñÿ, ùî ÌÀÔè
ñòàâëÿòü íà ãàçîíàõ, ó ïðîõîäàõ äî áóäèí-
ê³â, ï³äçåìíèõ ïåðåõîäàõ. Çà äîðó÷åííÿì
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî âñ³ çâåðíåííÿ êè-
ÿí ïåðåâ³ðÿº ñïåö³àëüíà ðîáî÷à ãðóïà. Â
ðåçóëüòàò³ ³íñïåêö³é íåùîäàâíî áóëî ïðè-
áðàíî äâ³ íåëåãàëüí³ êîíñòðóêö³¿. ÊÏ “Êè-
¿âáëàãîóñòð³é” äåìîíòóâàëî ê³îñê íà ðîç³
âóëèöü Áîðùàã³âñüêà òà Âèáîðçüêà. Íà
ïðîñïåêò³ Ïåðåìîãè, 35 ÌÀÔ äåìîíòóâàâ
ñàì âëàñíèê. Ðàçîì ³ç òèì ó ÊÏ “Êè¿âáëà-
ãîóñòð³é” íàðàç³ ùå íå ïðîðåàãóâàëè íà
çâåðíåííÿ êèÿí ùîäî ê³îñêó, âñòàíîâëåíî-
ãî çà àäðåñîþ âóëèöÿ Ïðèð³÷íà, 27-å. Òî÷-
êó çìîíòóâàëè âíî÷³, 10 æîâòíÿ, ïðè÷îìó
êóïîþ ùåáåíþ ç³ïñóâàëè ãàçîí. Ïîðó÷ çà
10 ìåòð³â äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê. Çâåðíåííÿ äî
ôàõ³âö³â, íà ïðîõàííÿ êèÿí, íàä³ñëàëà ³ ðå-
äàêö³ÿ “Õðåùàòèêà”. Îäíàê ê³îñê ³ç òîãî
÷àñó ëèøå óêð³ïèëè

“Ïðèêðèþòü” ÷îòèðè
ñòàíö³¿ ìåòðî

Ç 1 ãðóäíÿ 2009 ðîêó çì³íþºòüñÿ ðåæèì ðî-
áîòè ÷îòèðüîõ ñòàíö³é Êè¿âñüêîãî ìåòðîïî-
ë³òåíó. Â³äòàê, âåñòèáþë³ ¹ 2 ñòàíö³é “Íèâ-
êè” — âèõ³ä äî ïðîñïåêòó Ïåðåìîãè, “Ãåðî-
¿â Äí³ïðà” — âèõ³ä äî çóïèíêè àâòîòðàíñ-
ïîðòó, ùî êóðñóº ó íàïðÿìêó Âèøãîðîäà, òà
çóïèíêè “Ïîçíÿêè” — âèõ³ä äî âóëèöü Ì³-
øóãè, Ðóäåíêî, Âèøíÿê³âñüêî¿, à òàêîæ âåñ-
òèáþëü ñòàíö³¿ “Õðåùàòèê” — âèõ³ä íà âó-
ëèöþ Ãîðîäåöüêîãî áóäå â³ä÷èíåíî äëÿ ïà-
ñàæèð³â ëèøå ó ðîáî÷³ äí³ ç 7:00 äî 19:00. Ó
âèõ³äí³ òà ñâÿòêîâ³ äí³ âêàçàí³ âåñòèáþë³ íå
ïðàöþâàòèìóòü

ßðîñëàâó Ñòåëüìàõó
âñòàíîâëÿòü
ìåìîð³àëüíó äîøêó

×åðåç äåñÿòü äí³â, 30 ëèñòîïàäà, Óêðà¿íà
â³äçíà÷àòèìå 60-ð³÷÷ÿ ç äíÿ íàðîäæåííÿ
âèäàòíîãî ìàéñòðà ïåðà ßðîñëàâà Ñòåëüìà-
õà. Ñüîãîäí³ î 14 ãîäèí³ íà éîãî ÷åñòü íà Ïå-
÷åðñüêîìó óçâîç³, 8 â³äêðèþòü ìåìîð³àëüíó
äîøêó. Â óðî÷èñò³é öåðåìîí³¿ â³äêðèòòÿ
ïàì’ÿòíîãî çíàêó â³çüìå ó÷àñòü çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé, ð³äí³ òà
äðóç³ ïèñüìåííèêà, à òàêîæ øàíóâàëüíèêè
éîãî òàëàíòó. ßðîñëàâ Ñòåëüìàõ áóâ âèäàò-
íèì ïèñüìåííèêîì, äðàìàòóðãîì, ñöåíàðèñ-
òîì òà ïåðåêëàäà÷åì. Éîãî æèòòÿ ïåðåä÷àñ-
íî îá³ðâàëîñÿ â àâòîìîá³ëüí³é êàòàñòðîô³ 4
ñåðïíÿ 2001 ðîêó. Ïîõîâàëè ßðîñëàâà Ñòåëü-
ìàõà íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³

Äî àïòåêè — 
áåç ïåðåøêîä

Ó âåëè÷åçíèõ ÷åðãàõ äî àïòåê, ÿê³ ñïîñ-
òåð³ãàëèñÿ íå òàê äàâíî, áóëî ì³í³ìóì ³í-
âàë³ä³â. Á³ëüø³ñòü ïðèâàòíèõ àïòåê ñòîëè-
ö³ íå îáëàäíàíî ïàíäóñàìè äëÿ ëþäåé ç
îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè.
Óñóíóòè öåé íåäîë³ê ìàþòü ïðîòÿãîì òðüîõ
ì³ñÿö³â. Â³äïîâ³äíå äîðó÷åííÿ ï³äïèñàâ
ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. ßê ïîâ³äîìèëà
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà, äëÿ ñòîëèö³ âèêîíàííÿ ïðî-
ãðàìè “Áåçáàð’ºðíå ñåðåäîâèùå” çàëè-
øàºòüñÿ îäíèì ³ç ïð³îðèòåòíèõ. “Íàðàç³
òðèâàþòü ðîáîòè ç îáëàøòóâàííÿ ïàíäóñ³â
òà ç’¿çä³â, ïîíèæåííÿ ð³âíÿ òðîòóàð³â ïå-
ðåä ï³øîõ³äíèìè ïåðåõîäàìè, âñòàíîâëåí-
íÿ çâóêîâèõ ñâ³òëîôîð³â, ñïåö³àëüíèõ ë³ô-
ò³â ó íàçåìíèõ ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîäàõ òî-
ùî”,— ñêàçàëà ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà. Öüîãî ðî-
êó ó ì³ñò³ çðîáèëè 1722 ïîíèæåííÿ áîðäþ-
ð³â. Äî 2011 ðîêó õî÷óòü çðîáèòè çàãàëîì
7248. Îêð³ì òîãî, ï³øîõ³äí³ ïåðåõîäè ïðî-
äîâæóþòü îáëàäíóâàòè ñèñòåìàìè çâóêî-
âèõ ñèãíàë³â äëÿ îñ³á ³ç âàäàìè çîðó. Â ãðî-
ìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ çá³ëüøóºòüñÿ ê³ëü-
ê³ñòü òàáëî äëÿ ëþäåé ç³ ñëàáêèì ñëóõîì.
Ñ³ì íàçåìíèõ ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â îáëàä-
íàíî ë³ôòàìè

Çåìëþ — êèÿíàì
Ñòî äåñÿòü ñòîëè÷íèõ ìåøêàíö³â îòðèìàëè àêòè âëàñíîñò³
íà íàä³ëè
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

Учора сто десять столичних
меш анців стали за онними
земле орист вачами. У стінах
мерії їм рочисто вр чали до -
менти заст пни олови КМДА
Оле сандр Л ць ий і олова по-
стійної омісії Київради з питань
земельних відносин, містоб д -
вання та архіте т ри Оле сій
Євлах.

“Íàñàìïåðåä ÿ õî÷ó ïåðåäàòè â³òàííÿ
â³ä ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî. Â³í äóæå ñåðéîçíî îï³êóºòüñÿ öèì
ïèòàííÿì ³ íàäàë³ áóäå íèì çàéìàòèñÿ.
Ñüîãîäí³ öå íåïåðåñ³÷íà ïîä³ÿ íå ò³ëüêè

äëÿ êîæíî¿ ëþäèíè, à é äëÿ êîæíî¿ ðî-
äèíè, ÿêà â³äíèí³ çìîæå âèð³øóâàòè ñâî¿
æèòëîâ³ ïèòàííÿ”,— çàçíà÷èâ ïàí ªâëàõ.

Êèÿíè ðîçóì³þòü, ùî øëÿõ îäåðæàííÿ
àêòó íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ º äîâî-
ë³ äîâãèì. Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ ÷åêàëè ö³º¿ îì-
ð³ÿíî¿ ïîä³¿ ðîêàìè. “ß îôîðìëþâàâ äîêó-
ìåíòè â³ñ³ì ðîê³â. Òîìó ñüîãîäí³ äëÿ ìåíå
òà ìîº¿ ðîäèíè öå ñïðàâæíº ñâÿòî”,— çà-
äîâîëåíî çàçíà÷èâ Îëåêñàíäð Îäàìåíêî.

“Ñüîãîäí³øíº ä³éñòâî — öå ïðÿìèé äî-
êàç òîãî, ÿê ì³ñüêà âëàäà ðàçîì ³ç áàãàòü-
ìà ñîö³àëüíèìè ïðîãðàìàìè ðîçâ’ÿçóº çå-
ìåëüí³ ïðîáëåìè. ß äóìàþ, ùî âñ³ ïðè-
ñóòí³ ç³ ìíîþ ïîãîäÿòüñÿ, ùî âè íà ïðà-
âèëüíîìó øëÿõó, òîìó áàæàºìî âàì ó
öüîìó óñï³õ³â”,— çâåðíóâñÿ äî æèòåë³â
ñòîëèö³ ³íøèé íîâèé çåìëåêîðèñòóâà÷
Âàëåíòèí Áîðîâèé.

Îäíàê ðîçâ’ÿçóâàòè çåìåëüí³ ïðîáëå-
ìè êèÿí äëÿ ì³ñüêî¿ âëàäè íèí³ íåïðîñ-

òî. Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ òðüîõ ðîê³â
Äåðæêîìçåì Óêðà¿íè ìàéæå ïîâí³ñòþ
çàáëîêóâàâ ïåðåäà÷ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ áëàíê³â äåðæàâíèõ
àêò³â íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³-
ëÿíêè. Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé íåîäíî-
ðàçîâî çâåðòàâñÿ äî ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà
Óêðà¿íè Þë³¿ Òèìîøåíêî ç ïðîõàííÿì
ïîñïðèÿòè â ðîçâ’ÿçàíí³ ö³º¿ ïðîáëåìè.
Òà, íà æàëü, äîñ³ æîäíîãî àêòó íå áóëî
ïåðåäàíî.

“Êè¿âñüêà ì³ñüêà âëàäà çà ðàõóíîê âëàñ-
íèõ ðåñóðñ³â ïðîäîâæóº íàäàâàòè êèÿíàì
äåðæàâí³ àêòè âëàñíîñò³. Íà ñüîãîäí³ ãðî-
ìàäÿíàì âèäàëè ñ³ìäåñÿò îäíó òèñÿ÷ó öèõ
äîêóìåíò³â. Çàëèøèëîñÿ — 1620. ßêáè
ìè îòðèìàëè áëàíêè, ëþäè ìîãëè á îò-
ðèìàòè àêòè ùå äî Íîâîãî ðîêó, ïðè÷î-
ìó áåç çàëó÷åííÿ äåðæàâíèõ êîøò³â, à
ëèøå çà ðàõóíîê áþäæåòó Êèºâà”,— ñêà-
çàâ ïàí ªâëàõ

Îëåñü ÄÎÂÃÈÉ: “Êè¿â çîáîâ’ÿçàíèé
âèêîðèñòàòè äîñâ³ä ºâðîïåéñüêèõ
êðà¿í äëÿ ïîäîëàííÿ êðèçè ³ âäàëîãî
ïðîâåäåííÿ ªâðî-2012”

Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Темі світової фінансо-
во-е ономічної ризи та
шляхам її подолання на
рівні міст б ло присвя-
чено онференцію сто-
лиць раїн Центральної
та Південно-Східної Єв-
ропи, я а в листопаді
пройшла Відні.

Êîðèñòóþ÷èñü ö³ºþ íàãî-
äîþ ãîëîâà êè¿âñüêî¿ äåëåãà-
ö³¿ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü
Äîâãèé ï³äïèñàâ ñï³ëüíó ç êî-
ëåãàìè ç ³íøèõ ñòîëèöü Äå-
êëàðàö³þ ïðî ïðîäîâæåííÿ ³
³íòåíñèô³êàö³þ äîñâ³äó òà
êîíòàêò³â ì³æ ñòîëèöÿìè íà
ð³çíèõ óïðàâë³íñüêèõ ð³âíÿõ.
Îëåñü Äîâãèé óïåâíåíèé, ùî

öå ñïðèÿòèìå åôåêòèâí³øîìó
ðîçâ'ÿçàííþ ïðîáëåì, ÿê³ ïîñ-
òàþòü ïåðåä ì³ñòàìè çà íè-
í³øí³õ åêîíîì³÷íèõ ðåàë³é.

Çàêð³ïèòè ³ ðîçâèíóòè êîí-
òàêòè ç ºâðîïåéñüêèìè ñòîëè-
öÿìè Êè¿â çìîæå òàêîæ íà
ùîð³÷í³é êîíôåðåíö³¿ ñòîëèöü
êðà¿í Öåíòðàëüíî¿ òà Ï³âäåí-
íî-Ñõ³äíî¿ ªâðîïè, ÿêà â³äáó-
äåòüñÿ â Êèºâ³ â 2011 ðîö³.
Ïðîïîçèö³þ ñåêðåòàðÿ Êè¿â-
ðàäè íàäàòè óêðà¿íñüê³é ñòî-
ëèö³ ïîçà÷åðãîâå ïðàâî ïðî-
âåñòè öþ êîíôåðåíö³þ îäíî-
ñòàéíî ï³äòðèìàëè âñ³ ¿¿ ó÷àñ-
íèêè. Äëÿ Êèºâà — öå ÷óäîâà
ìîæëèâ³ñòü ïðåçåíòóâàòè ñåáå
ïåðåä ºâðîïåéñüêèìè äåðæà-
âàìè â ðîë³ ã³äíîãî ïàðòíåðà,
ïîâíîïðàâíîãî ÷ëåíà ºâðî-
ïåéñüêîãî ñï³âòîâàðèñòâà.

Òàêîæ ó Â³äí³ êè¿âñüêà äå-
ëåãàö³ÿ óêëàëà äîìîâëåíîñò³ ç

ïàðëàìåíòîì àâñòð³éñüêî¿ ñòî-
ëèö³ ùîäî ï³äãîòîâêè ïðîåê-
òó óãîäè, â ÿê³é áè îêðåñëþ-
âàëèñÿ ñôåðè ³ ìåõàí³çìè
ñï³âïðàö³ ì³æ Êè¿âðàäîþ ³
ïàðëàìåíòîì Â³äíÿ.

Íàïðàöþâàííÿ àâñòð³éñüêî¿
ñòîëèö³ íà øëÿõó ïîäîëàííÿ
êðèçè, ïðàêòèêà íàäàííÿ
ÿê³ñíèõ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ó
âñ³õ ñôåðàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³
ì³ñòà — öå íàéàêòóàëüí³øèé
äîñâ³ä äëÿ óêðà¿íñüêî¿ ñòîëè-
ö³. Øëÿõè ñï³âðîá³òíèöòâà
ì³ñò íà ö³é íèâ³ ñåêðåòàð Êè-
¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé îáãîâî-
ðèâ ³ç ïðåçèäåíòîì â³äåí-
ñüêîãî ïàðëàìåíòó Ãàðð³ Êî-
ï³öåì. Ñòîðîíè äîìîâèëèñÿ
ïðî çàïî÷àòêóâàííÿ àëãîðèò-
ìó ñï³âïðàö³, ÿêèé áè äàâàâ
çìîãó îáì³íþâàòèñÿ äîñâ³äîì
ì³æ ïàðëàìåíòàð³ÿìè ì³ñüêèõ
ðàä.

Ùå îäíèì äóæå âàæëèâèì
ïð³îðèòåòîì ó ñï³âðîá³òíèöòâ³
ç Â³äíåì º îáì³í äîñâ³äîì ùî-
äî ï³äãîòîâêè ³ ïðîâåäåííÿ
÷åìï³îíàòó ªâðîïè ç ôóòáî-
ëó. “Ó 2008 ðîö³ Â³äåíü óñï³ø-
íî ïðîâ³â ô³íàë ÷åìï³îíàòó.
Äëÿ Êèºâà, ÿêèé î÷³êóº ªâðî
â 2012 ðîö³, íàïðàöþâàííÿ
Â³äíÿ â ö³é ñôåð³ º áåçö³ííè-
ìè”, — âïåâíåíèé ïàí Äîâ-
ãèé.

Êîìåíòóþ÷è ö³ äîìîâëåíî-
ñò³, ñåêðåòàð Êè¿âðàäè çàçíà-
÷èâ: “ß ïåðåêîíàíèé, ùî ìè
ìîæåìî ³ ìóñèìî ñêîðèñòà-
òèñÿ äîñâ³äîì êîëåã ³ç ºâðî-
ïåéñüêèõ êðà¿í, ÿê³ ìàþòü
çíà÷íî âèù³ åêîíîì³÷í³ ïî-
êàçíèêè. Öå íàéîïòèìàëüí³-
øèé, øâèäêèé ³ íåäîðîãèé
ñïîñ³á çäîëàòè êðèçó òà ã³ä-
íî ï³äãîòóâàòèñÿ äî ªâðî-
2012”

Се ретар Київради Олесь Дов ий об оворив шляхи співробітництва двох міст із президентом віденсь о о парламент Гаррі Копіцем
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Ãàííà ÃÅÐÌÀÍ: “Óêðà¿íà ñòî¿òü íà øëÿõó
çàïðîâàäæåííÿ ºâðîïåéñüêèõ 
ñòàíäàðò³â ñâîáîäè ñëîâà”
Цьо о тижня два професійних
свята — День працівни ів радіо й
телебачення та Всесвітній день
телебачення. З цієї на оди "Хре-
щати " поспіл вався з оловою
парламентсь о о омітет з пи-
тань свободи слова Ганною Гер-
ман.

— ßê íà ñüîãîäí³ âè îö³íþºòå ïðàöþ ïðåä-
ñòàâíèê³â óêðà¿íñüêèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿?

— ß õî÷ó ñêàçàòè, ùî â Óêðà¿í³ âæå âè-
ëóíèëîñÿ áàãàòî íåçàëåæíèõ òà ÷åñíèõ
æóðíàë³ñò³â. Ðàçîì ç òèì º áàãàòî ëþäåé
æóðíàë³ñòñüêî¿ áðàò³¿, ÿê³, íà æàëü, ùå ìó-
ñÿòü âèêîíóâàòè â³äâåðò³ çàìîâëåííÿ ³ çàé-
ìàòèñÿ ÷îðíèì ï³àðîì. Öå º, öå ôàêò.
Øêîäà, ä³éñí³ñòü óêðà¿íñüêà âïëèâàº íà
âñ³õ, ³ íà æóðíàë³ñòñüêå ñåðåäîâèùå çîê-
ðåìà. ß ðàäà, ùî íàì âäàëîñÿ öüîãî òèæ-
íÿ äîìîãòèñÿ ïðîâåäåííÿ 2 ãðóäíÿ â Óêðà-
¿í³ ïàðëàìåíòñüêèõ ñëóõàíü ïðî ñòàí ñâî-
áîäè ñëîâà â ðåã³îíàëüí³é ïðåñ³, òîìó ùî
âèïàäê³â òèñêó íà æóðíàë³ñò³â òàì äóæå
áàãàòî. Âîíè áóâàþòü äóæå áðóòàëüí³, äî-
õîäèòü íàâ³òü äî ïîáèòòÿ îêðåìèìè ïðåä-
ñòàâíèêàìè ïîë³òè÷íèõ ñèë æóðíàë³ñò³â.

— ×è âñ³ ïîë³òè÷í³ ñèëè ï³äòðèìàëè ð³-
øåííÿ ïðî îáãîâîðåííÿ ñòàíó ñâîáîäè ñëî-
âà?

— Áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî íå ãîëîñóâàâ
çà ïðîâåäåííÿ ïàðëàìåíòñüêèõ ñëóõàíü. ß
ðîçö³íþþ öå ÿê äåìîíñòðàö³þ â³äñòóïó â³ä
ñâîáîäè ñëîâà â Óêðà¿í³. Ìåí³ äèâíî, ùî
âîíè ïðîïîíóâàëè ïðîâåñòè ñëóõàííÿ ï³ç-
í³øå, íàâ³òü çâó÷àëè ³äå¿ — ï³ñëÿ ïðåçè-
äåíòñüêèõ âèáîð³â. Àëå, íà ùàñòÿ, ïàðëà-
ìåíò á³ëüø³ñòþ, 231 ãîëîñ, ïðîãîëîñóâàâ
çà ïðîâåäåííÿ ïàðëàìåíòñüêèõ ñëóõàíü 2
ãðóäíÿ. Ñïîä³âàþñÿ, öÿ ðîçìîâà ó Âåðõîâ-
í³é Ðàä³ áóäå äóæå â³äâåðòîþ, ùèðîþ ³ áà-
ãàòî çðîáèòü íà øëÿõó ïîøèðåííÿ ñâîáî-
äè ñëîâà â Óêðà¿í³. ß íàñ óñ³õ ³ç öèì ïîç-
äîðîâëÿþ. Ãàäàþ, öå äóæå äîáðèé ïîäàðó-
íîê äî æóðíàë³ñòñüêèõ ñâÿò.

— Òîáòî Âè õî÷åòå ñêàçàòè, ùî íàä³ÿ íà
çàïðîâàäæåííÿ ºâðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â ñâî-
áîäè ñëîâà â Óêðà¿í³ º? ×è ìîæåìî ìè íà
öå ðîçðàõîâóâàòè?

— ß äóìàþ, ùî æóðíàë³ñòè â Óêðà¿í³ âæå
â³ä÷óëè ñìàê ñâîáîäè. À òîé, õòî õî÷à á ðàç

ñêóøòóâàâ öåé ñìàê, á³ëüøå í³êîëè éîãî
íå çàáóäå. Òîìó ïîâåðíóòè æóðíàë³ñòèêó ³
ïðåñó â ìèíóëå, â àáñîëþòíî êîíòðîëüîâà-
í³ ðàìêè âæå íå âäàñòüñÿ í³êîìó. ² êîæåí,
õòî ïðîáóâàòèìå öå ðîáèòè — ïðîãðàâàòè-
ìå. Óêðà¿íà âæå ñòî¿òü íà øëÿõó çàïðîâà-
äæåííÿ ºâðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â ñâîáîäè
ñëîâà.

— Ãàííî Ìèêîëà¿âíî, âè çàçíà÷èëè, ùî
ÁÞÒ íå ãîëîñóâàâ çà ïðîâåäåííÿ ïàðëà-
ìåíòñüêèõ ñëóõàíü íà òåìó ñâîáîäè ñëîâà â
Óêðà¿í³. Òàêîæ â³äîìî, ùî áóëî ð³øåííÿ
Ïå÷åðñüêîãî ñóäó â³ä 24 âåðåñíÿ ïðî çàáî-
ðîíó êðèòèêè ä³ÿëüíîñò³ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â.
Ïðîêîìåíòóéòå, áóäü ëàñêà, öå ð³øåííÿ òà
éîãî ñêàñóâàííÿ.

— Öå áóâ ïåðøèé ñêàíäàëüíèé ïðèêëàä
òîãî, ÿê íèí³øíÿ âëàäà íàìàãàºòüñÿ ïî-
âåðíóòèñÿ äî öåíçóðè. Äî äíÿ, êîëè áóëî
îçâó÷åíî çàçíà÷åíó ïîñòàíîâó ñóäó, âîíè
ðîáèëè öå äåë³êàòí³øå, í³áè “ï³ä ñòîëîì”,
“ï³ä ñêàòåðòèíîþ”. À îñü êîëè âîíè ñóäîì
íàìàãàëèñÿ çàáîðîíèòè êðèòèêóâàòè Þë³þ
Òèìîøåíêî — öå áóâ ïåðøèé ïóáë³÷íèé
âèïàä ïðîòè ñâîáîäè ñëîâà â Óêðà¿í³. Òè-
ìîøåíêî äóæå áàãàòî ïðîãðàëà íà öüîìó.
ß õîò³ëà á áóòè îá’ºêòèâíîþ ³ ñêàçàòè, ùî
ìåí³ íàäçâè÷àéíî ³ìïîíóº ïîçèö³ÿ Ìèêî-

ëè Òîìåíêà â ö³é ñïðàâ³. Íåçàëåæíî â³ä
³íòåðåñ³â êàíäèäàòà â Ïðåçèäåíòè, äî ÷èº¿
ïîë³òè÷íî¿ ñèëè íàëåæèòü, â³í çàëèøàºòü-
ñÿ â³ðíèì ïðèíöèïàì ñâîáîäè ñëîâà â
Óêðà¿í³. Éîãî ãîëîñóâàííÿ â äåíü, êîëè
éøëîñÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ïàðëàìåíòñüêèõ
ñëóõàíü ùîäî ñâîáîäè ñëîâà, º ùå îäíèì
ï³äòâåðäæåííÿì òîãî, ùî, íåçâàæàþ÷è íà
ïîë³òè÷íó íàëåæí³ñòü, Òîìåíêî çàëèøàº-
òüñÿ ïåðåêîíëèâèì ïðèõèëüíèêîì ñâîáî-
äè ñëîâà â Óêðà¿í³. ² ìåí³ öå äóæå ïðèºì-
íî. ß ïèøàþñÿ òèì, ùî º òàê³ ëþäè, ùî º
äåïóòàòè, ÿê³ ïîïðè ïîë³òè÷íó êîí’þíêòó-
ðó, ïîë³òè÷íó äîö³ëüí³ñòü çàëèøàþòüñÿ â³ð-
íèìè ïðèíöèïàì ñâîáîäè ñëîâà.

— Íàðàç³ áàãàòî õòî ç ïðåäñòàâíèê³â íå
ò³ëüêè æóðíàë³ñòñüêèõ ê³ë, à é øèðîêîãî çà-
ãàëó ïîì³÷àº, ùî Â³êòîð ßíóêîâè÷ íå äîñèòü
àêòèâíî âèñâ³òëþº òà ðåêëàìóº ñâîþ ïåðåä-
âèáîðíó êàìïàí³þ. Öå ñòîâ³äñîòêîâà â³ðà â
ïåðåìîãó ÷è çíåâ³ðà â ðóø³éí³é ñèë³ ðåêëà-
ìè?

— Âè çíàºòå, ïåðåäóñ³ì ìè ââàæàºìî
àìîðàëüíèì íèí³ âèòðà÷àòè âåëè÷åçí³ ãðî-
ø³ íà âëàñíó ðåêëàìó. Öå íåïðàâèëüíî.
Ñüîãîäí³ ñóñï³ëüñòâî ó âåëèê³é á³ä³, ó âå-
ëèê³é êðèç³, ëþäè æèâóòü äóæå á³äíî. Ìè

â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó ñïðèéíÿëè òàêó ïîë³-
òèêó ñòðèìàíîñò³ ó ïðîâåäåíí³ ïåäâèáîð-
íî¿ êàìïàí³¿. Ç ³íøîãî áîêó, ìè ïîñòàâëå-
í³ â óìîâè, êîëè çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìà-
ö³¿, òåëåêàíàëè àáñîëþòíî íàìàãàþòüñÿ íå
äîïóñêàòè Â³êòîðà ßíóêîâè÷à äî òåëåâ³-
ç³éíèõ åêðàí³â. ² ùîá âè ïîáà÷èëè ßíó-
êîâè÷à, ñêàæ³ìî, íà Ïåðøîìó íàö³îíàëü-
íîìó êàíàë³, òî ïîòð³áíî òóäè äçâîíèòè,
ïðîñèòè ³ òàê äàë³. Ùîá öå ë³êâ³äóâàòè, ÿ
ðàçîì ç Ëåîí³äîì Ãðà÷åì — äåïóòàòîì ç
ôðàêö³¿ êîìóí³ñò³â — çàðåºñòðóâàëè ó Âåð-
õîâí³é Ðàä³ çàêîíîïðîåêò äëÿ ãîëîñóâàí-
íÿ ïðî çàáåçïå÷åííÿ óìîâ ð³âíîãî äîñòó-
ïó äî äåðæàâíèõ ìåä³à ïðåäñòàâíèê³â âñ³õ
ïàðëàìåíòñüêèõ ïàðò³é. ² ÿêùî äåïóòàòè
ïðîãîëîñóþòü çà öåé çàêîí, öå çíà÷íî
ñïðîñòèòü íàì áîðîòüáó çà çáàëàíñîâàí³ñòü
³ îá’ºêòèâí³ñòü, çîêðåìà äåðæàâíèõ ìåä³à.

— Âè ñêàçàëè ïðî îá’ºêòèâí³ñòü, à ÷è áó-
ëè âæå ïðèêëàäè ïðîâîêàö³é òà íåäîáðîñî-
â³ñíîãî ï³àðó íà àäðåñó Â³êòîðà ßíóêîâè÷à?

— ßêùî ñêàçàòè, ùî ïðèêëàäè áóëè —
òî öå îçíà÷àº í³÷îãî íå ñêàçàòè. Ç 2004 ðî-
êó ³äå ìàñîâàíà àòàêà ÷îðíîãî ï³àðó òà çà-
ìîâíèõ ìàòåð³àë³â íà Â³êòîðà ßíóêîâè÷à.
Àëå çíàºòå, äî íüîãî öåé áðóä íå ïðèëè-
ïàº. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ëëºòüñÿ áðóä
ç óñ³õ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ç âóñò
ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà íàñàìïåðåä, ëþäè íå ðå-
àãóþòü íà öå. ² çàì³ñòü òîãî, ùîá, çäàâà-
ëîñÿ á, âòðà÷àòè ðåéòèíã, êîëè òàê³ ñèñ-
òåìí³ àòàêè, Â³êòîð ßíóêîâè÷ íàâïàêè
çäîáóâàº ñèìïàò³¿ ëþäåé. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî
òå, ùî ñóñï³ëüñòâî ñòîìèëîñÿ â³ä áðóäíèõ
êàìïàí³é, ñóñï³ëüñòâî âæå çíàº, õòî º õòî,
³ â ïðèíöèï³ ëþäè âæå ñâîº ð³øåííÿ ïðèé-
íÿëè, çà êîãî âîíè ãîëîñóâàòèìóòü. Òîìó
ö³ íàìàãàííÿ î÷îðíþâàòè, ÿê ïðàâèëî, íå
â³ä³ãðàþòü ðîë³.

— ² íàîñòàíîê, Ãàííî Ìèêîëà¿âíî, ÿêîþ
âè õî÷åòå áà÷èòè ðîáîòó óêðà¿íñüêèõ çàñî-
á³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ â ìàéáóòíüîìó òà ùî
ïîáàæàºòå ñâî¿ì êîëåãàì ³ äðóçÿì –  æóð-
íàë³ñòàì?

— ß âæå êàçàëà, ùî õîò³ëà á, àáè æóð-
íàë³ñòè Óêðà¿íè áóëè íàñò³ëüêè íåçàëåæ-
íèìè, ùîá â³ä ö³º¿ ¿õíüî¿ íåçàëåæíîñò³ â
êðà¿í³ áàãàòî ùî çàëåæàëî. Îöå ìîÿ ³ ìð³ÿ,
³ ïîáàæàííÿ. Äÿêóþ
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Êèÿí óáåðåæóòü â³ä àâàð³é
Íàä ïðîñïåêòîì Ïåðåìîãè çâåäóòü ùå îäèí ï³øîõ³äíèé ïåðåõ³ä

Íåçàáàðîì íà ïðîñïåêò³ Ïåðå-
ìîãè, 15-é ê³ëîìåòð, ïî÷íóòü çâî-
äèòè ñó÷àñíèé íàäçåìíèé ï³øî-
õ³äíèé ïåðåõ³ä. Õî÷à â öüîìó
ðàéîí³ ïåðåâàæàº ëèøå äà÷íà çà-
áóäîâà òà ðîçòàøîâàí³ ïðîìèñëî-
â³ ï³äïðèºìñòâà, â÷îðà ì³ñòîáó-
ä³âíà ðàäà ñõâàëèëà ïðîåêò ñïî-
ðóäæåííÿ âàæëèâîãî äîðîæíüî-
òðàíñïîðòíîãî îá’ºêòà. Ïðè öüî-

ìó ðîçðîáíèêè ìàþòü âíåñòè äå-
ÿê³ êîðåêòèâè.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”
ïðåäñòàâíèê çàìîâíèêà — íà-
÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ Óêðà¿í-
ñüêîãî äåðæàâíîãî öåíòðó ðîç-
ïîä³ëó ðàä³î÷àñòîò Ñåðã³é Ñè-
âîëîáîâ, òåðèòîð³ÿ, ïðî ÿêó
éäåòüñÿ, ðîçòàøîâàíà ó Êè¿â-
ñüê³é îáëàñò³. Òî÷í³øå, çåìëÿ

íàëåæèòü ì³ñòó, à ñàìà ìàã³ñ-
òðàëü — îáëàñò³.

“Ïî îáèäâà áîêè ïðîñïåêòó
Ïåðåìîãè ðîçòàøîâàíî ñòîëè÷-
í³ ï³äïðèºìñòâà, ÷èìàëî äà÷íèõ
ä³ëÿíîê êèÿí,— çàçíà÷èâ â³í.—
Ò³ëüêè íà íàøîìó ï³äïðèºìñòâ³,
ÿêå çàéìàº 32 ãåêòàðè, ïðàöþº
ïîíàä 600 ìåøêàíö³â ñòîëèö³,
äî òîãî æ ùîäíÿ â ñïðàâàõ ïðè-
¿çäèòü äî 100 ëþäåé”. Çà ñëîâà-
ìè ïàíà Ñèâîëîáîâà, ï³øîõ³ä-
íèé ïåðåõ³ä ó öüîìó ì³ñö³ âêðàé
ïîòð³áíèé. ×åðåç ³íòåíñèâíèé
ðóõ òðàíñïîðòó ó ñòîëèöþ òà â
çàõ³äíîìó íàïðÿìêó íàçåìíèé
ïåðåõ³ä, ÿêèé º, äîâîë³ íåáåç-
ïå÷íèé. 

– Ò³ëüêè ïðîòÿãîì íèí³øíüî-
ãî ðîêó â öüîìó ì³ñö³ çàãèíóëî
15 ï³øîõîä³â òà ÷èìàëî ëþäåé
òðàâìîâàíî,— ïîâ³äîìèâ ïàí
Ñèâîëîáîâ.— Òîìó äà÷íèêè íå-
îäíîðàçîâî çâåðòàëèñÿ äî íàñ òà
ñòîëè÷íî¿ âëàäè ç ïðîõàííÿì
äîïîìîãòè ¿ì”. Â³í äîäàâ, ùî

äîâåëîñÿ äîêëàñòè ÷èìàëî çó-
ñèëü, ùîá îòðèìàòè âñ³ äîçâîëè
³ ïîãîäæåííÿ íà ñïîðóäæåííÿ
îá’ºêòà. Íàäçåìíèé ï³øîõ³äíèé
ïåðåõ³ä çâîäèòèìóòü çà êîøòè
Óêðà¿íñüêîãî äåðæàâíîãî öåí-
òðó ðîçïîä³ëó ðàä³î÷àñòîò. Áó-
ä³âíèöòâî ì³ñòêà îá³éäåòüñÿ â
6,5 ìëí ãðí. Êîíñòðóêö³¿ çàìîâ-
ëÿòü íà îäíîìó ç³ ñòîëè÷íèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ. Çàâåðøèòè ðîáîòè
ìàþòü ïðîòÿãîì øåñòè ì³ñÿö³â.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ãî-
ëîâíèé ³íæåíåð ïðîåêòó Îëåê-
ñàíäð Øóðèã³í ç ³íñòèòóòó
“Äîðòðàíñ”, áóä³âíèöòâî â öüî-
ìó ì³ñö³ ï³äçåìíîãî ï³øîõ³äíî-
ãî ïåðåõîäó óñêëàäíèëîñÿ ðîç-
òàøóâàííÿì ð³çíîìàí³òíèõ êî-
ìóí³êàö³é òà ìåðåæ. “Òîìó âè-
á³ð çóïèíèëè íà íàäçåìí³é
êîíñòðóêö³¿,— ïîÿñíèâ â³í.— ¯¿
ïëîùà ñòàíîâèòèìå ïîíàä 
137 êâàäðàòíèõ ìåòð³â. Äëÿ ëþ-
äåé ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿ-
ìè ïåðåäáà÷åíî ë³ôò”. Çà éîãî

ñëîâàìè, ïåðåõ³ä áóäå òðèêîëüî-
ðîâèì, ç ï³äñâ³òêîþ. Äî òîãî æ
ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî áëàãîóñò-
ð³é íàâêîëèøíüî¿ òåðèòîð³¿.
Çîêðåìà áóä³âíèöòâî ïàâ³ëüéî-
íó î÷³êóâàííÿ (â öüîìó ì³ñö³ º
ëèøå îäíà çóïèíêà äëÿ àâòîáó-
ñ³â ³ ìàðøðóòîê ç îäíîãî áîêó
ïðîñïåêòó) òà ãðîìàäñüêî¿ âáè-
ðàëüí³.

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â íà÷àëü-
íèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà Ñåð-
ã³é Áðîíåâèöüêèé â ö³ëîìó
ñõâàëèâ ïðîåêò ñïîðóäæåííÿ
íàäçåìíîãî ï³øîõ³äíîãî ïåðå-
õîäó. Ïðè öüîìó çàçíà÷èâ, ùî
ðîçðîáíèêè ìàþòü âðàõóâàòè çà-
óâàæåííÿ ôàõ³âö³â òà ïåðåãëÿ-
íóòè àðõ³òåêòóðíó ÷àñòèíó îá’-
ºêòà, ÿêèé ðîçòàøóþòü ïðè â’¿ç-
ä³ äî ñòîëèö³. À ùå ïîäáàòè ïðî
ìîæëèâ³ñòü ðîçì³ùåííÿ íà ïå-
ðåõîä³ ³íôîðìàö³éíèõ ïîêàæ÷è-
ê³â òà òàáëî

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Для безпечно о р х пішоходів на 15-м ілометрі
проспе т Перемо и спор дять надземний пішохідний
перехід. Прое т важливо о об'є та схвалили вчора ар-
хіте тори на містоб дівній раді. Зведення міст а обій-
деться замовни — У раїнсь ом державном центр
розподіл радіочастот — 6,5 млн рн. Прое танти
мають врах вати за важення зодчих, зо рема пере ля-
н ти архіте т рн частин та подбати про можливість
розміщення на переході інформаційних по ажчи ів та
табло.



Êîï³éêà äî êîï³éêè
Ñåðã³é Íàóìîâ, Ãîëîâà Ïðàâë³ííÿ Óêðñèááàíêó BNP Paribas Group, 
ïðî îñîáëèâîñò³ äåïîçèòíîãî ðèíêó êðà¿íè

— Ñåðã³þ Âîëîäèìèðîâè÷ó, äå ïîðàäèòå
ñüîãîäí³ çáåð³ãàòè êîøòè?

— ×åðåç êðèçó äîâ³ðà äî áàíê³â ïîõèò-
íóëàñü, àëå îñê³ëüêè åêîíîì³êó êðà¿íè íå-
îáõ³äíî îáñëóãîâóâàòè, áàíêè ³ñíóâàòèìóòü
çàâæäè. ßêùî ó âàñ º â³ëüí³ êîøòè, àëå
Âàì âàæêî âèçíà÷èòèñÿ, ÷è çðîáèòè ÿêóñü
ïîêóïêó, ÷è ïîêè â³äêëàñòè, òî ðàäæó
îáðàòè áàíê òà äåïîçèò, â³äïîâ³äíèé âà-
øèì ïëàíàì. ²íàêøå äåíü çà äíåì ³íôëÿ-
ö³ÿ òà íåïåðåäáà÷óâàí³ âèòðàòè ç’¿äÿòü óñ³
çàîùàäæåííÿ. Íà äåïîçèò³ âè íå ëèøå çáå-
ðåæåòå êîøòè, à ùå é îòðèìàºòå ïðèáó-
òîê.

— ßê îáðàòè äåïîçèò, àáè îòðèìàòè íàé-
âèùó äîõ³äí³ñòü? ×è âàðòî êåðóâàòèñÿ ó âè-
áîð³ áàíêó âèíÿòêîâî âèñîêèìè ñòàâêàìè?

— Ìàêñèìàëüíà ïðèáóòêîâ³ñòü ïðîïî-
íóºòüñÿ ïî ñòðîêîâèõ âíåñêàõ íà ð³ê òà
á³ëüøå. ßêùî áàíê îá³öÿº íàäòî çàâèùå-
í³ ñòàâêè, òî âàðòî îñòåð³ãàòèñÿ. Ñüîãîäí³
íàéá³ëüø³ ñèñòåìí³ áàíêè ïðîïîíóþòü
ñòàâêè, íàïðèêëàä, ïî âíåñêó â ãðèâí³ íà
12 ì³ñÿö³â ç âèïëàòîþ â³äñîòê³â ó ê³íö³
òåðì³íó íà ð³âí³ 19—20%. ßêùî âàì îá³-
öÿþòü çíà÷íî âèùå òà ïðè öüîìó ùå é íà
ì³ñÿöü-òðè, ñë³ä çàäóìàòèñÿ. Âèñîê³ ñòàâ-
êè ìîæóòü áóòè îçíàêàìè íåñòàá³ëüíîñò³
áàíêó, ïðèâåðòàþ÷è óâàãó êë³ºíò³â çà âñÿ-
êó ö³íó.

— À ÿêùî ãðîø³ çíàäîáëÿòüñÿ êë³ºíòó çàâ-
òðà, ÷è çìîæå â³í ¿õ çàáðàòè?

— ßêùî êë³ºíò áàæàº, àáè êîøòè áóëè
ï³ä ðóêîþ òà ïðèíîñèëè ïðèáóòîê,
Óêðñèááàíê ïðîïîíóº äåïîçèò “Àêòèâí³
ãðîø³”. Ì³æ ³íøèì, öåé âíåñîê îñîáëèâî
êîðèñòóâàâñÿ ïîïóëÿðí³ñòþ ñåðåä êë³ºíò³â
íà ïî÷àòêó êðèçè, êîëè íàñåëåííÿ õîò³ëî,
àáè ãðîø³ áóëè íàä³éíî çàõèùåí³ òà ïðè
öüîìó çàâæäè ï³ä ðóêîþ. ² íà ìîþ äóìêó,
ñàìå öÿ ïîñëóãà ïîñòóïîâî â³äíîâëþº äî-
â³ðó âêëàäíèê³â. Àäæå êë³ºíòè ðîçóì³þòü,
ùî íå ò³ëüêè ìîæóòü â³ëüíî ðîçïîðÿäæà-
òèñÿ êîøòàìè, à ùå é çàðîáëÿòè. Ñüîãî-
äí³ ïîíàä 270 òèñÿ÷ âêëàäíèê³â Óêðñèá-

áàíêó êîðèñòóþòüñÿ äåïîçèòîì “Àêòèâí³
ãðîø³”. Óò³ì, íàðàç³ âñå á³ëüøå êë³ºíò³â
îôîðìëÿº äåïîçèòè íà òðèâàë³ø³ ñòðîêè.

— Â óìîâàõ ðîñòó åêîíîì³êè óêðà¿íö³ çäå-
á³ëüøîãî áóëè ñïîæèâà÷àìè òà êóïóâàëè òî-
âàðè ó êðåäèò. Ñüîãîäí³ â óìîâàõ îáìåæåí-
íÿ êðåäèòóâàííÿ ÷è ðîçâèâàºòüñÿ êóëüòóðà
íàêîïè÷åííÿ?

— Ä³éñíî ó ªâðîï³ ³ñíóº êóëüòóðà íàêî-
ïè÷åííÿ. Ó ðîçâèíóòèõ êðà¿íàõ âæå ïðè
íàðîäæåíí³ äèòèíè áàòüêè ïîòðîõó â³ä-
êëàäàþòü íà ¿¿ îñâ³òó. Â Óêðà¿í³ íàêîïè-
÷åííÿ çäåá³ëüøîãî ïðèòàìàííå ëþäÿì
ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ. Ìîëîäü, ÷àñò³øå çà
âñå, ïî÷èíàº ðîçóì³òè ëèøå ï³ä ÷àñ êðè-
çè, ùî íàêîïè÷åííÿ — öå íåîáõ³äí³ñòü.
Áî íàâ³òü ó ñêëàäí³ ÷àñè ëþäè ìð³þòü ïðî
íîâ³ ïîêóïêè, ¿ì ïðîñòî òðåáà äîïîìîãòè
ç³áðàòè êîøòè íà ìð³þ. Òàêèì êë³ºíòàì
Óêðñèááàíê ïðîïîíóº äåïîçèò ç ñèìâîë³÷-
íîþ íàçâîþ “Ïåðñîíàëüíèé ïëàí çáàãà-
÷åííÿ”. Àäæå áóäü-ÿêèé ïðîåêò ïî÷èíàº-
òüñÿ ç äîáðå ïðîäóìàíîãî ïëàíó. Çà óìî-
âàìè äåïîçèòó êë³ºíò ìàº â³äêëàäàòè ùî-
ì³ñÿöÿ ùîíàéìåíøå 100 ãðèâåíü òà îòðè-
ìóº çà öå äî 20% ð³÷íèõ. Òàêèé ïëàí äî-
ïîìîæå íàêîïè÷èòè êîøòè íà áóäü-ùî:
íà îñâ³òó, âåñ³ëëÿ, ðåìîíò êâàðòèðè àáî æ
ïîäîðîæ. À ÿêùî êîøò³â íå âèñòà÷àòèìå,

òî áàíê ïî çàê³í÷åííþ äåïîçèòó íàâ³òü íà-
äàñòü ïîçèêó. Ì³æ ³íøèì, àáè ïîñò³éíî
ïîïîâíþâàòè âêëàä, íå òðåáà ùîì³ñÿöÿ
éòè äî áàíêó. Âàðòî ðàç ï³äïèñàòè óãîäó,
òà ïåâíó ñóìó ç âàøîãî ðàõóíêó ùîì³ñÿöÿ
àâòîìàòè÷íî áóäå ïåðåðàõîâàíî íà äåïî-
çèò. Òàêèé âíåñîê ïðîñòî ³äåàëüíèé äëÿ
òèõ, õòî ìàº çàðïëàòíèé ÷è ïåíñ³éíèé ðà-
õóíîê ó áàíêó.

— ×è ïðîïîíóº áàíê ñïåö³àëüí³ ïðîãðàìè
ëîÿëüíîñò³ äëÿ êë³ºíò³â? Ïðèì³ðîì, ÿêùî
âêëàäíèê âäðóãå ðîçì³ùóº êîøòè ó áàíêó?

— Óêðñèááàíê ïðîïîíóº ð³çí³ ïðîãðàìè
òà çàîõî÷óº ñâî¿õ êë³ºíò³â. Ïðèì³ðîì, ó
áàíêó ä³º ïðîãðàìà äëÿ ïîñò³éíèõ âêëàä-
íèê³â. Çà íåþ êë³ºíò îòðèìàº äîäàòêîâèõ
+0,5% äî áàçîâî¿ ñòàâêè. Íîâèì êë³ºíòàì
ìè ïðîïîíóºìî ³íøó ïðîãðàìó, ÿêà òàêîæ
ïåðåäáà÷àº çá³ëüøåííÿ ñòàâêè íà 0,5% ó
âèïàäêó, ÿêùî âêëàäíèê ðîçì³ùóº ñóìó
íå ìåíøó, í³æ çà äîãîâîðîì ó ³íøîìó áàí-
êó. Êîðèñòóâà÷àì “Àêòèâíèõ ãðîøåé”
Óêðñèááàíê ïðîïîíóº ïðîãðåñèâíó ñòàâ-
êó. ×èì äîâøå êîøòè ëåæàòü íà äåïîçè-
ò³, òèì á³ëüøå îòðèìóº âêëàäíèê.

— ² ãîëîâíå, ÿê äîñâ³ä÷åíèé áàíê³ð, ùî âè
ïîðàäèòå íàøèì ÷èòà÷àì ó âèáîð³ áàíêó?

— Âèá³ð áàíêó — öå ä³éñíî äóæå âàæ-

ëèâèé êðîê. Àäæå äîâ³ðÿòè êîøòè áóäü-êî-
ìó — öå, ùîíàéìåíøå, íåîáà÷íî. Ïîðà-
äè ùîäî âèáîðó áàíêó äóæå ïðîñò³. Ó ïåð-
øó ÷åðãó çâåðí³òü óâàãó, ÿêå ì³ñöå ïîñ³äàº
ô³íàíñîâà óñòàíîâà íà ðèíêó. Òàêîæ âàð-
òî âèòðàòèòè ÷àñ íà íåâåëè÷êå äîñë³äæåí-
íÿ: ä³çíàéòåñü ïðî ô³íàíñîâ³ ïîêàçíèêè
áàíêó, éîãî àêö³îíåð³â — äàíà ³íôîðìà-
ö³ÿ º ó çîâí³øí³õ äæåðåëàõ. Íàéêðàùå ãðî-
ø³ ðîçì³ùóâàòè ó âåëèêèõ áàíêàõ ç ³íîçåì-
íèì êàï³òàëîì. Ïðèì³ðîì, Óêðñèááàíê —
òðåò³é íàéá³ëüøèé â Óêðà¿í³ áàíê, ÷àñòè-
íà BNP Paribas — íàéá³ëüøî¿ ô³íàíñîâî¿
ãðóïè, ïðåäñòàâëåíî¿ â Óêðà¿í³. ²ñòîð³ÿ
ãðóïè ïî÷àëàñÿ ìàéæå 200 ðîê³â òîìó â
Ïàðèæ³. Ñüîãîäí³ BNP Paribas ïðàöþº ó 85
êðà¿íàõ ñâ³òó íà 5 êîíòèíåíòàõ ³ âõîäèòü
äî ïåðåë³êó êðàùèõ áàíê³â ñâ³òó çà âñ³ìà
ïîêàçíèêàìè: ðîçì³ðîì êàï³òàëó, ïðèáóò-
êîì, äîõ³äí³ñòþ. Òàêîæ âàðòî â³äçíà÷èòè,
ùî BNP Paribas ìàº íàéâèùèé ì³æíàðîä-
íèé ðåéòèíã íàä³éíîñò³ ÀÀ. Ïðî òå, ùî
ãðóï³ äîâ³ðÿþòü, ñâ³ä÷èòü ³ òîé ôàêò, ùî
BNP Paribas — äåïîçèòíèé áàíê ¹ 1 ó çî-
í³ îá³ãó ºâðî. Äåïîçèòíèé ïîðòôåëü BNP
Paribas ïåðåâèùóº 540 ìëðä. åâðî — à öå
ó äåñÿòü ðàç³â á³ëüøå, í³æ äåïîçèòè óñ³õ
áàíê³â â Óêðà¿í³

Розмовляв
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ, “Хрещати ”

У раїна продовж є долати на-
слід и світової фінансової ризи
та е ономічно о спад . Не оми-
н ло пожвавлення і бан івсь ий
се тор. Та , довіра до бан ів по-
ст пово відновлюється, а насе-
лення знов починає розміщ ва-
ти ошти на депозитах. Про те,
я розвивається сит ація на де-
позитном рин , “Хрещати ”
розповів Голова Правління
У рсиббан BNP Paribas
Group — третьо о найбільшо о
бан раїни — Сер ій На мов.
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Êàáì³í äîêàï³òàë³çóº “Óêðãàçáàíê”
Çà ðàõóíîê äåðæàâè êàï³òàë áàíêó ìîæå çá³ëüøèòèñÿ ìàéæå 
íà äâà ì³ëüÿðäè ãðèâåíü

Íàñòóïíî¿ ï’ÿòíèö³ íà çàñ³äàíí³ íàãëÿ-
äîâî¿ ðàäè “Óêðãàçáàíêó” î÷³êóºòüñÿ çà-
òâåðäæåííÿ ïèòàííÿ ïðî äîêàï³òàë³çàö³þ
áàíêó íà ñóìó 1,9 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü äëÿ
çá³ëüøåííÿ éîãî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó. À

âæå 30 ëèñòîïàäà öå ïèòàííÿ áóäå ðîçãëÿ-
íóòî íà çáîðàõ àêö³îíåð³â áàíêó.

Íàãàäàºìî, âë³òêó öüîãî ðîêó “Óêðãàç-
áàíê” îòðèìàâ 3,1 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü ó ðàì-
êàõ ïðîãðàìè êàï³òàë³çàö³¿ çà ó÷àñòþ äåð-

æàâè. Ï³ñëÿ ó÷àñò³ â êàï³òàë³çàö³¿ “Óêð-
ãàçáàíêó” ÷àñòêà äåðæàâè â íüîìó ñòàíî-
âèëà 81,58 % àêö³é. Ðàí³øå éîãî íàéá³ëü-
øèìè àêö³îíåðàìè ñòàíîì íà 1 êâ³òíÿ 2009
ðîêó áóëè ÒÎÂ “Ô³íàíñîâî-³íâåñòèö³éíèé
àëüÿíñ” (40,1975 %) ³ ÒÎÂ “Êîìïàí³ÿ
“Óêðãàç³íâåñò ïëþñ” (19,0005 %).

Ó ðàç³ æ óõâàëè ð³øåííÿ ïðî äîêàï³òà-
ë³çàö³þ áàíêó éîãî ñòàòóòíèé êàï³òàë
çá³ëüøèòüñÿ äî 5,7 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü. Îä-
íàê, çà ñëîâàìè âèêîíóâà÷à îáîâ’ÿçê³â ì³-
í³ñòðà ô³íàíñ³â ²ãîðÿ Óìàíñüêîãî, íàðàç³
ð³øåííÿ ïðî äîäàòêîâå âèä³ëåííÿ êîøò³â
“Óêðãàçáàíêó” ùå íå óõâàëèëè.

“Ä³º òîé ñàìèé ìåõàí³çì, ùî é ðàí³øå:
ìè çàõîäèìî â áàíê, ïðîâîäèìî due dili-

gence, âèÿâëÿºìî ïðîáëåìè ³ çà ðåçóëüòà-
òàìè âèíîñèìî íà Êàáì³í ïèòàííÿ ïðî
êàï³òàë³çàö³þ ³ ¿¿ ðîçì³ðè. Íèí³ ç óðàõóâàí-
íÿì òîãî, ùî òèì÷àñîâó àäì³í³ñòðàö³þ âæå
çàêðèòî, þðèäè÷íèé øëÿõ äîêàï³òàë³çàö³¿
“Óêðãàçáàíêó” — öå çáîðè àêö³îíåð³â”,—
ñêàçàâ â³í.

Çà ñëîâàìè âèêîíóâà÷à îáîâ’ÿçê³â ì³í³ñ-
òðà ô³íàíñ³â, íàðàç³ çàâåðøóºòüñÿ ïåðåâ³ð-
êà áàíê³âñüêîãî íàãëÿäó “Óêðãàçáàíêó”, ³
çà ¿¿ ï³äñóìêàìè áóäå óòî÷íåíî îáñÿã äî-
êàï³òàë³çàö³¿, ï³ñëÿ ÷îãî íà óðÿäîâîìó çà-
ñ³äàíí³ ëåãàë³çóþòü çá³ëüøåííÿ ñòàòóòíî-
ãî êàï³òàëó ÷åðåç çáîðè àêö³îíåð³â. Îòæå,
ìîæëèâî, âæå íà íàñòóïíîìó òèæí³ Êàá-
ì³í ïîñòàâèòü êðàïêó ó öüîìó ïèòàíí³

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Незабаром стат тний апітал "У р азбан " може збільшитися на 1,9
мільярдів ривень. Відповідне рішення мож ть хвалити на найближ-
чих зборах а ціонерів станови. Очі ється, що додат ове фінанс -
вання забезпечить ряд. Причом підповідне рішення б де хвалено
до зборів а ціонерів.
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хрещатик

Про організацію профілактичних заходів щодо захисту
населення м. Києва від захворювань на грип та інших

гострих респіраторних захворювань

Розпорядження № 1265 від 10 листопада 2009 року

Відповідно до законів України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, “Про забезпечення са�
нітарного та епідемічного благополуччя населення”, наказів Міністерства охорони здоров’я України від
09.02.1998 № 30 “Про заходи щодо профілактики і боротьби з грипом та гострими респіраторними за�
хворюваннями в Україні”, від 17.07.2006 № 488 “Про заходи щодо профілактики і боротьби з пташиним
грипом та запобігання виникненню його пандемії”, від 05.05.2009 № 304 “Про затвердження плану реалі�
зації заходів щодо недопущення проникнення на територію України вірусу свинячого грипу”, розпоряджен�
ня Кабінету Міністрів України від 01.03.2006 № 118�р “Про затвердження плану заходів щодо боротьби з
грипом серед населення та запобігання виникненню його пандемії” та з метою мінімізації епідемічних ус�
кладнень та захисту населення м. Києва від захворювань на грип:

1. Головному управлінню охорони здоров’я та медично�
го забезпечення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації):

1.1. Провести підготовку лікувально�профілактичних закла�
дів міста Києва до роботи в умовах епідемічного підйому за�
хворюваності на грип, пташиний грип, грип А(Н1N1) Каліфор�
нія 04/2009 та інші гострі респіраторні захворювання, ство�
рити запас лікувальних препаратів, дезінфікуючих засобів,
засобів індивідуального захисту медичних працівників.

1.2. Організувати та провести навчання медичних пра�
цівників з питань клініки, діагностики, лікування та профі�
лактики грипу, пташиного грипу, грипу А(Н1N1) Каліфорнія
04/2009 та інших гострих респіраторних захворювань.

1.3. Забезпечити в передепідемічний період 2009�2010 рр.
організацію та проведення щеплень проти грипу незахище�
них груп населення за рахунок асигнувань, передбачених у
бюджеті міста Києва на 2009 рік та на виконання міської Між�
галузевої комплексної програми “Здоров’я киян” на 2003�
2011 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від
28.11.2002 № 132/292, згідно з додатком.

1.4. На період можливого інтенсивного підйому захворю�
ваності на грип, пташиний грип та грип А(Н1N1) Каліфор�
нія 04/2009 передбачити залучення додаткового медично�
го персоналу для своєчасного надання медичної допомоги
населенню.

1.5. Передбачити виділення додаткової кількості ліжок
для госпіталізації хворих та оперативне їх розгортання при
загостренні епідемічної ситуації.

2. КП “Фармація” створити достатній запас необхідних лі�
карських і вітамінних препаратів, а також засобів неспецифіч�
ної профілактики грипу та гострих респіраторних захворювань.

3. Просити:
3.1. Київську міську санітарно�епідеміологічну станцію:
3.1.1 Забезпечити моніторинг за циркуляцією вірусів і за

захворюваністю населення міста на грип, пташиний грип,
грип А(Н1N1) Каліфорнія 04/2009 та інші гострі респіратор�
ні захворювання.

3.1.2. При ускладненні епідемічної ситуації з грипу та
ГРВІ виходити з клопотанням щодо припинення навчально�
го процесу в школах міста.

3.1.3. Забезпечити роботу щодо розгортання мережі ка�
бінетів для проведення щеплень проти грипу у лікувально�
профілактичних установах міста.

3.2. Головне управління ветеринарної медицини в м. Києві:
3.2.1. Відкоригувати плани ветеринарно�санітарних за�

ходів для локалізації і ліквідації епізоотії пташиного грипу.
3.2.2. Забезпечити моніторинг циркуляції вірусу серед

дикої та домашньої птиці.
3.2.3. Здійснювати обмін оперативною інформацією з

Київською міською санітарно�епідемічною станцією про ви�
ділення вірусів пташиного грипу.

3.2.4. Посилити ветеринарний контроль за птахогоспо�
дарством ВАТ “Птахофабрика “Київська” та Київським зоо�
логічним парком.

3.2.5 Проводити навчання працівників птахогосподарств
та Київського зоологічного парку навичкам захисту і запо�
біганню зараженню вірусом пташиного грипу.

4. Рекомендувати:
4.1. ВАТ “Птахофабрика “Київська”:
4.1.1. Забезпечити проведення профілактичних щеплень

проти грипу працівникам фабрики в передепідемічний пе�
ріод 2009�2010 рр.

4.1.2. Забезпечити працівників необхідними індивідуаль�
ними засобами захисту.

4.1.3. Забезпечити запас дезінфікуючих засобів.
4.1.4. Посилити контроль за дотриманням санітарно�епі�

демічного режиму.
4.2. Виконавчим органам районних у місті Києві рад

(районним у м. Києві державним адміністраціям):
4.2.1. Зобов’язати керівників відповідних служб, підпри�

ємств, установ та організацій незалежно від форми власно�
сті забезпечити проведення комплексу робіт для підтриман�
ня необхідного температурного режиму в дитячих, освітніх,
лікувально�профілактичних установах, житлових приміщен�
нях, на транспорті тощо.

4.2.2. Забезпечити придбання вітамінних та імуностиму�
люючих препаратів для дітей, що відвідують дошкільні за�
клади освіти, в межах асигнувань, передбачених у бюдже�
ті районів на 2009�2010 рр. по галузі “Освіта”.

4.3. Керівникам підприємств, установ, організацій всіх
форм власності здійснювати роботу з профілактики грипу,
пташиного грипу та інших гострих респіраторних захворю�
вань у відповідних органах та установах.

5. Рекомендувати Київському зоологічному парку:
5.1. Забезпечити проведення профілактичних щеплень

проти грипу працівникам зоопарку в передепідемічний пе�
ріод 2009�2010 рр.

5.2. Забезпечити працівників необхідними індивідуаль�
ними засобами захисту.

5.3. Забезпечити запас дезінфікуючих засобів.
5.4. Посилити контроль за дотриманням санітарно�епі�

демічного режиму.
6. Першому заступникові голови Київської міської держав�

ної адміністрації Кільчицькій І. Р. забезпечити висвітлення
в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на першого заступника голови Київської міської держав�
ної адміністрації Кільчицьку І. Р.

Голова Л. Черновець ий
Додаток не друкується. 

Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про вирішення питання територій, прилеглих до полігону
твердих побутових відходів № 5

Розпорядження № 1264 від 10 листопада 2009 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та пункту 27 рішення Київської
міської ради від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік” (із змінами і доповнення�
ми), враховуючи рішення Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області від 03.07.2009
та рішення Ходосівської сільської ради Києво�Святошинського району Київської області від 14.08.2009
№ 633, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Розпорядження Київської міської державної адмініс�
трації від 04.05.2001 № 885 “Про додаткові заходи щодо по�
ліпшення санітарної та екологічної ситуації на полігоні № 5

твердих побутових відходів та на прилеглих територіях” ви�
знати таким, що втратило чинність.

2. Відкритому акціонерному товариству “Київспецтранс”

передати в повному обсязі комунальному підприємству “Ки�
ївкомунсервіс” виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) затверджену проект�
но�кошторисну документацію та обсяги незавершеного бу�
дівництва по об’єктах: “Будівництво автодоріг в с. Романків
Обухівського району”, “Капітальний ремонт та нове будівниц�
тво автодоріг с. Креничі Обухівського району”, “Капітальний
ремонт та нове будівництво автодоріг с. Підгірці Обухівсько�
го району” і “Капітальний ремонт та нове будівництво авто�
шляхів с. Ходосівка Києво�Святошинського району”.

3. Першому заступникові голови Київської міської держав�
ної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на першого заступника голови Київської міської держав�
ної адміністрації Голубченка А. К.

Голова Л. Черновець ий

Про надання одноразової матеріальної допомоги 
дітям(сиротам, дітям, позбавленим батьківського 

піклування, особам із числа дітей(сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

які постійно проживають, зареєстровані 
в м. Києві та вступили на перший курс 

до вищих навчальних 
закладів денної форми навчання м. Києва 

у 2009 році

Розпорядження № 1249 від 3 листопада 2009 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.7 Закону України “Про забез�
печення організаційно�правових умов соціального захисту дітей�сиріт та дітей, позбавлених батьківсько�
го піклування”, п. 14 розділу II міської комплексної програми “Турбота” на 2006�2010 роки, затвердже�
ної рішенням Київської міської ради від 16.12.2005 № 603/3064 (із змінами та доповненнями), з метою
матеріальної підтримки дітей�сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей�си�
ріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які постійно проживають, зареєстровані в м. Києві та
вступили на перший курс до вищих навчальних закладів денної форми навчання м. Києва у 2009 році, в
межах повноважень органу місцевого самоврядування:

1. Надати одноразову матеріальну допомогу у розмірі
500 грн дітям�сиротам, дітям, позбавленим батьківського
піклування, особам із числа дітей�сиріт та дітей, позбавле�
них батьківського піклування, які постійно проживають, за�
реєстровані в м. Києві та вступили на перший курс до ви�
щих навчальних закладів денної форми навчання м. Києва
у 2009 році, згідно з додатком.

2. Управлінню у справах жінок, інвалідів, ветеранів вій�
ни та праці виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) забезпечити вико�
нання заходів, пов’язаних з виплатою одноразової мате�
ріальної допомоги дітям�сиротам, дітям, позбавленим
батьківського піклування, особам із числа дітей�сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, які постійно
проживають, зареєстровані в м. Києві та вступили на пер�
ший курс до вищих навчальних закладів денної форми на�

вчання м. Києва у 2009 році, в обсязі 50,0 тис. грн за ра�
хунок коштів, передбачених у бюджеті м. Києва на 2009
рік на виконання міської комплексної програми “Турбота”
на 2006�2010 роки, затвердженої рішенням Київської місь�
кої ради від 16.12.2005 № 603/3064 (зі змінами та допов�
неннями).

3. Першому заступнику голови Київської міської держав�
ної адміністрації Кільчицькій І. Р. забезпечити висвітлення
в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на першого заступника голови Київської міської держав�
ної адміністрації Кільчицьку І. Р.

Голова Л. Черновець ий
Додаток не друкується. 

Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про деякі питання організації сезонної торгівлі 
в місті Києві

Розпорядження № 1255 від 3 листопада 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про благоустрій населених
пунктів”, з метою покращення рівня забезпечення столиці послугами підприємців, що здійснюють торгів�
лю плодоовочевою продукцією, ліквідації осередків несанкціонованої торгівлі на території міста Києва, в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Організувати в місті Києві мережу для продажу кар�
топлі, овочів і фруктів, ягід, баштанних культур.

2. Головному управлінню містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища виконавчого органу Київра�
ди (Київської міської державної адміністрації) спільно з Го�
ловним управлінням контролю за благоустроєм м. Києва
виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації) та Головним управлінням з питань торгівлі та
побуту виконавчого органу Київради (Київської міської дер�
жавної адміністрації):

2.1. Розробити та затвердити у встановленому порядку
заходи щодо організації в місті Києві мережі, зазначеної в
пункті 1 цього розпорядження.

2.2. Забезпечити оперативну та узгоджену видачу суб’�
єктам господарської діяльності, що провадять торгівлю пло�
доовочевою продукцією в м. Києві, відповідної дозвільної до�
кументації.

3. Просити Головне управління МВС України в м. Ки�
єві спільно з районними у м. Києві державними адмініс�
траціями забезпечити постійний контроль за недопущен�
ням проведення громадянами несанкціонованої торгівлі
на території міста Києва та сприяти залученню цих тор�
гівців до роботи на тимчасових спорудах утвореної ме�
режі.

4. Першому заступникові голови Київської міської держав�
ної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на першого заступника голови Київської міської держав�
ної адміністрації Басса Д. Я.

Голова Л. Черновець ий
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Ñìåðòü êàï³òàíà Öâºòàºâà
Ïîìåð àêòîð Ìèêîëà Îëÿë³í
Учора Київ попрощався з
се с-символом радян-
сь о о іно Ми олою Оля-
ліним. Голлів дсь а зов-
нішність ньом поєдн -
валася з либиною ри.
Том йо о ерої не б ли
пла атними, а д же лю-
дяними, та ими, я все-
народний любленець а-
пітан Цвєтаєв зі стріч и
"Визволення". "Хрещати "
приєдн ється до тих, хто
роз міє — це д же вели а
втрата для міста.

Àíäð³é ÁÅÍÊÅÍÄÎÐÔ, ê³íîðå-
æèñåð, ãåíåðàëüíèé ïðîäþñåð ÒÐÊ
“Êè¿â”:

— Íà æàëü, ÿ éîãî äóæå ïîãà-
íî çíàâ. Í³êîëè ÿ éîãî íå çí³ìàâ.
ß ïðî öå ùèðî æàëêóþ. Éîãî
ñìåðòü öå äóæå ïðèêðà ³ äóæå
ñåðéîçíà ïîä³ÿ, òîìó ùî ìàºìî
ñïðàâó ç â³äìèðàííÿì ö³ëîãî
êóëüòóðíîãî ïëàñòó. Öå ñïðàâä³
âåëè÷åçíà âòðàòà.

Ïðî öåé ïëàñò òÿæêî ìåí³ ãî-
âîðèòè ÿêîñü ëàêîí³÷íî ³ îäíî-
çíà÷íî. Ïðèíàéìí³ íå éäåòüñÿ
ïðî ðàäÿíñüêèé ÷è íåðàäÿíñüêèé
ïëàñò. Àäæå êóëüòóðà — âîíà ³ º
êóëüòóðà. Öå ïîíÿòòÿ âñåëþä-
ñüêå. Òå, ùî íèí³ º íà òåëåáà÷åí-
í³ ³ â ê³íî, öå âæå íå êóëüòóðà,
à ö³ëêîâèòå áåçêóëüòóð’ÿ. ²íàê-
øå íà÷åáòî ³ ñêàçàòè ïðî öå íå-
ìîæëèâî.

Öåé ïëàñò íåìîæëèâî ïðè-
â’ÿçóâàòè äî ïîë³òè÷íîãî ðåæèìó,
áî öå — òàêè êóëüòóðà. ª êóëüòó-
ðà ãðåöüêà, ðèìñüêà. ² öå òàêîæ
êóëüòóðà. ² âîíà, öÿ êóëüòóðà, äî

ÿêî¿ íàëåæàâ Îëÿë³í, ãèíå. Ìè
çàðàç ìàºìî íàòîì³ñòü ÿê³ñü ãèä-
ê³ ñåð³àëè ³ ö³ëêîâèòèõ ³ä³îò³â àê-
òîð³â ó öèõ ñåð³àëàõ, à òàêèõ, ÿê
Îëÿë³í, ÿ íå áà÷ó. ßêùî ðàí³øå
êóëüòóðà âèõîâóâàëà ãëÿäà÷à, òî
òåïåð ãëÿäà÷ âçÿâñÿ âèõîâóâàòè
êóëüòóðó ï³ä ñâî¿ âïîäîáàííÿ.

Íàðàç³ ìàºìî ëèøå çàëèøêè
ò³º¿ êóëüòóðè. Äëÿ ìåíå öå äóæå
áîëÿ÷å. Êîëè ÿ ä³çíàâñÿ, ùî â³ä
íàñ ï³øîâ öåé ìèòåöü, ìåí³ áóëî
ô³çè÷íî áîëÿ÷å.

Þð³é ÌÎÐÎÇÎÂ, ãåíåðàëüíèé
ïðîäþñåð êîìïàí³¿ “Ïð³ìà-ô³ëüì”:

— Öå âåëèêà âòðàòà. ß éîãî çíàâ
îñîáèñòî. Ìèêîëà Îëÿë³í — âè-
äàòíèé àðòèñò. Â³í ç³ãðàâ ³ â Óêðà-
¿í³, ³ â Ðîñ³¿ ðîë³, ÿê³ óâ³÷íèëè éî-
ãî â ³ñòîð³¿ ê³íîìèñòåöòâà. ² ðà-
äÿíñüêîãî, ³ óêðà¿íñüêîãî. Íàïðè-
êëàä, ô³ëüì Ìàùåíêà “²äó äî òå-
áå” — öå óêðà¿íñüêà êëàñèêà. Òà-
êîæ äî ö³º¿ êàòåãîð³¿ íàëåæèòü
ô³ëüì “Íàçàä øëÿõó íåìàº”. Öå
ì³é óëþáëåíèé ô³ëüì, ÿ éîãî ÷àñ-
òåíüêî ïåðåãëÿäàþ. Àëå, êð³ì òî-
ãî, Îëÿë³í ãðàâ ó ãîëîâíèõ ðîëÿõ
íàéïîïóëÿðí³øèõ êîëèñü ê³íî-
ñòð³÷îê. ß ïåâåí, ùî Îëÿë³í ì³ã
çðîáèòè íàáàãàòî á³ëüøå, í³æ çðî-
áèâ, õî÷à é òîãî, ùî â³í çðîáèâ,
äîñòàòíüî, ùîá íå áóòè ïåðåñ³÷-
íèì ìèòöåì áóäü-ÿêîãî ïåð³îäó.
Éîãî íå ìîæíà ââàæàòè ëèøå ðà-
äÿíñüêèì àêòîðîì. ß ââàæàþ Îëÿ-
ë³íà óêðà¿íñüêèì ìèòöåì. Çâè÷àé-
íî, â³í ñòàâ â³äîìèì ó ðàäÿíñüê³
÷àñè ³ íàëåæèòü äî òàê çâàíî¿ ðà-
äÿíñüêî¿ ê³íîêëàñèêè, àëå òå, ùî
â³í çðîáèâ äëÿ óêðà¿íñüêîãî ê³íî,
òàê ñàìî íåìîæëèâî ïåðåîö³íèòè.

Àíàòîë³é ÌÀÒÂ²É×ÓÊ, ïîåò,
ï³ñíÿð:

— Îñòàíí³ì ÷àñîì â³ä íàñ ï³øëà
ö³ëà êîãîðòà äóæå ö³êàâèõ àðòèñò³â.

Ñìåðòü Îëÿë³íà º äóæå âåëèêîþ
âòðàòîþ äëÿ óêðà¿íñüêîãî ìèñòåö-
òâà, òîìó ùî Îëÿë³í ç ïîêîë³ííÿ
òèõ àðòèñò³â, ÿê³ ñòâîðèëè îáðàçè
äóõîâíèõ ãåðî¿â. Îñîáëèâî ñåð³àë
“Íàçàä øëÿõó íåìàº”, äå â³í ç³ãðàâ
ëþäèíó ñàìîïîæåðòâè. ² âçàãàë³
éîãî ðîë³ áóëè ðîëÿìè ñïðàâæíüî-
ãî ìóæ÷èíè, ëþäèíè ç âåëèêî¿ ë³-
òåðè, ç ïåðåêîíàííÿìè. Éäåòüñÿ
ïðî ïîçèòèâíîãî ãåðîÿ. Ñüîãîäí³ â
ê³íî âñå ìåíøå ³ ìåíøå òàêèõ ïî-
çèòèâíèõ ãåðî¿â. Öå áóëà åïîõà ê³-
íîãåðî¿â, ÷îëîâ³ê³â, êîòð³ òðèìà-
þòü ñëîâî, çäàòí³ äî ïîæåðòâè çà-
ðàäè ÿêî¿ñü ³äå¿, ìåòè.

Íèí³ — ³íø³ ãåðî¿. Âîíè ïðà-
öþþòü êóëàêàìè, ãðàþòü á³öåï-
ñàìè, çâàáëþþòü æ³íîê. Òîáòî
çì³íèëàñÿ åïîõà, àëå ìàºìî âå-
ëèêó íîñòàëüã³þ çà òèì ê³íî, çà
òèìè ãåðîÿìè, ÿê³ áóëè êðàñèâè-
ìè, ñïðàâæí³ìè, íåï³äêóïíèìè,
ÿ á ñêàçàâ — ö³ ãåðî¿ áóëè ãðî-
ìàäÿíñüêèìè, ïàòð³îòè÷íèìè.

Íèí³øíº ïîêîë³ííÿ âèõîâóº-
òüñÿ íà òåëåâ³çîð³ é âóëèö³. Öå
³íøà ïîâåä³íêà, ³íø³ ö³ííîñò³, â
íèõ ìàéæå íå çàëèøèëîñÿ ÿêè-
õîñü äóõîâíèõ, ìîðàëüíèõ ÷åñíîò.
Óñå çâåäåíî äî ÿêîãîñü òàêîãî
ìàòåð³àëüíîãî ÷è ô³çè÷íîãî, ñòà-

òåâîãî ð³âíÿ. Öå íàäçâè÷àéíî
îáóðþº. Ëþäè ç-çà êîðäîíó, êî-
ëè áà÷àòü íàøå òåëåáà÷åííÿ, â³ä-
çíà÷àþòü, ùî â íàñ íàñàäæóþòü
çîâñ³ì ³íø³ ö³ííîñò³. À ëþäè öüî-
ãî íå ðîçóì³þòü, îñîáëèâî ìîëî-
äå ïîêîë³ííÿ. Âîíè öå ñïðèéìà-
þòü ÿê íîðìó. Öå çîâñ³ì íå áóëî
íîðìîþ çà ÷àñ³â Îëÿë³íà. Íèí³ø-
íÿ ìîëîäü íàâ³òü íå ðîçóì³º, ùî
ëþáîâ ìîæå áóòè äóæå ð³çíîþ,
âîíà ìîæå áóòè äóæå âèñîêîþ äó-
õîâíî, à íå ëèøå ñåêñóàëüíîþ.

Ìèêîëà ÐÀØÅªÂ, ê³íîðåæè-
ñåð:

— Ìèêîëó Îëÿë³íà ÿ çíàâ îñî-
áèñòî. Â³í ïðàöþâàâ íà ê³íîñòó-
ä³¿ ³ìåí³ Äîâæåíêà. Îäíîãî ðàçó
â³í çí³ìàâñÿ ó ìåíå íà àêòîð-
ñüêèõ ïðîáàõ. Ñìåðòü Îëÿë³íà —
öå ÷åðãîâà íåïîïðàâíà âòðàòà.
²äóòü â³ä íàñ, ÿê íà ìåíå, íàéêðà-
ù³ ïðåäñòàâíèêè óêðà¿íñüêîãî ê³-
íåìàòîãðàôà. Àêòîð ïðîñëàâèâ-
ñÿ, êîëè çí³ìàâñÿ â Îçºðîâà â ê³-
íîåïîïå¿ “Âèçâîëåííÿ”, àëå â³í
áóâ óêðà¿íñüêèì àêòîðîì. ² íå
ëèøå òîìó, ùî òóò ìåøêàâ, à òî-
ìó, ùî äëÿ íàñ Îëÿë³í áóâ íà-
øèì.

Íàòàë³ÿ Ë²ÃÀ×ÎÂÀ, òåëåêðè-
òèê:

— Ïîìåðëà ëþäèíà, ÿêà ïîºä-
íóâàëà â ñîá³ òå, ùî ââàæàëè
íàéêðàùèì ó ñîá³ äóæå áàãàòî
ëþäåé. ² íå ëèøå â Óêðà¿í³. Â³í
áóâ íå ëèøå âåëèêèì àêòîðîì, à
é ìóæíüîþ, ÷èñòîþ ³ äîáðîþ ëþ-
äèíîþ, ÿêó ïîâàæàëè êîëåãè ³
äðóç³. Ïðî íüîãî ìîæíà êàçàòè
ò³ëüêè íàéòåïë³ø³ ñëîâà. Îëÿë³í
áàãàòî çí³ìàâñÿ ñàìå çà ðàäÿí-
ñüêèõ ÷àñ³â, îäíàê â³í íå º âò³-
ëåííÿì ñóòî ðàäÿíñüêîãî àêòîðà.
Éîãî ãåðî¿ — öå íå çá³ðí³ îáðà-
çè êîìóí³ñò³â

ОВНИ
Пра нення до висо их ідеалів при нічене відч ттям

провини, тривожності, явних образ. Озирніться назад,
можливо, ви в чом сь помилялися, сприймали спот-
вореном ви ляді, через що б ли зм шені хитр вати,
йти на обман. Потрібно звільнитися від рабства ілюзій,
по аятися і сміливо подивитися в обличчя реальності,
щобдіятичесноівід рито.Зент зіазмомвіддайтешвар-
тови і р хайтеся наз стріч своєм щастю. Для зміцнен-
ня позицій на особистом фронті вас є “ різна” чарів-
на зброя зі сплав се с альної пристрасті, романтично-
о натхнення і др жніх поч ттів.

ТЕЛЬЦІ
Обері айтедр жні зи,моральнийіматеріальнийбор

передтоваришами—святе,недайтее оїзм звестиміж
вами стін розбіжностей. Коханих слід тримати на о-
рот ом поводі, д же вони привабливі й се с альні, а
світі ба ато романтичних спо с. Том потрібно р ти-
тися я біл а в олесі, щоб мати ви ляд на всі “сто”,
всти ати вдомапо осподарств , а на роботі реалізов -
ватидарпрофесіонала.Можливості ар’єрно озростан-
ня(досічня),по иви фаворі,вели і.Проґавитешанс—
доведеться ір о жал вати.

БЛИЗНЯТА
Щоб шлюбний орабель не розбився об амені по-

б тових не араздів, насамперед віддайте ермо влади
в р и життєво о с п тни а. Дійте не нахрапом, а інт -
їтивно, психоло ічна тон ість моменти сл ж -під оря-
юся стане ч довим рятівним р ом не тіль и в сім’ї, а
й на роботі. У васмаєб ти оло спільних д ховних інте-
ресів, обов’яз ово знайдіть точ и доти по лядів, іде-
алів. Станьте др зями, тоді вашом союз нічо о не за-
рож ватиме, він б де міцним і процвітатиме.

РАКИ
Дотрим йте сл жбової с бординації, б дьте відпо-

відальними, дисциплінованими.Нароботі наеле три-
зованаатсмосфера, тожнепіді рівайтерозбрат в о-
ле тиві, бо лише заплям єте імідж. Хоча можна ра-
сиво подати себе, чарівною райливістю приверн ти
потрібних людей і дося ти заповітних професійних
висот з відповідною зарплатою. Пам’ятайте, цьо оріч
ви не повинні н ти свою лінію, а зобов’язані дотри-
м вати омпромісної політи и. З редиторами роз-
рах йтеся морально, матеріально — мови ч дові.

ЛЕВИ
Починається романтичнийб м, ви володієте висо-

ою се с альною привабливістю і ризи єте потон -
ти вп чині пол м’янихпристрастей. Танайліпшааре-
на для інтимних тіх — рідні стіни, там і насолодж й-
теся. Б дьте морально стій ими, не випробов йте на
міцність взаємні поч ття, а моліться на обранця, йо-
о пославВсевишній для створення армонійно од -
ховно о союз . Тіль и спільність піднесених бажань,
інтересів зміцнить стос н и.

ДІВИ
Спрям йте сили на облашт вання поб т , зала о-

дження домашніх проблем, залатайте дір и в сімей-
ній психоло ічній а рі. В нат рі остро виявиться е-
нетична спад овість, недопі айтедомочадцямзапо-
ані риси. Пра ніть вдос оналити насамперед себе:
станьтеощадливимпрацелюбним осподарем,дбай-
ливимбать ом (дитиною), люблячим чолові ом (др -
жиною). Ідіть на жертви заради сімейно о бла опо-
л ччя, тоді не станете зар чни ом м совісті.

ТЕРЕЗИ
Зайва ці авість, базі ання на сторонні теми, пере-

мивання ч жих істочо , інтеле т альнавсеїдність, с -
переч и з оле ами, ерівництвом мож ть від н -
тися по аним самопоч ттям. Не ативні емоції, зайва
інформація риють собі небезпе психічно о отр -
єння, тож ни айте атмосфери змін совим зарядом.

Шлюбнимпарамсаме час ол битися, насолодж ва-
тися ідилією і не сваритися через роші. Щоб ама-
нець не спорожнів, на механічно о тр до олі а пере-
творюватися не треба. Виявляйте винахідливість
мистецтві заробляти роші тапсихоло ічневідч ттяна-
строю шефа.

СКОРПІОНИ
Ви еротичні, спо сливі, д шевно і матеріально

щедрі, отові з лицарсь им бла ородством заради
щастя близь их, оханих поділитися останнім. Це ч -
дово. Зі с пердяїв не беріть при лад , адже ба атіє
той, хто дає, ось-ось фінансові стр м и до вас, тр -
дівни ів, потеч ть річ ою! Дійсність поверн лася ра-
сивим свят овим бо ом, стим люючи до модно о
вбрання і зачісо , виш аних манер, тримайте мар-
, не аньбіться, до вас при ті по ляди оточення! А

втім, це потрібно вам особисто для ви орінення ом-
пле сів, більшої певненості в собі.

СТРІЛЬЦІ
Виходьтезпідпілля!Місячнийперіодобмежень, від-

людництва, спо тних жертв за інч ється. Поставте
хрест на мин лих триво ах, образах, непороз міннях,
самообмані, нездійсненних надіях. Тепер т ман ілю-
зій розвіявся, вам се зроз міло, реальність вп с ає
до своїх приязних обіймів, за ли аючидіяти цілеспря-
мовано і бла ородно. В потрібний момент варто ви-
явити а торсь і я ості, продемонстр вати педа о іч-
ний дар, щоб надихн ти п блі на подви и заради
спільної мети. Не вибов йте се ретів людям, з я и-
ми не з’їли п д солі. Про потаємне ліпше помовча-
ти! Тіль идомочадцімож тьпретенд ватинацюроль.

КОЗОРОГИ
Не варто пла атися малознайомим особам, під-

давшися сентиментальним настроям. Вас не зроз -
міють.Най ращі д хівни и—середвірнихдр зів, рід-
них і близь их за д хом людей. Пра ніть до самоти в

сімейном во нищі, тамваші силипримножаться, але
за мови мир і зла оди з домочадцями. Я що он-
флі тний джинштовхає до війни, лавір йте диплома-
тично, пра ніть б дь що омин ти с андальні сит ації.
Все вашихр ах! У стос н ахбать и—діти, началь-
ни — підле лий на найближчих два ро и доля при-
от вала серйозні випроб вання.

ВОДОЛІЇ
Матеріальне поле діяльності — це р х тон им льо-

домобіцяно щодоповерненнябор ів із зарплати, але,
на жаль. Я що вередливе “хоч ” одержиме неперед-
бач ваними по п ами, а то й пристрастю до роз о-
ші, посидьте на олодном пай , обійдіться мінім -
мом. Особиста харизма, олосальний вплив на п б-
лі — чи не це золотий рес рс, про я ий ба ато хто
тіль и марить ві сні. А ви, щасливчи и, маєте. І за
м дро о орист вання здатні не тіль и облашт вати
особисте щастя, а й зір з неба дістати. Головне —
прибор ати б нтарсь ий д х, пам’ятайте: боротьба з
оточенням — то війна з собою!

РИБИ
Гроші повинні стати оловною мотивацією вашої

ар’єри. Особисте самоствердження за рож є втра-
тою авторитет . Том не випинайтеся (це драт є е-
рівництво), поводьтеся с ромно і порядно, поважай-
те ч ж д м і не захоплюйтеся на роботі за лісни-
ми інтри ами, орист йтеся таємним заст пництвом
шефа.Тр довийенер опотенціалвисо ий, хочетедоб-
ре заробити— беріться за висо ооплач вані завдан-
ня. Не до сна и блис чом професіоналові, що ста-
новить золотий адровий фонд, спалювати тр довий
ент зіазмза опій и. Та ожтримайтесядр зів,щови-
являють до вас д шевні симпатії, саме через них при-
йд ть вдалі можливості для особисто о зростання.

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (22—28 ëèñòîïàäà)
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Повідомляємо,�що�за�альні�збори�а�ціонерів�

ЗАТ�“ТРАНСЕЛЕКТРОМОНТАЖ”�
відб�д�ться�8�січня�2010�р.�о�12.30�за�адресою:�

м.�Київ,�в�л.�Зрош�вальна,�б.17.�

Реєстрація��часни�ів�зборів�проводиться�з�11.00�до�12.00���день�с�ли�ання�зборів

за�місцем�їх�проведення.�Учасни���за�альних�зборів�необхідно�мати�при�собі�до-

��мент,�що� посвідч�є� особ�,� а� для� представни�ів� а�ціонерів�—�до��мент,�що

посвідч�є�особ��та�дор�чення�на�право��часті���зборах,�оформлене���відповідності

до�чинно�о�за�онодавства.Ознайомитись�з�до��ментами,�я�і�виносяться�на�роз�-

ляд�зборів�а�ціонерів,�можна�за�адресою:�м.Київ,�в�л.Зрош�вальна,�б.17.

Порядо��денний:

1. Обрання�Голови�зборів�та�се�ретаря�зборів.

2. Обрання�(надання�повноважень)�лічильної��омісії.

3. Плани�розвит���ЗАТ�“ТРАНСЕЛЕКТРОМОНТАЖ”�на�2010�рі�.�

Правління�ЗАТ�“ТРАНСЕЛЕКТРОМОНТАЖ”

Інстит�т�біоор�анічної�хімії�та�нафтохімії�НАН�У�раїни�

о�олош�є��он��рс�на�право�оренди�приміщень�на�2010�рі�.

Кон��рс�на�право�оренди�приміщень�відб�деться�15��р�дня�2009�р.�о�10.00�в

приміщенні�малої� �онференц-зали� інстит�т�� за� адресою:� 02094,�м.� Київ,� в�л.

М�рмансь�а,�1.

Довід�и� про� наявність� приміщень,� �мови� проведення� �он��рс�� та� перелі�

необхідних� для� �часті� �� �он��рсі� до��ментів� можна� отримати� з� 9.00� до� 12.00

(в робочі�дні)�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�М�рмансь�а,�1,��аб.�210�або�за�телефоном

(044)�573-25-60.

Пропозиції��часни�ів��он��рс��надаються�в�запечатаних��онвертах�з�печат�ою

�часни�а� �он��рс�� та� з� написом� “на� �он��рс”� до� 12.00� 14� �р�дня� 2009� р.� за

адресою:�м.�Київ,�в�л.�М�рмансь�а,�1,��аб.�210.

11��р�дня�2009�p.�о�10.00�Подільсь�им�районним�с�дом�м.�Києва,�с�ддя�Тре��бен�о Л. О.,

(м.�Київ,�в�л.�Хорива,�21,�04071)�відб�деться�сл�хання�об’єднаних�справ:�№�2-1771/09�та�

2-3373/09� за� позовом� Трон�іної�Олени�Юріївни� до�Деревянчен�а�Єв�ена�Ві�торовича,

Деревянчен�а�Р�слана�Ві�торовича,�Бар�іної�Олени�Афанасіївни�про�виселення�за�адресою:

м.�Київ,�в�л.�Фр��това,�23,��в.1�та�відш�од�вання�моральної�ш�оди,�та�за�позовом�Деревянчен�а

Є.�В.�до�Трон�іної�І.�Ю.�про�визнання�до�овор��дар�вання�недійсним�—�відповідно.

16� листопада� 2009� ро��� зареєстровано� припинення�Товариства� з� обмеженою

відповідальністю� “Форт�на-бан�”� (ідентифі�аційний� номер� 26254732;�місцезнахо-

дження:� У�раїна,� 04070,�м.� Київ,� в�л.� Боричів� Ті�,� б�д.� 35-В)� та� проведено� державн�

реєстрацію�П�блічно�о�а�ціонерно�о�товариства�“Форт�на-бан�”�(ідентифі�аційний�но-

мер�26254732;�місцезнаходження:�У�раїна,�04070,�м.�Київ,�в�л.�Боричів�Ті�,�б�д.�35-В).

П�блічне� а�ціонерне� товариство� “Форт�на-бан�”� є� правонаст�пни�ом� всіх� прав� і� зо-

бов’язань�Товариства�з�обмеженою�відповідальністю�“Форт�на-бан�”.

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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Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Пам'ятни етьман Іван Мазепі вста-
новлять столиці наст пно о ро . Про
це повідомив заст пни олови КМДА
Сер ій Р ди . Мон мент з'явиться на
площі Слави в Печерсь ом районі по-
ряд з меморіалом жертвам олодомор .
Це місце вибрали невипад ово — олись
там стояв храм, поб дований саме ош-
том етьмана. Обійдеться пам'ятни
9,5 мільйона ривень. Кошти міст виді-
лять з державно о бюджет за про ра-
мою ви онання ф н цій столиці.

Êè¿â ïðîäîâæóº âøàíîâóâàòè âèäàòíèõ ïîñòàòåé
óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿. Íàñòóïíîãî ðîêó ç’ÿâèòüñÿ ìî-
íóìåíò ãåòüìàíó ²âàíó Ìàçåï³. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ñåðã³é Ðóäèê.

Ñòîëè÷íèé ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé óæå ï³äïè-
ñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî âñòàíîâëåííÿ ïàì’ÿòíèêà
âèäàòíîìó äåðæàâíîìó, ïîë³òè÷íîìó òà êóëüòóðíî-
ìó ä³ÿ÷åâ³. Öå çðîáëÿòü íà âèêîíàííÿ óêàçó Ïðåçè-
äåíòà Óêðà¿íè Â³êòîðà Þùåíêà “Ïðî â³äçíà÷åííÿ
300-ð³÷÷ÿ ïîä³é, ïîâ’ÿçàíèõ ç âîºííî-ïîë³òè÷íèì
âèñòóïîì ãåòüìàíà Óêðà¿íè ²âàíà Ìàçåïè òà óêëà-
äàííÿì óêðà¿íñüêî-øâåäñüêîãî ñîþçó”.

Ìîíóìåíò ³ç ÷åðâîíîãî ãðàí³òó, ïðèêðàøåíèé
áðîíçîâèìè ðåëüºôàìè, ñòîÿòèìå â öåíòð³ ì³ñòà íà
ïëîù³ Ñëàâè íåïîäàë³ê Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè.
Òóò, à òî÷í³øå, íà ì³ñö³ ñó÷àñíîãî Ïàëàöó ä³òåé òà
þíàöòâà, â 1690—1696 ðîêàõ êîøòîì ²âàíà Ìàçåïè
áóëî ïîáóäîâàíî õðàì Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ. Ï³çí³øå
â³í ñòàâ ñèìâîëîì â³éñüêîâî¿ ñëàâè, îäíàê ó 1934
ðîö³ ñïîðóäó çðóéíóâàëè.

Ôàõ³âö³ çàïåâíÿþòü, ùî ì³ñöå äîâîë³ âäàëå, ñó-
ñ³äñòâî ç ìåìîð³àëîì æåðòâàì ãîëîäîìîðó ¿õ íå ëÿ-
êàº. “Öå ï³âäåííà ñòîðîíà, òîæ ïàì’ÿòíèê áóäå äîá-
ðå âèäíî”,— êàæå ñêóëüïòîð Àíàòîë³é Êóù. Ùîäî
³äå¿ ìîíóìåíòà â³í çàïåâíèâ, ùî âîíà âèíèêëà â ñåð-
ö³. “ß äàâíî ïðàöþþ íàä òåìîþ êîçà÷÷èíè òà íà-
øî¿ ³ñòîð³¿ çàãàëîì. ² â Óêðà¿í³, ³ çà ¿¿ êîðäîíàìè º
áàãàòî ïàì’ÿòíèê³â çà ìî¿ìè ïðîåêòàìè”,— ðîçïî-
â³â ìèòåöü. Êð³ì íüîãî, íàä ìîíóìåíòîì óâ³÷íåí-
íÿ Ìàçåïè ïðàöþâàëè àðõ³òåêòîðè Ðóñëàí Êóõàðåí-
êî, ²ëëÿ Ìåëüíèêîâ òà Þð³é Ëîñèöüêèé.

“Çà çàäóìîì àâòîð³â ñêóëüïòóðíó êîìïîçèö³þ

ãåòüìàíà ²âàíà Ìàçåïè, ÿêèé ãàðöþº íà áàñêîìó êî-
í³, äîïîâíÿòü ðåëüºôí³ çîáðàæåííÿ íà ïîñòàìåíò³,
ùî ðîçêðèâàòèìóòü ð³çíîá³÷í³ñòü ïîñòàò³ ãåòüìàíà.
Öå áóä³âíèöòâî õðàì³â òà ìîíàñòèð³â, ðîçâèòîê îñ-
â³òè ³ êóëüòóðè â Óêðà¿í³, ëþáîâ äî ïîåç³¿, ìóçèêè,
à òàêîæ äåðæàâíî-ïîë³òè÷íèé àñïåêò ä³ÿëüíîñò³ Ìà-
çåïè”,— ðîçïîâ³â ïàí Ðóäèê.

Ñïîðóäæåííÿ ïàì’ÿòíèêà êîøòóâàòèìå 9,5 ì³ëü-
éîíà ãðèâåíü. Öå ïîïåðåäíÿ âàðò³ñòü ðîá³ò, îçâó÷å-
íà àâòîðàìè. Íà âñòàíîâëåííÿ ìîíóìåíòà çàëó÷àòü
êîøòè Ñòàá³ë³çàö³éíîãî ôîíäó, ïåðåäáà÷åí³ â äåð-
æàâíîìó áþäæåò³ äëÿ âèêîíàííÿ ôóíêö³é ñòîëèö³.

Íàãàäàºìî, ²âàí Ìàçåïà (1639—1709) ïðîòÿãîì
äâàäöÿòè äâîõ ðîê³â ãåòüìàíóâàâ íà óêðà¿íñüêèõ
çåìëÿõ. Â³í ïðàãíóâ ¿õ îá’ºäíàòè ó ñêëàä³ ºäèíî¿
äåðæàâè ³ âñòàíîâèòè ì³öíó ãåòüìàíñüêó âëàäó ç³
çáåðåæåííÿì òðàäèö³éíî¿ ñèñòåìè êîçàöüêîãî óñ-
òðîþ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308

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  òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 2177
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Ãðàí³òíèé ãåòüìàí íà êîí³ ç’ÿâèòüñÿ íåïîäàë³ê
Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Ïîäåêóäè äîù. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, çà-

õ³äíèé, 5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +6...+12°Ñ, âíî÷³ +3...+6°Ñ;
íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +12°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè
+10...+12°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +5...+6°Ñ, âíî÷³ +3...+4°Ñ; ó çàõ³ä-
íèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +7...+8°Ñ, âíî÷³ +4...+6°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì äîù. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé,
3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +6...+7°Ñ, âíî÷³ +4...+5°Ñ

БГ влашт є столиці “День радості”
З ні альним творчим візитом с -

бот до Києва приб де Борис Гре-
бєнщи ов. У рам ах прое т “День
радості” він від риє вистав влас-
но о живопис . Картини м зи анта
аж до 10 р дня е спон ватим ть
М зеї російсь о о мистецтва. Мис-
тець і творіння ле ендарний м зи-
ант писав 70-х — 90-х ро ах. Крім
живопис БГ дасть два а стичні он-
церти. У с бот в амерній атмосфе-
рі він співатиме для др зів Grand
Ballroom Готелю InterContinental, а в
неділю творчий візит завершиться
вист пом Національном а адеміч-
ном драматичном театрі імені Іва-
на Фран а. Під час онцерт шан -
вальни и змож ть поч ти давно відо-
мі пісні первинном варіанті написання. Автор та ож обіцяє поспіл -
ватися та відповісти на б дь-я і запитання.
22 листопада, 19:00
Театр імені Івана Фран а

Спорт- ї -енд “Лаврі”
Галерея “Лаб араж” спільно з алереєю “Лавра” пропон є посл ха-

ти на свіжом повітрі запальн м зи , випити по елих линтвейн
чи арячо о чаю, а та ож розі ріти роз м і тіла, зі равши ф тбол, бад-
мінтон, вели ий і настільний теніс. Ві ових обмежень немає, на спорт-
ї -енд “Лаврі” можна приводити оханих і рідних: мам, тат сів, ді-
тей, дід сів і баб сь. Т т сім обіцяно а тивних розва , я і допомож ть
не піддаватися осінній хандрі.
21—22 листопада 14:00 — 19.00
На території алереї “Лавра” (в л. Івана Мазепи, 17)

Запрош ємо до “Раю”
Галерея Bottega демонстр ватиме живопис відомо о раїнсь о о

абстра ціоніста Володимира Б дни ова. Полотна, представлені в про-
е ті “Рай”, здале на ад ють зраз и итайсь о о ласично о мистец-
тва. І це не дивно, бо ще на почат 2000-х х дожни провів чимало
час в Китаї, ви ладаюючи живопис місцевим ст дентам. Несподівані
спалахи ольор , що створюють ефе т розірваної монохромної сір -
ватої поверхні, справляють сильне враження і надають поч ття впев-
неності в майб тньом , я е зазвичай вини ає від спо лядання доброт-
но о, хоч і відверто за острено о під б рж азний сма , модерністсь о-
о живопис Б дни ова.
21 листопада — 3 р дня
Галерея Bottega (в л. Михайлівсь а, 22-б)

Перший фестиваль Chamber ART music
Цей прое т замислювався я фестиваль, що об’єдн вав би м зи ,

живопис і, можливо, ще я ийсь вид мистецтва. Власне, цю ідею від-
творено в назві фестивалю, Chamber ART music. Одна на перший раз
обіцяно звичайний фестиваль амерної м зи и, без арт . Одначе фес-
тиваль є зна овим. У перш чер для вартета Collegium, я ий впер-
ше вист пив ініціатором та о о заход . А та ож для ансамблю “Київ-
сь і солісти”, я і бер ть часть онцерті-за ритті фестивалю, бо фа -
тично це перший вели ий вист п оле тива з новим дири ентом, Дмит-
ром Ло вином.
Ядро про рами фестивалю, я же повідомляли,— амерна м зи а.

Стилістична спрямованість — баро о (Гендель), ласи а (Гайдн), ро-
мантизм (Мендельсон, Грі , Чай овсь ий, Танєєв), а та ож м зи а че-
ха Леоша Яначе а, отрий про лав місточо із XIX XX століття.
Героями першо о дня стан ть два стр нних вартети — Collegium і

Казахсь ий стр нний вартет, я ий називається на честь відомої в Ка-
захстані омпозитора Газізи Ж банової. Спільно ансамблі ви онають
стр нний о тет Мендельсона, написаний омпозитором шістнадця-
тирічном віці.
На др ий день вист плять “Київсь і солісти” під ерівництвом ма-

естро Ло вина. Соло ви он ватиме ларнетист Дмитро Аш еназі, син
Володимира Аш еназі, та віолончеліст Денис Сєвєрін. Обидва м зи-
анти нині представляють Швейцарію.
21, 22 листопада, 19.00
Національна філармонія У раїни (в л. Володимирсь ий звіз, 2)

Під от вали Аліса ЛОЖКІНА, Олеся НАЙДЮК, Марія БЄЛЯЄВА,
“Хрещати ”

Àô³øà “Õðåùàòèêà”

Ñòàëî äîáðîþ òðàäèö³ºþ
çíàéîìèòè ìåøêàíö³â ñòîëèö³ òà
¿¿ ãîñòåé ç òâîð÷³ñòþ óêðà¿íñüêèõ
ìàéñòð³â-þâåë³ð³â. Ç ö³º¿ íàãîäè ó
Êèºâ³ ùîì³ñÿ÷íî â³äáóâàºòüñÿ âè-
ñòàâêà-ÿðìàðîê, íà ÿê³é çàçâè÷àé
ïðåäñòàâëåíî âåëèêèé àñîðòèìåíò
ïðèêðàñ ðó÷íî¿ ðîáîòè, ðîçìà¿ò-
òÿ á³æóòåð³¿, ì³íåðàë³â, êàì³ííÿ ç
îãðàíêîþ, ñóâåí³ð³â ç êàìåíþ, äå-
ðåâà, òà ìåòàëó. ßê ìàòåð³àë íàé-

÷àñò³øå âèêîðèñòîâóºòüñÿ àêâà-
ìàðèí, òîïàç, ÿøìà, ìàëàõ³ò, ñî-
íÿ÷íèé áóðøòèí. Ó öüîìó ïåðå-
ë³êó º íàâ³òü ìåòåîðèòè.

Îðãàí³çàòîð Âñåóêðà¿íñüêî¿ âè-
ñòàâêè Â³òàë³é Àðòåìåíêî çàçíà-
÷èâ: “Ìè íå ñÿºìî ä³àìàíòàìè, òà
ùî ìîæå áóòè äîðîæ÷èì, í³æ
òîíêà, ô³ë³ãðàííà ðîáîòà ðóê
ëþäñüêèõ, äóõîâíîãî âíåñêó
ìàéñòð³â, ¿õíüîãî òâîð÷îãî, íåîð-

äèíàðíîãî ï³äõîäó äî ñâîº¿ ñïðà-
âè. Äëÿ áàãàòüîõ âîíà ñòàëà íà-
â³òü ñ³ìåéíîþ”. Ó÷àñíèêè âèñòàâ-
êè ïðèáóäóòü ³ç ð³çíèõ ðåã³îí³â
Óêðà¿íè, òàêîæ ³ç Êèºâà, Õàðêî-
âà, Äí³ïðîïåòðîâñüêà, Äîíåöüêà,
Ëüâîâà, Çàïîð³ææÿ, Êåð÷³, Ñ³ì-
ôåðîïîëÿ, Ôåîäîñ³¿, Êîêòåáåëÿ.
Ñâî¿ þâåë³ðí³ âèðîáè ïðåäñòàâèòü
Ëèòâà. Áàðâèñò³ àêñåñóàðè àáî íà-
â³òü øêàòóëêà ÷è êàðòèíà ìîæóòü
ñòàòè íåçàì³ííèìè åëåìåíòàìè
íàéâèøóêàí³øîãî ³íòåð’ºðó. Òîæ
âèðîáè íàðîäíèõ ìàéñòð³â ìîæ-
íà áóäå ïðèäáàòè

Вистав а-ярмаро
працюватиме

з 11:00 до 20:00.

Ñâÿòî ñàìîöâ³ò³â
Êèÿí çàïðîøóþòü íàñîëîäèòüñÿ êðàñîþ 
íàï³âêîøòîâíèõ êàìåí³â
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Вироби майстрів із оброб и напів оштовних природних
матеріалів можна б де побачити на Все раїнсь ій ви-
ставці-ярмар “Світ аменю”, я а відб деться 20—22
листопада в У раїнсь ом домі.

Ñòîëèöÿ âøàíóº
Ìàçåïó

Пам`ятни етьман Мазепі обійдеться столиці
в 9,5 мільйона ривень


