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Ñòî òèñÿ÷ 
çà â÷àñí³ ðîçðàõóíêè
Äîáðîñîâ³ñíèì ïëàòíèêàì çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè 
ïîäÿêóþòü ãðîøîâèìè ïðèçàìè

Ñïëàòà êîìóíàëüíèõ ïëàòåæ³â äëÿ êèÿí ñòàíå ñïðàâæ-
í³ì ñâÿòîì. Óæå âòðåòº ì³ñüêà âëàäà ãîòóº ïîäàðóíêè äëÿ
ì³ñòÿí, ÿê³ äîáðîñîâ³ñíî ðîçðàõîâóþòüñÿ çà ïîñëóãè. Ö³
ëþäè ãàðàíòóþòü ñòàá³ëüíó ðîáîòó ãàëóç³. Ì³ñüêà âëàäà âæå
äâ³÷³ äÿêóâàëà ¿ì çîëîòèìè çëèòêàìè, ñð³áíèìè ìîíåòà-
ìè, ô³ëüòðàìè äëÿ âîäè òà ³íøèìè êîðèñíèìè ïîäàðóí-
êàìè.

Ç 11 äî 30 ñ³÷íÿ ó Êèºâ³ â³äáóäåòüñÿ âæå òðåòÿ àêö³ÿ
ñåðåä çðàçêîâèõ ïëàòíèê³â çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè —
äîáðîâ³ëüíà ìóí³öèïàëüíà ëîòåðåÿ, â ÿê³é ìîæíà áó-
äå âèãðàòè â³ä 100 ãðí äî 100 òèñ. ãðí. Òàêèì ÷èíîì
ó ïåðåìîæö³â ç’ÿâèòüñÿ ÷óäîâà íàãîäà ñàìîñò³éíî îá-
ðàòè ïîäàðóíîê äëÿ ñåáå ÷è áëèçüêèõ. Âèãðàøó ìîæå
âèñòà÷èòè íà ñïëàòó êîìóíàëüíèõ ïîñëóã íà ê³ëüêà ðî-

ê³â! À âò³ì, íà ùî âèòðà÷àòè êîøòè — âèá³ð ïåðåìîæ-
ö³â.

Àáè ïîòðàïèòè äî ñïèñêó ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó ðîç³ãðà-
ø³ ëîòåðå¿, ïîòð³áíî ëèøå ï³ä ÷àñ îïëàòè ðàõóíêó ó ãðóäí³
âçÿòè â áàíêó ñïåö³àëüíèé ëîòåðåéíèé êâèòîê, çàòåëåôîíó-
âàòè äî ì³ñüêîãî call-öåíòðó “15-51” òà ÷åêàòè çàïðîøåííÿ.

Øàíñ³â ç êîæíîþ àêö³ºþ, ÿêó ïðîâîäèòü Ã²ÎÖ ÊÌÄÀ,
ñòàº á³ëüøå, àäæå ê³ëüê³ñòü ïðèç³â çðîñòàº ðàçîì ç ê³ëü-
ê³ñòþ ó÷àñíèê³â. Äëÿ ïîïåðåäíüîãî ðîç³ãðàøó çàðåºñòðó-
âàëîñÿ 10 òèñÿ÷ êèÿí — óäâ³÷³ á³ëüøå, í³æ ï³ä ÷àñ ïåð-
øî¿ ëîòåðå¿. Î÷³êóºòüñÿ, ùî öüîãî ðàçó îõî÷èõ âèïðîáó-
âàòè ôîðòóíó çíîâó ïîá³ëüøàº. Äî ðåºñòðàö³¿ äîïóñêàþòü
óñ³õ êèÿí, ÿê³ â÷àñíî ñïëà÷óâàëè çà “êîìóíàëêó” ³ç ñ³÷-
íÿ öüîãî ðîêó. Òàêèõ, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ, 200 òèñÿ÷.

“Êè¿â ìîæå ïèøàòèñÿ öèìè ëþäüìè, àäæå, íåçâàæàþ÷è
íà äîâîë³ ñêðóòí³ ÷àñè, âîíè ðîçóì³þòü, ÿê³ ïðîáëåìè
òÿãíóòü çà ñîáîþ áîðãè, òà óñâ³äîìëþþòü âàæëèâ³ñòü â÷àñ-
íîãî ðîçðàõóíêó çà íàäàí³ ïîñëóãè. Ïîêè ³íø³ ïî÷èíà-
þòü áðàòè ç íèõ ïðèêëàä, ìè ¿õ íàãîðîäæóºìî”,— çàçíà-
÷èâ äèðåêòîð ÊÏ Ã²ÎÖ Ñòàí³ñëàâ Êàïëóíåíêî
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²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

У новий рі без бор ів і з ви рашем. Та добр традицію започат вала місь а влада, я а
вже втретє проведе розі раш призів серед зраз ових платни ів за ом нальні посл и. Рані-
ше ияни вже отрим вали золоті злит и, срібні монети та інші ці аві дар н и. Тепер же на
них че ають рошові призи — від 100 рн до 100 тис. рн. Розі раш лотереї триватиме
з 11 до 30 січня наст пно о ро , а для часті в ній треба лиш зареєстр ватися в call-центрі
"15-51", сплативши за " ом нал " р дні. До часті доп с аються лише ті ияни, отрі
с млінно розрахов вались весь 2009 рі .
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Ãóðòîæèòêè 
íà êîíòðîë³ 
â ìåðà

Ï'ÿòü ðîäèí, ÿê³ ìåøêàþòü ó ãóðòîæèò-
êàõ ç â³äêëþ÷åíîþ åëåêòðîåíåðã³ºþ òà íå-
ñïðàâíèìè êîìóí³êàö³ÿìè, òèì÷àñîâî ïå-
ðåñåëÿòü äî æèòëà ìàíåâðåíîãî ôîíäó
ÊÌÄÀ. Ïðî öå éøëîñÿ íà ãðîìàäñüêèõ
ñëóõàííÿõ ùîäî ðîçâ'ÿçàííÿ ïðîáëåì ìåø-
êàíö³â ãóðòîæèòê³â ï³ä ãîëîâóâàííÿì ìåðà
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî òà éîãî ïåðøîãî
çàñòóïíèêà ²ðåíè Ê³ëü÷èöüêî¿. "Ó ãóðòî-
æèòêàõ ñüîãîäí³ ïðîæèâàº 40 òèñÿ÷ ëþäåé,
ç ÿêèõ 9 òèñÿ÷ — ä³òè. ² äëÿ íàñ âàæëèâî
äîïîìîãòè ¿ì. Ìè çâåðíåìîñÿ äî ñóäîâèõ
îðãàí³â, ³ ÿ ãîòîâèé îñîáèñòî ³í³ö³þâàòè
ñóäîâ³ ïîçîâè ïðî â³äøêîäóâàííÿ ìîðàëü-
íî¿ òà ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè êîæí³é ðîäèí³,
ÿêà ïîòåðïàº â³ä íåäîáðîñîâ³ñíèõ òà íåçà-
êîííèõ ä³é âëàñíèê³â ãóðòîæèòê³â. ß ãà-
ðàíòóþ óñ³ì ñ³ì'ÿì, ùî ïðèìóñîâî ¿õ í³õòî
íå âèñåëèòü",— ïîîá³öÿâ Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé. Ñòîëè÷íà âëàäà âåñòèìå ïîñò³é-
íèé ä³àëîã ç ìåøêàíöÿìè ãóðòîæèòê³â òà
¿õí³ìè ïðåäñòàâíèêàìè

Íàéêðàùèì
ñòóäåíòàì — ïðåì³¿

Çà âèñîêó óñï³øí³ñòü ó íàâ÷àíí³ òà âà-
ãîì³ ðåçóëüòàòè â íàóêîâèõ äîñë³äæåííÿõ
êè¿âñüê³ ñòóäåíòè îòðèìàþòü ñòèïåíä³¿
ì³ñüêîãî ãîëîâè. Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåí-
íÿ óæå ï³äïèñàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.
Çã³äíî ç äîêóìåíòîì, ïðèçíà÷åíî 60 òàêèõ
ïðåì³é äëÿ ñòóäåíò³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â ì³ñòà I-IV ð³âí³â àêðåäèòàö³¿ ó ðîç-
ì³ð³ 1275 ãðèâåíü îäíîðàçîâî. Êð³ì òîãî,
ñòîëè÷íèé ìåð ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ
ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñòèïåíä³¿ Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè äëÿ ìàòåð³àëüíîãî çàîõî-
÷åííÿ ñòóäåíò³â äî â³äì³ííîãî íàâ÷àííÿ òà
àêòèâíî¿ ãðîìàäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Çàãàëîì
150 ñòóäåíò³â êè¿âñüêèõ âèø³â I-IV ð³âí³â
àêðåäèòàö³¿ îäåðæàòü ñòèïåíä³¿ â ðîçì³ð³
300 ãðèâåíü. Ñòèïåíä³¿ ïðèçíà÷åíî íà ïî-
òî÷íèé íàâ÷àëüíèé ð³ê

Þâ³ëåéíå íåìîâëÿ
íàðîäèëîñÿ 
ó ñòîëèö³

Ó Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ïîëîãîâîìó áó-
äèíêó ¹ 7 ç'ÿâèëàñÿ íà ñâ³ò ä³â÷èíêà, ÿêà
ñòàëà øåñòèòèñÿ÷íîþ äèòèíîþ, ùî íàðî-
äèëàñÿ â öüîìó çàêëàä³ ç ïî÷àòêó 2009 ðî-
êó. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. Çà ¿¿ ñëî-
âàìè, ñòîëè÷íèé ïîëîãîâèé áóäèíîê
¹ 7 — ºäèíèé íå ò³ëüêè â Êèºâ³, à ³ â
Óêðà¿í³, äå ìåíøå í³æ çà ð³ê íàðîäèëîñÿ 6
òèñÿ÷ ä³òåé. "Òàê³ ïîêàçíèêè íàðîäæóâàíî-
ñò³ ó ñòîëèö³ — öå ìàëåíüêà ïåðåìîãà íàä
íåñòàá³ëüí³ñòþ é êðèçîþ. Öå ñïðàâä³ ñâÿ-
òî, êîëè íàø³ ëþäè, ïîïðè âñ³ íåãàðàçäè,
íàðîäæóþòü ³ âèõîâóþòü ä³òåé",— ïîâ³äî-
ìèëà ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà. Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé
ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé îñîáèñòî ïðè-
â³òàâ ðîäèíó, â ÿê³é íàðîäèëàñÿ öÿ ä³â÷èí-
êà, òà ïåðåäàâ ïîäàðóíîê — íàá³ð äëÿ íå-
ìîâëÿòè

Êèÿí çàïðîøóþòü 
íà ÿðìàðêè

Ó ñóáîòó, 12 ãðóäíÿ, ÃÓ ç ïèòàíü òîðã³â-
ë³ òà ïîáóòó ÊÌÄÀ ïðîâåäå ó ñòîëèö³ ï'ÿòü
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ÿðìàðê³â. Êèÿíàì òà
ãîñòÿì ì³ñòà áóäå çàïðîïîíîâàíî øèðîêèé
àñîðòèìåíò ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ òà ïðî-
ìèñëîâèõ òîâàð³â çà ö³íàìè, íà 10—15 %
íèæ÷èìè â³ä ðèíêîâèõ. Çîêðåìà, äåøåâî
ñêóïèòèñÿ ìîæíà áóäå â Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ íà âóë. Ñàáóðîâà (â³ä ïð-òó Ìàÿêîâ-
ñüêîãî äî âóë. Áàëüçàêà), ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó — íà áóëüâ. Ïðàö³ (â³ä âóë. Êðàê³âñüêî¿
äî âóë. Ïîïóäðåíêà), ó Ñâÿòîøèíñüêîìó —
íà ðîç³ âóëèöü Ãåíåðàëà Íàóìîâà òà Ï³äë³ñ-
íî¿, ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó — íà âóë. Ïóëþÿ, 5
òà â Øåâ÷åíê³âñüêîìó — íà âóë. Ïîäâîé-
ñüêîãî, 2

Çà ïðàâà ëþäèíè

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

Êâ³òè äî ïàì'ÿòíèêà Âÿ÷åñëàâó ×îðíî-
âîëó ïîêëàëè â÷îðà ïðåäñòàâíèêè äåð-
æàâíî¿ òà ì³ñüêî¿ âëàäè. Öåðåìîí³ÿ â³ä-
áóëàñÿ ç íàãîäè Ì³æíàðîäíîãî äíÿ ïðàâ
ëþäèíè òà 61-¿ ð³÷íèö³ óõâàëåííÿ Çàãàëü-
íî¿ äåêëàðàö³¿ ïðàâ ëþäèíè, ùî â³äçíà-
÷àþòü 10 ãðóäíÿ.

"Íàéâèùîþ ö³íí³ñòþ äëÿ óêðà¿íö³â çàâ-
æäè áóëà îñîáèñòà ñâîáîäà. Â³ä "ïðàâ òà
âîëüíîñòåé" Çàïîðîçüêîãî êîçàöòâà — äî
êîíñòèòóö³¿ Ïèëèïà Îðëèêà, â³ä ³äåé Êè-
ðèëî-Ìåôîä³¿âñüêîãî áðàòñòâà, "Ðóñüêî¿
òð³éö³", êîíñòèòóö³éíèõ àêò³â ÓÍÐ, ÇÓÍÐ
òà Êàðïàòñüêî¿ Óêðà¿íè — äî Îñíîâíîãî
Çàêîíó íîâ³òíüî¿ Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè. Áî-

ðîòüáà çà ïðàâà ëþäèíè ñòàëà ï³ä´ðóíòÿì
ðóõó ø³ñòäåñÿòíèê³â òà Óêðà¿íñüêî¿ ãåëü-
ñ³íñüêî¿ ãðóïè, íåâ³ä'ºìíîþ ÷àñòèíîþ íà-
øî¿ áîðîòüáè çà íåçàëåæí³ñòü ó 1991 ðî-
ö³, çà ïðàâî âèáîðó â 2004-ìó",— çàçíà-
÷èâ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî.

Êð³ì íüîãî, â çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü ãëà-
âà Ñåêðåòàð³àòó Ïðåçèäåíòà Â³ðà Óëüÿí-
÷åíêî, ãîëîâà ÑÁÓ Âàëåíòèí Íàëèâàé-
÷åíêî, óðÿäîâö³, ïîë³òè÷í³ òà ãðîìàäñüê³
ä³ÿ÷³. Â³ä ì³ñüêî¿ âëàäè âøàíóâàòè ïàì'-
ÿòü âèäàòíîãî ïðàâîçàõèñíèêà òà ãðîìàä-
ñüêîãî ä³ÿ÷à ïðèéøëè çàñòóïíèê Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè-
¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé òà çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Ñåðã³é Ðóäèê.

Íàãàäàºìî, Âÿ÷åñëàâ ×îðíîâ³ë áóâ ïî-
ë³òèêîì, ïóáë³öèñòîì, ä³ÿ÷åì ðóõó îïîðó

ïðîòè ðóñèô³êàö³¿ òà äèñêðèì³íàö³¿ óêðà-
¿íñüêîãî íàðîäó. Áóâ îäíèì ç ³í³ö³àòîð³â
ñòâîðåííÿ Óêðà¿íñüêî¿ ãåëüñ³íñüêî¿
ãðóïè. Íàãîðîäæåíèé îðäåíîì ßðîñëàâà
Ìóäðîãî V ñòóïåíÿ. 25 áåðåçíÿ 1999 ðî-
êó Âÿ÷åñëàâ ×îðíîâ³ë çàãèíóâ ó àâòîìî-
á³ëüí³é êàòàñòðîô³ çà íåç'ÿñîâàíèõ îáñòà-
âèí. Ïîñìåðòíî óäîñòîºíèé çâàííÿ Ãå-
ðîÿ Óêðà¿íè.

Äåíü ïðàâ ëþäèíè ó ñâ³ò³ çàïî÷àòêóâà-
ëè 1950 ðîêó çà ïîäàííÿì Ãåíåðàëüíî¿
Àñàìáëå¿ ÎÎÍ. Äàòà çíàìåíóâàëà ÷åðãî-
âó ð³÷íèöþ óõâàëåííÿ Àñàìáëåºþ Çàãàëü-
íî¿ äåêëàðàö³¿ ïðàâ ëþäèíè 1948 ðîêó.
Ñòàòòÿ ïåðøà öüîãî äîêóìåíòà ïðîãîëî-
øóº, ùî "âñ³ ëþäè íàðîäæóþòüñÿ â³ëüíè-
ìè ³ ð³âíèìè ó ñâî¿é ã³äíîñò³ ³ ñâî¿õ ïðà-
âàõ"
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Íà Ìîñêîâñüê³é ïëîù³ 
áóäå åñòàêàäà
Ó íèí³øíüîìó ïðîåêò³ ðåêîíñòðóêö³¿ âðàõóâàëè âñ³ ìîæëèâîñò³

Êîëèøí³é ì³í³ñòð òðàíñïîðòó Ïàâëî
Âîëêîâ çâåðíóâñÿ äî Êàáì³íó ç êðèòè-
êîþ ïðîåêòó ðåêîíñòðóêö³¿ Ìîñêîâñüêî¿
ïëîù³. Åêñ-÷èíîâíèê ââàæàº, ùî ï³ñëÿ
êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó ïðîïóñêíà ñïðî-
ìîæí³ñòü îá'ºêòà ìàº çðîñòè äî 40 òèñÿ÷
àâòî çà ãîäèíó, à íå óäâ³÷³ (ç 6 äî 12 òè-
ñÿ÷). Â³í ââàæàº, ùî âñå ðîáèòüñÿ äëÿ
òîãî, àáè "ðîçáàçàðèòè áþäæåòí³ êîøòè".
Ïàí Âîëêîâ ïåðåêîíàíèé, ùî äîðå÷íî
çàñòîñóâàòè àëüòåðíàòèâíèé ïðîåêò, ÿêèé

ïåðåäáà÷àº áóä³âíèöòâî 10-ñìóãîâî¿ ìà-
ã³ñòðàë³.

²ç çàÿâîþ åêñ-ì³í³ñòðà íå çãîäí³ ôàõ³â-
ö³, íàñàìïåðåä ïðîåêòóâàëüíèêè. Çà ñëî-
âàìè äèðåêòîðà ³íñòèòóòó "Êè¿âäîðì³ñò-
ïðîåêò" Âîëîäèìèðà Âîðîáéîâà, íà Ìîñ-
êîâñüê³é ïëîù³ ïðîñòî íåìàº ì³ñöÿ, ùîá
ïîáóäóâàòè 10-ñìóãîâó ðîçâ'ÿçêó. "Òîìó
ñïîðóäæåííÿ åñòàêàäè — ºäèíèé íàé-
ïðèéíÿòí³øèé âàð³àíò",— ââàæàº ïàí Âî-
ðîáéîâ. Çà éîãî ñëîâàìè, óçãîäæåíèé âà-

ð³àíò ðåêîíñòðóêö³¿ äîö³ëüíèé, îñê³ëüêè
ïðîïóñêíà ñïðîìîæí³ñòü ïëîù³ ñòàíîâè-
òèìå 14 òèñÿ÷ àâòî çà ãîäèíó.

Òàêî¿ æ äóìêè ³ çàìîâíèê ðåêîíñòðóê-
ö³¿. ßê ðîçïîâ³â ó÷îðà "Õðåùàòèêó" ãåíå-
ðàëüíèé äèðåêòîð ÊÊ "Êè¿âàâòîäîð" Ãåîð-
ã³é Ãë³íñüêèé, íàä ïðîåêòîì ïðàöþâàëà
ãðóïà ôàõ³âö³â. "Ö³ ëþäè ï³äãîòóâàëè òåõ-
í³êî-åêîíîì³÷íå îá´ðóíòóâàííÿ, ñàì ïðî-
åêò, â³äïîâ³äí³ êðåñëåííÿ", — ðîçïîâ³â â³í.
Òàêîæ äî ðîáîòè çàëó÷èëè ôàõ³âö³â ç ÄÀ².

"Ïðîåêò ðåêîíñòðóêö³¿ îáãîâîðþâàëè íà
ì³ñòîáóä³âí³é ðàä³, òîáòî êîëåã³àëüíî,—
çàçíà÷èâ ïàí Ãë³íñüêèé. — Ðîçðîáíèêè
âðàõóâàëè âñ³ ÷èííèêè — àðõ³òåêòóðó, ö³-
íó, ÿê³ñòü, çðåøòîþ ïîòðåáó â ðåêîíñòðóê-
ö³¿ îá'ºêòà". Âæå ó ïðîöåñ³ ðåàë³çàö³¿ ïðî-
åêòó âäàëîñÿ ïîäîëàòè ÷èìàëî ïåðåøêîä.
Çîêðåìà âèð³øèòè ïèòàííÿ ç³ çíåñåííÿì
ïðîáëåìíî¿ áóä³âë³ ÓÁÎÇó. Âîäíî÷àñ âäà-
ëîñÿ íå çà÷åïèòè Öåíòðàëüíîãî àâòîâîê-
çàëó òà ïðèì³ùåííÿ "ÌàêÄîíàëüäçó". "Òî-
ìó ââàæàþ, ùî ïðîåêò çàñëóãîâóº íà óâà-
ãó, — ñêàçàâ Ãåîðã³é ßðîïîëêîâè÷. — Àð-
õ³òåêòîðè âèêîíàëè éîãî ôàõîâî, â ðåàëü-
íîìó ñï³ââ³äíîøåíí³ ö³íè ³ ÿêîñò³"

Ì³ñòî âøàíóâàëî ïàì’ÿòü Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Ре онстр ція Мос овсь ої площі триває за планом та з одженим
прое том. Останній розроблено на належном рівні, пере онані
більшість фахівців. До мент пройшов чимал іль ість об оворень
до з одження. До часті в дис сіях зал чали не тіль и архіте то-
рів-містоб дівни ів, а й транспортни ів, працівни ів ДАІ. До то о ж
прое т затверджений не однією людиною, а оле іально, на засі-
данні містоб дівної ради. Том ритичні висловлювання о ремих
осіб, зо рема е с-міністра транспорт Павла Вол ова, щодо "роз-
базарювання бюджетних оштів" та недоопрацювання прое т , фа-
хівці вважають необґр нтованими.
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Ëþäìèëà ÄÅÍÈÑÞÊ: “Ïðîäóêòîâèé
á³çíåñ ñòîëèö³ ñòàíå ïðîçîðèì 
òà ëåãàëüíèì”

— Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ïðî ñï³ëüíèé
ïðîåêò ì³ñüêî¿ âëàäè ³ ðîñ³éñüêèõ ³íâåñ-
òîð³â. Ìàþ íà óâàç³ ïîÿâó â ì³ñò³ ê³îñê³â
“Ñòàðäîãñ”.

— Öå ï³ëîòíèé ïðîåêò. Ìè â³äêðèëè â
ì³ñò³ ê³îñêè ç ïðîäàæó ¿æ³ øâèäêîãî ïðè-
ãîòóâàííÿ òà íàïî¿â. Ð³çíèöÿ ì³æ íèìè
³ òèìè, ùî âæå ïðàöþþòü, ó òîìó, ùî
ï³äïðèºìö³ ðåàë³çîâóâàòèìóòü ïðîäóêö³þ
âèñîêî¿ ÿêîñò³, à á³çíåñ áóäå ïðîçîðèì
òà ëåãàëüíèì.

— ×îìó ñàìå ðîñ³éñüêèõ, à íå â³ò÷èçíÿ-
íèõ á³çíåñìåí³â çàëó÷èëè äî ðåàë³çàö³¿ ïðî-
åêòó?

— Öå ìîãëè áóòè é â³ò÷èçíÿí³ ï³äïðè-
ºìö³. Àëå âîíè ÷îìóñü îáðàëè ïîçèö³þ
î÷³êóâàííÿ: ÿêùî â êîãîñü ùîñü âèéäå,
òî é ìè ñïðîáóºìî. Äî òîãî æ äëÿ “ðîç-
êðóòêè” ïðîåêòó ïîòð³áí³ áóëè ÷èìàë³
êîøòè — ê³ëüêà ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Òî-
ìó â³äïîâ³äàëüí³ñòü íà ñåáå âçÿëè íàñàì-
ïåðåä ò³ ëþäè, ÿê³ äîáðå âèâ÷èëè öåé
á³çíåñ, ïðàöþâàëè â ªâðîï³, Ðîñ³¿. Òîìó
é áóëî âèð³øåíî ñàìå ç íèìè ðåàë³çîâó-
âàòè ñï³ëüíèé ïðîåêò ÊÌÄÀ. Äîäàì, ùî
÷åðåç ÊÏ “Á³çíåñ-öåíòð” ìè ãîòîâ³ äî
ñï³âïðàö³ ç áóäü-ÿêèìè ñîö³àëüíî â³äïî-
â³äàëüíèìè ï³äïðèºìöÿìè, ÿê³ â³äðàõî-
âóâàòèìóòü êîøòè íà ðîçâèòîê á³çíåñó â
Êèºâ³.

— ßê äîâãî òðèâàëè ï³äãîòîâ÷³ ðîáîòè?
— Ïîíàä äåâ’ÿòü ì³ñÿö³â îôîðìëþâà-

ëè äîçâ³ëüíó äîêóìåíòàö³þ, çîêðåìà â³ä
ïîæåæíî¿ ñëóæáè, ñàíåï³äåìñòàíö³¿,
ðàéîííî¿ âëàäè. Ç’ÿñîâóâàëè, äå ìîæíà ³
äå âèã³äíî ðîçòàøîâóâàòè òàê³ òî÷êè. À
ãîëîâíå — äå çðó÷íî äëÿ ìåøêàíö³â ñòî-
ëèö³. Ìîæó çàÿâèòè, ùî á³çíåñìåíè ìà-
þòü óñ³ äîçâîëè òà äîêóìåíòàö³þ, ÿêà ãà-
ðàíòóº ³ äàº ïðàâî íà ïðîâåäåííÿ ãîñïî-
äàðñüêî¿ òà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.

— Âëàñíèêè ê³îñê³â ñòàâèëè ÿê³ñü äî-
äàòêîâ³ âèìîãè äî ïðîäàâö³â?

— Âîíè íàâ÷àëè ïåðñîíàë, ðîç’ÿñíþ-
âàëè, ÿê ³ ùî ïîòð³áíî ðîáèòè, â ÿê³é
ôîðì³ îáñëóãîâóâàòè ïîêóïö³â. Òîáòî ç

óðàõóâàííÿì óñ³õ âèìîã, ùî ïîòð³áí³ äëÿ
ïðèéîìó ãîñòåé ³ ó÷àñíèê³â ªâðî-2012.

— Ùî ìàòèìå ì³ñòî â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðî-
åêòó “Ñòàðäîãñ”?

— Â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó éøëîñÿ ïðî òå,
ùî ì³ñüêà âëàäà ï³äòðèìóº ëèøå ñîö³àëü-
íî â³äïîâ³äàëüíèé á³çíåñ. Òîáòî òàêèé,
ÿêèé ïðàöþâàòèìå â ðàìêàõ çàêîíó, ïðî-
ïîíóâàòèìå ö³êàâ³ ïðîãðàìè äëÿ ñòîëè-
ö³ ³ â³äðàõîâóâàòèìå ÷àñòèíó ïðèáóòêó.
Àäæå äîãîâ³ð óêëàäåíî ì³æ äâîìà îá’ºê-
òàìè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ — êîìó-
íàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì ³ ô³ðìîþ-âèðîá-
íèêîì. Îòðèìàí³ êîøòè áóäå âèêîðèñ-
òàíî äëÿ ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà,
ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Àäæå íå ñåêðåò, ùî íèí³ â Óêðà¿í³ 70
â³äñîòê³â êîøò³â, ÿê³ ïðîêðó÷óþòü á³ç-
íåñìåíè,— â ò³í³. ×åðåç öå íå íàïîâíþ-
ºòüñÿ áþäæåò. Ñòîëè÷íà âëàäà çà ëåãàë³-
çàö³þ á³çíåñó, ùîá â³í áóâ ïðîçîðèì ³
çðîçóì³ëèì. Íà ìîþ äóìêó, ð³âåíü äîá-
ðîáóòó äåðæàâè ÷è ì³ñòà çàëåæèòü â³ä
óìîâ ðîçâèòêó á³çíåñó. Ùî âïåâíåí³øå
â³í ïî÷óâàºòüñÿ, òî âèù³ åêîíîì³÷í³ ïî-
êàçíèêè. À ãîëîâíå, ùî áóäå ñòâîðåíî
ñîòí³, òèñÿ÷³ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü.

— Ó ïåðñïåêòèâ³ öå áóäóòü ëèøå ê³îñêè
ç ïðîäàæó ¿æ³ øâèäêîãî ïðèãîòóâàííÿ ÷è
òàì ðåàë³çîâóâàòèìóòü é ³íøèé òîâàð?

— Çàãàëîì ÿ ïðîòè òàêîãî õàîòè÷íîãî
ðîçòàøóâàííÿ ó ñòîëèö³ ê³îñê³â. Ñâîãî
÷àñó ÿ ïðîïîíóâàëà ðàéîíàì ðîçðîáèòè
ñõåìó ðîçì³ùåííÿ ¿õ òàì, äå âîíè ìàþòü
íàéá³ëüøèé ïîïèò. Ê³îñê³â ìàº áóòè
ê³ëüêà âèä³â: ç ïðîäàæó õë³áà, ìîëîêà,
õîò-äîã³â, ç íàäàííÿ ïîáóòîâèõ ïîñëóã.
Íà æàëü, òàêî¿ ñõåìè é äîñ³ íåìàº. Ïå-
ðåêîíàíà, ùî â öüîìó íàì äîïîìîæå ðå-
àë³çàö³ÿ çãàäàíîãî ï³ëîòíîãî ïðîåêòó.

— ßêùî ðåçóëüòàòè áóäóòü îáíàä³éëè-
âèìè, ÿê íàäàë³ ðîçâèâàòèìåòå ìåðåæó?

— Íàðàç³ â³äêðèòî ç äåñÿòîê ê³îñê³â.
Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ìàº ç’ÿâèòèñÿ ùå ÷î-
òèðè. À çàãàëîì ¿õ ïîòð³áíî ÷èìàëî, ùîá
âîíè ñòâîðþâàëè çäîðîâó êîíêóðåíö³þ
³íøèì. Íà æàëü, âæå â³äîì³ âèïàäêè, êî-

ëè â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ íàìàãàëè-
ñÿ ç³ïñóâàòè îäèí ç òàêèõ ê³îñê³â, ðîç-
ìàëþâàëè éîãî.

— Àëå æ õîò-äîãè ³ íàïî¿ â íîâèõ ê³î-
ñêàõ êîøòóþòü çíà÷íî äîðîæ÷å, í³æ ó ³í-
øèõ?

— Ïî-ïåðøå, íå íàáàãàòî äîðîæ÷å. À
ïî-äðóãå, “Ñòàðäîãñ” ðåàë³çîâóº âèñîêî-
ÿê³ñíó ïðîäóêö³þ, âèãîòîâëåíó ç äîòðè-
ìàííÿì óñ³õ âèìîã. Îñîáèñòî ÿ çà òå,
ùîá òîâàð áóâ ñåðòèô³êîâàíèé, áåçïå÷-

íèé, ³, çâ³ñíî æ, ñìà÷íèé. À çà ÿê³ñòü ³
ïëàòèòè òðåáà äîðîæ÷å. Òîìó â îäíîìó
ì³ñö³ õîò-äîãè ïðîäàþòü ïî 8 ãðèâåíü, à
â ³íøîìó — ïî 11. Ïåðåêîíàíà, ùî ñòî-
ëè÷íà âëàäà ìàº ï³äòðèìóâàòè ïðîäàâö³â
ÿê³ñíî¿ ïðîäóêö³¿, ñïðèÿòè ñòâîðåííþ
ñï³ëüíèõ ðåñòîðàí³â, êàôå, òîáòî ìåðå-
æåâèõ òî÷îê. Â³ä òîãî âèãðàþòü ³ ì³ñòî,
³ á³çíåñ

Розмовляв
Віталій КУРІННИЙ,

“Хрещати ”

Ìåøêàíö³ áóäèíêó ¹ 9 íà âó-
ëèö³ Âåðåñíåâ³é ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ æèâóòü ó òåìðÿâ³. Ïðè-
áóäèíêîâà òåðèòîð³ÿ íå îñâ³ò-
ëþºòüñÿ òóò ìàéæå äåñÿòü ðîê³â.
“Íèí³ ïîíî÷³º ðàíî, òîìó ç ðî-
áîòè ïîâåðòàòèñÿ äîâîäèòüñÿ
ìàéæå íàâïîìàöêè”, — ñêàð-

æèòüñÿ Ëþäìèëà Äåãòÿðüîâà.
Òåìðÿâà íà ðóêó êðàä³ÿì òà âî-
ëîöþãàì. Ìåøêàíö³ ïîáîþþòü-
ñÿ âèõîäèòè ââå÷åð³ ç äîìó.
Îñòàíí³ì ÷àñîì ïîá³ëüøàëî âè-
ïàäê³â âèêðàäåííÿ ìàøèí, ïðè-
ïàðêîâàíèõ íà ïîäâ³ð’¿.

Ó ÊÏ “Ãîñïîäàð”, ùî îï³êóº-

òüñÿ áóäèíêîì, çàïåâíÿþòü: êî-
ìóíàëüíèêè çðîáèëè âñå ìîæ-
ëèâå, àëå â³äíîâèòè ïîâí³ñòþ
îñâ³òëåííÿ òàê ³ íå âäàëîñÿ. Îá-
ëàäíàííÿ çàñòàð³ëå, à ðåìîíò
ïîòðåáóº çíà÷íèõ êîøò³â. Ãðî-
øåé çàáðàêëî.

“Äåâ’ÿòèïîâåðõ³âêà áóëà â çà-
íåäáàíîìó ñòàí³, ïîòðåáóâàëà
ðåìîíòó, çîêðåìà çàì³íè ìåðåæ
îñâ³òëåííÿ òà îïîð”,— ïîÿñíèâ
ãîëîâíèé ³íæåíåð çãàäàíî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ Ìèêîëà Ï³í÷óê. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, áóä³âëþ ïðèéíÿòî
íà áàëàíñ â³ä çáàíêðóò³ëîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “Áóä³íâåñòñåðâ³ñ”.
Ñâîãî ÷àñó öåé áóäèíîê âêëþ-
÷åíî äî çàãàëüíîì³ñüêîãî ïåðå-
ë³êó äëÿ ôîðìóâàííÿ ïðîãðàìè
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà
êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ðàéîí³â.

Òà, ÿê ïîÿñíèëè ÷èíîâíèêè, ¿¿
ðåàë³çàö³¿ çàâàäèëà “ô³íàíñîâà
íåñòàá³ëüí³ñòü ó êðà¿í³”.

² ñïðàâä³, áóä³âëÿ áóëà íå â
íàéêðàùîìó ñòàí³. ² ÿê ñâ³ä÷èòü
çâ³ò, ó 2007—2008 ðîêàõ òàì âè-
êîíàíî ÷èìàëèé îáñÿã ðîá³ò: çà-
ì³íåíî ïîêð³âëþ, åëåêòðîùèòè
íà ïîâåðõàõ, åëåêòðîìåðåæ³, çà-
àñôàëüòîâàíî ïðèáóäèíêîâó òå-
ðèòîð³þ, ïîñòàâëåíî íîâ³ äâåð³
â ï³ä’¿çäàõ, ðåêîíñòðóéîâàíî
áîéëåð òà íàñîñíå îáëàäíàííÿ,
â³äðåìîíòîâàíî ³íæåíåðíå îá-
ëàäíàííÿ ñèñòåì õîëîäíîãî, ãà-
ðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ òà öåí-
òðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ. ßê ³
íàëåæèòü, óñå çðîáëåíî êîøòîì
áþäæåòó.

Äëÿ ìåøêàíö³â òàêà ³íôîðìà-
ö³ÿ ñòàëà íîâèíîþ. Âîíè ðîç-

ïîâ³äàþòü, ùî íà íîâ³ äâåð³ ñà-
ì³ ç³áðàëè ãðîø³. À ãàðÿ÷à âî-
äà, ÿêà òå÷å çàâäÿêè â³äðåìîí-
òîâàíîìó îáëàäíàííþ, ç’ÿâëÿº-
òüñÿ ò³ëüêè òîä³, êîëè ë³÷èëü-
íèê “íàìîòàº” 1 êóá. ì. Åëåê-
òðîìåðåæ³ â³äðåìîíòóâàëè òàê
“ñòàðàííî”, ùî ïðîáëåìè âè-
íèêàþòü ÷è íå ùîì³ñÿöÿ. À â
øîñòîìó ï³ä’¿çä³, äå “ïîëàãîäè-
ëè” ïîêð³âëþ, ï³ä ÷àñ äîùó âî-
äà êàïàº íà ñõîäè.

ßê âèäíî, ïðîáëåì ó ìåøêàí-
ö³â âèñòà÷àº ³ êð³ì íåîñâ³òëåíî-
ãî ïîäâ³ð’ÿ. Òà âñå æ òàêè çà áà-
ãàòî ðîê³â òåìðÿâè ¿ì íàéá³ëü-
øå õî÷åòüñÿ ïîáà÷èòè ñâ³òëî
íàâêîëî ñâîãî áóäèíêó. “Ìè
âæå ç óñ³ì çæèëèñÿ, àëå áî¿ìî-
ñÿ çà ñâîº æèòòÿ”, — êàæå ïàí³
Äåãòÿðüîâà
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Äåñÿòü ðîê³â ó ï³òüì³
Ìåøêàíöÿì áóäèíêó ¹ 9 íà âóëèö³ Âåðåñíåâ³é äîðîãó äîäîìó îñâ³òëþþòü îá³öÿíêàìè
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

На приб дин овій території за адресою в лиця Верес-
нева, 9 світла немає вже десять ро ів. О рім незр ч-
ностей, це завдає значної ш оди меш анцям, зо рема
і матеріальної. Адже темрява — "товариш" не лише
молоді, а й злодіїв. Машини т т рад ть частіше. Жи-
телі побоюються не лише автів и залишати на власно-
м подвір'ї, а й поодинці повертатись вечері додом .

У столиці з'явилися перші іос и з продаж хот-до ів та напоїв "Стар-
до с", що є спільним прое том місь ої влади та російсь о о інвесто-
ра. Найближчим часом мереж план ють розширити. О рім нових ро-
бочих місць, передбачено й відрах вання до місь о о бюджет , роз-
вито інфрастр т ри Києва та підприємниць ої діяльності. Про це
"Хрещати " розповіла заст пни олови КМДА.
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Передвиборна про рама
андидата на пост Президента У раїни

Сер ія Леонідовича Ті іп а
Ò³ã³ïêî Ñåðã³é Ëåîí³äîâè÷
1960 ðîêó íàðîäæåííÿ, åêîíîì³ñò, áåç-

ïàðò³éíèé, ïðîæèâàº â ì³ñò³ Êèºâ³, Â³öå-
ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè ç ïèòàíü åêîíî-
ì³êè (1997-1999), Ì³í³ñòð åêîíîì³êè Óêðà-
¿íè (1999-2000). Ãîëîâà Íàö³îíàëüíîãî
áàíêó Óêðà¿íè (2002-2004).

УКРАЇНА:
ПРОЕКТ РОЗВИТКУ

ß äóìàþ ïðî ìàéáóòíº Óêðà¿íè. Ïðî êðà-
¿íó, â ÿê³é çóïèíåí³ çðîñòàííÿ áåçðîá³òòÿ
òà ïàä³ííÿ ð³âíÿ æèòòÿ ëþäåé. Ïðî äåðæà-
âó, äå íåìàº áîðîòüáè çà ïîâíîâàæåííÿ ì³æ
ã³ëêàìè âëàäè, ÿêà ïðèçâîäèòü äî ïàðàë³÷ó
äåðæàâíî¿ ñèñòåìè. Ïðî åêîíîì³êó, ÿêà
çâ³ëüíèëàñÿ â³ä ïóò íåïîì³ðíèõ ïîäàòê³â,
áþðîêðàò³¿ òà êîðóïö³¿. Ïðî ìàéáóòíº âå-
ëèêî¿ êðà¿íè, äå æèâóòü êðàñèâ³ òà óñï³ø-
í³ ëþäè. Ùî íàì çàâàæàº? Áåçâ³äïîâ³äàëü-
í³ñòü äåðæàâíî¿ âëàäè, â³äñóòí³ñòü ïðîôå-
ñ³îíàë³çìó òà ïîë³òè÷íî¿ âîë³.

ß éäó â Ïðåçèäåíòè Óêðà¿íè, ùîá ïî-
âåðíóòè âòðà÷åíó äîâ³ðó íàðîäó äî âëàäè.
Ìè ïîâèíí³ çàëèøèòè áàãàòó êðà¿íó ñâî-
¿ì ä³òÿì òà îíóêàì. ß ââàæàþ, ùî ãîëîâ-
íîþ ö³ëëþ, ÿêà îá’ºäíàº óêðà¿íñüêèé íà-
ðîä, ìàº ñòàòè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé
ðîçâèòîê. Êîëè çàáåçïå÷åíèé ãðîìàäÿíèí
ïèøàòèìåòüñÿ æèòòÿì òà ðîáîòîþ â ñâî-
¿é êðà¿í³. ß â³ðþ, ùî Óêðà¿íà áóäå ñèëü-
íîþ!

ß ââàæàþ, ùî Óêðà¿íó äî óñï³õó ìîæå
ïðèâåñòè íîâèé äîâãîñòðîêîâèé êóðñ êðà-
¿íè, ÿêèé áàçóºòüñÿ íà òðüîõ âàæëèâèõ
ñêëàäîâèõ. Öå:

1. Êîíêóðåíòîñïðîìîæíà åêîíîì³êà.
2. Ñèëüíà äåðæàâà.
3. Ðîçâèíåíà äåìîêðàò³ÿ.
Ðåàë³çàö³¿ öèõ òðüîõ ïóíêò³â ïðîãðàìè ÿ

õî÷ó ïðèñâÿòèòè ï’ÿòü ðîê³â ñâîãî ïðåçè-
äåíòñüêîãî ïðàâë³ííÿ.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА
ЕКОНОМІКА.
Е ономі а понад се

ß çà:
íåâ³äêëàäíå îçäîðîâëåííÿ åêîíîì³êè

êðà¿íè;
ñòàá³ëüíó íàö³îíàëüíó âàëþòó áåç

ñòðèáê³â òà ïîòðÿñ³íü;
â³äíîâëåííÿ áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè òà

ïîíîâëåííÿ êðåäèòóâàííÿ:
çíèæåííÿ ð³âíÿ áåçðîá³òòÿ çà ðàõóíîê

ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíèõ ³íâåñòèö³éíèõ ïðî-
åêò³â;

çàõèñò òà â³äíîâëåííÿ âíóòð³øíüîãî
âèðîáíèöòâà â êðà¿í³;

ðîçâèòîê âåëèêîòîâàðíîãî ñ³ëüñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà;

ïðîçîð³ îïåðàö³¿ íà çåìåëüíîìó ðèí-
êó êðà¿íè:

ñïðîùåííÿ ïîäàòêîâî¿ ñèñòåìè;
çìåíøåííÿ ïîäàòêîâîãî íàâàíòàæåí-

íÿ ç ìåòîþ äåò³í³çàö³¿ åêîíîì³êè;
ðîçâèòîê ³ííîâàö³éíîãî ñåêòîðó åêî-

íîì³êè;
ãëèáîêó ðåôîðìó ñôåðè ÆÊÃ, ñïðÿ-

ìîâàíó íà ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ïîñëóã;
ïîñë³äîâíó ðåôîðìó ñèñòåìè îõîðî-

íè çäîðîâ’ÿ.
Ï³äí³ìåìî åêîíîì³êó — ï³äí³ìåìî êðà¿íó.
Íåîáõ³äíî âæèòè òåðì³íîâ³ çàõîäè äëÿ

îçäîðîâëåííÿ åêîíîì³êè êðà¿íè. Çàâäàí-
íÿ ç ïîäîëàííÿ êðèçè òà ñòâîðåííÿ óìîâ
äëÿ åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ ÿ ââàæàþ ïåð-
øî÷åðãîâèìè ïð³îðèòåòàìè âëàäè.

Âàëþòà é êðåäèòè
Îäíèì ³ç ïåðøîðÿäíèõ çàâäàíü ÿ áà÷ó

îæèâèòè áàíê³âñüêó ñèñòåìó òà êðåäèòíèé
ðèíîê. Íàéá³ëüø åôåêòèâíèì çàñîáîì ñòà-
íå ñòâîðåííÿ äåðæàâíîãî Áàíêó Ðîçâèòêó,
ÿêèé â³çüìå íà ñåáå ôóíêö³þ ðîçïîðÿäíè-
êà áþäæåòíèõ òà åì³ñ³éíèõ êîøò³â. ß íå
äîïóùó êðèì³íàëüíèõ âàëþòíèõ ñïåêóëÿ-
ö³é — ãðèâíÿ ìàº âñ³ ï³äñòàâè áóòè ñòà-
á³ëüíîþ.

²íôðàñòðóêòóðí³ ïðîåêòè
ß çáèðàþñü ðîçïî÷àòè ðåàë³çàö³þ âåëè-

êèõ äåðæàâíèõ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â,
êîòð³ äîïîìîæóòü ð³çêî çíèçèòè ð³âåíü
áåçðîá³òòÿ òà ïîæâàâèòè ïðîìèñëîâå âè-
ðîáíèöòâî. Ó ïåðøó ÷åðãó — öå áóä³â-
íèöòâî äîð³ã ³ ìîñò³â. Óêðà¿íà íå ìîæå
åôåêòèâíî ðîçâèâàòèñÿ çà íèí³øíüîãî äå-
ô³öèòó òðàíñïîðòíèõ ìàã³ñòðàëåé. Íåîá-
õ³äíî ñòÿãíóòè êðà¿íó âèñîêîêëàñíèìè
äîðîãàìè ì³æ îáëàñíèìè öåíòðàìè.

Çàõèñòèòè â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèêà
Äëÿ çàõèñòó òà â³äíîâëåííÿ âíóòð³ø-

íüîãî âèðîáíèöòâà ÿ çáèðàþñÿ ïåðåãëÿ-
íóòè òà ðîçøèðèòè ïåðåë³ê òîâàð³â, ùî
îïîäàòêîâóþòüñÿ 13-â³äñîòêîâèì ìèòîì
ïðè ââåçåíí³ â êðà¿íó. Öå äîçâîëèòü ïî-
æâàâèòè âèðîáíèöòâî òà ïîâåðíóòè ëþ-
äåé íà ðîáî÷³ ì³ñöÿ.

Óêðà¿íà — æèòíèöÿ ªâðîïè
ß çà ñòâîðåííÿ âåëèêîòîâàðíîãî ñ³ëü-

ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Ñåëî ïîâèííå ïåðå-
òâîðèòèñÿ íà çîíó ðîçâèòêó. Ñ³ëüñüêèì
æèòåëÿì íåîáõ³äí³ âñ³ áàçîâ³ åëåìåíòè
ñó÷àñíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè: ãàç, ñâ³òëî, âî-
äîïîñòà÷àííÿ, äîðîãè, òåëåôîí òà ²íòåð-
íåò íà ð³âí³, äîñòóïíîìó ìåøêàíöÿì
ì³ñò.

Ïîâåðíóòè çåìëþ ëþäÿì
ß äîá’þñÿ óõâàëåííÿ ïàêåòó çàêîí³â

“Ïðî ðèíîê çåìåëü â Óêðà¿í³”, “Ïðî äåð-
æàâíèé çåìåëüíèé êàäàñòð”, “Ïðî äåð-
æàâíèé Çåìåëüíèé áàíê” òà íèçêè ³íøèõ.
Öåíòðàëüíèì åëåìåíòîì ðèíêîâî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ñòàíå — Çåìåëüíèé áàíê. Öÿ
óñòàíîâà áóäå äåðæàâíèì àãåíòîì íà ðèí-
êó çåìë³, ÷åðåç íüîãî ïðîâîäèòèìóòüñÿ óñ³
îïåðàö³¿ ç çåìëåþ.

Äàòè ñâîáîäó ï³äïðèºìöåâ³
ß âèñòóïàþ çà çìåíøåííÿ ïîäàòêîâîãî

íàâàíòàæåííÿ. Ñïðîùåííÿ ïîäàòêîâî¿
ñèñòåìè òà çíèæåííÿ îñíîâíèõ ïîäàòê³â
äîçâîëèòü çðîáèòè ïåðøèé êðîê äî ïî-
êðàùåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êë³ìàòó â êðà-
¿í³ òà âèâåäåííÿ á³çíåñó ç ò³í³. Çíèæåí-
íÿ ïîäàòê³â íå ïîøèðèòüñÿ íà ï³äïðèºì-
ñòâà, ÿê³ ïðîäàþòü çà êîðäîí ñèðîâèíó òà
íàï³âôàáðèêàòè. Íàâïàêè, ÿ ï³äòðèìóâà-
òèìó âèðîáíèê³â ê³íöåâîãî ïðîäóêòó.

Ðîçâèâàòè ³ííîâàö³¿
ß çáèðàþñÿ ñòâîðèòè óìîâè òà äîêëàñ-

òè ìàêñèìóì çóñèëü äëÿ ï³äãîòîâêè ³ííî-
âàö³éíîãî òà òåõíîëîã³÷íîãî ïðîðèâó. Íå-
îáõ³äí³ äåðæàâí³ ³íâåñòèö³¿ â ðîçâèòîê âè-
ðîáíèöòâà, ùî áàçóºòüñÿ íà ³ííîâàö³éíèõ
òåõíîëîã³ÿõ. Öå ºäèíèé øàíñ çáåðåãòè
êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü óêðà¿íñüêî¿ åêî-
íîì³êè â ïîñòêðèçîâîìó ñâ³ò³. ß ìàþ íà-
ì³ð ïðèä³ëèòè îñîáëèâó óâàãó ðîçâèòêîâ³
íîâèõ ãàëóçåé åêîíîì³êè, â îñíîâ³ ÿêèõ
á³îëîã³÷í³, ³íôîðìàö³éí³ òà íàíîòåõíîëî-
ã³¿, à òàêîæ åíåðãîîùàäí³ òåõíîëîã³¿.

ÆÊÃ äëÿ ëþäåé
ß ñòâîðþ ñïåö³àëüíèé äåðæàâíèé êîì³-

òåò, ÿêèé âèçíà÷àòèìå ö³íè äëÿ ãðîìàäÿí
íà îñíîâí³ êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. À â ñà-
ì³é ñèñòåì³ ÆÊÃ îðãàí³çóþ êîíêóðåíòíå
ñåðåäîâèùå ç îðãàí³çàö³é, çàö³êàâëåíèõ â
êîæíîìó êîíêðåòíîìó êîðèñòóâà÷åâ³ êî-
ìóíàëüíèõ ïîñëóã.

Çäîðîâà íàö³ÿ
ß çà âïðîâàäæåííÿ îáîâ’ÿçêîâîãî ìå-

äè÷íîãî ñòðàõóâàííÿ. Çà ðîçâèòîê ñ³ìåé-
íî¿ ìåäèöèíè òà äåðæàâíî¿ ñèñòåìè ïðî-
ô³ëàêòèêè çàõâîðþâàíü.

СИЛЬНА ДЕРЖАВА.
Інтереси У раїни
понад се

ß çà:
ñèëüíó ïðåçèäåíòñüêó âëàäó òà ä³ºâèé

ìåõàí³çì ³ìï³÷ìåíòó, ÿêèé óáåçïå÷èòü â³ä
óçóðïàö³¿ âëàäè;

êàðäèíàëüíó ðåôîðìó äåðæàâíîãî
àïàðàòó;

çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ ðåãóëÿòîðíèõ
ïðîöåäóð;

ïîñë³äîâíó òà íàïîëåãëèâó áîðîòüáó
ç êîðóïö³ºþ;

ï³äïîðÿäêóâàííÿ çîâí³øíüî¿ ïîë³òè-
êè äåðæàâè íàö³îíàëüíèì åêîíîì³÷íèì
³íòåðåñàì;

áàãàòîâåêòîðíó ì³æíàðîäíó ïîë³òèêó
ç ìåòîþ ïîøóêó ïàðòíåðñòâà;

àêòèâíó äèïëîìàòè÷íó ðîëü Óêðà¿íè
ó ñâîºìó ðåã³îí³;

â³äíîâëåííÿ àêòèâíèõ êîíòàêò³â ç
êðà¿íàìè Ñåðåäíüî¿ Àç³¿, à òàêîæ ²íä³ºþ
òà Êèòàºì;

ð³âíîïðàâí³ â³äíîñèíè ç ªâðîñî-
þçîì;

â³äíîâëåííÿ äîáðîñóñ³äñüêèõ ñòîñóí-
ê³â ç Ðîñ³ºþ;

ïîáóäîâó ñèëüíî¿ êîíòðàêòíî¿ àðì³¿.
Ñèëüíèé Ïðåçèäåíò — ñèëüíà êðà¿íà.
ß ³í³ö³þâàòèìó ïðèéíÿòòÿ íîâî¿ ðåäàê-

ö³¿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Ó í³é áóäå çà-
ô³êñîâàíà ðîëü Ïðåçèäåíòà òà ï³äêîí-
òðîëüíîãî éîìó Óðÿäó ÿê ðåàëüíîãî òà
íåçàïåðå÷íîãî öåíòðó äåðæàâíî¿ òà âèêî-
íàâ÷î¿ âëàäè.

Çóïèíèòè ðîçêëàäàííÿ äåðæàâè
ß ìàþ íàì³ð ïðîâåñòè ãëèáîê³ çì³íè â

ñèñòåì³ äåðæàâíî¿ ñëóæáè, ðàäèêàëüíî
ï³äâèùèòè ¿¿ åôåêòèâí³ñòü òà ë³êâ³äóâàòè
ï³ä´ðóíòÿ äëÿ êîðóïö³¿. Ó ïåðøó ÷åðãó áó-
äóòü â³äì³íåí³ ïîë³òè÷í³ êâîòè íà äåðæàâ-
í³ ïîñàäè. Áóäå ââåäåíî çàáîðîíó íà ïî-
ë³òè÷íó ä³ÿëüí³ñòü ÷èíîâíèê³â.

Äåðåãóëÿö³ÿ â ä³¿
Ìíîþ áóäå ðåàë³çîâàíà ðåãóëÿòîðíà ðå-

ôîðìà, ÿêà â áàãàòî ðàç³â çìåíøèòü ê³ëü-
ê³ñòü ïîãîäæåíü òà äîçâîë³â äëÿ âåäåííÿ
åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ÷³òêî îêðåñëèòü
ïîâíîâàæåííÿ ÷èíîâíèê³â.

Ñóâîðà áîðîòüáà ç êîðóïö³ºþ
ß ïî÷íó êîìïëåêñíó ö³ëüîâó ïðîãðàìó

áîðîòüáè ç êîðóïö³ºþ. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ
øèðîêå çàñòîñóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ
ïîêàðàíü, à òàêîæ çàáîðîíè íà ïðîôå-
ñ³þ, ïîçáàâëåííÿ ï³ëüãîâèõ ïåíñ³é, âèñå-
ëåííÿ ç äåðæàâíèõ êâàðòèð.

Äîáèòèñÿ ïîâàãè
ß ââàæàþ çà ñâ³é îáîâ’ÿçîê ï³äïîðÿä-

êóâàòè çîâí³øíþ ïîë³òèêó åêîíîì³÷íèì
³íòåðåñàì êðà¿íè òà çàõèñòó ãðîìàäÿí
Óêðà¿íè çà êîðäîíîì.

Ïðèïèíèòè øóêàòè ñòàðøîãî áðàòà
ß ïîâåðíóñÿ äî áàãàòîâåêòîðíî¿ ì³æíà-

ðîäíî¿ ïîë³òèêè, ðîçðàõîâàíî¿ íà âñòà-
íîâëåííÿ âçàºìîâèã³äíèõ â³äíîñèí ç óñ³-
ìà êðà¿íàìè-ïàðòíåðàìè Óêðà¿íè.

Â³ä³ãðàâàòè ñâîþ ðîëü â ðåã³îí³
ß çáèðàþñü àêòèâ³çóâàòè óêðà¿íñüêó

ó÷àñòü â Ïðèäí³ñòðîâñüêîìó âðåãóëþâàí-
í³ òà â³äíîâèòè ï³äòðèìêó ïðåäñòàâíèê³â
ïðèäí³ñòðîâñüêî¿ åë³òè, îð³ºíòîâàíèõ íà
Óêðà¿íó.

²äåìî íà ñõ³ä
ß ìàþ íàì³ð â³äíîâèòè àêòèâí³ åêîíî-

ì³÷í³ êîíòàêòè ç ²íä³ºþ òà Êèòàºì, ïî-
âåðíóòè óêðà¿íñüê³ òîâàðè íà ñåðåäíüî-
àç³éñüê³ ðèíêè.

Óêðà¿íà — ªâðîïà, àëå íå ªâðîñîþç.
Ó â³äíîñèíàõ ç ªÑ ÿ áóäó ïðîâîäèòè

á³ëüø íåçàëåæíó ïîë³òèêó. Æîðñòêî â³ä-
ñòîþâàòèìó ³íòåðåñè óêðà¿íñüêèõ ãðîìàäÿí
³ êîìïàí³é. Ïîòð³áíî äîáèâàòèñÿ ñïðîùå-
íîãî â³çîâîãî ðåæèìó, àæ äî ñàìî¿ éîãî
ë³êâ³äàö³¿. Ðîçâèâàòè íàéàêòèâí³øèé ä³à-
ëîã ç ªÑ â ³íòåðåñàõ Óêðà¿íè ³ â ðàìêàõ
óãîäè ïðî àñîö³àö³þ òà çîíó â³ëüíî¿ òîð-
ã³âë³.

Óêðà¿íà — Ðîñ³ÿ: ïåðåçàâàíòàæåííÿ
ß âèñòóïàþ çà ïåðåçàâàíòàæåííÿ â³ä-

íîñèí ç Ðîñ³ºþ. Íåîáõ³äíî ïðèïèíèòè
áåçàïåëÿö³éíó àíòèðîñ³éñüêó ðèòîðèêó.
Äîìîãòèñÿ ó â³äïîâ³äü â³ä Ðîñ³¿ øàíîá-
ëèâîãî ñòàâëåííÿ äî Óêðà¿íè ÿê ñóâåðåí-
íî¿ äåðæàâè. Â³äíîâèòè íàéøèðø³ ãóìà-
í³òàðí³ â³äíîñèíè òà åêîíîì³÷í³ çâ’ÿçêè,
â òîìó ÷èñë³ ó â³éñüêîâî-ïðîìèñëîâ³é ãà-
ëóç³.

Íîâà âîºííà äîêòðèíà
ß íåãàéíî ðîçïî÷íó ðîçðîáêó íîâî¿ âî-

ºííî¿ äîêòðèíè, âèõîäÿ÷è ç çàãðîç ³ ðå-
àë³é ñó÷àñíîãî ñâ³òó. Íàì ïîòð³áíà ìî-
á³ëüíà ïðîôåñ³éíà àðì³ÿ, ç åôåêòèâíîþ
ñèñòåìîþ ï³äãîòîâêè ñîëäàò ³ îô³öåð³â ðå-
çåðâó.

РОЗВИНЕНА ДЕМОКРАТІЯ.
Людина понад се

ß çà:
â³äêðèò³ ïàðò³éí³ ñïèñêè íà âèáîðàõ

óñ³õ ð³âí³â;
ïåðåäà÷ó á³ëüøî¿ ÷àñòèíè ïîâíîâàæåíü

îðãàíàì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;
ðåàëüíî íåçàëåæíå ïðàâîñóääÿ;
ïîáóäîâó â êðà¿í³ ãðîìàäÿíñüêîãî ñó-

ñï³ëüñòâà;
ð³âíîïðàâíó âíóòð³øíþ ïîë³òèêó,

âêëþ÷íî ç âèð³øåííÿì ìîâíîãî ïèòàííÿ;
â³äíîâëåííÿ ñèñòåìè ÿê³ñíî¿ îñâ³òè â

êðà¿í³;
ïîêðàùåííÿ óìîâ äëÿ ìàòåðèíñòâà ³

äèòèíñòâà.
Ïîäèâèòèñÿ â î÷³ âèáîðöþ
ß ïîâåðíó ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü

äåïóòàò³â ïåðåä âèáîðöåì. Âåðõîâíà Ðàäà ³
îáëàñí³ ðàäè áóäóòü ôîðìóâàòèñÿ íà îñíî-
â³ â³äêðèòèõ ïàðò³éíèõ ñïèñê³â.

Òèñÿ÷³ öåíòð³â ³í³ö³àòèâ íà ì³ñöÿõ
ß çðîáëþ òàê, ùî âñ³ êëþ÷îâ³ ð³øåííÿ,

ïîâ’ÿçàí³ ç íàäàííÿì ïóáë³÷íèõ ïîñëóã ãðî-
ìàäÿíàì, áóä³âíèöòâî øê³ë ³ ë³êàðåíü, ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ äîð³ã ÷è êàíàë³çàö³¿ óõâà-
ëþâàòèìóòüñÿ îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ. ¯ì áóäå ïåðåäàíà á³ëüøà ÷àñòèíà
âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü.

Íåçàëåæíå ïðàâîñóääÿ
ß ìàþ íàì³ð ïåðåáóäóâàòè ñóäîâó ñèñòå-

ìó. Ãàðàíòóâàòè ðåàëüíó íåçàëåæí³ñòü ñóä-
ä³â. Çðîáèòè ïðàâîñóääÿ äîñòóïíèì äëÿ ãðî-
ìàäÿí.

Ëþäèíà íàðîäæåíà â³ëüíîþ
ß âèñòóïàþ çà àêòèâíèé ðîçâèòîê ³íñòè-

òóò³â ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Ñóñï³ëü-
ñòâà, ÿêå íåìîæëèâå áåç ñâîáîäè ñëîâà, ñâî-
áîäè â³ðîñïîâ³äàííÿ, ïðàâà íà ç³áðàííÿ òà
îá’ºäíàííÿ, ïîâàãè äî äóìêè ³íøèõ. ß çðîá-
ëþ âñå äëÿ âñòàíîâëåííÿ ñóñï³ëüíîãî êîí-
òðîëþ çà ä³ÿìè âëàäè ÷åðåç ðîçâèíåí³ ñó-
ñï³ëüí³ ³íñòèòóòè òà íåçàëåæí³ ÇÌ².

Óêðà¿íö³ ìàþòü ðîçóì³òè îäíå îäíîãî
ß ïîâåðíó ðîñ³éñüê³é ìîâ³ ñòàòóñ ìîâè

ì³æíàö³îíàëüíîãî ñï³ëêóâàííÿ. Ââàæàþ, ùî
ïèòàííÿ ïðî ñòàòóñ áóäü-ÿêî¿ ðåã³îíàëüíî¿
ìîâè ìàþòü ñàìîñò³éíî âèð³øóâàòè îðãàíè
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Â³äíîâèòè ð³âåíü îñâ³òè
Ó ñôåð³ îñâ³òè ÿ çáèðàþñÿ âäîñêîíàëèòè

ñèñòåìó çàãàëüíîãî òåñòóâàííÿ, çàáåçïå÷è-
òè ð³âí³ óìîâè äëÿ îòðèìàííÿ âèùî¿ îñâ³-
òè. Àëå ãîëîâíå — ï³äíÿòè ñòàòóñ â÷èòåëÿ ³
âèêëàäà÷à âèùî¿ øêîëè. Îíîâëåíà ñèñòåìà
îñâ³òè çàáåçïå÷èòü óêðà¿íñüêèé ³ííîâàö³é-
íèé ïðîðèâ.

Ä³òè — íàøå ìàéáóòíº
ß ðàäèêàëüíî ïîêðàùó óìîâè äëÿ ìàòå-

ðèíñòâà ³ äèòèíñòâà. Äåìîãðàô³÷íà ïîë³òè-
êà äåðæàâè ïîâèííà ï³äïîðÿäêîâóâàòèñü ³í-
òåðåñàì êîíêðåòíî¿ ñ³ì’¿. Óêðà¿íö³ á³ëüøå
íàðîäæóâàòèìóòü ä³òåé.

УКРАЇНА БУДЕ СИЛЬНОЮ!
Íà ïîñòó Ïðåçèäåíòà êðà¿íè ÿ çðîáëþ âñå,

ùîá Óêðà¿íà ñòàëà ñèëüíîþ, ïðîöâ³òàþ÷îþ
êðà¿íîþ. Çì³íè â³ä÷óº êîæåí óêðà¿íåöü. Ëþ-
äè ñòàíóòü áàãàòøèìè ³ áóäóòü ñïîê³éíî äè-
âèòèñÿ ó âëàñíå ìàéáóòíº. Íàø³ ä³òè òà îíó-
êè æèòèìóòü ó íîâ³é Óêðà¿í³, äå íå áóäå êî-
ðóïö³¿, óáîçòâà òà ñâàâ³ëëÿ ÷èíîâíèê³â. Ó
íîâ³é Óêðà¿í³ áóäå åôåêòèâíà åêîíîì³êà,
ñïðàâåäëèâà ñóäîâà ñèñòåìà, ïðîôåñ³éíà
âëàäà. Îáåð³ãàòè ñïîê³é ïðîñòèõ ëþäåé áó-
äå ñèëüíà ïðîôåñ³éíà àðì³ÿ. ß çðîáëþ óêðà-
¿íñüêó íàóêó îñíîâîþ äëÿ ñïðàâæíüîãî ³í-
íîâàö³éíîãî òà òåõíîëîã³÷íîãî ïðîðèâó.
Óêðà¿íñüê³ çåìë³ çíîâó â³äíàéäóòü ñâîãî ãîñ-
ïîäàðÿ — óêðà¿íñüêîãî òðóä³âíèêà. Àëå ãî-
ëîâíå, ÷îãî ÿ äîñÿãíó, öå îá’ºäíàííÿ Óêðà-
¿íè. Íàø³ ñóïåðå÷íîñò³ â³ä³éäóòü ó ìèíóëå.
Ó íàñ çàíàäòî áàãàòî ñïðàâ, ÿê³ ìè çìîæå-
ìî çðîáèòè ò³ëüêè ñï³ëüíî. Ìè âñ³ — óêðà-
¿íö³. Íåçàëåæíî â³ä íàö³îíàëüíîñò³ òà â³ðî-
ñïîâ³äàííÿ, íåçàëåæíî â³ä ì³ñöÿ íàðîäæåí-
íÿ ³ ïîë³òè÷íèõ ïîãëÿä³â. Óêðà¿íåöü — öå
ëþäèíà, ÿêà ëþáèòü Óêðà¿íó. Ó öå ÿ ñâÿòî
â³ðþ. ² ïåðåä óñ³ì óêðà¿íñüêèì íàðîäîì êëÿ-
íóñü — Óêðà¿íà áóäå ñèëüíîþ!
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Â’ÿ÷åñëàâ ÁÓÐÄÞÊÎÂ: “Çäåøåâëåííÿ
ñâÿòêîâèõ òóð³â íå áóäå, à â åêçîòè÷í³
êðà¿íè âîíè íàâ³òü ïîäîðîæ÷àþòü”
Генеральний дире тор т -
ристичної омпанії "Роза
вітрів" розповів "Хреща-
ти ", де за ордоном по-
любляють проводити свя-
та ияни і оли потрібно
замовляти вит и, аби не
залишитися на Новий рі ,
я аж ть, з носом.

— ×è çðîñëè ö³íè íà ïóò³âêè
ïðîòÿãîì îñòàííüîãî ðîêó ³ ÷è ïî-
äîðîæ÷àëè íîâîð³÷í³ òóðè?

— Íà òóðèñòè÷í³ ïîñëóãè ö³íè
ñòàá³ëüíî çðîñòàëè. Àëå ïðîòÿãîì
îñòàíí³õ 12 ì³ñÿö³â âîíè çàëè-
øàþòüñÿ ïðèáëèçíî òàêèìè æ, ÿê
³ ó 2008-ìó. Òåîðåòè÷íî, ç îãëÿ-
äó íà êðèçó, òóðè ìàëè á ïîäå-
øåâøàòè, àäæå äîõîäè íàñåëåí-
íÿ â³ä÷óòíî çìåíøèëèñÿ. Òà îñ-
ê³ëüêè ïîò³ê òóðèñò³â çìåíøèâñÿ,
ò³, õòî ôîðìóº öåé ðèíîê, çíèçè-
ëè ñâî¿ àïåòèòè. Ïî÷àëè ñêîðî-
÷óâàòè ðåéñè, à ùî ìåíøà êîí-
êóðåíö³ÿ, òî âèùà ö³íà.

— À ÿê ùîäî åêçîòè÷íèõ êðà¿í?
— Ñïîñòåð³ãàºòüñÿ òåíäåíö³ÿ

ïîäîðîæ÷àííÿ. ×àðòåð³â â åêçî-
òè÷í³ êðà¿íè ìàéæå íåìàº. Íà-
ïðèêëàä, ïðî òàê³ ðåéñè íà Êó-
áó, â Äîì³í³êàíó é ìîâè áóòè íå
ìîæå. Çàëèøàþòüñÿ ò³ëüêè ðå-
ãóëÿðí³ ðåéñè ÷åðåç ªâðîïó.
Ìàºìî äåô³öèò ì³ñöü íà ï³êîâ³

äàòè, òîìó àâ³àêîìïàí³¿ ö³íè
ï³äâèùóþòü.

— Êàðàíòèí, ìàáóòü, òàêîæ ñòàâ
ïåâíîþ ì³ðîþ îäíèì ³ç ÷èííèê³â
ôîðìóâàííÿ ö³íîâî¿ ïîë³òèêè íà
ñâÿòêîâ³ ïî¿çäêè?

— Òàê, çâ³ñíî. Âëàñíèêè ãîòåë³â
çâèêëè ïðèéìàòè áàãàòî ãîñòåé âî-
ñåíè. Àëå öüîãîð³÷ êàðàíòèí âè-
êëèêàâ íàäçâè÷àéíèé òóðèñòè÷íèé
áóì. Òàêó ñèòóàö³þ â íàäàíí³ ïî-
ñëóã î÷³êóþòü ³ íà íîâîð³÷íî-ð³çä-
âÿí³ ñâÿòà, òîìó çíèæåííÿ ö³í, íà
ÿêå ìè ñïîä³âàëèñÿ, íå áóäå.

— ×è ìîæíà íàçâàòè êðà¿íè, ùî
º áåççàïåðå÷íèìè ë³äåðàìè ç â³ä-
â³äóâàííÿ íàøèìè òóðèñòàìè íà
Íîâèé ð³ê?

— Òàê. Ïåðøå ì³ñöå ó ñïèñ-
êó — ªãèïåò. Òîìó ùî â³í íàé-
äåøåâøèé ³ç òåïëèõ êðà¿í. Òóð
íà ñ³ì äí³â äëÿ ïàðè îá³éäåòüñÿ
ó 1500 äîëàð³â. Äàë³ â ïåðåë³êó,
ìàáóòü, ìîæíà ïîñòàâèòè Îá'ºä-
íàí³ Àðàáñüê³ Åì³ðàòè. Õî÷à âî-
íè ëèø íåùîäàâíî "âèðâàëèñÿ
âïåðåä". Öå òîìó, ùî âäâ³÷³ çá³ëü-
øèëàñÿ ê³ëüê³ñòü àâ³àêîìïàí³é,
ÿê³ çä³éñíþþòü ïåðåë³ò. Ç'ÿâèëà-
ñÿ ö³íîâà â³éíà, ùî ïðèçâåëà äî
ïîäåøåâøàííÿ òàêèõ ïóò³âîê. Òà-
êîæ öüîìó ñïðèÿëî òå, ùî â ÎÀÅ
çíà÷íî ïîá³ëüøàëî ãîòåë³â.

— À ÿê³ âàø³ ïðîãíîçè äëÿ óêðà-
¿íñüêèõ êóðîðò³â íà çèìîâ³ ñâÿòà?

— Óêðà¿íà, íà æàëü, êîíêóðó-
âàòè ç ºâðîïåéñüêèìè êóðîðòàìè
çà ³íôðàñòðóêòóðîþ íå ìîæå. Çà-
òå ìîæå çà ö³íîþ, ùî áàãàòüîõ
óêðà¿íö³â ³ ïðèâàáëþº. Îäíàê
öüîãîð³÷ êàðïàòñüêèé ñåçîí —
îäíîçíà÷íî ïðîâàëüíèé. Íà çàâà-
ä³ òóðèñòàì ñòàâ ãðèï. Çâ³ñíî, º
ïåâíà ê³ëüê³ñòü ëþäåé, êîòð³ çà-
ïëàíóâàëè òóäè ïî¿õàòè ïîïðè
âñå. Àëå ÿ äóìàþ, ùî â êðàùîìó
ðàç³ öå áóäóòü ï³çí³ çà¿çäè, ïðè-
áëèçíî â äðóã³é ïîëîâèí³ ëþòî-
ãî, íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ. À ùîäî
Êðèìó, òî öåé ðèíîê äóæå ì³çåð-
íèé, ïîïèòó ìàéæå íåìàº, òîìó
âçèìêó ìàéæå íå ïðàöþºìî òàì.

— Êîëè ïîðàäèòå êóïóâàòè êâèò-
êè íà íîâîð³÷í³ êàí³êóëè: íèí³ ÷è
âñå æ òàêè çà÷åêàòè?

— Ë³ïøå êóïóâàòè òåïåð, áî øà-
ðè íå áóäå. Ì³ñöü ìàëî íà âñ³ ïå-
ðåâåçåííÿ, áî òóðîïåðàòîðè çàïëà-
íóâàëè ì³í³ìóì ïî¿çäîê. Ìèíå ùå
òðîõè ÷àñó, ³ âñ³ òóðè áóäå çàêðè-
òî. Êë³ºíò, ùî ÷åêàº âåëèêèõ çíè-
æîê, ìîæå çàëèøèòèñÿ í³ ç ÷èì

Розмовляа Тетяна КОТИК,
"Хрещати "

Íîâèé ð³ê â Àíòàðêòèä³ îá³éäåòüñÿ 
ó 20 òèñÿ÷ äîëàð³â
Óêðà¿íö³ ñâÿòêóâàòèìóòü ó ªãèïò³ 
òà Êàðïàòàõ
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

Новий рі — одне з най люблені-
ших свят. Одна , я з'яс валося,
для більшості йо о відзначення
щоро особливо не відрізняєть-
ся — родичі, ц ер и, шампан-
сь е. Та я що вам "бла итний
во ни " і олів'є набридли, час
па вати валізи. Варто завчасно
вирішити, ди податися та
с іль и на це від ласти рошей.
Про те, в я их раях і за с іль и
пропон ють провести новорічн
ніч, дізнавався "Хрещати ".

З мороз в теплі раї
Íàéäåøåâøèìè òà íàéïîïóëÿðí³øèìè

ïî¿çäêàìè äëÿ óêðà¿íö³â óæå êîòðèé ð³ê çà-
ëèøàºòüñÿ ªãèïåò. Â³äçíà÷åííÿ çèìîâîãî
ñâÿòà íà ãàðÿ÷èõ ï³ñêàõ, ñåðåä ï³ðàì³ä ³
âåðáëþä³â îá³éäåòüñÿ ïðèáëèçíî ó 600—
700 äîëàð³â. Òàêèé â³äïî÷èíîê ïåðåäáà÷àº
òèæíåâå ïðîæèâàííÿ â ÷îòèðèç³ðêîâîìó
ãîòåë³, õàð÷óâàííÿ (çàçâè÷àé ñí³äàíîê) òà
ïåðåë³ò. Òèõ, õòî â çìîç³ âèòðàòèòè íà ïó-
ò³âêó á³ëüøó ñóìó, çàïðîïîíóþòü òàê çâà-
íèé äîðîãèé ªãèïåò çà ê³ëüêà òèñÿ÷ äîëà-
ð³â. Òóò âàì ³ â íàçâ³ ãîòåëþ ç³ðîê ïîá³ëü-
øå, ³, ÿñíà ð³÷, ñåðâ³ñ êðàùèé.

Íåçàëåæíî â³ä òîãî, ñê³ëüêè ãðîøåé âè
â³ääàëè çà ïóò³âêó, äðóç³ ÷åêàòèìóòü çà-
êîðäîííîãî ñóâåí³ðà. Íàéá³ëüøå óêðà¿íö³
ïðèâîçÿòü ç ªãèïòó ñòàòóåòêè áîã³â ³ ôà-
ðàîí³â, ï³ðàì³äêè òà ïàï³ðóñ, ç äîðîæ÷èõ
ïîäàðóíê³â — êàëüÿí. Â³í êîøòóâàòèìå
ïðèáëèçíî 25 äîëàð³â. À çà êàðòèíêó ç ïà-
ï³ðóñó ðîçì³ðîì 8 íà 12 òðåáà áóäå â³ääà-
òè â³ä òðüîõ äîëàð³â. Ñë³ä ïàì'ÿòàòè, ùî
ºãèïåòñüê³ ñóâåí³ðí³ ëàâêè "ñëàâëÿòüñÿ"
øèðîêèì àñîðòèìåíòîì ï³äðîáîê òà çàâè-
ùåíèìè ö³íàìè. Òðåáà áóòè îáà÷ëèâèìè
òà îáîâ'ÿçêîâî òîðãóâàòèñÿ. Ïîäåêóäè ö³-
íó ìîæíà "çáèòè" íàïîëîâèíó.

Íàñòóïíèìè ó ñïèñêó ïîïóëÿðíîñò³ ñå-
ðåä ëþáèòåë³â òåïëîãî Íîâîãî ðîêó º
Îá'ºäíàí³ Àðàáñüê³ Åì³ðàòè. ² íå äèâíî,
àäæå öåé ðàéñüêèé êóòî÷îê ç êðàñèâèìè
ïëÿæàìè, âèòîí÷åíîþ êóõíåþ òà ÷èñëåí-
íèìè ìàãàçèíàìè îäðàçó çàõîïëþº. Òèæ-
íåâèé íîâîð³÷íèé òóð îá³éäåòüñÿ ì³í³ìóì
ó 1500 äîëàð³â. Òàêà ïóò³âêà ïåðåäáà÷àº
ïåðåë³ò, ïðîæèâàííÿ â ÷îòèðè- àáî ï'ÿòè-
ç³ðêîâîìó ãîòåë³, ñí³äàíêè òà ñòðàõîâèé
ïîë³ñ. Çà îôîðìëåííÿ â³çè äîâåäåòüñÿ çà-
ïëàòèòè îêðåìî äî 70 äîëàð³â.

Äîâîë³ ïåðñïåêòèâíèì ç òî÷êè çîðó
óêðà¿íñüêîãî òóðèçìó ââàæàºòüñÿ íèí³ Òà-
¿ëàíä. Ïî ïðè¿çä³ òàì ìîæíà íåäîðîãî âçÿ-
òè íàïðîêàò ìîòîáàéê òà îá'¿õàòè âñþ êðà-
¿íó. Âñþäè íà ïëÿæàõ ïðèáëèçíî çà 20 äî-
ëàð³â ïðîïîíóþòü òàéñüêèé ìàñàæ í³ã.
Íàéêðàùèìè ñóâåí³ðàìè ñòàíóòü àðîìà-
òè÷í³ ïàëè÷êè òà ì³ñöåâà íàòóðàëüíà êîñ-
ìåòèêà. Îäíàê ðåéñè òóäè çä³éñíþþòü äó-
æå ìàëî ïåðåâ³çíèê³â. Òîæ ³ç áðîíþâàí-
íÿì êâèòê³â òðåáà ïîêâàïèòèñÿ.

Äëÿ îñîáëèâî âèáàãëèâèõ òóðèñò³â ñüîãî-
äí³ º ÷èìàëî åêçîòèêè. Ìåêñèêà, Ìàëüä³âè,
Ìàðîêêî — êóäè äóøà çàõî÷å òà ãàìàíåöü
äîçâîëèòü. Äëÿ ëþáèòåë³â ñèãàð ³ ðîìó Êó-
áà ïðèâ³òíî íàäàº ñâî¿ ïîñàäî÷í³ ñìóãè. Òóò
íà âàñ ÷åêàþòü íåîçîð³ ïëÿæ³, äèê³ ñåëüâè
Àíòèëüñüêèõ îñòðîâ³â ³ ÿñêðàâå øîó "Òðî-
ï³êàíà". Òàêîæ º ìîæëèâ³ñòü âçÿòè ó÷àñòü ó
íàéá³ëüøîìó çèìîâîìó êóáèíñüêîìó êàðíà-
âàë³ 1 ñ³÷íÿ. Îäíîì³ñíèé íîìåð ÷îòèðèç³ð-
êîâîãî ãîòåëþ êîøòóº íå ìåíøå, ÿê 3,5 òè-
ñÿ÷³ ºâðî íà äâàíàäöÿòü äí³â. Òàêîæ â îïëà-
òó âõîäèòü àâ³àïåðåë³ò, ïåðå¿çä äî ãîòåëþ,
íîâîð³÷íà âå÷åðÿ, ìåäè÷íå ñòðàõóâàííÿ òà
õàð÷óâàííÿ çà ïðèíöèïîì "óñå âêëþ÷åíî".

Усе й одраз
Îõî÷èì çà ê³ëüêà âèõ³äíèõ íàáðàòèñÿ

âðàæåíü íà ö³ëèé ð³ê âàðòî ïîäóìàòè ïðî
îãëÿäîâ³ òóðè ê³ëüêîìà êðà¿íàìè. Åë³òíèì
â³äïî÷èíêîì ââàæàþòü êðó¿çè óçáåðåææÿ-
ìè îêåàí³â, ìîð³â ³ ð³÷îê. Õî÷à á ÿêèé ç
íèõ îáåðåòå — íàñè÷åíó ïðîãðàìó ãàðàí-

òîâàíî. Ïîäåêóäè íà îãëÿä ìóçå¿â âèä³ëÿ-
þòü íå á³ëüøå, í³æ 15—20 õâèëèí. ² á³ëü-
ø³ñòü òóðèñò³â óñâ³äîìëþº, äå âîíè ïîáó-
âàëè, ëèøå âäîìà, ïåðåãëÿäàþ÷è çí³ìêè.

Ùîäî âàðòîñò³, òî âîíà êîëèâàºòüñÿ â
ìåæàõ ê³ëüêîõ òèñÿ÷ òà ê³ëüêîõ äåñÿòê³â
òèñÿ÷ äîëàð³â çàëåæíî â³ä ìàðøðóòó òà ñåð-
â³ñó. Òàê, íîâîð³÷íèé êðó¿ç äî áåðåã³â Àí-
òàðêòèäè òðèâàë³ñòþ â 11 äí³â êîøòóâàòè-
ìå 10—20 òèñÿ÷ äîëàð³â. Äî ö³º¿ ñóìè ùå
òðåáà äîäàòè âàðò³ñòü ì³æíàðîäíèõ ³ âíóò-
ð³øí³õ ïåðåëüîò³â, ñòðàõóâàííÿ, â³çè, òàê-
ñ³, ïåðåáóâàííÿ â Àðãåíòèí³ äî ³ ï³ñëÿ ïî-
÷àòêó êðó¿çó.

Сні ові простори
Äëÿ òèõ, ó êîãî Íîâèé ð³ê àñîö³þºòüñÿ ëè-

øå ç³ ñí³ãîì, âàð³àíò³â â³äïî÷èíêó ùîðîêó
ñòàº á³ëüøå. ²ç çàðóá³ææÿ íàéåêîíîìí³øå
âèéäå ïîáóâàòè â ñóñ³äí³é Ñëîâà÷÷èí³. Íà-
çåìíå ïåðåâåçåííÿ òà ïðîæèâàííÿ â ãîòåë³
êîøòóâàòèìå ïðèáëèçíî 300—400 ºâðî. Ïî-
ïóëÿðí³ òàìòåøí³ êóðîðòè ßñíà, Òàòðàíñüêà
Ëîìíèöÿ, Ñìîêîâåöü òà Øòðåáñüêå Ïëåñî.
Á³ëüø-ìåíø äîñòóïíèìè äëÿ ñåðåäíüîñòà-
òèñòè÷íîãî êèÿíèíà º òàêîæ Áîëãàð³ÿ òà

Ïîëüùà. Õîðîøèìè òà äîðîãèìè ã³ðñüêî-
ëèæíèìè êóðîðòàìè ñëàâèòüñÿ Àâñòð³ÿ,
Øâåéöàð³ÿ, Ôðàíö³ÿ, ²òàë³ÿ. Ïîêàòàòèñÿ íà
ëèæàõ ó Ôðàíö³¿ ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â ìîæ-
íà ïðèáëèçíî çà 1000 ºâðî. Òàêà ïóò³âêà
âêëþ÷àº àâ³àïåðåë³ò, ïðîæèâàííÿ â ãîòåë³
äåñü ³ç ÷îòèðìà ç³ðêàìè òà ñí³äàíêè.

Ïàòð³îòàì â³ò÷èçíÿíèõ ëèæíèõ êóðîð-
ò³â òàêîæ º êóäè ïîäàòèñÿ. Íàéïîïóëÿð-
í³øèìè íà íîâîð³÷íî-ð³çäâÿí³ ñâÿòà çàëè-
øàþòüñÿ Ñëàâñüêå òà Áóêîâåëü, òóäè ìàé-
æå âñ³ êâèòêè âæå ïðîäàíî. Áóêîâåëü âè-
ãðàº ó ñåðâ³ñ³ òà ìîæëèâîñò³ ñòâîðåííÿ
øòó÷íîãî ñí³ãó â ðàç³ íåâåëèêèõ ìîðîç³â.
Çà äâîì³ñíèé íîìåð ó ãîòåë³ òàì äîâåäåòü-
ñÿ ïëàòèòè â³ä òèñÿ÷³ ãðèâåíü çà äîáó, à
íà íîâîð³÷íèé àáîíåìåíò íà ï³äéîìíèêè
ãîòóéòå 1600 ãðí. Äîðîãà — ïîòÿã äî ²âà-
íî-Ôðàíê³âñüêà ïëþñ ìàðøðóòêà — îá³é-
äåòüñÿ ïðèáëèçíî ó 250 ãðèâåíü. Çàîùà-
äèòè ìîæíà, îñåëèâøèñü ó ñàäèá³ ñóñ³äí³õ
ñ³ë. Îäíàê òàêèé âàð³àíò íàéêðàùå ï³ä³é-
äå òèì, õòî â³äïî÷èâàº ç âëàñíèì òðàíñ-
ïîðòîì. Çà ñåìèäåííèé íîâîð³÷íèé VIP-
ïàêåò ç àâ³àïåðåëüîòîì, òðàíñôåðîì òà
ïðîæèâàííÿì òðåáà âèêëàñòè ùîíàéìåí-
øå 25 òèñÿ÷ ãðèâåíü
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Передвиборна про рама
андидата в Президенти У раїни
Петра Ми олайовича Симонен а

ХТО ВИНЕН
“Ïîìàðàí÷åâèé” ðåæèì îë³ãàðõ³â ³ íà-

ö³îíàë³ñò³â âåäå Â³ò÷èçíó äî êàòàñòðîôè.
Ðîçâàëåíî ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ é ïðà-

âîñóääÿ. Ðóéíóþòüñÿ çàñàäè äåðæàâíî-
ñò³. Ï³ä³ðâàíî åêîíîì³êó. Óêðà¿íà “ë³äè-
ðóº” â ªâðîï³ çà òåìïàìè ïàä³ííÿ âèðîá-
íèöòâà, çðîñòàííÿ áåçðîá³òòÿ, çóáîæ³í-
íÿ ãðîìàäÿí. 27% íàñåëåííÿ â³äêèíóòî
çà ìåæó á³äíîñò³.

Òåõíîãåíí³ é åêîëîã³÷í³ êàòàñòðîôè —
ñòðàøí³ ðåàë³¿ ñüîãîäí³øíüî¿ Óêðà¿íè.

Àðì³ÿ — â àãîí³¿. Ñèëîâ³ ñòðóêòóðè
“ïðèâàòèçîâàí³” îë³ãàðõ³÷íèìè êëàíàìè.
Ñóñï³ëüíà áåçïåêà — ï³ä çàãðîçîþ.

Ðåæèì âîðîæèé äåìîêðàò³¿ ³ ñâîáîä³
ñëîâà. Çíà÷íà ÷àñòèíà äåïóòàòñüêèõ ìàí-
äàò³â ³ óðÿäîâèõ ïîñàä êóïëåíà âåëèêèì
êàï³òàëîì. Òåëåêàíàëè, ðàä³î, ãàçåòè ãî-
âîðÿòü ò³ëüêè òå, ùî âèã³äíî ¿õí³ì õàçÿ-
ÿì — îë³ãàðõàì.

Çíèùóþòüñÿ íàóêà, êóëüòóðà, îñâ³òà,
ìåäèöèíà.

Áåçïðåöåäåíòíà êîðóïö³ÿ äîçâîëÿº ÷è-
íîâíèêàì çáàãà÷óâàòèñÿ ïðè ðîçêðàäàí-
í³ íàðîäíîãî íàäáàííÿ.

Âòÿãóþ÷è Óêðà¿íó â ÍÀÒÎ, ç³ïñóâàâ-
øè â³äíîñèíè ç Ðîñ³ºþ, ðåæèì çðàäæóº
íàö³îíàëüí³ ³íòåðåñè.

×îðíîìîðñüêèé øåëüô “ïîäàðîâàíî”
Ðóìóí³¿.

Ñóñï³ëüñòâî ðîçêëàäàºòüñÿ íàðóãîþ
íàä íàðîäíèìè ñâÿòèíÿìè, îñêâåðíåí-
íÿì ïàì’ÿòíèê³â âî¿íàì Âåëèêî¿ Ïåðå-
ìîãè, âèõâàëÿííÿì ôàøèñò³â ó÷îðàøí³õ
³ ïîòóðàííÿì ôàøèçìó ñüîãîäí³øíüîìó,
ïåðåñë³äóâàííÿì êàíîí³÷íîãî ïðàâî-
ñëàâ’ÿ.

Ïîðóøóþòüñÿ ïðàâà ì³ëüéîí³â ðîñ³é-
ñüêîìîâíèõ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè.

Ìîëîäü ðîçáåùóºòüñÿ ïðîïàãàíäîþ íà-
ñèëüñòâà é áåçäóõîâíîñò³.

Âñ³ áóðæóàçí³ ïàðò³¿ òà áëîêè — ÿê ò³,
ùî ñüîãîäí³ ïðè âëàä³, òàê ³ îïîçèö³é-
í³ — ïëîòü â³ä ïëîò³ öüîãî çëî÷èííîãî
ðåæèìó. ¯õí³ êàíäèäàòè — éîãî ñòàâëå-
íèêè. Õòî á ç íèõ íå ñòàâ Ïðåçèäåíòîì,
ðåæèì îë³ãàðõ³â ³ íàö³îíàë³ñò³â çáåðå-
æåòüñÿ, à Óêðà¿íà âòðàòèòü ìàéáóòíº. Äî-
ïóñòèòè öüîãî íå ìîæíà.

ЩО РОБИТИ
ß éäó íà âèáîðè, ïðîïîíóþ÷è ðåàë³ñ-

òè÷íó àëüòåðíàòèâó ïàíóþ÷îìó ðåæèìó.
¯¿ çì³ñò: “Âëàäà òðóäÿùèõ, ñîö³àë³çì,
äðóæáà íàðîä³â”.

Íàéâàæëèâ³øå ñâîº çàâäàííÿ íà ïîñòó
Ïðåçèäåíòà ÿ âáà÷àþ â òîìó, ùîá íà-
ñàìïåðåä çàáåçïå÷èòè ïåðåõ³ä âëàäè äî
ðóê òðóäîâî¿ á³ëüøîñò³, ãðîìàäñüêèé ïîðÿ-
äîê, ì³æíàö³îíàëüíèé ìèð ³ ðàäèêàëüíó
äåìîêðàòèçàö³þ ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè:

— Óêðà¿íà ïåðåòâîðèòüñÿ íà ïàðëà-
ìåíòñüêó ðåñïóáë³êó. Äåðæàâà ñòàíå êå-
ðîâàíîþ, áóäå íåìîæëèâèì ïðîòèñòîÿí-
íÿ Ïðåçèäåíòà é óðÿäó;

— îðãàíè âëàäè íà âñ³õ ð³âíÿõ áóäóòü
î÷èùåí³ â³ä êàçíîêðàä³â, õàáàðíèê³â, âè-
ïàäêîâèõ ëþäåé. Äî ðîáîòè áóäóòü çàëó-
÷åí³ ÷åñí³ ïðîôåñ³îíàëè. Ùîá ïåðåìîã-
òè êîðóïö³þ, áóäå â³äðîäæåíî ñèñòåìó
íàðîäíîãî êîíòðîëþ;

— ð³øåííÿ ç íàéâàæëèâ³øèõ ïèòàíü
ïðèéìàòèìóòüñÿ íà Âñåóêðà¿íñüêîìó ðå-
ôåðåíäóì³;

— âëàäà íà ì³ñöÿõ ïåðåéäå â³ä ïðèçíà-
÷óâàíèõ çâåðõó ãóáåðíàòîð³â äî âèêîí-
êîì³â ðàä. Ïîâíîâàæåííÿ ðàä ³ñòîòíî
ðîçøèðÿòüñÿ. Ì³ñöåâå ³ ðåã³îíàëüíå ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ ñòàíå ðåàëüíèì;

— áóäå ë³êâ³äîâàíî íåäîòîðêàíí³ñòü
ïîñàäîâèõ îñ³á, äåïóòàò³â, ñóää³â;

— ïðîôåñ³éí³ ñï³ëêè îäåðæàòü ïðàâî
çàêîíîäàâ÷î¿ ³í³ö³àòèâè, áóäå íîðìàòèâ-
íî çàêð³ïëåíî ïîâíîâàæåííÿ ïðîôñï³-
ëîê ³ òðóäîâèõ êîëåêòèâ³â ó ïèòàííÿõ

ðîçïîä³ëó ïðèáóòêó, çä³éñíåííÿ ³íâåñòè-
ö³éíî¿ ïîë³òèêè ï³äïðèºìñòâ ³ ïîë³òèêè
îïëàòè ïðàö³;

— áóäå ðåàë³çîâàíî êîíñòèòóö³éíó
íîðìó ïðî ð³âíîïðàâí³ñòü ãðîìàäÿí íå-
çàëåæíî â³ä ¿õ ìàéíîâîãî ñòàíó. Äåðæà-
âà ñòâîðèòü óìîâè, çà ÿêèõ áàãàòñòâî íå
äàâàòèìå ïåðåâàã íà âèáîðàõ äî ïàðëà-
ìåíòó òà ì³ñöåâèõ ðàä; áóäå ïîêëàäåíî
êðàé ìîíîïîë³¿ îë³ãàðõ³â íà åëåêòðîíí³
çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿;

— ñóää³â îáèðàòèìå é â³äêëèêàòèìå íà-
ðîä;

— àðì³ÿ îäåðæèòü ã³äíå ô³íàíñóâàííÿ
çà ðàõóíîê êîøò³â, ùî çâ³ëüíÿòüñÿ â ðå-
çóëüòàò³ ïîäâ³éíîãî ñêîðî÷åííÿ âèäàòê³â
íà óòðèìàííÿ äåðæàïàðàòó. Ç 2011 ðîêó
íà ¿¿ ïîòðåáè ï³äóòü ãðîø³, çåêîíîìëåí³
â ðåçóëüòàò³ ë³êâ³äàö³¿ ïîñòà Ïðåçèäåí-
òà;

— íå äîïóùó ïîäàëüøî¿ ó÷àñò³ â ïî-
ë³òè÷íèõ ³íòðèãàõ ñòðóêòóð Ì³í³ñòåðñòâà
âíóòð³øí³õ ñïðàâ ³ Ñëóæáè áåçïåêè
Óêðà¿íè. ¯õ ä³ÿëüí³ñòü áóäå ïîñòàâëåíî
ï³ä æîðñòîêèé ïàðëàìåíòñüêèé êîí-
òðîëü. Öå çðîáèòü åôåêòèâí³øîþ áîðîòü-
áó ç³ çëî÷èíí³ñòþ;

— áóäå ïîêëàäåíî êðàé áóäü-ÿêèì ïðî-
ÿâàì ôàøèçìó, ðàñèçìó, êñåíîôîá³¿;

— ó 2010 ðîö³ áóäå ïðîâåäåíî Âñå-
óêðà¿íñüêèé ðåôåðåíäóì ùîäî íàäàííÿ
ðîñ³éñüê³é ìîâ³ ñòàòóñó äåðæàâíî¿ ïðè
çáåðåæåíí³ é çì³öíåíí³ ³ñíóþ÷îãî ñòàòó-
ñó óêðà¿íñüêî¿ ìîâè;

— áóäå íàä³éíî çàõèùåíî êóëüòóðíî-
ìîâí³ ïðàâà íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí;

— áóäå çàáîðîíåíî ïðîïàãàíäó íàñèëü-
ñòâà é àìîðàëüíîñò³;

— äåðæàâà íå äîçâîëèòü áóäü-êîìó
çíóùàòèñÿ íàä ñëàâíèì ìèíóëèì íàøî-
ãî íàðîäó, ðóéíóâàòè ïàì’ÿòíèêè ³ñòîð³¿,
îñêâåðíÿòè ìîãèëè ñîëäàò³â Âåëèêî¿ Â³ò-
÷èçíÿíî¿ â³éíè, ãåðî¿çóâàòè ã³òëåð³âñüêèõ
ïðèñëóæíèê³â ç ÎÓÍ—ÓÏÀ;

— áóäå çàõèùåíî êàíîí³÷íå ïðàâî-
ñëàâ’ÿ é çàáåçïå÷åíî â³ëüíèé ðîçâèòîê
óñ³õ òðàäèö³éíèõ êîíôåñ³é. Òîòàë³òàðí³
ñåêòè áóäå çàáîðîíåíî.

ß âèêîðèñòàþ ïîâíîâàæåííÿ Ïðåçè-
äåíòà äëÿ òîãî, ùîá Óêðà¿íà ñòàëà íà ñî-
ö³àë³ñòè÷íèé øëÿõ ðîçâèòêó.

Ïåðåäóìîâè äëÿ öüîãî ñêëàäóòüñÿ âæå
â õîä³ ðåàë³çàö³¿ Àíòèêðèçîâî¿ ïðîãðàìè,
ïîêëèêàíî¿ ñóòòºâî ïîñèëèòè äåðæàâíèé
êîíòðîëü íàä åêîíîì³êîþ ³ ïåðåêëàñòè
íà îë³ãàðõ³â âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç âèõîäîì
³ç êðèçè.

Áóäå âæèòî òàêèõ ïåðøî÷åðãîâèõ çàõî-
ä³â:

— íàö³îíàë³çîâàíî áàçîâ³ ãàëóç³ ïðî-
ìèñëîâîñò³ òà ï³äïðèºìñòâà áàíêðóòè.
Ïîðÿäîê ïåðåäà÷³ àêòèâ³â ó íàðîäíó
âëàñí³ñòü áóäå íîðìàòèâíî çàêð³ïëåíî;

— ââåäåíî ñèñòåìó öåíòðàë³çîâàíîãî
ïëàíóâàííÿ, ÿêà âðàõîâóâàòèìå ³ñíóâàí-
íÿ â Óêðà¿í³ ð³çíèõ ôîðì âëàñíîñò³;

— â³äñòîðîíåíî â³ä “åíåðãåòè÷íî¿ ãî-
ä³âíèö³” îë³ãàðõ³÷í³ êëàíè;

— â³äíîâëåíî íàðîäíó âëàñí³ñòü íà
çåìëþ, çàõèùåíî ïðàâà ñåëÿí-ïàéîâè-
ê³â, ïîâåðíóòî çåìëþ òðóä³âíèêàì ñåëà,
îáìàíîì ïîçáàâëåíèõ ñâîãî äîáðà;

— ïåðåãëÿíóòî óêëàäåí³ íèí³øí³ì ðå-
æèìîì íåð³âíîïðàâí³ ì³æíàðîäí³ óãîäè,
ùî ðîáëÿòü áåççàõèñíèì â³ò÷èçíÿíîãî
âèðîáíèêà. Çîêðåìà, óãîäè ³ç Âñåñâ³ò-
íüîþ òîðãîâîþ îðãàí³çàö³ºþ;

— ïðèïèíåíî çëî÷èííó ïðàêòèêó
îäåðæàííÿ êðåäèò³â ì³æíàðîäíèõ ô³íàí-
ñîâèõ îðãàí³çàö³é íà óìîâàõ, ùî îáìå-
æóþòü ñóâåðåí³òåò Óêðà¿íè;

— ïîâåðíóòî ñõîâàí³ çà êîðäîíîì êà-
ï³òàëè, à äî îñ³á, ÿê³ â³äìîâëÿòüñÿ öå
çðîáèòè, áóäå çàñòîñîâàíî íàéæîðñòê³ø³
çàõîäè, àæ äî êîíô³ñêàö³¿ ¿õíüîãî ìàé-
íà ÷åðåç ñóä;

— ìîá³ë³çîâàíî âñ³ ñèëè äåðæàâè íà
áîðîòüáó ç “ò³íüîâîþ åêîíîì³êîþ” òà
óõèëÿííÿì â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â;

— ââåäåíî ïðîãðåñèâíó øêàëó îïîäàò-
êîâóâàííÿ äîõîä³â, ïîäàòêè íà íåðóõî-
ì³ñòü ³ ïðåäìåòè ðîçêîø³;

— ïîñèëåíî ñàíêö³¿ äî âëàñíèê³â ï³ä-
ïðèºìñòâ, ÿê³ ïîðóøóþòü óìîâè òðóäî-
âèõ óãîä, òåõí³êó áåçïåêè, åêîëîã³÷í³
íîðìè;

— çàáåçïå÷åíî ðîçâèòîê ñèñòåìè äåð-
æàâíèõ áàíê³â;

— âñòàíîâëåíî ìàêñèìàëüíèé ðîçì³ð
ñòàâêè êðåäèòóâàííÿ â³ò÷èçíÿíîãî âè-
ðîáíèêà — 3%. Äî âèõîäó ç êðèçè áàí-
êè áóäå ïîçáàâëåíî ìîæëèâîñò³ âèëó÷à-
òè çà áîðãè ìàéíî ô³çè÷íèõ îñ³á, ùî âçÿ-
ëè êðåäèòè íà ïðèäáàííÿ æèòëà, àâòî-
ìîá³ë³â, ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Äåðæàâà âæè-
âå çàõîä³â äëÿ áåçïåðåøêîäíîãî ïîâåð-
íåííÿ âêëàäíèêàì ¿õ äåïîçèò³â;

— êàðäèíàëüíî çì³íåíî âàëþòíó ïî-
ë³òèêó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó é ïðèòÿãíó-
òî äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òèõ,
õòî çáàãàòèâñÿ íà ìàõ³íàö³ÿõ ç êóðñîì
ãðèâí³;

— ïîäîëàííþ áåçðîá³òòÿ ñïðèÿòèìå
øèðîêà îðãàí³çàö³ÿ ãðîìàäñüêèõ ðîá³ò ³
ïåðåäà÷à â íàðîäíó âëàñí³ñòü ï³äïðè-
ºìñòâ, õàçÿ¿ ÿêèõ âäàþòüñÿ äî ìàñîâèõ
çâ³ëüíåíü òðóäÿùèõ. Âæå äî ê³íöÿ 2010
ðîêó ð³âåíü áåçðîá³òòÿ çíèçèòüñÿ âòðè÷³.

Çì³öíåííÿ äåðæàâíîãî êîíòðîëþ íàä
åêîíîì³êîþ é çàëó÷åííÿ äîäàòêîâèõ
êîøò³â äëÿ ¿¿ ðîçâèòêó äîçâîëèòü çä³éñ-
íèòè ãëèáîêó ñòðóêòóðíó ïåðåáóäîâó íà-
ðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà:

— áóäå çàáåçïå÷åíî ðîçâèòîê âèñîêî-
òåõíîëîã³÷íèõ ³ íàóêîºìíèõ âèðîáíèöòâ.
Äæåðåëîì ³íâåñòèö³é ñòàíóòü ïðèáóòêè
â³ä ðåñóðñíî¿ ðåíòè, äîõîäè äåðæàâíèõ
ìîíîïîë³é, à òàêîæ çàîùàäæåííÿ ãðîìà-
äÿí, ìîá³ë³çîâàí³ ï³ä òâåðä³ ãàðàíò³¿ äåð-
æàâè. Ó ðåçóëüòàò³ çà 5 ðîê³â ÷àñòêà ïðî-
äóêö³¿ ìàøèíîáóäóâàííÿ ó ÂÂÏ çðîñòå
äî 30%, ùî çíà÷íî ðîçøèðèòü âíóòð³ø-
í³é ðèíîê äëÿ â³ò÷èçíÿíî¿ ìåòàëóðã³¿ òà
³íøèõ ãàëóçåé;

— ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâó áóäå ïî-
âåðíóòî ïðèðîäíó çåðíîâó é ì’ÿñî-ìî-
ëî÷íó ñïåö³àë³çàö³þ, áóäå íàäàíî ïîäàò-
êîâ³ ïðåôåðåíö³¿ àãðàðíèì êîîïåðàòè-
âàì;

— çíà÷í³ äåðæàâí³ ³íâåñòèö³¿ áóäå
ñïðÿìîâàíî íà ìîäåðí³çàö³þ é ðîçâèòîê
òðàíñïîðòíî¿ òà åíåðãåòè÷íî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè, ã³äðîòåõí³÷íèõ ñïîðóä, ñèñ-
òåì æèòòºçàáåçïå÷åííÿ, æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà;

— çíà÷íó óâàãó áóäå ïðèä³ëåíî ðîçâèò-
êó êóðîðòíî-òóðèñòè÷íî¿ ãàëóç³.

Çä³éñíåííÿ öèõ çàõîä³â ñòâîðèòü ïå-
ðåäóìîâè äëÿ äîñÿãíåííÿ ãîëîâíî¿ ìå-
òè — ïîë³ïøåííÿ æèòòÿ òðóäÿùèõ Óêðà-
¿íè:

— áóäå çàêîíîäàâ÷î âñòàíîâëåíî ÷àñò-
êó çàðïëàòè â ñòðóêòóð³ ñîá³âàðòîñò³ ïðî-
äóêö³¿ — íå íèæ÷å 60%;

— ïð³îðèòåòîì äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè
ñòàíå ïîäîëàííÿ á³äíîñò³. Ðîçì³ð ì³í³-
ìàëüíî¿ çàðïëàòè, ïåíñ³¿, äîïîìîãè ç äî-
ãëÿäó çà äèòèíîþ áóäå âñòàíîâëåíî íà
ð³âí³ íå íèæ÷å ðåàëüíîãî ïðîæèòêîâîãî
ì³í³ìóìó. Çà 5 ðîê³â ê³ëüê³ñòü á³äíèõ â
Óêðà¿í³ ñêîðîòèòüñÿ âäâ³÷³;

— äåðæàâà íîðìàòèâíî îáìåæèòü ìàê-
ñèìàëüíèé ð³âåíü ö³í íà òîâàðè ïåðøî¿
íåîáõ³äíîñò³, ë³êè ³ ìåäèêàìåíòè;

— ïîâåðíå êîíòðîëü íàä òàðèôíîþ
ïîë³òèêîþ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ. Âèòðàòè íàñåëåííÿ íà óòðèìàííÿ
æèòëà íå ïåðåâèùóâàòèìóòü 15% â³ä ñå-
ðåäíüî¿ çàðïëàòè â êðà¿í³;

— ïðèïèíèòüñÿ çàíåïàä ñåëà. Ó êîæ-
íîìó ç íèõ çàïðàöþþòü ìåäïóíêò, øêî-
ëà, á³áë³îòåêà, êëóá;

— îáñÿã äåðæàâíèõ ³íâåñòèö³é ó ðîç-
âèòîê íàóêè, êóëüòóðè, îñâ³òè, îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ äîñÿãíå 15% ÂÂÏ. Ìåäèöèíà é
îñâ³òà ñòàíóòü íà ä³ë³ áåçïëàòíèìè;

— áóäå ðàäèêàëüíî ïåðåãëÿíóòî ï³äõî-
äè äî îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäî-

âèùà é çàõèñòó ëþäåé â³ä íàñë³äê³â åêî-
ëîã³÷íèõ ³ òåõíîãåííèõ êàòàñòðîô. Áóäå
â³äíîâëåíî çàãàëüíîíàö³îíàëüíèé êîí-
òðîëü íàä âïëèâîì ðàä³îàêòèâíîãî çà-
áðóäíåííÿ íà ãðîìàäÿí, ùîð³÷íó ïðîô³-
ëàêòè÷íó ä³àãíîñòèêó ñòàíó ¿õ çäîðîâ’ÿ.
Áóäå çä³éñíåíî øèðîêèé êîìïëåêñ ðîá³ò
äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì ï³äâèùåííÿ
ÿêîñò³ ïèòíî¿ âîäè, íàñàìïåðåä äí³ïðîâ-
ñüêî¿, ïîë³ïøåííÿ åêîëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â
ïðîìèñëîâèõ öåíòðàõ Äîíáàñó òà Ïðè-
äí³ïðîâñüêîãî ðåã³îíó;

— áóäå ðîçðîáëåíî é ðåàë³çîâàíî Êîì-
ïëåêñíó äåðæàâíó ïðîãðàìó áîðîòüáè ç
íàðêîìàí³ºþ é àëêîãîë³çìîì.

Áóäå êàðäèíàëüíî çì³íåíî çîâí³øíþ ïî-
ë³òèêó Óêðà¿íè.

Ãîëîâíèìè ¿¿ ïð³îðèòåòàìè ñòàíóòü:
çàêîíîäàâ÷å çàáåçïå÷åííÿ é ì³æíàðîä-

íî-ïðàâîâå çàêð³ïëåííÿ íåéòðàëüíîãî,
ïîçàáëîêîâîãî ñòàòóñó Óêðà¿íè, â³äìîâà
â³ä âòÿãóâàííÿ ¿¿ â ÍÀÒÎ;

— àêòèâíà ï³äòðèìêà ³äåé ñôîðìóâàí-
íÿ íîâî¿ ñòðóêòóðè çàãàëüíîºâðîïåéñüêî¿
³ ºâðîàòëàíòè÷íî¿ áåçïåêè, ÿêà ãðóíòóº-
òüñÿ íà â³äìîâ³ â³ä êîíôðîíòàö³éíîãî
ìèñëåííÿ ³ áëîêîâèõ ï³äõîä³â;

— â³äíîâëåííÿ ³ âñåá³÷íèé ðîçâèòîê
áðàòí³õ âçàºìîâèã³äíèõ â³äíîñèí ç ñòðà-
òåã³÷íèìè ñîþçíèêàìè — Ðîñ³éñüêîþ
Ôåäåðàö³ºþ òà êðà¿íàìè ÑÍÄ. Âàæëè-
âèì êðîêîì ó öüîìó íàïðÿì³ áóäå âõî-
äæåííÿ Óêðà¿íè â ªäèíèé åêîíîì³÷íèé
ïðîñò³ð ç Ðîñ³ºþ, Á³ëîðóñ³ºþ é Êàçàõ-
ñòàíîì. Àêòèâíà ïîë³òèêà íà âñ³õ íàïðÿ-
ìàõ — â íàö³îíàëüíèõ ³íòåðåñàõ Óêðà¿íè;

— âàãîìèì âíåñêîì ó ºâðîïåéñüêó ³í-
òåãðàö³þ ñòàíå ñòâîðåííÿ òðèñòîðîííüî-
ãî åíåðãåòè÷íîãî êîíñîðö³óìó çà ó÷àñòþ
Óêðà¿íè, Ðîñ³¿ òà êðà¿í ªâðîïåéñüêîãî
Ñîþçó;

Ïèòàííÿ âõîäæåííÿ íàøî¿ êðà¿íè â
ªäèíèé åêîíîì³÷íèé ïðîñò³ð ³ íåäîïóñ-
òèìîñò³ ¿¿ âñòóïó â ÍÀÒÎ áóäå âèíåñåíî
ó 2010 ðîö³ íà Âñåóêðà¿íñüêèé ðåôåðåí-
äóì.

З ЧОГО ПОЧАТИ
Ãàðàíòóþ, ùî ïðîïîíîâàí³ ïåðåòâî-

ðåííÿ, ÿê³ çàáåçïå÷àòü ñïðàâæíº íàðîäî-
âëàääÿ ³ ïåðåõ³ä Óêðà¿íè íà ñîö³àë³ñòè÷-
íèé øëÿõ ðîçâèòêó, ïðîéäóòü ìèðíî, äå-
ìîêðàòè÷íî.

×è ìîæëèâî öüîãî äîñÿãòè â óìîâàõ,
êîëè Ïðåçèäåíòîâ³, ÿêèé âèñòóïàòèìå çà
âëàäó òðóäÿùèõ ³ ñîö³àë³çì, ïðîòèñòîÿ-
òèìóòü íèí³øí³é ïðàâèé ïàðëàìåíò, àâ-
òîðèòàðíèé Ïðåì’ºð, ï³äêîíòðîëüí³ îë³-
ãàðõ³÷íèì êëàíàì ñóäè é ÷èíîâíèêè?

Â³äïîâ³äàþ: òàê, ìîæëèâî!
Ìíîþ áóäå çàïðîïîíîâàíî äëÿ ïðèé-

íÿòòÿ ó âñòàíîâëåíîìó Îñíîâíèì Çàêî-
íîì äåðæàâè ïîðÿäêó ïðîåêò íîâî¿ ðå-
äàêö³¿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè — ñïðàâä³
íàðîäíî¿ Êîíñòèòóö³¿. Íà ¿¿ îñíîâ³ áóäå
ïðîâåäåíî â 2010 ðîö³ ïàðëàìåíòñüê³ âè-
áîðè òà âèáîðè äî îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ.

Ïåðåä íîâîîáðàíîþ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ
ÿ ñêëàäó ïîâíîâàæåííÿ Ïðåçèäåíòà.
Ïðèïèíèòü ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ³ Íàö³îíàëü-
íèé àíòèêðèçîâèé êîì³òåò.

Âëàäó áóäå çîñåðåäæåíî â ðóêàõ ïàð-
ëàìåíòó òà ì³ñöåâèõ ðàä, ÿê³ ïðåäñòàâ-
ëÿòèìóòü ³íòåðåñè òðóäîâî¿ á³ëüøîñò³.
Áóäå ñôîðìîâàíî ë³âîöåíòðèñòñüêèé
óðÿä, ÿêèé ïðîäîâæèòü êóðñ ñîö³àë³ñòè÷-
íèõ ïåðåòâîðåíü.

Äîðîã³ ñï³ââ³ò÷èçíèêè!
Â³äâåðíóòè íàö³îíàëüíó êàòàñòðîôó é

âèâåñòè Óêðà¿íó ç ãëóõîãî êóòà, ó ÿêèé çà-
ãíàâ ¿¿ “ïîìàðàí÷åâèé” ðåæèì íàö³îíàë³ñ-
ò³â ³ îë³ãàðõ³â, ìîæëèâî ò³ëüêè íà øëÿõó
äî íàðîäîâëàääÿ é ñîö³àë³çìó!

ß ïðîïîíóþ öåé øëÿõ!
Âèá³ð — çà âàìè!
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ВНЕСЕННЯ�ДОПОВНЕНЬ�ДО�ПОРЯДКУ�ДЕННОГО�ЗАГАЛЬНИХ�ЗБОРІВ�АКЦІОНЕРІВ

(п�блі�ація�в��азеті�“Відомості�Державної��омісії�з�цінних�паперів�та�фондово�о�рин��”�від�09.11.2009�№ 211�п�блі�ація�в�Київсь�ій�м�ніципальній

�азеті�“Хрещати�”�від�06.11.2009�№ 154(3600))

Відповідно�до�положень�Стат�т��Товариства�Голова�Ради�Дире�торів�повідомляє�про�зміни�до�поряд���денно�о�За�альних�зборів�а�ціонерів�ВАТ�“Фондова�біржа

ПФТС”,�проведення�я�их�заплановано�25��р�дня�2009�ро���о�9.00�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Щорса,�б�д.�31,�5�поверх.

Порядо��денний�(зі�змінами):�

1. Про� затвердження� звіт�� та� вис-

нов�ів� ревізійної� �омісії� Від�рито�о

а�ціонерно�о� товариства� “Фондова

біржа�ПФТС”�за�2008�рі�.

2. Про�затвердження�річних�рез�ль-

татів�діяльності�Від�рито�о�а�ціонерно-

�о� товариства� “Фондова� біржа�ПФТС”

за�2008�рі�.

3. Про�розподіл�приб�т���та�по�рит-

тя�збит�ів�Від�рито�о�а�ціонерно�о�то-

вариства� “Фондова� біржа� ПФТС”� за

2008�рі�.�

4. Про�змін��наймен�вання�Товари-

ства.

5. Про�внесення�змін�та�доповнень

до�Стат�т�� Товариства�шляхом� ви�ла-

дення�йо�о���новій�реда�ції,�в�зв’яз���із

приведенням���відповідність�до�За�он�

У�раїни� “Про� а�ціонерні� товариства”

Стат�т��Товариства.�

6. Про�надання�повноважень�щодо

підписання�Стат�т��Товариства�в�новій

реда�ції.

7. Про� збільшення� розмір�� стат�т-

но�о� �апітал�� Товариства� шляхом

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

номінальної�вартості�за�рах�но��додат-

�ових�внес�ів.

8. Про� за�рите� (приватне)� розмі-

щення�а�цій�Товариства�та�затверджен-

ня�прото�ол��рішення�про�за�рите�(при-

ватне)�розміщення�а�цій.

9. Про�затвердження�перелі���інших

інвесторів,� серед� я�их� передбачено

розміщення�а�цій.�

10. Про�визначення��повноважено�о

ор�ан��Товариства�для�надання�повно-

важень�щодо:

10.1.затвердження� рез�льтатів

реалізації�а�ціонерами�сво�о�переваж-

но�о�права�на�придбання�а�цій,�що�про-

пон�ються�до�розміщення;

10.2.прийняття�рішення�про�достро-

�ове�за�інчення�за�рито�о�(приватно�о)

розміщення�а�цій�(��разі,�я�що�заплано-

ваний�обся��а�цій�б�де�розміщено�до-

стро�ово);

10.3.затвердження�рез�льтатів�за�ри-

то�о�(приватно�о)�розміщення�а�цій�та

звіт��про�рез�льтати�за�рито�о�(приват-

но�о)�розміщення�а�цій.

11. Про� визначення� �повноважених

осіб��повноважено�о�ор�ан��Товарист-

ва�я�им�надаються�повноваження:�

11.1. здійснювати� персональне� по-

відомлення�всіх�а�ціонерів�та�інших�інве-

сторів,�перелі��я�их�затверджено�За�аль-

ними�зборами�а�ціонерів,�на�я�их�б�де

прийнято�рішення�про�збільшення�розмір�

стат�тно�о��апітал��та�за�рите�(приватне)

розміщення�а�цій,�про�прийняті�За�альни-

ми�зборами�а�ціонерів�рішення;

11.2.проводити�дії�щодо�забезпечен-

ня� реалізації� а�ціонерами� сво�о� пере-

важно�о�права�на�придбання�а�цій,�що

пропон�ються�до�розміщення;

11.3. проводити�дії�щодо�забезпечення

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

12. Про�затвердження�положення�про

За�альні�збори�а�ціонерів�Товариства.�

13. Про�затвердження�положення�про

На�лядов��рад��Товариства.�

14. Про�затвердження�положення�про

ви�онавчий�ор�ан�Товариства.�

15. Про�затвердження�положення�про

Ревізійн���омісію�Товариства���новій�ре-

да�ції.

На� ви�онання� вимо�� статті� 40�За�он�� У�раїни� “Про� �осподарсь�і� товариства”� інформація� про

збільшення�стат�тно�о��апітал��Товариства:

ШАНОВНІ�АКЦІОНЕРИ!

АКЦІОНЕРНЕ�ТОВАРИСТВО�ХОЛДИНГОВА

КОМПАНІЯ�“КИЇВМІСЬКБУД”
(місцезнаходження:�01010,�м.�Київ,�в�л.�С�ворова,�4/6)

повідомляє,�про�внесення�змін�до�поряд���денно�о�позачер�ових

за�альних�зборів�а�ціонерів,�що�відб�д�ться�23��р�дня�2009�ро��

об�11.00�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Івана�Мазепи,�б�д.�13,�а�това

зала.�Повний�перелі��питань�поряд���денно�о�зазначених�вище

позачер�ових�за�альних�зборів�а�ціонерів�в�лючає:

1. Обрання��олови�та�се�ретаря�за�альних�зборів�а�ціонерів.

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

3. Внесення�змін�та�доповнень�до�Стат�т��AT�XK�“КИЇВМІСЬКБУД”.

4. Затвердження� Положення� про� За�альні� збори� а�ціонерів

AT XK “КИЇВМІСЬКБУД”�(Ре�ламент�).

5. Затвердження� вн�трішніх� положень� AT� XK� “КИЇВМІСЬКБУД”:� про

Правління,�про�На�лядов��рад�,�про�Ревізійн���омісію.

6. Затвердження� рішень,� прийнятих�На�лядовою�радою�AT XK “КИЇВ-

МІСЬКБУД”.

7. Затвердження�рішень,�прийнятих�Правлінням�AT�XK�“КИЇВМІСЬКБУД”.

8. Виснов�и�Ревізійної��омісії�AT�XK�“КИЇВМІСЬКБУД”.

9. Від�ли�ання�повноважень�Голови�та�членів�ви�онавчо�о�ор�ан��AT�XK

“КИЇВМІСЬКБУД”.

10. Обрання�Голови�та�членів�ви�онавчо�о�ор�ан��AT�XK�“КИЇВМІСЬКБУД”.

Реєстрація� �часни�ів� позачер�ових� за�альних� зборів� а�ціонерів

розпочнеться�за�місцем�та�в�день�проведення�зборів�о�9.00�та�за�інчиться

о�10.30.�Для�реєстрації�а�ціонерам�необхідно�мати�при�собі�до��мент,�що

посвідч�є�особ�,�а�представни�ам�а�ціонерів�додат�ово�мати�до��менти,

що�підтвердж�ють�їх�повноваження,�оформлені�і�засвідчені���відповідності

до�вимо��чинно�о�за�онодавства.�А�ціонери�та� їх�представни�и�мож�ть

ознайомитись�з�до��ментами,�необхідними�для�прийняття�рішень�з�питань

поряд���денно�о,�за�адресою:�м.�Київ,�б-р�Др�жби�Народів,�19,�оф.�417,

��робочі�дні.�Довід�и�за�тел.:�8�(044)�529-01-43.

Дарниць�ий�районний�с�д�повідомляє�про�те, що�25��р�дня�2009�ро���о�12.00

відб�деться�роз�ляд�цивільної�справи�за�позовом�Коз�бен�о�Наталії�Михайлівни�до

Коз�бен�о�Юрія�Оле�сійовича, приватно�о� нотарі�са�Київсь�о�о�місь�о�о� о�р���

Капл�н�Ю. В., Сміянен�о�І. О., 3-ті�особи: ЗАТ “ЕМКО”�про�визнання�до�овор����півлі-

продаж��а�цій�недійсним.

Сміянен�о�Ірина�Оле�сіївна, я�а�зареєстрована�за�адресою:�м.�Київ, в�л.�Верховної

Ради, 21-а, �в.�68.�Вам�необхідно�з’явитися�до�Дарниць�о�о�районно�о�с�д��м. Києва

за�адресою:�м.�Київ, в�л.�Кошиця, 5-А, �аб.�210�для��часті���роз�ляді�справи!

Наслід�ом�неяв�и�може�б�ти�заочний�роз�ляд�справи!

Обов’яз�ово, ��випад���неяв�и�останній�зобов’язаний�повідомити�с�д�про�причини

неяв�и!

С�ддя�А. О.�Мальчен�о

Державний�а�т�ЯЕ�986794�на

право� власності� на� земельн�

ділян���по�в�л.�1ша�Острівна

№ 164� Садово�о� товариства

“Бла�итна� Зато�а”, виданий

на� ім’я� Отрошен�о� Софії

Іванівни�вважати�втраченим.

Державний�а�т�ЯЕ�986795�на

право� власності� на� земельн�

ділян���по�в�л.�1ша�Острівна

№ 166� Садово�о� товариства

“Бла�итна� Зато�а”, виданий

на� ім’я�Ма�симч��а�Оле�сан-

дра� Ми�олайовича� вважати

втраченим.

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�підприємства�(тис.��рн)

Реєстрація��часни�ів�За�альних�зборів�відб�деться�25.12.2009�р.�з�8.15�до�08.50

за�місцем�проведення�зборів.

Для��часті�в�за�альних�зборах�а�ціонерам�необхідно�мати�при�собі�до��мент,�що

посвідч�є�особ�.�Представни�ам�а�ціонерів�потрібно�мати�до��мент,�що�посвідч�є

особ�,�та�довіреність�на�право��часті���за�альних�зборах,�оформлен����відповідності

до�за�онодавства�У�раїни.

Наймен�вання�по�азни�а

Період

3-й��вар-

тал�2009�р.

Звітний

(2008�р.)

Попередній

(2007�р.)

Усьо�о�а�тивів 39924 40048 18968

Основні�засоби 33977 34322 15131

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції 1285 1285 485

Запаси - - -

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 119 164 119

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 4543 4277 3233

Нерозподілений�приб�то� 3722 3700 1308

Власний��апітал 39710 39734 18939

Стат�тний��апітал 16000 16000 16000

Дов�остро�ові�зобов’язання - - -

Поточні�зобов’язання 242 333 37

Чистий�приб�то��(збито�) 22 2392 1618

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 1600 - -

Кіль�ість�власних�а�цій,�ви��плених�протя�ом�період��(шт.) - - -

За�альна�с�ма��оштів,�витрачених�на�ви��п�власних�а�цій�протя�ом�період� - - -

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб) 30 27 23

Свідоцтво� про� державн�

реєстрацію�с�б’є�та�підприєм-

ниць�ої�діяльності�—�фізичної

особи� Я�імова� Костянтина

Сер�ійовича,�видане�Печерсь-

�ою� районною� �� місті� Києві

державною� адміністрацією

20.08.2003� ро��� за�№ 7836� в

зв’яз��� з� втратою� вважати

недійсним.

Мотиви�збільшення�стат�тно-

�о��апітал��Товариства

Збільшення�стат�тно�о��апітал��Товариства�здійснюється�з�метою�зал�чення�інвестицій�для

розвит���діяльності�Товариства

Спосіб�збільшення�стат�тно�о

�апітал��Товариства

Збільшення��іль�ості�а�цій�існ�ючої�номінальної�вартості

Мінімальний�розмір�збільшення

стат�тно�о��апітал��Товариства

16�010�000,00�(шістнадцять�мільйонів�десять�тисяч)��ривень

Прое�т�змін�до�Стат�т��Това-

риства���зв’яз���зі�збільшен-

ням�стат�тно�о��апітал�

П�н�ти�8.1—8.2�розділ��8�Стат�т��Товариства�ви�ласти�в�наст�пній�реда�ції:�

“п.8.1.�Стат�тний��апітал�Біржі�становить�32�010�000�(тридцять�два�мільйони�десять�тисяч)��ривень.”�

“п.8.2.�Стат�тний��апітал�Біржі�поділено�на�3�201�(три�тисячі�двісті�одн�)�шт����простих

іменних�а�цій�номінальною�вартістю�10�000�(десять�тисяч)��ривень��ожна”.

Дані�про��іль�ість�а�цій,�що

вип�с�аються�додат�ово

1�601�(одна�тисяча�шістсот�одна)�шт��

Дані�про�за�альн��вартість�а�цій,

що�вип�с�аються�додат�ово

16�010�000,00�(шістнадцять�мільйонів�десять�тисяч)��ривень

Відомості�про�нов��номіна-

льн��вартість�а�ції,�що�вип�с-

�аються�додат�ово

План�ється�вип�стити�а�цій�існ�ючої�номінальної�вартості,�а�саме,�1�а�ція�—�10�000,00�(де-

сять�тисяч)��ривень.�А�ції�із�новою�номінальною�вартістю�не�вип�с�аються.

Права�а�ціонерів�при�додат-

�овом��вип�с���а�цій�

А�ціонери�Товариства�мають�одна�ове�переважне�право�на�придбання�а�цій�додат�ово�о

вип�с������іль�ості�пропорційно�їх�частці�в�стат�тном���апіталі�Товариства�на�дат��почат-

���проведення�першо�о�етап��розміщення�а�цій�Товариства.

Дата�почат���та�за�інчення

розміщення�а�цій

В�процесі�додат�ово�о�вип�с���а�цій�Товариства�підпис�а�на�а�ції�не�здійснюється,�здійснюється

розміщення�а�цій�Товариства.

План�ється�провести�перший�етап�розміщення�а�цій�—�з�11�березня�2010 р.�по�26�березня�2010�р.

План�ється�провести�др��ий�етап�розміщення�а�цій�—�з�29�березня�2010 р.�по�5��вітня�2010�р.

Порядо��відш�од�вання

власни�ам�а�цій�збит�ів,

пов’язаних�із�змінами

стат�тно�о�фонд�

Відповідно�до�вимо��чинно�о�за�онодавства
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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  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 2322
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Îëåã ÃÀÐÊÓØÀ: “Êè¿â ìåí³
çàâæäè ïîäîáàâñÿ”
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Гр па "А цЫон" омпа-
нії джазово о онтраба-
систа Володимира Вол о-
ва 12 р дня віді рає в
Києві останній році, що
минає, сольний онцерт.
Перед вист пом неба ато-
слівний лідер р пи Лео-
нід Федоров і наба ато
більш овір ий соліст
Оле Гар ша розповіли
чим вони займаються
рім "А цЫон ", про ці-
аві російсь і м зичні о-
ле тиви і зізналися в лю-
бові до Києва.

— Äî Êèºâà âè çíîâó ïðè¿æäæà-
ºòå ç Âîëîäèìèðîì Âîëêîâèì.
Ìîæíà éîãî âæå ââàæàòè ó÷àñíè-
êîì “ÀóêöÛîíó”?

Î. Ã.: Ó ïðèíöèï³, Âîëîäèìèð
óæå ð³ê-äâà º ïðàêòè÷íî îô³ö³é-
íèì ÷ëåíîì ãðóïè. ßêùî â íüî-
ãî íåìàº âëàñíèõ êîíöåðò³â, â³í
çàâæäè ãðàº ç íàìè.

Ë. Ô.: Çàïèñàòè Âîëîäèìèðà
Âîëêîâà äî îô³ö³éíîãî ñêëàäó
ãðóïè — çàðàç òàêèõ äóìîê óæå
íåìàº. Ïðîñòî ìè âèñòóïàºìî ðà-
çîì, êîëè â íüîãî º òàêà ìîæëè-
â³ñòü.

— Ëåîí³äå, íàñòóïíîãî ðîêó
àíîíñîâàíî âèõ³ä âàøîãî íîâîãî
àëüáîìó ðàçîì ç Âîëîäèìèðîì
Âîëêîâèì, Ìàðêîì Ðèáî ³ Äæî-
íîì Ìåäåñê³. Ùî äî íüîãî ââ³éäå?

Ë. Ô.: Öåé àëüáîì íàïèñàíî íà
ïîåìó Âåë³ì³ðà Õëºáí³êîâà “Ðà-
ç³í”. Ó ìóçè÷íîìó ïëàí³ â³í áóäå
ð³çíèòèñÿ â³ä ïîïåðåäí³õ íàøèõ
ðîá³ò.

— Âè ÷àñòî çâåðòàºòåñÿ äî òâîð-
÷îñò³ Õëºáí³êîâà. ×èì âîíà âàñ òàê
ïðèâàáëþº?

Ë. Ô.: Â³í ìåí³ ö³êàâèé, â³í ìå-
íå íàäèõàº, ïðîáóäæóº ôàíòàç³þ.

— Îëåæå, á³ëüø³ñòü ó÷àñíèê³â
ãðóïè “ÀóêöÛîí” ìàþòü ñîëüí³
ìóçè÷í³ á³-ñàéä ïðîåêòè. À âè, êà-
æóòü, ïèøåòå â³ðø³?

Î. Ã.: Òàê, ÷àñòèíà ìî¿õ ï³ñåíü
çàâæäè ëóíàëà â àóêöûîí³âñüêî-
ìó ðåïåðòóàð³, ïðîòå çàðàç Ëåîí³ä
çâàæàº íà ìî¿ â³ðø³ ð³äøå. Òîìó
ùî ÿ ïèøó â³ðø³, à Äìèòðî Îçåð-
ñüêèé — òåêñòè, öå çîâñ³ì ð³çí³
ðå÷³. Íàïðèêëàä, Ôåäîðîâ ³ Îçåð-
ñüêèé çóñòð³÷àþòüñÿ, Ôåäîðîâ íà-
ñï³âóº ìåëîä³þ, à Îçåðñüêèé ï³ä-
ñòàâëÿº ñëîâà. ß æ ñïî÷àòêó ïè-
øó â³ðøà, ³ ÿêùî Ôåäîðîâó ñïî-
äîáàºòüñÿ, â³í ìîæå çðîáèòè ï³ñ-
íþ.

²íîä³ ìåíå çàïðîøóþòü ÷èòàòè
â³ðø³ ïåðåä àóäèòîð³ºþ. Òàê³
òâîð÷³ âå÷îðè ³ñíóþòü ó äâîõ âà-
ð³àíòàõ: ÿ âèñòóïàþ îäèí àáî ç
äæàçîâèì ìóçèêàíòîì, áðàòîì
ªãîðà Ëºòîâà Ñåðã³ºì, ÿêèé ñó-
ïðîâîäæóº ìîº ÷èòàííÿ ìóçèêîþ.

— À çá³ðêè âëàñíèõ â³ðø³â ó âàñ
óæå º?

Î. Ã.: 2001 ðîêó â ìåíå âèéøëà
êíèæêà “Õëîï÷èê ÿê õëîï÷èê” —

öå êíèãà ìåìóàð³â ³ â³ðø³â. ²ìî-
â³ðíî, ÿ ïðèâåçó åêçåìïëÿðè, ùî
çàëèøèëèñÿ, ³ç ñîáîþ äî Êèºâà.
Âæå ìàéæå ãîòîâà ³ äðóãà êíèãà.

— ×è ìîæåòå ïðî÷èòàòè îäèí ç³
ñâî¿õ â³ðø³â?

Î. Ã.: Êîãäà î÷åíü ëþáèøü, è
ãîëîñ ñâîé íå ñëûøèøü,

È ñõîäèøü ñ óìà îò ñúåçæà-
þùåé êðûøè.

Òîãäà — ñìîòðè íà âîäó è æäè
õîðîøóþ ïîãîäó.

— Îëåæå, êîëèñü âè âåëè ïðî-
ãðàìó “Ãàðêóíäåëü” íà òåëåáà÷åí-
í³ ³ ïðàöþâàëè â ìóçè÷íîìó êëóá³.
×è ³ñíóþòü çàðàç ïîä³áí³ ïðîåêòè?

Î. Ã.: Ó ìåíå º áëàãîä³éíèé
ôîíä “Ãàðêóíäåëü”, ùî çàéìà-
ºòüñÿ ï³äòðèìêîþ ìîëîäèõ ìóçè-
êàíò³â ³ îðãàí³çàö³ºþ êîíöåðò³â.
Êîëè çíàéäåìî ïðèì³ùåííÿ, ïëà-
íóþ òàêîæ ñòâîðèòè ñòóä³þ çâó-
êîçàïèñó. Ó ðàìêàõ ðîáîòè öüîãî
ôîíäó é ³ñíóâàâ êëóá “Ãàðêóí-
äåëü”, êóäè ÿ çàïðîøóâàâ ìîëîä³
ãðóïè. Êîëè ê³íîòåàòð “Ñïàðòàê”,
äå ðîçòàøîâóâàâñÿ êëóá, çãîð³â,
ìè äîâãî øóêàëè ïðèì³ùåííÿ.
Ì³ñÿö³â çî äâà òîìó äðóç³ çàïðî-
ïîíóâàëè âëàøòîâóâàòè êîíöåð-
òè ó ñâîºìó áàð³ — òàê ÿ â³äíî-
âèâ ðîáîòó êëóáó.

— Ëåîí³äå, à âè â 2000 ðîö³ çà-
ñíóâàëè çâóêîçàïèñíèé ëåéáë
“Óëèòêà ðåêîðäç”. ×è ³ñíóº â³í çà-
ðàç, ùî âèïóñêàº?

Ë. Ô.: Ëåéáë ³ñíóº. Ïåðâ³ñíî
ìè ñòâîðèëè éîãî äëÿ ñåáå ³ âè-
ïóñêàºìî òå, ùî çàïèñóºìî ñàì³.
Ïåð³îäè÷íî äî íàñ õòîñü ïðîñèòü-
ñÿ, ³ ìè âèïóñêàºìî ðîáîòè ³í-
øèõ ìóçèêàíò³â, ïðîòå öå íå òàê
÷àñòî ³ íå òàê áàãàòî.

— Êîãî ìîæåòå â³äçíà÷èòè ç ìî-
ëîäèõ ìóçèêàíò³â?

Ë. Ô.: Íîâî¿ ìóçèêè ÿ ÷óâ íå
òàê áàãàòî. Ñüîãîäí³ ìåíå íàäè-
õàº çîâñ³ì ñòàðà ºâðîïåéñüêà ìó-
çèêà X²-XV ñòîë³òü. Ç îñòàííüî-
ãî ìåí³, ìàáóòü, ñïîäîáàëàñÿ ìîñ-

êîâñüêà ãðóïà “Ñèíêàïèëüíàÿ òè-
øèíà”.

Î. Ã.: Ö³êàâèõ êîëåêòèâ³â áàãà-
òî. Ç ìîëîäèõ ìîæó â³äì³òèòè
“Á³ëë³ñ-áåíä”, “Àíãåëà íåáåñ”,
“Ðóáðèêó õàóñà”, “Àëõ³ì³þ”. Ç
íîâèìè ãðóïàìè çíàéîìëþñÿ ïî-
ñò³éíî, îñê³ëüêè º ÷ëåíîì îðãêî-
ì³òåòó ôåñòèâàëþ “Â³êíà â³ä-
êðèé”, äå âèñòóïàþòü ìîëîä³ êî-
ëåêòèâè ç óñ³º¿ êðà¿íè.

— Âè ïàðàëåëüíî çàéìàºòåñÿ
ñîëüíèìè ïðîåêòàìè, à ùî äëÿ âàñ
“ÀóêöÛîí” — òðàäèö³ÿ, ãðóïà äðó-
ç³â ³ îäíîäóìö³â àáî ùîñü ùå?

Ë. Ô.: Ïî-ïåðøå, öå äðóç³, à
ïî-äðóãå — ìóçèêà, ÿêó á³ëüøå í³
ç êèì íå ìîæó ãðàòè.

Î. Ã.: Öå çàïèòàííÿ äîñèòü
ñêëàäíå äëÿ ìåíå. Êîëè ìè ðîç-
ïî÷èíàëè áàãàòî ðîê³â òîìó, äëÿ
íàñ öå áóëî çàõîïëåííÿ ³ õîá³. Òå,
ùî íàì ïîäîáàëîñÿ ðàí³øå, ïî-
äîáàºòüñÿ ³ çàðàç, îò ò³ëüêè ç àìà-
òîðñüêîãî ð³âíÿ ìè ïåðåéøëè íà
ïðîôåñ³éíèé.

— Ó Êèºâ³ âè áóâàºòå ³ç çàâèä-
íîþ ðåãóëÿðí³ñòþ. ßê³ âðàæåííÿ é
åï³çîäè ïîâ’ÿçàí³ ç íàøèì ì³ñòîì?

Ë. Ô.: Òî÷íî, çà îñòàíí³ 20 ðî-
ê³â ïðè¿æäæàºìî ÿê ì³í³ìóì ðàç
íà ï³âðîêó. Êè¿â — îäíå ç ìî¿õ
óëþáëåíèõ ì³ñò. Íà æàëü, íà ïðî-
ãóëÿíêè çàëèøàºòüñÿ ìàëî ÷àñó,
ïðîòå ³ç çàäîâîëåííÿì áóâàþ â
öåíòð³ é ó Ëàâð³.

Î. Ã.: Ïàì’ÿòàþ, êîëè ìè ïðè-
¿õàëè äî Êèºâà âïåðøå, à áóëî öå
íàïðèê³íö³ 1980-õ, ìè ãðàëè ÷è òî
â Áóäèíêó õóäîæíèêà, ÷è â Áó-
äèíêó êîìïîçèòîðà. Ï³ñëÿ âèñòó-
ïó ÿê ïðèç íàì ïîäàðóâàëè âåëè-
÷åçíèé òîðò. ² ìè âåçëè éîãî â
ïîòÿç³, à âäîìà çðîáèëè ç íèì ö³-
ëó ôîòîñåñ³þ. ß ïîñò³éíî êàæó,
ùî Êè¿â ìåí³ çàâæäè ïîäîáàâñÿ.
Íå â îáðàçó ³íøèì, ïðîòå íàé-
êðàùà ïóáë³êà, ùî ÿ ¿¿ áà÷èâ êî-
ëè-íåáóäü,— ñàìå â Êèºâ³. Âîíà
áîæåâ³ëüíà â ãàðíîìó ðîçóì³íí³
öüîãî ñëîâà, åíåðã³éíà, äðàéâî-
âà

ОВНИ
Ви одержимі висо ою місією й д м-

оюпроважливість своєї діяльності. Ни-
ніпощаститьдося ати спіх с різь, твор-
чий потенціал величезний, і в б дь-я ій
справієшансистатидос оналим.Голов-
не — триматися др зів, це ваші вчителі
й наставни и, їх цьо оріч послав Все-
вишній для опори, підтрим и і особис-
то ощастя.Аось “здичавілих”наволі сі-
мейних Овнів др а половина зажене в
стійло(надваро и) і зм ситьвчитисявір-
ності й відповідальності за армонію в
союзі.

ТЕЛЬЦІ
Настав час повернення бор ів. Я що

вам неле о під тя арем повторюваних
сит ацій—цеси налпронебажанняроз-
плач ватися і не отовність до вн трішніх
змін.Одна вонипотрібні вс переч сьо-
м !Працюйтенавіддач ,перетворюйте-
ся і звільняйте Я з в’язниці омпле сів.
Кар’єрний спіх реальний.

БЛИЗНЯТА
До ладітьма сим мз сильдляство-

рення партнерсь ої співдр жності.
За ладається база співпраці на май-

б тній рі , і я що м дро підійти до цьо-
о завдання долі, можна влитися в до-
свідчен оманд .Нароботі вам сміхає-
ться Форт на, тож не проґавте її пода-
р н ів. Домовляйтеся, під идайте ці аві
ідеї, ладайте онтра ти. С ромно від-
дайте ермо влади партнерам: ставити
особисті інтереси на перший план не
можна.

РАКИ
Сл жбовий марафон розпалі, тр -

дітьсязент зіазмом,освоюючи олоно-
вих повноважень. Шанси наповнити а-
манець величезні, працедавці налашто-
вані щедро платити. Форт на сприяє
працелюбнимпра матичнимРа ам. І я -
що е оїзм не затьмарить тверезо о ро-
з м ,зможетевийтинановийвито спів-
праці, розширитимежі ділової території,
реаліз ватися я майстер своєї справи.

ЛЕВИ
Ви з ораєте від бажання охати й б -

ти оханими. Відповісти пол м’ям по-
ч ттів нині ле о, оловне — б ти з об-
ранцемнаоднійд ховній хвилі, відч ва-
тинетіль ифізичн близь ість, айдр ж-
нюпотреб одинводном .Міцнийбра
стоїть на таланті др жити,житиспільни-
ми інтересами. Небеса послали цьо о
ро вамч дово ос п тни а,одна при-
ов вати йо о ланцю ами вірності не
варто.

ДІВИ
Щобстатинезалежним і самодостат-

нім, потрібно зробитие с рс мин ле,
“пере онстр ювати” себе, звільнитися
від чіп о о вплив домочадців. Йо оме-
жі с веренно о простор святі, де ос-
тямимож тьб титіль илюдивисо оїд -
ховної льт ри, роз мні, ори інальні.
Пра ніть ни ати аласливихмісць. Тіль-
и там, де вас люблять і че ають, мож-
напо азатисвійартистизм,одна зазда-
ле ідь подбайте про “режис р ”.

ТЕРЕЗИ
Ви, я за помахом аз ової палич и,

можете зловити спіх за хвіст і “десан-
т ватися” в потрібний час потрібном
місці, ле оза онта т ватиз орисними
і впливовими людьми. Списо роман-

тичних захоплень та ож поповниться,
ви— ч довий залицяльни і д ша б дь-
я ої омпанії. Але, на жаль, нині в осо-
бист про рам не входить пош при-
од на стороні. Ува а, ар’єристи: пере-
вантаження на роботі протипо азані, бо
вони відбирають доро оцінні сили, що
та потрібні для сімейно о во нища.

СКОРПІОНИ
Наведіть лад матеріальнійсфері, за-

рийте бор ові дір и. Втім, я що зна-
добляться роші на добрі справи (на-
при лад,длядомочадців), вониобов’яз-
ово знайд ться: вам мож ть зробити
презент, поверн ти давні бор и або ж
від риються нові джерела приб т на
роботі. Можливе підвищення зарплати.
Тверезо і обачливо орієнт йтеся в хит-
росплетіннях подій, пра тично підходь-
тедо ожно о знайомства, аджевипад-
ова людина може виявитися щасли-
вою“лан ою” ланцю життєвихобста-
вин і змінити ваш долю на раще.

СТРІЛЬЦІ
Я що відч ваєте манні пориви, за-

п с айте стріли починів бажаном на-
прям . Мета повинна виправдати до-
ладені з силля. А втім, в основі б дь-
я оїдіяльностіповиннілежатиматеріаль-
німотивації.Че атимилостіззовніневар-
то, адже ви самі єте своє щастя. Тр -
діться, заробляйте, е ономно оспода-
рюйте. Ори інальних творчих ідей не хо-
вайте,авипліс йте,ділітьсязоточенням
— нехай бер ть на озброєння. Від цьо-
о ваш еній не зів’яне, а роз вітне.

КОЗОРОГИ
Підіть тінь, оді б нт вати!Випережи-

ваєте завершальн фаз д ховно о роз-
вит .Позбавляйтеся ілюзій,самообман ,
прозрівайте,реанім йтесяд шевно.Я що
ом сьзабор вали,самечасрозплатити-
ся.Упо орення іжертвенністьповинніста-
ти лейтмотивом б ття. Цьо о ро ви ба-
атощоотрималисповна,щедрість Твор-
цянемаламеж.Учіться рамотновестиза
собою оточення. Щонайменші збої через
е оїзм, іґнор вання ч жих інтересів за ро-
ж ютьфатальними наслід ами.

ВОДОЛІЇ
Ваше завдання— перетворити запе -

лих воро ів на ділових теренах на вірних
др зів, творити армонійн ділов оман-
д і зайняти авторитетнемісце оле ти-
ві. Я неформальнийлідер винеперевер-
шені, запалюєтеяс равоюособистоюха-
ризмою і ент зіазмом, оловне—в запа-
ліспо сливихзахопленьнепере н типа-
лиці. Пам’ятайте: нині ви с різь бажані,
с ромно насолодж йтеся і тихо радійте,
не виставляючи особисте щастя на п б-
лічний о ляд.

РИБИ
Я дося ти спіх на сл жбі, зійти на

ар’єрний олімп, обі нати он рентів і
поставити прапор перемо и?.. Це живо-
трепетна тема тижня, і ви з нею справи-
теся. Головне — вірити в себе і любити
всім серцем обран професію! Я фахі-
вець ви на добром рах н , працездат-
ність олосальна,начальствовамсимпа-
тиз є, том можетебез ризотсовісті ви-
ти з боса вірьов и, орист ватися сл ж-
бовими привілеями і дома атися засл -
жено о підвищення.

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (13 — 19 ãðóäíÿ)

За останні 20 ро ів Леонід Федоров приїжджає до Києва я мінім м раз на
півро


