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Òð³ùèòü Àíäð³¿âñüêà, ðÿòóþòü
Êèðèë³âñüêó
²ñòîðè÷í³ êóëüòîâ³ ñïîðóäè ïîòðåáóþòü óêð³ïëåííÿ

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора ЗМІ забили на сполох — просідає
і тріщить Кирилівсь а цер ва. Втім, е с-
перти аж ть, що деформації цієї спор -
ди з’явились одраз після її зведення,
ос іль и стоїть цер ва над печерними
п стотами та підземними пото ами. То-
м її постійно ріплюють, і нині вона
стабільном стані. А не айно о порят н-

потреб є Андріївсь а цер ва, про що
“Хрещати ” же писав. Аби вона не
впала, треба піді нати важ техні для
підтримання стін.

Îñòàíí³ì ÷àñîì ó ñòîëèö³ ÷àñòî âèíèêàþòü ïðîá-
ëåìè ç öåðêîâíèìè îá’ºêòàìè. Òî Ñâÿòèé Âîëîäè-
ìèð ñïîâçàº ó Äí³ïðî, òî îáâàëþºòüñÿ ñò³íà â ìó-
ð³ Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè. Ó÷îðà ç’ÿâèëàñÿ ³í-
ôîðìàö³ÿ ïðî çàãðîçó ðóéíóâàííÿ Êèðèë³âñüêî¿
öåðêâè. Òàê³ çàÿâè çàâæäè âèêëèêàþòü ðåçîíàíñ ó
ñóñï³ëüñòâ³. Ïî-ïåðøå, éäåòüñÿ ïðî âåëè÷í³ àðõ³-
òåêòóðí³ ñïîðóäè, ïàì’ÿòêè ³ñòîð³¿, à ùî âàæëèâ³-
øå äëÿ ëþäåé çà ä³ì Ãîñïîäà? Îäíàê ó âèïàäêó Êè-
ðèë³âñüêî¿ öåðêâè, ñõîæå, ëþäåé âèð³øèëè ïðîñòî
íàëÿêàòè.

²ñòîðèê ²ðèíà Ìàðãîë³íà âæå 20 ðîê³â äîñë³äæóº
ñïîðóäó. Çà ñëîâàìè äîñë³äíèêà, ñèòóàö³ÿ ïîã³ð-
øóºòüñÿ ÷åðåç ´ðóíòîâ³ âîäè òà çðóøåííÿ ïîð³ä ï³ä
ïàì’ÿòêîþ. Ñàìå âîíè ñïðè÷èíÿþòü ïðîñ³äàííÿ
ôóíäàìåíòó ³ ñò³í. Ãðîø³ íà ðåñòàâðàö³éí³ òà óêð³ï-
ëþâàëüí³ ðîáîòè äîâåëîñÿ çáèðàòè óñ³ì ìèðîì. Äî-
ïîìàãàëè åêñïåðòè ç Í³ìå÷÷èíè òà Ôðàíö³¿. Îäíàê
ðóéíóâàííÿ íà÷åáòî òðèâàº. Ñóø³ííÿì òà ðåñòàâ-
ðàö³ºþ ðÿòóþòü õóäîæíº îôîðìëåííÿ õðàìó.

“Õðåùàòèê” ïîïðîñèâ íà÷àëüíèêà ÃÓ ç ïèòàíü
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóö³é ÊÌÄÀ Â³òàë³ÿ Ïøåíè÷íîãî
ðîç’ÿñíèòè, ùî íàñïðàâä³ â³äáóâàºòüñÿ. “Öåé îá’-
ºêò ïåðåáóâàº ó þðèñäèêö³¿ äåðæàâè. Ìè íå ìàº-
ìî ïðàâà âèòðà÷àòè êîøòè íà áóäü-ÿê³ ðîáîòè. Îá-
ñòåæåííÿ íå ïðîâîäèëè. Òîìó ³íôîðìàö³¿ ïðî çà-
ãðîçó ðóéíóâàííÿ íå ìàºìî. ß çíàþ ò³ëüêè, ùî ïî-
òð³áíà âèøêà äëÿ ôàðáóâàííÿ áàí³, îñü ³ âñå”,—
ñêàçàâ ãîëîâíèé ðÿòóâàëüíèê ì³ñòà.

Á³ëüøå ñèòóàö³þ ïðîÿñíèâ íà÷àëüíèê ÃÓ îõîðî-
íè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè Ðóñëàí Êóõàðåíêî. “Ôóí-
äàìåíò Êèðèë³âñüêî¿ öåðêâè ïî÷àâ ïðîñ³äàòè ùå â³ä
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà õðàìó. Öå çóìîâëåíî îñîáëè-
â³ñòþ ´ðóíò³â. Ï³ä ñïîðóäîþ º ïå÷åðí³ ïóñòîòè,
´ðóíòîâ³ âîäè, òîæ ïðîñ³äàííÿ ³ òð³ùèíè áóëè äàâ-
íî é ïîñò³éíî. Ñïîðóäó óêð³ïëþâàëè ³ ÷àñòêîâî
ðåñòàâðóâàëè áàãàòî ðàç³â, çîêðåìà ó XIX ñòîð³÷÷³.
Ïîòî÷í³ ðîáîòè òðèâàþòü ³ íèí³”,— ñêàçàâ ïàí Êó-
õàðåíêî. Çà éîãî ñëîâàìè, íà òð³ùèíàõ âñòàíîâëå-
íî ìàÿ÷êè, ÿê³ ô³êñóâàòèìóòü ùîíàéìåíøó çì³íó.
Ïîêè ùî íà ñïîëîõ íå áèëè.

Çà Êèðèë³âñüêó öåðêâó â³äïîâ³äàº çàïîâ³äíèê
“Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà”. Éîãî äèðåêòîð Íåëÿ Êóêîâàëü-
ñüêà ïîâ³äîìèëà, ùî ñòàí õðàìó ñòàá³ëüíèé. À îñü
ñèòóàö³ÿ ç Àíäð³¿âñüêîþ öåðêâîþ, çà ñëîâàìè ïà-
í³ Êóêîâàëüñüêî¿, êðèòè÷íà. Òàì âèÿâëÿþòü âñå íî-
â³ é íîâ³ òð³ùèíè. Ñïîðóäà ïðîäîâæóº ïîâçòè. Äíÿ-
ìè åêñïåðòè íàäàëè âèñíîâêè ï³ñëÿ îáñòåæåííÿ
ïåðåêðèòòÿ — éîãî íå ìîæíà åêñïëóàòóâàòè ÷åðåç
7-ñàíòèìåòðîâó òð³ùèíó. Àíäð³¿âñüê³é öåðêâ³ ðå-
àëüíî çàãðîæóº îáâàë. “Êàáì³í âèä³ëèâ 10 ì³ëüéî-
í³â ãðèâåíü íà Àíäð³¿âñüêó öåðêâó, àëå ãðîø³, íà
æàëü, äîñ³ íå íàä³éøëè. Ðÿòóâàòè ñïîðóäó ïîòð³á-
íî íåãàéíî”,— ïåðåêîíàíèé Ðóñëàí Êóõàðåíêî. Çà
éîãî ñëîâàìè, ìàêñèìóì ïðîòÿãîì äâîõ òèæí³â òðå-
áà ï³ä³ãíàòè äî öåðêâè âàæêó òåõí³êó, ÿêà á ï³ä-
òðèìóâàëà îá’ºêò ³ íå äàâàëà éîìó ñïîâçàòè. Âîä-
íî÷àñ ñë³ä óêð³ïëþâàòè ³ñòîðè÷íó ïàì’ÿòêó
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Äî Äíÿ çàõèñòó äèòèíè Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé
áëàãîä³éíèé ôîíä “Áëàãîäàòü” ïðîâåäå àêö³þ
“Øàíñ íà ìàéáóòíº”. Çàõ³ä ñïðÿìîâàíèé íà
äîïîìîãó ä³òÿì ç âàäàìè ñëóõó. Ó ñòîëèö³ âæå
âñòàíîâèëè 100 ñïåö³àëüíî îáëàäíàíèõ ñêðè-
íüîê ç ëîãîòèïàìè ôîíäó, çîêðåìà âîíè º ó
ñóïåðìàðêåòàõ “Ôóðøåò”, ê³íîòåàòð³ “Óêðà-
¿íà”, ìåðåæ³ ðåñòîðàí³â “Êîçèðíà êàðòà”.
Ñâ³é âíåñîê ä³òÿì ìîæå çðîáèòè êîæåí íå-
áàéäóæèé. Òðèâàòèìå àêö³ÿ äî ê³íöÿ ðîêó.
Êîøòè, ÿê³ íàäõîäÿòü ó ñêðèíüêè, ³äóòü íà
ïðèäáàííÿ ñïåö³àëüíîãî ñó÷àñíîãî ä³àãíî-
ñòè÷íîãî îáëàäíàííÿ äëÿ ïîëîãîâèõ áóäèí-
ê³â òà ïîë³êë³í³ê, à òàêîæ íà êóï³âëþ ÿê³ñ-
íèõ ñëóõîâèõ àïàðàò³â. “Ä³òè ç ïðîáëåìîþ
ñëóõó ìîæóòü ïî÷àòè æèòè ïîâíîö³ííèì æèò-
òÿì. ßêùî â÷àñíî ðîçïî÷àòè ðåàá³ë³òàö³þ, òî
äèòèíà âæå äî øåñòè ðîê³â îïàíóº íàâèêè
ìîâëåííÿ, à äî âîñüìè ðîê³â çìîæå ïîâíî-
ö³ííî ñï³ëêóâàòèñÿ ç³ ñâî¿ìè îäíîë³òêàìè.
Äëÿ öüîãî ³íîä³ äîñòàòíüî ïðèäáàòè ÿê³ñíèé,
ïðàâèëüíî ï³ä³áðàíèé ñëóõîâèé àïàðàò”, —
êàæå ªâãåí³ÿ Ì³ðîíîâà, äèðåêòîð Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî áëàãîä³éíîãî ôîíäó “Áëàãîäàòü”.
Íà ñüîãîäí³ â Êèºâ³ íàë³÷óºòüñÿ ïîíàä 3500
ìàëþê³â ç âàäàìè ñëóõó

Ó Êèºâà áóäå ùå îäèí
ïîáðàòèì

²òàë³éñüêà Ãåíóÿ ñòàíå ïîáðàòèìîì Êèºâà.
Íàðàç³ ïðåäñòàâíèêè îáîõ ì³ñò ïðàöþþòü
íàä ïðîåêòîì óãîäè ïðî ñï³âïðàöþ. Ïðî öå
ïîâ³äîìèâ â. î. çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Â³òàë³é Æóðàâñüêèé ï³ñëÿ çóñòð³÷³ ç â³öå-ìå-
ðîì Ãåíó¿ ç ïèòàíü òóðèçìó, êóëüòóðè òà ì³æ-
íàðîäíèõ â³äíîñèí Ðîáåðòîþ Ìîðãàíî. “Ìó-
í³öèïàë³òåò Ãåíó¿ äóæå çàö³êàâëåíèé ó ïî-
ãëèáëåíí³ ñï³âðîá³òíèöòâà ç Êèºâîì ó ãàëó-
çÿõ êóëüòóðè, òóðèçìó òà åêîíîì³êè. Ó ñâîþ
÷åðãó Êè¿â òàêîæ ïðàãíå àêòèâ³çóâàòè íàøó
ñï³âïðàöþ. Òîìó ìè, íå çâîë³êàþ÷è, ðîçïî-
÷àëè ïðàöþâàòè íàä óãîäîþ ïðî ñï³âðîá³ò-
íèöòâî”, — ï³äêðåñëèâ ïàí Æóðàâñüêèé. Â³í
äîäàâ, ùî óêðà¿íñüê³é ñòîëèö³ áóäå ö³êàâèé
äîñâ³ä ³òàë³éö³â â îáëàøòóâàíí³ ïàðê³â, ì³ñöü
êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó. Êð³ì òîãî, âæå
áëèçüêî 10 ðîê³â ïðåäñòàâíèêè ì³ñòà Ãåíóÿ
çàéìàþòüñÿ îðãàí³çàö³ºþ êóëüòóðíèõ çàõîä³â
ó Êèºâ³, òîìó öåé íàïðÿìîê òàêîæ áóäå àê-
òèâíî ðîçâèâàòèñÿ

ßê³ñòü ìåäè÷íîãî 
îáñëóãîâóâàííÿ ïîêðàùàòü

Ó÷îðà ïðåäñòàâíèêè Ì³æíàðîäíîãî áëà-
ãîä³éíîãî ôîíäó “Äîïîìîãà ìåäèöèí³” îá-
ãîâîðèëè øëÿõè ñï³âïðàö³ ç çàñòóïíèêîì íà-
÷àëüíèêà ÃÓ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Â³òàë³ºì Ìî-
õàðºâèì. Ðàçîì ç ÊÌÄÀ Ôîíä ïëàíóº ðåàë³-
çóâàòè ï³ëîòíèé ïðîåêò “ªäèíèé ì³æíàðîä-
íèé ìåäè÷íèé òåëåêîìóí³êàö³éíèé ïðîñò³ð”.
Ðîáîòà áóäå ñïðÿìîâàíà íà ïîë³ïøåííÿ
ÿêîñò³ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. “Ðåàë³-
çàö³ÿ äàíîãî ïðîåêòó çíà÷íî ïðèñêîðèòü ïðî-
öåñè ðåôîðìóâàííÿ â³ò÷èçíÿíî¿ ìåäèöèíè,
ï³äâèùèòü ð³âåíü ïðîôåñ³îíàë³çìó ìåäè÷íî-
ãî ïåðñîíàëó òà ë³êàð³â, ïîë³ïøèòü ¿õ êîìó-
í³êàö³¿ ç çàêîðäîííèìè êîëåãàìè, â³äêðèº
ìîæëèâîñò³ òåëåìåäèöèíè òà äîçâîëèòü âæå
ñüîãîäí³ çðîáèòè ðåàëüíèì ïðîöåñ ³íòåãðà-
ö³¿ Óêðà¿íè â ñâ³òîâå ìåäè÷íå ñï³âòîâàðè-
ñòâî”, — çàçíà÷èâ ïàí Ìîõàðºâ. Íàãàäàºìî,
Áëàãîä³éíèé ôîíä “Äîïîìîãà ìåäèöèí³” âæå
ø³ñòü ðîê³â ðåàë³çóº â Óêðà¿í³ ñâî¿ ïðîãðà-
ìè. Öå äîçâîëèëî ï³äâèùèòè êâàë³ô³êàö³þ çà
êîðäîíîì 150 ë³êàðÿì, à òàêîæ íàïðàâëÿòè
ïàö³ºíò³â ç³ ñêëàäíèìè çàõâîðþâàííÿìè â
³íîçåìí³ êë³í³êè

Çà íåÿê³ñí³ òîâàðè 
ïîêàðàþòü

Ñüîãîäí³ ÃÓ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ñïîæè-
âà÷³â ïðîâîäèòèìå ïåðåâ³ðêó ÿêîñò³ òà áåç-
ïå÷íîñò³ íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â ó òîðãî-
âåëüí³é ìåðåæ³ ì³ñòà Êèºâà. ²íñïåêòóâàòè-
ìóòü íàÿâí³ñòü ñåðòèô³êàò³â íà ðåàë³çàö³þ
ïðîäóêö³¿, â³äïîâ³äí³ñòü âèðîáíèê³â. Íà ïî-
ðóøíèê³â ñêëàäàòèìóòü ïðîòîêîëè. Ïîä³áíà
ïåðåâ³ðêà íåùîäàâíî áóëà ïðîâåäåíà ó ìà-
ãàçèíàõ, ùî çàéìàþòüñÿ ïðîäàæåì ïðîäóê-
ò³â. Âèÿâèëîñÿ, ùî ïîêóïöÿì ÷àñòî ïðîïî-
íóþòü ïðîñòðî÷åíèé òîâàð òà îáâàæóþòü

Ïîë³òè÷íå ñì³òòÿ
Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Напередодні свят центр столиці мі перетворити-
ся на смітни . Ком нальні сл жби Шевчен івсь о-
о район вирішили не прибирати Хрещати та
майдан Незалежності. С ориставшись наближен-
ням свят, вони зажадали не айної сплати забор-
ованості із заробітної плати та виділення оштів
на ремонтні роботи. Через риз з фінансами на-
разі с р тно всіх сферах життєдіяльності міста.
Проте мерії запевнили, що ал зь ЖКГ фінанс -
ється на рівні мин ло о ро . Отже, дії шевчен ів-
сь их ом нальни ів мають, швидше за все, не
осподарсь е, а політичне підґр нтя. Демарш
районно о ерівництва зазнав рах . Уже виріше-
но, що центр столиці та и б де прибраний. І
зроблять це ом нальни и саме Шевчен івсь о о
район .

Êîìóíàëüíèêè Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ïðèïèíèëè âèâî-
çèòè ñì³òòÿ ç Õðåùàòèêà òà ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³. Ñêîðèñ-
òàâøèñü íàáëèæåííÿì ñâÿò, âîíè âèìàãàþòü íåãàéíî¿ âè-
ïëàòè çàáîðãîâàíîñòåé, ùî í³áèòî óòâîðèëèñÿ ç ïðîâèíè 
ì³ñòà.

Ó ñò³íàõ ìåð³¿ òàê³ àêö³¿ ðîçö³íþþòü ÿê ïîë³òè÷íó ãðó. “Öå
ð³øåííÿ — àáñîëþòíî áåçï³äñòàâíå”, — ïåðåêîíàíèé çàñòóï-
íèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãî-
óñòðîºì Â³êòîð Êóíö. Â³í çàïåâíèâ, ùî ô³íàíñóâàííÿ êîìó-
íàëüíèõ ñëóæá ðàéîí³â áóëî çä³éñíåíî íà ð³âí³ ìèíóëîãî ðî-
êó ³ ñèòóàö³ÿ â Øåâ÷åíê³âñüîìó ðàéîí³ íå ã³ðøà çà ³íø³.

Ïðî íåïðèÿçíü ãîëîâè Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó Â³êòîðà
Ïèëèïèøèíà äî ìåðà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî â³äîìî äàâíî.
Íàãîäè ïîêðèòèêóâàòè ì³ñüêîãî ãîëîâó òîé íå ïðîïóñêàº.
Òîæ ³ íèí³øí³é êîíôë³êò ìàº, øâèäøå, íå ãîñïîäàðñüêå, à
ïîë³òè÷íå ï³ä´ðóíòÿ. Àëå, íà ùàñòÿ äëÿ êèÿí, íåïîðîçóì³í-
íÿ òàêè âäàëîñÿ âëàäíàòè. Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî ï³ä ÷àñ ó÷îðàøíüî¿ íàðàäè íàãàäàâ Â³ê-
òîðó Ïèëèïèøèíó, ùî â³äïîâ³äíî äî ðîçïîä³ëó îáîâ’ÿçê³â òîé
íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîòðèìàííÿ ÷èñòîòè é
ïîðÿäêó â ðàéîí³, à ÿêùî â³í íå çì³ã ¿õ çàáåçïå÷èòè, çíà-
÷èòü, â³í íå âèêîíóº ñâî¿ ïîñàäîâ³ îáîâ’ÿçêè. Íà ïåðåêîíàí-
íÿ ïàíà Ãîëóá÷åíêà, âëàäà Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó çàñòî-
ñóâàëà ïîë³òè÷íèé øàíòàæ, õî÷à ñèòóàö³ÿ â æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîìó ãîñïîäàðñòâ³ ³íøèõ ðàéîí³â ì³ñòà òàêîæ º íàïðó-
æåíîþ. Âðåøò³-ðåøò Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî ³ Â³êòîð Ïèëèïè-
øèí äîìîâèëèñÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðêè áþäæåòíèõ íàä-
õîäæåíü ³ âèòðàò ðàéîíó Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì âíóòð³øíüî-
ãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ é àóäèòó ì³ñüêàäì³í³ñòðàö³¿. À ï³ñ-

ëÿ òîãî, ÿê ïðåäñòàâíèêè ÇÌ² çàëèøèëè íàðàäó, áóëî óõâà-
ëåíî ð³øåííÿ, ùî êîìóíàëüí³ ñëóæáè Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéî-
íó òàêè ïðèáèðàòèìóòü Õðåùàòèê ³ Ìàéäàí. “Êîëè ìè çà-
ëèøèëèñÿ ³ ùå òðîõè ïîãîâîðèëè, òî Â³êòîð Ïåòðîâè÷ çðî-
çóì³â, ùî òðåáà éòè ³ ïðàöþâàòè”,— ðîçïîâ³â ïàí Ãîëóá÷åí-
êî. Íà éîãî äóìêó, íàëàãîäèâøè ðîáîòó ç ïðèáèðàííÿì òå-
ðèòîð³¿ ñâîãî ðàéîíó, Â³êòîð Ïèëèïèøèí ìàòèìå á³ëüø³ ïî-
ë³òè÷í³ äèâ³äåíäè, í³æ êîëè â³äìîâèòüñÿ â³ä ïðèáèðàííÿ

Ä³òè îòðèìàþòü øàíñ 
íà ìàéáóòíº

Через ом нальни ів Шевчен івсь о о район свят ові заходи
на День Києва мо ли відб тися смітті
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Äâ³ðíèêàì Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó íå âäàëîñÿ ç³ðâàòè
ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ Êèºâà

Ó÷îðà â ñòîëè÷íîìó çîîïàðêó îáãîâî-
ðèëè ïðîâåäåííÿ ñâÿòêóâàíü ç íàãîäè éî-
ãî 100-ð³÷÷ÿ. Ãîëîâóâàëà íà çàñ³äàíí³ ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü-
÷èöüêà. Äëÿ íå¿ òà æóðíàë³ñò³â âëàøòó-
âàëè ñïåö³àëüíèé îá’¿çä, àáè ïîêàçàòè äî-
ñÿãíåííÿ.

ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, ëèøå ðîçä³ëüíå çáè-
ðàííÿ â³äõîä³â, ÿêå âïðîâàäèëè íà òåðè-
òîð³¿, äàº ìîæëèâ³ñòü ùîì³ñÿöÿ åêîíî-

ìèòè 60 òèñ. ãðí íà óòèë³çàö³¿. Òàêîæ ó
çîîïàðêó çàì³íèëè òàáëè÷êè á³ëÿ åêñïî-
çèö³é, òåïåð âîíè ³íôîðìàòèâí³ø³, íà-
ïèñàí³ äâîìà ìîâàìè: óêðà¿íñüêîþ òà
àíãë³éñüêîþ.

Ïîáóâàëà äåëåãàö³ÿ á³ëÿ çóáðà Ìèðîíà,
îï³êóíîì ÿêîãî º ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. Äî
ñëîâà, êîëåêö³ÿ çâ³ðèíöÿ ïîïîâíèëàñÿ —
çóáðåíÿòêîâ³ âæå äâà ì³ñÿö³. Äèðåêòîð
çîîëîã³÷íîãî ïàðêó Ñâ³òëàíà Áåðç³íà êà-
æå, ùî çàãàëîì òîð³ê äîäàëîñÿ 38 íîâèõ
âèä³â òâàðèí. Òåïåð ¿õ íàë³÷óºòüñÿ 476.

Îäíàê ãîëîâíèì äèðåêö³ÿ çîîïàðêó
ââàæàº íå ëèøå çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ òâà-
ðèí, à é ïîë³ïøåííÿ óìîâ óòðèìàííÿ.
Òóò ðåñòàâðóþòü âîëüºðè, à òàêîæ çâî-
äÿòü íîâ³. Íîâîñåëàìè ñòàëè íîñóõè òà
ºíîòè-ïîëîñêóíè. Òåïåð âîíè ìåøêàþòü
ó Ôðóêòîâîìó ñàäó. ¯õí³ìè ñóñ³äàìè íå-
çàáàðîì áóäóòü òðîï³÷í³ ìåòåëèêè —
âîëüºð ìàéæå íà ñòàä³¿ ãîòîâíîñò³. Òðî-
õè á³ëüøå êëîïîò³â ³ç ïðèì³ùåííÿì äëÿ
âåäìåä³â. Æèòëî äëÿ íèõ êîøòóº äîðîãî,
òàì ìàþòü áóòè øòó÷í³ áàðëîãè, à ñïåö³-
àëüíå ñêëî ïîâèííå âèòðèìóâàòè ñèëó
ãîñïîäàð³â. Íà äîáóäîâó âîëüºð³â äëÿ ã³-
ìàëàéñüêèõ âåäìåä³â öüîãîð³÷ ïëàíóþòü
âèä³ëèòè 16,8 ìëí ãðí.

“Äóæå âàæëèâî, ùî çîîïàðê îäåðæóº
ï³äòðèìêó íå ëèøå ç ì³ñüêîãî áþäæåòó,
à é â³ä ñïîíñîð³â òà çâè÷àéíèõ êèÿí. ²
ìîâà íå ïðî ñóìè, à ïðî íåáàéäóæ³ñòü”,—
çàçíà÷èëà ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. Îêð³ì ÷è-
íîâíèê³â ÊÌÄÀ, îï³êóíàìè òâàðèí ñòà-
ëè âæå ï’ÿòåðî ìåøêàíö³â ñòîëèö³. Òàê,
îäíà æ³íêà ï³êëóºòüñÿ ïðî ÷åðåïàøêó,
ùî îáõîäèòüñÿ ¿é ó 250 ãðí íà ì³ñÿöü. À
áàíê³âñüêà ñï³âðîá³òíèöÿ òóðáóºòüñÿ ïðî
ø³ñòüîõ ëåáåä³â — ùîì³ñÿöÿ äëÿ íèõ ïå-
ðåðàõîâóº 16 òèñ. ãðí.

Ùå á³ëüøó ùåäð³ñòü âèÿâëÿþòü ³íîçåì-
í³ êîëåãè çîîïàðêó. Äî äíÿ íàðîäæåííÿ
âîíè ïîäàðóþòü Êèºâó òâàðèí. Ñåðåä
ïðåçåíò³â — êîí³ Ïðæåâàëüñüêîãî òà ÷åò-
âåðî ëåâåíÿò. Ñâîãî ç³ðêîâîãî ÷àñó î÷³-
êóº ìîëîäà ïàðà áðîíåíîñö³â, êîòðèõ òåæ
ïîäàðóâàëè, àëå âîíè ïîêè ùî íà êàðàí-
òèí³. Åêçîòè÷íèõ òâàðèí êèÿíè çìîæóòü
ïîáà÷èòè ÷åðåç ï³âòîðà ì³ñÿöÿ. Äëÿ áðî-
íåíîñö³â óêð³ïëÿòü ñïåö³àëüíèé âîëüºð,
îñê³ëüêè ñâî¿ì ì³öíèì ïàíöåðîì âîíè
ëåãêî ðóéíóþòü áåòîí.

Íàéáëèæ÷ó ãó÷íó àêö³þ â çîîïàðêó
ïðîâåäóòü äî Äíÿ çàõèñòó ä³òåé. 30, 31
òðàâíÿ òà 1 ÷åðâíÿ òàì â³äáóäåòüñÿ ô³íàë
“Çîîêâåñòó”. Ïåðåìîæöÿì âðó÷àòü ïóò³-
âêè äî “Àðòåêó”

Çîîïàðê ïðèâ³òàëè 
ê³íüìè Ïðæåâàëüñüêîãî
Äî ñòîð³÷íîãî þâ³ëåþ òàì ç’ÿâëÿòüñÿ íîâ³ òâàðèíè
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Столичний зоопар відзначає
100-річчя. Я під от валися там
до свят вань, чора перевіряла
перший заст пни олови КМДА
Ірена Кільчиць а. Вона о лян ла
нові вольєри та нових меш ан-
ців за лад . Після арантин в
зоопар по аж ть подарованих
до р лої дати броненосців. А
на День захист дітей зоопар
проведе чн а цію, під час
я ої о олосять переможців
"Зоо вест ".



Інфе ційна захворюва-
ність місті наразі під
онтролем. Зростання
иш ових хвороб не
спостері ається, навесні
обійшлося і без епідемі-
оло ічно о спалах за-
альносезонно о рип .
Значна засл а в том
столичних санепідеміоло-
ів. Наразі вони здійсню-
ють сезонні перевір и та
рейди на стихійних рин-
ах, місь их пляжах. На-
ст пно о ро сл жб очі-
ють серйозні зміни.

Про це "Хрещати " роз-
повів новопризначений
оловний лі ар Київсь ої
місь ої СЕС Анатолій По-
номарен о.

— Âàñ íåùîäàâíî ïðèçíà÷èëè
ãîëîâíèì ñàí³òàðíèì ë³êàðåì Êè-
ºâà, ÷è íå ïëàíóºòå ðåîðãàí³çóâà-
òè î÷îëþâàíó ñòðóêòóðó?

— Ïðèçíà÷èëè ìåíå ãîëîâíèì
ñàí³òàðíèì ë³êàðåì, ñïðàâä³, íå-
ùîäàâíî, àëå ðîáîòà äëÿ ìåíå íå
íîâà, àäæå ïðèñâÿòèâ ¿é áàãàòî
ðîê³â. Ââàæàþ, ùî â Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é ÑÅÑ ïîòð³áíî çä³éñíèòè
ïåâíó ñòðóêòóðíó ðåîðãàí³çàö³þ.
Äëÿ ¿¿ óñï³øíî¿ ðåàë³çàö³¿ ÿ äå-
òàëüíî îçíàéîìèâñÿ ç ðîáîòîþ
óñ³õ äåñÿòè ðàéîííèõ ñàíåï³äåì-
ñòàíö³¿, ì³ñüêî¿ äåç³íôåêö³éíî¿
ñòàíö³¿, ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â
âëàñíå ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿.
Ç óðàõóâàííÿì çì³í ó çàêîíîäàâ-
ñòâ³ òà ñóñï³ëüñòâ³ ñïðîáóþ àäàï-
òóâàòè, îïòèì³çóâàòè ñòðóêòóðó
ñëóæáè, çàïðîâàäèâøè ïåðåäîâèé
â³ò÷èçíÿíèé òà çàðóá³æíèé äî-
ñâ³ä. Òà îñê³ëüêè áþäæåòíèé ð³ê
ó ðîçïàë³, í³ÿêèõ êàðäèíàëüíèõ
íîâîââåäåíü íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
óæå íå áóäå.

— Ë³òíÿ ïîðà ÷è íå íàéíàïðó-
æåí³øà â ðîáîò³ ñàíåï³äåìñëóæáè.
Àäæå çðîñòàº ê³ëüê³ñòü ñòèõ³éíèõ
ðèíê³â, à ÷åðåç öå äî ñïîæèâà÷à
ïîòðàïëÿº á³ëüøå íåäîáðîÿê³ñíî¿,
íåïåðåâ³ðåíî¿ ïðîäóêö³¿, ç êîðîò-
êèì òåðì³íîì ðåàë³çàö³¿. Âíàñë³-
äîê ÷àñò³øàþòü âèïàäêè ³íôåêö³é-
íèõ õâîðîá, ç’ÿâëÿºòüñÿ ðèçèê åï³-
äåì³é. Ùî ðîáëÿòü ôàõ³âö³, àáè
çàïîá³ãòè öüîìó?

— Ïðîáëåìà öÿ âàæëèâà, õî÷à
íå ñóòî íàøà ³ òîðêàºòüñÿ ð³çíèõ
â³äîìñòâ. Òóò ìàþòü ïðàöþâàòè
é ³íø³ ñòðóêòóðè, íàñàìïåðåä
ïðàâîîõîðîíí³. Ìè, çâ³ñíî, íå
ìîæåìî ñòîÿòè îñòîðîíü, àäæå
á³ëüøå ÿê ïîëîâèíó âèïàäê³â ³í-
ôåêö³éíèõ íåäóã ó ì³ñò³ ñïðè÷è-
íÿº ñàìå ñòèõ³éíà òîðã³âëÿ. Äëÿ
ïîë³ïøåííÿ ñèòóàö³¿ ïðîâîäèìî
ñï³ëüí³ ç ð³çíèìè îðãàí³çàö³ÿìè
ðåéäè-ïåðåâ³ðêè. Òàêèõ çàõî-
ä³â — ÿê ïëàíîâèõ, òàê ³ ïîçàïëà-
íîâèõ — ìàº áóòè çíà÷íî á³ëü-
øå, ³ç çàëó÷åííÿì ãðîìàäñüêîñò³,
ôàõ³âö³â ç âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöè-
íè. À ðåçóëüòàòè ïåðåâ³ðîê ïî-
òð³áíî âèñâ³òëþâàòè â ìóí³öè-
ïàëüíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿.

— Ñàíåï³äåìñëóæáà òàêîæ îï³-
êóºòüñÿ ñòàíîì ïèòíî¿ âîäè â ì³ñ-
ò³. ßêî¿ âîíà ÿêîñò³ ó âîäîãîíàõ òà
áþâåòàõ?

— Çã³äíî ç äåðæàâíèìè ñòàíäàð-
òàìè, ìè ïåðåâ³ðÿºìî ïèòíó âîäó
çà 29 ïîêàçíèêàìè, çîêðåìà íà
ì³êðîá³îëîã³÷íèé òà õ³ì³÷íèé
âì³ñò, à òàêîæ íà ñìàê, ïðîçîð³ñòü,
êîë³ð, çàïàõ. Ââàæàþ, ùî âîäà â
Êèºâ³ â³äïîâ³äàº âñòàíîâëåíèì âè-
ìîãàì ³ º ãàðàíòîâàíî¿ ÿêîñò³. Çâ³ñ-
íî, ùîðîêó º ÿêèéñü â³äñîòîê ïî-
çèòèâíèõ çíàõ³äîê àáî â³äõèëåíü
â³ä íîðìàòèâíèõ çíà÷åíü, ïðî ùî
ìè îäðàçó ³íôîðìóºìî “Êè¿ââî-
äîêàíàë”, ì³ñüêó âëàäó.

— À ÿêó ðîáîòó ïðîâîäèòå ç íå-
äîïóùåííÿ â Óêðà¿í³ ñâèíÿ÷îãî
ãðèïó?

— Íàø³ ôàõ³âö³ ïðàöþþòü ó ñà-
í³òàðíî-êîíòðîëüíîìó ïóíêò³
ì³æíàðîäíîãî àåðîïîðòó “Áîðèñ-
ï³ëü”, ïåðåâ³ðÿþòü êîæíå ïîâ³ò-
ðÿíå ñóäíî. ßêùî º ï³äîçðà íà
çàõâîðþâàííÿ, òàêîãî ïàñàæèðà
îäðàçó îáñòåæàòü ó â³ðóñîëîã³÷-
í³é ëàáîðàòîð³¿ íà áàç³ ñòîëè÷íî¿
ñàíåï³äåìñòàíö³¿. Ó ðàç³ ïîçèòèâ-
íîãî ðåçóëüòàòó ùå ðàç ïåðåâ³ðÿ-
òèìóòü êîìïëåêñíî â àðá³òðàæ-
í³é ñàíåï³äåìñòàíö³¿ Ì³í³ñòåð-
ñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ íà âóëèö³
ßðîñëàâñüê³é, 41 àáî ó Âñåóêðà-

¿íñüêîìó öåíòð³ ãðèïó. Íà íàøå
ùàñòÿ, ïîêè ùî æîäíîãî âèïàä-
êó çàõâîðþâàííÿ â Óêðà¿í³ íå âè-
ÿâëåíî.

— Íà âàøó äóìêó, ÷è íå ÷àñ çì³-
íèòè ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷í³
íîðìàòèâè, á³ëüø³ñòü ³ç ÿêèõ çà-
òâåðäæåíî ùå â ðàäÿíñüê³ ÷àñè?

— Ç öüîãî ïðèâîäó íåùîäàâíî
â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ êîëåã³¿ ÑÅÑ
Óêðà¿íè çà ó÷àñòþ ì³í³ñòðà îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ. Ôàõ³âö³ îäíîñòàé-
íî âèçíàëè, ùî çíà÷íà ÷àñòèíà
òàêèõ íîðìàòèâ³â çàñòàð³ëè. Á³ëü-
ø³ñòü äîêóìåíò³â çàòâåðäæåíî ùå
30—40 ðîê³â òîìó. Òîæ áóëî
ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ùîäî ñòâîðåí-
íÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè, ïðîô³ëüíèì ³í-
ñòèòóòàì äîðó÷åíî ðîçïî÷àòè
îíîâëåííÿ íîðìàòèâíî¿ áàçè.
Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî çà äåÿêèìè íà-
ïðÿìêàìè, çîêðåìà â ³ãðîâîìó
á³çíåñ³, âçàãàë³ íåìàº áóäü-ÿêèõ
ñàí³òàðíèõ ïðàâèë. Ïåðåêîíàíèé,
òàê³ ïðîãàëèíè íåçàáàðîì ë³êâ³-
äóþòü.

— Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ðîçãîðíóâ ó
ì³ñò³ øèðîêîìàñøòàáíó áîðîòüáó
ç êîðóïö³ºþ. ×è â³äîì³ âèïàäêè,
êîëè âàø³ êîëåãè çà õàáàðà âèäà-
âàëè äîçâ³ë ÷è çàïëþùóâàëè î÷³ íà
âèÿâëåí³ ïîðóøåííÿ?

— Ïðîáëåìà öå ÿê çàãàëüíîäåð-

æàâíà, òàê ³ çàãàëüíîâ³äîì÷à.
Ââàæàþ, ùî ïåðåéìàòèñÿ íåþ
ìàþòü íàñàìïåðåä ïðàâîîõîðîí-
ö³, ñë³ä÷³, â³ää³ëè áîðîòüáè ç òà-
êèìè çëî÷èíàìè, ÿê³ íàâ÷åí³, ìà-
þòü äîñâ³ä òà ïîâíîâàæåííÿ. Íà-
ðàç³ ïðàâîîõîðîíö³ ðîçãëÿäàþòü
íåïðèºìíèé âèïàäîê, ÿêèé ñòàâ-
ñÿ ç ãîëîâíèì äåðæàâíèì ë³êàðåì
ÑÅÑ îäíîãî ç ðàéîí³â Êèºâà. Éî-
ãî çàòðèìàíî ç ï³äîçðîþ â õàáàð-
íèöòâ³, íèí³ â³í ïåðåáóâàº ï³ä
ñë³äñòâîì. Ìè çà ïîäàííÿì
Ñëóæáè áåçïåêè â³äñòîðîíèëè
éîãî â³ä ðîáîòè. Âèïàäîê, çâ³ñíî,
íåïðèºìíèé, ³ ìè õîò³ëè á ç ÷åñ-
òþ âèéòè ç ö³º¿ ñèòóàö³¿.

— ßê âè îö³íþºòå ñó÷àñíèé åï³-
äåì³îëîã³÷íèé ñòàí ó ñòîëèö³?

— Åï³äåì³îëîã³÷íèé ñòàí íà êå-
ðîâàíîìó ð³âí³. Íå ñïîñòåð³ãàºòü-
ñÿ çðîñòàííÿ âèïàäê³â êèøêîâèõ
õâîðîá, îá³éøëîñÿ ³ áåç ñïàëàõó
çàãàëüíîñåçîííîãî ãðèïó. ×îãî íå
ñêàæåø ïðî òóáåðêóëüîç, Â²Ë-
ÑÍ²Ä. Àëå â ñòàí³ åï³äåì³¿ íèí³
ïåðåáóâàº âñÿ äåðæàâà. Ïðîáëåìà
âàæëèâà, ³ ìè íàä öèì òàêîæ ïðà-
öþºìî. Çàãàëîì ââàæàþ, ùî â
Óêðà¿í³ ïîòð³áíî çàïðîâàäèòè çà-
ãàëüíîäåðæàâíå ìåäè÷íå ñòðàõó-
âàííÿ. Àäæå ë³êóâàòè çíà÷íî äî-
ðîæ÷å, í³æ çàïîá³ãàòè õâîðîá³

Розмовляв Віталій КУРІННИЙ,
“Хрещати ”
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Àíàòîë³é ÏÎÍÎÌÀÐÅÍÊÎ: “Íàñòóïíîãî 
ðîêó ñàíåï³äåìñòàíö³þ î÷³êóþòü
êàðäèíàëüí³ çì³íè”
Íîâîïðèçíà÷åíèé ãîëîâíèé ë³êàð Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ÑÅÑ ðîçïîâ³â ïðî ïëàíè 
ðåîðãàí³çàö³¿ â³äîìñòâà

Анатолій ПОНОМАРЕНКО— засл жений лі ар У раїни, андидат ме-
дичних на . Народився на Донеччині. За інчив Донець ий державний
медичний інстит т. За фахом лі ар- і ієніст, епідеміоло . До 2002 ро
працював за ладах СЕС Донець ої області. Б в заст пни ом оловно-
о державно о санітарно о лі аря Дарниць о о район Києва. 2005 ро
став дире тором департамент держсанепідемна ляд МОЗ У раїни,
2008- о — ви он вачем обов’яз ів першо о заст пни а міністра охоро-
ни здоров’я У раїни, оловно о державно о санітарно о лі аря У раїни.
У 2009 році призначено на посад оловно о лі аря Київсь ої місь ої СЕС.
Анатолій Пономарен о одр жений, др жина та син — лі арі.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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Áîãäàí ÁÀÒÐÓÕ: “Çáîðè â ê³íîòåàòðàõ
áóëè íà 70 â³äñîòê³â âèùèìè 
â³ä çáîð³â ìèíóëîãî ðîêó”
Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð äèñòðèá’þòîðñüêî¿ êîìïàí³¿ “B&H Film Distribution” 
ïðî ñèòóàö³þ íà ðèíêó ê³íî³íäóñòð³¿ Óêðà¿íè
Попри спад в е ономіці, динамі-
а рин іноінд стрії вселяє
оптимізм. Приб т и від про ат
стрічо цьом році переважа-
ють мин лорічні. Цьом не зава-
дило і обов'яз ове д блювання
стрічо раїнсь ою мовою. Про
динамі рин та про нози щодо
йо о розвит "Хрещати " роз-
повів ерівни однієї з найбіль-
ших в У раїні демонстраторсь их
мереж “Кінопалац" і енеральний
дире тор дистриб’юторсь ої ом-
панії “B&H Film Distribution".

— ßê íàñë³äêè åêîíîì³÷íî¿ êðèçè âïëè-
âàþòü íà ê³íî³íäóñòð³þ òà ÿê³ òåíäåíö³¿ óêðà-
¿íñüêîãî ê³íîðèíêó?

— Öå, ìîæëèâî, íåïðàâèëüíî ãîâîðèòè,
ùî êðèçà âïëèâàº ïîçèòèâíî, àëå, ñóäÿ-
÷è ç öèôð, ìàºìî ñàìå òå, ùî êðèçà íå
äóæå çàâàæàº. Ñòàòèñòèêà ïîêàçóº íàì,
ùî çà ïåðø³ äâà ç ïîëîâèíîþ ì³ñÿö³ 2009
ðîêó çáîðè â ê³íîòåàòðàõ áóëè íà 70 â³ä-
ñîòê³â âèùèìè â³ä çáîð³â ìèíóëîãî ðîêó.
À ê³ëüê³ñòü ãëÿäà÷³â çá³ëüøèëàñÿ íà 
40 â³äñîòê³â. Öå º íàäçâè÷àéíî ïîçèòèâ-
í³ öèôðè.

— ßê âïëèíóëî îáîâ’ÿçêîâå äóáëþâàííÿ
ñòð³÷îê óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ íà ïåðåãëÿä, à
â³äòàê ³ íà êàñîâ³ çáîðè?

— Öå äèâóº âëàñíå áàãàòüîõ, ùî äóáëþ-
âàííÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ âïëèâàº ïîçè-
òèâíî íà â³äâ³äóâàí³ñòü ê³íîòåàòð³â. À òà-
êîæ ïîçèòèâíî âïëèâàº ³ íà ðîñ³éñüêîìîâ-
í³ ô³ëüìè, áî º ÷àñòèíà ãëÿäà÷³â, ÿêà äè-
ô³í³òèâíî õî÷å äèâèòèñÿ ðîñ³éñüêîìîâí³
ô³ëüìè, ³ òîä³ àæ³îòàæ íà ö³ ô³ëüìè º á³ëü-
øèì. Îäíàê ³ ïîïèò íà óêðà¿íîìîâí³ ô³ëü-
ìè íà Ñõ³äí³é Óêðà¿í³ º íàäçâè÷àéíî âå-
ëèêèì, à ðåçóëüòàò äîñë³äæåíü ùîäî â³ä-
â³äóâàíîñò³ ê³íîòåàòð³â íà óêðà¿íîìîâí³
ô³ëüìè â ï³âäåííî-ñõ³äíèõ ðåã³îíàõ Óêðà-
¿íè º íàäçâè÷àéíî âèñîêèì.

— ßêèé çàãàëîì áóâ îáñÿã ðèíêó ê³íî³í-
äóñòð³¿ â ìèíóëîìó ðîö³ òà íà ÿêèé îáñÿã
ìîæíà ðîçðàõîâóâàòè â öüîìó ðîö³?

— Ïåðøà ïîëîâèíà 2008 ðîêó áóëà íà
ð³âí³ ïåðøî¿ ïîëîâèíè 2007-ãî. Ðèíîê ïî-
êàçàâ çðîñòàííÿ â äðóã³é ïîëîâèí³ 2008
ðîêó ³ çàãàëîì îáñÿã ðèíêó â ìèíóëîìó
ðîö³ áóâ íà 22 â³äñîòêè á³ëüøèì çà ïîêàç-
íèêè 2007 ðîêó. Àëå òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ â
2009 ðîö³, öå íàäçâè÷àéíî ïîçèòèâíå ÿâè-
ùå, àäæå ðèíîê ó ãðîøîâîìó åêâ³âàëåíò³
çð³ñ íà 70 â³äñîòê³â, íàâ³òü âðàõîâóþ÷è
êóðñîâ³ êîëèâàííÿ, àäæå â äîëàðîâîìó îá-
ñÿç³ ïðè ñïàä³ âàðòîñò³ ãðèâí³ â³í çð³ñ ïðè-
áëèçíî íà 12 â³äñîòê³â. Â³äâ³äóâàí³ñòü çðîñ-
ëà íà 40 â³äñîòê³â.

— ßêèì áóâ îáñÿã ðèíêó â 2008 ðîö³ â äî-
ëàðîâîìó åêâ³âàëåíò³?

— Îáñÿã ðèíêó â 2008 ðîö³ áóâ ïðèáëèç-
íî 380 ì³ëüéîí³â äîëàð³â.

— ßê åêîíîì³÷íà êðèçà ìîæå ðîçïîä³ëè-

òè ìåæ³ âïëèâó ê³íîäèñòðèá’þòîð³â íà âíóò-
ð³øíüîìó ðèíêó Óêðà¿íè?

— Íåãàòèâí³ òåíäåíö³¿ ìîæóòü âïëèíó-
òè ëèøå íà ìàëåíüêó ê³ëüê³ñòü äèñòðèá’þ-
òîð³â, òàê³ ÿê West Piramida, Paradis ÷è
Central Partnership. Öå ðîñ³éñüê³ äèñ-
òðèá’þòîðè, ÿê³ êóïóþòü ô³ëüìè íà íåçà-
ëåæíîìó ðèíêó çà äîëàðè. ×àñòêà ðèíêó,
ÿêèé âîíè êîíòðîëþâàëè, âæå çìåíøèëà-
ñÿ â ìèíóëîìó ðîö³ äî 9 â³äñîòê³â. Òàê ùî
ïðîáëåìè ìîæóòü âèíèêíóòè ó êîìïàí³é,
ùî íàëåæàòü äî 9 â³äñîòê³â ðèíêó.

— ßêùî âèîêðåìèòè ñòîëè÷íèé ê³íîðè-
íîê, òî ÿêó ÷àñòêó â³í çàéìàº â³ä çàãàëüíî-
íàö³îíàëüíîãî?

— Ñòîëèöÿ — öå â³ä 44 äî 55 â³äñîòê³â
ðèíêó.

— Òà ê³ëüê³ñòü ìåðåæ ê³íîòåàòð³â, ùî
ôóíêö³îíóþòü ó Êèºâ³, ÷è äàþòü ï³äñòàâè
êàçàòè, ùî ñòîëè÷íèé ê³íîðèíîê º íàñè÷å-
íèì?

— Äåô³í³òèâíî. ßêùî ô³ëüì äîáðå éäå
â ïðîêàò³ â Êèºâ³, òî â³í äîáðå áóäå äå-
ìîíñòðóâàòèñÿ ³ â ³íøèõ ðåã³îíàõ Óêðà-
¿íè. Êè¿â º ìóëüòèêóëüòóðíèì òà â³äêðè-
òèì äëÿ ð³çíèõ ÿâèù, ³ òóò äåìîíñòðóþòü
ô³ëüìè ÿê óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, òàê ³ ðî-
ñ³éñüêîþ.

— ßêà äîëÿ ïåðøî¿ óêðà¿íñüêî¿ ñòóä³¿ äóá-
ëÿæó òà ÷è çàãðóæåíà âîíà ç îãëÿäó íà êðè-
çó òà òîòàëüíó “îïòèì³çàö³þ âèòðàò” ï³ä-
ïðèºìöÿìè?

— Ïåðøà ñòóä³ÿ äóáëÿæó íàðàç³ ôóíê-
ö³îíóº. Âîíà ïðàöþº íà ïîâíó êîòóøêó ³
áóäå ðîçâèâàòèñÿ. Àäæå ó íàñ º ïðîåêòè ³
íàâ³òü íå âèñòà÷àº â³ëüíèõ ïðèì³ùåíü. Â³ä-
áóâàºòüñÿ äóáëÿæ ³íîçåìíèõ ñòð³÷îê. Òà-
êîæ º çàìîâëåííÿ äëÿ äóáëÿæó â³ä ðîñ³é-
ñüêèõ êîìïàí³é, ÿê³ ïðîäóêóþòü ô³ëüìè íà
òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè òà ÿê³ õî÷óòü ðîáèòè çâóê
â Óêðà¿í³, ùî º íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì.

— ßêó ñóìó ³íâåñòóâàëè â öþ ñòóä³þ òà ÷å-
ðåç ñê³ëüêè ðîê³â âîíà ïðèíîñèòèìå ïðèáóò-
êè?

— Ñóìà ³íâåñòèö³é áóëà ïðèáëèçíî â
ðîçì³ð³ 4 ì³ëüéîí³â äîëàð³â. Êîëè âîíà
îêóïèòüñÿ? Âàæêî ñêàçàòè, àäæå ÷åðåç
âòðàòó êîøò³â â³ä çíåö³íåííÿ ãðèâí³, ðîç-
ðàõóíêè çà êðåäèòíèìè çîáîâ’ÿçàííÿìè,
çâè÷àéíî, çá³ëüøèëèñÿ. Òîìó öåé ÷àñ ìî-
æå íàñòàòè ³ ÷åðåç ï’ÿòü ðîê³â, à ìîæå, é
á³ëüøå.

— ßê³ ñòð³÷êè êîðèñòóâàëèñÿ íàéá³ëüøèì
ïîïèòîì òà ìàëè íàéá³ëüø³ êàñîâ³ çáîðè?

— Ðîñ³éñüêèé ô³ëüì, ÿêèé íàäçâè÷àéíî
óñï³øíî ï³øîâ â óêðà¿íñüêèõ ê³íîòåàò-
ðàõ — “Êîõàííÿ ó âåëèêîìó ì³ñò³”. Â³í ç³-
áðàâ ìàéæå 7 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü ëèøå ò³ëü-
êè çà ïåðøèé ó¿êåíä. Ñåðåä ô³ëüì³â çàõ³ä-
íîãî âèðîáíèöòâà óñï³øíîþ áóëà ñòð³÷êà
“Ìîíñòðè ïðîòè ÷óæèõ”, ÿêèé ç³áðàâ ïðè-
áëèçíî 3 ì³ëüéîíè ãðèâåíü çà ïåðøèé â³-
êåíä ïðîêàòó.

— Òîæ ìîæíà ñêàçàòè, ùî óêðà¿íñüêèé
äóáëÿæ í³ÿêèì ÷èíîì íå âïëèâàº íà ðèíîê
òà íà âïîäîáàííÿ ñïîæèâà÷³â é íà êàñîâ³
çáîðè?

— Äóìàþ, âïëèâàº, àäæå ÿêùî ïîäèâè-
òèñÿ íà óêðà¿íîìîâíèé äóáëÿæ òàêèõ ô³ëü-
ì³â ÿê “Ìîíñòðè ïðîòè ÷óæèõ” òà ïîð³â-
íÿòè ñòàòèñòèêó — ñê³ëüêè öåé ô³ëüì çà-
ðîáèâ ó Ðîñ³¿ òà Óêðà¿í³, òî ïîáà÷èòå, ùî
â Óêðà¿í³ â³í çàðîáèâ á³ëüøå. Òîáòî äîäàò-
êîâèé àæ³îòàæ çàñâ³ä÷èâ ïåðåâàãó óêðà¿í-
ñüêîãî äóáëÿæó.

— Îòæå, ïèòàííÿ óêðà¿íñüêîãî äóáëÿæó
çàïîë³òèçîâàíå, à í³ÿê íå êîìåðö³éíå?

— ß äóìàþ, âîíî âæå íåàêòóàëüíå ³ áó-
ëî çàïîë³òèçîâàíå ð³ê òîìó, à ãëÿäà÷³ âè-
ð³øèëè öå ïèòàííÿ íà êîðèñòü óêðà¿í-
ñüêî¿ ìîâè. Äëÿ áàãàòüîõ ìîæå öå é áó-
ëî íåñïîä³âàíêîþ, àëå äëÿ íàñ — í³. Ðå-
çóëüòàòè º íàäçâè÷àéíî îáíàä³éëèâèìè ³
â ï³âäåííî-ñõ³äíèõ ðåã³îíàõ, äå º âåëèêà
ïîòðåáà ó âèñîêîÿê³ñíîìó óêðà¿íîìîâíî-
ìó ïðîäóêò³

Розмовляв
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,

спеціально для “Хрещати а”

Êè¿â ïîëåãøèâ æèòòÿ 
çàáóäîâíèêàì
Çíèæåííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ â³äíîâèòü áóä³âíèöòâî â ñòîëèö³
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Зниження пайової часті
заб довни ів під час ри-
зи поле шить тис на б -
дівельні омпанії. Та
д м висловили часни-
и та аналіти и рин .
Одна пожвавлення без
відновлення дост пно о
редит вання неможливе,
пере онані е сперти.

Íàãàäàºìî, ìèíóëîãî òèæíÿ
Êè¿âðàäà óõâàëèëà ð³øåííÿ ïðî
çíèæåííÿ ðîçì³ðó ïàéîâî¿ ó÷àñ-
ò³ çàáóäîâíèê³â â áþäæåò³ ì³ñòà
ï³ä ÷àñ êðèçè. Òàêå ð³øåííÿ äå-
ïóòàòè ïîÿñíþþòü áàæàííÿì
ïîêðàùèòè ñêëàäí³ óìîâè çàáó-

äîâíèêàì, â ÿêèõ âîíè îïèíè-
ëèñÿ.

Â ö³ëîìó äëÿ îá’ºêò³â æèòëîâî-
ãî áóä³âíèöòâà ì³í³ìàëüíî çíèçè-
ëèñÿ âíåñêè íà áàãàòîêâàðòèðí³
áóäèíêè ìàñîâî¿ çàáóäîâè — â
1,48 ðàçà àáî íà 6,6 ãðí (äî 13,8
ãðí/1 êâ. ì). À ìàêñèìàëüíî
ì³ñüêðàäà çíèçèëà âíåñêè äëÿ
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü íà ïðè-
áóäèíêîâèõ òåðèòîð³ÿõ — â 5,07
ðàçà (àáî íà 28,1 ãðí äî 6,9 ãðí
ç îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà).

Ïàéîâ³ âíåñêè çàáóäîâíèê³â,
ùî çâîäÿòü åë³òíå æèòëî (ïåíò-
õàóçè), çíèçèëèñÿ â 4,11 ðàçà (àáî
íà 64,3 ãðí äî 20,7 ãðí çà 1 êâ.
ì). Â³äðàõóâàííÿ äî áþäæåòó çà
áóä³âíèöòâî êîòåäæ³â òà áóäèíê³â
ñàäîâîãî òèïó ï³äâèùåíîãî êîì-
ôîðòó çíèçèëèñÿ â 1,85 ðàçà (àáî
íà 19,5 ãðí äî 23 ãðí ç 1 êâ. ì),
à çàáóäîâíèêè ñîö³àëüíîãî æèò-

ëà ïëàòèòèìóòü â 1,85 ðàçà ìåí-
øå — 11,5 ãðí ç 1 êâ. ì.

Äëÿ îá’ºêò³â íåæèòëîâîãî áó-
ä³âíèöòâà: ì³í³ìàëüíî âíåñêè íà
áóä³âíèöòâî ãàðàæ³â çíèçèëèñÿ â
1,12 ðàçà, à ìàêñèìàëüíî — íà
áóä³âíèöòâî ë³êóâàëüíî-ïðîô³-
ëàêòè÷íèõ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â —
â 5,5 ðàçà àáî íà 45 ãðí äî 10 ãðí
çà 1 êâ. ì.

Îêð³ì ï³äòðèìêè çàáóäîâíèê³â
ï³ä ÷àñ êðèçè, çíèæåííÿ ïàéîâèõ
âíåñê³â, çà ñëîâàìè äåïóòàò³â
ì³ñüêðàäè, ïîâ’ÿçàíî òàêîæ ³ ç
òèì, ùî íàäõîäæåííÿ äî ì³ñüêî-
ãî áþäæåòó â³ä íèõ ç ñ³÷íÿ ïî áå-
ðåçåíü öüîãî ðîêó çíèçèëîñÿ
ìàéæå ó 8 ðàç³â (ïðèáëèçíî íà
228,23 ìëí. ãðí — äî 27,9 ìëí.
ãðí, â ïîð³âíÿíí³ ç ïîêàçíèêàìè
àíàëîã³÷íîãî ïåð³îäó 2008 ðîêó).

ßê ïîâ³äîìëÿâ “Õðåùàòèê” ðà-
í³øå, ïðèéìàþ÷è ì³ñüêèé áþ-

äæåò íà ïîòî÷íèé ð³ê, Êè¿âðàäà
âæå çíèæóâàëà ïàéîâ³ âíåñêè. À
âîñåíè ìèíóëîãî ðîêó Êè¿âðàäà
òàêîæ ï³äòðèìàëà ï³äïðèºìö³â,
çíèçèâøè ïàéîâ³ âíåñêè: äëÿ ³í-
âåñòîð³â, ùî çâîäÿòü æèòëîâ³ îá’-
ºêòè, — íà 14,83%, äëÿ íåæèòëî-
âèõ îá’ºêò³â — íà 14,75%, äëÿ
îá’ºêò³â âèðîáíè÷î¿ ñôåðè — íà
13,41%.

“Òàêå ð³øåííÿ º ëîã³÷íèì,
àäæå ç ÷àñó êðèçè áóä³âíèöòâî
á³ëüøå ñòà îá’ºêò³â â ñòîëèö³ áó-
ëî “çàìîðîæåíå”, à íîâ³ áóäèí-
êè, ÿê³ ìàëè á ïî÷èíàòè áóäóâà-
òè â ïîòî÷íîìó ðîö³, òàê ³ íå ïî-
÷àëè çâîäèòèñÿ. Â³äòàê, ÷åðåç
êðèçó äî áþäæåòó ð³çêî ñêîðîòè-
ëîñÿ â³äðàõóâàííÿ çàáóäîâíè-
ê³â”,— çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó”
àíàë³òèê êîíñàëòèíãîâî¿ êîìïà-
í³¿ Investconsulting Àíòîí Âåðåñ.
Òîìó, íà éîãî äóìêó, òàêå ð³øåí-

íÿ ÷àñòêîâî ðîçâàíòàæèòü çàáó-
äîâíèê³â â³ä òèñêó êðèçè, àäæå
êðåäèòè íàðàç³ íåäîñòóïí³, òà áåç
¿õ ïîíîâëåííÿ âèõ³ä ãàëóç³ ç êðè-
çè íåìîæëèâèé.

Çà ñëîâàìè æ çàñòóïíèêà ãåíå-
ðàëüíîãî äèðåêòîðà ç³ ñòðàòåã³÷-
íîãî ðîçâèòêó òà ìàðêåòèíãó
êîìïàí³¿ ÒÌÌ Îëåêñ³ÿ Ãîâîðó-
íà, íàðàç³ âñå çàëåæàòèìå â³ä ï³ä-
âèùåííÿ ô³íàíñîâî¿ ë³êâ³äíîñò³
â ãàëóç³. “Ð³øåííÿ, áåç ñóìí³âó,
ïîçèòèâíå, îäíàê âîíî ïîøèðþº-
òüñÿ íà íîâ³ áóäèíêè òà áóäå ïî-
çèòèâíî âïëèâàòè íà ìàéáóòíþ
ñîá³âàðò³ñòü íîâèõ îá’ºêò³â, à äëÿ
ñòàðèõ îá’ºêò³â ïåðåðàõóíêó, ñêî-
ð³ø çà âñå, íå áóäå”,— ñêàçàâ â³í.

Íàäàë³ æ äîëÿ âæå “çàìîðîæå-
íèõ” îá’ºêò³â çàëåæàòèìå â³ä óðÿ-
äó, ÿêèé ïëàíóº ëèøå öüîãî ðî-
êó ïðîô³íàíñóâàòè “íåäîáóäè” íà
1 ìëðä. ãðí
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про порушення перед 

Головою Верховної Ради України клопотання
про нагородження Почесною грамотою 

Верховної Ради України Шаліти Олександра
Григоровича

Рішення Київської міської ради № 635/635 від 27 листопада 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�V “Про внесення змін до Постанови
Верховної Ради України “Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîðóøèòè êëîïîòàííÿ ïåðåä Ãîëî-
âîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðî íàãîðîä-
æåííÿ Ïî÷åñíîþ ãðàìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè Óêðà¿íè Øàë³òè Îëåêñàíäðà Ãðèãîðî-
âè÷à — äèðåêòîðà Êè¿âñüêî¿ äèòÿ÷î¿ ìó-
çè÷íî¿ øêîëè ¹ 35, ãîëîâè ðàäè äèðåê-
òîð³â ïî÷àòêîâèõ ñïåö³àë³çîâàíèõ ìèñòåöü-
êèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â (øê³ë åñòåòè÷íî-
ãî âèõîâàííÿ) Óêðà¿íè òà ì³ñòà Êèºâà çà
âàãîìèé îñîáèñòèé âíåñîê ó ðîçâèòîê íà-
ö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè, áàãàòîð³÷íó ïë³äíó
ïåäàãîã³÷íó ä³ÿëüí³ñòü, âèñîêèé ïðîôåñ³î-
íàë³çì, àêòèâíó ãðîìàäñüêó ä³ÿëüí³ñòü.

2. Óïðàâë³ííþ êàäðîâî¿ ðîáîòè ³ íàãî-
ðîä àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ï³äãîòóâàòè â³äïîâ³äíå êëîïîòàííÿ ïðî
íàãîðîäæåííÿ Ïî÷åñíîþ ãðàìîòîþ Âåð-

õîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Øàë³òè Îëåêñàíäðà
Ãðèãîðîâè÷à — äèðåêòîðà Êè¿âñüêî¿ äèòÿ-
÷î¿ ìóçè÷íî¿ øêîëè ¹ 35, ãîëîâè ðàäè
äèðåêòîð³â ïî÷àòêîâèõ ñïåö³àë³çîâàíèõ
ìèñòåöüêèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â (øê³ë åñ-
òåòè÷íîãî âèõîâàííÿ) Óêðà¿íè òà ì³ñòà
Êèºâà çà âàãîìèé îñîáèñòèé âíåñîê ó ðîç-
âèòîê íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè, áàãàòîð³÷íó
ïë³äíó ïåäàãîã³÷íó ä³ÿëüí³ñòü, âèñîêèé
ïðîôåñ³îíàë³çì, àêòèâíó ãðîìàäñüêó ä³-
ÿëüí³ñòü.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про відміну рішення 
Київської міської ради 

від 15.07.2004 № 421/1831 
“Про продаж земельної ділянки товариству 

з обмеженою відповідальністю “АвтоНафта”
для будівництва, експлуатації 

та обслуговування автозаправного комплексу
на перетині вулиць Вишгородської 

та Резервної в Оболонському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 591/591 від 30 жовтня 2008 року

Відповідно до Конституції України, статті 9 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої стат�
ті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 18 Закону України “Про планування і
забудову територій”, Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, пунктів 1, 4 статті 12 Ста�
туту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 23.03.2003
№ 371/1805, статті 188 Господарського кодексу України та зважаючи на численні скарги громадян, Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äì³íèòè ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 15.07.2004 ¹ 421/1831 “Ïðî ïðî-
äàæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀâòîÍàôòà” äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ àâòîçàïðàâíîãî êîìïëåêñó íà ïåðåòèí³
âóëèöü Âèøãîðîäñüêî¿ òà Ðåçåðâíî¿ â Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

2. Çàïðîïîíóâàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀâòîÍàôòà” íàäà-
òè çãîäó íà ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó êóï³âä³-
ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 30.09.2004
¹ 944 òà ïîâåðíóòè äî Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äåðæàâíèé àêò íà ïðà-
âî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó â³ä
16.03.2005 ¹ 04-8-00020.

3. Ïîâåðíóòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀâòîÍàôòà” êîøòè çà
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,3342 ãà, ñïëà-
÷åí³ â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó êóï³âë³-ïðî-
äàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 30.09.2004
¹ 944, ó ñóì³ 1 675 629,00 ãðí. (îäèí
ì³ëüéîí ø³ñòñîò ñ³ìäåñÿò ï’ÿòü òèñÿ÷

ø³ñòñîò äâàäöÿòü äåâ’ÿòü ãðèâåíü 00 êî-
ï³éîê).

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

4.1. Ïðî³íôîðìóâàòè òîâàðèñòâî ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀâòîÍàôòà”
ïðî ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ.

4.2. Ó ðàç³ â³äìîâè â³ä ðîç³ðâàííÿ äîãî-
âîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà
ÿêùî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà
çåìåëüíó ä³ëÿíêó íå áóäå ïîâåðíóòî àáî
ÿêùî â³äïîâ³äü íå íàä³éäå ó âñòàíîâëåíèé
çàêîíîäàâñòâîì òåðì³í, çàáåçïå÷èòè ï³äãî-
òîâêó òà ïîäàííÿ ïîçîâó ïðî ðîç³ðâàííÿ
äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè òà ïðî ïðèïèíåííÿ ä³¿ äåðæàâíîãî àê-
òà íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà.

5. 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 надання дозволу товариству з обмеженою
відповідальністю “Спільне 

Українсько?Швейцарське підприємство 
“Сітко?Поділ?Київ” на демонтаж майна, 
яке належить до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
та перебуває на балансі відкритого 

акціонерного товариства “Спеціалізоване
управління протизсувних підземних робіт”

Рішення Київської міської ради № 573/573 від 30 жовтня 2008 року

Відповідно до статей 319 та 398 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, час�
тини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи згоду відкри�
того акціонерного товариства “Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт” (лист від 20.04.07
№ 1/348), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ñï³ëüíå Óêðà¿í-
ñüêî-Øâåéöàðñüêå ï³äïðèºìñòâî “Ñ³òêî-
Ïîä³ë-Êè¿â”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
2 öüîãî ð³øåííÿ, çà âëàñíèé ðàõóíîê äå-
ìîíòóâàòè ã³äðîòåõí³÷í³ ñïîðóäè, ÿê³ íà-
ëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïåðåáóâà-
þòü íà áàëàíñ³ â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî
òîâàðèñòâà “Ñïåö³àë³çîâàíå óïðàâë³ííÿ
ïðîòèçñóâíèõ ï³äçåìíèõ ðîá³ò”, çã³äíî ç
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ñï³ëüíå Óêðà¿íñüêî-Øâåéöàðñüêå
ï³äïðèºìñòâî “Ñ³òêî-Ïîä³ë-Êè¿â”:

2.1. Ðîçðîáèòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó
äîêóìåíòàö³þ íà áóä³âíèöòâî íîâèõ ã³äðî-
òåõí³÷íèõ ñïîðóä òà ïîãîäèòè ¿¿ ó âñòàíîâ-
ëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

2.2. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ áóä³âíèöòâà íî-
âèõ ã³äðîòåõí³÷íèõ ñïîðóä ïåðåäàòè ¿õ äî
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì. Êèºâà.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ïðèéíÿòòÿ â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íîâîçáóäîâàíèõ ã³ä-

ðîòåõí³÷íèõ ñïîðóä äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà òà
ïåðåäà÷ó íà áàëàíñ â³äêðèòîãî àêö³îíåð-
íîãî òîâàðèñòâà “Ñïåö³àë³çîâàíå óïðàâ-
ë³ííÿ ïðîòèçñóâíèõ ï³äçåìíèõ ðîá³ò”.

4. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Ñïåö³àë³çîâàíå óïðàâë³ííÿ ïðîòèçñóâíèõ
ï³äçåìíèõ ðîá³ò”:

4.1. Óêëàñòè ç òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ñï³ëüíå Óêðà¿íñüêî-
Øâåéöàðñüêå ï³äïðèºìñòâî “Ñ³òêî-Ïîä³ë-
Êè¿â” óãîäó, ÿêà çàáåçïå÷óâàòèìå âèêî-
íàííÿ òîâàðèñòâîì ïóíêò³â 1 òà 2 öüîãî ð³-
øåííÿ.

4.2. Ñïèñàòè ç áàëàíñó ã³äðîòåõí³÷í³ ñïî-
ðóäè, çàçíà÷åí³ ó äîäàòêó äî öüîãî ð³øåí-
íÿ, ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³-
øåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради

1. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè
â³ä 15.03.07 ¹ 260/921 “Ïðî çàòâåðäæåí-
íÿ Óìîâ îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ êîí-
êóðñó íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â íà ì³ñü-
êèõ àâòîáóñíèõ ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³”, à ñàìå: âèêëàñ-
òè äîäàòîê äî ð³øåííÿ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî
äîäàºòüñÿ.

2. Ââàæàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
26.04.07 ¹ 457/1118 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ
ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó êîíêóðñíîãî êîì³-
òåòó ç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñ³â ùîäî âèçíà-

÷åííÿ ïåðåâ³çíèê³â ïàñàæèð³â íà ì³ñüêèõ
àâòîáóñíèõ ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñ-
òóâàííÿ â ì. Êèºâ³”.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради

Про внесення змін 
до рішення Київради 

від 15.03.07 № 260/921 
“Про затвердження Умов організації 

та проведення конкурсу 
на перевезення пасажирів 

на міських автобусних маршрутах 
загального користування у м. Києві”

Рішення Київської міської ради № 564/564 від 30 жовтня 2008 року

Відповідно до статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, статті 44 Закону Укра�
їни “Про автомобільний транспорт”, Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобус�
ному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.03
№ 139, Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Ка�
бінету Міністрів України від 18.02.97 № 176, та з метою впорядкування та належної організації перевезень
пасажирів у столиці України — місті Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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×àñ “Ðàíåòîê”
Ä³â÷à÷èé ãóðò äàñòü äâà êîíöåðòè
â Êèºâ³ íà ï³äòðèìêó àëüáîìó
“Íàñòàâ íàø ÷àñ”
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

28 травня в иївсь ом
Палаці спорт шан валь-
ни и ероїнь серіал "Ра-
нет и" та їхньої м зичної
творчості отримають
шанс поч ти новий аль-
бом "Настав наш час". За
останній рі п’ятір а дів-
чат стала надзвичайно
поп лярною серед підліт-
ів. Тож на прохання ля-
дачів Києві вони вист п-
лять двічі.

Ãóðò "Ðàíåòêè" ç’ÿâèâñÿ ùå ó
2005 ðîö³. Â éîãî ñêëàä³ — ï’ÿòü
ä³â÷àò, ð³çíèõ çà çîâí³øí³ñòþ òà
îñîáèñòèìè óïîäîáàííÿìè, ïðî-
òå îäíàêîâî çàêîõàíèõ ó ìóçèêó.
2006 ðîêó ãóðò âèïóñòèâ îäíîé-
ìåííèé äåáþòíèé àëüáîì "Ðà-
íåòêè" òà òðè êë³ïè. Çà ñòèë³ñ-

òèêîþ ä³â÷àò ïîð³âíþþòü ç ïî-
ïóëÿðíèìè ãðóïàìè "Tokio Ho-
tel", Pink òà Avril Lavigne. Òà
ñïðàâæí³é óñï³õ äî ä³â÷à÷îãî
êâ³íòåòó ïðèéøîâ ï³ñëÿ âèõîäó
ñåð³àëó "Ðàíåòêè", ïðèñâÿ÷åíî-
ìó ï³äë³òêîâèì ïðîáëåìàì. Òàì
ä³â÷àòà ãðàþòü øêîëÿðîê, ÿê³ çà-
õîïëþþòüñÿ ìóçèêîþ. Ðîñ³é-
ñüêèé àíàëîã "Áåâåðë³ Õ³ëëç" òà
"Åëåí ³ õëîïö³" íàáóâ ÷èìàëî ôà-
íàò³â ñåðåä þíèõ ãëÿäà÷³â. À
ó÷àñíèö³ ãðóïè — Àíÿ, Æåíÿ,
Ëºðà, Íàòàøà òà Îëåíà — ñòàëè
ïîïóëÿðíèìè ³ ÿê àêòðèñè, ³ ÿê
ìóçèêàíòè. Ïåâíî, ñåêðåò ó ò³ì,
ùî ä³â÷àòàì ãåðî¿í³ âèÿâèëèñÿ
äóæå áëèçüêèìè.

Îñòàíí³ì ÷àñîì ä³â÷àòà áàãàòî
ãàñòðîëþþòü, ïîáóâàëè íàâ³òü ó
Ëîíäîí³ òà Í³ìå÷÷èí³. Óêðà¿í-
ñüêèé òóð "Ðàíåòîê" âèêëèêàâ
ñïðàâæí³é àæ³îòàæ ñåðåä øêîëÿ-
ðîê, êîòð³ çàâ÷àñíî ðîçêóïèëè
âñ³ êâèòêè. Ç îãëÿäó íà öå, îðãà-
í³çàòîðè âèñòóïó "Ðàíåòîê" ó Êè-
ºâ³ âèð³øèëè çðîáèòè äâà êîí-

öåðòè. Âîíè ïðîéäóòü 28 òðàâíÿ
â Ïàëàö³ ñïîðòó î 15:00 òà î
19:00. Ó íîâîìó àëüáîì³ "Íàñòàâ

íàø ÷àñ" ä³â÷àòà îá³öÿþòü íîâó
åíåðãåòèêó, äðàéâ òà íåçâè÷í³
àðàíæóâàííÿ. Ñþðïðèçîì ñòàíå

é òå, ùî äî àëüáîìó óâ³éøëè
ñîëüí³ êîìïîçèö³¿ ìàéæå âñ³õ
ó÷àñíèöü ãðóïè

Ó “Ëàâð³” ëþáèòèìóòü Êè¿â
Ó ì³ñüê³é ãàëåðå¿ â³äáóäåòüñÿ ôåñòèâàëü ì³ñüêî¿ êóëüòóðè “I love Kiev”
²âàí ÏÅÒÐÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

До Дня Києва алерея “Лавра”
спільно з ж рналом “ТОП 10”
під от вала подар но и-
янам — 30—31 травня в алереї
пройде перший фестиваль місь-
ої льт ри “I love Kiev”.

Öÿ áåçïðåöåäåíòíà ïîä³ÿ ïîêëèêàíà
ñòâîðèòè àëüòåðíàòèâíèé ìàéäàí÷èê
ñâÿòêóâàííÿ äí³â ì³ñòà äëÿ ³íòåëåêòóàëü-
íî¿ ìîëîä³. Çàêðèòèé, çàõèùåíèé ïðîñ-
ò³ð ãàëåðå¿ "Ëàâðà" ç áàãàòüìà äâîðèêà-
ìè, ãàðàæàìè, àíãàðàìè, áîêñàìè ïåðå-
òâîðèòüñÿ íà òåðèòîð³þ ìèñòåöòâà. Ôî-
òîâèñòàâêè, àðò-ïðîåêòè, ³íñòàëÿö³¿, îá'-
ºêòè, êîíêóðñè, ïðåçåíòàö³¿, ïîêàçè êî-
ëåêö³é ìîëîäèõ äèçàéíåð³â ï³ä ìóçèêó
ìîäíèõ DJ, ãðàô³ò³-ôåñòèâàëü, áîä³-àðò
³ òàòó-øîó, êîì³êñè, ê³íîïîêàçè, ìàé-
ñòåð-êëàñè, ñòð³ò-àðò, ëåêö³¿, êàôå ï³ä
â³äêðèòèì íåáîì — öå ùå íå ïîâíèé
ñïèñîê óñüîãî òîãî, ùî ÷åêàº íà â³ä-
â³äóâà÷³â ôåñòèâàëþ. Îðãàí³çàòîðè ïî-
òóðáóâàëèñÿ ïðî òå, ùîá äâà ôåñòèâàëü-
íèõ äí³ áóëè íàñò³ëüêè íàñè÷åí³ ïîä³-
ÿìè, ùî â³äâ³äóâà÷àì ìîæíà áóäå ïðî-
âåñòè ó¿ê-åíä, ïðàêòè÷íî íå çàëèøàþ÷è
òåðèòîð³¿ ãàëåðå¿. Ãîñòåé ôåñòèâàëþ çà-
ëó÷àòü ïðàêòè÷íî ó âñ³ éîãî ïðîåêòè.

Íàïðèêëàä, íà âèñòàâö³ Â³êòîðà Ìà-
ðóùåíêà "Ä³âî÷³ ìàðåííÿ" ïðàöþâàòèìå
ì³í³-ôîòîñòóä³ÿ, äå âñ³ îõî÷³ çìîæóòü âè-
ñòóïèòè â ðîë³ ìîäåëåé äëÿ ìàéáóòíüî-
ãî ïðîåêòó ôîòîãðàôà — "Îáðàç êèÿíè-
íà". Ï³ñëÿ ïåðåãëÿäó ïîêàç³â êîëåêö³é
â³ä ìîëîäèõ óêðà¿íñüêèõ äèçàéíåð³â âàì
çàïðîïîíóþòü çì³íèòè âëàñíèé ³ì³äæ. Íà
ôåñòèâàë³ ïðàöþâàòèìóòü ñòèë³ñòè é â³-
çàæèñòè, ÿê³ ïðîôåñ³îíàëüíî ïåðåòâî-
ðÿòü ãîñòåé ôåñòèâàëþ íà ìîäåëåé ³
âëàøòóþòü ³ìïðîâ³çîâàíèé ïîêàç.

Òóò æå âè çìîæåòå ñòàòè ó÷àñíèêîì
øàõîâîãî òóðí³ðó ñåðåä êîðèñòóâà÷³â
"Àpple comp" ³ ñïðîáóâàòè îá³ãðàòè ïðî-
ãðàìó.

Ó îäíîìó ç äâîð³â ãðàô³ò³-ïðîåêò
"Street Baboons 2" ñòâîðèòü ñâ³é â³ëüíèé
ïðîñò³ð, äå ðîçïèñóâàòèìóòü ñò³íè, ñòâî-
ðþâàòèìóòü àâòîðñüê³ "ìþðàë³", êàòàòè-
ìóòüñÿ íà âåëîñèïåäàõ ³ äåìîíñòðóâàòè-
ìóòü ñâîþ åêñêëþçèâíó ïðîäóêö³þ —
ïðèíòè é îäÿã. Ñïåö³àëüíèì ãîñòåì ³ç

Áåðë³íà çàïðîøåíî ºâðîïåéñüêîãî àâòî-
ðèòåòà ãðàô³ò³ — AKIMÀ. Â³í äàâàòèìå
ìàéñòåð-êëàñè ³ ëåêö³¿, ìàëþâàòèìå ³ ãî-
òóâàòèìå ñòðàâè â'ºòíàìñüêî¿ êóõí³, ÷èì,

áåçñóìí³âíî, ïðèãîùàòèìå óñ³õ ãëÿäà÷³â.
Íà äàõó â³äáóâàòèìåòüñÿ ä³éñòâî â³ä

Ãåííàä³ÿ Ãóòãàðöà â æàíð³ action paint-
ing.

Öå âèòîí÷åíà ðîçâàãà ó âèãëÿä³ ñòâî-
ðåííÿ êàðòèíè íà ïóáë³ö³, äå õóäîæíèê
âèêîðèñòîâóº çàì³ñòü ïåíçëÿ êîëüîðîâ³
â³äáèòêè ãîëèõ ò³ë àðòèñò³â íà ïîëîòí³,
ÿêå íà î÷àõ ó ãëÿäà÷³â ïåðåòâîðèòüñÿ íà
çàê³í÷åíèé âèòâ³ð ìèñòåöòâà.

À äëÿ òèõ, õòî ëþáèòü óñàì³òíåííÿ ³
ÿê³ñíå àðòõàóñíå ê³íî, ïðàöþâàòèìå ê³-
íîçàë "Êàìåðà Îáñêóðà", äå äâà äí³ ïî-
ñï³ëü ç 15.00 äî 23.00 äåìîíñòðóâàòèìóòü
ô³ëüìè ³íîçåìíèõ ³ óêðà¿íñüêèõ ðåæèñå-
ð³â íà óðáàí³ñòè÷íó é åêîëîã³÷íó òåìà-
òèêó "UrbanCinemaMix". Êè¿âñüêèé ðå-
æèñåð Îëåêñàíäð Øàï³ðî íå ò³ëüêè îñî-
áèñòî ïðåäñòàâèòü ñâî¿ ô³ëüìè, à é ïî-
êàæå íà ôåñòèâàë³ äâà ñâî¿õ àðò-ïðîåê-
òè: "Ïàñàæèð áåç ì³ñöÿ" (ôîòî, ³íñòàëÿ-
ö³¿) ³ "Ìîæëèâèé Êè¿â".

Â îäíîìó ç àíãàð³â ãàëåðå¿ ðîçòàøóº-
òüñÿ âèñòàâêà "Ðåìîíòí³ ðîáîòè" ñåìè
ìîëîäèõ õóäîæíèê³â ³ç Óêðà¿íè, Ðîñ³¿ é
Êàçàõñòàíó. Ïîðîæí³ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³
äîâãèé ÷àñ íå âèêîðèñòîâóâàëè, ñòàíóòü
ì³ñöåì äëÿ îá'ºêò³â, ³íñòàëÿö³é, â³äåîðî-
á³ò ³ æèâîïèñíèõ ïîëîòåí Ëåñ³ Õîìåíêî,
Í³ê³òè Êàäàíà, Âëàäèñëàâà Ãîëäàêîâ-
ñüêîãî, Â³êòîð³¿ Ëîìàñêî, Àíàòîë³ÿ Áº-
ëîâà, Îëåêñàíäðà Óãàÿ ³ Êñåí³¿ Ãíèëèöü-
êî¿. Òåìà âèñòàâêè — ñòàí ïåðìàíåíòíî-
ãî ðåìîíòó, "îïòèì³çì íà ðó¿íàõ".

Öåíòðàëüíèé âèñòàâêîâèé çàë ãàëåðå¿
çàéìå ôîòîåêñïîçèö³ÿ çà ðåçóëüòàòàìè
êîíêóðñó íà êðàùèé çí³ìîê ïðî Êè¿â,
çâ³äñè ìîæíà áóäå ïîòðàïèòè íà ïðîåêò
Êèðèëà Ïðîöåíêà ³ dj. Derbastler — "Ðà-
ä³î ªâðàç³ÿ", ÿêèé çàäóìàíî ÿê àëüòåð-
íàòèâíå â³äåî â ñòèë³ easy watching, äå àâ-
òîðè çâåðòàþòüñÿ äî òåìè ôåíîìåíà ôóò-
áîëó, ïðèòàìàííîìó íàøîìó ì³ñòó.

Óñ³ ïðîåêòè ôåñòèâàëþ "I love Kiev"
òàê ÷è ³íàêøå ïðèñâÿ÷åíî ì³ñòó, â ÿêî-
ìó ìè æèâåìî ³ ÿêèé, â³äïîâ³äíî, ëþáè-
ìî. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü ³ ôîòîïðîåêò Î÷å-
ðåòÿíîãî ³ Îñòðîâñüêî¿ "KIEV’s BACK-
GROUND", ³ àóä³îâ³çóàëüíà ³íñòàëÿö³ÿ
"Ñë³äè íà ñí³ãó" â³ä àðò-ãðóïè "Soloma",
³ â³äåî³íñòàëÿö³ÿ Ìàëüñüêî¿ "Crystal
Kiev", ³ ìàëüîâàí³ êîì³êñ-³ñòîð³¿ â³ä æóð-
íàëó "Ê-9", ³ íàâ³òü âèñòàâêà æèâèõ êâ³-
ò³â, ñïåö³àëüíî ñòâîðåíà äëÿ ôåñòèâàëþ
"Êè¿âçåëåíáóäîì". Íó, à õîðîøà, ðîçóì-
íà êíèãà "99 âåëèêèõ êèÿí", âèäàíà ñïå-
ö³àëüíî äî â³äêðèòòÿ ôåñòèâàëþ, ðîçïî-
â³ñòü óñ³ì, õòî ùå òàê ñàìî, ÿê ìè, ëþ-
áèâ öå ì³ñòî ³ ÿê áàãàòî äëÿ íüîãî çðî-
áèâ

Г рт “Ранет и” орист ється надзвичайною поп лярністю підліт ів
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

ШАНОВНІ�АКЦІОНЕРИ�АСК�“УКРРІЧФЛОТ”!

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

А�ціонерної�с�дноплавної��омпанії�“УКРРІЧФЛОТ”

(�од�ЕДРПОУ�00017733,�місцезнаходження:�м.�Київ,�в�л.�Нижній�Вал,

51),�відб�д�ться�15�липня�2009�ро���о�10.30�за�адресою:�

м.�Київ,�в�л.�Нижній�Вал,�51,�а�товий�зал�адміністративної�б�дівлі

АСК “УКРРІЧФЛОТ”�(2�поверх)

Порядо��денний:

1.� Про� схвалення� дій,� рішень� та� ��од,� вчинених,� схвалених� або� ��ладених

ви�онавчим�ор�аном�АСК�“У�ррічфлот”�та�На�лядовою�радою�АСК�“У�ррічфлот”.

2.�Про�обрання�Генерально�о�дире�тора�АСК�“У�ррічфлот”.

3.�Про�від�ли�ання�та�обрання�членів�На�лядової�ради�АСК�“У�ррічфлот”.

4.�Про�внесення�змін�та�доповнень�до�Стат�т��АСК�“У�ррічфлот”.�Затвердження

Стат�т��АСК�“У�ррічфлот”�в�новій�реда�ції,�надання�повноважень�на�підписання

Стат�т��АСК�“У�ррічфлот”�в�новій�реда�ції.

5.�Про�затвердження�вн�трішніх�положень�та�ло�альних�нормативних�а�тів� “АСК

“УКРРІЧФЛОТ”.

6.�Про�лі�відацію�Філії�АСК�“У�ррічфлот”�“Спортивно-оздоровчий��омпле�с�“Водни�”

(Призначення� лі�відаційної� �омісії� (лі�відатора)� та� вирішення� інших� питань,

пов’язаних�із�лі�відацією�Філії�АСК�“У�ррічфлот”�“Спортивно-оздоровчий��омпле�с

“Водни�”).

7.� Про� визначення� особи,� �повноваженої� на� збері�ання� первинних� до��ментів

системи�реєстр��емітента.

Реєстрація�а�ціонерів�відб�деться�15�липня�2009�ро���з�8.30�до�10.00�за�місцем

проведення� позачер�ових� за�альних� зборів� а�ціонерів.� Для� �часті� в� зборах

а�ціонерам�—�фізичним�особам�необхідно�мати�при�собі�до��мент,�що�посвідч�є

особ��(паспорт).�Представни�ам�а�ціонерів�—�до��мент,�що�посвідч�є�особ�,�та

до��мент,�що�підтвердж�є�повноваження�представни�а,�оформлено�о�в�поряд��,

встановленом��чинним�за�онодавством.

Довід�и�за�телефонами:�8�044�417�42�80,�8�044�594�57�99.

З�пова�ою,�в.�о.��енерально�о�дире�тора

Територіальне��правління�державної�с�дової

адміністрації�в�місті�Києві

О�олош�є�про�проведення��он��рс��на�заміщення

ва�антної посади:

-� �оловно�о� спеціаліста� відділ�� ор�анізаційної� та� правової� роботи,

незалежності�та�безпе�и�с�дів,�діловодства�та�с�дової�статисти�и;

Додат�ова�інформація�щодо�основних�ф�н�ціональних�обов’яз�ів,�розмір��та

�мов�оплати�праці�надається�за�номером�телефон��279-01-27.

Основні�вимо�и�—�вища�юридична�освіта,�досвід�роботи.

До��менти�приймаються�протя�ом�30��алендарних�днів�від�дня�оп�блі��вання

о�олошення�про�проведення��он��рс�.

Відповідно� до� п.2� ст.� 2� За�он�� У�раїни� «Про� обрання� на� посад�� та

звільнення� з� посади� професійно�о� с�дді� Верховною�Радою�У�раїни»

повідомляємо�про�під�отов���матеріалів�щодо�обрання�Безименної�Наталії

Ві�торівни�безстро�ово�с�ддею�Київсь�о�о�апеляційно�о�адміністратив-

но�о�с�д�.

До��ва�и��ерівни�ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!

З�ідно�з�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�15.08.2005�№ 745�“Про�перехід�до�єдиних�тарифів�на�еле�тричн�

енер�ію,�що�відп�с�ається�споживачам”�та�постановою�НКРЕ�від�22.05.2009�№�554�роздрібні�тарифи�на�еле�троенер�ію

для�споживачів�(�рім�населення)�з��рах�ванням��раничних�рівнів�при�пост�повом��переході�до�форм�вання�єдиних

роздрібних�тарифів�для�споживачів�на�території�У�раїни���червні�2009�ро���становитим�ть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле�тричної�енер�ії���місті�Києві�з��рах�ванням�ПДВ,

я�і�вводяться�в�дію�з�1�червня�2009�ро��

І��лас

напр��и

(27,5��В�

і�вище)

Крім�

то�о,

ПДВ

з�

ПДВ

ІІ��лас

напр��и�

(до�

27,5��В)

Крім�

то�о,�

ПДВ

з

ПДВ�

Всі�споживачі,��рім�населення�та�населених�п�н�тів,

місь�о�о�еле�трично�о�транспорт�,��оп./�Вт�од
43,59 8,72 52,31 58,46 11,69 70,15

Еле�трифі�ований�місь�ий�транспорт,��оп./�Вт�од 20,3 4,06 24,36 20,3 4,06 24,36

Плата� за� перевищення� до�овірної� величини

пот�жності�—�в�дво�ратном��розмірі�за�1��Вт�з�ідно

з�За�оном� У�раїни� “Про� внесення� змін� до�За�он�

У�раїни� “Про� еле�троенер�ети��”� від� 23.06.2005

№ 2706�та�Постановою�НКРЕ�№�558�від�26.07.2005,

�рн/�Вт

25,78 25,78�

Для� тризонних� тарифів, диференційованих� за

періодами� час�,� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№ 529�від�19.07.2005):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,25

1,02

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�24.00�до�7.00

з�7.00�до�8.00

з�11.00�до�20.00

з�23.00�до�24.00

з�8.00�до�11.00

з�20.00�до�23.00

Для� двозонних� тарифів, диференційованих� за

періодами� час�,� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№ 529�від�19.07.2005):

� Нічний�період

� Денний�період

0,35

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

АК�“Київенер�о”

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)
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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 1028
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Володимир ЦИБУЛЬКО, письменни :
— Те, що хотілося б і потрібно б ло зробити,— це

провести майстер- лас для авторів пісенних те стів. Це
д же специфічна сфера, не розвинена, на жаль, в У ра-
їні. Пісенне середовище збіднене, том хотілося б на-
вчити людей писати. А ще потрен вав би політи ів на
майстерність володіти словом. Адже їхні висловлюван-
ня є свідченням не лише світо лядної ризи, а й повної
бо ості мови.

Ірина ШИНКАРУК, засл жена артист а У раїни:
— Я днями поверн лася з фестивалю пам’яті Володи-

мира Івасю а на Львівщині, де б ла оловою ж рі. У рам-
ах он рсної про рами о ремо проводили майстер-
ласи, я на мене, це чи не найважливіше, адже часни-
и мають на од поспіл ватися і навчитися. На фести-
валі б ла одна ці ава дівчин а, з я ою я хвилин 40 по-
займалася. Навіть не очі вала на ала- онцерті, що во-
на з міє видати всю т інформацію, врах вати прав и,

я і я за орот ий час їй передала, відсот ів на 70 з мі-
ла це зробити. Сво о час я ви ладала в ніверситеті,
але зроз міла, що не хоч витрачати на це час, натомість
хоч працювати з о ремою людиною. І робити це не по-
хап и, оли с лад ст дентів щораз змінюється.

Світлана ЄРМАКОВА, х дожниця:
— На мою д м , людина, я а пройшла певний про-

міжо життєво о шлях та має досвід, повинна пере-
дати йо о — це і є трен вання. Це той же шлях, тіль-
и чистіший, оли ти переходиш на інший рівень май-
стерності. У мене б ло не те що трен вання — я до-
пома ала доньці от ватися до вст п в а адемію на
архіте т рний фа льтет. Ми за півро пройшли ос-
нови, я і діти в х дожній ш олі вивчають із 5 лас .
Донь а азала, що за тим, я ми навчалися, я мо ла б
ниж написати. Та ож вчила її автів водити. Мені
хотілося б передавати досвід перед сім близь им та
рідним.

Êîãî á âè ïîòðåíóâàëè?

Ôàðòîâ³ âóñà Âàëåð³ÿ Ãàççàºâà

Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Вчора після останньо о
поєдин першості У ра-
їни між иївсь им "Дина-
мо" і донець им "Шахта-
рем" представни ів мас-
медіа познайомили з но-
вим оловним тренером
столично о л б . Росі-
янин Юрій Сьомін повер-
тається до рідно о мос-
овсь о о "Ло омотива",
а йо о місце на апітан-
сь ом міст займе спів-
вітчизни Валерій Газза-
єв. Контра т з авторитет-
ним фахівцем вст пає в
дію 21 червня, оли ф т-
болісти "Динамо" повер-
н ться з відп ст и, і за-
інч ється 1 липня 2012
ро . Президент л б
І ор С р іс вже поставив
перед Валерієм Газза-
євим перші завдання: пе-
ремо а в наст пній пер-
шості Прем'єр-лі и і вихід
з р пово о т рнір Лізі
чемпіонів.

Âàëåð³é Ãàççàºâ, ÿêèé íàðîäèâ-
ñÿ 7 ñåðïíÿ 1954 ðîêó â ì. Îðäæî-
í³ê³äçå (çàðàç — ì. Âëàäèêàâêàç),
ìàâ îáîâ’ÿçêîâî ñòàòè ôóòáîë³ñ-
òîì. Êîëè ñèíîâ³ â³äîìîãî â ñòî-
ëèö³ Îñåò³¿ áîðöÿ, à â áóäåííîìó
æèòò³ — áóä³âåëüíèêà Ãåîðã³ÿ Ãàç-
çàºâà âèïîâíèâñÿ ð³ê, áàòüêè çà
çâè÷àºì ðîçêëàëè ïåðåä íèì ð³çí³
³ãðàøêè ³ ïðåäìåòè ïîáóòó: íîæè-
ö³, ðó÷êó, çîøèò, øìàòîê õë³áà, ïè-
ð³ã, ùå áàãàòî âñÿêî¿ âñÿ÷èíè ³ —
ìàëåíüêèé ì’ÿ÷èê. Â îñåòèí³â ³ñ-
íóº ïîâ³ð’ÿ: ÿêèì ïðåäìåòîì äèòè-
íà îñîáëèâî çàö³êàâèòüñÿ, ç íèì ³
áóäå ïîâ’ÿçàíå éîãî äîðîñëå æèò-
òÿ. ² õî÷à ì’ÿ÷èê ëåæàâ â ñàìîìó
êóòêó ê³ìíàòè, õëîï÷èê ïðîïîâç
ìèìî âñüîãî ³íøîãî ³, óçÿâøè éî-
ãî â ðóêè, ñòàâ ðîçãëÿäàòè.

Ïåðø³ ôóòáîëüí³ óí³âåðñèòåòè
Âàëåð³é Ãàççàºâ ïðîéøîâ ó ôóò-

áîëüí³é øêîë³ îðäæîí³ê³äçèíñüêî-
ãî “Ñïàðòàêà” ï³ä êåð³âíèöòâîì
òðåíåðà Ìóñè Öàë³êîâà. Ñâî¿ êðà-
ù³ ðîêè ïðîâ³â ó ñêëàä³ ìîñêîâ-
ñüêîãî “Äèíàìî”, â ÿêîìó ó 1984
ðîö³ íàïàäíèê âèãðàâ Êóáîê
ÑÐÑÐ. Âèñòóïàâ çà íàö³îíàëüíó ³
îë³ìï³éñüê³ çá³ðí³ ÑÐÑÐ, ñòàâøè
áðîíçîâèì ïðèçåðîì Îë³ìï³àäè-
1980 ó Ìîñêâ³.

Çíà÷íî á³ëüøèõ óñï³õ³â Ãàççàºâ
äîáèâñÿ íà òðåíåðñüêîìó òåðåí³,
ïðî ùî ãîâîðÿòü ÷îòèðè òèòóëè
÷åìï³îíà Ðîñ³¿, òàêà æ ê³ëüê³ñòü çà-
âîéîâàíèõ êóáê³â êðà¿íè ³, íàéãî-
ëîâí³øå, ïåðåìîãà ç ìîñêîâñüêèì
ÖÑÊÀ ó Êóáêó ÓªÔÀ ó ñåçîí³
2004/05 ðîê³â. Äîïðàöþâàâøè ç àð-
ì³éñüêèì êëóáîì äî ê³íöÿ ìèíó-
ëîãî ñåçîíó, Âàëåð³é Ãåîðã³éîâè÷
âèð³øèâ âçÿòè òâîð÷ó â³äïóñòêó ó
òðåíåðñüê³é êàð’ºð³ ÷åðåç ïñèõîëî-
ã³÷íó âòîìó. ßê áà÷èìî, òðèâàëà
âîíà íåäîâãî — ïðîâ³âøè ìèíóëî-
ãî ÷åòâåðãà ïåðøèé ðàóíä ïåðå-
ìîâèí ç ïðåçèäåíòîì “Äèíàìî”
²ãîðåì Ñóðê³ñîì, Ãàççàºâ ï³äïèñàâ
ç “Äèíàìî” òðèð³÷íèé êîíòðàêò.

Ç³ ñâîºþ äðóæèíîþ Áåëîþ Âà-

ëåð³é Ãàççàºâ ïîçíàéîìèâñÿ â Îð-
äæîí³ê³äçå, à âåñ³ëëÿ âîíè ç³ãðàëè
11 ãðóäíÿ 1976 ðîêó. Ó Âàëåð³ÿ Ãå-
îðã³éîâè÷à ³ Áåëè Â³êòîð³âíè òðîº
ä³òåé — ñèíè Âîëîäèìèð ³ Àñëàí,
à òàêîæ äîíüêà Â³êòîð³ÿ. Ï³ä ÷àñ
ïðîæèâàííÿ ó Ìîñêâ³ âåñü â³ëü-
íèé ÷àñ Ãàççàºâ ïðàãíóâ ïðèñâÿ-
òèòè ñ³ì’¿, ä³òÿì, äðóçÿì. Äóæå ëþ-
áèâ ïîãðàòè â òåí³ñ, ïðîòå çíàõî-
äèâ ÷àñ äëÿ ÷èòàííÿ ñåðéîçíî¿, â
îñíîâíîìó ³ñòîðè÷íî¿ ë³òåðàòóðè,
â³äâ³äèí êîíöåðò³â ³ òåàòðàëüíèõ
ïðåì’ºð.

Áàãàòî áàéîê õîäÿòü ïðî çíàìå-
íèò³ âóñà Ãàççàºâà, ÿê³ â³í íîñèòü
âæå òðèäöÿòü ðîê³â. Çà îäí³ºþ, â³í
ïîîá³öÿâ çáðèòè ¿õ, ÿêùî ÖÑÊÀ
âèãðàº Êóáîê ÓªÔÀ, àëå íà öåé
ñåðéîçíèé êðîê òàê ³ íå çâàæèâ-
ñÿ, çàëèøèâøèñü ç ôàðòîâèìè âó-
ñàìè. Äóìàþ, ïðèõèëüíèêàì “Äè-
íàìî” âñå îäíî, ÿê âèãëÿäàòèìå
íîâèé òðåíåð — ç âóñàìè ÷è áåç
íèõ. Ãîëîâíå, ùîá ï³ä êåð³âíèö-
òâîì Âàëåð³ÿ Ãàççàºâà óëþáëåíà
êîìàíäà ðàäóâàëà âñ³õ óñï³õàìè ÿê
íà âíóòð³øí³é, òàê ³ íà ì³æíàðîä-
í³é àðåí³

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ïîäåêóäè íåâåëèêèé äîù. Â³òåð ï³â-

äåííî-ñõ³äíèé, ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+18...+20°Ñ, âíî÷³ +8...+10°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +20°Ñ;
íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +19...+21°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè
+16...+18°Ñ, âíî÷³ +8...+10°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+19...+23°Ñ, âíî÷³ +6...+10°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³â-
í³÷íèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +19...+21°Ñ, âíî÷³
+9...+10°Ñ 

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 27 òðàâíÿ
Сьо одні день висо о о емоційно о тон с . Настрій че-
рез надмірн вразливість і ч ттєвість швид о змінюва-
тиметься, роз м відійде на задній план. Том на спіх
справах сподіватися марно, ос іль и д шевні проб-

леми б д ть першочер овими, і саме через їхню приз-
м сприйматимете нав олишній світ. Причиною вн т-
рішньо о дис омфорт , швидше за все, стан ть залеж-
ність від соці м , родичів, др зів, оле , ерівництва і
вза алі я ихось незба ненних обставин. Б дьте добро-
зичливими, привітними і не давайте волі а ресивним
спалахам. Особливо з представницями чарівної статі,
вони цьо о дня д же неврівноважені й дратівливі...

ОВНИ, ваша поведін а мотивована либинними інстин тами, я і
спрямовані на реанімацію сімейно о бла опол ччя. Менше заци -
люйтеся на мин лом , не товчіть вод в ст пі, допі аючи дорі ання-
ми. Чи, може, ви без рішні?.. Б дьте милосердними, ш айте ори і-
нальних виходів із ризи, їх неодмінно пошлють Небеса!

ТЕЛЬЦІ, марнослів’ю зась! Не витрачайте сил на порожні розмови,
присвятіть день навчанню. Нова інформація засвоюватиметься добре,
тож “завантаж йте” мозо та поповнюйте своє інтеле т альне депо.

БЛИЗНЯТА, я що несподівано захотілося пити річ, я а припала
до д ші, це означає, що інт їція під азала вам правильний вибір. По-
п а насправді потрібна вам, а, може, родичам... тож не с піться,

а розщедрюйтеся.

РАКИ, дов ола вас пот жна енер етична а ра. Поводьтеся прис-
тойно, с онцентр йтеся на обов’яз ах, адже ожне слово, жест, р х
оточення, а особливо оле и та роботодавці сприймають д же сер-
йозно. Дбайте про посадове реноме!

ЛЕВИ, повертайте бор и, зводьте рах н и, айтеся в о ріхах. І
зважте: я що вас зм сять робити те, чо о не хочеться, б нт проти-
по азаний. Лише та им чином позб детеся армічних хвостів.

ДІВИ, ви ходитимете т рботливою воч ою дов ола приятелів, зі-
ріваючи своїм теплом бідолах. Б де їм добре — тоді й ваша д ша
роз вітне радістю.

ТЕРЕЗИ, аби не роз нівити шефа й не с перечити йо о бажанням,
ви он ючи сл жбові завдання, під лючіть свою жил мітливості й не-
ординарності. Вона п льс є ч дово і стане чарівною палич ою ри-
тичн мить!

СКОРПІОНИ, розширте філософсь ий р озір, дивіться на особис-
ті проблеми з висоти лобальних перспе тив. Висловлюйтеся раси-
во, тоді вашими порадами с ористаються, не проі нор ють ідей.

СТРІЛЬЦІ, се с і матеріальні бла а — ось що може стати ябл ом
розбрат між вами та партнерами... Терпіть, бо не ви ди т єте мо-
ви, а вас ставлять та і рам и, за я і вийти (це армічний іспит) ни-
ні не спроможні.

КОЗОРОГИ, р йн вати — не б д вати. Тож я що ви дорожите
армонійними партнерсь ими зами (діловими, шлюбними), поста-
райтеся вчасно натис ати на вн трішні ноп и й не давати волі он-
флі тній енер ії. Вчіться вчасно пере лючатися на ці аві обом роз-
мовні теми.

ВОДОЛІЇ, ви нині майстер на всі р и: і швець, і жнець, і на д ді
рець. Не бійтеся братися не за свою робот , я що вона вам дар є
емоційн насолод . То на ористь, впораєтеся, і здоров’я додасться.

РИБИ, любовні стос н и без серйозних намірів вам протипо аза-
ні. Це дар по добрій реп тації. Я що ам рна стихія несе невідомо
ди, варто все-та и виставити їй моральні ордони

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

Íà òðåíåðñüêîìó ì³ñòêó êè¿âñüêîãî “Äèíàìî” 
â³äáóëàñÿ çì³íà

Новий ерманич иївсь о о "Динамо" Валерій Газзаєв добре знає, я знайти
шлях до спіх
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