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Õðåùàòèê â³ääàäóòü ä³òÿì
Çàâòðà â Êèºâ³ â³äáóäåòüñÿ ïåðøèé ì³ñüêèé äèòÿ÷èé êàðíàâàë

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Завтра в столиці на честь
свят вання Міжнародно о
дня захист дітей вперше
відб деться місь ий арна-
вал дитячої творчості. На
підтрим талановитих ді-
тей Києва йо о ор анізо-
в є місь а влада. Розпоч-
неться свято з арнаваль-
но о парад , а продовжи-
ться розважальними ат-
ра ціонами, презентацією
підліт ових л бів та он-
цертами.

6 ÷åðâíÿ â öåíòð³ ì³ñòà (Õðåùà-
òèê òà ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³) â³ä-
áóäåòüñÿ ñâÿòî òàëàíîâèòèõ ä³-
òåé — Ïåðøèé ùîð³÷íèé êàðíà-
âàë äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³. Òàê³ çàõîäè
÷àñòî îðãàí³çîâóþòü ó ªâðîï³,
ïðîòå â Êèºâ³ öå âïåðøå, ³ ïðè-
óðî÷åíèé êàðíàâàë äî Ì³æíàðîä-
íîãî äíÿ çàõèñòó ä³òåé. “Íàñàì-
ïåðåä ìè õî÷åìî ïîêàçàòè, ÿê áà-
ãàòî þíèõ òàëàíò³â º ó ñòîëèö³. Âî-
íè ïîòðåáóþòü íàøî¿ îï³êè é ï³ä-
òðèìêè”,— ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”
îðãàí³çàòîð ñâÿòà, íà÷àëüíèê Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿
òà ìîëîä³ Ñåðã³é Áåðåçåíêî.

Öåíòðàëüíèì çàõîäîì êàðíàâà-
ëó ñòàíå ñâÿòêîâà õîäà, ÿêà ñòàð-
òóâàòèìå îá 11.00 â³ä Öåíòðàëü-
íîãî óí³âåðìàãó. Â í³é áåðóòü
ó÷àñòü âèõîâàíö³ ï³äë³òêîâèõ êëó-
á³â, ìóçè÷íèõ, ìèñòåöüêèõ, ñïîð-
òèâíèõ øê³ë ç óñüîãî Êèºâà. Îð-
ãàí³çàòîðè çàïðîøóþòü óñ³õ ìà-
ëåíüêèõ êèÿí âäÿãòèñÿ ó ñâÿòêîâ³
êîñòþìè ³ ïðèºäíàòèñÿ äî êàðíà-
âàëó. Íàéàêòèâí³øèõ ó÷àñíèê³â
â³äçíà÷àòü çàîõî÷óâàëüíèìè ïðè-
çàìè — êâèòêàìè äî ïëàíåòàð³þ,
çîîïàðêó, ê³íîòåàòð³â, ðîçâàæàëü-
íèõ êîìïëåêñ³â.

Ïðîòÿãîì äíÿ íà Õðåùàòèêó
ïðàöþâàòèìóòü àòðàêö³îíè òà
ïóíêòè ðîçâàã. Âèõîâàíö³ äèòÿ÷èõ
³ ï³äë³òêîâèõ êëóá³â ïðåçåíòóâàòè-
ìóòü ñâîþ òâîð÷³ñòü ó “Ì³ñòå÷êó
ìàéñòð³â”. Âëàñíå, öå áóäå ö³êàâî
íå ëèøå äëÿ ä³òåé, à é äëÿ áàòü-
ê³â. Ó Êèºâ³ ä³º ïîíàä 180 ï³äë³ò-
êîâèõ êëóá³â ð³çíîãî ñïðÿìóâàííÿ.
Îçíàéîìèòèñÿ ç ¿õíüîþ ðîáîòîþ
áàòüêè ìàòèìóòü çìîãó â “Ì³ñòå÷-
êó ìàéñòð³â” òà çãîäîì ïðèâåñòè
òóäè é ñâîþ äèòèíó. Çàâåðøèòüñÿ
ñâÿòî íîí-ñòîï êîíöåðòîì “Ñâ³ò
òàëàíò³â — öâ³ò íàö³¿”, â ÿêîìó
çãîëîñèëèñÿ âçÿòè ó÷àñòü ³ ïîïó-
ëÿðí³ âèêîíàâö³ Â³òàë³é Êîçëîâ-
ñüêèé, Ì³êà Íüþòîí, Êàòåðèíà
Áóæèíñüêà. Ìóçè÷í³ âèñòóïè òðè-
âàòèìóòü äî 22.00.

Ì³ñüêèé êàðíàâàë äèòÿ÷î¿ òâîð-
÷îñò³ ïëàíóþòü ïðîâîäèòè ùîðî-
êó, íàñòóïíîãî — â³í ìàº áóòè ùå
ìàñøòàáí³øèì, àäæå óâåñü ñâ³ò
â³äçíà÷àòèìå 60-òó ð³÷íèöþ çàïðî-
âàäæåííÿ Ì³æíàðîäíîãî äíÿ çà-
õèñòó ä³òåé
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Äî ê³íöÿ ñåðïíÿ íà Õðåùàòèêó îáëàøòó-
þòü Àëåþ ç³ðîê. Âîíà ñêëàäàòèìåòüñÿ ç áðîí-
çîâèõ ïëèò ðîçì³ðîì 50 íà 50 ñàíòèìåòð³â.
Óâ³÷íèòè ñâî¿ ³ìåíà òàì çìîæóòü âèäàòí³ ä³-
ÿ÷³ òåàòðó, ê³íî òà øîó-á³çíåñó. Ïðî öå ðîç-
ïîâ³â ðàäíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè ç ïèòàíü áëà-
ãîóñòðîþ òà îçåëåíåííÿ ²ãîð Äîáðóöüêèé.
Ñòàðò ïðîåêòó çàïëàíóâàëè äî Äíÿ Íåçàëåæ-
íîñò³. Çàëèøèòè ñâîº ³ì’ÿ â ³ñòîð³¿ ç³ðêè òà
âñ³ îõî÷³ êèÿíè ÷è ãîñò³ ì³ñòà çìîæóòü çà
15—20 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ãðîø³ ïåðåðàõîâóâà-
òèìóòü äî ñòîëè÷íîãî áþäæåòó. Òàêà àëåÿ º
â Ìîñêâ³ íà Àðáàò³. Íà íåâåëè÷êèõ ïëèòàõ
òàì íå ëèøå óâ³÷íþþòü ç³ðîê, à é â³òàþòü ³ç
äíåì íàðîäæåííÿ òà ç³çíàþòüñÿ â êîõàíí³

Íàéêðàù³ 
äåðæñëóæáîâö³ 
ïðîäåìîíñòðóâàëè
çíàííÿ åòèêè

Ïåðåäîñòàííº çàâäàííÿ âèêîíàëè ñòîëè÷-
í³ ïðåòåíäåíòè íà çâàííÿ “Êðàùèé äåðæ-
ñëóæáîâåöü ðîêó”. Ó â³âòîðîê âîíè ïðîäå-
ìîíñòðóâàëè çíàííÿ ç³ ñëóæáîâî¿ åòèêè òà
åòèêåòó. Íàñòóïíî¿ ñåðåäè íà íèõ ÷åêàº ïóá-
ë³÷íèé âèñòóï, à ï³äñóìêè êîíêóðñó æóð³
ï³ä³á’º ó ï’ÿòíèöþ. Çàõ³ä ïðîâîäÿòü ó ðàì-
êàõ âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó, íà äåðæàâíî-
ìó ð³âí³ ïåðåìîæö³â âèçíà÷àòèìóòü ó æîâò-
í³. Ãîëîâí³ çàâäàííÿ êîíêóðñó — âèÿâèòè ³
çàîõîòèòè íàéïðîôåñ³éí³øèõ äåðæàâíèõ
ñëóæáîâö³â, ÿê³ óñï³øíî òà ³í³ö³àòèâíî âè-
êîíóþòü ñâî¿ îáîâ’ÿçêè, ìàþòü îðãàí³çàòîð-
ñüê³ çä³áíîñò³. Òàêèì ôàõ³âöÿì ñòâîðþâàòè-
ìóòü óìîâè äëÿ êàð’ºðíîãî çðîñòàííÿ òà çà-
ëó÷àòèìóòü äî ðîáîòè â öåíòðàëüíèõ òà ì³ñ-
öåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Â³äçíà÷à-
òèìóòü äåðæñëóæáîâö³â ó ê³ëüêîõ íîì³íàö³-
ÿõ. Çîêðåìà “Êðàùèé êåð³âíèê”, “Êðàùèé
ñïåö³àë³ñò”. Îêð³ì äèïëîì³â, ïåðåìîæö³ îò-
ðèìàþòü ãðîøîâ³ ïðèçè

Êè¿âñüêà âëàäà 
äîïîìîæå 
â³äáóäóâàòè 
ñòàðîâèííèé õðàì

Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêèé â³éñüêîâèé ñîáîð
çâåäóòü ó ñòîëèö³. Îáãîâîðèòè ïðîåêò ³ ï³ä-
ãîòóâàòè ïðîïîçèö³¿ óðÿäó êè¿âñüê³é ìåð³¿
äîðó÷èâ Ïðåçèäåíò Â³êòîð Þùåíêî.

Õðàì áóëî ïîáóäîâàíî â 1690—1696 ðîêàõ
êîøòîì ãåòüìàíà ²âàíà Ìàçåïè íà ñó÷àñí³é
ïëîù³ Ñëàâè. Ó 1821 ðîö³ éîãî ïåðåäàëè â
ðîçïîðÿäæåííÿ â³éñüêîâîãî â³äîìñòâà. Â³ä-
òîä³ ñîáîð ñòàâ õðàìîì-ñèìâîëîì â³éñüêî-
âî¿ ñëàâè, çà íèì çàêð³ïèëàñÿ íàçâà “Ñâÿ-
òî-Ìèêîëà¿âñüêèé â³éñüêîâèé ñîáîð”. Òóò
ïðàâèëè ìîëåáí³ â ïàì’ÿòü ïî çàãèáëèõ âî-
¿íàõ òà â äí³ â³éñüêîâèõ ïåðåìîã. Ó 1934 ðî-
ö³ ñîáîð çðóéíîâàíî. Ó 1965-ìó íà éîãî ì³ñ-
ö³ çâåëè Ïàëàö ï³îíåð³â

Äî ñâÿò ïðîäàâàòèìóòü 
äåøåâ³ ïðîäóêòè

Ï’ÿòü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ÿðìàðê³â
â³äáóäóòüñÿ ó âèõ³äí³ â ñòîëèö³. Ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèö³ Äîâæåíêà, 6 â³í
ïðàöþâàòèìå âæå ñüîãîäí³. Ùå ÷îòèðè â³ä-
áóäóòüñÿ ó ñóáîòó. Äåøåâ³ ïðîäóêòè êèÿíàì
ïðîïîíóâàòèìóòü íà Îáîëîíñüêîìó ïðîñ-
ïåêò³, 23 òà íà ïëîù³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 1. Äåñ-
íÿíö³ ÿðìàðêóâàòèìóòü íà Ñàáóðîâà, à ìåø-
êàíö³ Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó íà âóëèö³
Æîëóäºâà, 6. Òðàäèö³éíî âèðîáíèêè ç ð³ç-
íèõ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè ïðèâåçóòü äëÿ æèòå-
ë³â ñòîëèö³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó ïðîäóê-
ö³þ, êðóïè ³ ì’ÿñí³ âèðîáè, ùî íà 20 â³ä-
ñîòê³â äåøåâø³, í³æ ó ìàãàçèíàõ

Çàñëóæåíèõ ë³êàð³â 
ïîá³ëüøàëî
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

У неприємних справах
до приємної людини.
Та ий ось парадо с ро-
боти Наталії Гераси-
мен о. Жін а вже 14
ро ів працює хір р ом
про толо ічном від-

діленні місь ої лінічної
лі арні № 18. Учора
перший заст пни о-
лови КМДА Ірена Кіль-
чиць а вр чила їй від-
зна засл жено о лі-
аря У раїни. О рім по-
ва и, вона додає 15 %
до зарплати меди а.

Çàäîâãî äî ñâÿòêóâàííÿ
Äíÿ ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà,
ÿêèé â³äçíà÷àþòü ó òðåòþ íå-
ä³ëþ ÷åðâíÿ, ì³ñüêà âëàäà âæå
ïî÷àëà ðîáèòè ïðèºìí³ ñþð-
ïðèçè ñòîëè÷íèì ë³êàðÿì.
Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöü-
êà â³äâ³äàëà ì³ñüêó êë³í³÷íó
ë³êàðíÿ ¹ 18, àáè ïðèâ³òàòè
íîâîãî çàñëóæåíîãî ë³êàðÿ.
Ïî÷åñíå çâàííÿ óêàçîì Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè ïðèñâîºíî
Íàòàë³¿ Ãåðàñèìåíêî. Æ³íêà
14 ðîê³â ïðàöþº ó ë³êàðí³.
Øëÿõ ó ìåäèöèí³ ïî÷àëà â
ñò³íàõ Êè¿âñüêîãî óí³âåðñè-
òåòó ³ìåí³ Áîãîìîëüöÿ. Ïðà-
öþâàëà â ïîë³êë³í³ö³, ó ñëóæ-
á³ øâèäêî¿ äîïîìîãè.

“Ìè ïîáà÷èëè, ÿê ñàìîâ³ä-
äàíî âîíà ïðàöþº ³ çàïðîñè-
ëè ¿¿ äî ñåáå. Äóæå ïðèºìíî,
ùî ðîáîòó ïàí³ Íàòàë³¿ â³äçíà-
÷èëè. Ãàäàþ, ñâî¿ì òóðáîòëè-
âèì ñòàâëåííÿì äî ïàö³ºíò³â,
ñâîºþ äîáðîçè÷ëèâ³ñòþ äî êî-
ëåã âîíà çàñëóæèëà íàãîðîäó.
Âîíà ñïðàâä³ ã³äíà çâàííÿ çà-

ñëóæåíîãî ë³êàðÿ”, — êàæå ãî-
ëîâíèé ë³êàð çàêëàäó Âàñèëü
Æåëüìàí. Äî ñëîâà, â êîëåê-
òèâ³ ë³êàðí³ ¹ 18 óæå ÷åòâå-
ðî ë³êàð³â ìàþòü çâàííÿ çà-
ñëóæåíîãî.

Ñàìà ãåðî¿íÿ ó÷îðàøíüîãî
ñâÿòà êàæå, ùî íàãîðîäè íå
ïðàãíóëà. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî
â³äçíàêó ñòàëî äëÿ íå¿ ö³ëêî-
âèòîþ íåñïîä³âàíêîþ. “ß í³-
êîëè íå íàö³ëþâàëà ñåáå íà
íàãîðîäè. Íàéêðàùà íàãîðîäà
äëÿ ìåíå ³ ìî¿õ êîëåã — öå
çäîðîâ’ÿ ïàö³ºíò³â. ß ïðàöþþ
õ³ðóðãîì ó ïðîêòîëîã³÷íîìó
â³ää³ëåíí³. Öå òÿæêà ðîáîòà.
Àëå â³ä òîãî ùå âàãîì³øèé ðå-
çóëüòàò. Ìè ðîáèìî òå, äëÿ
÷îãî ïîêëèêàí³, — ë³êóºìî ³

âèïèñóºìî ëþäåé çäîðîâè-
ìè”,— êàæå Íàòàë³ÿ Ãåðàñè-
ìåíêî. Ë³êàðêà äîäàº, ùî äëÿ
íå¿ âàæëèâî, àáè ëþäè íå áî-
ÿëèñÿ â³çèòó äî ë³êàðÿ, òîæ
ïðàãíå ñòâîðèòè ÿêîìîãà äîá-
ðîçè÷ëèâ³øó àòìîñôåðó. Â³ä-
çíàêó ïàí³ Íàòàë³ÿ îá³öÿº íî-
ñèòè ç äîñòî¿íñòâîì. “Îäèí
ìóäðåöü ñêàçàâ: íàãîðîäè ëþ-
äè îòðèìóþòü âèïàäêîâî, àëå
âñå ïîäàëüøå æèòòÿ ðîáëÿòü
óñå, àáè äîâåñòè, ùî öå íå òàê.
ß òàêîæ äîêëàäàòèìó ùå á³ëü-
øå çóñèëü”, — ñêàçàëà Íàòà-
ë³ÿ Ãåðàñèìåíêî.

Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ ²ðåí³ Ê³ëü÷èöü-
ê³é äîâîäèòè í³÷îãî íå ïî-
òð³áíî, âîíà äàâíî âïåâíåíà,

ùî ñòîëè÷í³ ë³êàð³ íàéêðàù³.
“Ó íàøèõ ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ
ïðàöþþòü ëþäè, ÿê³ âàðò³
ùîíàéâèùî¿ ïîøàíè. Â äî-
âîë³ íåëåãêèõ óìîâàõ âîíè
äîêëàäàþòü êîëîñàëüíèõ çó-
ñèëü, àáè ðÿòóâàòè íàø³ ç âà-
ìè æèòòÿ, ï³äòðèìóâàòè íà-
øå çäîðîâ’ÿ. Ìè äóæå äÿêó-
ºìî ¿ì çà òóðáîòó ïðî êèÿí ³
ïî ìîæëèâîñò³ é äàë³ ï³äòðè-
ìóâàòèìåìî ¿õ ó íåëåãê³é ðî-
áîò³”, — çàçíà÷èëà âîíà. Íà-
òàë³¿ Ãåðàñèìåíêî âðó÷èëà
â³äçíàêó, ïîñâ³ä÷åííÿ òà áó-
êåò òðîÿíä.

Äî ñëîâà, çâàííÿ çàñëóæå-
íîãî ë³êàðÿ, îêð³ì ïîâàãè òà
âäÿ÷íîñò³, äîäàº éîãî âëàñíè-
êó ùå é 15 % äî çàðïëàòè

Ó ñòîëèö³ ç’ÿâèòüñÿ 
Àëåÿ ç³ðîê

²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà ïðèâ³òàëà ìåäèê³â 

Коле тив ом нальної орпорації
“Київавтодор”

висловлює співч ття
енеральном дире тор

Геор ію Яропол ович Глінсь ом
з привод непоправної втрати —

смерті матері
Галини Василівни Глінсь ої.

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учорашній парламентсь ий день
же традиційно пройшов під
зна ом ненародженої “широ ої”
оаліції. Її створення очі ють із
хвилини на хвилин або із дня
на день. Тим часом політоло и
передбачають, що незабаром
пересічні раїнці більше перей-
матим ться не політичними по-
діями, а подорожчанням пива.
Адже саме за рах но любите-
лів хмільно о напою деп тати
вирішили латати дір и
бюджеті.

Äîêóìåíòè ïðî ñòâîðåííÿ íîâî¿ êî-
àë³ö³¿ óçãîäæåíî, àëå ç ÷àñîì ï³äïèñàí-
íÿ ïîë³òèêè ùå íå âèçíà÷èëèñÿ. Ïðî
öå â÷îðà ðîçïîâ³ëà ñï³êåð ôðàêö³¿ Ïàð-
ò³¿ ðåã³îí³â Ãàííà Ãåðìàí. “Íàñ ò³ëüêè
õâèëþº îäíå — ÿê ñàìå ïîâèíåí îáè-
ðàòèñÿ ïðåçèäåíò. Â³êòîð ßíóêîâè÷ âè-
ñòóïàº çà òå, ùîá ïðåçèäåíòà îáèðàëè

âñåíàðîäíî. Õî÷à ïðîïîíóºòüñÿ, ùîá
ãëàâó äåðæàâè îáèðàëè â ïàðëàìåíò³”,
— ñêàçàëà íàðäåï, íàòÿêíóâøè, ùî îô³-
ö³éíå ï³äïèñàííÿ äîêóìåíò³â ìîæå â³ä-
áóòèñÿ âæå ï³ñëÿ ñâÿòà Òð³éö³. Òîáòî
íàñòóïíîãî òèæíÿ. Õî÷à êóëóàðàìè ïàð-
ëàìåíòó “áëóêàëè” é ³íø³ äàòè. Íàïðè-
êëàä, äåõòî ãîâîðèâ ïðî í³÷ ³ç ÷åòâåðãà
íà ï’ÿòíèöþ.

Òèì ÷àñîì àêòèâí³ñòü âèÿâëÿþòü íå
ëèøå ïðèõèëüíèêè êîàë³ö³¿, à é ¿¿ ïðî-
òèâíèêè. Íîâå îá’ºäíàííÿ â÷îðà êðè-
òèêóâàâ ë³äåð ÓÍÏ Þð³é Êîñòåíêî,
ïðîòå îáåðåæíî. “Ìè íå ìîæåìî ðåàëü-
íî âïëèíóòè íà öåé ïðîöåñ. Íîâà êî-
àë³ö³ÿ ïîòåíö³éíî íàë³÷óº ïîíàä 300 ãî-
ëîñ³â”,— ñëóøíî çàóâàæèâ â³í. Íåð³øó-
÷èé òîí äåïóòàòà äåõòî ïîÿñíþº ïðîçà-
¿÷í³øå: ïàðëàìåíò ïðîãîëîñóâàâ çà ï³ä-
âèùåííÿ àêöèç³â íà ïèâî, â³ä ÷îãî, íå
ïðèõîâóº ïàí Êîñòåíêî, ïîñòðàæäàº
íàéá³ëüøèé â³ò÷èçíÿíèé áðîâàð ³ “óí-
ï³âåöü” Îëåêñàíäð Ñëîáîäÿí — êåð³â-
íèê êîìïàí³¿ “Îáîëîíü”. Ïîïðè âñ³
ðîçìîâè ïðî “øèðêó”, íå ïîì³òèòè ïî-
äîðîæ÷àííÿ óëþáëåíîãî íàïîþ íå ìî-
æå é âèáîðåöü. Ó êóëóàðè, äå ¿õ î÷³êó-
âàëè æóðíàë³ñòè, äåïóòàòè íàìàãàëèñÿ
â÷îðà âçàãàë³ íå ïîòèêàòèñÿ. Àäæå ïðå-

çèäåíòà îáèðàþòü ðàç íà ï’ÿòü ðîê³â, à
ïèâî — íàçàâæäè.

Çàãàëîì åêñïåðòè ó÷îðàøí³é äåíü îö³-
íèëè äîñèòü ñòðèìàíî. “Íàéñóòòºâ³øèì
ó ïàðëàìåíò³, ÿê íà ìåíå, º çàêîíîäàâ-
÷èé ïðîöåñ, à â öüîìó ïëàí³ í³÷îãî îñî-
áëèâîãî â ïàðëàìåíò³ íå â³äáóâàºòüñÿ.
Ö³ëêîì ïåðåñ³÷íèé äåíü. Áóëè ö³êàâ³
ðå÷³, àëå ¿õ â³äêëàëè íà ³íøèé ÷àñ. Öå
çàêîíîïðîåêò ïðî ðåôåðåíäóì ³ àíòèêî-
ðóïö³éíèé çàêîí”, — ðîçïîâ³â “Õðåùà-
òèêó” ïîë³òîëîã Àíäð³é ªðìîëàºâ.

“Íàéñóòòºâ³øèì íèí³ â ïàðëàìåíò³ º
³íòðèãà ùîäî òîãî, áóäå êîàë³ö³ÿ ÷è í³.
Òàêå âðàæåííÿ, ùî â äåïóòàò³â íåìàº
³íøèõ òåì äëÿ îáãîâîðåííÿ ³ äëÿ ðîç-
ãëÿäó, êð³ì ãàäàíü íà êàâîâ³é ãóù³ ïðî
òå, ÷è äîñÿãíóòü äîìîâëåíîñòåé Òèìî-
øåíêî ³ ßíóêîâè÷. Öå ñõîæå íà çàõîï-
ëåííÿ ïàðàíîðìàëüíèìè ÿâèùàìè”,—
âèñëîâèâ ñâ³é ñêåïñèñ ³íøèé åêñïåðò —
Â³òàë³é Êóëèê. Íà äóìêó ïîë³òîëîãà, íå
ïðîöåñ ñòâîðåííÿ êîàë³ö³¿, à ïîäîðîæ-
÷àííÿ ïèâà âèáîðö³ íå çàáóäóòü âëàä³.
“Çàâæäè ï³ä ÷àñ êðèçè, îñîáëèâî ïîë³-
òè÷íî¿, âëàäà íàìàãàºòüñÿ îòðèìàòè
ãðîø³, ï³äâèùóþ÷è ö³íè íà àëêîãîëü. ²,
ÿê ïðàâèëî, äëÿ âëàäè öå çàê³í÷óºòüñÿ
äóæå ïîãàíî”, — íàãàäàâ ïîë³òîëîã

Òâåðåçèé ðîçðàõóíîê
Ï³äâèùåííÿ ö³íè íà ïèâî ìîæå â³äâîë³êòè óêðà¿íö³â 
â³ä ðîçìîâ ïðî êîàë³ö³þ

Перший заст пни олови КМДА Ірена Кільчиць а відвідала місь лінічн лі арню № 18, аби привітати
ново о засл жено о лі аря

Ô
îò
î 

Ãð
è
ãî
ð³
ÿ 
Ê
Ó
ÁË

À
Í
Î
ÂÀ



Хрещатик  5 червня 2009 ММІІССТТОО 33

Êè¿â òðèìàº ãðàô³ê
Ñòîëè÷í³ áóä³âåëüíèêè âèêîíàëè 12 â³äñîòê³â
ðîá³ò íà Îë³ìï³éñüêîìó ñòàä³îí³

Ó÷îðà íà ÍÑÊ “Îë³ìï³é-
ñüêîìó” â³äáóâñÿ Äåíü â³äêðèòèõ
äâåðåé. Çàõ³ä ïðîâåëè íà îá’ºêò³
ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ÷åðãîâîãî åòà-
ïó ðåêîíñòðóêö³¿. Îñòàíí³é ðàç
ãðîìàäñüê³ñòü òà æóðíàë³ñòè â³ä-
â³äóâàëè ãîëîâíó ñïîðòèâíó àðå-
íó äåðæàâè íà ïî÷àòêó íèí³ø-
íüîãî ðîêó. Â³äòîä³ òóò â³äáóëîñÿ
÷èìàëî çì³í.

Çà ñëîâàìè ì³í³ñòðà Óêðà¿íè ó
ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ ³ ñïîðòó
Þð³ÿ Ïàâëåíêà, íèí³øí³ì ïðè-
âîäîì äëÿ çóñòð³÷³ ñòàëî îäåð-
æàííÿ íàïðèê³íö³ òðàâíÿ ïîçè-
òèâíîãî âèñíîâêó Äåðæåêñïåðòè-
çè òà Ì³í³ñòåðñòâà ðåã³îíàëüíîãî
ðîçâèòêó ³ áóä³âíèöòâà ïðîåêòó
ðåêîíñòðóêö³¿ “Îë³ìï³éñüêîãî”.
“Äîêóìåíò çàëèøèëîñÿ ïîãîäè-
òè â öåíòðàëüíèõ îðãàíàõ âëà-
äè — Ì³íô³í³ òà Ì³í’þñò³, ï³ñëÿ
÷îãî ìàº áóòè â³äïîâ³äíå ðîçïî-
ðÿäæåííÿ Êàáì³íó,— çàçíà÷èâ
â³í.— Ïîòîìó áóäå îïðèëþäíå-
íî îñòàòî÷íèé êîøòîðèñ âàðòî-
ñò³ ðîá³ò íà îá’ºêò³. Òîä³ æ ìè
çìîæåìî çàÿâèòè, ùî îñíîâíó
âèìîãó ÓªÔÀ íàìè âèêîíàíî”.

Þð³é Ïàâëåíêî äîäàâ, ùî ç ïî-
÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ âæå îñâîºíî
315 ìëí ãðí. Íèí³øíüîãî ðîêó
ïåðåäáà÷åíî çàä³ÿòè ùå 800 ìëí
ãðí. ßê ðîçïîâ³â ì³í³ñòð, óñï³ø-
í³é ðåêîíñòðóêö³¿ ñòàä³îíó òà âè-
ð³øåííþ ³íøèõ ïèòàíü ñóòòºâî
ñïðèÿòèìå íîâà ðåäàêö³ÿ Çàêîíó
Óêðà¿íè “Ïðî ï³äãîòîâêó òà ïðî-
âåäåííÿ ªâðî-2012”.

Îêð³ì â³ò÷èçíÿíèõ ôàõ³âö³â,
äî ðåêîíñòðóêö³¿ ïëàíóþòü çàä³-
ÿòè é ³íîçåìíèõ. “Ìè ãîòîâ³ äî
ó÷àñò³ ³íâåñòîð³â ó ðåàë³çàö³¿
ïðîåêòó, àëå öå ìàþòü áóòè ÷åñ-
í³, ïðîçîð³ ñòîñóíêè,— çàÿâèâ
ì³í³ñòð.— Óñ³ òåíäåðè â³äáóâà-
òèìóòüñÿ â³äêðèòî, ¿õ êîíòðîëþ-
âàòèìóòü â³äïîâ³äí³ ñòðóêòóðè.
Çàãàëîì æå îñíîâíó ÷àñòèíó ðî-
á³ò âèêîíóâàòèìóòü â³ò÷èçíÿí³
êîìïàí³¿, ç â³ò÷èçíÿíèõ ìàòåð³-
àë³â ³ ëèøå 40 â³äñîòê³â — ³íî-
çåìí³”.

Â³í ïåðåêîíàíèé, ùî îíîâëå-
íèé ñòàä³îí â³äïîâ³äàòèìå óñ³ì
âèìîãàì äî îá’ºêò³â êëàñó “åë³ò”
äëÿ ïðîâåäåííÿ ìàò÷³â ºâðîïåé-

ñüêîãî ³ ñâ³òîâîãî ð³âíÿ. “Äîáðå
çðîçóì³ëî, ùî ðåêîíñòðóêö³ÿ
ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêîãî” ïîòð³áíà
íå ò³ëüêè äëÿ ïðîâåäåííÿ ªâðî-
2012,— ââàæàº ïàí Ïàâëåíêî.—
Ñïîðòèâíà àðåíà ùå äîâãî ñëóãó-
âàòèìå Óêðà¿í³, â³ò÷èçíÿíîìó
ñïîðòó”.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ãî-
ëîâà ïðàâë³ííÿ, ïðåçèäåíò ÕÊ
“Êè¿âì³ñüêáóä” Ïåòðî Øèëþê,
íàðàç³ âèêîíàíî âñ³ ðîáîòè, ïå-
ðåäáà÷åí³ ãðàô³êàìè. “Ïðàêòè÷-
íî çàâåðøåíî äåìîíòàæ ñïîðòèâ-
íî¿ àðåíè, íà ÷åðç³ ìîíòàæ êîíñ-
òðóêö³é íèæíüîãî ÿðóñó, ÿê³ âæå
ïðîéøëè âèïðîáóâàííÿ,— ïîâ³-
äîìèâ â³í.— Ó ö³ëîìó ñòîëè÷í³
áóä³âåëüíèêè âèêîíàëè 12 â³äñîò-
ê³â â³ä çàïëàíîâàíîãî, âèêîðèñ-
òàâøè 110 ìëí ãðí”. Â³í äîäàâ,
ùî ô³íàíñóâàííÿ º ñòàá³ëüíèì,
çàòðèìîê íåìàº. Íåùîäàâíî îò-
ðèìàíî ÷åðãîâó ïîðö³þ àâàíñî-
âèõ ïëàòåæ³â. Ïàí Øèëþê äîäàâ,
ùî íèí³ íà îá’ºêò³ ïðàöþº 1300
ðîá³òíèê³â, 172 îäèíèö³ ñïåöòåõ-
í³êè.

Ôàõ³âö³ òà æóðíàë³ñòè îçíà-
éîìèëèñÿ òàêîæ ç îñòàòî÷íèì
âàð³àíòîì ðåêîíñòðóêö³¿ “Îë³ì-
ï³éñüêîãî” òà ïåðåá³ãîì âèêî-
íàííÿ ðîá³ò çà ìåæàìè ñòàä³î-
íó, íà ï³ä’¿çäàõ äî ñïîðòèâíî¿
àðåíè

Çàáóäîâíèêó
âêàçàëè 
íà í³øó
Ìåøêàíö³ âëàñíèìè ñèëàìè 
çàõèùàþòü óí³êàëüíèé áóäèíîê
íà ïàëÿõ
Åì³ëü ÊÐÓÏÍÈÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Триває с андал, пов’язаний зі спробами розпочати
неза онне б дівництво на в лиці Б чми. Увечері
1 червня меш анці б дин за адресою в л. Б чми, 8
знесли б дівельний пар ан, зведений заб довни ом
напередодні. Чер ова невдача спіт ала вже третю
спроб б дівельної фірми “Албо” розпочати заб дов
першо о поверх , проти чо о ате орично протест ють
ромадяни.

“Õðåùàòèê” âæå íå âïåðøå çâåðòàºòüñÿ äî ñóìíîçâ³ñíî¿ ³ñòîð³¿ ïðî
áóäèíîê íà ïàëÿõ ³ êîíôë³êòó íàâêîëî íàì³ð³â éîãî ïåðåáóäóâàòè. Ç
2003 ðîêó áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ “Àëáo” ïëàíóº çáóäóâàòè ïðèì³ùåííÿ
íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ áóäèíêó íà Áó÷ìè, 8. Ïðîáëåìà â ò³ì, ùî çãàäà-
íèé áóäèíîê — óí³êàëüíà ñïîðóäà: çâåäåíèé áåç ôóíäàìåíòó ³ ñòî¿òü
ëèøå íà ïàëÿõ. Ñàìå ïðîñò³ð ì³æ öèìè ïàëÿìè çàáóäîâíèê ³ õî÷å çàé-
íÿòè. Ìåøêàíö³ áóäèíêó âïåâíåí³: îñê³ëüêè áóä³âë³ âæå ìàéæå 40 ðî-
ê³â, áóäü-ÿêå âòðó÷àííÿ ìîæå ïðèçâåñòè äî ¿¿ ðóéíàö³¿.

Íå çâàæàþ÷è íà ïðîòåñòè ç áîêó ëþäåé, 1 ÷åðâíÿ çàáóäîâíèê çä³éñ-
íèâ ÷åðãîâó ñïðîáó çâåñòè ïàðêàí ³ ðîçïî÷àòè áóä³âíèöòâî. Ïîáà÷èâ-
øè íàøâèäêóðó÷ çâåäåíó îãîðîæó, ìåøêàíö³ ïî÷àëè çáèðàòèñÿ á³ëÿ
áóäèíêó. Ëþäè ïîïåðåäèëè çàáóäîâíèêà: áóäóâàòè íå äàìî — î 8-é
âå÷îðà ÷åêàéòå íà óðî÷èñòå çíåñåííÿ ïàðêàíó. Òàê âîíî ³ ñòàëîñÿ: ââå-
÷åð³ çóñèëëÿìè ïîíàä 50 ìåøêàíö³â áóäèíêó ïàðêàí áóëî ïîâàëåíî.

Ó ðîçìîâ³ ç êîðåñïîíäåíòîì “Õðåùàòèêà” òåõí³÷íèé äèðåêòîð “Àë-
áî” Îëåêñ³é Áîëøåâ óñ³ëÿêî íàìàãàâñÿ ïåðåêîíàòè ðåäàêö³þ â ñâî¿é
ïðàâîò³. Ïîñèëàâñÿ íà àêòè åêñïåðòèçè, â ÿêèõ, âñóïåðå÷ äóìö³ àâòî-
ðèòåòíèõ àðõ³òåêòîð³â ³ ñïåö³àë³ñò³â, ñòâåðäæóºòüñÿ — ïåðóêàðíÿ, çáó-
äîâàíà çàì³ñòü ïàëü, çì³öíèòü áóäèíîê. Óò³ì, â îäíîìó ïóíêò³ â³äâåð-
òî çáðåõàâ. Çãàäàâøè çâåðíåííÿ ìåøêàíö³â äî ìåðà òà éîãî ôðàêö³¿ ó
Êè¿âðàä³, ï³ä ÿêèì ñòî¿òü 227 ï³äïèñ³â, ïàí Áîëøåâ çàÿâèâ: “Ïîäèâ³òü-
ñÿ óâàæí³øå íà ï³äïèñè — òàì º 7 âèïàäê³â, êîëè â îäí³é êâàðòèð³ í³-
áèòî ïðîæèâàþòü 13 îñ³á ç ð³çíèìè ïð³çâèùàìè”. Ïðîòå â äîêóìåíò³
êîæåí “ï³äïèñàíò” ïðåäñòàâëÿº îäíå ïîìåøêàííÿ! Òîæ òåïåð ³ ðåøòó
òâåðäæåíü òåõí³÷íîãî äèðåêòîðà ö³ëêîì ëåã³òèìíî ïîñòàâèòè ï³ä âåëè-
êèé ñóìí³â...

Ó ìèíóëèõ íàøèõ ñòàòòÿõ éøëîñÿ ïðî òå, ùî â ëþòîìó ó Äí³ïðîâ-
ñüê³é ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ÷³òêî çàÿâëÿëè: æîäíîãî äîçâîëó íà âñòàíîâ-
ëåííÿ ïàðêàíó íàâêîëî ìàéáóòíüî¿ çàáóäîâè ðàéîííà âëàäà íå âèäàâà-
ëà. Âò³ì, ñüîãîäí³ òàêèé äîçâ³ë º — ó âèãëÿä³ ëèñòà-ïîãîäæåííÿ äî îð-
äåðà. Íà ï³äñòàâ³ öüîãî äîêóìåíòà Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëà-
ãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà 31 áåðåçíÿ âèäàëî äîçâ³ë íà ïàðêàí. Ïðîòå öåé
äîêóìåíò, êîï³ÿ ÿêîãî çáåð³ãàºòüñÿ â ðåäàêö³¿, âèêëèêàº ö³ëêîì çàêîí-
í³ ñóìí³âè. Â íüîìó íå ïðîñòàâëåíî âõ³äíèé íîìåð, íåìàº çàãàëüíî¿ ïå-
÷àòêè, à òàì, äå ìàâ ï³äïèñàòèñÿ õòîñü ³ç êåð³âíèê³â ðàéîíó, ñòî¿òü ëè-
øå íåðîçá³ðëèâà çàêàðëþ÷êà — àí³ ïð³çâèùà, àí³ ïîñàäè â³äïîâ³äàëüíî¿
îñîáè íå âêàçàíî. Â îðãàí³çàö³éíîìó â³ää³ë³ Äí³ïðîâñüêî¿ ÐÄÀ íå çíà-
þòü, õòî â³ä ðàéîíó ï³äïèñóâàâ ëèñò-ïîãîäæåííÿ. Ç öüîãî ïðèâîäó “Õðå-
ùàòèê” ï³äãîòóâàâ îô³ö³éíèé çàïèò äî äí³ïðîâñüêîãî êåð³âíèöòâà. Ñïî-
ä³âàºìîñü, ³ç â³äïîâ³ääþ íå çàáàðÿòüñÿ... Òèì ÷àñîì ìåøêàíö³ ìàþòü íà-
ì³ð ³ íàäàë³ â³äñòîþâàòè ñâ³é áóäèíîê. Ó ïëàíàõ àêòèâ³ñò³â — çâåðíóòè-
ñÿ äî ïðîêóðàòóðè ç âèìîãîþ ïðîâåñòè ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ìîæëèâî¿
ôàëüñèô³êàö³¿ äîêóìåíò³â

Се ретаріат Київсь ої місь ої ради о олош є он рс
на заміщення ва антних посад на час відп ст и по до ляд

за дитиною основно о працівни а:

оловно о спеціаліста відділ до ментально о забезпечення правління з
питань земле орист вання та містоб д вання,

оловно о спеціаліста відділ з питань власності,

оловно о спеціаліста відділ представництва Київради в адміністративних
с дах правління представництва Київради в с дах (V ате орія).

Основні валіфі аційні вимо и до андидатів встановлюються відповідно до Поряд-

проведення он рс на заміщення ва антних посад державних сл жбовців, затвер-

джено о постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.02.02 № 169 та з ідно з Типо-

вими професійно- валіфі аційними хара теристи ами посад державних сл жбовців.

Особи, я і відповідають основним валіфі аційним вимо ам, подають до он рсної

омісії та і до менти: заяв на часть он рсі, в я ій зазначається про ознайомлен-

ня заявни а із встановленими за онодавством обмеженнями щодо прийняття на сл ж-

б та проходження сл жби в ор анах місцево о самовряд вання; заповнен особов

арт (форма П-2ДС) з відповідними додат ами; опії до ментів про освіт , засвід-

чені встановленом за онодавством поряд ; опію першої та др ої сторіно пас-

порта ромадянина У раїни, засвідчені адровою сл жбою; відомості про доходи та зо-

бов’язання фінансово о хара тер щодо себе та членів своєї сім’ї за 2008 рі ; дві фо-

то арт и розміром 4x6 см.

Термін подання до ментів — 30 алендарних днів від дня п блі ації о олошення

про он рс. Інформація щодо он ретних ф н ціональних обов’яз ів та мов оплати

праці надається додат ово.

До менти приймаються за адресою: 01044, м. Київ-44, в л. Хрещати , 36,

. 913 (на он рс). Телефон для довідо : 254-11-88.
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На Олімпійсь ом стадіоні ви онано лише 12 відсот ів робіт, а оловн арен столиці же не впізнати

хрещатик

Передплатні ціни

на місяць — 6 рн. 48 оп.
на 3 місяця — 19 рн. 26 оп.
на 6 місяців — 37 рн. 22 оп.
на 12 місяців — 73 рн. 49 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ)

З достав ою азети поштов с ринь
на місяць — 24 рн. 76 оп.
на 3 місяця — 73 рн. 83 оп.
на 6 місяців — 146 рн. 36 оп.
на 12 місяців —291 рн. 77 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

П Е Р Е Д П Л АТ А  Н А 2 0 0 9 Р І К

2209461308
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Прое т ре онстр ції НСК "Олімпійсь о о" дістав пози-
тивний висново Держе спертизи. Після по одження
до мента в Міністерстві фінансів та Мін’юсті має ви-
йти відповідне розпорядження Кабмін . Тоді ж опри-
люднять остаточний ошторис вартості робіт. Нині на
об'є ті триває масштабна ре онстр ція, задіяно 1300
б дівельни ів та 172 одиниці спецтехні и. У 2009 році
передбачено виділити на об'є т 800 млн рн. Фахівці
пере онані, що спішній ре онстр ції значно сприяти-
ме нова реда ція За он У раїни "Про під отов та
проведення Євро-2012".



Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Випуск №179 (612)
п’ятниця, 5 червня
2009 року ДОКУМЕНТ

Нормативно

правові та інші акти
органів 
державної влади 
та управління
Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

хрещатик

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 1 червня 2009 року № 624

ТАРИФИ
на ритуальні послуги, які включено до необхідного мінімального

переліку окремих видів ритуальних послуг, що надаються ритуальною
службою спеціалізованого комунального підприємства "Київський
крематорій" виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації)

* ç óðàõóâàííÿì ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü

Заст пни олови — ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Про встановлення тарифів 
на ритуальні послуги, 

які включено 
до необхідного мінімального переліку

окремих видів 
ритуальних послуг

Розпорядження № 624 від 1 червня 2009 року

Відповідно до статті 10 Закону України "Про поховання та похоронну справу", статті 28 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи необхідний мінімальний перелік окремих видів ри�
туальних послуг, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово�комунального гос�
подарства від 19.11.2003 № 193, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.09.2004 за
№ 1111/9710, в межах функцій місцевого органу самоврядування:

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ðèòóàëüí³ ïî-
ñëóãè, ÿê³ âêëþ÷åíî äî íåîáõ³äíîãî ì³-
í³ìàëüíîãî ïåðåë³êó îêðåìèõ âèä³â ðè-
òóàëüíèõ ïîñëóã, ùî ¿õ íàäàº ðèòóàëüíà
ñëóæáà ñïåö³àë³çîâàíîãî êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà "Êè¿âñüêèé êðåìàòîð³é"
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) (äîäàþòüñÿ), ç ââåäåííÿì â ä³þ
ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ â ãàçåò³ "Õðåùà-
òèê".

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ï³ëüãè íà îïëà-
òó çà ðèòóàëüí³ ïîñëóãè òà äîïîìîãà íà
ïîõîâàííÿ íàäàþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ÷èí-
íîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

3. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èí-
í³ñòü, ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-

íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä
26.01.2009 ¹ 81 "Ïðî âñòàíîâëåííÿ òà-
ðèô³â íà ðèòóàëüí³ ïîñëóãè, ÿê³ âêëþ÷å-
íî äî íåîáõ³äíîãî ì³í³ìàëüíîãî ïåðåë³-
êó îêðåìèõ âèä³â ðèòóàëüíèõ ïîñëóã".

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Áàññó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âè-
ñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

Про продаж земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю "ПАЛАДІС8

ЦЕНТР" для реконструкції, будівництва,
експлуатації та обслуговування

адміністративно8житлового комплексу 
з вбудовано8прибудованими приміщеннями
громадського і торговельного призначення, 

з підземно8наземним паркінгом 
на вул. Артема, 25 у Шевченківському районі

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 521/521 від 16 жовтня 2008 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 "Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві" Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè çåëåíî¿ çî-
íè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿
ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåí-
òðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ÷èâøè ç ïå-
ðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî
êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü
òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì
âèìîãàì, ÷àñòèíó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëî-

ùåþ 0,25 ãà íà âóë. Àðòåìà, 25 ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Àðòå-
ìà, 25 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

3. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 24 314 507,00 ãðí (äâàäöÿòü
÷îòèðè ì³ëüéîíè òðèñòà ÷îòèðíàäöÿòü òè-
ñÿ÷ ï'ÿòñîò ñ³ì ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³ä-

№
п/п Наймен вання посл

Тариф
за одн
посл ,
рн

Хара теристи а робіт

1 Оформлення до овор — замовлення
на ор анізацію та проведення поховань
(без виїзд а ента рит альної сл жби)

7,80 У ладання до овор — замовлення на ор анізацію
та проведення поховання

2 Оформлення свідоцтва про поховання 4,20* Оформлення свідоцтва про поховання
за наданими ре візитами

3 Кремація померло о (домовина
довжиною до 2,0 м в лючно)

445,00 Достав а домовини з тілом померло о з рит ально о
зал до ремаційно о цех , проведення ремації,
поміщення прах в рн , за леювання рни з прахом

4 Кремація померло о (домовина
довжиною понад 2,0 м)

490,00 Достав а домовини з тілом померло о з рит ально о
зал до ремаційно о цех , проведення ремації,
поміщення прах в рн , за леювання рни з прахом

5 Поховання рни з прахом померло о в
ол мбарн ніш :
літньої пори
зимової пори

290,00
364,00

Копання ями, становлення монолітно о бетонно о
с леп та поховання рни з прахом, становлення
монолітно о пере риття та ранітно о меморіально о
аменя ( бо , пам'ятна дош а)

6 Підпоховання рни з прахом померло о
ол мбарн ніш з монтажем та

демонтажем намо ильної спор ди:
літньої пори
зимової пори

290,00
364,00

Демонтаж стандартно о ранітно о меморіально о
аменя ( бо ) та йо о достав а до майстерні
для ви отовлення напис . Поховання рни з прахом
в бетонний с леп, становлення монолітно о
пере риття та меморіально о аменя
(з опорядж вальними роботами)

Про внесення змін 
до рішення Київради 

від 17.01.08 № 3/4475 
"Про бюджет міста Києва 

на 2008 рік"

Рішення Київської міської ради № 502/502 від 16 жовтня 2008 року

Відповідно до статей 23, 76, 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.10.08 № 1420 "Про схва�
лення проекту рішення Київради "Про внесення змін до рішення Київради від 17.01.08 № 3/4475 "Про бю�
джет міста Києва на 2008 рік", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
17.01.08 ¹ 3/4475 "Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êè-
ºâà íà 2008 ð³ê" òàê³ çì³íè:

1.1. Ó ï³äïóíêò³ 1.1 ïóíêòó 1 öèôðè
"21 918 023,66" çàì³íèòè öèôðàìè
"21 920 688,76".

1.2. Ó ï³äïóíêò³ 1.2 ïóíêòó 1 öèôðè
"7 798 456,0" çàì³íèòè öèôðàìè
"7 801 121,1".

1.3. Ó ïóíêò³ 2 öèôðè "22 083 323,66",
"7 974 456,0" çàì³íèòè öèôðàìè
"22 085 988,76", "7 977 121,1".

1.4. Ó ï³äïóíêò³ 4.4.5 ïóíêòó 4 öèôðè

"3 900,0" çàì³íèòè öèôðàìè "5 900,0".
1.5. Ó ï³äïóíêò³ 4.4.6 ïóíêòó 4 öèôðè

"2 210,0" çàì³íèòè öèôðàìè "300,0".
2. Âðàõîâóþ÷è çì³íè, âíåñåí³ ïóíêòîì 1

äàíîãî ð³øåííÿ, âèêëàñòè â íîâèõ ðåäàê-
ö³ÿõ äîäàòêè 1, 2, 3, 4 (äîäàþòüñÿ).

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

ñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíî-
âîê îö³íþâà÷à ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 29.07.2008).

4. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ "ÏÀËÀÄ²Ñ-ÖÅÍÒÐ" çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 1,1870 ãà çà
24 314 507,00 ãðí (äâàäöÿòü ÷îòèðè ì³ëü-
éîíè òðèñòà ÷îòèðíàäöÿòü òèñÿ÷ ï'ÿòñîò
ñ³ì ãðèâåíü 00 êîï³éîê) äëÿ ðåêîíñòðóê-
ö³¿, áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-æèòëîâîãî êîì-
ïëåêñó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðè-
ì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî ³ òîðãîâåëüíîãî
ïðèçíà÷åííÿ, ç ï³äçåìíî-íàçåìíèì ïàð-
ê³íãîì íà âóë. Àðòåìà, 25 ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â
îðåíä³ ó òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ "ÏÀËÀÄ²Ñ-ÖÅÍÒÐ" çã³äíî ç
äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çà-
ðåºñòðîâàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿
ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä 29.12.2007 ¹ 91-
6-00745.

5. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÏÀËÀ-
Ä²Ñ-ÖÅÍÒÐ" çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà 
âóë. Àðòåìà, 25 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

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

6.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 1,1870 ãà íà 
âóë. Àðòåìà, 25 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà-
÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

6.2. Äîêóìåíò ïðî îïëàòó º ï³äñòàâîþ
äëÿ âèäà÷³ äåðæàâíîãî àêòà íà ïðàâî âëàñ-
íîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó òà ¿¿ äåðæàâíî¿
ðåºñòðàö³¿.

7. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ "ÏÀËÀÄ²Ñ-ÖÅÍÒÐ":

7.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äî-
ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

7.2. Âèêîíóâàòè îáîâ'ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³
91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8. 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 внесення змін до рішення Київської
міської ради від 25.01.2007 № 41/702 

"Про передачу земельної ділянки
комунальному підприємству "Дирекція
реставраційно8відновлювальних робіт" 

для будівництва Меморіалу пам'яті жертв
голодоморів в Україні на вул. Січневого
повстання, 158а у Печерському районі 

м. Києва"

Рішення Київської міської ради № 594/594 від 30 жовтня 2008 року

Враховуючи клопотання комунального підприємства "Дирекція реставраційно�відновлювальних робіт"
від 29.08.2008 № 049/03�434, від 30.05.2008 № 049/03�182 та розглянувши технічну документацію по вне�
сенню змін до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè çì³íè äî ïðîåêòó çåìëå-
óñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó "Äèðåêö³ÿ
ðåñòàâðàö³éíî-â³äíîâëþâàëüíèõ ðîá³ò" äëÿ
áóä³âíèöòâà Ìåìîð³àëó ïàì'ÿò³ æåðòâ ãî-
ëîäîìîð³â â Óêðà¿í³ íà âóë. ²âàíà Ìàçå-
ïè, 15-à ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25.01.2007 ¹ 41/702 "Ïðî
ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíî-
ìó ï³äïðèºìñòâó "Äèðåêö³ÿ ðåñòàâðàö³é-
íî-â³äíîâëþâàëüíèõ ðîá³ò" äëÿ áóä³âíèö-
òâà Ìåìîð³àëó ïàì'ÿò³ æåðòâ ãîëîäîìî-

ð³â â Óêðà¿í³ íà âóë. Ñ³÷íåâîãî ïîâñòàí-
íÿ, 15-à ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà", à ñàìå:

— ïðåàìáóëó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"Â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 92, 123 Çåìåëüíî-

ãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ïóíêòó 34 ÷àñòèíè
ïåðøî¿ ñòàòò³ 26 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî ì³ñ-
öåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³" òà ðîçãëÿ-
íóâøè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ³ òåõí³÷íó äîêó-
ìåíòàö³þ ïî âíåñåííþ çì³í äî ïðîåêòó
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè, Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà";

Про внесення змін до рішення Київради 
від 08.02.07 № 62/723 "Про Програму

приватизації комунального майна
територіальної громади міста Києва 

на 2007—2010 роки"

Рішення Київської міської ради № 577/577 від 30 жовтня 2008 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні", частини четвертої статті 3 Закону України “Про приватизацію державного майна" та з метою надхо�
дження коштів до бюджету міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 08.02.07
¹ 62/723 "Ïðî Ïðîãðàìó ïðèâàòèçàö³¿ êî-
ìóíàëüíîãî ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì³ñòà Êèºâà íà 2007—2010 ðîêè" òàê³
çì³íè:

— ïîçèö³þ 4 ðîçä³ëó "Ãîëîâíå óïðàâë³í-
íÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿)" "Ãðóïà "Æ" äîäàòêà 4

4 Цілісний майновий омпле с ом наль-
не підприємство "Кінотеатр "Тампере"

м. Київ, в л. Героїв
Севастополя, 42

6

4 Цілісний майновий омпле с ТОВ
"Дельта-ПФ"

м. Київ, в л. Героїв
Севастополя, 42

3

âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

— ïóíêò 3 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"Íàäàòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó

"Äèðåêö³ÿ ðåñòàâðàö³éíî-â³äíîâëþâàëüíèõ
ðîá³ò", çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüî-
ãî ð³øåííÿ, â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 2,21 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà Ìåìîð³àëó ïàì'ÿò³ æåðòâ
ãîëîäîìîð³â â Óêðà¿í³ íà âóë. ²âàíà Ìà-
çåïè, 15-à ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó ³ñòîðèêî-êóëüòóð-
íîãî ïðèçíà÷åííÿ (ïëîùåþ 1,90 ãà) òà
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ (ïëîùåþ 0,31 ãà)";

— ó ïóíêò³ 4.4 ñëîâà òà öèôðè "àêò ïî-
ïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
â³ä 27.12.2006 ¹ 333" çàì³íèòè ñëîâàìè òà
öèôðàìè "àêòè îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü, ùî ï³äëÿãàþòü âèäàëåííþ, â³ä
11.07.2008 ¹ 205, ¹ 206, ¹ 207, ¹ 208";

— ïóíêò 4.5 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ

Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá'ºäíàííÿ çå-
ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ

íàñàäæåíü ì³ñòà "Êè¿âçåëåíáóä" â³ä
01.09.2008 ¹ 148-1990, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 04.09.2008
¹ 09-11187 òà â³ä 04.08.2008 ¹ 19-9720,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â 
ì. Êèºâ³ â³ä 03.09.2008 ¹ 05-08/6238, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä
03.08.2008 ¹ 7824, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
08.07.2008 ¹ 4796, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç
ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè â³ä 24.06.2008 ¹ 22-1695/35, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
09.09.2008 ¹ 05-3581".

3. 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 передачу майна 
територіальної громади міста Києва 

в оренду комунальному підприємству 
"Київтранспарксервіс"

Рішення Київської міської ради № 571/571 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", статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального май�
на", рішення Київради від 28.09.06 № 34/91 "Про затвердження Порядку передачі майна територіальної
громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територі�
альної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва"
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó êîìóíàëüíîìó
ï³äïðèºìñòâó "Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ" çã³ä-
íî ç äîäàòêîì.

2. 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



Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Продовж ються спроби ввезти в
У раїн вели партію рячих
сте енець, заражених сальмоне-
льозом. Про перипетії цієї історії
“Хрещати ” же повідомляв чо-
ра. Тепер стали відомі нові по-
дробиці. Після то о, я партії
м’яса не вдалося завезти безпо-
середньо одерж вачеві — Дніп-
ропетровсь , почали робити
спроби вивезти заражен про-
д цію з території порт під ви-
лядом транзитно о вантаж до
Молдови. Слід зазначити, що ця
схема с перечить низці норм
раїнсь о о за онодавства. Ма-

б ть, та ої д м и і правоохоронні
ор ани — Іллічівсь а транспортна
про рат ра за фа том ввезення
в У раїн заражено о м’яса вже
пор шила римінальн справ .

ßê óæå ïîâ³äîìëÿâ “Õðåùàòèê”, 29
ñ³÷íÿ íèí³øíüîãî ðîêó â ²ëë³÷³âñüêèé
ïîðò ïðèáóâ òåïëîõ³ä-ðåôðèæåðàòîð
White Mountain ç ìàéæå 5 òèñÿ÷àìè
òîíí àìåðèêàíñüêèõ çàìîðîæåíèõ êóðÿ-
÷èõ ñòåãåíåöü. Ñàí³òàðíî-âåòåðèíàðíà
åêñïåðòèçà âèÿâèëà â ÷àñòèí³ ì’ÿñà
çáóäíèêà ñàëüìîíåëüîçó. Ïîïðè òå, ùî
ââåçåííÿ òàêî¿ ïðîäóêö³¿ â Óêðà¿íó çà-
áîðîíåíî, ãîëîâà Äåðæàâíîãî êîì³òåòó
âåòåðèíàð³¿ Ïåòðî Âåðáèöüêèé âèìàãàâ
ó íà÷àëüíèêà Îäåñüêî¿ ðåã³îíàëüíî¿
ñëóæáè äåðæàâíîãî âåòåðèíàðíî-ñàí³-
òàðíîãî êîíòðîëþ ³ íàãëÿäó íà äåðæàâ-
íîìó êîðäîí³ òà òðàíñïîðò³
(ÐÑÄÂÑÊÍÄÊÒ) ªâãåí³ÿ Íàéáîâà âè-
äàòè äîçâ³ëüí³ äîêóìåíòè íà ââåçåííÿ
çàðàæåíîãî ì’ÿñà. Ï³ñëÿ â³äìîâè âèêî-
íàòè öåé íåçàêîííèé íàêàç ïàíà Íàé-
áîâà áóëî çâ³ëüíåíî.

У раїна — Молдова —
У раїна

Òåïåð óêðà¿íñüê³ âåòåðèíàðè ãîòóþòü
ñâîºð³äíèé ïîäàðóíîê ñóñ³äí³é êðà¿í³. Âå-
ëèêó ïàðò³þ ì’ÿñà, çàðàæåíó ñàëüìîíå-
ëüîçîì, íàìàãàþòüñÿ îôîðìèòè íå ÿê “³ì-
ïîðò” äëÿ Óêðà¿íè, à ÿê “òðàíçèò” äëÿ
íå¿. Êðà¿íîþ-³ìïîðòåðîì áóëî îáðàíî
Ðåñïóáë³êó Ìîëäîâà, òî÷í³øå ¿¿ Ïðèäí³ñ-
òðîâñüêèé ðåã³îí (ÏÌÐ). Çíîâó æ òàêè,
ì³æíàðîäí³ íîðìè é ì³æäåðæàâí³ âåòåðè-
íàðíî-ñàí³òàðí³ äîêóìåíòè Óêðà¿íè òà
Ìîëäîâè (çâ³ñíî, ç âèêëþ÷åííÿì ³ç öüî-
ãî ïðîöåñó íåâèçíàíî¿ ÏÌÐ) âèìàãàþòü
ïîâ³äîìëåííÿ (ïîãîäæåííÿ) ïðî áóäü-ÿêå
ââåçåííÿ ì’ÿñîïðîäóêò³â. Íå êàæó÷è âæå
çà òå, ùî ïðî “ñàëüìîíåëüíèé ïðèñìàê”
ïîðÿäí³ ñóñ³äè ïîïåðåäæàþòü íàñàìïå-
ðåä. Äî ñëîâà, íà çàïèò ðåäàêö³¿ äî Äåð-
æâåòñëóæáè Ìîëäîâè ùîäî ï³äòâåðäæåí-
íÿ àáî ñïðîñòóâàííÿ íàäàííÿ äîçâîëó íà
ââåçåííÿ äî ÏÌÐ ìàéæå 5 òèñÿ÷ òîíí êó-
ðÿòèíè çà ïîãîäæåííÿì ç âåòñëóæáîþ
Óêðà¿íè â³ä 03.03.2009 ðîêó ¹ 15-2-2-
10/1909 â³äïîâ³ä³ äî öüîãî ÷àñó íå îòðè-
ìàíî. Çà íàøîþ ³íôîðìàö³ºþ, ç ²ëë÷³â-
ñüêà äî ÏÌÐ (Òèðàñïîëü, âóë. Øåâ÷åí-
êà, ÒÎÂ “Ìÿñîïðîäêîìáèíàò”) çà 25 äí³â
áåðåçíÿ çà îñîáèñòèì ïîãîäæåííÿì ïàíà
Âåðáèöüêîãî áóëî âèâåçåíî ìàéæå 4,4 òè-
ñÿ÷³ òîíí àìåðèêàíñüêî¿ êóðÿòèíè, çîê-
ðåìà ³ ìàéæå 635 òîíí ³ç ïàðò³¿, äå ÑÅÑ
Óêðà¿íè äâ³÷³ âèÿâèëà çáóäíèêà ñàëüìî-
íåëüîçó. Àëå íàïðèê³íö³ áåðåçíÿ âæå ïðè-
äí³ñòðîâñüê³ á³çíåñìåíè â³ä ïîäàëüøîãî
ïîñòà÷àííÿ ì’ÿñà â³äìîâèëèñÿ, ³ â Óêðà-
¿í³ “çàñòîïîðèëèñÿ” 690 òîíí àìåðèêàí-
ñüêî¿ ïðîäóêö³¿, ïðèçíà÷åíî¿... äëÿ Ìîë-
äîâè.

Наша відповідь Росії

² ùå îäèí øòðèõ çàäëÿ ïîâíîòè êàðòè-
íè. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ðàí³øå ðîñ³éñüê³ âå-
òåðèíàðè, ïðî³íñïåêòóâàâøè äåÿê³ àìåðè-
êàíñüê³ ï³äïðèºìñòâà ç ïåðåðîáêè ì’ÿñà
ïòèö³, çàáîðîíèëè ÷àñòèí³ ç íèõ ââåçåííÿ
íà òåðèòîð³þ Ðîñ³¿ âæå ãîòîâî¿ äî â³äïðàâ-
ëåííÿ ïðîäóêö³¿. Ïðè÷èí íà òå áóëî ê³ëü-
êà, à íàéâàãîì³øà — âèÿâëåíèé çáóäíèê
ñàëüìîíåëüîçó. Òî ÷è òðåáà êàçàòè, ùî
“íåùàñëèâó” êóðÿòèíó íàìàãàëèñÿ ââåçòè
â Óêðà¿íó àáî ñóñ³äíþ Ìîëäîâó ñàìå ç ðî-
ñ³éñüêîãî ïåðåë³êó çàâîä³â?!! Ìàðíî! Âîíè
âæå íà òåðåíàõ ÑÍÄ! Òîáòî, “íà òîá³, íå-
áîæå, ùî ìåí³ íåãîæå”! Öå, äî ñëîâà, ïî-
ÿñíþº ³ ìàðêóâàííÿ “äëÿ åêñïîðòó â Ðî-
ñ³þ” íà ñòåãåíöÿõ, ç âèÿâëåííÿ ÿêîãî ïî-
÷àëàñÿ öÿ ³ñòîð³ÿ.

Ùîá ç’ÿñóâàòè äîäàòêîâ³ ïîäðîáèö³ ñè-
òóàö³¿, ðåäàêö³ÿ íàä³ñëàëà íèçêó îô³ö³é-
íèõ çàïèò³â: äî Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè
Óêðà¿íè, òðàíñïîðòíî¿ ïðîêóðàòóðè Îäå-
ñüêî¿ îáëàñò³, ÑÁÓ, Äåðæàâíîãî êîì³òåòó
âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè òà äî Ì³í³ñòåð-
ñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè. Ìèíóëî
ìàéæå äâà òèæí³, à ³íñòàíö³¿ íå ïîñï³øà-
þòü â³äïîâ³äàòè ãàçåò³. Ùî ñòðèìóº ¿õ,
íåâ³äîìî. Îäíàê â³äîìî, ùî ãîëîâíèé ô³-
ãóðàíò ö³º¿ ñïðàâè — Ïåòðî Âåðáèöü-
êèé — ç ê³íöà êâ³òíÿ ïåðåáóâàº íà ë³êàð-
íÿíîìó.

Ñïîä³âàºìîñÿ, ñë³äñòâî íå çàãðóçíå â
áàãíþö³, é âèííèõ áóäå ïîêàðàíî. Õî÷ ³
æèâåìî ìè â Óêðà¿í³...

“Õðåùàòèê” ïðîäîâæèòü ðåòåëüíî ñòå-
æèòè çà ñèòóàö³ºþ...

Довід а аналітична

Çãàäóâàíèé âàíòàæ ñïî÷àòêó ïðèçíà÷àâ-
ñÿ ëèøå äëÿ ââåçåííÿ (³ìïîðòó) â Óêðà¿íó,
ïðî ùî 28.12.2008 áóëî ïîâ³äîìëåíî ëèñ-
òîì ÄÊÂÌÓ ¹ 15-2-2-19/2823 Îäåñüêó
ÐÑÄÂÊÍ ³ ô³ðìó “Äæîíàòàí”. Öèì ëèñ-
òîì ïîðóøåíî ïï. 4, 8 ñò. 83 Çàêîíó Óêðà-
¿íè “Ïðî âåòåðèíàðíó ìåäèöèíó” òîìó, ùî
³íñïåêö³¿ ï³äïðèºìñòâ-³ìïîðòåð³â (ÑØÀ)
íå ïðîâîäèëè, à çðàçê³â âåòåðèíàðíîãî ñåð-
òèô³êàòó ³ éîãî äîäàòê³â íà îô³ö³éíîìó
âåá-ñàéò³ Äåðæêîì³òåòó âåòåðèíàð³¿ Óêðà-
¿íè íåìàº. Çàãàëîì òàêå ïîíÿòòÿ, ÿê “ëèñò”
äî äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â ó âåòåðèíàð³¿ íå
íàëåæèòü, áî â Çàêîí³ “Ïðî âåòåðèíàðíó
ìåäèöèíó” º ëèøå ïîíÿòòÿ: “íàêàç”, “âêà-
ç³âêà”, “ðîçïîðÿäæåííÿ”, “äîçâ³ë íà ââå-
çåííÿ” ³ “äîðó÷åííÿ”.

Â³äïîâ³äíî äî ì³æíàðîäíèõ ïðàâèë òîð-
ã³âë³ ì’ÿñîì ³ ì³æíàðîäíîãî âåòåðèíàðíî-

ñàí³òàðíîãî çàêîíîäàâñòâà (ãë. 5 Êîäåêñó
Ì³æíàðîäíîãî åï³çîîòè÷íîãî áþðî, âè-
äàííÿ 2008 ðîêó) âåòåðèíàðíà àäì³í³ñòðà-
ö³ÿ ÑØÀ âèäàëà âåòåðèíàðíèé ñåðòèô³êàò
ñåð³¿ ÌPG ¹ 215537 â³ä 09.01.2009 ðîêó
ò³ëüêè äëÿ åêñïîðòó ì’ÿñà â Óêðà¿íó. Çì³-
íà ðåæèìó ââåçåííÿ â áóäü-ÿêó êðà¿íó íà-
÷åáòî ìàëî á ñóïðîâîäæóâàòèñÿ çì³íîþ âå-
òåðèíàðíîãî äîêóìåíòà (âåòñåðòèô³êàòó)
ç³ ñïîâ³ùåííÿì åêñïîðòåðà (ÑØÀ) òà ³ì-
ïîðòåðà (Ìîëäîâà). Äîäàòîê äî âåòñåðòè-
ô³êàòó ¹ 215537 â³ä 09.01.2009 ðîêó âèäà-
íî 08.01.2009, òîáòî íà äåíü ðàí³øå, í³æ
ñàì ñåðòèô³êàò, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî îçíàêè
éîãî ôàëüñèô³êàö³¿.

Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ñòàíäàðòíîãî êîí-
òðîëþ äåðæâåò³íñïåêòîðè ²ëë³÷³âñüêîãî
ÏÄÂÊ âèÿâèëè íà ÷àñòèí³ ìàðêóâàííÿ
(åòèêåòö³) âàíòàæó ïîçíà÷åííÿ ïðî ïðè-
çíà÷åííÿ âàíòàæó äëÿ åêñïîðòó â Ðîñ³þ,
ïðî ùî ñêëàëè àêò ³ ïðèïèñ â³ä 29.01.2009
ðîêó òà ïîâ³äîìèëè êåð³âíèöòâî Äåðæêî-
ì³òåòó âåòåðèíàð³¿ Óêðà¿íè. Àëå çãîäîì óñ³õ
âåòåðèíàðíèõ ôàõ³âö³â Îäåñüêî¿ ÐÑÄÂÊ,
ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó öüîìó êîíòðîë³, çîêðå-
ìà é íà÷àëüíèêà ñëóæáè, áóëî çâ³ëüíåíî
ç ïîñàä çà ³í³ö³àòèâè êåð³âíèöòâà Äåðæâåò-
êîì³òåòó Óêðà¿íè.

Öåíòðàëüíà ÑÅÑ íà âîäíîìó òðàíñïîð-
ò³ ÌÎÇ Óêðà¿íè äâ³÷³ âèÿâëÿëà â ïðîáàõ
çàâîäó ¹ 1272 çáóäíèê ñàëüìîíåëüîçó ³
áóëà çîáîâ’ÿçàíà áóäü-ùî çàïîá³ãòè âèâå-
çåííþ öüîãî ì’ÿñà ç ïîðòó. Òèì ïà÷å äî
³íøî¿ êðà¿íè!

Â îô³ö³éíèõ â³äîìîñòÿõ äåðæàâíèõ âå-
òåðèíàðíèõ îðãàí³â ÐÔ ï³äòâåðäæåíî ñåð-
éîçí³ ñàí³òàðí³ ïîðóøåííÿ (çîêðåìà ³ ñàëü-
ìîíåëüîç) ó ÷àñòèíè âèðîáíèê³â ÑØÀ
(ï³äïðèºìñòâà ¹ 17340, 17980, 855 ³ 1272).
Âêàçàíèì ï³äïðèºìñòâàì, à òàêîæ çàâî-
äàì ¹ 56, 227, 843 òà 1353 ââåçåííÿ ïðî-
äóêö³¿ â ÐÔ áóëî îáìåæåíî àáî âçàãàë³ çà-
áîðîíåíî.

Ãîëîâà âåòåðèíàðíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè áåç
ïîçãîäæåííÿ ³ç ÑÅÑ ÌÎÇ Óêðà¿íè ³ Äåð-
æàâíîþ ñëóæáîþ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè
Ðåñïóáë³êè Ìîëäîâà äîçâîëèâ âèâåçòè
âàíòàæ (4.810.593 êã) â Ïðèäí³ñòðîâñüêèé
ðåã³îí ó ðåæèì³ òðàíçèòó. Öå º ãðóáèì ïî-
ðóøåííÿì “Óãîäè ïðî âåòåðèíàð³þ ì³æ
êðà¿íàìè ÑÍÄ” â³ä 12.03.1993 ðîêó ³ “Âå-
òåðèíàðíî-ñàíèòàðíî¿ êîíâåíö³¿ ì³æ Óêðà-
¿íîþ ³ Ðåñïóáë³êîþ Ìîëäîâà” â³ä
25.12.2002 ðîêó (ïîñòàíîâà Êàáì³íó
¹ 1975). Ï³ñëÿ â³äìîâè á³çíåñìåí³â ÏÌÐ
âèâåçòè ç óêðà¿íñüêîãî ïîðòó çàëèøîê âàí-
òàæó â 691.623 ê³ëîãðàì³â âåòåðèíàðíà
ñëóæáà Óêðà¿íè äîçâîëèëà ââåçòè éîãî íà
ñâîþ òåðèòîð³þ áåç àðá³òðàæíîãî (ðåôå-
ðåíñ) ñï³ëüíîãî ç ÑÅÑ êîíòðîëþ.

Íà âêàçàíèé âàíòàæ âåòåðèíàðíà ñëóæ-
áà âèäàëà äâà âåòåðèíàðíèõ ñâ³äîöòâà:
¹ 038452 â³ä 24.04.2009 ³ ¹ 038405 â³ä
27.04.2009, òîáòî ñâ³äîöòâî ç á³ëüøèì íî-
ìåðîì âèäàíî ðàí³øå. Íîìåð âåòåðèíàð-
íèõ ëàáîðàòîðíèõ åêñïåðòèç (¹ 1531/09)
îäèí íà ð³çí³ äàòè: 23 ³ 27 êâ³òíÿ 2009 ðî-
êó.

Ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîãè÷íà ñëóæáà
Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ äâîõ äîñë³äæåíü
(30.01.2009 ³ 06.02.2009.) âèÿâèëà çáóäíèê
ñàëüìîíåëüîçó â ïðîáàõ çàâîäó ¹ 1272 ³
çàáîðîíèëà âèâåçåííÿ ö³º¿ ïàðò³¿
(669.690 êã) ç òåðèòîð³¿ ïîðòó. Â³äïîâ³äíó
ïîñòàíîâó (¹ 7 â³ä 13.02.2009) ³ ¹ 67/4
â³ä 09.04.2009 ðîêó êåð³âíèê ÑÅÑ íà âîä-
íîìó òðàíñïîðò³ Ì. Ãîëóáÿòíèêîâ âèäàâ
â÷àñíî. Àëå äîñë³äæåííÿ ÒÏÏ Óêðà¿íè
(åêñïåðòèçà ¹ ÓÒÅ-1015 â³ä 13.04.09) âè-
ÿâèëî, ùî âåòåðèíàðíà ñëóæáà Óêðà¿íè
äîçâîëèëà âèâåçòè â ÏÌÐ áåç ïîãîäæåí-
íÿ ç ÑÅÑ 633.586 êã ³ç çàáîðîíåíî¿ ïàð-
ò³¿, à íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè çàëèøèëîñÿ ëè-
øå 36.105 êã “óðàæåíîãî” ñàëüìîíåëîþ
ì’ÿñà.

Çã³äíî ç äîêóìåíòîì, íà â³äâàíòàæåííÿ
äî Äí³ïðîïåòðîâñüêà (îêðåìà íàêëàäíà
¹ 128/1 â³ä 28.04.2009) âàãà çàëèøêó ì’ÿñà
çàâîäó ¹ 1272 (36105 êã) çá³ãàºòüñÿ ç âà-
ãîþ, âèÿâëåíîþ ÒÏÏ Óêðà¿íè (36.105 êã),
ùî ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî ñïðîáó îêðåìîãî
âèâåçåííÿ “ñóìí³âíîãî” ì’ÿñà ç ïîðòó ç
ïîäàëüøèì éîãî “çíèêíåííÿì”.

Âêàçàíå âèùå ñâ³ä÷èòü ïðî ãðóáå ïîðó-
øåííÿ Äåðæâåòñëóæáîþ Óêðà¿íè ñòàòåé
12, 13, 36, à ô³ðìîþ “Äæîíàòàí” ñò. 20 ÇÓ
“Ïðî ÿê³ñòü òà áåçïåêó...”; ïîðóøåííÿ íè-
ìè ñòàòåé 10, 18 ³ 28 ÇÓ “Ïðî çàõèñò íà-
ñåëåííÿ â³ä ³íôåêö³éíèõ õâîðîá”.

Довід а медична

Ñàëüìîíåëüîç — ãîñòðå ³íôåêö³éíå çà-
õâîðþâàííÿ ëþäèíè, òâàðèíè àáî ïòèö³.
Âèíèêàº ï³ñëÿ ñïîæèâàííÿ ïðîäóêò³â õàð-
÷óâàííÿ, çàðàæåíèõ ì³êðîîðãàí³çìàìè ç
ðîäó ñàëüìîíåë. Õâîðîáà õàðàêòåðèçóºòü-
ñÿ óðàæåííÿì îðãàí³â òðàâëåííÿ, à â ðà-
ç³ ãîñòðîãî ÷è õðîí³÷íîãî ïåðåá³ãó —
ïíåâìîí³ºþ òà àðòðèòàìè. Â³ä ìîìåíòó
ïîòðàïëÿííÿ â ëþäñüêèé îðãàí³çì çáóä-
íèê³â ñàëüìîíåëüîçó äî ïîÿâè ïåðøèõ
îçíàê íåäóãè ìîæå ìèíóòè â³ä 2 ãîäèí äî
3 ä³á, à íàé÷àñò³øå — 6—18 ãîäèí. Õâî-
ðîáà ðîçïî÷èíàºòüñÿ ãîñòðî: òåìïåðàòóðà
ï³äâèùóºòüñÿ äî 38—40° Ñ, ç’ÿâëÿþòüñÿ
ãîëîâíèé á³ëü, ìëÿâ³ñòü, á³ëü ó æèâîò³,
íóäîòà, áëþâàííÿ, ïðîíîñ, ïîã³ðøóºòüñÿ
àïåòèò
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Ë³êàð³ áåç êîðäîí³â
Ç ëåãêî¿ ðóêè â³ò÷èçíÿíèõ âåòåðèíàð³â íåáåçïå÷íà êóðÿòèíà ìàíäðóº 
ñóñ³äíüîþ êðà¿íîþ

Вітчизняні ри здоровіші і смачніші...
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ОВНАМ
Властиві піднесені ідеалістичні пра нення і це
ч дово! Але, на жаль, д же вели ий ризи по-
трапити в тенета самообман . Не довіряйте
малознайомим людям, від ривайте д ш тіль-
и др зям, з я ими п д солі з’їли, маєте д хов-

н близь ість та спільні інтереси насамперед. Утім, не нехт й-
тематеріальнимицінностями, роз мнийраціоналізмпотрібний,
баланс “заробляю — витрачаю” має б ти в рівновазі. Прод -
тивно працюйте на сл жбовом терені, тоді аманець не сх д-
не і ви зможете зробити потрібні пра тичні по п и.

.
ТЕЛЬЦІ
Пристрасть до “ вання” рошей нині сильні-
ша від задоволення ар’єрних амбіцій, але од-
не іншом не заважає. Професійні навич и
зростають. Доля т т засвітила зелене світло,
і в б дь-я ій справі ви здатні дося ти висо о-

о рівня. Старанно працюйте. Бажано безвідмовно ви он ва-
ти те, що попросили або дор чили. До слова, цін за зроб-
лене не виставляйте, вам мож ть дати наба ато більше. А ос-
іль и бажання і можливості нині в армонії, то і з придбан-
нями (матеріальними, моральними) б де все аразд. Ймовір-
но, що в стос н ах між вами та оханим станеться роз ол,
травм ючи д ш . Одна не зневіртеся, ос іль и це відл ння
мин лої арми. Нехай не аразди ан ть в Лет , ви ресліть їх
із пам’яті. У вашом шлюбі половин а-романти -натхненни ,
створюйте йом , попри б дь-що, сприятливі мови для ви-
онання цієї ролі.

БЛИЗНЯТА
Усе, що донині залишалося сфері мрій, пра -
нень, навіть за завищеної план и, має право
на втілення. Мобіліз йтеся на всі “сто” і а -
тивно дійте. Перед сім влаштов йте особис-
те щастя. Знайти лицаря серця, поряд із я им

ви роз риєтеся, немов віт а наз стріч сонцю, ле о, б ло б
бажання. Дозволяйте себе завойов вати, але раще, я що
це відб ватиметься під таємничим по ровом. Конспірація по-
трібна для розпалювання пристрастей. На роботі, аби неспо-
дівані на ази ерівництва не застали зненаць а, шліф йте
професійн майстерність, тримайте р на п льсі час . Пам’-
ятайте: б дь-я а робота, ви онана за на азом шефа, повин-
на б ти доведена до дос оналості. Навіть я що за неї запла-
тять менше, ніж ви на це засл ов єте.

РАКИ
“Живи, надійся, вір і че ай” — ось асло тиж-
ня. Ви впевнитеся, що сила віри творить ди-
ва. Мрійте про со ровенне, б д ючи плани
на майб тнє, ймовірність “матеріалізації” ро-
жевих мрій є д же висо ою. Тіль и стримай-

те е оїстичні апетити і не претенд йте на те, чо о не засл -
ов єте. Добродійна самовіддача заради процвітання інших
є вашою щасливою переп ст ою до аз ово о ба атства.
Аби збере ти охання, остері айтеся пліто і на лепів. Через
заздрощі мож ть на оворити вам зайво о на с п тни а жит-
тя, облити йо о бр дом. Том ні ом не довіряйте на сло-
вах. Я мовиться, раще один раз побачити, ніж сто разів по-
ч ти.

ЛЕВИ
Доля останнім часом тримає вас е стре-
мальном тон сі, “бомбард ючи” неперед-
бач ваними сит аціями, спрово ованими
змінами в соці мі, нама аючись за арт ва-
ти, підвищити порі психоло ічної міцності.

Навчає не е оїстично брати, а жити в режимі самовіддачі,
щедро ділитися знаннями і досвідом — йо о маєте предо-
статньо. Нинішні події допомож ть під ори вати подаль-
ший життєвий шлях. Усе непотрібне і відпрацьоване від-
сіється, а перспе тивне — посяде важливе місце. Самот-
ні нарешті з стрін ть свій ідеал, змож ть створити сім’ю,
а подр жні пари дістан ть новий романтичний поштовх для
підняття сімейно о тон с .

ДІВИ
На ар’єрном небосхилі сонячно. Шеф ці-
н є вас і поважає, професійна самореаліза-
ція йде блис че, діловий досвід зростає, я
на дріжжах. Не топчіться на місці, розпочи-
найте новий ори інальний напрямо діяль-

ності. Реор аніз вати, ос часнити, модерніз вати робочий
процес, аби йти в но з про ресом — ось ваше завдан-
ня. Співпрацюйте з оле ами, живіть др жно в оле тиві,
адже від то о, хто з вами в діловій оманді, залежить д -
же ба ато. Вчіться на помил ах, вихов ючи перте, прис іп-
ливе Е о, ре лярно ставлячи себе на ч же місце. Можли-
во, інтереси інших все-та и важливіші на цьом етапі. Тож,
трохи пост пившись, ви пізніше опинитеся вели ом ви-
раші.

ТЕРЕЗИ
Основнийфо с подій роз ортатиметься в ро-
бочом офісі, де вас ба ато інтеле т альних
авторитетних радни ів. З ними б де ці аво і
плідно працювати, дістаючи олосальне за-
доволення не стіль и від професійної діяльно-

сті, с іль и від спіл вання, взаємно о зба ачення знаннями.
Менше емоцій, вони с б’є тивні й мож ть зіпс вати мі ро-
лімат оле тиві. Доброзичливість, блис че поч ття мо-
р , міння створити арний настрій — ч дова страхов а в
онфлі тні моменти. Всевишній на ородив вас (цьо о ро )
харизмою. Корист йтеся цим на бла о людства і б дьте щас-
ливими! Можна вир шати в дале і мандрів и, відп ст ба-
жано провести в т ристичних поїзд ах.

СКОРПІОНИ
Нае стремальній хвилі. Тожможете виб хн ти,
я реа тор, зсередини, я що не матимете змо-
и розверн тися, виплесн ти на ромаджений
енер орес рс простір. Р йн йте все, що ви-
черпало себе морально і творіть! Модерніз й-

те особисте життя, змінюйте психоло ічні станов и, по ляди,
пере онання, ставлення до людей, рідних. Рідний дім під пиль-
ним о ом Всевишньо о, де ожна дія є правильною, необачні
ро и неможливлено, а домашні приносять тіль и щастя і ра-
дість д ховно о перевтілення. Любіть та пі л йтеся про них!

СТРІЛЬЦІ
Пора вибиратися з фліртів, обірвати п сті сто-
с н и, де відс тня споріднена ідилія. Нині, ма-
ючи сильний вплив на людей, ви здатні, я
ма -чарівни , с еров вати сит ації в потріб-
не р сло, б ти справедливим арбітром с -

переч ах між людьми. Не відмовляйте ні ом , хто просить про
допомо , бо зверн тися до вас їх повноважила доля не ви-
пад ово. Та все ж т рботі за інших не промор айте осо-
бисто о щастя. Дбайте і про свої інтереси. Сім’я і робота —
арячі полюси, де щонайменша байд жість, дезор анізова-
ність принесе ір і плоди.

КОЗОРОГИ
А тивіз ється процес оздоровлення. Тожмож-
ливі за острення прихованих захворювань, я і
насправді вини ли через стреси. Напри лад,
ви, сил ючи себе, щось робили протя ом ро-

, д же злилися, нерв вали, нама аючись ом сь до оди-
ти, заробити роші. Але то сини незадоволеності не зни ли,
а зашла вали астрал. Вони, я правило, нейтраліз ються
тіль и хворобами. Саме час їх позб тися, зцілити ор анізм.
Я що відч єте незд жання, нічо о страшно о — в лючився
оздоровчий атарсис. Визначтеся, що від ласти на потім,
аби не ат вати себе. Нама айтеся створити хороші мови
праці та відпочин . Поліпш йте харч вання, підберіть дієт .
Реа ція ор анізм на прод ти нині є найправильнішою, і те,
що вам протипо азано, одраз відч єте. Менше базі айте про
нес ттєве. Язи — ваш воро .

ВОДОЛІЇ
Період охання і розва розпалі! Тримайте
р на п льсі життя, фантом сердечних ма-
рень матеріаліз ється. Ви ризи єте не лише
серйозно захопитися, а й ціл ом імовірно, що

расивий роман для ба атьох завершиться весільним мар-
шем. А ті, хто в шлюбі, знов пережив ть медовий місяць.
Утім, від лючатися від б денних т рбот не можна. Пра ніть
всьом знайти щось світле, висо е. Налашт йте свій вн т-

рішній амертон на хвилю насолод. Світ пре расний! Ця пси-
холо ічна станов а зробить вас найщасливішою людиною!
Заб яють талантами либинні пласти вашої особи, том бе-
ріться за все, до чо о лежить серце, для самореалізації від-
рито всі шляхи. А оли станете рабинею навіжених бажань,
підете на повід примхливо о “хоч ” — збан р тієте. Втім,
порожній аманець — відмінний стим л для заробляння ро-
шей. Робіть це, не сподіваючись на ч ж підтрим .

РИБИ
Сім’я і ар’єра — ось два бере и однієї річ и,
між я ими вам належить плисти. Це дві арячі
точ и, що вима ають ма симальної самовід-
дачі. Натис айте на фінансові важелі, бажання

працювати — вели е і мови для цьо о рожайні. Напри лад,
ви ористов ючи по- осподарчи форт н , що йде через таєм-
них висо их по ровителів, можете поліпшити доброб т сім’ї.
Консолід йтеся з рідними і те, чо о пра нете, реаліз ється. А
оли в нервовом запалі йтимете напролом — се зіпс єте.
Рибам, отрі опинилися фатальних ланцю ах із бла овірни-
ми, порада: притирайтеся один до одно о, терпіть і смиряй-
те свою ординю. Б ти в парі — визначено долею. Не сильно
ж ріться, з часом страждання оберн ться щастям

Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

íà òèæäåíü (7—13 ÷åðâíÿ)

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
Національний бан У раїни

Головне правління Національно о бан
У раїни по м. Києв і Київсь ій області

Інформація щодо започат вання нової серії монет

Національний бан У раїни з 2009 ро започат ов є серію пам’ятних
монет “Народні промисли та ремесла”. Ця серія дасть змо відтворити в
малій пластиці традиційні, але, на жаль, дея і вже призаб ті професії та
ремесла нашо о народ .
Національний бан У раїни звертається до н мізматичних ор анізацій,

оле ціонерів, людей, я і небайд жі до історії нашої держави та її традицій,
з проханням надавати свої пропозиції щодо призаб тих ремесел і промислів
на поштов або еле тронн адрес Національно о бан У раїни: 01601,
м.Київ, в л. Інстит тсь а, 9; numismatics@bank.gov.ua.
Ці пропозиції б д ть взяті до ва и під час форм вання в цілом серії

монет “Народні промисли та ремесла”.
Монети цієї серії ви отовлятим ться одночасно зі срібла (з ви ористанням

техноло ії патин вання) та з нейзильбер (звичайної техноло ії).
Національний бан У раїни ре лярно інформ ватиме ромадсь ість про

надані пропозиції.
Повний те ст повідомлення розміщено на вебсайті Національно о бан

У раїни: www.bank.gov.ua

Ф ндація “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КИЇВ”
( онта тний телефон: 8(067)702-41-15)

Повідомляє про проведення ромадсь о о об оворення прое т місто-
б дівної до ментації об’є та б дівництва на в лиці Стрілець ій, 10/1
Шевчен івсь ом районі м. Києва.
Участь ромадсь ом об оворенні мають право брати особи, я і зазначені в статті 30-4

За он У раїни “Про план вання і заб дов територій”.
Замовни б дівництва: ТОВ “ЄВРООФІСБУД”.
Прое тна ор анізація: ТОВ “Інвестиційно-б дівельна омпанія “Нер хомість”.
Із положеннями прое т містоб дівної до ментації, том числі рафічними матеріалами,

що відображають зміст зазначеної до ментації з прое тними рішеннями, можливо детально
ознайомитися попередньо домовившись про час та місце по онта тном телефон : 8(067)702-
41-15.

Учасни и ромадсь о о об оворення мають право обрати для себе один або де іль а варіантів
подання (надіслання) до Ф ндації “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КИЇВ” своїх письмових пропозицій (за ва-
жень) щодо прое т містоб дівної до ментації:

подати свій особистий Реєстраційний лист під час прийняття безпосередньої часті в ро-
мадсь их сл ханнях з об оворення прое т містоб дівної до ментації;
надіслати свій особистий Реєстраційний лист фа сом: 419-05-81 та (або) еле тронною
поштою: e-mail: eurokiev@ipnet.kiev.ua;
надіслати свій особистий Реєстраційний лист звичайною поштою: 04212, м. Київ,
в л. Бо атирсь а, 2, офіс 54.

Кінцевий термін для подання (надіслання) письмових пропозицій (за важень) встановлений:
до 16 серпня 2009 ро .

Ф ндація “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КИЇВ” поштою надсилає особисті Реєстраційні листи часни ам
ромадсь о о об оворення прое т містоб дівної до ментації.
Громадсь і сл хання з об оворення прое т містоб дівної до ментації призначені на

16 серпня 2009 ро з 10.00 ран в а товом залі Київсь ої дитячої ш оли мистецтв № 2
ім. М. І. Вери івсь о о (01034, м. Київ, в л. Ярославів Вал, 25, тел. 234-43-26).

Порядо денний:
1. Обрання се ретаріат ромадсь их сл хань.
2. Вст пне слово олов ючо о.
3. Ви ладення основних положень містоб дівної до ментації, я а підля ає об оворенню та

проблемних питань, що засл ов ють на ва ромадсь ості.
4. Відповіді представни ів замовни а (інвестора) б дівництва та прое тної ор анізації на за-

питання представни ів ромадсь ості.
5. Висловлення ромадсь істю своєї д м и про положення містоб дівної до ментації, я а

підля ає об оворенню.
6. Обрання членів по одж вальної омісії.
7. Підбиття підс м ів ромадсь их сл хань, інцеве слово олов ючо о.

Реєстрація часни ів ромадсь их сл хань проводиться з 10.00 до 11.00.
Всім часни ам при собі необхідно мати паспорт ромадянина У раїни.
Уповноваженим представни ам фізичних осіб, рім паспорта ромадянина У раїни, додат-

ово необхідно мати відповідне дор чення, оформлене з ідно з чинним за онодавством У -
раїни.

Уповноваженим представни ам юридичних осіб, рім паспорта ромадянина У раїни, до-
дат ово необхідно мати відповідний лист-дор чення юридичної особи, оформлене з ідно з
чинним за онодавством У раїни.

Здається в оренд приміщення
ІСЕМВ НАН У раїни
площею — 149,9 в. м

за адресою: в л. Леонтовича, 5,
тел. 235-56-99.

ЗАТ «Дослідний завод зварювально о
стат вання Інстит т еле трозварювання

ім. Є. О. Патона»
( од ЄДРПОУ 05417733), повідомляє про доповнення поряд денно о За альних
зборів а ціонерів Товариства, я і відб д ться 17.06.2009 р. об 11.00 за адресою:
м. Київ, в л. Івана К дрі, 5, наст пним питанням:

15. Про ладення Товариством до оворів ( од).

З матеріалами щодо питань поряд денно о можна ознайомитися за адресою:
м. Київ, в л. І. К дрі, 5. Довід и за телефоном: (044) 529-20-84.

Правління ЗАТ «ДЗЗУ ІЕЗ ім. Є. О. Патона»

Ре іональне відділення Фонд державно о майна
У раїни по м. Києв повідомляє про об’є т р пи А
ом нальної власності, що підля ає приватизації
шляхом ви п орендарем:
- нежилі приміщення площею 131,9 в. м, за адресою: м. Київ,
в л. Горь о о, 12, літ. “Б”.

Ре іональне відділення Фонд державно о майна У раїни
по м. Києв повідомляє, що на азом ФДМУ від
25.05.2009 ро № 761 до перелі об’є тів державної
власності р пи А, я і переб вають в оренді та підля ають
приватизації шляхом ви п , в лючено:
- цілісний майновий омпле с відо ремлено о стр т рно о підрозділ

У рсоюзсервіс “Виробнича філія У рсоюзсервіс”, за адресою: м. Київ,
в л. Ямсь а, 72-А.

ТОВ “Полісся”,
місце державної реєстрації Шевчен івсь а районна місті Києві
державна адміністрація 06.02.1996 ро , од ЄДРПОУ 24097352,
місцезнаходження: юридична адреса: 01135, м. Київ, пров л.
Тбілісь ий, б д. 4/10, поштова адреса: 03150, м. Київ, в л. В. Василь-
івсь а, 65, лі від ється за рішенням за альних зборів.
Претензії та заяви приймаються на протязі двох місяців.
Тел.: (044) 289-55-05.
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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”   
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Ві тор ГРІНЮК, деп тат Київради:
— Ні, ні оли, бо не вмію. А вчитися вже пізно. Спі-

ваю часом хіба що в д ші, я з трен вання приходж .
Переважно раїнсь і народні. Одна особливо люблю
дві пісні, вони з Донеччини, де я виріс. Там ірни и я
випивають, то заводять “Вышел в степь донец ю па-
рень молодой”, а я на ч жині опиняються, то співають
“Давно не бывал я в Донбассе”. Я ж ці дві пісні співаю
по черзі.

Семен ГОРОВ, ліпмей ер:
— Співав! У ш ільном хорі солістом б в. Особливо

полюбляв “А в понедельни мне, поверьте, очень орь-
о...” Я й зараз професіонально співаю. Часто ви о-

н ю пісні в арао е-барах, іль а моїх омпозицій р -
тять по радіо.

Леонід ДОКІЙ, віце-президент Асоціації міжна-
родних перевізни ів:
— Ні, я більше сл хати люблю, особливо визнаних

майстрів цієї справи, напри лад, хор імені Гри орія Ві-
рьов и.

Єв ен РИБЧИНСЬКИЙ, продюсер:
— У хорі не співав, а арао е-барах полюбляю. Спі-

ваю і для др зів. З особливим задоволенням ви он ю для
них пісню із “Землі Санни ова”: “Есть толь о ми меж-
д прошлым и б д щим, и этот ми называется жизнь”.

×è ñï³âàëè âè ó õîð³?

Ëþäèíà, êîòðà 
âèõîâóº àíãåë³â
Ìàéæå òðèäöÿòü ðîê³â À¿äà Çàéöåâà 
êåðóº ñòîëè÷íèì õîðîì õëîï÷èê³â

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Одним помахом р и Аїді
Зайцевій вдається при-
бор ати сотню непосидю-
чих підліт ів. 28 ро ів во-
на дири є хорі хлопчи-
ів та юна ів М ніципаль-
ної а адемічної чоловічої
хорової апели імені Лев-
а Рев ць о о. Дома ати-
ся ан ельсь о о зв чання
чоловічо о спів стало
справою її життя, хоча о-
лись вважала це несер-
йозним заняттям. На сьо-
одні оле тив хлопчи ів
під її ерівництвом вражає
своїм зв чанням найви-
ба ливіших сл хачів і по-
п ляриз є раїнсь ий
спів за ордоном.

“Ìåí³ ìîæíà ïîçàçäðèòè — ÿ
ïðîñòî îáîæíþþ ñâîþ ðîáî-
òó!”,— çàïåâíÿº õóäîæí³é êåð³â-

íèê ³ ãîëîâíèé äèðèãåíò õîðó
õëîï÷èê³â òà þíàê³â Ìóí³öèïàëü-
íî¿ àêàäåì³÷íî¿ ÷îëîâ³÷î¿ õîðîâî¿
êàïåëè ³ìåí³ Ëåâêà Ðåâóöüêîãî,
çàñëóæåíà àðòèñòêà Óêðà¿íè À¿äà
Çàéöåâà. Ç òàêèì ïåðåêîíàííÿì
æ³íêà óæå ìàéæå òðèäöÿòü ðîê³â
êåðóº ñîòíåþ õëîï÷èê³â â³êîì â³ä
÷îòèðüîõ ðîê³â.

“Ç ä³òüìè çàâæäè âàæêî, à ç
õëîï÷èêàìè — âçàãàë³. Âîíè äó-
æå åíåðã³éí³, íå ëþáëÿòü ñïîê³é-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Îäíàê êîëè ñï³âàº
õëîï÷èê, ç öèì àíãåëüñüêèì çâó-
êîì íå ìîæå í³ùî çð³âíÿòèñÿ. Òî-
ìó ìåí³ äîâîäèòüñÿ òðîõè ïðè-
áîðêóâàòè ¿õíþ íåïîñèäþ÷ó íà-
òóðó ³ äîìàãàòèñÿ íàéêðàùîãî
çâó÷àííÿ”,— ðîçïîâ³äàº ïàí³ Çàé-
öåâà. Îêð³ì õîðó, âîíà âèêëàäàº
â Íàö³îíàëüí³é ìóçè÷í³é àêàäå-
ì³¿ Óêðà¿íè ³ìåí³ Ïåòðà ²ëë³÷à
×àéêîâñüêîãî òà â Êè¿âñüê³é ñå-
ðåäí³é ñïåö³àë³çîâàí³é ìóçè÷í³é
øêîë³ ³ìåí³ Ìèêîëè Ëèñåíêà.

Ëþáîâ äî ìóçèêè À¿ä³ Çàéöåâ³é
ïðèùåïèâ áàòüêî — â³äîìèé êîì-
ïîçèòîð Äàãåñòàíó, äå é íàðîäè-
ëàñÿ æ³íêà. “Ä³òè â íàø³é ðîäè-
í³ çàõîïëþâàëèñÿ íå æàðò³âëèâè-
ìè ï³ñåíüêàìè, à ñëóõàëè êëàñè-

êó,— çãàäóº æ³íêà,— öå âïëèíó-
ëî íà íàø ðîçâèòîê, ³ òðîº ç ï’ÿ-
òè áðàò³â ³ ñåñòåð ó ñ³ì’¿ ñòàëè ìó-
çèêàíòàìè”.

Äî óêðà¿íñüêî¿ ñòîëèö³ ïàí³
Çàéöåâà ïåðå¿õàëà ó 80-õ ðîêàõ.
Âèéøëà çàì³æ çà êèÿíèíà, ç ÿêèì
ó÷èëèñÿ â Ëåí³íãðàäñüê³é êîíñåð-
âàòîð³¿. Òðèâàëèé ÷àñ íå ìîãëà
çíàéòè ðîáîòó. “Òåïåð ðîçóì³þ,
ùî öå é íà êðàùå, áî, ìîæëèâî,
òîä³ á ÿ íå ïðèéøëà â öåé õîð”,—
ïåðåêîíàíà äèðèãåíò. Ñïî÷àòêó
äî äèòÿ÷îãî ñï³âó âîíà ïîñòàâè-
ëàñÿ âêðàé íåñåðéîçíî. “Äëÿ ìå-
íå öå áóëî íå äóæå ïðîôåñ³éíî.
ß äóìàëà, ùî öèì çàéìàþòüñÿ
ëþäè, ÿê³ ÷îãîñü íå äîñÿãëè â
æèòò³. ß íàâ³òü â³äìîâèëàñÿ â³ä
ïåðøî¿ ïðîïîçèö³¿ ï³òè â äèòÿ÷èé
õîð”,— ðîçïîâ³ëà æ³íêà. Îäíàê
ïàí³ Çàéöåâà ïðèãàäóº, ÿê ïî÷óâ-
øè ïåðø³ çâóêè êîëåêòèâó, âîíà
âæå í³ ïðî ùî íå ìîãëà äóìàòè —
öå ñòàëî ñïðàâîþ ¿¿ æèòòÿ.

Íà ñüîãîäí³ õîð õëîï÷èê³â òà
þíàê³â áàãàòî ãàñòðîëþº ð³çíèìè
êðà¿íàìè ñâ³òó òà ïîïóëÿðèçóº
óêðà¿íñüêèé ñï³â. Âèñòóïàëè íà-
â³òü íà àóä³ºíö³¿ ó Ïàïè Ðèìñüêî-
ãî â Âàòèêàí³

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ïîäåêóäè äîù. Â³-

òåð ï³âäåííèé, çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +20...+22°Ñ,
âíî÷³ +14...+16°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +23°Ñ; íà Îäåùèí³ òà
â Êðèìó ì³ñöÿìè +19...+20°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +20...+22°Ñ, âíî-
÷³ +18...+19°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +10...+12°Ñ, âíî÷³
+9...+10°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð çàõ³ä-
íèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +18...+20°Ñ, âíî÷³ +12...+14°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА Àô³øà 
“Õðåùàòèêà”

Гастролі театр “Таба ер а”
Російсь ий театр “Таба ер а” під ерівництвом Оле а Таба ова при-

їде на дводенні астролі до Києва з безсмертною омедією Бомарше
“Шалений день, або Весілля Фі аро”. В оловних ролях: Оле Таба ов
( раф Альмавіва), Сер ій Безр ов (Фі аро), Ірина Пе ова (Сюзанна).

6, 7 червня, 19.00
Національний а адемічний театр

російсь ої драми ім. Лесі У раїн и

Прем’єра спе та лю
“Моя доро а Памела...”

П’єс амери анця Джона Патри а, я а в ори іналі називається “Я
пришити старень ”, режисер Ми ола Ярем ів назвав іна ше — “Моя
доро а Памела...”, перетворивши, та им чином, омедію в мелодра-
м . Сюжет, одна , залишився тим самим: троє аферистів з метою під-
заробити ор анізов ють “липов ” фірм та бер ть в омпаньйон и на-
півбожевільн старень Памел . Вони застрахов ють її життя на ве-
ли с м (аби потім присвоїти роші), сподіваючись “пришити” бідо-
лашн . План зловмисни ів зривається — вони явно недооцінили с про-
тивни а.

5 червня, 19.00
Київсь ий Молодий театр

Фотоярмаро в МВЦ

У Міжнародном вистав овом центрі на Броварсь ом шосе про-
йде сьомий “Київсь ий фотоярмаро ”. В рам ах а ції заявлені презен-
тації новино фототехні и, вернісажі, майстер- ласи провідних світо-
вих та вітчизняних фото рафів. У про рамі — семінари від омпаній
Adobe Systems, Corel, E-PHOTO, SANYO, Worldwide Manufacturing та
інших. Т т підвед ть підс м и фестивалю раїнсь их фото л бів, від-
б деться вистав а ращих робіт портал Fotoclub. info. Іна ше аж -
чи, на іль а днів МВЦ стане справжньою Ме ою для всіх професій-
них фото рафів та фотолюбителів.

4-7 червня
VII Міжнародний “Київсь ий фотоярмаро ”

МВЦ, Броварсь ий проспе т, 15
(ст. м. “Лівобережна”)

Одинадцята “Чай а”
запрош є політати

Я і мин ло о ро , фес-
тиваль “Чай а” відб деть-
ся на однойменном
аеродромі і триватиме два
дні. Головн сцен відда-
д ть “ветеранам” фести-
валю— ртам “Б мбо с”,
“ВВ”, “Дельфін”, “Король і
ш т”. Запрошені і ро -ле-
енди — російсь ий рт
“Аліса” і “Брати Гадю іни”.
Вперше фестивалі візь-
ме часть “М мій Тролль”,
що поверн вся із амери-
ансь их астролей. Від-
від вачі поч ють метал-
р п “DevilDriver” із США,
рець ий рт “SEPTIC-

FLESH”, німець лем-ро оманд “Cinema Bizarre”. Родзин ою оди-
надцято о фестивалю стане спеціальна посл а для VIP-персон: за-
плативши іль а тисяч доларів, можна б де прилетіти вертольотом
прямо на “Чай ”.

6-7 червня, 14.30
“Чай а Open Air — 11”. Аеродром “Чай а”.

Квит и 100-500 рн

Христина КЛЮШНИК, Марія БЄЛЯЄВА, “Хрещати ”

Уроджен а Да естан дири ент Аїда Зайцева зі столичним хором хлопчи ів поп ляриз є раїнсь ий чоловічий спів
всьом світі
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