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Êè¿âñüêèì ìàðøðóòêàì 
âðó÷èëè ÷îðíó ì³òêó
Ì³ñüêà âëàäà çàæàäàëà â³ä ïåðåâ³çíèê³â íåìîæëèâîãî: êîìôîðòó ³ áåçïåêè ïàñàæèð³â

Þë³ÿ ÁÓÐÌÀÊÀ,
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора стало відомо про те, що иївсь а вла-
да має намір зробити значно жорст ішими
правила перевезень пасажирів місь ом
автотранспорті. На д м приватних перевіз-
ни ів, та і дії місь ої влади призвед ть до
зни нення маршр то з в лиць столиці. А
втім, місь ій адміністрації це не надто при-
хов ють: т т же давно вед ть робот щодо
їх видалення, мотив ючи низь ою я істю об-
сл ов вання. Е сперти вважають, що та і
дії сприятливо позначаться не тіль и на ом-
форті, а й на безпеці пасажирів, ос іль и
маршр т и є в рай аварійним видом транс-
порт .

Â÷îðà îãîëîøåíî óìîâè êîíêóðñó ç â³äáèðàííÿ êîìïà-
í³é ìàðøðóòíèõ òàêñ³, çã³äíî ç ÿêèìè ñòðîêè åêñïëóàòà-
ö³¿ àâòîáóñ³â íå ïîâèíí³ ïåðåâèùóâàòè 5 ðîê³â, ìàðøðóò-
êè ìàþòü áóòè îñíàùåí³ ëîãîòèïàìè êîìïàí³¿, à âîä³¿ —
çàáåçïå÷åí³ ô³ðìîâèì îäÿãîì ³ çàñòðàõîâàí³. Êð³ì òîãî,
ïåðåâàãó íàäàâàòèìóòü íàñàìïåðåä òèì ïåðåâ³çíèêàì, ÷è¿
òðàíñïîðòí³ çàñîáè îñíàùåí³ êîíäèö³îíåðàìè.

ßê ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ
Áàññ, ââåäåííÿ æîðñòê³øèõ óìîâ â³äáèðàííÿ ñòîëè÷íèõ
ïåðåâ³çíèê³â ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî íàðàç³ îñòàíí³ íåäîñòàò-
íüî äáàþòü ïðî êîìôîðò ïàñàæèð³â. “Òàêèé æîðñòêèé
â³äá³ð ïåðåâ³çíèê³â íà ì³ñüêèõ ìàðøðóòàõ äàñòü çìîãó äî-
âåñòè ÿê³ñòü ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü ó Êèºâ³ äî ºâðî-
ïåéñüêîãî ð³âíÿ òà âèò³ñíèòè òèõ, ÷è¿ òðàíñïîðòí³ çàñî-
áè ïñóþòü îáëè÷÷ÿ ñòîëèö³ Óêðà¿íè”,— çàçíà÷èâ Äåíèñ
Áàññ.

Ïðèâàòí³ ïåðåâ³çíèêè, ÿê ³ î÷³êóâàëîñü, ñïðèéíÿëè ³í³-
ö³àòèâó ì³ñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ âêðàé íåãàòèâíî. “Öåé ðå-
ãóëÿòîðíèé àêò, ÿêèé, ìîæëèâî, ³ ìàº äîáð³ íàì³ðè, àëå
àæ çàíàäòî æîðñòêèìè ìåòîäàìè. Ïîë³ïøóâàòè óìîâè
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó — ÷óäîâà ³äåÿ. Äàâíî ïîðà, ÷åñ-

íî êàæó÷è. Àëå ÷èìàëî âèìîã, ïåðåäáà÷åíèõ êîíêóðñîì,
áàãàòî ïåðåâ³çíèê³â âèêîíàòè íå çìîæóòü, à òîìó çàëè-
øàòüñÿ áåç ðîáîòè. Öå äèñêðèì³íàö³ÿ”,— çàÿâèâ “Õðå-
ùàòèêó” âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð Àñîö³àö³¿ ïåðåâ³çíèê³â-ðî-
áîòîäàâö³â “Ñòîëèöÿ” Âàëåð³é Ëèïåöüêèé.

Ãîëîâà ïðåäñòàâíèöòâà äåðæêîì³òåòó â Êèºâ³ ç ïèòàíü
ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè òà ï³äïðèºìíèöòâà Â³òàë³é Àïîñ-
òîëîâ ââàæàº, ùî íà ñüîãîäí³ á³ëüø³ñòü ïðèâàòíèõ ïåðå-
â³çíèê³â íå ãîòîâ³ ïðîéòè òàêèé æîðñòêèé â³äá³ð, à òîìó
ðèçèêóþòü çàëèøèòèñÿ ïîçà ðèíêîì: “Ïðîâåäåííÿ òàêî-
ãî êîíêóðñó ïåðåäáà÷àº íàäàííÿ àáñîëþòíîãî ïð³îðèòå-
òó “Êè¿âïàñòðàíñó”. ²íø³ ïåðåâ³çíèêè, çðîçóì³ëî, íå çìî-
æóòü ³ íå âñòèãíóòü àäàïòóâàòè ñâ³é òðàíñïîðò äî ïîñòàâ-
ëåíèõ âèìîã, à öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ì³ñüêà âëàäà çáè-
ðàºòüñÿ âèò³ñíèòè óñ³õ êîíêóðåíò³â”.

Íà äóìêó äèðåêòîðà ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ” Ìèêîëè Ëàì-
áóöüêîãî, êîìôîðò ïàñàæèð³â º çàâäàííÿì ïð³îðèòåòíèì,
à òîìó íàðàç³ íàëåæèòü ðîáèòè âñå äëÿ òîãî, ùîá ïîë³ï-
øèòè óìîâè ¿õ ïåðåâåçåíü. Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà, âñ³ ñóá’-
ºêòè êîíêóðñó ïîñòàâëåí³ â îäíàêîâ³ óìîâè. 

За інчення на 2-й стор.
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За інчення. Почато на 1-й стор.

Êð³ì òîãî, ðàíî ÷è ï³çíî êîæ-
íîìó ïåðåâ³çíèêîâ³ äîâåäåòüñÿ
àäàïòóâàòèñÿ äî ñó÷àñíèõ ºâðî-
ïåéñüêèõ óìîâ îáñëóãîâóâàííÿ â
ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³, ÿêùî
â³í ñïðàâä³ õî÷å ïðàöþâàòè íà
ðèíêó ïàñàæèðîïåðåâåçåíü.

Òðåáà çàçíà÷èòè, ùî òàê³ óìî-
âè êîíêóðñó º ëîã³÷íèì ïðîäîâ-
æåííÿì ïîë³òèêè êè¿âñüêî¿ âëà-
äè, ñïðÿìîâàíî¿ íà òå, ùîá ïà-
ñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ â ñòîëè-
ö³ íàáëèçèëèñü äî ºâðîïåéñüêèõ
íîðì. ßê ïîâ³äîìèâ "Õðåùà-
òèê", ó áåðåçí³ 2007 ðîêó Êè¿â-
ðàäà óõâàëèëà ð³øåííÿ ñòîñîâ-
íî âèêîðèñòàííÿ íà öåíòðàëü-
íèõ ìàðøðóòàõ ò³ëüêè àâòîáóñ³â
âåëèêî¿ ì³ñòêîñò³. Òîä³ æ áóëî
ïîñèëåíî òåõí³÷í³ âèìîãè äî àâ-
òîáóñ³â íà ³íøèõ ìàðøðóòàõ: âî-
íè ïîâèíí³ ìàòè íå ìåíøå 19
ñèäÿ÷èõ ì³ñöü, 2 àâòîìàòè÷íèõ
äâåðåé, ùî â³ä÷èíÿþòüñÿ, ³ äâè-
ãóíè ç åêîëîã³÷íîþ íîðìîþ íå
íèæ÷å "ªâðî-1".

ßê ïîâ³äîìèâ "Õðåùàòèêó" äè-
ðåêòîð ²íñòèòóòó òðàíñôîðìàö³¿
ñóñï³ëüñòâà Îëåã Ñîñê³í, ì³ñüêà
âëàäà îáðàëà ïðàâèëüíèé øëÿõ ó
ðîçâ'ÿçàíí³ òðàíñïîðòíèõ ïðîá-
ëåì ó ì³ñò³, îíîâëþþ÷è ãðîìàä-
ñüêèé òðàíñïîðò òà ââîäÿ÷è íîâ³

ìàðøðóòè: "Ó Ïðàç³, Áóäàïåøò³ òà
Âàðøàâ³ — ì³ñòàõ, ÿê³ çà ³íôðà-
ñòðóêòóðîþ íàãàäóþòü Êè¿â, óæå
äàâíî â³äìîâèëèñÿ â³ä ïîñëóã
ìàðøðóòîê. Öå ãàíåáíå ñóñï³ëü-
íå ÿâèùå, ÿêå çàëèøèëîñÿ â ì³ñ-
òàõ Òóðå÷÷èíè ÷è ªãèïòó. Ñòî-
ëè÷íà âëàäà ïðàâèëüíî ðîáèòü,
ùî íå äîïóñêàº ïåðåòâîðåííÿ Êè-
ºâà íà çàçíà÷åí³ ì³ñòà, çàïðîâà-
äæóþ÷è íîâîââåäåííÿ â ãðîìàä-
ñüêèé òðàíñïîðò ñòîëèö³. À â ðàì-
êàõ ï³äãîòîâêè Êèºâà äî ªâðî-
2012 öå ïèòàííÿ àêòóàë³çóºòüñÿ,
ÿê í³êîëè, àäæå ìàðøðóòêè ñòâî-
ðþþòü ïîñò³éí³ ïðîáëåìè äëÿ êè-
ÿí: ïðîáêè òà ÄÒÏ". Çà ñëîâàìè
ïàíà Ñîñê³íà, ïðîáëåìó âåëèêî-
ãî ïàñàæèðîïîòîêó ìîæå ðîç-
â'ÿçàòè ëèøå ãðîìàäñüêèé òðàíñ-
ïîðò (ñó÷àñí³ âåëèêîãàáàðèòí³ àâ-
òîáóñè, òðîëåéáóñè ³ òðàìâà¿): "Ó
íàñ æå çà ÷àñ³â Îëåêñàíäðà
Îìåëü÷åíêà áóëî çðîáëåíî âñå
ìîæëèâå, ùîá ãðîìàäñüêèé
òðàíñïîðò çàíåïàâ, à çàì³ñòü íüî-
ãî ïîñëóãè íàäàâàëè àâòîïåðåâ³ç-
íèêè, ÷è¿ çàñîáè âæå äàâíî íå
â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ó òàêîìó
ñó÷àñíîìó ºâðîïåéñüêîìó ì³ñò³,
ÿê Êè¿â"

Юлія БУРМАКА,
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,

спеціально для “Хрещати а”

Êè¿âñüêèì
ìàðøðóòêàì
âðó÷èëè ÷îðíó ì³òêó

Ó÷îðà âðàíö³ çá³ðíà Óêðà¿íè ïî¿õàëà äî Ïåê³íà
íà XXIX ë³òí³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Óðî÷èñò³ ïðîâî-
äè äëÿ íå¿ íàïåðåäîäí³ ââå÷åð³ âëàøòóâàëè ó öåí-
òð³ Êèºâà, íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³. Öüîãî âå÷î-
ðà ï³äòðèìàòè àòëåò³â ïðèéøëè íå ëèøå êèÿíè òà
ãîñò³ ñòîëèö³. Íà ÷åñòü ñïîðòñìåí³â ç³ ñöåíè çâó-
÷àëè çàçäîðîâí³ â³ä Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³êòîðà
Þùåíêà, ì³í³ñòðà ó ñïðàâàõ ñ³ì'¿, ìîëîä³ òà ñïîð-
òó Þð³ÿ Ïàâëåíêà, ïðåçèäåíòà Íàö³îíàëüíîãî
îë³ìï³éñüêîãî êîì³òåòó (ÍÎÊ) Ñåðã³ÿ Áóáêè, ïåð-
øîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñà Áàññà (íà

ôîòî â öåíòð³), çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³ÿ
Æóðàâñüêîãî òà ç³ðîê óêðà¿íñüêî¿ åñòðàäè. Ãëàâà
äåðæàâè âðó÷èâ ëåãêîàòëåòîâ³ Ñåðã³þ Äåìèäþêó
³êîíó, îñâÿ÷åíó â Ñîô³éñüêîìó ñîáîð³ Âñåëåí-
ñüêèì ïàòð³àðõîì Âàðôîëîì³ºì ². Ì³í³ñòð ó ñïðà-
âàõ ñ³ì'¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó Þð³é Ïàâëåíêî ïîâ³-
äîìèâ, ùî çã³äíî ç óêàçîì Ïðåçèäåíòà öüîãî ðî-
êó áóëî çá³ëüøåíî ãðîøîâ³ âèíàãîðîäè çà ìåäàë³
âèùîãî ãàòóíêó. Ïðåì³àëüí³ ñÿãíóòü 500 òèñ., 350
òèñ. òà 250 òèñ. ãðí çà çîëîòó, ñð³áíó òà áðîíçîâ³
ìåäàë³ â³äïîâ³äíî

Íàéêðàùèõ ñïîðòñìåí³â
â³äïðàâèëè ç Áîãîì
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×óäîä³éíèé ðàðèòåò
Òðè ïàòð³àðõè áëàãîñëîâèëè â³äêðèòòÿ âèñòàâêè ³êîí ó Êèºâ³

Ó÷îðà â Êèºâ³ â³äáóëîñÿ ìèñ-
òåöüêî-ðåë³ã³éíå çàâåðøåííÿ
ñâÿòêóâàíü 1020-¿ ð³÷íèö³ Õðå-
ùåííÿ Ðóñ³. Ó Ìóçå¿ óêðà¿íñüêî-
ãî íàðîäíîãî äåêîðàòèâíîãî ìèñ-
òåöòâà â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà "Ïðà-
âîñëàâíà ³êîíà Ðîñ³¿, Óêðà¿íè òà
Á³ëîðóñ³". Ìèñòåöüê³ çàêëàäè
òðüîõ êðà¿í ñï³ëüíî ðåàë³çóþòü
ïðîòÿãîì 2008 ðîêó ïðîåêò äî
1020-ð³÷÷ÿ Õðåùåííÿ Ðóñ³.

Åêñïîçèö³þ â³äâ³äàëè ïàòð³àðõ
Ìîñêîâñüêèé Àëåêñ³é ²², ïðåä-
ñòîÿòåëü ÓÏÖ Ìîñêîâñüêîãî
ïàòð³àðõàòó Âîëîäèìèð òà ïðåä-
ñòîÿòåëü ÁÏÖ (Ìîñêîâñüêîãî
ïàòð³àðõàòó) ìèòðîïîëèò Ô³ëàðåò.
Âîíè îãëÿíóëè ¿¿, áëàãîñëîâèëè
³êîíè òà çàëèøèëè çàïèñ ó êíè-
ç³ â³äâ³äóâà÷³â.

Íà âèñòàâö³ ïðåäñòàâëåíî ³êî-
íè, íàäàí³ Íàö³îíàëüíèì Êèºâî-
Ïå÷åðñüêèì ³ñòîðèêî-êóëüòóð-
íèì çàïîâ³äíèêîì (Óêðà¿íà),
Äåðæàâíîþ Òðåòüÿêîâñüêîþ ãà-
ëåðåºþ (Ðîñ³ÿ) òà Íàö³îíàëüíèì
õóäîæí³ì ìóçåºì Ðåñïóáë³êè Á³-
ëîðóñü.

Íàéäàâí³ø³ çðàçêè ³êîíîïèñó
äàòóþòüñÿ XIV ñòîð³÷÷ÿì, à "íàé-
ìîëîäø³" — XIX.

Òóò ìîæíà ïîáà÷èòè äî ñîòí³
ðàðèòåò³â. Óêðà¿íñüê³ ³êîíè — ç

Êè¿âùèíè, ×åðí³ã³âùèíè, Âîëè-
í³, Ãàëè÷èíè òà ³íøèõ îáëàñòåé.
Áàðîêîâà òðàäèö³ÿ ïðåäñòàâëåíà
çîêðåìà "Ñïàñîì íà ïðåñòîë³" òà
"Óñï³ííÿì Áîãîðîäèö³ Êèºâî-
Ïå÷åðñüêî¿" ïåð³îäó ðîçêâ³òó åïî-
õè — XVII-XVIII ñòîð³÷.

Ðîñ³éñüêèé ³êîíîïèñ âèñòàâèâ
ëèêè Áîãîðîäèö³ òà ñâÿòèòåëÿ
Ìèêîëàÿ (XV-XVI ñòîë³òòÿ). Á³-
ëîðóñüê³ ïàì’ÿòêè çáåð³ãàþòü â³-
çàíò³éñüê³ òðàäèö³¿, º òâîðè áàðî-
êî òà êëàñèöèçìó.

Ðîçïîâ³äàþ÷è ïðî âèñòàâêó, ãå-
íåðàëüíèé äèðåêòîð Êèºâî-Ïå-
÷åðñüêîãî ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî
çàïîâ³äíèêà Ñåðã³é Êðîëåâåöü çà-
çíà÷èâ, ùî ¿¿ ðîçáèòî íà ñåêòî-
ðè. Îêðåìî ïðåçåíòóþòü ³êîíè ç
Óêðà¿íè, Ðîñ³¿ òà Á³ëîðóñ³. Ñàì
çàõ³ä â³äáóâàºòüñÿ ó òðè åòàïè.
Ïåðøèé óæå â³äáóâñÿ ó Ìîñêâ³.
Äðóãèé òðèâàòèìå ó ñòîëèö³
Óêðà¿íè äî 14 âåðåñíÿ. Ïîò³ì ³êî-
íè åêñïîíóâàòèìóòü ó Ì³íñüêó.
Ïîäèâèòèñÿ íà ïðàäàâí³ ëèêè
ìîæíà ö³ëêîì áåçïëàòíî.

À îñü ùîäî ÷óäîòâîðíèõ âëàñ-
òèâîñòåé ³êîí, òî îðãàí³çàòîðè
ââàæàþòü, ùî öå çàëåæèòü â³ä â³-
ðè òà ñïðèéíÿòòÿ ëþäèíè. "Äó-
ìàþ, âîíè âñ³ ìîæóòü òâîðèòè
÷óäî. Âàæëèâî, íàñê³ëüêè öå ïî-

ºäíóºòüñÿ ³ç âíóòð³øí³ì ñòàíîì
òîãî, õòî äèâèòüñÿ, ³ ñàìîþ ³êî-
íîþ. Êîæíà ç íèõ íåñå ñâîþ ì³-
ñ³þ î÷èùåííÿ ëþäèíè",— ââà-
æàº îäèí ç³ ñïîíñîð³â, ãîëîâà
ðàäè äèðåêòîð³â êîðïîðàö³¿ "²í-

äóñòð³àëüíèé ñîþç Äîíáàñó"
Ñåðã³é Òàðóòà.

Á³ëÿ ³êîí çóïèíÿþòüñÿ â³ä-
â³äóâà÷³ ð³çíîãî â³êó. "Öå óí³êàëü-
íà âèñòàâêà. Ìîæíà ïîð³âíÿòè, â
ñõîæ³ñòü ³ ð³çíèöÿ ñòâîðåííÿ ³êî-

íè ó òðüîõ êðà¿íàõ. Ïîä³áí³ ñþ-
æåòè, àëå íåîäíàêîâå âèêîíàí-
íÿ. ß äóìàþ, òàê³ çàõîäè äóæå
çáàãà÷óþòü äóõîâíî",— ïîä³ëèëà-
ñÿ â³ä÷óòòÿìè â³äâ³äóâà÷êà Ëàðè-
ñà Ãîðäººâà
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Предстоятель БПЦ митрополит Філарет бла ословив Києві вистав і он У раїни, Білор сі та Росії, я а переїде
до Мінсь а 29 вересня

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

У М зеї раїнсь о о народно о де оративно о мистец-
тва столиці чора від рилася вистав а і онопис
У раїни, Росії та Білор сі. Е спозиція триватиме до 14
вересня. Та ий захід — за лючна частина в У раїні ве-
ли о о прое т до свят вання 1020-річчя Хрещення
Р сі. Вистав вже бачили Мос ві, а восени повез ть
до Мінсь а. І они бла ословили патріарх Мос овсь ий
Але сій ІІ, предстоятель У раїнсь ої православної
цер ви Мос овсь о о патріархат Володимир та пред-
стоятель Білор сь ої православної цер ви митрополит
Філарет.
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

До��ва�и��ерівни�ів�підприємств,��станов,

ор�анізацій,�фірм,�житлово-е�спл�атаційних

�онтор�та�меш�анців!

З�5�до�19�серпня�2008�р.�част�ово�	�Голосіївсь�ом	,�Печерсь�ом	,�Дар-

ниць�ом	�районах:�(тепломережі�від�теплома�істралей�№�3,�4,�5,�6,�7�ТЕЦ-5,

житлові�масиви�Терем�и-1,�Терем�и-2,�Деміїв�а�(част�ово),�Саперна�Слобід�а,

Позня�и,�Осо�ор�и�та�з�5�до�26�серпня�2008�р.�(з�	рах	ванням�термін	�ви�о-

нання� ремонтних� робіт� на� РК� “Нив�и”)� част�ово� 	� Шевчен�івсь�ом	,

Подільсь�ом	,�Святошинсь�ом	�районах�(тепломережі�від�РК�“Нив�и”,�жит-

ловий�масив�Нив�и)�проводитим�ться�випроб�вання�теплових�мереж.

У� зв’яз��� з� цим� постачання� �арячої� води� б�де� припинено� �� Го-

лосіївсь�ом�,�Печерсь�ом�,�Дарниць�ом��районах,�починаючи�з�14.00

4�серпня,���Подільсь�ом�,�Шевчен�івсь�ом�,�Святошинсь�ом��райо-

нах,�починаючи�з�18.00�4�серпня.

Випроб�вальні�зони�теплових�мереж�розміщені�в�межах:

- в	лиць�Рев	ць�о�о,�Вишня�івсь�ої,�Кр	шельниць�ої,�Гмирі,�проспе�т	�Ба-

жана,�Дніпровсь�ої�набережної,�в	лиці�Ахматової,�проспе�т	�Гри�орен�а,

в	лиць�Дра�оманова,�Пчіл�и�(Дарниць�ий�район);

- залізничної��олії,�в	лиці�Саперно-Слобідсь�ої,�проспе�т	�На	�и,�в	лиці�Го-

лосіївсь�ої,�Голосіївсь�о�о�проспе�т	,�в	лиць�Героїв�Оборони,�Потєхіна,�За-

болотно�о,�Лятошинсь�о�о,�Крейсера�“Аврори”,�Я�	бовсь�о�о,�Ломоносо-

ва,� Василь�івсь�ої,� Стельмаха,� К	станайсь�ої,� К	станайсь�о�о� пров	л�	,

Червонозоряно�о� проспе�т	� (част�ово),� в	лиць� Кірово�радсь�ої,�Фро-

метівсь�ої,�Ямсь�ої,�Федорова,�Димитрова,�Антоновича,�Фіз�	льт	ри,�Ве-

ли�ої�Василь�івсь�ої�(Голосіївсь�ий�район);

- в	лиць�Вели�ої�Василь�івсь�ої,�Димитрова,�Анрі�Барбюса,�Лабораторно�о

пров	л�	,� в	лиць�Літньої,�Щорса,�Предславинсь�ої,� Л	м	мби,� Ковпа�а,

К	дрі,�Чесь�ої,�Менделєєва,�Філатова,�б	львар	�Др	жби�народів�(Печерсь�ий

район);

- в	лиць�А�адемі�а�Т	полєва,�Стецен�а,�Маршала�Греч�а,�Котовсь�о�о,�Ти-

распольсь�ої,�Саратовсь�ої,�Салютної,�Ба	мансь�ої,�Чер�ась�ої,�Толб	хіна,

Калинової,� пров	л�	� Ба	мана,� в	лиць� � Усс	рійсь�ої,� Цюр	пинсь�ої,� Ба-

б	ш�іна,�Щерба�ова,�проспе�т	�Перемо�и�(Святошинсь�ий,�Подільсь�ий,

Шевчен�івсь�ий�райони).

У�разі�вини�нення�пош�оджень�теплових�мереж�подавання��арячої�води�за-

трим	ватиметься�на�час,�необхідний�для�їх�ремонт	,�про�що�Київенер�о�до-

дат�ово�повідомить�житлово-е�спл	атаційні�ор�анізації.

Власни�и� підвальних� та� напівпідвальних� приміщень,� в� я�их� або� поряд� з

я�ими�проходять�теплові�мережі,�мають�вжити�заходів�щодо�збереження�ма-

теріальних�цінностей�	�разі�пош�одження�теплових�мереж.

На�в	лицях,�	�садибах,�підвалах�б	дин�ів,�де�проходять�теплові�мережі,�мож-

ливі�пош�одження�підземних�тр	бопроводів�з�вини�ненням�провалин�та�ви-

�идів��арячої�води�на�поверхню.�

Б�дьте�обережні,�попередж�йте�дітей�про�небезпе��.�Не�наближай-

теся�самі�і�не�доп�с�айте�дітей�до�провалин�та�місць�виход���арячої

води�та�повідомляйте�про�та�і�випад�и�за�телефонами:

Дарниць�ий�район�—�566-13-48,�570-33-04.

Голосіївсь�ий�район�(Терем�и-1,�Терем�и-2,�Деміїв�а)�—�249-47-29,�

529-88-75.

Печерсь�ий,�Голосіївсь�ий�райони�—�528-11-69�,�272-23-73,�529-88-75.

Святошинсь�ий,�Шевчен�івсь�ий�райони�—�272-23-73,�497-60-72.

Подільсь�ий�район�—�425-19-98,�497-60-72.

Довід�и�за�телефоном�інформаційно-довід�ової�сл	жби�АК�“Київенер�о”�—�088.

АК�“Київенер�о”

До�відома�а�ціонерів�ЗАТ�“Тр�довий��оле�тив

А�ціонерної�с�дноплавної��омпанії�“У�ррічфлот”
За�рите�а�ціонерне� товариство� “Тр	довий��оле�тив�А�ціонерної� с	дноплавної

�омпанії�“У�ррічфлот”�(ідентифі�аційний��од�31281591,�місцезнаходження:�04071,

м. Київ,�в	л.�Нижній�Вал,�51)�повідомляє,�що�порядо��денний�чер�ових�За�альних

зборів�а�ціонерів,�призначених�на�12.00�8�серпня�2008�ро�	,�доповнено�питанням

№�2�наст	пно�о�зміст	:

Питання�№2.�«Надання�з�оди�на�придбання�ЗАТ�«Тр	довий��оле�тив�А�ціонерної

с	дноплавної��омпанії�«У�ррічфлот»�цінних�паперів�на�фондовом	�рин�	».

Раніше� оп	блі�овані� питання�№№�2,� 3,� 4� та� 5� відповідно,� вважати� питаннями� під

№№ 3,�4,�5�та�6.

Почато�� реєстрації� а�ціонерів� о� 10.30,� за�інчення� об� 11.30.�Для� 	часті� 	� реєстрації

	часни�ам�при�собі�необхідно�мати�паспорт,� а�представни�ам�	часни�ів�додат�ово�—

довіреність.

А�ціонери�мож	ть�ознайомитись�з�до�	ментами,�пов’язаними�з�поряд�ом�денним,�за

адресою:�м.�Київ,�в	л.�Нижній�Вал,�51.

ДО�ВІДОМА�АКЦІОНЕРІВ

ВІДКРИТЕ�АКЦІОНЕРНЕ�ТОВАРИСТВО�

“СТРАХОВА�КОМПАНІЯ�“АРКАДА-ГАРАНТ”

повідомляє�про�проведення�позачер�ових�за�альних�зборів

а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться�17�вересня�2008�ро���об�11.00

за адресою:�м.�Київ,�в�л.�Оль�инсь�а,�З,�офісна�частина,�офіс�42.

Реєстрація��часни�ів�зборів�з�10.00

Порядо��денний:

1. Від�ли�ання�та�обрання�члена�На�лядової�ради�Товариства.

2. Затвердження�рез	льтатів�розміщення�а�цій.

3. Затвердження�звіт	�про�наслід�и�від�рито�о�(п	блічно�о)�розміщення�а�цій.

4. Внесення�змін�до�Стат	т	�Товариства�та�затвердження�Стат	т	�	�новій�реда�ції.

Для� 	часті� 	� зборах� при� собі� мати� до�	мент,� що� посвідч	є� особ	� а�ціонера,

представни�ам�а�ціонерів�—�дор	чення,�оформлене�з�ідно�з�чинним�за�онодавством.

Довід�и�за�телефонами:�(044)�277-72-21,�277-72-22.

Ре�іональне�відділення�Фонд��державно�о�майна�У�раїни

по� міст�� Києв�� повідомляє� про� підс�м�и� приватизації

шляхом�ви��п��об’є�та��р.�А��ом�нальної�власності:

-� нежилі� приміщення� за�альною� площею�407,0� �в.�м,� розташовані� за

адресою:� м.� Київ,� просп.� Героїв� Сталін�рада,� 65� (літера� А),

приватизовані�юридичною�особою�за�2265872,40��рн.�в�т.ч.�ПДВ�—

377645,40��рн.

У�провадженні�Шевчен�івсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва�знаходиться�цивільна�справа

№2-78/07�за�позовом�М	жичен�а�П.О.�до�Россовсь�ої�Т.В.,�Петрової�Н.С.,�Петрова�І.В.,�третя

особа�Київсь�е�МУЮ,�про�визнання�до�овор	�недійсним�та�за�з	стрічним�позовом�Россовсь�ої

Т.В.�до�М	жичен�а�П.О.,�треті�особи:�Россовсь�а�О.А.,�М	жичен�о�О.Ф.,�про�припинення�права

на�част�	�	�спільном	�майні.

Роз�ляд� зазначеної� справи� повторно� призначено� на� 05� серпня� 2008� ро�	� о� 10.30� 	

Шевчен�івсь�ом	�районном	�с	ді�м.�Києва,��аб.�№�46.�С	ддя�К	халейшвілі�Ю.Л.�(адреса�с	д	:

м. Київ,�в	л.�Смирнова-Ласточ�іна,�10-б).

С	д�ви�ли�ає�	�с	дове�засідання�я��відповідачів�Петров	�Наталію�Станіславівн	,�Петрова�Івана

Володимировича�та�за�з	стрічним�позовом�відповідача�М	жичен�а�Павла�Оле�сандровича.

Відповідно� до� ч.9� ст.74�ЦПК� У�раїни,� після� оп	блі�	вання� о�олошення� в� пресі� відповідач

вважається�повідомленим�про�час�і�місце�роз�ляд	�справи.�Яв�а�до�с	д	�є�обов’яз�овою.�У�разі

неяв�и�відповідача�справа�б	де�роз�лядатися�за�наявними�до�азами.

Голосіївсь�ий�районний�с�д�м. Киє-

ва� ви�ли�ає� Герасимен�а�Ми�ол	� Івано-

вича,�я�ий�проживає�за�адресою:�м.�Київ,

в	л.�Лятошинсь�о�о,�4-а,� �в.�38,�в�я�ості

відповідача�в�с	дове�засідання�по�справі

за�позовом�Герасимен�о� І.П.�до�Гераси-

мен�а�М.І.�про�визнання�особи�та�ою,�що

втратила�право�на��орист	вання�житловим

приміщенням,� що� відб	деться� 21.08

2008 ро�	� о� 9.40,� в� приміщенні� с	д	� за

адресою:�03127,�м.�Київ,�в	л.�Пол�овни�а

Потєхіна,�б	д.�14-а,��аб.�№�25.

В�разі�йо�о�неяв�и�на�в�азан	�дат	,�с	д

роз�лядатиме�справ	�без�йо�о�	часті.

С	ддя�А.�Нова�.

Київсь�е�місь�е�відділення�Фонд��соціально�о

захист��інвалідів�о�олош�є��он��рс�

на�заміщення�ва�антної�посади�

�оловно�о�спеціаліста��адрово�о�се�тор�.

Вимо�и� до� �андидатів:� повна� вища� освіта� відповідно�о� професійно�о

спрям	вання,�стаж�роботи�за�фахом�на�держ.�сл	жбі�не�менше�2�ро�ів�або�в�інших

сферах�	правління�не�менше�3�ро�ів,��ромадянство�У�раїни,�дос�онале�володіння

	�раїнсь�ою�мовою,�вміння�працювати�на��омп’ютері.

Термін�подачі�до�	ментів�—�30�днів�з�дня�п	блі�ації�о�олошення.

До�	менти�приймаються�за�адресою:�03150,�м.�Київ,�в	л.�Божен�а,�86-�.

Додат�ові� відомості� про� 	мови� проведення� �он�	рс	� можна� одержати� за

телефоном�205-41-65.

Дарниць�ий� районний� с�д�м.� Києва

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

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

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

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

Наталію�Ми�олаївн	,�проживає�в�м.�Києві�по

в	л.�Жилянсь�ій,�83/53,��в.�46�по�цивільній

справі�за�позовною�заявою�Бо�омолова�Ми-

хайла�Петровича�до�Татарч	��Оле�сандри

Іванівни�про�визнання�шлюб	�недійсним�в

с	дове�засідання�на�10.00�14�серпня�2008�ро-

�	�в�зал	�№�157�палац	��	льт	ри�“Дарниця”

по�в	л.�Заслонова,�18�в�м.�Києві.�В�разі�їх�не-

яв�и�в�зазначене�с	дове�засідання�с	д�роз-

�лядатиме�справ	�без�їх�	часті.

С	ддя�К	рен�ов�Є.С.

Кредитна�спіл�а�“Вітязь-інвест”
повідомляє�про�проведення�позачер�ових�за�альних�зборів�членів��редитної

спіл�и, я�і�відб�д�ться�31�серпня�2008�ро���о�10.00�за�адресою:�м.�Київ,

пр-т�Героїв�Сталін�рада, 18�в�а�товій�залі�Центр��на��ово-технічної�творчості

молоді�“Сфера”.

Реєстрація�	часни�ів�за�альних�зборів:�31�серпня�2008�ро�	�з�9.30, за�інчення�реєстрації�о

10.00.

Пропозиції�та�за	важення�до�поряд�	�денно�о�приймаються�правлінням�до�18.00�15�серпня

2008�ро�	�в�письмовій�формі�за�адресою:�04119, м.�Київ, в	л.�Мельни�ова, 83-Д, оф.�208.

Телефон�для�довідо��503-95-14.

Порядо��денний:

1. Затвердження�поряд�	�денно�о�позачер�ових�зборів�членів��редитної�спіл�и.

2. Внесення�змін�до�Стат	т	��редитної�спіл�и.

СПОСТЕРЕЖНА�РАДА�КС�“ВІТЯЗЬ-ІНВЕСТ”

Прош	�від�	�н	тися�свід�ів�ДТП, що�мало

місце�за�адресою:�проспе�т�Перемо�и, 76, за

	частю�мопеда�Хонда�Та�т�та�пішохода�о�19.30

09.07.2008�р.

Конта�тні�телефони:

234-40-22,�8(050)190-71-33,�

8(096)224-20-81,�8(067)907-86-26.

�Посвідчення� лі�відатора

аварії� на� Чорнобильсь�ій

АЕС,��ате�орія�2, серія�А,
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

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

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

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 1937
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Лада ЛУЗІНА, письменниця:
—Це запитання — безпідставна підозра наших жіно
боя зстві. Я я знаю, слов’ян и завжди народж вали

пізно. Мені 36 ро ів, і я ще не маю дітей. Том та по-
дію не вважаю за ероїзм.

Ніна МАТВІЄНКО, народна артист а У раїни:
— Та . Я б ла б цьом д же рада. Я би Бо послав, то

народила б і в 60. Це вели ий подар но від Небес, я ий
треба приймати. Це, маб ть, висо а на орода — наро-
дити та ом віці.

Наталія СУХОЛІТ, мистецтвознавець:
—Я биб ли для цьо о мови, то, певно, народила. Але

це треба мати і фізичн отовність, здоров’я тобто, і мо-

ральн . Це ж не просто — взяла та й народила. У та ом
віці мало хто на це здатний. До то о ж нинішнє молоде
по оління д же інфантильне. У 20 з лиш ом ро ів “дітла-
хи” ще потреб ють бать івсь ої опі и. Тож, народивши
57-60 ро ів, чи всти не мати виховати свою дитин ?

Володимир ЛАНОВИЙ, деп тат Київради
від Бло Ми оли Катеринч а:
— Та , без мовно. Я збираюся дов о жити.

Інна ЦИМБАЛЮК, модель, телевед ча, Міс У ра-
їна-2006:
—Я би б ла пор ч охана людина і дозволяло здо-

ров’я, то чом б ні, народила. А вза алі хотіла б мати
трьох дітей.

×è íàâàæèëèñÿ á âè 
íà äèòèíó â 57?

Òåòÿíà Ïåõíüî ïðèéíÿëà 
ïîëîãè â íàéñòàðøî¿ 
ìàòåð³ ñòîëèö³
Ãîëîâíèé ë³êàð ïîëîãîâîãî áóäèíêó ¹ 2 ðàí³øå âèøèâàëà
Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Тетяна Пехньо — оловний
лі ар Київсь о о поло о-
во о б дин № 2. Нещо-
давно вона прийняла по-
ло и в найстаршої поро-
діллі столиці — 57-річної
жін и. Пацієнт та о о ві-

досвідчена лі ар а
опер вала вперше. Пані
Пехньо аже, що без
своєї оманди меди ів не
впоралася б, та називає
їх сіх справжніми
ероями.

“Óïåðøå â æèòò³ ìåí³ äîâîäè-
ëîñÿ îïåðóâàòè 57-ð³÷íó ìàò³ð.
Îñòàíí³é íàéñòàðø³é ïàö³ºíòö³,
â ÿêî¿ ÿ ïðèéìàëà ïîëîãè, áóëî
51. À íàéìîëîäø³é, äëÿ ïîð³â-
íÿííÿ, — ïðèáëèçíî 13”,— ðîç-
ïîâ³äàº Òåòÿíà Ïåõíüî. Âîíà
ïðàöþº ãîëîâíèì ë³êàðåì Êè¿â-
ñüêîãî ïîëîãîâîãî áóäèíêó ¹ 2.

Òàê³ ïîëîãè äîñâ³ä÷åíèé ìåäèê
ïðèéìàëà íà ïî÷àòêó ì³ñÿöÿ.
Äíÿìè ïîðîä³ëëþ, ÿêà íå õî÷å
ðîçãîëîøóâàòè ñâîãî ³ìåí³, óæå
âèïèñàëè ç ë³êàðí³. Ïîëîãè, çà
ñëîâàìè ë³êàðÿ, ìèíóëè óñï³ø-
íî, õî÷à ïðèðîäíèì øëÿõîì öå
ðîáèòè íå ðèçèêíóëè. Ïàí³ Ïåõ-
íüî çàïåâíÿº, ùî â ö³é ñèòóàö³¿
âîíà á íå âïîðàëàñÿ áåç ñâîº¿
êîìàíäè ë³êàð³â. “ß çàâæäè ìàþ
áóòè ïðèñóòíüîþ íà ñêëàäíèõ
îïåðàö³ÿõ ÿê ãîëîâíèé ë³êàð, àëå
áåç êîìàíäè öå áóëî á íåìîæëè-
âî. Òîìó ââàæàþ ãåðîÿìè âñþ
êîìàíäó, à íå îäíó ëþäèíó”, —
êàæå æ³íêà. Âîíà ïåðåêîíàíà, ùî
àêóøåð ìàº áóòè òàêîæ ïðîôå-
ñ³éíèì õ³ðóðãîì, ùîá ñàìîìó â
ðàç³ ïîòðåáè çðîáèòè òåðì³íîâó
îïåðàö³þ.

Òåòÿíà Ïåõíüî íàðîäèëàñÿ íà
Çàêàðïàòò³. Çàê³í÷èëà Óæãîðîä-
ñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò. À
ïîò³ì äâà ðîêè ïðîõîäèëà êóðñ
ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè ç óäîñêî-

íàëåííÿ ïðîôåñ³éíèõ çíàíü ë³-
êàð³â. Ç 1982 ðîêó ïðîæèâàº ç ÷î-
ëîâ³êîì ó ñòîëèö³, ìàº äîíüêó òà
ñèíà. Ðîçïîâ³äàº, ùî ðàí³øå âè-
øèâàëà, àëå íèí³ ÷åðåç ðîáîòó
ïðîñòî áðàêóº íà öå ÷àñó.

Ñòîëè÷íèé ïîëîãîâèé áóäèíîê
¹ 2 — îäèí ³ç íàéá³ëüøèõ ó ì³ñ-
ò³, çà îñòàíí³õ ï³âðîêó â³í ë³äèðóº
çà ê³ëüê³ñòþ íàðîäæåíèõ. Ùîäî-
áè òàì ïðèéìàþòü â³ä 20 äî 40 ïî-
ëîã³â. Öèôðà ïîñò³éíî çðîñòàº

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ñîíÿ÷íà ïîãîäà. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé,

3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +22...+24°Ñ, âíî÷³ +15...+17°Ñ; íà
óçáåðåææ³ Êðèìó äî +29°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè
+26...+28°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +23...+25°Ñ, âíî÷³ +17...+19°Ñ; ó çà-
õ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +24...+26°Ñ, âíî÷³ +16...+18°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ñîíÿ÷íî. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 3—
6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +22...+24°Ñ, âíî÷³ +15...+17°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

ОВНИ, а торств йте на життєвій сцені, та не за равайтеся. Б дь-
те не “флю ером”, а осподарем слова, спіл йтеся на он ретні те-
ми, ні о о обманюйте. І чіт о розмеж йте поняття “др ” та “ оха-
нець”, нині для вашої д ховної еволюції потрібні справжні др зі й ідей-
ні соратни и. Ш айте їх! ТЕЛЬЦІ, ваша орида поперед . Не заци -
люйтеся на сердечних не араздах, менше бліться вдома, сімейні
лопоти є др орядними. Ліпше зба ач йте фаховий потенціал, т т
маєте стати майстром на всі р и, тоді триво и за майб тнє розвію-
ться, я дим. БЛИЗНЯТА, самодисципліна й ор анізованість нині
для вас оловне. У справах б дьте помір ованими: “сім разів відмі-
ряйте — один відріжте”. На особистом фронті не розпорош йтеся,
а презент йте себе том , хто впис ється в “стандарти” романтич-
но о ідеал . РАКИ, заляжте на дно і постарайтеся робити лише те,
що від вас просять. С млінно тя ніть воза взятих обов’яз ів, тоді ре-
альність вина ород порад є приємними сюрпризами. Не заб дь-
те про подр жню відданість, з радістю посидьте на прив’язі. ЛЕВИ,
позб вайтеся не ативних звичо , ди тат із вашо о бо протипо а-
заний. Віддайте ермо правління омпаньйонам (шлюбним обран-
цям) і не бійтеся — воно б де в надійних р ах, с дно на дно не пі-
де. ДІВИ, від непроханих по ровителів, що з’являться вашом по-
лі, п ття не б де. Ліпше дос оналюйте ділов майстерність, ваше
місце там, де спішно реаліз ється фахове по ли ання. ТЕРЕЗИ,
під иньте дров романтичне ба аття. Ваше серце не може спати, а
повинне битися в нісон із серцем любих. Б ти вірним др ом ви
здатні, а ось чи с ладете іспит долі на пристрасно о оханця?... У
СКОРПІОНІВ день д шевно о преображення. Я що в оханні не та-
ланить, то не біда, ча л йте біля домашньо о во нища, воно пере-
плавить на опичений не атив на добро, адже щастить нині лише
взірцевим сім’янинам. Б ття СТРІЛЬЦІВ під орятиметься осмічно-
м за он : подібне притя є подібне. Уважно спостері айте за ото-
ченням і робіть відповідні виснов и... та зовнішня артина є віддзер-
аленням вашо о вн трішньо о світ . КОЗОРОГИ, я що зм ш вати-
м ть б ти на побі ень ах, це не принизить вашої ідності. Завдя и
мітливості с різь всти нете, зміцните авторитет, заробите рошей,
адже за ч жий рах но вам жити протипо азано. Розплач йтеся вчас-
но до опій и, бор ів вас не повинно б ти. ВОДОЛІЇ, вип щені ро-
мантичні стріли мають вл чити в ціль. Одна ле ою інтриж ою не
від питися, нині потрібно б д вати серйозні стос н и із перспе -
тивою на майб тнє. Принаймні одр женим слід ардинально зміни-
ти взаємини... або розл читися. РИБИ, влашт йте енеральне при-
бирання в оселі, пови идайте старі речі, переставте меблі, обла о-
родьте дизайн на свій сма — причеп ріть сімейне ніздо, тоді й з
д ші зни н ть темні хмари, засяє сонце бла одаті

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

Головний лі ар Київсь о о поло ово о б дин №2 Тетяна Пехньо вважає,
що ожен а шер має б ти професійним хір р ом
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Правління та оле тив холдин ової омпанії
“Київмісь б д” висловлює щире співч ття Генераль-
ном дире тор ТОВ «Солстрой» Оле Володими-
рович Живиць ом з привод тяж ої втрати —
смерті бать а Володимира Ми олайовича.
Пішла з життя світла та доброзичлива, ч йна та

ла ідна, працьовита та м дра людина.
Товариші по роботі та оле и по ратній б дівельній

справі поділяють з вами, Олеже Володимирович ,
с орбот непоправної втрати.

Правління та оле тив холдин ової омпанії
«Київмісь б д» висловлюють щире співч ття
заст пни дире тора АТП-6 Кавіць ом
Петр Петрович з привод тяж ої втрати
— смерті бать а Петра Степановича.
Разом з сіма рідними, близь ими та др -

зями по ійно о б дівельни и «Київмісь б д »
поділяють с орбот непоправної втрати.

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 29 ëèïíÿ


