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Óêðàäåíå òà ïîâåðíóòå 
ùàñòÿ
Ä³òÿì ïîâåðíóëè äåìîíòîâàíèé ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Просто блис авично відреа вала влада на
звернення меш анців б дин по проспе т
Героїв Сталін рада,1. Рі том для їх дітей
облашт вали спортивний майданчи . Місяць
том онстр цію раптом демонт вали. Ро-
бітни и пояснили, що майданчи б в вста-
новлений "помил ово", і онстр цію постав-
лять за іншою адресою. Розчар ванню дітей
та об ренню їх бать ів не б ло меж. Прояс-
нити сит ацію взялась Сл жба допомо и ме-
ра иянам "15-51". Вона "стим лювала" чи-
новни ів поверн ти дітям "в радений" май-
данчи . Перші нові онстр ції же змонт ва-
ли, після фарб вання там знов можна б де
займатися фіз льт рою.

ßêáè òðîõè íàâåñòè ëàä á³ëÿ áóäèíêó ïî ïðîñïåêòó
Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà,1, ìîæíà á ñêàçàòè, ùî éîãî ìåø-

êàíö³ æèâóòü ó çàòèøíîìó, òèõîìó, ïîäàë³ â³ä äîðîãè
ì³ñö³. Òèì íå ìåíø, êëîïîò³â ó íèõ äîñòàòíüî. Òî ñì³ò-
òÿ ç êîíòåéíåð³â ñèïëåòüñÿ ïî ïîäâ³ð’¿, òî ÷åðåç ïðî-
ðèâ êàíàë³çàö³¿ çàëèâàº äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê, àáî ìàøè-
íàìè “çàòèðàþòü” ãàçîíè. Ç óñ³ìà òàêèìè íåãàðàçäàìè
ìåøêàíö³ áóäèíêó âæå çìèðèëèñÿ, áî íà òðàäèö³éí³
çàïèòàííÿ ïðî ïîêðàùåííÿ áëàãîóñòðîþ ïîñò³éíî ÷ó-
þòü ïðî íåñòà÷ó êîøò³â. Îäíàê ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ ó äâî-
ð³ ñòàëàñÿ ïîä³ÿ, ÿêó áðàêîì ãðîøåé íå ïîÿñíèø, õ³áà
áðàêîì ñîâ³ñò³.

Ó 2008-ìó ðîö³ ó äâîð³ áóäèíêó á³ëÿ äèòÿ÷îãî ìàé-
äàí÷èêà îáëàøòóâàëè íîâèé ñïîðòèâíèé. Â³í ñòàâ
ñïðàâæí³ì ïîäàðóíêîì. “Òóò ïîñòàâèëè óñ³ëÿê³ òóðí³-
êè, äðàáèíêè, âèñ³â êàíàò. Îñü òóò ñòîÿâ òåí³ñíèé ñò³ë,
à ïîðó÷ ëàâî÷êè. Ñòîÿëè ñì³òíèö³”, — ðîçïîâ³äàº ìåø-
êàíêà áàãàòîïîâåðõ³âêè Âàëåð³ÿ Õîäîñ. Âïðàâëÿòèñÿ íà
ñïîðòèâíèõ ñíàðÿäàõ çáèðàëèñÿ ä³òè ç óñ³õ íàâêîëèø-
í³õ áóäèíê³â. Îäíàê çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ ¿ì îá³ðâà-
ëè ó êâ³òí³.

“Ï³ä’¿õàëà âàíòàæ³âêà, ³ ÿê³ñü ÷îëîâ³êè ñòàëè ïðîñòî
âèêîð÷îâóâàòè ëàâî÷êè òà òóðí³êè. ß ïèòàëà: ùî âè ðî-
áèòå? Êóäè âè çàáèðàºòå? Í³õòî í³÷îãî íå ïîÿñíþâàâ”,
— ïðèãàäóº ìîëîäà ìàìà Â³êòîð³ÿ Íàçàðåíêî. Çà ê³ëü-
êà ãîäèí â³ä ìàéäàí÷èêà çàëèøèëèñü ëèøå ä³ðêè â àñ-

ôàëüò³. Íå ãàþ÷è ÷àñó, ëþäè çâåðíóëèñÿ äî Ñëóæáè äî-
ïîìîãè ìåðà êèÿíàì “15-51”.

“Ó Îáîëîíñüê³é ÐÄÀ íàì ïîÿñíèëè, ùî çà âêàçàíîþ
àäðåñîþ ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê áóëî îáëàøòîâàíî ïî-
ìèëêîâî. Â³äïîâ³äíî äî ïðîãðàìè “Òâ³é ä³ì, òâîº ïîä-
â³ð’ÿ”, éîãî ìàëè âñòàíîâèòè çà àäðåñîþ Ïðèîçåðíà, 10.
Òóäè ³ ïåðåâåçëè äåìîíòîâàí³ îá’ºêòè”,— ïîÿñíþº
“Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê ì³ñüêîãî call-öåíòðó Íàòàë³ÿ
Äàíüêî. Çà ¿¿ ñëîâàìè, òàê³ ä³¿ çàâäàëè ìîðàëüíèõ òðàâì
ìåøêàíöÿì, à îñîáëèâî ä³òÿì. Àáè çíàéòè âèíóâàòö³â
íåäáàëîñò³, ñòâîðèëè ñë³ä÷ó ãðóïó. Âîäíî÷àñ íà÷àëü-
íèê ÆÅÊó-501 Ñâ³òëàíà Ñîëîãóá ðàçîì ç³ Ñëóæáîþ äî-
ïîìîãè ìåðà êèÿíàì “15-51” çâåðíóëèñÿ äî ðàéîííî¿
âëàäè ç ïðîõàííÿì îáëàøòóâàòè íîâèé ñïîðòèâíèé 
ìàéäàí÷èê.

Ðåàêö³ÿ íå ïðèìóñèëà ñåáå ÷åêàòè. Òóðí³êè òà äðà-
áèíêè ïî÷àëè ìîíòóâàòè óæå ìèíóëèõ âèõ³äíèõ. “Áðè-
ãàäà ïðàöþâàëà óñþ ñóáîòó”, — êàæå Â³êòîð³ÿ Íàçàðåí-
êî. Ïîêè ùå íà íîâèõ êîíñòðóêö³ÿõ çàéìàòèñÿ íå ìîæ-
íà, ¿õ ìàþòü ùå ïîôàðáóâàòè. Ïîáà÷èâøè æóðíàë³ñò³â
íà ìàéäàí÷èêó, ëþäè ïðîñòî ç áàëêîí³â ïî÷àëè ïðîñè-
òè, àáè ¿ì ïîâåðíóëè ùå é òåí³ñíèé ñò³ë òà ëàâî÷êè.
Âèÿâëÿºòüñÿ, ìàéäàí÷èê ñòàâ ¿õ óëþáëåíèì ì³ñöåì â³ä-
ïî÷èíêó
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Малю и мож ть знов спо ійно ратися дворі на Героїв Сталін рада,1 — разом з Call-центром ЖЕК відвоював їхній спортивний майданчи
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Êè¿âðàäà çàéìåòüñÿ 
ðåêëàìîþ

Íà ÷åðãîâîìó çàñ³äàíí³ ó ÷åòâåð Êè¿â-
ðàäà ðîçãëÿíå ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî ïîñè-
ëåííÿ êîíòðîëþ çà ðîçì³ùåííÿì ðåêëàìè
íà ñòîëè÷íèõ äîðîãàõ. Ñåðéîçíî âçÿòèñÿ
çà ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè äåïóòàò³â çìóñè-
ëà âåëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü íåçàêîííèõ á³ã-áîð-
ä³â òà áàíåð³â óçäîâæ äîð³ã ó ì³ñò³. Á³ëü-
ø³ñòü ¿õ ðîçì³ùóþòü íà íàïðóæåíèõ ðîç-
â’ÿçêàõ, á³ëÿ ñâ³òëîôîð³â. Òàê³ êîíñòðóê-
ö³¿ çìåíøóþòü âèäèì³ñòü äîðîæí³õ çíàê³â,
ïåðåøêîäæàþòü âîä³ÿì ïðàâèëüíî îö³íþ-
âàòè äîðîæíþ ñèòóàö³þ, ùî ìîæå ïðè-
çâåñòè äî ÄÒÏ. Êè¿âðàäà ïëàíóº íàâåñòè
ëàä ó ðîçì³ùåíí³ ðåêëàìíèõ êîíñòðóêö³é
òà ïîñèëèòè ïîêàðàííÿ äëÿ ïîðóøíèê³â.
Íàãàäàºìî, ùî â³äíåäàâíà äîðîãîâàðò³ñ-
íèé äåìîíòàæ íåçàêîííî âñòàíîâëåíèõ
á³ã-áîðä³â ó ì³ñò³ çàì³íèëè íàïèñàìè
“Âëàñíèê ðåêëàìîíîñ³ÿ ìàº áîðãè ïåðåä
ì³ñòîì”. Òàêèé ìåòîä ïðàöþº êðàùå, îñ-
ê³ëüêè êèÿíè îäðàçó çíàþòü ïîðóøíèê³â

Íà ïðîñïåêò³ Âîçç’ºäíàííÿ 
áóäóâàòèìóòü òóíåëü

Òèì÷àñîâ³ íåçðó÷íîñò³ ìàòèìóòü âîä³¿,
ùî ¿çäÿòü Äí³ïðîâñüêîþ íàáåðåæíîþ òà
ïðîñïåêòîì Âîçç’ºäíàííÿ. Äî 5 ëèïíÿ êè-
¿âàâòîäîð³âö³ áóäóâàòèìóòü òóíåëü òà ï³ä-
ï³ðí³ ñò³íêè. Òîæ äëÿ ïðî¿çäó áóäå ÷àñò-
êîâî ïåðåêðèòî ïàðíèé á³ê äîðîãè ³ òðî-
òóàðè. Äëÿ ñïîðóäæåííÿ åñòàêàäè âçäîâæ
Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêî¿ ó ñêëàä³ áóä³â-
íèöòâà Ïîä³ëüñüêî-Âîñêðåñåíñüêîãî ìîñ-
òîâîãî ïåðåõîäó òåæ ïåðåäáà÷àºòüñÿ îáìå-
æåííÿ òðàíñïîðòíîãî ðóõó. Çîêðåìà, â á³ê
Ïîøòîâî¿ ïëîù³ àâò³âêè ¿õàòèìóòü îäí³ºþ
ñìóãîþ ïî Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüê³é, à
îá’¿æäæàòèìóòü Âîëîñüêîþ. Ðóõ ó á³ê âó-
ëèö³ Âåðõí³é Âàë îðãàí³çîâàíî äâîìà ñìó-
ãàìè ïî Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüê³é â³ä
Âåðõíüîãî Âàëó äî Áîðèñîãë³áñüêî¿

Ó ìåòðîïîë³òåí³ 
ïîõóë³ãàíèëè 1070 ðàç³â

Êâàðòàëüíó íàðàäó ç áåçïåêè ðóõó òà ïî-
æåæíî¿ áåçïåêè ïðîâåëè ìåòðîïîë³òåí³â-
ö³. ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, ÷åðåç íåäîñòàòíº ô³-
íàíñóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà âêðàé íåçàäî-
â³ëüíèìè º ïîâíîòà ³ â÷àñí³ñòü âèêîíàí-
íÿ ðåìîíò³â òà çàì³íè îáëàäíàííÿ. Ïîã³ð-
øóºòüñÿ ñòàí êîë³é, òóíåë³â, ðóõîìîãî
ñêëàäó, åñêàëàòîð³â, ñèñòåì åíåðãîæèâëåí-
íÿ, çâ’ÿçêó, ñèãíàë³çàö³¿, åëåêòðîìåõàí³÷-
íîãî ãîñïîäàðñòâà. Âîäíî÷àñ íå ìåíøå õó-
ë³ãàíÿòü ïàñàæèðè, çîêðåìà á’þòü ñêëî ó
âàãîíàõ, ¿çäÿòü íà àâòîç÷åï³, à òàêîæ ïðî-
õîäÿòü ó ìåòðîïîë³òåí íàï³äïèòêó. Òàêèõ
âèïàäê³â çàô³êñîâàíî 1070, òîä³ ÿê òîð³ê
ïðîòÿãîì â³äïîâ³äíîãî ïåð³îäó áóëî 770.
Íåçâàæàþ÷è íà íèí³øíþ íåäîóêîìïëåê-
òîâàí³ñòü øòàòó, ìåòðîïîë³òåí³âö³ âèð³øè-
ëè çîñåðåäèòèñü íà ïîòðåá³ ï³äâèùåííÿ
ð³âíÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðàö³âíèê³â. Îñî-
áëèâî öå ñòîñóâàòèìåòüñÿ ôàõ³âö³â, ÿê³
îñîáèñòî äàþòü ãîòîâí³ñòü íà åêñïëóàòà-
ö³þ ðóõîìîãî ñêëàäó, åñêàëàòîð³â òà îá-
ëàäíàííÿ, ùî áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíå ç
áåçïåêîþ ðóõó ïî¿çä³â òà ïåðåâåçåííÿì ïà-
ñàæèð³â

Íåáåçïå÷í³ â³äõîäè 
çíåøêîäÿòü

Åêîëîã³÷íó ñàíàö³þ ïðîâåäóòü ó ïîíàä
ñòà êîðïóñàõ, áóä³âëÿõ òà ñïîðóäàõ, ðîçòà-
øîâàíèõ íà êîëèøíüîìó ïðîììàéäàí÷è-
êó ÂÀÒ “Ðàäèêàë”. ßê ïîâ³äîìèëè ó ÃÓ ç
ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ÊÌÄÀ, íà-
ñàìïåðåä äåìåðêóðèçóþòü êîðïóñè òà ïðè-
ëåãë³ òåðèòîð³¿. Ïîò³ì óòèë³çóþòü îñîáëè-
âî íåáåçïå÷í³ çàëèøêè õ³ì³÷íèõ ïðîäóê-
ò³â â ìàéíîâîìó êîìïëåêñ³. Ï³ñëÿ ñàíàö³¿
íà “Ðàäèêàë³” â³äíîâëÿòü åëåêòðèêó, âîäî-
ã³í, êàíàë³çàö³þ, à òàêîæ â³äðåìîíòóþòü
äîðîãè òà îãîðîæ³. Íàãàäàºìî, ùî äî 1994
ðîêó ï³äïðèºìñòâî âèðîáëÿëî õ³ì³êàòè çà
äîïîìîãîþ òåõíîëîã³é ç âèêîðèñòàííÿì
ðòóò³

Ô³íàë òàëàíò³â
Â³ä³áðàíî ïåðåìîæö³â êîíêóðñó “Ç³ðêè äàðóþòü íàä³þ”

Ó÷îðà â³äáóâñÿ ô³íàë êîíêóðñó “Ç³ðêè
äàðóþòü íàä³þ”. Ç ³í³ö³àòèâè ãðîìàäñüêî-
ãî îá’ºäíàííÿ “Äîáðîáóò òà ºäí³ñòü” êîí-
êóðñ óæå òðåò³é ì³ñÿöü ïðîâîäèëè ñåðåä
âèõîâàíö³â 20 øê³ë-³íòåðíàò³â Êèºâà.
Ó÷àñíèêàìè ñòàëè á³ëüøå ÿê ñîòíÿ îáäà-
ðîâàíèõ ä³òåé ç³ ñïåö³àë³çîâàíèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â. Íà ó÷îðàøíüîìó ô³íàë³ â³-
ä³áðàëè äåñÿòåðî íàéêðàùèõ ó íîì³íàö³-

ÿõ “Êðàùà ï³ñíÿ”, “Êðàùèé òàíåöü”,
“Êðàùèé â³ðø” òà ³íøèõ. Ïðåäñòàâèëè
ä³òè òàêîæ ñâî¿ ìàëþíêè òà âèðîáè ç ð³ç-
íèõ ìàòåð³àë³â, çðîáëåí³ âëàñíîðó÷. Ó÷î-
ðà ¿õ âèñòàâèëè â îäí³é ³ç çàë äîïîì³æ-
íî¿ øêîëè-³íòåðíàòó ¹ 16, ùî ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó ðàéîí³. Âëàñíå, òàì ³ â³äáó-
âàâñÿ ô³íàë. Ó çàõîä³ âçÿâ ó÷àñòü ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãî-

ëóá÷åíêî, ÿêèé º ïî÷åñíèì ïðåçèäåíòîì
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ “Äîáðîáóò òà ºä-
í³ñòü”. “Ö³ ä³òè íàäçâè÷àéíî òàëàíîâèò³!
Íàøà ìåòà — íå ëèøå â òîìó, àáè âîíè
ñàì³ á³ëüøå ïîâ³ðèëè â ñåáå, à, øâèäøå,
â òîìó, àáè â ¿õí³ ñèëè, òàëàíò, ïðàãíåí-
íÿ äîñÿãàòè ðåçóëüòàò³â ïîâ³ðèëî ñóñï³ëü-
ñòâî. ² ùîá âîíî ã³äíî ¿õ îö³íèëî”,— ñêà-
çàâ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. Îö³íèòè çóñèë-
ëÿ ä³òåé êèÿíè ìàòèìóòü íàãîäó âæå ö³º¿
ñóáîòè. Íàãàäàºìî, 23 òðàâíÿ â Êèºâ³ â³ä-
áóäåòüñÿ óðî÷èñòà ÷àñòèíà êîíêóðñó “Ç³ð-
êè äàðóþòü íàä³þ”. Ñïî÷àòêó äîñÿãíåí-
íÿ ïîêàæóòü äåñÿòü íàéòàëàíîâèò³øèõ ä³-
òåé, ï³ñëÿ öüîãî íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíî-
ñò³ â³äáóäåòüñÿ êîíöåðò çà ó÷àñòþ ç³ðîê
óêðà¿íñüêîãî øîó-á³çíåñó. Àêö³ÿ ðîçïî÷-
íåòüñÿ î 13-é ãîäèí³, à âå÷³ðíÿ ÷àñòè-
íà — o 19-é

Ñàì³, àëå íå ñàìîòí³
Çà òóðáîòó ïðî ä³òåé ìîëîä³ áàòüêè îòðèìàëè ïî 2000 ãðèâåíü

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Молодим бать ам та матерям,
я і самот ж и вихов ють дітей,
вр чили премії Київсь о о місь-
о о олови розмірі 2000 ри-
вень. Урочисте дійство відб ло-
ся с бот на центральній пло-
щі міста рам ах свят вання
Міжнародно о дня сім’ї. Вітання
від столичної влади та подар н-
и отримала 31 родина.

Âèõîâàííÿ äèòèíè — íåëåãêà ñïðàâà,
òèì ïà÷å, êîëè ç ïåâíèõ ïðè÷èí ÷îëîâ³-
êîâ³ ÷è æ³íö³ öå äîâîäèòüñÿ ðîáèòè ñà-
ìîòóæêè. Òîìó ñòîëè÷íà âëàäà âèð³øèëà
ï³äòðèìàòè îäèíîêèõ ìîëîäèõ áàòüê³â.

Óæå äðóãèé ð³ê ïîñï³ëü äî Äíÿ ñ³ì’¿ ¿õ íà-
ãîðîäæóþòü ïðåì³ºþ ì³ñüêîãî ãîëîâè.
Äîáðó òðàäèö³þ çàïî÷àòêóâàëî ÃÓ ó ñïðà-
âàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó òîð³ê. Öüîãî-
ð³÷íà êðèçà íå âïëèíóëà íà âèêîíàííÿ
äàíî¿ ïðîãðàìè.

“Ïðè ñêðóòíîìó ô³íàíñîâîìó ñòàíîâè-
ù³ ìè â ïåðøó ÷åðãó íàìàãàòèìåìîñÿ
ïðîäîâæóâàòè âò³ëåííÿ â æèòòÿ òàêèõ õî-
ðîøèõ ñîö³àëüíèõ ïðîåêò³â, ÿê ï³äòðèì-
êà îäèíîêèõ áàòüê³â òà ìàòåð³â”,— íàãî-
ëîñèâ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ Ñåðã³é Áå-
ðåçåíêî.

Ñëîâà íå áóëè ïóñòèìè. Ó ñóáîòó ïî
2000 ãðèâåíü îòðèìàëè 18 îäèíîêèõ ìî-
ëîäèõ áàòüê³â òà ìàòåð³â. Âèçíà÷àëà ïðå-
ì³àíò³â ì³ñüêà êîìïëåêñíà êîì³ñ³ÿ ï³ñëÿ
îáãîâîðåííÿ ïîäàíèõ áàòüêàìè ìàòåð³-
àë³â. Ïðè öüîìó ÷ëåíè êîì³ñ³¿ ïåðø çà âñå
çâåðòàëè óâàãó íà òóðáîòó ïðî äèòèíó.
Âðàõîâóâàëè òàêîæ óñï³øí³ñòü äèòèíè â

íàâ÷àíí³, à áàòüêà ÷è ìàòåð³ — â ñóñï³ëü-
íîìó æèòò³. “Äëÿ íàñ äóæå âàæëèâî ï³ä-
òðèìóâàòè òà ïðèä³ëÿòè á³ëüøå óâàãè íå-
ïîâíèì ñ³ì’ÿì, äå äèòèíó âèõîâóº îäèí
áàòüêî àáî îäíà ìàòè”,— çàçíà÷èâ ïàí
Áåðåçåíêî.

Óðî÷èñòî âðó÷èëè ïðåì³¿ íà ìàéäàí³
Íåçàëåæíîñò³ ó ðàìêàõ ñâÿòêóâàííÿ Ì³æ-
íàðîäíîãî äíÿ ñ³ì’¿. Âîäíî÷àñ â³òàííÿ
â³ä ñòîëè÷íî¿ âëàäè òà ïîäàðóíêè îòðè-
ìàëè 15 ðîäèí ïåðåìîæö³â êîíêóðñó
“Ñ³ì’ÿ ðîêó — 2008”. Ç ö³º¿ íàãîäè íà
öåíòðàëüí³é ïëîù³ ñòîëèö³ îðãàí³çóâàëè
ìóçè÷íî-ñïîðòèâíó àêö³þ “Çäîðîâà ñ³ì-
’ÿ — çäîðîâà äåðæàâà”. Ï³ä ÷àñ ¿¿ ïðîâå-
äåííÿ áóëè â³äêðèò³ äèòÿ÷³, ñïîðòèâí³,
âèñòàâêîâ³ òà ³íôîðìàö³éí³ ìàéäàí÷èêè,
äèòÿ÷³ àòðàêö³îíè, áàòóòè. Êèÿí òà ãîñ-
òåé ì³ñòà ðîçâàæàëè êëîóíè. Êîíöåðòíó
ïðîãðàìó ïîäàðóâàëè ç³ðêè óêðà¿íñüêî¿
åñòðàäè

Перший заст пни олови КМДА Анатолій Гол бчен о привітав найталановитіших дітей-переможців он рс “Зір и дар ють надію”

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора в ш олі-інтернаті № 16, що Святошині, відб вся фінал он-
рс "Зір и дар ють надію". Серед вихованців 20 спеціалізованих

навчальних за ладів Києва для дітей-інвалідів відібрали десятеро
найталановитіших. Поч ти пісні та вірші, а та ож побачити р чні
роботи юних обдар вань ияни змож ть цієї с боти на майдані Не-
залежності.
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1. «ПІСНЯ ПРО РУШНИК» (исп. Леонид Черновецкий)
2. «ДЫШИ» (исп. Леонид Черновецкий)
3. «ПРИДИ КО МНЕ» (исп. Стас Михайлов)
4. «ГУБЫ ТВОИ АЛЫЕ» (исп. Таисия Повалий)
5. «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СЛЕЗ» (исп. Александр Серов)
6. «КАЖДЫЙ ДЕНЬ С ТОБОЙ» (исп. Кристина Орбакайте)
7. «ПАЛЬМА ДЕ МАЙОРКА» (исп. Михаил Шафутинский)
8. «СВЕЧА» (исп. Стас Михайлов)
9. «Я ЭТО ТЫ» (исп. Мурат Насыров)
10. «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ РОМАН»

(исп. Ирина Аллегрова и Игорь Крутой)
11. «МЫ ВМЕСТЕ» (исп. Валерия)
12. «ПАРУС» (исп. Григорий Лепс)
13. «ВЫ ЛЕТИТЕ, ГОЛУБУШКИ!» (исп. Петлюра)
14. «БЫВШИЙ» (исп. Таисия Повалий)
15. «ТЕМНЫЕ ГЛАЗА» (исп. Стас Михайлов)

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

За десять днів столиця відзнача-
тиме День Києва. Попри е оно-
мічні тр днощі, ор анізатори обі-
цяють иянам ці ав і захоплю-
юч про рам . Найбільше заходів
відб деться на майдані Незалеж-
ності, в лиці Хрещати , Співочо-
м полі Печерсь о о ландшафт-
но о пар . Вперше в столиці
провед ть Від ритий чемпіонат
міста Києва з с часних танців на
бо місь о о олови. О рім цьо-
о, перед лядачами вист плять
р пи "Др а рі а", "7 небо", "Га-
рячий шо олад", д ет "Барсело-
на". Завершиться свят вання
традиційним феєрвер ом.

Òðàäèö³éíî îñòàííüî¿ ñóáîòè ³ íåä³ë³
òðàâíÿ ñòîëèöÿ â³äçíà÷àº ñâ³é Äåíü. Ïëàí
çàõîä³â íà íèí³øíº ñâÿòî íåùîäàâíî çà-
òâåðäèëè ó ÊÌÄÀ. Ïîïðè åêîíîì³÷í³
òðóäíîù³, ïðîãðàìà ïðàêòè÷íî íå â³äð³ç-
íÿòèìåòüñÿ â³ä ïîïåðåäíüî¿. Íàâïàêè, îð-
ãàí³çàòîðè îá³öÿþòü äåùî íîâåíüêå.

ßê ðîçïîâ³ëà "Õðåùàòèêó" íà÷àëüíèê
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ
Ñâ³òëàíà Çîð³íà, ðîçïî÷íóòüñÿ çàõîäè 
29 òðàâíÿ â Êîëîíí³é çàë³ ìåð³¿. "Öüîãî
äíÿ âèäàòíèì ä³ÿ÷àì êóëüòóðè ³ ìèñòåö-
òâà ñòîëèö³ óðî÷èñòî âðó÷àòü â³äçíàêè Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè,— çàçíà÷èëà âî-
íà.— Îêð³ì öüîãî, êðàùèõ ³ç êðàùèõ ìèò-
ö³â â³äçíà÷àòü ïðåì³ºþ "Êè¿â", ÿêà, äî ñëî-

âà, º äðóãîþ çà ðîçì³ðîì â Óêðà¿í³ ï³ñëÿ
Íàö³îíàëüíî¿ ïðåì³¿ ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åí-
êà. Àäæå ðîçì³ð ãðîøîâî¿ âèíàãîðîäè íè-
í³øíüîãî ðîêó çá³ëüøåíî".

Îñíîâí³ ì³ñüê³ çàõîäè òðàäèö³éíî â³äáó-
äóòüñÿ íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³, Õðåùà-
òèêó, Ñï³âî÷îìó ïîë³ Ïå÷åðñüêîãî ëàí-
äøàôòíîãî ïàðêó. Äëÿ øàíóâàëüíèê³â õî-
ðåîãðàô³÷íîãî ìèñòåöòâà âïåðøå ïðîâå-
äóòü Â³äêðèòèé ÷åìï³îíàò ì³ñòà Êèºâà ç ñó-
÷àñíèõ òàíö³â "Íà êóáîê Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ãîëîâè". Ïî÷åñíèé òðîôåé âèáîðþ-
âàòèìóòü ïîíàä 500 ó÷àñíèê³â òà 40 òàí-
öþâàëüíèõ êîëåêòèâ³â ³ç óñ³º¿ Óêðà¿íè. Äî
æóð³ çìàãàíü âõîäÿòü â³äîì³ õîðåîãðàôè ³
òàíöþðèñòè: Ãðèãîð³é ×àïê³ñ, Âëàä ßìà,
Àëëà Ðóá³íà, Ðàäó Ïîêë³òàðó.

Ñâÿòîì ãðàö³¿ òà òàëàíòó íà ìàéäàí³ Íå-
çàëåæíîñò³ ñòàíå øîó-ïðîãðàìà "Êíÿãèíÿ
Êè¿âñüêà-2009" çà ó÷àñòþ ñòóäåíòîê âèùèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñòîëèö³. Ïåðåìîæöÿì
êîíêóðñó âðó÷àòü íàãîðîäè â³ä ÊÌÄÀ.

Âðàõîâóþ÷è ïåðåâàæíî ìîëîä³æíó àóäè-
òîð³þ íà ñâÿò³, ïàðàëåëüíî ç ôîëüêëîðíè-
ìè êîëåêòèâàìè òà ìàéñòðàìè ìèñòåöòâ çà-
ïëàíîâàíî âèñòóïè ìîëîä³æíèõ ãðóï Óêðà-
¿íè, çîêðåìà, "Äðóãî¿ ð³êè", "7 íåáà", "Áëîí-
ä³", "Ì³êñ Ñò³éë", "Ãàðÿ÷îãî øîêîëàäó", äó-
åòó "Áàðñåëîíà", "Milos". Íà ñöåí³ Ìàéäà-
íó ç’ÿâëÿòüñÿ é çàñëóæåí³ àðòèñòè Óêðà¿íè
Àíæåë³êà Ðóäíèöüêà òà Ïåòðî ×îðíèé.

À Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ô³çè÷íî¿ êóëü-
òóðè ³ ñïîðòó çàïëàíóâàëî Ì³æíàðîäíèé
ì³ñüêèé òóðí³ð ³ç âîëåéáîëó ñåðåä âåòåðà-
í³â, çìàãàííÿ ç âåëîñïîðòó, áëàãîä³éíèé
ïðîá³ã "Ï³ä êàøòàíàìè", â³äêðèòèé òóðí³ð
³ç ê³êáîêñèíãó òà ÷åìï³îíàò ì³ñòà ç ðîëåð-
ìàðàôîíó. Çàâåðøèòüñÿ ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ
Êèºâà ðîçê³øíèì ôåºðâåðêîì íà ìàéäàí³
Íåçàëåæíîñò³

Äåíü Êèºâà â³äçíà÷àòü ìàñøòàáí³øå,
í³æ òîð³ê

Â³ä ìóçèêè 
äî ê³êáîêñèíãó

Ñâ³òëàíà ÇÎÐ²ÍÀ: “Ìè íàìàãàºìîñÿ çðîáèòè âñå,
ùîá ìóçå¿ ìîãëè çàðîáëÿòè äîäàòêîâ³
êîøòè”
Міжнародний день м зеїв
відзначили в понеділо
Київсь ій а адемічній
майстерні театрально о
мистецтва "С зір'я". Свя-
то для фахівців цієї спра-
ви подар вала місь а
влада. Начальни ГУ ль-
т ри і мистецтв КМДА
Світлана Зоріна подя ва-
ла м зейни ам за віддан
працю та розповіла "Хре-
щати ", я захищатим ть
м зеї від бан р тства в
період ризи.

— Ïàí³ Ñâ³òëàíî, êðèçà á'º ïî
âñ³õ ñôåðàõ. Êóëüòóðà, ìàáóòü, îä-
íà ³ç íàéïåðøèõ ó öüîìó ñïèñêó?

— Ñïðàâä³, ñèòóàö³ÿ íå äóæå
îïòèì³ñòè÷íà — áðàêóº êîøò³â.
Öå ïðîáëåìà íå ò³ëüêè Êèºâà, à
é ³íøèõ ì³ñò Óêðà¿íè òà ªâðîïè.
Ñòîëèöÿ â äîâîë³ ïðèéíÿòíîìó
ñòàíîâèù³. Õî÷ó íàãàäàòè: ïîïðè
âñ³ òðóäíîù³, ó áåðåçí³ ìè â³ä-
êðèëè íîâèé ìóçåé — Øîëîì-
Àëåéõåìà. Çðîçóì³ëî, ùî òó çíà÷-
íó ê³ëüê³ñòü íåãàðàçä³â, ÿê³ º íè-
í³ â ìóçåéí³é ãàëóç³, êóëüòóðí³é
ñôåð³, íå òàê â÷àñíî ìîæíà áóäå
ïîäîëàòè, ÿê ³íø³. Òîìó ïðàêòè÷-
íî âñþ ñâîþ ïðîãðàìó ç ìóçåé-
íî¿ ñïðàâè ìè ñôîðìóâàëè òàêèì
÷èíîì, ùîá çàëèøèëèñÿ íåóø-
êîäæåíèìè íàäáàííÿ áàãàòüîõ

ïîêîë³íü. Ãîëîâíå íèí³ — öå îõî-
ðîíà ìóçå¿â, çáåðåæåííÿ ö³ííîñ-
òåé, ïðîâåäåííÿ âèñòàâîê, ÿê³ äà-
äóòü äîäàòêîâ³ êîøòè çá³ðíÿì.

— ßê çàëó÷àòèìåòå äîäàòêîâèé
êàï³òàë?

— Öüîãîð³÷ çà ðàõóíîê ñïîí-
ñîðñüêèõ êîøò³â ìè âèïóñòèëè
÷óäîâèé êàòàëîã Ìóçåþ ðîñ³é-
ñüêîãî ìèñòåöòâà, ÿêèé àáñîëþò-
íî í³÷èì íå ïîñòóïàºòüñÿ, ñêà-
æ³ìî, ëîíäîíñüêèì ÷è ìàäðèä-

ñüêèì. Íåâäîâç³ â³í íàä³éäå ó
ïðîäàæ. Êîøòóâàòèìå äîðîãî,
ïðèáëèçíî 700 ãðèâåíü, àëå, äó-
ìàþ, ùî êîëåêö³îíåðè òà ôàõ³â-
ö³ êóïóâàòèìóòü. Âèäàííÿ äâîìà
ìîâàìè — óêðà¿íñüêîþ ³ àíãë³é-
ñüêîþ. Ó íàñ òàêà ïîçèö³ÿ — íå
çàáîðîíÿòè ³í³ö³àòèâ ìóçåéíèê³â,
çâ³ñíî, ÿêùî âîíè íå ñóïåðå÷àòü
Áþäæåòíîìó êîäåêñó. Õî÷åòüñÿ,
ùîá ãàðìîí³ÿ, ÿêà ñêëàëàñÿ ì³æ
óïðàâë³ííÿì ³ ìóçåÿìè, çàëèøè-
ëàñü çàâæäè.

— ×è íå çáèðàºòåñÿ ï³äâèùóâà-
òè ö³íè íà êâèòêè ó çâ'ÿçêó ç³
ñêðóòíèì ô³íàíñîâèì ñòàíîâèùåì?

— Ìè äîâãî äèñêóòóâàëè íà öþ
òåìó, íàâ³òü çáèðàëè ðàäó ìóçå¿â.
² ä³éøëè çãîäè, ùî êâèòîê ìàº
êîøòóâàòè äîðîæ÷å. Àäæå öå
äàñòü ñóòòºâ³ íàäõîäæåííÿ. À îñü
äëÿ ä³òåé ³ ïåíñ³îíåð³â êâèòêè çà-
ëèøèëèñÿ íåäîðîãèìè. Ì³ñüêà
âëàäà ðîáèòü óñå, ùîá íà ñüîãî-
äí³ çáåðåãòè ìóçå¿, ìèñòåöüê³
ôîíäè ³ ê³ëüê³ñòü â³äâ³äóâà÷³â.

— Íåùîäàâíî äåïóòàòè Êè¿âðà-
äè ðîçãëÿäàëè ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî
áåçïëàòíå â³äâ³äóâàííÿ ìóçå¿â äëÿ
ñòóäåíò³â òà øêîëÿð³â?

— Íà ñüîãîäí³ öå ïèòàííÿ ùå
íà ñòàä³¿ ðîçâèòêó. Àëå ÿêùî ãî-
âîðèòè ïðî øêîëÿð³â, òî ïëàòà äëÿ
òàêèõ åêñêóðñ³éíèõ ãðóï º ñèìâî-
ë³÷íîþ. Äëÿ ä³òåé øê³ëüíîãî â³êó
êâèòêè äî ìóçå¿â ö³ëêîì äîñòóïí³.

— Òîð³ê äâà ìóí³öèïàëüíèõ ìó-
çå¿ — "Êè¿âñüêà ôîðòåöÿ" òà Ìó-
çåé ²âàíà Ãîí÷àðà — ä³ñòàëè ñòà-
òóñ íàö³îíàëüíîãî çàêëàäó. Öå äàº
¿ì ÿê³ñü ïåðåâàãè?

— Ãîëîâíà ö³íí³ñòü öüîãî ñòà-
òóñó — â³í íàäàºòüñÿ óêàçîì Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè. Öå ïîêàçóº ð³-
âåíü òîãî ÷è ³íøîãî ìóçåþ â çà-
ãàëüí³é êóëüòóð³ äåðæàâè. Ïðîòå,
íà æàëü, ñòàòóñ íå ðîçâ'ÿçóº ïðîá-
ëåì. Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî öå âå-
ëèêèé ïëþñ ñòîëè÷íîìó óïðàâ-
ë³ííþ êóëüòóðè, àäæå ìóçå¿ ïî-
òð³áíî áóëî îáëàøòóâàòè, ùîá
âîíè ìàëè òàêèé ñòàòóñ.

— ×è ïëàíóºòå öüîãîð³÷ ïðîâî-
äèòè àêö³þ "Í³÷ ó ìóçå¿" ³ ÷è â³ä-
ð³çíÿòèìåòüñÿ âîíà â³ä òîð³øíüî¿?

— Òàê, ïëàíóºìî. Àëå ùå íå
ìîæó òî÷íî ñêàçàòè, êîëè àêö³ÿ
â³äáóäåòüñÿ. Ñóòòºâèõ â³äì³ííîñ-
òåé íå áóäå. Ïëàíóºìî, ùî äî àê-
ö³¿ ïðèºäíàºòüñÿ á³ëüøå ìóçå¿â

Розмовляла Тетяна КОТИК,
"Хрещати "
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Ïðîùàâàé, ìîðàòîð³þ
Íàöáàíê äîçâîëèâ áàíêàì ïîâåðòàòè çàîùàäæåííÿ âêëàäíèêàì
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Національний бан с ас вав мо-
раторій на зняття депозитів. Ра-
ніше, з ідно з даними НБУ, відті
оштів із бан ів почав повільню-
ватися. А редит МВФ та моне-
тарна політи а Центробан зни-
зило тис и на бан івсь ий се -
тор. Останній починає потрох
о овт ватися від ризи лі відно-
сті, що йо о охопила. Одна , по-
при рішення НБУ, бан и не по-
спішатим ть віддавати депозитні
ошти в ладни ам. Утім, на д м-
е спертів, існ є чимало за он-

них механізмів повернення ош-
тів, я що термін депозит за ін-
чився, а бан не сплач є ошти і
відсот и.

Нацбан став на захист
в ладни ів

Ç ìîìåíòó óõâàëè Íàöáàíêîì ïîñòàíî-
âè ¹ 319, ùî çàáîðîíÿëà äîñòðîêîâå ðî-
ç³ðâàííÿ äåïîçèòíèõ äîãîâîð³â, ïðîéøëî
âæå ìàéæå ø³ñòü ì³ñÿö³â. Îäíàê ó ñóñï³ëü-
ñòâ³ ñòîñîâíî öüîãî òàê ³ íå áóëî äîñÿãíó-
òî æîäíîãî êîìïðîì³ñó: ç îäíîãî áîêó òà-
êå ð³øåííÿ, çà ñëîâàìè þðèñò³â, º íåëåã³-
òèìíèì, à ç ³íøîãî — çàâäÿêè ö³é "çà÷³ï-
ö³" áàíêè ìîæóòü íå âèäàâàòè ãðîø³ âêëàä-
íèêàì ó ðàç³ äîñòðîêîâîãî ðîç³ðâàííÿ äå-
ïîçèòíèõ óãîä.

Íàãàäàºìî, ùî ìîðàòîð³é áóëî çàïðîâà-
äæåíî ïîñòàíîâîþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó
¹ 319 â³ä 13 æîâòíÿ 2008 ðîêó. Ó ãðóäí³
2008 öåé äîêóìåíò ñêàñóâàëè ïîñòàíîâîþ
¹ 413, çà ÿêîþ áàíêè íàòîì³ñòü çîáîâ’ÿ-
çàëè çàáåçïå÷èòè ïîçèòèâíó äèíàì³êó
çðîñòàííÿ äåïîçèò³â ç ìåòîþ íåäîïóùåí-
íÿ äîñòðîêîâîãî ïîâåðíåííÿ êîøò³â, ðîç-
ì³ùåíèõ âêëàäíèêàìè (ïóíêò ¹ 2). Òîá-
òî, íå â³ääàâàòè äîñòðîêîâî äåïîçèòè ðà-
äèâ ñàì Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. Àæ
òóò — ñêàñóâàííÿ. ßê ïîâ³äîìèëî ìèíó-
ëî¿ ï’ÿòíèö³ àãåíòñòâî ²íòåðôàêñ-Óêðà¿íà,
ìîðàòîð³é çíÿòî ïîñòàíîâîþ ÍÁÓ â³ä 12

òðàâíÿ 2009 ðîêó ¹ 282, ÿêà íàáóâàº ÷èí-
íîñò³ ç äíÿ ¿¿ ï³äïèñàííÿ.

Âîäíî÷àñ êðèçà ë³êâ³äíîñò³ â áàíê³âñüêî-
ìó ñåêòîð³ ùå îñòàòî÷íî íå âè÷åðïàëà ñå-
áå. Âæå ó 13 áàíêàõ ââåäåíî òèì÷àñîâ³ àä-
ì³í³ñòðàö³¿. Áàíêàì íå âèñòà÷àº êîøò³â, ³
âîíè ï³äâèùóþòü äåïîçèòí³ ñòàâêè, àáè
çàëó÷èòè íîâèõ êë³ºíò³â. Òîìó ïðîáëåìà ç
âêëàäàìè òðèâàòèìå é íàäàë³.

Âêëàäíèêàì ðîçðàõîâóâàòè íà Ôîíä ãà-
ðàíòóâàííÿ âêëàä³â íå äîâîäèòüñÿ — íà-
ðàç³ àêòèâè Ôîíäó òðîõè á³ëüø³, í³æ 3
ìëðä ãðí, à ïîíàä 25 ìëðä ãðí âêëàäíè-
ê³â "îñ³ëî" â òðüîõ íàéá³ëüøèõ ïðîáëåì-
íèõ áàíêàõ — "Íàäðà", "Ïðîì³íâåñòáàíê"
òà "Óêðïðîìáàíê" (çàãàëîì æå, íà äóìêó
àíàë³òèê³â, ó ïðîáëåìíèõ áàíêàõ ïåðåáó-
âàº ïðèáëèçíî 15 % óñ³õ äåïîçèò³â óêðà-
¿íö³â).

Òîìó â ñèòóàö³¿, ùî ñêëàëàñÿ, âêëàäíè-
êè ìîæóòü ðîçðàõîâóâàòè ò³ëüêè íà ñåáå òà
íà ñâî¿ ñèëè. Ïðè÷îìó, ÿê âèÿâèëîñÿ, º
øëÿõè (³ ö³ëêîì ëåãàëüí³), àáè ïîâåðíóòè
äîñòðîêîâî äåïîçèòí³ êîøòè, ùî "çàñòðÿã-
ëè" â áàíêàõ. Ãîëîâíå, êàæóòü þðèñòè, íå
áóòè ïàñèâíèìè, àäæå çà íàéã³ðøîãî ðîç-
âèòêó ïîä³é ìîæíà ³ çîâñ³ì çàëèøèòèñÿ
áåç çàîùàäæåíü.

Головне правило —
не б ти пасивним!

Þðèñòè ì³ñüêèõ þðèäè÷íèõ ô³ðì ðà-
äÿòü âêëàäíèêàì çàñòîñîâóâàòè ùîäî áàí-
ê³â çàêîííèé ìåõàí³çì ñòÿãíåííÿ äåïîçèò-
íèõ êîøò³â — ïîäàííÿ ñóäîâîãî ïîçîâó.
Ïðè÷îìó, ÿêùî âêëàäíèê ñàìîòóæêè öå
ðîáèòèìå, â³í çìîæå çàîùàäèòè ïðèáëèç-
íî 5 % â³ä ñóìè äåïîçèòó, ÿêó, ÿê ïðàâè-
ëî, áåðóòü çà ïîñëóãè ïîñåðåäíèêè. Øàí-
ñ³â íà ïîçèòèâíå âèð³øåííÿ ñóäîâî¿ òÿãà-
íèíïè ñò³ëüêè æ, ÿêáè âêëàäíèê çâåðòàâ-
ñÿ ïî äîïîìîãó òàêèõ ïîñåðåäíèê³â. Þðèñ-
òè âïåâíåí³, ùî âèãðàòè ñïðàâó ïîñèëüíî
êîæíîìó ïåðåñ³÷íîìó âêëàäíèêó.

Äëÿ öüîãî éîìó ïîòð³áíî áóäå ëèøå 34
ãðí (³íôîðìàö³éíî-òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ
ïðîöåñó â ñóä³) òà ùå 2—3 ì³ñÿö³ ñóäîâî¿
òÿãàíèíè. Îñòàííüî¿, çà ñëîâàìè þðèñò³â,
ìîæíà óíèêíóòè, ÿêùî êë³ºíò äîìîâëÿòü-
ñÿ ç áàíêîì ðîçëó÷èòèñÿ "ïî-ëþáîâíî".

ßêùî æ âêëàäíèêè õî÷óòü çàáðàòè ñâî¿
êîøòè ç áàíê³â áóäü-ÿêîþ ö³íîþ, íà ðèí-
êó íàðàç³ º ÷èìàëî áðîêåð³â. Îäíàê á³ëü-
ø³ñòü ³ç íèõ íå â³çüìóòüñÿ çà ñïðàâó, ÿê-
ùî ðîçì³ð äåïîçèòó ìåíøèé çà 40 òèñÿ÷

äîëàð³â. Ì³í³ìàëüíà êîì³ñ³ÿ ïðè öüîìó
ñòàíîâèòèìå â³ä 5 % (òîáòî â³ä 2 òèñÿ÷ äî-
ëàð³â). Áðîêåðè áåðóòüñÿ íàâ³òü çà "áåçíà-
ä³éí³" äåïîçèòè â áàíêàõ, ùî ïåðåáóâàþòü
íà ìåæ³ áàíêðóòñòâà. ßê íàãîëîøóþòü
ïðåäñòàâíèêè þðèäè÷íèõ êîìïàí³é, âæå
ï³ä ÷àñ äðóãîãî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó îêðåìî¿
"äåïîçèòíî¿" ñïðàâè áàíê³âñüê³ þðèñòè âè-
çíàþòü ïðàâî âêëàäíèê³â íà ãðîø³ òà ïî-
ãîäæóþòüñÿ âèïëà÷óâàòè éîìó çàîùàäæåí-
íÿ â íàéêîðîòøèé òåðì³í.

Ó ðàç³, ÿêùî áàíê ìàº â³ä÷óòí³ ïðîáëå-
ìè, ìàêñèìàëüíà êîì³ñ³ÿ "äåïîçèòíèõ áðî-
êåð³â" ìîæå ñÿãàòè ³ 20 % â³ä ñóìè âêëàäó.
Îäíàê ïðè öüîìó âîíè ãàðàíòóþòü ïîçè-
òèâíå âèð³øåííÿ ñïðàâè, çà ÿêó áåðóòüñÿ.

Реальні ро и
для в ладни ів

Ó ðàç³, ÿêùî òèì÷àñîâó àäì³í³ñòðàö³þ
íå ââåäåíî â áàíê, à â³í óõèëÿºòüñÿ â³ä
ñïëàòè êîøò³â çà äåïîçèòîì, âêëàäíèê ïî-
âèíåí, ïî-ïåðøå, ïîäàòè ïèñüìîâó ñêàð-
ãó íà ³ì'ÿ êåð³âíèêà áàíêó (ëèñò ç ïîâ³äîì-
ëåííÿì).

ßêùî ïðîòÿãîì 30 äí³â â³ä áàíêó íåìàº
í³ÿêî¿ â³äïîâ³ä³ àáî â³äìîâëåíî â ïèñüìî-
âîìó ïîâ³äîìëåíí³, ïîòð³áíî çàëó÷àòè þðèñ-
òà òà ïîäàâàòè ñóäîâèé ïîçîâ ³ç îäíî÷àñíèì
ïðîõàííÿì ïðî òå, ùîá íàêëàëè àðåøò íà
ñóìó âíåñêó. Êð³ì òîãî, äî ö³º¿ ñóìè ìîæ-
íà äîäàòè é ñóìó ìîðàëüíî¿ øêîäè.

ßêùî æ ó áàíê áóëî ââåäåíî òèì÷àñîâó
àäì³í³ñòðàö³þ ðàçîì ³ç ìîðàòîð³ºì íà âèäà-
÷ó äåïîçèò³â òà ÿêùî òåðì³í âêëàäó çàê³í-
÷èâñÿ ï³ä ÷àñ ðîáîòè àäì³í³ñòðàö³¿, âêëàä-
íèê ìàº ïðàâî ïîäàòè ëèñò ³ç ïðîõàííÿì
ùîäî ïîâåðíåííÿ âêëàäó, íà ÿêèé áàíê ïðî-
òÿãîì îäíîãî ì³ñÿöÿ ïîâèíåí â³äïîâ³ñòè.

Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ ëèñòà-â³äïîâ³ä³ ç áàí-
êó, à òàêîæ, ÿêùî òåðì³í äåïîçèòíîãî äî-
ãîâîðó çàê³í÷èâñÿ äî ìîìåíòó ââåäåííÿ
òèì÷àñîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà ãðîø³ íå áóëî
ïîâåðíóòî, âêëàäíèê ìàº ïðàâî, ïî-ïåðøå,
ïîäàâàòè ñóäîâèé ïîçîâ, ïî-äðóãå, ìîæíà
ñïðîáóâàòè ïîãàñèòè äåïîçèò ÿê çàë³ê ïî
êðåäèòó ³íøîãî êë³ºíòà áàíêó, ÿêèé ðîçðà-
õóºòüñÿ ç âàìè ãîò³âêîâèìè êîøòàìè. ² íà-
ñàìê³íåöü, çíîâó æ òàêè, ìîæíà çâåðíóòè-
ñÿ ïî äîïîìîãó äî êîìïàí³é, ÿê³ çàéìàþ-
òüñÿ âèëó÷åííÿì äåïîçèò³â ³ç áàíê³â çà êî-
ì³ñ³éíó âèíàãîðîäó, çàçíà÷àþòü þðèñòè

Càëüìîíåëüîçîì ïî óêðà¿íöÿõ
Íåáåçïå÷íèé âàíòàæ ìîæå ïðèçâåñòè äî îòðóºííÿ òèñÿ÷ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â

Ó ðîçïîðÿäæåíí³ ðåäàêö³¿ "Õðå-
ùàòèêà" ç'ÿâèëèñÿ äîêóìåíòè, ÿê³
ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî êåð³âíèêè
Îäåñüêî¿ ðåã³îíàëüíî¿ ñëóæáè ñà-
í³òàðíî-âåòåðèíàðíîãî êîíòðîëþ
íà êîðäîí³ òà òðàíñïîðò³ âèäàëè
äîçâ³ë íà ââåçåííÿ íåáåçïå÷íîãî
ïðîäóêòó. 29 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó â ²ë-
ë³÷³âñüêèé ìîðñüêèé òîðãîâèé
ïîðò ç³ ÑØÀ ïðèáóâ òåïëîõ³ä-
ðåôðèæåðàòîð White Mountain ç
ìàéæå 5 òèñÿ÷àìè òîíí çàìîðî-
æåíèõ êóðÿ÷èõ ÷åòâåðòèí (ñòåãå-
íåöü). 700 òîíí âèÿâèëèñÿ ç³ çáóä-
íèêàìè ñàëüìîíåëüîçó. Âàíòàæ
áóâ ïðèçíà÷åíèé äëÿ äí³ïðîïåò-
ðîâñüêî¿ ô³ðìè "Äæàíîòàí". Íà-
ÿâí³ ôàêòè, à òàêîæ äîêóìåíòè
(äèâ. êîï³¿) ï³äòâåðäæóþòü, ùî òó
÷àñòèíó ì'ÿñà, â ÿêîìó ñàëüìîíåë
íå çíàéøëè, âèâåçåíî â Ïðèäí³ñ-
òðîâñüêèé ðåã³îí Ðåñïóáë³êè Ìîë-

äîâà. Ïðè÷îìó òàìòåøíÿ âåòåðè-
íàðíà ñëóæáà ñâîº¿ çãîäè íà òå íå
äàâàëà. À îñü â Óêðà¿íó çàðàæåíå
ì'ÿñî ïîòðàïèëî. Ó÷îðà ðåäàêö³ÿ
"Õðåùàòèêà" íàä³ñëàëà çàïèòè ùî-
äî ö³º¿ ñèòóàö³¿ â Ãåíåðàëüíó ïðî-
êóðàòóðó Óêðà¿íè, Òðàíñïîðòíó
ïðîêóðàòóðó Îäåñüêî¿ îáëàñò³,

ÑÁÓ, Äåðæàâíèé êîì³òåò âåòåðè-
íàðíî¿ ìåäèöèíè, à òàêîæ Ì³í³ñ-
òåðñòâó àãðàðíî¿ ïîë³òèêè. Ñàìå
ö³ â³äîìñòâà ïîâèíí³ ïðîëèòè ñâ³ò-
ëî íà òå, ÿêèì ÷èíîì íà ì'ÿñî, ùî
ñòàíîâèòü î÷åâèäíó íåáåçïåêó äëÿ
çäîðîâ'ÿ òà æèòòÿ ëþäèíè, áóëî
îòðèìàíî äîçâ³ëüí³ äîêóìåíòè äëÿ
ââåçåííÿ â Óêðà¿íó. Ðàí³øå êåð³â-
íèêè Óêðà¿íè â³äêðèòî çàÿâëÿëè,
ùî â êðà¿íó ïîñòà÷àþòü íåäîáðî-
ÿê³ñíó ì'ÿñíó ïðîäóêö³þ, àëå äî-
êàç³â, ÿê çàâæäè, áðàêóâàëî. Îäíàê
ìè âïåðøå ñòèêàºìîñÿ ç âèïàä-
êîì, êîëè ³ìïîðòíèé òîâàð, çàðà-
æåíèé âêðàé íåáåçïå÷íèì äëÿ
çäîðîâ'ÿ ëþäèíè çáóäíèêîì ³í-
ôåêö³¿, ó òàê³é ê³ëüêîñò³ ââåçåíî â
Óêðà¿íó. Ðåäàêö³ÿ "Õðåùàòèêà"
ñòåæèòèìå çà ðîçâèòêîì ïîä³é

За словами юристів, існ є чимало схем ле ально поверн ти свої депозити з бан ів

Сальмонельоз — остре інфе ційне захворювання людини, твари-
ни, птиці. Вини ає внаслідо споживання прод тів харч вання, зара-
жених мі роор анізмами род сальмонел. Хвороба хара териз ється
раженням травно о анал , а в разі остро о та хронічно о перебі
с проводж ється пневмонією та артритами. Від потрапляння в ор а-
нізм людини зб дни ів сальмонельоз до появи перших озна нед и
може мин ти від 2 один до 3 діб, найчастіше — 6—8 один. Захво-
рювання починається остро: температ ра тіла підвищ ється до 38—
40 рад сів, з'являються оловний біль, слаб ість, біль животі, н до-
та, блювання, пронос, зни ає апетит.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Â³òàë³é ÌÈÑÞÐÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

На тлі е ономічної ризи в Києві фі с ють нові фа ти
масової тор івлі недоброя існою прод цією. Містянам
слід б ти д же обережними та не п вати харчів с м-
нівної я ості, на олош ють фахівці. Виявлення нещо-
давно небезпечних ба терій прод тах, що продава-
ли в одном із с пермар етів Києва, ви риває систем-
ні схеми шахраїв.
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хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу в управління 
Апеляційного суду Київської області нежилих

приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

на вул. Володимирській, 15 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 578/578 від 30 жовтня 2008 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні” та враховуючи звернення Апеляційного суду Київської області від 19.08.2008
№ 226, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè â óïðàâë³ííÿ Àïåëÿö³éíîãî
ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ íåæèë³ ïðèì³ùåí-
íÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íà âóë. Âîëîäèìèð-
ñüê³é, 15 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1562,6 êâ. ì.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðà-
âîâ³ çàõîäè ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüî-
ãî ð³øåííÿ.

3. Âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü,
ïîçèö³þ 6 ðîçä³ëó “Ïðèì³ùåííÿ” äîäàòêà

äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 29.05.03
¹ 506/666 “Ïðî ïåðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ ñó-
äàì, Äåðæàâí³é ñóäîâ³é àäì³í³ñòðàö³¿ Óêðà-
¿íè òà Òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³ííþ äåð-
æàâíî¿ ñóäîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â ì. Êèºâ³ íå-
æèëèõ áóäèíê³â òà íåæèëèõ ïðèì³ùåíü”.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà íà âèêîíàâ-
÷èé îðãàí Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåð-
æàâíó àäì³í³ñòðàö³þ).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про порушення перед Головою Верховної 
Ради України клопотання про нагородження
Почесною грамотою Верховної Ради України

Григоренко Ніни Федорівни

Рішення Київської міської ради № 492/492 від 16 жовтня 2008 року

Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвер�
дженого Постановою Верховної Ради України від 15.12.05 № 3216�ІV “Про внесення змін до Постанови
Верховної Ради України “Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîðóøèòè ïåðåä Ãîëîâîþ Âåðõîâíî¿
Ðàäè Óêðà¿íè êëîïîòàííÿ ïðî íàãîðîä-
æåííÿ Ïî÷åñíîþ ãðàìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðà-

äè Óêðà¿íè Ãðèãîðåíêî Í³íè Ôåäîð³âíè —
â÷èòåëÿ ìàòåìàòèêè Êèºâî-Ïå÷åðñüêîãî
ë³öåþ ¹ 171 “Ë³äåð” çà âàãîìèé îñîáèñ-

Про відміну рішення Київської міської ради 
від 24.10.2002 № 69=1/229 “Про надання 

і вилучення земельних ділянок та припинення
права користування землею”

Рішення Київської міської ради № 535/535 від 16 жовтня 2008 року

З метою впорядкування земельних відносин у м. Києві, зважаючи на те, що будівельні роботи, прове�
дені закритим акціонерним товариством “Концерн “ЕССЕ” призвели до виникнення тріщин у п’ятиповер�
ховому житловому будинку на вул. Жилянській, 120�б у Шевченківському районі м. Києва, відповідно до
пункту 4 протоколу доручень № 20, напрацьованих під час наради із заступниками голови Київської місь�
кої державної адміністрації, головами районних у місті Києві державних адміністрацій та начальниками го�
ловних управлінь Київської міської державної адміністрації 15 серпня 2007 року, керуючись статтями 8, 9,
416 Цивільного кодексу України, статтею 24 Закону України “Про планування і забудову територій”, стат�
тею 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, статтею 26 Закону України “Про місце�
ве самоврядування в Україні”, статтею 9 Земельного кодексу України та статтею 188 Господарського ко�
дексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äì³íèòè ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 24.10.2002 ¹ 69-1/229 “Ïðî íà-
äàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà
ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”.

2. Çàïðîïîíóâàòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíî-
ìó òîâàðèñòâó “Êîíöåðí “ÅÑÑÅ” íàäàòè
çãîäó íà ðîç³ðâàííÿ äîãîâîð³â îðåíäè çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä 04.07.2003 ¹ 91-6-
00126 òà ¹ 91-6-00125.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Ïðî³íôîðìóâàòè çàêðèòå àêö³îíåð-
íå òîâàðèñòâî “Êîíöåðí “ÅÑÑÅ” ïðî
ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ.

3.2. Ó ðàç³ â³äìîâè â³ä ðîç³ðâàííÿ äî-
ãîâîðó îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê àáî ó
ðàç³ ÿêùî â³äïîâ³äü íå íàä³éäå ó âñòàíîâ-
ëåíèé çàêîíîäàâñòâîì òåðì³í, çàáåçïå÷è-
òè ï³äãîòîâêó òà ïîäàííÿ ïîçîâó ïðî ðî-
ç³ðâàííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êè-
ºâà.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про направлення депутатських запитів 
Київському міському голові та посадовим 

особам виконавчого органу Київради

Рішення Київської міської ради № 488/488 від 16 жовтня 2008 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, частин сьомої та вось�
мої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 7.2 статті 7 Регламенту Ки�
ївської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 01.07.08 № 8/8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàïðàâèòè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãî-
ëîâ³ òà ïîñàäîâèì îñîáàì âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äåïóòàòñüê³ çàïèòè, âíå-
ñåí³ äåïóòàòàìè Êè¿âðàäè òà ï³äòðèìàí³
íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè
16.10.08, çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà ïîñà-
äîâèì îñîáàì, ÿêèì íàïðàâëåíî äåïóòàò-
ñüêèé çàïèò, íàäàòè îô³ö³éíó ïèñüìîâó
â³äïîâ³äü íà íüîãî Êè¿âðàä³ ³ äåïóòàòàì
Êè¿âðàäè ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â ç äíÿ îò-
ðèìàííÿ çàïèòó.

3. Âçÿòè äî â³äîìà ÷àñòèíó ÷åòâåðòó ñòàò-
ò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ñòàòóñ äåïóòà-

ò³â ì³ñöåâèõ ðàä”, â ÿê³é çàçíà÷åíî, ùî
ÿêùî çàïèò ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí íå ìî-
æå áóòè ðîçãëÿíóòèé ó âñòàíîâëåíèé Êè-
¿âðàäîþ ñòðîê, òî ïîñàäîâà îñîáà çî-
áîâ’ÿçàíà ïèñüìîâî ïîâ³äîìèòè ïðî öå
Êè¿âðàä³ òà äåïóòàòîâ³ Êè¿âðàäè, ÿêèé âí³ñ
çàïèò, ³ çàïðîïîíóâàòè ³íøèé ñòðîê, ÿêèé
íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè îäíîãî ì³ñÿöÿ
ç äíÿ îäåðæàííÿ çàïèòó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті

Київради

òèé âíåñîê ó ðîçâèòîê íàö³îíàëüíî¿ îñâ³-
òè, áàãàòîð³÷íó ïë³äíó ïåäàãîã³÷íó ä³ÿëü-
í³ñòü, âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì, àêòèâíó
ãðîìàäñüêó ðîáîòó.

2. Óïðàâë³ííþ êàäðîâî¿ ðîáîòè ³ íàãî-
ðîä àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ï³äãîòóâàòè êëîïîòàííÿ ïðî
íàãîðîäæåííÿ Ïî÷åñíîþ ãðàìîòîþ Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Ãðèãîðåíêî Í³íè Ôå-
äîð³âíè — â÷èòåëÿ ìàòåìàòèêè Êèºâî-Ïå-

÷åðñüêîãî ë³öåþ ¹ 171 “Ë³äåð” çà âàãî-
ìèé îñîáèñòèé âíåñîê ó ðîçâèòîê íàö³î-
íàëüíî¿ îñâ³òè, áàãàòîð³÷íó ïë³äíó ïåäàãî-
ã³÷íó ä³ÿëüí³ñòü, âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì,
àêòèâíó ãðîìàäñüêó ðîáîòó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü îñâ³òè òà íàóêè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про відмову в приватизації 
земельних ділянок садівницькому товариству

“Мічурінець” 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 590/590 від 30 жовтня 2008 року

Відповідно до статей 9, 123 Земельного кодексу України, враховуючи рішення Київської міської ради
від 16.12.2005 № 607/3068 “Про винесення з траси будівництва Подільського мостового переходу через
р. Дніпро у м. Києві та лінії Київського метрополітену частини садових ділянок Русанівських та Воскресен�
ських садів”, протокол засідання постійної комісії Київради з питань земельних відносин від 30.10.2007
№ 29/281�943, відповідно до якого земельні ділянки підлягають вилученню (викупу) для суспільних по�
треб м. Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ç ìåòîþ ïðèñêîðåííÿ âèð³øåííÿ çå-
ìåëüíî-ìàéíîâèõ ïèòàíü â³äìîâèòè ÷ëå-
íàì ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà “Ì³÷óð³-
íåöü” ó ïðèâàòèçàö³¿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê,
ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà òðàñ³ áóä³âíèöòâà Ïî-
ä³ëüñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó ÷åðåç 
ð. Äí³ïðî ó ì. Êèºâ³.

2. ×ëåíàì ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà
“Ì³÷óð³íåöü”, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ÿêèõ ï³ä-
ëÿãàþòü âèíåñåííþ ç òðàñè áóä³âíèöòâà
Ïîä³ëüñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó ÷åðåç 
ð. Äí³ïðî ó ì. Êèºâ³, ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í
óêëàñòè â³äïîâ³äí³ äîãîâîðè (óãîäè) ç êî-
ìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì “Äèðåêö³ÿ áó-
ä³âíèöòâà øëÿõîâî-òðàíñïîðòíèõ ñïîðóä
ì. Êèºâà” íà âàð³àíòè êîìïåíñàö³¿ çã³äíî
ç ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 14.06.2007
¹ 764/1425.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Äèðåê-
ö³ÿ áóä³âíèöòâà øëÿõîâî-òðàíñïîðòíèõ
ñïîðóä ì. Êèºâà” â³äïîâ³äíî äî ð³øåíü
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.12.2005

¹ 607/3068 “Ïðî âèíåñåííÿ ç òðàñè áó-
ä³âíèöòâà Ïîä³ëüñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðå-
õîäó ÷åðåç ð. Äí³ïðî ó ì. Êèºâ³ òà ë³í³¿ Êè-
¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó ÷àñòèíè ñàäîâèõ
ä³ëÿíîê Ðóñàí³âñüêèõ òà Âîñêðåñåíñüêèõ
ñàä³â” òà â³ä 26.06.2007 ¹ 929/1590 “Ïðî
âèð³øåííÿ çåìåëüíî-ïðàâîâèõ ïèòàíü ó
çâ’ÿçêó ç áóä³âíèöòâîì Ïîä³ëüñüêîãî ìîñ-
òîâîãî ïåðåõîäó ÷åðåç ð. Äí³ïðî” íàäàòè
êîìïåíñàö³¿ ÷ëåíàì ñàä³âíèöüêîãî òîâà-
ðèñòâà “Ì³÷óð³íåöü”, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè
ÿêèõ ï³äëÿãàþòü âèíåñåííþ ç òðàñè áóä³â-
íèöòâà Ïîä³ëüñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó
÷åðåç ð. Äí³ïðî ó ì. Êèºâ³, â³äïîâ³äíî äî
óêëàäåíèõ ç íèìè äîãîâîð³â (óãîä).

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Ëåñü ÑÅÐÄÞÊ: “ß âïåðøå íàäÿãíóâ
ïðèñòîéíèé êîñòþì”
Àêòîð ï³äáèâ ï³äñóìêè ñâîãî ïåðøîãî ðîêó 
ðîáîòè â Íàö³îíàëüíîìó òåàòð³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà

— Äîâãî äîâåëîñÿ çâèêàòè äî ñöå-
íè?

— Íåâåëèêèé â³äñòóï. Ïîäèâèâ-
ñÿ ÿ íåùîäàâíî ïî òåëåâ³çîðó
ô³ëüì ²âàíà Êàâàëåð³äçå “Êîë³¿â-
ùèíà”. Ïîáà÷èâ òàì áàòüêà (Ëåñü
Ñåðäþê-ñòàðøèé áóâ àêòîðîì õàð-
ê³âñüêîãî òåàòðó “Áåðåç³ëü”) ³ àê-
òîð³â ²âàíà Ìàð’ÿíåíêà, Ìàð’ÿíà
Êðóøåëüíèöüêîãî — ëþäåé, ñåðåä
ÿêèõ ÿ âèð³ñ. Õî÷à ìåíå ìàëåíü-
êîãî òîä³ ö³êàâèëà á³ëüøå ìîæëè-
â³ñòü íàäÿãòè êîëü÷óãó àáî ïîãðà-
òè áóëàâîþ, í³æ ÿê³ñü òâîð÷³ ðå÷³.
Íà ¿õíº ïåðåâò³ëåííÿ íà ñöåí³ ÿ
äèâèâñÿ ïðîñòî ÿê íà ãðó. Àëå ï³ä-
ñâ³äîìî ìåíå öå âæå òîä³ ïî÷èíà-
ëî ö³êàâèòè. Òîé áàãàæ çíàíü ìå-
í³ äóæå çíàäîáèâñÿ. Êîëè ï³ñëÿ

ñò³ëüêîõ ðîê³â ÿ çíîâó ïðèéøîâ äî
òåàòðó, äóìàâ, áóäå êàòàñòðîôà.
Àäæå â ê³íî âñå íå òàê. Ìè ïðà-
öþºìî ò³ëüêè íà ïàðòíåðà ³ íå
á³ëüøå. Âñå ³íøå çðîáèòü çà òåáå
êàìåðà. À òóò ùå é âåëè÷åçíà çà-
ëà ãëÿäà÷³â. Ñòóïêà ïðèäóìàâ, ùî
ïåðøèé ì³é ñïåêòàêëü ïîâèíåí
áóòè íà ìàë³é ñöåí³. Ó ìî¿é ð³ä-
í³é êàìåðí³é àòìîñôåð³, ÿê íà ñòó-
ä³¿ â ïàâ³ëüéîí³. Òàê ìè ç³ãðàëè
“Âñ³ ìè ê³øêè é êîòè”. Ç’ÿâèëàñÿ
âïåâíåí³ñòü ó ñâî¿õ ñèëàõ, ïåðå-
éøîâ íà âåëèêó ñöåíó. Àêóñòèêà
â òåàòð³ Ôðàíêà íå äóæå õîðîøà,
ÿêùî ÷åñíî, ³ ÿ âäÿ÷íèé Áîãäàíó
çà òå, ùî â³í ïîêàçóâàâ ìåí³, â
ÿêèõ ì³ñöÿõ ñöåíè òðåáà ïîñèëþ-
âàòè ãîëîñ, êîëè ïîäàºø òåêñò.

Àëå ëåãê³ñòü òà îðãàí³÷í³ñòü, ç
ÿêîþ ÿ ïåðåñòóïèâ ïîð³ã òåàòðó,
âñå îäíî ìåíå íàñòîðîæóâàëè. ß
ïî÷àâ ÷åêàòè Ãîãîëÿ. “Îäðóæåí-
íÿ” — ï’ºñà íå äëÿ äâîõ, òàì ö³-
ëèé àíñàìáëü.

— Ïàì’ÿòàºòüñÿ, âè ãîâîðèëè ïðî
ñåáå: “ßê ìåíå îäÿãëè â ÷îáîòè ³
ò³ëüíÿøêó, òàê ³ õîäæó âñå æèòòÿ”...

— Ñïðàâä³, º ëþäè, íà ÿêèõ îäèí
ðàç íàäÿãàþòü ò³ëüíÿøêó, ³ âîíè â
í³é ìàþòü ïîòðÿñàþ÷èé âèãëÿä.
Òîä³ ðåæèñåðè äóìàþòü: äëÿ ÷îãî
ìîðî÷èòè ãîëîâó, ÿêùî º ãîòîâèé
àêòîð íà òàêó-òî ðîëü, íåõàé â³í ¿¿
íà çäîðîâ’ÿ ãðàº. ß êîëèñü ç³ãðàâ
òàêîãî öèãàíà-ðåöèäèâ³ñòà â ò³ëü-
íÿøö³ ó ô³ëüì³ “²íñïåêòîð êàðíî-
ãî ðîçøóêó”. ² ç òèõ ï³ð ÷àñòî ãðàâ
ó òîìó ñàìîìó àìïëóà. Ìåí³ 68 ðî-
ê³â, à ÿ âïåðøå â æèòò³ â òåàòð³
Ôðàíêà ç³òêíóâñÿ ç êëàñèêîþ,
âïåðøå íàäÿãíóâ ïðèñòîéíèé êîñ-
òþì. À òàê — ôóôàéêà, áóøëàò,
äðàíå ïàëüòå÷êî.

— À âàø ãåðîé ç “Îäðóæåííÿ”,
â³äñòàâíèé ìîðÿê Æåâàê³í, ÿêèé
ïðèõîäèòü ñâàòàòèñÿ äî ìîëîäî¿ ä³â-
÷èíè, ÿêèé â³í?

— Ïðî Æåâàê³íà íå ìîæó ñêàçà-
òè, ùî ðîëü êîìåä³éíà. Ô³íàë ñóì-
íèé, æàëêî íàâ³òü ñòàº ö³º¿ ëþäè-
íè. ² çàâäÿêè ðåæèñåðîâ³ Âàëåíòè-
íó Êîçüìåíêî-Äåë³íäå âñ³ ö³ ñòàð³
ê³ñòêè ç ìåíå ïîâèëàçèëè íà ïåð-
øèé ïëàí, ³ ïîâèëàçèëè òàì, äå
òðåáà.

— ßêà äîëÿ âàøî¿ ç Êîçüìåíêî-
Äåë³íäå âèñòàâè ïðî ãîëîäîìîð “Áî-

æà ñëüîçà”, ÿêà ï³ñëÿ ïðåì’ºðè â
ê³íö³ çèìè îäðàçó çíèêëà ç ðåïåðòó-
àðó?

— Íà íàñòóïíèé äåíü ï³ñëÿ
ïðåì’ºðè ìåí³ çàòåëåôîíóâàâ Áîã-
äàí Ñòóïêà, ñêàçàâ, ùî àâòîð íî-
âåëè Ìèêîëà Êîñì³í çàêðèâ ñïåê-
òàêëü. Òàê ùî ãðàòè éîãî ïîêè ùî
íå áóäåìî, é äåêîðàö³þ òåæ ïîêè
ùî íå ëàìàòèìóòü. Êîñì³í ñòàâèâ
“Ñëüîçó ãîñïîäíþ” â ìîñêîâñüêî-
ìó Òåàòð³ íàö³é. Ñàì âèñòóïèâ ³ ÿê
äðàìàòóðã, ³ ÿê ðåæèñåð. Ó íüîãî
ñêëàâñÿ ñâ³é îáðàç òîãî, ùî ïî-
âèííî â³äáóâàòèñÿ íà ñöåí³. Äîêè
â³äáóâàëèñÿ ðåïåòèö³¿, â³í óâåñü
÷àñ äçâîíèâ. Ïèòàâ, äå áóäå ñòîÿ-
òè êîðîâà, êóäè ÿ íîñèòèìó â³äðî
ç ìîëîêîì. Äóæå õîò³â, ùîá áóëî
íàòóðàë³ñòè÷íî. ², çâè÷àéíî, êîëè
â³í ïîáà÷èâ íàøó ïîñòàíîâêó, â³í
òðîõè çëÿêàâñÿ. ß çàãàëîì ìîæó
éîãî çðîçóì³òè. Â³í öþ íîâåëó ïðî
ãîëîäîìîð, ìîæíà ñêàçàòè, íàðî-

äèâ, à íå ç³ ñòåë³ âçÿâ. Êîñì³í ñàì
³ç Áåðäè÷åâà, â³í óñ³ ö³ æàõè â³ä
ñâî¿õ ð³äíèõ ÷óâ. ² êîëè â³í ãîâî-
ðèòü, ùî ëþäè âñ³ºþ ðîäèíîþ ¿ëè
ìàëåíüêó ä³â÷èíêó, ÿêà ëåæàëà â
ÿñëàõ, ÿ â³ðþ, ùî â³í ìîæå ïîêà-
çàòè, â ÿê³é õàò³, â ÿêîìó ñåë³, â
ÿê³é ê³ìíàò³. Íå äàðìà æ öÿ íîâå-
ëà óâ³éøëà â õðåñòîìàò³þ “Øåäåâ-
ðè ðîñ³éñüêî¿ ë³òåðàòóðè ÕÕ ñòî-
ë³òòÿ”.

— ×è º âæå òâîð÷³ ïëàíè íà ìàé-
áóòíº?

— Ó ìîºìó â³ö³ òðåáà âæå äóìà-
òè, ÿê çáåðåãòè çäîðîâ’ÿ. Êîëè ÿ
çí³ìàâñÿ ò³ëüêè â ê³íî, áóâ â³ëüíèé
÷îëîâ³ê, à òåïåð ìåí³ òóò, ó òåàòð³,
ö³êàâî. ß çà îäèí ñåçîí òðè ãîëîâ-
í³ ðîë³ ç³ãðàâ. ² ÷åòâåðòà ìåíå ÷å-
êàº â ïîñòàíîâö³ Äìèòðà ×åðåïþ-
êà “Ó íåä³ëþ ðàíî ç³ëëÿ êîïàëà”,
âæå ìàþòü îñü-îñü ðîçïî÷àòèñÿ ðå-
ïåòèö³¿. ß çíîâó ãðàòèìó öèãàíà

Óêðà¿íñüêå ìèñòåöòâî
ïîêàæóòü ó Ëîíäîí³
Çàâòðà â Óêðà¿íñüêîìó äîì³ ïî÷èíàºòüñÿ 
ïåðåäàóêö³îííèé ìèñòåöüêèé ïîêàç Sotheby’s
Àë³ñà ËÎÆÊ²ÍÀ, “ÒÎÏ 10”, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

7—9 червня в Лондоні міжнарод-
на а ціонна омпанія Sotheby’s
проведе перші тор и с часно о
мистецтва У раїни і Росії. Для
раїнсь о о арт-рин це етапна

подія: від спіх в тор ах ба ато в
чом залежатим ть подальші
перспе тиви раїнсь их х дож-
ни ів на міжнародном арт-рин .

Óêðà¿íñüêå ìèñòåöòâî óïðîäîâæ îñòàíí³õ
ðîê³â ÷àñ â³ä ÷àñó ç’ÿâëÿºòüñÿ ñåðåä ïðîâ³ä-
íèõ àóêö³îí³â ñâ³òó, îäíàê íà Çàõîä³ éîãî
óñå ùå â³äìîâëÿþòüñÿ ðîçãëÿäàòè ÿê ÿâèùå.
Ïðîòå íà õâèë³ ïîïóëÿðíîãî íèí³ â çàõ³äíèõ
êðà¿íàõ ³íòåðåñó äî âñüîãî ìàðã³íàëüíîãî â
óêðà¿íö³â ç’ÿâèâñÿ øàíñ ïðèâåðíóòè äî ñå-
áå óâàãó, îñîáëèâî â ñåêòîð³ ðàäèêàëüíîãî
àðòó, ðîçðàõîâàíîãî íà ìàñîâîãî áóðæóàç-
íîãî ñïîæèâà÷à. Àäæå îñíîâíà “ô³øêà” ñó-
÷àñíîãî óêðà¿íñüêîãî ìèñòåöòâà â³ä ÷àñó ïå-
ðåáóäîâè — ïåðåâàãà êëàñè÷íèõ ñòàíêîâèõ
òâîð³â: æèâîïèñó, ð³äøå — ãðàô³êè. À ñàìå
ö³ æàíðè íàéá³ëüø çàòðåáóâàí³ ìàñîâèì ñìà-
êîì. Ñòàíêîâèìè òâîðàìè Óêðà¿íà áóäå
ïðåäñòàâëåíà é íà ìàéáóòí³õ óêðà¿íî-ðîñ³é-
ñüêèõ òîðãàõ Sotheby’s.

Íàïåðåäîäí³ òîðã³â ãðóïà åêñïåðò³â â³ä-
â³äàëà óñ³ öåíòðàëüí³ ãàëåðå¿ òà ìàéñòåðí³
â³ò÷èçíÿíèõ õóäîæíèê³â. Â ðåçóëüòàò³ áóâ
ñôîðìîâàíèé øîðò-ëèñò, êóäè óâ³éøëè òî-
ïîâ³ ³ìåíà ñó÷àñíèõ óêðà¿íñüêèõ õóäîæíè-

ê³â — Âàñèëü Öàãîëîâ, Îëåã Òèñòîë, ²ëëÿ
×³÷êàí, ²ãîð Ãóñºâ, Ìàêñèì Ìàìñ³êîâ,
Îëåêñàíäð Ðîéòáóðä, Îëåêñàíäð Ãíèëèöü-
êèé, Âëàäà Ðàëêî, Àðñåí Ñàâàäîâ, Ìàðèíà
Ñêóãàðºâà, Ïàâëî Ìàêîâ ³ Ìèêîëà Ìàöåí-
êî. Âèïàäêîâèìè â öüîìó ñïèñêó çäàþòüñÿ
õ³áà ïð³çâèùà êîìåðö³éíî óñï³øíî¿, àëå
“³äåîëîã³÷íî” ³íøî¿, ó ïîð³âíÿíí³ ç íàçâà-
íèìè âèùå õóäîæíèêàìè, Îêñàíè Ìàñü ³
äåùî ñàëîííîãî Â³êòîðà Ïîêèäàíöÿ. Óò³ì,
öå äð³áíèö³ íà ôîí³ ãîëîâíîãî ïðèâîäó äëÿ
åéôîð³¿ — “íàøèõ íàðåøò³ ïîì³òèëè”. Äî
òîãî æ ïîñòàâèëè íà ¿õí³ òâîðè ñîë³äíó ÿê
äëÿ íîâà÷ê³â îö³íî÷íó âàðò³ñòü: â ñåðåäíüî-
ìó 10—15 òèñ. ôóíò³â ñòåðë³íã³â çà êðóïíî-
ôîðìàòíó ðîáîòó.

Çâ³ñíî, º é ïåâíèé ðèçèê. Íàïðèêëàä, ìî-
æå ñòàòèñÿ, ùî óêðà¿íñüêå ìèñòåöòâî â ÷åð-
ãîâèé ðàç ïåðåïëóòàþòü ç ðîñ³éñüêèì. Àáî
äàñòü ïðî ñåáå çíàòè êðèçà, ÷åðåç ÿêó íà ñâ³-
òîâîìó ðèíêó ñïîñòåð³ãàºòüñÿ â³ä÷óòíà ðåöå-
ñ³ÿ. Òà é âçàãàë³, âðàõîâóþ÷è äîñâ³ä àíàëî-
ã³÷íèõ àóêö³îí³â òðàäèö³éíîãî ðîñ³éñüêîãî
ìèñòåöòâà — âñÿêèõ òàì ÿºöü Ôàáåðæå, —
ìîæíà ïðîãíîçóâàòè, ùî ìàéáóòí³é àóêö³-
îí ðîçðàõîâàíèé íå íà ïîòåíö³éíèõ çàõ³ä-
íèõ ïîêóïö³â, à íà ì³ñöåâèõ êîëåêö³îíåð³â.
Äëÿ íèõ îñîáëèâî âàæëèâà åêñïåðòíà îö³í-
êà ì³æíàðîäíîãî àóêö³îííîãî äîìó, ³ âçàãà-
ë³ á³ëüø ïðèºìíî ïðèäáàòè ðîáîòè ñï³ââ³ò-
÷èçíèê³â íà ïðåñòèæíîìó ³íîçåìíîìó çàõî-
ä³, àí³æ ó ñåáå íà áàòüê³âùèí³. Ñàìå íà ïî-
òåíö³éíèõ ì³ñöåâèõ ïîêóïö³â ðîçðàõîâàíà
äâîäåííà âèñòàâêà, ùî â³äêðèºòüñÿ çàâòðà â
Óêðà¿íñüêîìó äîì³. Óñ³ ïðåäñòàâëåí³ ðîáî-
òè íà ïî÷àòêó ÷åðâíÿ ìîæíà áóäå ïðèäáàòè
â Ëîíäîí³

Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Леся Сердю а не б ло на театральних підмост ах 37
ро ів. Після Ризь о о ТЮГ та Київсь ої російсь ої
драми він сі ці ро и вірою і правдою сл жив інема-
то раф . “У тебе та ий національний типаж, що підхо-
дить для б дь-я ої раїнсь ої артини”, — с азав Сер-
дю режисер Юрій Іллєн о. Знімався Лесь Сердю і
Івана Ми олайч а, Леоніда Оси и, Андрія Бен ендор-
фа. По азово, що і Володимир Борт о, знімаючи “Та-
раса Б льб ”, запросив йо о на роль оза а Тов ача.
І ось сидять я ось перерві між зйом ами російсь о о
бло бастера Бо дан Сильвестрович Ст п а та Лесь
Оле сандрович Сердю на березі Дністра, відпочива-
ють. А х дожній ерівни театр Фран а аже: “А зна-
єш, я б зяв тебе до себе...”. З тих пір ось же цілий
театральний сезон два вели их раїнсь их а тори ді-
лять одн ример .
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Інстит�т

е�спериментальної

патоло�ії,�он�оло�ії

і радіобіоло�ії�ім.�Р. Є.

Кавець�о�о�НАН�У�раїни�

о�олош�є��он��рс
на�право�оренди�приміщень

для�розміщення�медично�о

за�лад��(428��в.�м),

видавництва�(33��в.�м)�

та�встановлення�бан�омат��

(1��в.�м).�

Стартова� ціна� орендної� плати

без�ПДВ,� �ом�нальних� та� інших

платежів�від�30��рн/�в.�м.�

Дата� проведення� �он��рс��—

03.06.2009�р.�о�10.00.�

Довід�и� про� �мови� проведення

�он��рс��та�перелі��необхідних�до-

��ментів�можна�отримати�за�адре-

сою:� м.� Київ,� 03022,� в�л.� Ва-

силь�івсь�а,� б�д.� 45� або� за� тел.

(044)�258-16-57.

Державне��правління

матеріально-технічно�о

забезпечення�НАН�У�раїни�
о�олош�є��он��рс�на�право

оренди�нер�хомо�о�майна�НАН

У�раїни,�я�ий�відб�деться

09.06.09�р.�о�10.00�за�адресою:

03680,�МСП,�м.�Київ-142,

б. Вернадсь�о�о,�34-Б,�в��ім.�25,

тел. 424-74-72,�фа�с�424-24-05.�

Умови��он��рс��до�орендарів:

- нежитлове�приміщення�площею�56,6��в. м

знаходиться�на�1-м��поверсі�в�б�дівлі�за

адресою:� м.� Київ-142,� б�львар� Вер-

надсь�о�о,�79;

- цільове�призначення:�лазня;

- оренда�надається�на�1�рі�;

- розмір�орендної�плати�від�8,31��рн�без

ПДВ�за�1��в.�м�в�місяць;

- зобов’язання�щодо� ви�онання� �мови

про� сплат�� авансових� платежів� за� 1-2

місяці�оренди;

- зобов’язання�щодо���ладення�та�ви�о-

нання��мов�до�овор��оренди.

Кінцевий� термін� прийняття� заяв� та

пропозицій�для��часті����он��рсі�09.06.09

до�9.30.

Втрачений�державний�а�т

на�право�власності�на

земельн��ділян��,�виданий

За�арлюці�Ірині�Сер�іївні,

серія�KB�№�128949,

вважати�недійсним.

Вважати�недійсними�печат�и

підприємства� філія� ТОВ

“Коа�сіал”� в� м.� Києві,

ЄДРПОУ�35328313,�“Для�до��-

ментів”,�“Для�до�оворів”,�“Для

а�тів”� та� ��товий� штамп� в

зв’яз���з�їх�ви�раденням.

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

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

�онтор�та�меш�анців!

З� 2� до� 16� червня� 2009� р.� част�ово� �� Солом’янсь�ом�

(тепломережі�від�станції�теплопостачання�СТ-1,�РК�“Відрадний”

(зона� теплопостачання� від� ТЕЦ-5)� та�Шевчен�івсь�ом�� районах

(тепломережі� від� районної� �отельні� РК� “Молодь”� та

теплома�істралі�№6�СТ-1)�проводитим�ться�випроб�вання�теплових

мереж.

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

починаючи�з�18.00�1�червня.

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

- в�лиць�Толсто�о,�Приво�зальної�площі,�в�лиць�Во�зальної,�Полз�нова,

Л��ашевича,� Повітрофлотсь�о�о� проспе�т�,� в�лиць� Стадіонної,

Тополевої,�Ф�чи�а,�Умансь�ої,�Ушинсь�о�о,�Фастівсь�ої,�Волинсь�ої,

Вінниць�ої,�Медової,� Народно�о�Ополчення,� Ернста,� Зелено�ірсь�ої,

Червонозоряно�о�проспе�т��(част�ово),�в�лиць�Петра�Радчен�а,�Бориса

Гаріна,� Андрія� Голов�а,�Солом’янсь�ої,� Амосова,� Клінічної,� Петра

Заломова,�Городньої,�До��чаєвсь�ої,�Івана�Неходи,�Петра�Краси�ова,

К�дряшова�(Солом’янсь�ий�район,�тепломережі�від�ТМ-1,�1(4)�станції

теплопостачання�СТ-1);

- в�лиць�Вадима� Гетьмана,�Польової,� Ярослава� Галана,� Гарматної,

Борща�івсь�ої,� Генерала� Т�пи�ова,�Машиноб�дівної,� Виборзь�ої,

проспе�т��Перемо�и,�в�лиць�А�адемі�а�Ян�еля,�Дашавсь�ої,�Польової

(Солом’янсь�ий� район,� тепломережі� від� ТМ-1�РК� “Відрадний”,� я�а

працює�від�ТЕЦ-5);

- в�лиць�Жилянсь�ої,�Борща�івсь�ої,�Політехнічної,�проспе�т��Перемо�и,

в�лиць� Зооло�ічної,� Де�тярівсь�ої,� Олени� Телі�и,� Доро�ожиць�ої,

П��ачова,� Ба��ов�тівсь�ої,� Ми�оли� М�раш�а,� Ман�їльсь�о�о,

Лєрмонтовсь�ої,� Герцена,� Мельни�ова,� Ст�дентсь�ої,� Ми�оли

Пимонен�а,� Бехтеревсь�о�о� пров�л��,� в�лиць� Січових� Стрільців,

Полтавсь�ої,�Дмитрівсь�ої,�Павлівсь�ої,�Злато�стівсь�ої,�Павла�Пестеля,

Комінтерн��(Шевчен�івсь�ий�район,�тепломережі�від�теплома�істралей

№�6�СТ-1�та�№1�РК�“Молодь”).

До�почат���випроб�вань�місцеві�системи�теплоспоживання�(опалення,

�аряче�водопостачання,�вентиляція�та�ін.)�мають�б�ти�повністю�та�надійно

від�лючені�від�теплових�мереж.

У� разі� вини�нення� пош�оджень� теплових�мереж� подавання� �арячої

води�затрим�ватиметься�на�час,�необхідний�для�їх�ремонт�,�про�що�б�де

додат�ово�повідомлено�житлово-е�спл�атаційні�ор�анізації.

Власни�и�підвальних�та�напівпідвальних�приміщень,�в�я�их�або�пор�ч

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

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

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

мож�ть�вини�н�ти�пош�одження�підземних�тр�бопроводів�з�провалинами

та�ви�идом��арячої�води�на�поверхню.

Б�дьте�обережні,�попереджайте�дітей�про�небезпе��.�Не�наближайтеся

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

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

Солом’янсь�ий�район�(зона�РК�“Відрадний”)�—�272-23-73, 497-60-72;

Солом’янсь�ий� район� (зона� СТ-1)� —� 249-47-29,� 287-67-23;

Шевчен�івсь�ий�район�—�272-23-73,�287-67-23.

Довід�и� за� телефоном� інформаційно-довід�ової� сл�жби

АК “Київенер�о”�—�1588.

АК�“Київенер�о”

КИЇВСЬКА�МІСЬКА�ДЕРЖАВНА�АДМІНІСТРАЦІЯ

ОГОЛОШУЄ�КОНКУРС

НА�ЗАМІЩЕННЯ�ВАКАНТНИХ�ПОСАД:
1. Першо�о� заст�пни�а� начальни�а� Головно�о� �правління� охорони

здоров’я�та�медично�о�забезпечення

Основні�обов’яз�и:

- забезпеч�є� реалізацію� державної� та� ре�іональної� політи�и� в� �ал�зі� “Охорона

здоров’я”;

- �оордин�є�діяльність�лі��вально-профіла�тичних�за�ладів;

- здійснює� ор�анізаційне� і� методичне� �ерівництво� роботою� за�ладів� охорони

здоров’я�з�питань�надання�лі��вально-профіла�тичної�допомо�и;

- вивчає� стан� здоров’я� населення,� вживає� заходів� для� запобі�ання� і� зниження

захворюваності.

2. Заст�пни�а� начальни�а� Головно�о� �правління� охорони� здоров’я� та

медично�о� забезпечення� з� б�дівництва� та� матеріально-технічно�о

забезпечення

Основні�обов’яз�и:

- визначає� потреб�� ��медичній� техніці,� меди�аментах,� б�дівельних�матеріалах,

інвентарі,�паливі,�засобах�автотранспорт�;

- �онтролює�ви�онання�ремонтно-б�дівельних�робіт�та�витрати�виділених�на�це

бюджетних��оштів;

- здійснює�в�межах�наявних��оштів�матеріально-технічне�забезпечення�діяльності

Головно�о��правління�охорони�здоров’я�та�медично�о�забезпечення;

- аналіз�є�стан�та�тенденції�розвит���відповідальної�сфери��правління.

3. Заст�пни�а� начальни�а� Головно�о� �правління� охорони� здоров’я� та

медично�о�забезпечення�з�е�ономі�и

Основні�обов’яз�и:

- �от�є�пропозиції�до�прое�тів�е�ономічно�о�розвит���м.�Києва�та�прое�тів�місцево�о

бюджет��по��ал�зі�“Охорона�здоров’я”;

- сприяє� ор�анам�місцево�о� самовряд�вання� �� вирішенні� питань� соціально-

е�ономічно�о�розвит���відповідної�території�в��ал�зі�“Охорона�здоров’я”;

- вживає� заходів�до� збереження�мережі� за�ладів� охорони� здоров’я,� розробляє

про�нози�її�розвит��,�врахов�є�їх�під�час�розроблення�прое�тів�про�рам�соціально-

е�ономічно�о�розвит��;

- забезпеч�є� ефе�тивне� ви�онання� за�ріплених� напрям�ів� роботи� Головно�о

�правління�охорони�здоров’я�та�медично�о�забезпечення;

Основні��валіфі�аційні�вимо�и�при�прийнятті��андидатів�на�робот�:

- вища�освіта�відповідно�о�професійно�о�спрям�вання�за�освітньо-�валіфі�аційним

рівнем�ма�істра,�спеціаліста.

- стаж�роботи�за�фахом���державній�сл�жбі�на��ерівних�посадах�не�менше�3�ро�ів

або�стаж�роботи�за�фахом�на��ерівних�посадах�в� інших�сферах�е�ономі�и�не

менше� 4� ро�ів,� або� стаж� роботи� на� посаді� �оловно�о� спеціаліста� не�менше

7 ро�ів;

- післядипломна�освіта���сфері��правління:�ма�істр�державно�о��правління;

- вільне��орист�вання�ПК;

- аналітичні�здібності,�висо�а�працездатність�та�відданість�роботі;

- �ом�ні�абельність,�чесність�та�порядність.

Конта�тний�телефон 254-16-91.

До��менти� на� �часть� �� �он��рсі� подаються� до� �правління� �адрової� роботи� і

на�ород� апарат�� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київради� (Київсь�ої� місь�ої� державної

адміністрації)�протя�ом�30�днів�з�дня�п�блі�ації�о�олошення�в��азеті,�за�адресою:

01044,�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�36,��аб.�1109-а.

Я�що�ви�бажаєте�взяти��часть����он��рсі�на�заміщення�ва�антних�посад,�можна

надіслати�інформацію�з�власними�даними�за�встановленою�формою,�розміщеною

на�офіційном��веб-порталі��иївсь�ої�місь�ої�влади�www.kmv.gov.ua,�на�еле�тронн�

адрес��kuts@kmv.gov.ua,�позначивши���темі�листа�своє�прізвище.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

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

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

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 964
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Людмила КИСЛЕНКО, дизайнер:
— Д же ле о! Мови я д же любила, німець вивча-

ла німець ій спеціалізованій ш олі, ан лійсь вивчи-
ла д же швид о за іль а місяців. Але ос іль и я три-
валий час ан лійсь ою мовою не розмовляла, то нині,
спіл ючись, мож вставляти німець і слова. Люди в
шоці, а ті, хто знає обидві мови, абсолютно нормаль-
но це сприймають. Польсь мов я теж ле о опан -
вала. Я ось Польщі жила тиждень — і це єдина мо-
ва, я ою я почала д мати. Тепер для поїзд и до Пари-
жа потрібно б де підтя ти ан лійсь . Я навіть дис -
пила, щоб відновити пам’яті. Одна або ж час не ви-
стачає для цьо о, або лін юся, або є впевненість, що
людина, отра зі мною поїде, добре володіє ан лій-
сь ою. Та д же потрібно відновити мов !

І ор ШЕВЧЕНКО, засновни Фор м молодих
лідерів У раїни:
— Нині д же важливо знати іноземн мов , ан лій-

сь в перш чер , бо вона є мовою міжнародно о
спіл вання. Я б радив бать ам, я що вони хоч ть,
щоб їхні діти б ли спішними в житті, змал навча-
ти дітей цій мові. При цьом вчити потрібно не ли-
ше на розмовном рівні, а й на професійном —
тій сфері, в я ій людина працюватиме. Вільне воло-
діння ан лійсь ою — це дост п до вели о о джере-
ла інформації ниж ах, Інтернеті. Це можливість
спіл вання з носіями мови: ан лійцями, амери ан-
цями, спішними іноземцями, майже всі з них воло-
діють нею. Вважаю, що в сіх ш олах з першо о ла-
с мають вивчати ан лійсь , а це залежить від ба-
жання і ре лярності занять. Не можна вивчити мо-
в нас о ом. 50 відсот ів — це бажання і мотивація,
інші 50 — природні дані людини. Я навчався не-
спеціалізованій ан лійсь ій ш олі. Після за інчення
не знав її добре, але зроз мів сю важливість знань
і почав самостійно вивчати — ходити на рси, чи-
тати ниж и.

Íàñê³ëüêè ëåãêî âàì 
äàâàëèñÿ ³íîçåìí³ ìîâè?

Ñâ³òëàíà Àëºêñººâà
ãîòóº äî Îêñôîðäà
Àíãë³éñüêó ìîâó âîíà âèêëàäàº âæå 25 ðîê³â
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Без іноземної мови Світ-
лана Алє сєєва себе не
являє. Бо життя для
неї — це і є мова та спіл-
вання. Том вже два-

дцять п’ять ро ів вона на-
вчає майстерності роз-
мовляти ан лійсь ою чнів
спеціалізованої ш оли
№ 57. Рез льтат її за-
нять — вип с ни и, я і з
ле істю вст пають до
найпрестижніших вищих
навчальних за ладів я
У раїни, та і зар біжжя.
Потрапити до цієї ш оли
неваж о. Достатньо взяти
часть он рсі.

“Ñê³ëüêè ìîâ òè çíàºø, ñò³ëü-
êè ðàç³â òè ëþäèíà”,— ïåðåêîíà-
íà êèÿíêà Ñâ³òëàíà Àëºêñººâà.
Âîíà ïðàöþº â÷èòåëåì àíãë³é-
ñüêî¿ ìîâè ó ñòîëè÷í³é øêîë³
¹ 57. Çíàº ùå é ôðàíöóçüêó. Ñà-
ìå ëþáîâ äî ìîâ 25 ðîê³â òîìó
âèïàäêîâî ïðèâåëà ¿¿ äî âèêëà-
äàííÿ. “Êîëè é ç’ÿâëÿþòüñÿ äóì-
êè ïðî ÿê³ñü çì³íè â ïðîôåñ³éí³é
ä³ÿëüíîñò³, òî ïðèõîäæó â êëàñ —
³ ä³òè ìåíå ñòðèìóþòü â³ä öüîãî.
Òóò îäåðæóþ òó ðàä³ñòü ñï³ëêóâàí-
íÿ, ÿêó íåìîæëèâî í³÷èì çàì³íè-
òè”,— ä³ëèòüñÿ ïàí³ Àëºêñººâà.

Ñâîãî ÷àñó æ³íêà áàãàòî ïîäî-
ðîæóâàëà. Íàðîäèëàñÿ âîíà â Ðî-
ñ³¿. ×àñòî â³äâ³äóâàëà Í³ìå÷÷èíó.
×îëîâ³ê — â³éñüêîâèé. Çàâäÿêè
éîãî ïðîôåñ³¿ çìîãëà ïîáà÷èòè
ñâ³ò. Òàê ³ äî Êèºâà ïîòðàïèëà.
Ñïî÷àòêó ïðàöþâàëà ïåðåêëàäà-
÷åì, ó ìóçåÿõ. ßêîñü ¿¿ çàïðîñè-
ëè ï³äì³íèòè âèêëàäà÷à ó øêîë³.
Òàì ³ çàëèøèëàñÿ íà 25 ðîê³â.
“Í³êîëè íå äóìàëà, ùî òàê âèé-
äå,— çãàäóº ïàí³ Àëºêñººâà,— àëå
ÿ äóæå ùàñëèâà, ùî æèòòÿ äàëî
ìåí³ çìîãó íàâ÷àòè. ß ùåäðî â³ä-

äàþ ñâî¿ çíàííÿ ä³òÿì ³ ä³ñòàþ â³ä
öüîãî çàäîâîëåííÿ”.

Áàãàòî õòî ïåðåêîíàíèé, ùî ó
ä³òåé º ùî ïåðåéíÿòè íàâ³òü äî-
ðîñëèì. Ñâ³òëàíà Àëºêñººâà — íå
âèíÿòîê. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ¿¿ æèò-
òÿ — öå ïîñò³éíå ñï³ëêóâàííÿ,
ÿêå ïðèíîñèòü êîðèñòü ÿê ó÷íÿì,
òàê ³ ¿é. “Ó÷í³ ïîñò³éíî òðèìà-
þòü â íàïðóæåíí³, íå äàþòü çìî-
ãè ðîçñëàáèòèñÿ. À òèì ïà÷å ó òà-
êîìó ïðåäìåò³ ÿê ìîâà. Öå æèâå
ïîíÿòòÿ, ìîâà ïîñò³éíî ðîçâè-
âàºòüñÿ, ³ òðåáà âñòèãàòè éòè â
íîãó ç ÷àñîì”,— ïåðåêîíàíà â÷è-
òåëüêà.

×èìàëî âèïóñêíèê³â øêîëè
¹ 57, ³ çîêðåìà ïàí³ Àëºêñººâî¿,
íèí³ íàâ÷àþòüñÿ â Îêñôîðäñüêî-

ìó óí³âåðñèòåò³ òà ³íøèõ ïðåñ-
òèæíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ
ñâ³òó. “Ìè äóæå íèìè ïèøàºìî-
ñÿ, àäæå êðàùî¿ îö³íêè íàø³é
ïðàö³ ³ áàæàòè íå òðåáà”,— çà-
ïåâíèëà âèêëàäà÷. Òàêîæ âîíà
äîäàëà, ùî íå áóâàº äíÿ, êîëè á
äî íå¿ íå íàâ³äóâàëèñÿ êîëèøí³
ó÷í³. 

Â÷èòåëü ïåðåêîíàíà, ùî áóäü-
ÿêà çä³áíà äèòèíà ìîæå ñòàòè ó÷-
íåì øêîëè ¹ 57, àëå òðåáà ïðî-
éòè êîíêóðñ. “Òàê, 26 ÷åðâíÿ ìè
íàáèðàòèìåìî íîâ³ äåñÿò³ êëàñè.
Êîíêóðñ  â³äáóäåòüñÿ î 10-é ãî-
äèí³ çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Ïðîð³ç-
íà, 19à. ß çàïðîøóþ âñ³õ, êîìó
íåáàéäóæå ñâîº ìàéáóòíº”, —
êàæå ïàí³ Àëºêñººâà

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ó öåíòðàëüíèõ òà çàõ³äíèõ

îáëàñòÿõ íåâåëèêèé äîù. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, ï³âí³÷íî-çàõ³ä-
íèé, 2–5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +20...+22°Ñ, âíî÷³ +10...+12°Ñ;
íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +23°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè
+24...+26°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +22...+24°Ñ, âíî÷³ +7...+9°Ñ; ó çà-
õ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +21...+23°Ñ, âíî÷³ +12...+14°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïîäåêóäè äîù. Â³òåð ï³â-
äåííî-ñõ³äíèé, 2–5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +18...+20°Ñ, âíî÷³
+10...+12°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 20 òðàâíÿ
День енер етичний, беріться за справи, що потре-
б ють значних енер озатрат, роз мово о потенці-
ал , самостійності. В е оїзмі вас ніхто не може зви-
н ватити, ос іль и спіх на боці тр дарів-одина ів,
я і не пас ть задніх, а є сміливими новаторами
першопроходцями в б дь-я ій діяльності.

Ó ÎÂÍ²Â ÷óäîâèé øàíñ çàêëàñòè óñï³øíó ïðîãðàìó íà ìàéáóò-
í³é ì³ñÿöü. Åíåðã³ÿ á’º ÷åðåç â³íöÿ, òîæ ðîçïî÷èíàéòå ÿêîìîãà
á³ëüøå ñïðàâ, âîíè óñï³øíî ðåàë³çóþòüñÿ. Íå çàáóâàéòå ïðî øàðì
÷àð³âíîñò³. Öå ïåðåïóñòêà â ùàñëèâå çàâòðà.

ÒÅËÜÖ², ïîáóäüòå íà ñàìîò³, íàâåä³òü ëàä â äóø³. Íàîäèíö³ â³ä
ãðîìàäñüêî¿ ìåòóøí³ âàì áóäå ëåãøå ïðàöþâàòè íàä ïîìèëêàìè,
ë³êâ³äîâóâàòè íåäîë³êè, äîêîïàòèñÿ äî ñîêðîâåííèõ ãëèáèí ïñè-
õ³êè, ïîêàÿòèñÿ ïåðåä òèìè, êîãî íåçàñëóæåíî îáðàçèëè, ³ çì³íè-
òè ñåáå íà êðàùå.

ÁËÈÇÍßÒÀ, âàøå ì³ñöå ñåðåä ëþäåé ð³äíèõ ïî äóõó. Îñîáè, ç
ÿêèìè ºäíàþòü ñï³ëüí³ ³íòåðåñè, ïðèíåñóòü ðàä³ñòü, çàðÿäÿòü îïòè-
ì³çìîì. Âëàøòóéòå âå÷³ðêó, ïîâåñåë³òüñÿ. Òóò âè áóäåòå äóøåþ êîì-
ïàí³¿, çìîæåòå ïðè÷àðóâàòè òîãî, õòî âàì äî âïîäîáè, ³ íàâ³òü çà-
êðóòèòè ðîìàí.

ÐÀÊÈ, ó âàñ ç’ÿâèòüñÿ íîâà ìåòà, ìîæëèâî, îäåðæèòå íîâó ïðî-
ïîçèö³þ â³ä êåð³âíèöòâà, ùî âèìàãàòèìå ìîá³ë³çàö³¿ åíåðãîðåñóð-
ñ³â, àäæå âîíà ïîâ’ÿçàíà ç³ ñëóæáîâèìè çì³íàìè. Ö³êàâòåñÿ íóæ-
äàìè òà äóìêàìè êîëåêòèâó ³ íå éä³òü íà êîíôðîíòàö³þ ³íòåðåñ³â.
Óñ³ì ìàº áóòè äîáðå.

ËÅÂÈ, ô³ëîñîô³ÿ áóòòÿ, óÿâëåííÿ ïðî ñâ³ò, ïåðåêîíàííÿ ð³çêî
çì³íÿòüñÿ. Í³÷îãî ïîñò³éíîãî â ïðèðîä³ íå áóâàº. Äåõòî íàâ³òü
îõîëîíå äî îáðàíöÿ ëþáîâíîãî çàõîïëåííÿ, îñê³ëüêè íà ãîðèçîí-
ò³ ç’ÿâèòüñÿ ³íøà çâàáà, ïðîáóäèâøè øàëåíó ïðèñòðàñòü.

Ä²ÂÈ, òðóäíîùàì, ùî ñïðè÷èíèëè òðèâîãó, âñåëÿëè íåâïåâíå-
í³ñòü, ïåñèì³çì, ïðîâîêóâàëè àãðåñ³þ, òðåáà ïîêëàñòè êðàé. Ñåêñ
³ ãðîø³ — ñòîðîíè îäí³º¿ ìåäàë³, òîìó îáãîâîð³òü ö³ ïèòàííÿ ç êî-
õàíèì, ïîðîçóì³éòåñÿ — ³ âàø ñîþç ìàòèìå íîâå “äèõàííÿ”.

ÒÅÐÅÇÈ, ÿêùî ïðèâ’ÿçàòè áàéäèêóâàòèõ øëþáíèõ îáðàíö³â äî
ñ³ìåéíîãî ê³ëêà íå âäàºòüñÿ, â³çüì³òü íåñëóõíÿíîãî ãóëüòÿÿ ï³ä
âëàñíèé êîíòðîëü, àëå íå æîðñòêèé, àäæå âàì ïîòð³áí³ âåñåë³
ñï³ëüí³ ðîçâàãè, äå ìîæíà âèïóñòèòè ðîìàíòè÷íèé ïàð, ïîâåñå-
ëèòèñÿ ñåðåä ö³êàâî¿ ïóáë³êè.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, âè ëåãê³ íà ï³äéîì, îäíàê áåð³òüñÿ çà ðîáîòó, ÿêà
ñòèìóëþº òâîð÷å íàòõíåííÿ. Ïðàöþéòå ³ â³äïî÷èâàéòå ç ðàä³ñòþ,
òîä³ çäîðîâ’ÿ íå ï³äêà÷àº. Ñüîãîäí³ ô³çè÷íèé òîíóñ íà ì³í³ìóì³,
òîìó çëîâæèâàòè ðîáî÷èì åíòóç³àçìîì çàðàäè ãðîøåé íå âàðòî.

ÑÒÐ²ËÜÖ² ìàþòü óí³êàëüí³ ìîæëèâîñò³ çàðåêîìåíäóâàòè ñåáå
áëàãîðîäíèì ëþáëÿ÷èì ëèöàðåì. Îñâ³ä÷óéòåñÿ â êîõàíí³, àêòîð-
ñòâóéòå, öå òàê ïðèºìíî òèì, õòî ëþáèòü âóõàìè.

ÊÎÇÎÐÎÃÈ, çàéì³òüñÿ äîìàøí³ì áëàãîóñòðîºì. Âîãîíü åíòóç³-
àçìó íå ïîâèíåí ïåðåãîð³òè íà ñòîðîí³ ïîçà ìåæàìè äîì³âêè.
Êîìôîðò ó ð³äíèõ ñò³íàõ âè ìîæåòå çðîáèòè, áàæàííÿ ³ óìîâè º,
òîæ äåðçàéòå ³ îáîâ’ÿçêîâî çàëó÷àéòå äî ðîáîòè ð³äíèõ.

ÂÎÄÎË²¯, âàì ïîòð³áíî îñâî¿òè íîâ³ ìàðøðóòè ïîäîðîæåé, ìàí-
äð³âîê. Íå ñèä³òü íà ì³ñö³, ðóõ — öå æèòòÿ, íåâè÷åðïíå äæåðåëî
âðàæåíü, ìîæëèâ³ñòü ïîçíàéîìèòèñÿ ç ö³êàâèìè ëþäüìè. Ðóøàé-
òå â äîðîãó. Ïîïóòíèé â³òåð óäà÷³ íå çðàäèòü âàì.

ÐÈÁÈ, ÿêùî íå òåðïèòüñÿ ùåäðî ïîòðóñèòè ãàìàíöåì, ðîá³òü
öå äáàéëèâî: ïðèö³íþéòåñÿ, òîðãóéòåñÿ. Ïîêóïêè äëÿ ñåáå ³ äî-
ì³âêè ïðèíåñóòü çàäîâîëåííÿ ³ âäÿ÷í³ñòü ð³äíèõ

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло
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Своїм знанням ан лійсь ої вчитель а ш оли №57 Світлана Алє сєєва дає
столичним вип с ни ам доро до найпрестижніших ВУЗів


