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Ïåðøå ïðèçåìëåííÿ
Àåðîïîðò “Æóëÿíè” â³äíîâèâ ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ

Ó àåðîïîðòó “Æóëÿíè” â÷îðà â³äíîâèëèñÿ ïîâíîö³íí³
ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ — ïðèçåìëèâñÿ ïåðøèé ë³òàê
³ç Ñ³ìôåðîïîëÿ. Äëÿ äèðåêö³¿ àåðîïîðòó ðàä³ñòü áóëà ïî-

äâ³éíîþ, àäæå â³äíîâëåííÿ ðåéñó çá³ãëîñÿ ³ç çàê³í÷åííÿì
ðåìîíòó çë³òíî-ïîñàäî÷íî¿ ñìóãè — òàì çàê³í÷èëè àñ-
ôàëüòîáåòîíí³ ðîáîòè. Ïîåòàïíî äîâñòàíîâëÿòü ³ çàì³-
íÿòü ñâ³òëîñèãíàëüíå îáëàäíàííÿ. Ïîâí³ñòþ çàâåðøèòè
ðåìîíò ïëàíóþòü äî 30 âåðåñíÿ. Íà öå âèòðàòÿòü ïðèáëèç-
íî 60 ì³ëüéîí³â äîëàð³â.

Îäíàê ðîáîòè ïîëüîòàì íà çàâàäÿòü. Íîâèé ðåéñ êóð-
ñóâàòèìå ì³æ Êèºâîì òà êðèìñüêèì êóðîðòîì ùîäíÿ ó
áóäí³. Â³äíîâèòè ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ â “Æóëÿíàõ”
âèð³øèëà àâ³àêîìïàí³ÿ “Õîðñ”. ßêùî áóäå ïîïèò, îá³öÿ-
þòü ïóñòèòè é ³íø³ ðåéñè, çîêðåìà ì³æíàðîäí³. Äî ñüî-
ãîäí³ “Æóëÿíè” ïðèéìàëè îäèí âàíòàæíèé ðåéñ íà äåíü,
³ îáñëóãîâóâàëè 15—20 ÷àðòåðíèõ.

“Äî Ñ³ìôåðîïîëÿ, êð³ì âèõ³äíèõ, ë³òàê áóäå ùîäíÿ. Çà-
ëåæíî â³ä ê³ëüêîñò³ ïðîäàíèõ êâèòê³â â³äïðàâëÿòèìåìî 30
àáî 140 ïàñàæèð³â. Ìàºìî ïëàíè ç êîìïàí³ºþ “Õîðñ” ïóñ-
òèòè ðåéñ äâ³÷³ íà äåíü”,— ðîçïîâ³â ãåíåðàëüíèé äèðåê-

òîð àåðîïîðòó “Êè¿â” Ñåðã³é Í³ê³ôîðîâ. Êâèòîê äî Êðè-
ìó êîøòóâàòèìå 550 ãèâåíü. Óò³ì, êåð³âíèöòâî êîìïàí³¿
ïåðåêîíàíå, ùî íà ê³ëüê³ñòü ïàñàæèð³â öå íå âïëèíå.

“Íà ìîþ äóìêó, öå êîíêóðåíòîñïðîìîæíà ö³íà — âè-
ùà, í³æ ó WizzAir, àëå çíà÷íî íèæ÷à, àí³æ ó ³íøèõ”, —
êàæå ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð “Õîñò” Ëàðèñà Ïàùåíêî. Ë³-
òàêè â³äáóâàòèìóòü î 8-é ðàíêó, â ï’ÿòíèöþ ïëàíóºìî
â³äïðàâëÿòè éîãî ââå÷åð³, ñïåö³àëüíî äëÿ ëþäåé, ÿê³ õî-
÷óòü ïîëåò³òè äî Êðèìó íà â³êåíä.

Ó ïîäàëüøèõ ïëàíàõ — áóä³âíèöòâî íîâîãî òåðì³íàëó
òà ðåêîíñòðóêö³ÿ ñòàðîãî. Óæå çàâòðà áóäå îãîëîøåíî òåí-
äåð íà ïðîåêòóâàííÿ, çàÿâèâ Ñåðã³é Í³ê³ôîðîâ. Êîëè çà-
ïðàöþº äðóãèé òåðì³íàë, àåðîïîðò çá³ëüøèòü ïðîïóñêíó
ñïðîìîæí³ñòü ó ÷îòèðè ðàçè — äî òèñÿ÷³ ïàñàæèð³â íà
äåíü. Â³äêðèòè éîãî îá³öÿþòü äî ªâðî-2012. Öå äîïîìî-
æå ðîçâàíòàæèòè îñíîâíå ëåòîâèùå “Áîðèñï³ëü” ï³ä ÷àñ
ïðèéîìó ãîñòåé ôóòáîëüíîãî ñâÿòà
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З "Ж лян" до Сімферополя літа и рс ватим ть різні — в залежності від то о, с іль и б де пасажирів

Îêñàíà ÃÎÍ×ÀÐ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора в столиці презент вали ре онстр йова-
ний аеропорт "Ж ляни". На відремонтован
злітн см приземлився пасажирсь ий літа
із Сімферополя. Рейс має стати щоденним.
А ще за три ро и їх, я і напрям ів, побіль-
шає — до чемпіонат Євро-2012 "Ж ляни"
має розвантажити основний аеропорт
"Бориспіль".
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Ç ìåòîþ çàõèñòó ïðàâ òà çàêîííèõ ³íòå-
ðåñ³â ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, â Êèºâ³ çàïðî-
âàäæóþòü ñèñòåìó ïàòðîíàòíîãî âèõîâàí-
íÿ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòü-
ê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ. Ó çâ’ÿçêó ç öèì, ñòî-
ëè÷íà âëàäà çàòâåðäèëà Ïîëîæåííÿ “Ïðî
ïàòðîíàòíå âèõîâàííÿ”. Â³äïîâ³äíå ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé.

Çã³äíî ç äîêóìåíòîì, ó ñòîëèö³ ïðîâå-
äóòü îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî
çàïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè ïàòðîíàòíîãî âè-
õîâàííÿ ä³òåé òà çä³éñíÿòü ï³äá³ð êàíäè-
äàò³â ó ïàòðîíàòí³ âèõîâàòåë³, à òàêîæ â³ä-
áóâàòèìåòüñÿ ï³äá³ð òà âëàøòóâàííÿ ä³òåé-
ñèð³ò ³ ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî
ï³êëóâàííÿ, â ðîäèíè ïàòðîíàòíèõ âèõî-
âàòåë³â

37 òèñÿ÷ êèÿí 
îäåðæàòü ñóáñèä³¿ 
â³ä âëàäè ì³ñòà

Ñòîëè÷íà âëàäà âèä³ëèëà êîøòè â ñóì³ 
1 ìëí ãðèâåíü äëÿ ðîçðàõóíêó çà âèêîíàí³
ðîáîòè ç ñóïðîâîäæåííÿ ïðîãðàìíèõ êîì-
ïëåêñ³â ³ç ï³ëüã, ñóáñèä³é òà ÷àñòêîâèõ êîì-
ïåíñàö³é íà 2009 ð³ê. Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ï³äïèñàâ ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé. Çàçíà÷åíèé äîêóìåíò óõâàëåíî ç ìå-
òîþ íàëåæíîãî âèð³øåííÿ ïèòàíü, ïîâ’ÿ-
çàíèõ ³ç ñâîº÷àñíèì íàäàííÿì ï³ëüã, ñóá-
ñèä³é òà ÷àñòêîâèõ êîìïåíñàö³é íàñåëåí-
íþ íà îïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïî-
ñëóã, ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â çà ñïîæèò³
åíåðãîíîñ³¿. Ô³íàíñóâàííÿ çä³éñíþâàòè-
ìóòü çà êîøòè, ïåðåäáà÷åí³ â áþäæåò³ ì³ñ-
òà íà âèêîíàííÿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè
“Òóðáîòà”.

Íàðàç³ îð³ºíòîâíî 37 òèñÿ÷àì ñ³ìåé ùî-
ì³ñÿ÷íî íàðàõîâóþòü ñóáñèä³¿ ³ ÷àñòêîâ³
êîìïåíñàö³¿ òà ìàéæå 400 òèñÿ÷àì ï³ëüãî-
âèê³â â³äøêîäîâóþòü ï³ëüãè íà æèòëîâî-
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè òà ïîñëóãè çâ’ÿçêó

Òàáîðè â ñòîëèö³ 
â³äðîäèëè

Ó Êèºâ³ â³äêðèëè 169 ïðèøê³ëüíèõ òàáî-
ð³â. “Òàáîðè â³äïî÷èíêó íà áàç³ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â ì³ñòà º âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ
â çàáåçïå÷åíí³ îðãàí³çîâàíîãî â³äïî÷èíêó
ä³òåé íà êàí³êóëàõ, ùî äàº çìîãó ïðàöþ-
þ÷èì áàòüêàì ðîçâ’ÿçóâàòè ïðîáëåìó äî-
çâ³ëëÿ ä³òåé, îñîáëèâî ìîëîäøîãî øê³ëü-
íîãî â³êó. Ö³ çàêëàäè º òàêîæ ñóòòºâîþ ìà-
òåð³àëüíîþ ï³äòðèìêîþ çà ðàõóíîê ÿê³ñíî-
ãî õàð÷óâàííÿ ä³òåé ó òàáîðàõ”, — çàçíà-
÷èëà íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñ-
â³òè ³ íàóêè Ë³ë³ÿ Ãðèíåâè÷. Òàê³ ì³ñöÿ äî-
çâ³ëëÿ ä³òåé ïðàöþâàòèìóòü äî 25 ÷åðâíÿ.
Íàðàç³ ó íèõ â³äïî÷èâàþòü ïîíàä 11 òèñÿ÷
øêîëÿð³â. Âàðò³ñòü ïóò³âêè ñòàíîâèòü 
327,6 ãðí, ïðîòå áàòüêè ñïëà÷óþòü ëèøå
15 %, òîáòî, 49,14 ãðí

Äèòÿ÷à çàë³çíèöÿ 
ïåðåâåçëà 14 òèñÿ÷ êèÿí

Ç ïî÷àòêó ñåçîíó, ç 6 òðàâíÿ 2009 ðîêó,
ñòîëè÷íà äèòÿ÷à çàë³çíèöÿ ïåðåâåçëà ïîíàä
14 000 ïàñàæèð³â, ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòè-
êó” â ïðåñ-ñëóæá³ Ï³âäåííî-Çàõ³äíî¿ çàë³ç-
íèö³. Ó òðàâí³ ï³äïðèºìñòâî, ÿêîìó, äî
ñëîâà, íèí³øíüîãî ðîêó âèïîâíèëîñÿ âæå
56 ðîê³â, ïðàöþâàëà ëèøå ó íåä³ëþ òà ñâÿò-
êîâ³ äí³, à ç ïî÷àòêó ÷åðâíÿ ³ äî ê³íöÿ ñåðï-
íÿ ïàñàæèðè ìîæóòü ïðî¿õàòèñÿ íà äèòÿ-
÷îìó ïî¿çä³ ùîñóáîòè, ùîíåä³ë³ òà ó ñâÿòà.
Íàãàäàºìî, ùî ñèí³ âàãîí÷èêè êóðñóþòü
2,5-ê³ëîìåòðîâèì ê³ëüöåì ì³æ ñòàíö³ÿìè
“Âèøåíüêà” òà “ßáëóíüêà”. Äëÿ äîðîñëèõ
êâèòîê íà ïðî¿çä êîøòóº 2,4 ãðí, äëÿ 
ä³òåé — 1,8 ãðí. Êð³ì ïàðîâîçà äèòÿ÷à 
çàë³çíèöÿ ìàº äâ³ ñòàíö³¿, äåïî ðóõîìîãî
ñêëàäó, ìàéñòåðíþ, äâà òåïëîâîçè. Ç 1953
ðîêó àçè ïðîôåñ³¿ îñâî¿ëè ïîíàä 30 òèñÿ÷
ä³òåé. Òóò ¿õ íàâ÷àþòü ïðîôåñ³ÿì ìàøè-
í³ñòà òåïëîâîçà, ÷åðãîâîãî íà ñòàíö³¿, äèñ-
ïåò÷åðà ðóõó ïîòÿã³â, ïðîâ³äíèêà, îãëÿäà-
÷à âàãîí³â, êàñèðà

Êóëüòóðà ³ ôóòáîë

Êðèçà á’º íåùàäíî ïî âñ³õ ñôåðàõ ä³ÿëü-
íîñò³. Äîêè äåðæàâà çíàõîäèòüñÿ â ïîøóêàõ
âèõîäó ç³ ñêðóòíîãî ñòàíîâèùà, ðåã³îíàì äî-
âîäèòüñÿ ñàìîòóæêè ðÿòóâàòè òàê³ ãîëîâí³
ãàëóç³ ä³ÿëüíîñò³ ÿê ìåäèöèíà òà îñâ³òà. Òà
äîêè îäí³ âèæèâàþòü, ³íø³ ïðîäîâæóþòü
æèòè ³ ðîçâèâàòèñÿ. Äî îñòàíí³õ ö³ëêîì îá-
´ðóíòîâàíî ìîæíà â³äíåñòè ñòîëèöþ ç ¿¿ àí-
òèêðèçîâèìè çàõîäàìè â ãàëóç³ ìåäèöèíè.
“Êè¿â ìîæå áóòè ÿñêðàâèì ïðèêëàäîì ðå-
ôîðìóâàííÿ ìåäè÷íî¿ ãàëóç³”, — íàãîëîñè-
ëà â÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà ó ñâîºìó çâ³ò³ ïðî ðîáîòó
ãàëóç³ çà îñòàíí³ òðè ðîêè.

Çà ñëîâàìè ÷èíîâíèö³, ñüîãîäí³ ñòîëè÷-
íà âëàäà ðîáèòü óñå äëÿ òîãî, ùîá ñèñòå-

ìà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Êèºâà ïðàöþâàëà ñòà-
á³ëüíî, íåçâàæàþ÷è àí³ íà êðèçó, àí³ íà
ïðîâîêàö³¿ îïîíåíò³â. Çà ïîïåðåäí³ìè ðîç-
ðàõóíêàìè, çàâäÿêè àíòèêðèçîâèì çàõî-
äàì, ïðîâåäåíèì ó ñòîëè÷í³é ìåäèöèí³,
ìîæíà áóäå åêîíîìèòè äî 56 ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü íà ð³ê. Çàîùàäæåí³ êîøòè ïëàíó-
þòü ñïðÿìóâàòè íà çàëó÷åííÿ äåô³öèòíèõ
ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â òà ï³äâèùåííÿ ð³â-
íÿ ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ êèÿí. Çîê-
ðåìà, ç ìåòîþ åêîíîì³¿ ãðîøåé ó ãàëóç³, 170
áþäæåòíèõ ñòàâîê ë³êàð³â — ñòîìàòîëîã³â
³ 125 ìåäïðàö³âíèê³â ô³ç³îòåðàïåâòè÷íèõ
â³ää³ëåíü ïåðåâåëè íà ñïåöðàõóíîê, à âè-
â³ëüíåí³ ïîñàäè öèõ ë³êàð³â ïåðåïðîô³ëþ-
âàëè â ä³ëüíè÷íèõ ë³êàð³â — òåðàïåâò³â òà

³íøèõ ìåäïðàö³âíèê³â. 1760 ë³æîê ó ñòà-
ö³îíàðàõ ñòîëèö³ ïåðåâåäåíî â ðåæèì äåí-
íîãî ïåðåáóâàííÿ õâîðèõ. Äëÿ çá³ëüøåí-
íÿ íàäõîäæåíü â³ä îðåíäè áóëî ñïðîùåíî
ïðîöåäóðó óêëàäàííÿ äîãîâîð³â îðåíäè â
ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàäàõ.

Ùîäî çàðîá³òíî¿ ïëàòè, òî ïàí³ Ê³ëü÷èöü-
êà ïîÿñíèëà, ùî ¿¿ âñòàíîâëþþòü íå îðãàíè
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, à Êàá³íåò Ì³í³ñ-
òð³â. Ïðè öüîìó âîíà íàãîëîñèëà, ùî â æîä-
íîìó ç ðåã³îí³â ìåäè÷í³ ïðàö³âíèêè íå îò-
ðèìóþòü í³ÿêèõ íàäáàâîê, ó òîé ÷àñ ÿê ñòî-
ëè÷í³ ìåäèêè, ïîïðè êðèçó, ïðîäîâæóþòü
îòðèìóâàòè 20 % íàäáàâêè. “Ìè ðîçóì³ºìî,
ùî çàðïëàòà ó ìåäïðàö³âíèê³â ñòîëèö³ ìà-
ëà, àëå âîíà çàëèøàºòüñÿ íàéâèùîþ â Óêðà-
¿í³”,— çàïåâíèëà çàñòóïíèöÿ ìåðà.

Ìàëî òîãî, ñòîëè÷íà ìåäèöèíà íå ëèøå
ñò³éêî ïåðåæèâàº êðèçó, àëå é ïðîäîâæóº
ðîçâèâàòèñÿ. Òàê, ñüîãîäí³ òðèâàº áóä³âíèö-
òâî Öåíòðó ïîçèòðîííî¿ åì³ñ³éíî¿ òîìîãðà-
ô³¿, Öåíòðó ³íôåêö³éíèõ õâîðîá, Öåíòðó
êðîâ³. Â³ä ì³ñüêî¿ âëàäè ìåäèêè ðåãóëÿðíî
îäåðæóþòü æèòëî. Íàðàç³ òàêîæ âèä³ëåíî
÷îòèðè çåìåëüíèõ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà
ãóðòîæèòêó äëÿ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â. À
íåçàáàðîì, çà ³í³ö³àòèâè ì³ñüêîãî ãîëîâè,
ìàéæå äåñÿòü òèñÿ÷ ä³ëüíè÷íèõ òåðàïåâò³â,
ïåä³àòð³â ³ ìåäñåñòåð, ÿê³ çä³éñíþþòü ïàò-
ðîíàòíèé äîãëÿä çà õâîðèìè, ¿çäèòèìóòü
áåçêîøòîâíî ó ì³ñüêîìó òðàíñïîðò³

Ó ñòîëèö³ çàïðîâàäÿòü 
ïàòðîíàòíó ñèñòåìó 
âèõîâàííÿ

Ë³êè â³ä êðèçè
Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà 
â³äçâ³òóâàëà ïðî ñòàí ìåäè÷íî¿ ãàëóç³ ì³ñòà
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Медична ал зь столиці від ризових явищ майже не постраждала.
З силлями місь ої влади вона продовж є розвиватися, попри сит -
ацію в раїні. У той час я ре іонах с ороч ються робочі місця
медичних працівни ів, лі арні об’єдн ються, а про безплатний інс -
лін, емодіаліз за алі заб ли, Київ по аз є при лад роботи. Анти-
ризові заходи, я і здійснює столиця, дад ть змо за рі заоща-
дити приблизно 56 мільйонів ривень. Про ці та інші дося нення и-
ївсь ої медицини вчора відзвіт вала перший заст пни олови
КМДА Ірена Кільчиць а.

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Êè¿â òà Ï³âäåííî-Àôðèêàíñüêà Ðåñïóá-
ë³êà ðîçøèðþþòü âçàºìí³ ïðîåêòè. Ó÷î-
ðà ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
çóñòð³âñÿ ç Íàäçâè÷àéíèì òà Ïîâíîâàæ-
íèì Ïîñëîì ÏÀÐ Àíäð³ñîì Ôåíòåðîì.
Îáãîâîðþâàëè êóëüòóðíó ñï³âïðàöþ.

“Ìåí³ äóæå ïðèºìíî çóñòð³òèñÿ ç Àíäð³-
ñîì Ôåíòåðîì, òèì ïà÷å, ùî â³í îäíèì ³ç
ïåðøèõ â³äãóêíóâñÿ íà ìîþ ³äåþ ùîäî îá-
ì³íó ïàì’ÿòíèêàìè âèäàòíèì ëþäÿì íà-
øèõ êðà¿í”,— çàçíà÷èâ ïàí ×åðíîâåöü-

êèé. Â³í ïîÿñíèâ, ùî éäåòüñÿ ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ ó Ï³âäåíí³é Àôðèö³ ìîíóìåíòà Òà-
ðàñó Øåâ÷åíêó, à â Êèºâ³ — âèäàòíîìó
áîðöåâ³ çà ïðàâà òà ñâîáîäè ëþäèíè Íåëü-
ñîíó Ìàíäåë³.

Ùå îäíèì êðîêîì ó ñï³âïðàö³ ñòàíå îá-
ì³í äîñâ³äîì ó ï³äãîòîâö³ äî ôóòáîëüíèõ
÷åìï³îíàò³â. 2010 ðîêó ÏÀÐ ïðèéìàòèìå
÷åìï³îíàò ñâ³òó ç ôóòáîëó. “Íàì äóæå ö³êà-
âî îçíàéîìèòèñÿ, ÿê âè ãîòóâàëèñÿ äî öüî-
ãî çàõîäó, àäæå ó 2012 ðîö³ Êè¿â ïðèéìàòè-
ìå ºâðîïåéñüêèé ÷åìï³îíàò”, — ñêàçàâ Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé. Ïîñîë ïîçèòèâíî â³ä-
ãóêíóâñÿ íà çàö³êàâëåí³ñòü ì³ñüêî¿ âëàäè ³

çàïðîñèâ çàñòóïíèê³â ãîëîâè ÊÌÄÀ â³äâ³-
äàòè Ï³âäåííî-Àôðèêàíñüêó Ðåñïóáë³êó.

“Íèí³ ó íàñ â³äáóâàºòüñÿ Êóáîê êîíôå-
äåðàö³¿. Ìè ââàæàºìî éîãî ãåíåðàëüíîþ
ðåïåòèö³ºþ ïåðåä ÷åìï³îíàòîì. ß çãîäåí,
ùî çàâäàííÿ ó íàñ ñõîæ³, òîæ îáì³í äîñâ³-
äîì ëèøå ñïðèÿòèìå âèð³øåííþ ¿õ”, —
çàçíà÷èâ ïàí ïîñîë.

Íàñàìê³íåöü çóñòð³÷³ ñòîðîíè îáì³íÿëè-
ñÿ ïîäàðóíêàìè. Àíäð³ñ Ôåíòåð ïîäàðóâàâ
Ëåîí³äîâ³ ×åðíîâåöüêîìó êíèæêó ïðî
ñâîþ êðà¿íó. “Ñïîä³âàþñÿ, êîëè âè ¿¿ ïðî-
ãëÿíåòå, ùå á³ëüøå çàõî÷åòå ïîãîñòþâàòè
ó íàñ”, — ñêàçàâ ïîñîë ÏÀÐ

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé äîìîâèâñÿ ïðî ñï³âïðàöþ 
ç Ï³âäåííîþ Àôðèêîþ
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Çàéìàéòåñÿ
óëþáëåíîþ
ñïðàâîþ!
Òàðàñ ÇÀÃÎÐÎÄÍ²É
á³çíåñ-êîíñóëüòàíò,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”
finance@kreschatic.kiev.ua

Я роз рити свій потенціал
та дося ти спіх ?

— Çàéìàéòåñÿ â
æèòò³ ò³ëüêè òèì,
ùî ïîäîáàºòüñÿ, äî
÷îãî ìàºòå õèñò. ßê-
ùî ìàºòå õèñò äî
ïåâíèõ ðå÷åé, âèáó-
äîâóéòå ñâîº æèòòÿ ³
êàð’ºðó â³äïîâ³äíî
äî âàøèõ óì³íü. ßê-
ùî âàì ïîäîáàþòü-
ñÿ ãóìàí³òàðí³ íà-
óêè, íàïðèêëàä, ïî-
ëþáëÿºòå ìàëþâàòè,
çàõîïëþºòåñÿ äàéâ³íãîì ³ òàê äàë³, òî íå ïî-
òð³áíî ñåáå ñèëóâàòè ³ ïðàöþâàòè, ñêàæ³ìî,
ô³íàíñîâèì ìåíåäæåðîì. Öÿ ðîáîòà áóäå äëÿ
âàñ íóäíîþ ³ íå ïðèíîñèòèìå ìîðàëüíîãî
çàäîâîëåííÿ. Òîìó ùî êîëè ïî÷èíàºòå çàé-
ìàòèñÿ ñïðàâîþ, ÿêó íå ëþáèòå, ó âàñ çá³ëü-
øóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü íåâðîç³â, âè ïî÷èíàºòå
õâîð³òè: ñïî÷àòêó ìîðàëüíî, à ïîò³ì ³ ô³çè÷-
íî. Ïðè òàêîìó ï³äõîä³ äî ïðàö³ âàì ìàëî
ùî âäàñòüñÿ. Óñï³øíî¿ êàð’ºðè âè íà öüîìó
íå çáóäóºòå. Çðåøòîþ öå ïðèçâåäå äî òîãî,
ùî ïî÷íåòå â³ä÷óâàòè, ùî â æèòò³ ç âàìè â³ä-
áóâàºòüñÿ çîâñ³ì íå òå, ÷îãî á âè õîò³ëè òà
ïðî ùî ìð³ÿëè. Öå ìîæå ïðèçâåñòè äî àëêî-
ãîë³çìó é ³íøèõ íåïðèºìíèõ òà íåïîòð³áíèõ
ðå÷åé. Òîìó ïîòð³áíî íå áîÿòèñÿ ïðàöþâà-
òè òàì, äå âàì ïîäîáàºòüñÿ, ³ ðîáèòè òå, ùî
âàì ïîäîáàºòüñÿ. Àäæå ÿêùî âè ìàòèìåòå
ìîðàëüíå çàäîâîëåííÿ â³ä ñâîº¿ ïðàö³, òî
çðåøòîþ ó âàñ ³ êàð’ºðà ï³äå “âãîðó”. Ó ìå-
íå º îäèí çíàéîìèé, ÿêèé ïðàöþâàâ ô³íàí-
ñîâèì ìåíåäæåðîì, îäíàê äóæå çàõîïëþâàâ-
ñÿ äàéâ³íãîì. Îäíîãî ðàçó â³í ïîêèíóâ óñå,
ïî÷àâ ñåðéîçíî çàéìàòèñÿ äàéâ³íãîì. ² îñ-
ê³ëüêè òàêå çàíÿòòÿ éîìó ïîäîáàëîñÿ ³ â³í
öèì õîò³â çàéìàòèñÿ, éîìó âäàëîñÿ ñòàòè òðå-
íåðîì ³ç äàéâ³íãó. Â³í íàïèñàâ áàãàòî êíè-
æîê òà ïîñ³áíèê³â ³ç äàéâ³íãó, â³äêðèâ ê³ëü-
êà öåíòð³â äàéâ³íãó â ªãèïò³. À éîãî äîõ³ä
çðåøòîþ ïåðåâèùèâ íà ïîðÿäîê ò³ äîõîäè,
ÿê³ â³í ìàâ äî öüîãî. Ïðè öüîìó éîãî êîëèø-
íÿ ðîáîòà íå ïðèíîñèëà æîäíîãî çàäîâîëåí-
íÿ. Öå ÿñêðàâèé ïðèêëàä òîãî, ÿê ìîæíà
çàéìàòèñÿ, íà ïåðøèé ïîãëÿä, çäàâàëîñÿ á,
íåñåðéîçíèìè ñïðàâàìè. Âàðòî çàéìàòèñÿ
ñâîºþ óëþáëåíîþ ñïðàâîþ. ßê ¿¿ çíàéòè? ¯¿
ìîæíà âèÿâèòè äâîìà ñïîñîáàìè. Ïî-ïåðøå,
äëÿ ïî÷àòêó â³çüì³òü àðêóø ïàïåðó òà âèïè-
ø³òü óñ³ âàø³ õîá³, âïîäîáàííÿ, òå, ùî âàñ
ö³êàâèòü. Ïî-äðóãå, çãàäàéòå, ÷èì âè çàéìà-
ëèñÿ â äèòèíñòâ³ ³ äî ÷îãî ó âàñ áóëà ïîñò³é-
íà ñõèëüí³ñòü. Ìîæëèâî, â äèòèíñòâ³ âè âè-
ë³ïëþâàëè ùîñü ³ öå âàì íàäçâè÷àéíî ïîäî-
áàëîñÿ, à çãîäîì, ï³ä âïëèâîì áàòüê³â, ðàï-
òîì ïî÷àëè çàéìàòèñÿ åêîíîì³êîþ ÷è ìàòå-
ìàòè÷íèìè íàóêàìè, ³ âàì öå íå ö³êàâî. Òðå-
ò³é ñïîñ³á ïîëÿãàº â òîìó, ùîá óÿâèòè ñîá³,
ùî ÷åðåç òðè äí³ âàì ïîòð³áíî áóäå êóäèñü
ïî¿õàòè. Ïîäóìàéòå, ÷èì áè âè çàéìàëèñÿ
ïðîòÿãîì öèõ òðüîõ äí³â? Â³çüì³òü ïàï³ð òà
çíîâó æ òàêè íàïèø³òü ïåðåë³ê ñïðàâ, ÿêè-
ìè á âè õîò³ëè çàéìàòèñÿ. Ùîá âè ðîáèëè â
ïåðøó ÷åðãó? ² íàñàìê³íåöü, ÷åòâåðòèé ñïî-
ñ³á âèÿâèòè âàø³ ñõèëüíîñò³ — öå óÿâèòè, ùî
âè âèãðàëè îäèí ì³ëüéîí äîëàð³â: ÷èì áè
çàéíÿëèñÿ? Ïðîàíàë³çóâàâøè âñ³ ö³ ÷îòèðè
àñïåêòè, âè ä³çíàºòåñÿ òà âèÿâèòå, ÷è ñïðàâ-
ä³ çàéìàºòåñÿ òèì, ùî âàì ïîäîáàºòüñÿ. ßê-
ùî ó âàñ âåëè÷åçíå áàæàííÿ ï³ñëÿ âèãðàøó
ì³ëüéîíà äîëàð³â ¿õàòè êóäèñü ïîäàë³ íà ìî-
ðÿ, çíà÷èòü, òà ñïðàâà, ÿêó âè íàðàç³ ðîáè-
òå, âàì íå ï³äõîäèòü ³ öå íå âàøå ïîêëèêàí-
íÿ. ßêùî çà “ñõåìîþ òðüîõ îñòàíí³õ äí³â” ó
âàøîìó ïåðåë³êó íå áóäå ñïðàâè, ÿêîþ âè òå-
ïåð çàéìàºòåñÿ, çíà÷èòü, âè çàéìàºòåñÿ íå
óëþáëåíîþ ñïðàâîþ ³ âàì âêðàé ïîòð³áíî
ùîñü çì³íþâàòè!
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Ìèêîëà ²Â×ÅÍÊÎ: “Ãëîáàëüí³
ðèçèêè â åêîíîì³ö³ 
çàëèøàþòüñÿ”
Êåð³âíèê ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîãî öåíòðó 
“Ôîðåêñ Êëóá” ïðî äèíàì³êó ô³íàíñîâèõ ðèíê³â êðà¿íè
Зниження рс валют на фінан-
сових рин ах раїни дещо при-
спало ва раїнців. Та а тен-
денція, за словами більшості
е ономістів, тимчасова. О рім
традиційно о літньо о подешев-
шання валюти, равці рин на-
ма аються її пити недоро о
для по риття власних зобов'я-
зань та а тивної ри з рсом
восени. Тоді очі ється чер ове
здешевлення ривні. Чо о очі -
вати від тенденцій на фінансо-
вих рин ах, "Хрещати " розпо-
вів ерівни інформаційно-аналі-
тично о центр "Форе с Кл б"
Ми ола Івчен о.

— ßê³ òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó ôîíäîâîãî
ðèíêó Óêðà¿íè ñïîñòåð³ãàþòüñÿ íèí³?

— Ïðîòÿãîì áåðåçíÿ ðèíîê çð³ñ íà 6
â³äñîòê³â, ùî â³äïîâ³äàº ñâ³òîâèì òåí-
äåíö³ÿì. Ãîëîâíèì ÷èíîì ðèíêè êðà-
¿í, ÿê³ ðîçâèâàþòüñÿ, íàïðèêëàä, Áðà-
çèë³¿, Àðãåíòèíè, Êèòàþ, çðîñòàþòü çà-
ëåæíî â³ä äèíàì³êè, ùî äåìîíñòðóº
àìåðèêàíñüêèé ôîíäîâèé ðèíîê. Â³ä-
ïîâ³äíî ÿêùî â ÑØÀ ïðîòÿãîì áåðåç-
íÿ ðèíîê çð³ñ íà 17 â³äñîòê³â, òî é
ÏÔÒÑ çá³ëüøèâñÿ íà 9 â³äñîòê³â. À
ïðîòÿãîì ïåðøèõ äí³â êâ³òíÿ ðèíîê äó-
æå ñòð³ìêî íàáðàâ 18 â³äñîòê³â. Ó ÑØÀ
ç’ÿâèëèñÿ î÷³êóâàííÿ ê³íöÿ ñâ³òîâî¿
êðèçè, ³íâåñòîðè âæå ìàþòü íàì³ð âêëà-
äàòè êîøòè íå ëèøå â àìåðèêàíñüê³
äåðæàâí³ ö³íí³ ïàïåðè, à é â ³íø³ ³íñò-
ðóìåíòè ð³çíèõ êðà¿í, çîêðåìà ³ â Óêðà-
¿í³. Ñïîä³âàþ÷èñü íà ïåðåõ³ä ãðîøîâèõ
ïîòîê³â, óêðà¿íñüêèé ôîíäîâèé ðèíîê
ïî÷àâ çðîñòàòè. Ãîëîâíèì ÷èíîì çà ðà-
õóíîê âíóòð³øí³õ ó÷àñíèê³â, õî÷à áóëè
é óãîäè ç áîêó íåðåçèäåíò³â, òóò âàðòî
ðîçóì³òè, ùî äóæå ð³çêèé ðóõ º ëèøå
ñïåêóëÿòèâíîþ õâèëåþ, ÿêà íàäàë³ íàâ-
ðÿä ÷è òðèìàòèìåòüñÿ.

— ßê³ òåìïè çðîñòàííÿ ðèíêó ìîæëè-
â³?

— Çíà÷íå çðîñòàííÿ, ï³äêð³ïëåíå ôóí-
äàìåíòàëüíèì àíàë³çîì, î÷³êóºòüñÿ ëè-
øå ç îñåí³ íèí³øíüîãî ðîêó.

— ßê òðåáà ñüîãîäí³ ïîâîäèòèñÿ íà
ðèíêó?

— Íàðàç³ êóïóâàòè àêö³¿ ó çíà÷íèõ îá-
ñÿãàõ äîâîë³ íåáåçïå÷íî, âàðòî òð³øêè
ïî÷åêàòè.

— ßê ë³ïøå ñôîðìóâàòè ñâ³é ³íâåñòè-
ö³éíèé ïîðòôåëü?

— Àíàë³ç âêàçóº, ùî êóï³âëÿ çëèâê³â
öüîãîð³÷ íå ïðèíåñå ïðèáóòêó, òîìó ùî
äèíàì³êà ö³í íà êîøòîâí³ ìåòàëè â
Óêðà¿í³ çàëåæèòü â³ä êóðñó äîëàðà, áî ¿õ
çàâîçÿòü ç ªâðîïè. Òîæ íàâ³òü ÿêùî
çëèâêè ïðèäáàòè òåïåð ³ ïðîäàòè íàïðè-
ê³íö³ ðîêó, ïðèáóòîê ñòàíîâèòèìå 4—5
â³äñîòê³â ð³÷íèõ, ùî çíà÷íî ìåíøå ïî-
ð³âíÿíî ç äîõ³äí³ñòþ â³ä äåïîçèò³â. Íà
ãîò³âêîâîìó ðèíêó çîëîòà äëÿ íàñåëåí-
íÿ äóæå âåëèê³ ñïðåäè, òîìó âòðàòè òåæ
çíà÷í³.

— Ùî ïîðàäèòå ãðîìàäÿíàì, ùî ìàþòü
â³ëüíó ãîò³âêó?

— Äîâîë³ ö³êàâèì, íà íàøó äóìêó, º
äåïîçèò ó íàö³îíàëüí³é âàëþò³ íà 9 ì³-
ñÿö³â. Äî ê³íöÿ ðîêó ìîæíà ìàòè ïðè-
áóòîê íà ð³âí³ 15 â³äñîòê³â. Êð³ì òîãî,
ìîæíà âêëàäàòè êîøòè â ºâðî. Òàê, çà
íàøèìè îö³íêàìè, îäíå ºâðî íà ñâ³òî-
âèõ ðèíêàõ äî ê³íöÿ ðîêó çà êðîñ-êóð-
ñîì êîøòóâàòèìå 1,45—1,5 äîëàðà. Òà-

êå ï³äâèùåííÿ ìîæå â³äîáðàçèòèñÿ ³ íà
ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³. Ìîæíà ³íâåñòóâàòè
âñ³ êîøòè â ºâðî, òîä³ â ðàç³ ïàðàëåëü-
íîãî çðîñòàííÿ êóðñó äîëàðà ïðèáóòîê
ñòàíîâèòèìå ïðèáëèçíî 25 â³äñîòê³â äî
ê³íöÿ 2009 ðîêó.

— À ÿê ùîäî ñòðàòåã³é äèâåðñèô³êàö³¿
“âàëþòíîãî êîøèêà”?

— Ï³äñóìîâóþ÷è ñêàçàíå, ðàäèâ áè
ðîçì³ñòèòè îäíó ïîëîâèíó êîøò³â íà äå-
ïîçèò³ â ãðèâí³, à äðóãó — â ºâðî. Äî
ê³íöÿ ðîêó ïðèáóòîê áóäå 18 â³äñîòê³â.
Öå á³ëüøå, í³æ äîõ³äí³ñòü çà ãðèâíåâèì
äåïîçèòîì. Ñüîãîäí³ ïðîñòî òðèìàòè ãî-
ò³âêó — äîëàð ÷è ºâðî — íåðîçóìíî.

— ßê áóòè òèì, õòî ìàº íàì³ð ³íâåñòó-
âàòè â íåðóõîì³ñòü?

— Äî ê³íöÿ ðîêó ïðèáóòêîâ³ñòü íà
ðèíêó ñòàíîâèòèìå íóëü â³äñîòê³â àáî
âçàãàë³ áóäå â³ä’ºìíîþ. Ìàêñèìóì — 5
â³äñîòê³â çðîñòàííÿ.

— ×è âàðòî ïîäóìàòè ïðî ³íâåñòóâàííÿ
â àêö³¿?

— Ä³¿ íà ôîíäîâîìó ðèíêó çàâæäè ïî-
â’ÿçàí³ ç âèñîêèì ðèçèêîì, õî÷à ³ á³ëü-
øîþ äîõ³äí³ñòþ. Òîðã³âëÿ íà ôîíäîâîìó
ðèíêó ï³äõîäèòü äëÿ àãðåñèâíèõ ³íâåñ-
òîð³â, çðåøòîþ, íå âàðòî âêëàäàòè ñþäè
á³ëüøå í³æ 25—30 â³äñîòê³â êîøò³â.

— ×è ìîæíà âæå çíîâó äîâ³ðÿòè óêðà-
¿íñüêèì áàíêàì?

— Äàí³ çà áåðåçåíü ñâ³ä÷àòü, ùî â³ä-
ò³ê êîøò³â ç áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè çìåí-
øèâñÿ óäâ³÷³. ßêùî â ëþòîìó â³äò³ê
êîøò³â ç áîêó ô³çè÷íèõ îñ³á ñòàíîâèâ 5
ì³ëüÿðä³â äîëàð³â, òî âæå â áåðåçí³ öÿ
ñóìà ñòàíîâèëà 2,4 ì³ëüÿðäà. Â³äò³ê â
³íîçåìí³é âàëþò³ ñòàíîâèâ 830 ì³ëüéî-
í³â äîëàð³â â ëþòîìó, à â áåðåçí³ — 210
ì³ëüéîí³â. Îòæå, ï³ñëÿ ñòàá³ë³çàö³¿ êóð-
ñó äîëàðà â Óêðà¿í³, âäàëèõ âàëþòíèõ
àóêö³îí³â Íàöáàíêó ïàí³êà íàñåëåííÿ
çìåíøèëàñÿ. Ïåâíèé â³äò³ê º, àëå òåì-
ïè çíà÷íî ìåíø³. Ìîæíà äîâ³ðèòè ñâî¿
³íâåñòèö³¿ âåëèêèì áàíêàì, ùî ìàþòü
³íâåñòèö³¿ ç ªâðîïè ÷è Ðîñ³¿, ç äîáðîþ
ðåïóòàö³ºþ. Ñë³ä ðîçóì³òè: ÿêùî êîø-
òè íå âêëàäàòè â áàíê³âñüêó ñèñòåìó,
âîíè íå ïðàöþþòü, íå ïðèíîñÿòü ïðè-
áóòêó. Òåìïè ³íôëÿö³¿ äî ê³íöÿ ðîêó ñòà-

íîâèòèìóòü 10 â³äñîòê³â, òîìó òðåáà äó-
ìàòè ïðî ãðîø³.

— ßê ðîçâèâàºòüñÿ ñèòóàö³ÿ íà ³íâåñ-
òèö³éíîìó ðèíêó?

— Çà ïåðøèé êâàðòàë ïîòî÷íîãî ðîêó
³íâåñòèö³éí³ ôîíäè ïðîäåìîíñòðóâàëè
â³ä’ºìíó äîõ³äí³ñòü. Ëèøå äåÿê³ îòðè-
ìàëè â³ä 0 äî 20 â³äñîòê³â. Á³ëüø³ñòü ìà-
ëè çáèòêè â³ä 1 äî 30 â³äñîòê³â. Öå ïî-
â’ÿçàíî ç òèì, ùî ïðîòÿãîì ïåðøîãî
êâàðòàëó ïîòî÷íîãî ðîêó óêðà¿íñüêèé
ôîíäîâèé ðèíîê äåìîíñòðóâàâ ñïàä ³
ëèøå â äðóã³é ïîëîâèí³ áåðåçíÿ ïî÷àâ
çðîñòàòè. ßêùî áðàòè ãîðèçîíò ê³ëüêîõ
ðîê³â, òî ïðèäáàòè ³íâåñòèö³éíèé ñåð-
òèô³êàò áóëî á äóæå ö³êàâî. Êîëè õî÷å-
òå îäåðæàòè êîøòè â áóäü-ÿêèé ìîìåíò,
òî ñë³ä âêëàäàòè ¿õ ó â³äêðèòèé ³íâåñòè-
ö³éíèé ôîíä. Ìîæíà ñêîðèñòàòèñÿ òà-
êîæ ïîñëóãàìè ³íòåðâàëüíîãî ³íâåñòè-
ö³éíîãî ôîíäó, çäîáóâøè ïðàâî íà çíÿò-
òÿ êîøò³â ëèøå ó âèçíà÷åíèé ÷àñ. Íà-
ïðèêëàä, äâ³÷³ íà ð³ê. ßê ïðàâèëî, òà-
êèé âàð³àíò ïðèáóòêîâ³øèé, àäæå äàº
çìîãó ôîíäàì ä³ÿòè àãðåñèâí³øå. ª âà-
ð³àíò çàêðèòîãî ôîíäó. ×åðåç 2—3 ðîêè
â íüîìó ìîæíà ìàòè äîñèòü âèñîêó äî-
õ³äí³ñòü.

— ßê ìîæíà ñïðîãíîçóâàòè äèíàì³êó
âàëþòíîãî êóðñó?

— Êóðñ íàðàç³ äóæå áëèçüêèé äî îô³-
ö³éíîãî, àäæå î÷³êóºòüñÿ ÷åðãîâå ïðè-
áóòòÿ ì³ñ³¿ ÌÂÔ. Çâàæàþ÷è íà öå éìî-
â³ðí³ñòü îòðèìàííÿ ÷åðãîâîãî òðàíøó
â³ä ÌÂÔ º âèñîêîþ. Òîìó ìîæëèâî, ùî
ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ äâîõ ì³ñÿö³â äîëàð
ÑØÀ â Óêðà¿í³ áóäå ñòàá³ëüíèì. Äî-
ðîæ÷å í³æ 8,25 ãðèâí³ îäèí äîëàð íå
êîøòóâàòèìå. Ðîáèòè òàê³ ïðîãíîçè äî
ê³íöÿ ðîêó çàðàíî, àäæå ùå íåìàº ñòà-
á³ëüíîñò³ â áàíê³âñüê³é ñèñòåì³, íå çðî-
çóì³ëî, ÿê ñêëàäåòüñÿ ñèòóàö³ÿ ç ïëàò³æ-
íèì áàëàíñîì. Ãëîáàëüí³ ðèçèêè â åêî-
íîì³ö³ çàëèøàþòüñÿ. Êóðñ äîëàðà â
Óêðà¿í³ çàëåæèòü â³ä â÷àñíîãî îòðèìàí-
íÿ òðàíø³â â³ä ÌÂÔ. ßêùî âñå áóäå
äîáðå, òî äîëàð êîøòóâàòèìå 8,3—8,5
ãðèâí³

Під от вала
Ірина ДЕМКО,

спеціально для “Хрещати а”
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хрещатик

ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ НА МІСЬКИХ

АВТОБУСНИХ МАРШРУТАХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ У М. КИЄВІ

За дорученням Організатора — Головного управління транспорту виконавчого органу Київради (КМДА), робочий орган конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників — Комунальна служба переве#
зень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відповідно до Закону України “Про автомобільний транспорт”, Постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008р. № 1081,
Умов організації та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Києві, затверджених рішенням Київської міської ради від 30.10.2008р. № 564/564,
запрошує юридичних та фізичних осіб, які є власниками та (або) користувачами на законних підставах достатньої кількості транспортних засобів, взяти участь у конкурсах, згідно реклами, щодо визначення перевіз#
ників для перевезення пасажирів за окремими автобусними маршрутами загального користування в м. Києві

№
п/п

Номер та назва
маршр т

Тип
р хомо о
с лад

Кіль ість
р хомо о
с лад ,
од.

Шлях слід вання Режим
перевезень

Інтервал
р х хв.

Плата за
часть
он рсі,
рн. З ПДВ

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 150 "в л. Милославсь а -

Інд стріальний

шляхопровід"

Автоб си

лас А

10 в л. Милославсь а - в л. Рад нсь а - в л. Лавр хіна - в л. Бальза а - в л. Каштанова - просп. Мая овсь о о - просп. Ват тіна -

Мос овсь ий просп. - в л. О.Телі и - в л. О.Довжен а - в л. Гетьмана - Інд стріальний пров. - Інд стріальний шляхопровід

Маршр тне

та сі

9 1700

2. 151 "ст. м. "Петрів а" -

в л. За ревсь о о"

Автоб си

лас А

12 ст. м. "Петрів а" - Оболонсь ий просп. - Мос овсь ий просп. (в зворотном напрям : Мос овсь ий просп. - в л. Бо атирсь а -

Оболонсь ий просп.) - Мос овсь ий міст - просп. Ват тіна - Керченсь а пл. - просп. Мая овсь о о - в л. За ревсь о о

(до в л. Милославсь ої)

Маршр тне

та сі

5 1700

3. 155 "ст. м. "Петрів а" -

в л. Леся К рбаса (до

Кільцевої доро и)"

Автоб си

лас А

15 ст. м. "Петрів а" - просп. Оболонсь ий - Мос овсь ий пр-т - в л. О.Телі и - в л. О. Довжен а - в л. Гетьмана -

в л. Борща івсь а - пр. Комарова - в л. Леся К рбаса (до Кільцевої доро и)

Маршр тне

та сі

5 1700

4. 156 "Бессарабсь а пл. -

Лі арня № 1"

Автоб си

лас А

16 Бессарабсь а пл. - в л. Басейна - в л. Еспланадна - в л. Са са ансь о о - в л. Горь о о - пл. Либідсь а - (в зворотном

напрям пл. Либідсь а - в л. Червоноармійсь а - пл. Л. Толсто о - в л. Червоноармійсь а - Бессарабсь а пл.) - б льв. Др жби

Народів - Мос овсь а пл. - просп. 40-річчя Жовтня - пл. Голосіївсь а - в л. Василь івсь а - Ам рсь а пл. - в л. Василь івсь а -

просп. Гл ш ова - пл. Одесь а - в л. Заболотно о - Лі арня № 1

Маршр тне

та сі

5 1700

5. 157 "ст. м. "Петрів а" -

в л. Бальза а"

Автоб си

лас А

14 ст. м. "Петрів а" - в л. Вербова - Мос овсь ий просп. - міст Мос овсь ий - Мос овсь ий просп.- просп. Ват тіна -

просп. Мая овсь о о - в л. Каштанова - в л. Бальза а (до в л. Милославсь ої)

Маршр тне

та сі

9 1700

6. 157-Д "Залізнична

платформа "Караваєві

дачі" - в л. Бальза а"

Автоб си

лас А

10 Севастопольсь а пл. - Чо оловсь ий б льв. - залізнична платформа "Караваєві дачі" - в л. Гетьмана - в л. Довжен а -

в л. О. Телі и - Мос овсь ий просп. - просп. Ват тіна - Керченсь а пл. - просп. Мая овсь о о - в л. Каштанова - в л. Бальза а

(до в л. Милославсь ої)

Маршр тне

та сі

12 1700

7. 159 "Площа Шевчен а -

майдан Незалежності"

Автоб си

лас А

20 Площа Шевчен а - в л. Виш ородсь а - в л. Фр нзе - Подільсь ій звіз - в л. Овр ць а - в л. Мельни ова - в л. Артема -

в л. Вели а Житомирсь а - в л. Володимирсь а - в л. Софійсь а - майдан Незалежності (в зворотном напрям

по в л. М. Житомирсь ій)

Маршр тне

та сі

3 1700

8. 165 "Львівсь а площа-

площа Перемо и"

Автоб си

лас А

4 Львівсь а площа - в л. Воровсь о о - площа Перемо и з них 2 т/з - Львівсь а площа - в л. Воровсь о о - пл. Перемо и -

в л. Са са ансь о о - в л. Комінтерн - Залізничний во зал

Маршр тне

та сі

3 1700

9. 166 "ст. м. "Л 'янівсь а" -

Місь е ладовище"

Автоб си

лас А

6 ст. м. "Л 'янівсь а" - в л. Білор сь а - в л. Я іра - в л. Мельни ова - в л. Щ сєва - в л. Стецен а - Місь е ладовище

(з розворотом по в л. Т полєва - в л. Блюхера - в л. Стецен а)

Маршр тне

та сі

8 1700

10. 172 "Ленін радсь а пл. -

в л. Заболотно о"

Автоб си

лас А

16 Ленін радсь а пл. (в зворотном напрям : просп. Га аріна - в л. Сосюри - в л. Сер ієн а - Ленін радсь а пл.) -

просп. Возз'єднання - міст ім. Патона - б льв. Др жби Народів - в л. Червоноармійсь а - пл. Либідсь а (по малом поворотном

ільцю) - в л. Горь о о - б льв. Др жби Народів - ( зворотном напрям : б льв. Др жби Народів - в л. Червоноармійсь а -

Либідсь а пл. (по малом поворотном ільцю)) - б льв. Др жби Народів) - Мос овсь а пл. - просп. 40-річчя Жовтня -

Голосіївсь а пл. - в л. Василь івсь а - Ам рсь а пл. - в л. Василь івсь а - просп. Гл ш ова - Одесь а пл. - в л. Заболотно о

( вихідні та свят ові дні по Лісовій дорозі до м зею Державної народної архіте т ри та поб т У раїни)

Маршр тне

та сі

4 1700

11. 178 "в л. Л начарсь о о -

ст. м. "Бориспільсь а"

Автоб си

лас А

30 в л. Л начарсь о о (з розворотом на пл. Л начарсь о о) - в л. М. Рас ової - в л. О іпної - Р санівсь а Набережна - Дніпровсь а

Набережна - в л. Причальна - в л. Клемансь а - в л. Сорт вальна - в л. Здолб нівсь а - в л. Тальнівсь а - просп. Гри орен а -

в л. А.Ахматової - в л. Тростянець а - Хар івсь е шосе - Хар івсь а пл. до вход на ст. м. "Бориспільсь а"

Маршр тне

та сі

3 1700

12. 181 "пл. Шевчен а -

Залізничний во зал

"Центральний"

Автоб си

лас А

12 пл. Шевчен а - в л. Виш ородсь а - в л. Фр нзе - Подільсь ий звіз - в л. Овр ць а - в л. Герцена - в л. Мельни ова -

в л. Артема - Львівсь а пл. в л. Воровсь о о - пл. Перемо и - в л. Старово зальна - в л. Жилянсь а (в зворотном напрям

в л. Са са ансь о о) - в л. Комінтерн - Во зальна пл. - Залізничний во зал "Центральний"

Маршр тне

та сі

5 1700

13. 204 "Мінсь ий масив -

ст. м. "Мінсь а"

Автоб си

лас А

8 Мінсь ий масив - Мінсь е шосе - в л. Кондратю а - просп. Ро оссовсь о о - в л. Полярна - в л. Героїв Дніпра - в л. Зої Гайдай -

в л. Тимошен а ст. м. "Мінсь а"

Маршр тне

та сі

3 1700

14. 217 "ст. м. "Л 'янівсь а" -

просп. Свободи"

Автоб си

лас А

10 ст. м. "Л 'янівсь а" - в л. Мельни ова - в л. Білор сь а - в л. Я іра - в л. Овр ць а (в зворотном напрям : в л. Овр ць а -

в л. Герцена - в л. Мельни ова) - Подільсь ий звіз - в л. Фр нзе - в л. Виш ородсь а - в л. Мостиць а - в л. Ужвій

(в зворотном напрям : просп. Свободи - просп. Правди - в л. Виш ородсь а) - просп. Свободи (до просп. Пори а)

Маршр тне

та сі

5 1700

15. 223 "в л. Т полєва -

залізничний во зал

"Південний"

Автоб си

лас А

16 в л. Т полєва - в л. Блюхера - в л. Стецен а (в зворотном напрям : в л. Стецен а - в л. Т полєва) - Інтернаціональна пл. -

в л. Стецен а - в л. Щ сєва - в л. Телі и - в л. Довжен а - в л. Гетьмана - Чо оловсь ий б льв. - Севастополь а пл. -

Повітрофлотсь ий просп.- в л. Л ашевича - залізничний во зал "Південний"

Маршр тне

та сі

5 1700

16. 404 "в л. Вол о радсь а -

ст. м. "пл. Л. Толсто о"

Автоб си

лас А

12 в л. Вол о радсь а - в л. Солом'янсь а - в л. Пиро овсь о о (в зворотном напрям : в л. Голов а) - Червонозоряний просп. -

Севастопольсь а пл. - Повітрофлотсь ий просп. - просп. Перемо и (в зворотном напрям : просп. Перемо и - в л. Чорновола -

Повітрофлот-сь ий просп.) - пл. Перемо и - б льв. Шевчен а - в л. Червоноармістьь а - пл. Л. Толсто о (в зворотном

напрям : пл. Л. Толосто о - в л. Л. Толсто о - в л. Володимирсь а - б льв. Шевчен а)

Маршр тне

та сі

6 1700

17. 411 "в л. Симирен а -

Палац спорт "

Автоб си

лас А

18 в л. Симирен а - в л. Сім'ї Сосніних - в л. К чера - в л. Картвелішвілі (в зворотном напрям : в л. Картвелішвілі -

б льв. Кольцова - в л. Симирен а) - просп. К рбаса - просп. Комарова - в л. Борща івсь а - в л. Жилянсь а - в л. Р ставелі -

в л. Ро нідинсь а - в л. Еспланадна (в зворотном напрям : в л. Еспланадна - в л. Са са ансь о о - пл. Перемо и -

просп. Перемо и - Повітрофлотсь ий шляхопровід - Повітрофлотсь ий просп. - в л. Борща івсь а) - Палац Спорт

Маршр тне

та сі

5 1700

18. 423 "Рино "Лісовий" -

в л. Б тлерова"

Автоб си

лас А

10 Рино "Лісовий" (від просп. А. Навої) - в л. Миропільсь а - в л. Братиславсь а - пл. Новоросійсь а - в л. Червоно вардійсь а -

просп. Га аріна - пров. Карельсь ий - в л. Червоно вардійсь а (в зворотном напрям : в л. Червоно вардійсь а -

пл. Новоросійсь а) - в л. Азербайджансь а - в л. Гродненсь а - в л. Празь а - в л. Алма-Атинсь а в л. Тра тористів -

в л. Калачівсь а - до в л. Б тлерова, в одини "пі " (7.30-9.00 та 16.00-18.00) по в л. Б тлерова до АТ "Стиль-Модерн"

Маршр тне

та сі

6 1700

19. 429 "в л. Т л зи -

в л. Хрещати "

Автоб си

лас А

18 в л. Т л зи - б льв. Ромена-Ролана - в л. Коласа - в л. Юри - просп. К рбаса - просп. Комарова - б льв. Лепсе -

в л. Василен а - просп. Перемо и (в зворотном напрям : просп. Перемо и - в л. Де тярівсь а - в л. Ла ерна -

в л. Василен а) - пл. Перемо и - б льв. Шевчен а - в л. Леонтовича - в л. Хмельниць о о - в л. Хрещати

(в зворотном напрям : в л. Хрещати - б льв. Шевчен а)

Маршр тне

та сі

6 1700

20. 434 "в л. Бальза а -

ст. м. "Черні івсь а"

Автоб си

лас А

9 в л. Бальза а (від в л. Милославсь ої) - в л. Бальза а - в л. Саб рова - пл. Ан ари - просп. Мая овсь о о - в л. Драйзера -

в л. Братиславсь а - Новоросійсь а пл. - в л. Червоно вардійсь а - просп. Га аріна - б льв. Верховної Ради -

в л. Червоно вардійсь а - ст. м. "Черні івсь а" (в зворотном напрям : в л. Черно вардійсь а - Новоросійсь а пл.)

Маршр тне

та сі

8 1700

21. 452 "ст. м. "Осо ор и" -

садове товариство

"Вишень и"

Автоб си

лас А

5 ст. м. "Осо ор и" - просп. Бажана - Дніпровсь а Набережна (в зворотном напрям просп. Бажана) - просп. Бажана -

в л. Зарічна - в л. Садова - садове товариство "Вишень и"

Маршр тне

та сі

15 1700

22. 474 "ст. м. "Хар івсь а" -

с. Бортничі" (ФАП)

Автоб си

лас А

8 ст. м. "Хар івсь а" - просп. Бажана - Хар івсь а площа - в л. Світла - в л. Леніна - в л. Переяславсь а - в л. Промислова -

в л. Шевчен а - с. Бортничі (фельдшерсь о-а шерсь ий п н т)

Маршр тне

та сі

6 1700
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23. 504 "в л. Милославсь а -

ст. м. "Дарниця"

Автоб си

лас А

12 В л. Милославсь а (від в л. Бальза а) - в л. Рад нсь а - в л. Лавр хіна - в л. Бальза а - в л. Саб рова - просп. Мая овсь о о -

Керченсь а площа - б-р Перова - просп. Визволителів - в л. Б дівельни ів - в л. Кра івсь а (розворот) - в л. Б дівельни ів -

в л. Поп дрен а - ст.метро "Дарниця", в зворот. напрям в л. Поп дрен а - в л. Б дівельни ів - просп. Визволителів -

б-р Перова - Керченсь а площа - просп. Мая овсь о о - в л. Саб рова - в л. Бальза а - в л. Лавр хіна - в л. Рад нсь а -

в л. Милославсь а (до в л. Бальза а)

Маршр тне

та сі

9 1700

24. 506 "Площа Шевчен а -

в л. Північна"

Автоб си

лас А

4 Площа Шевчен а - Мінсь е шосе - в л. Кондратю а (до Діа ностично о центр ) - в л. Ро оссовсь о о - в л. Полярна -

в л. Героїв Дніпра - просп. Героїв Сталін рада - в л. Північна

Маршр тне

та сі

9 1700

25. 526 "ст. м. "Лісова" -

ст. м. "Позня и"

Автоб си

лас А

11 ст. м. "Лісова" - в л. Поп дрен а - просп. Га аріна (в зворотном напрям : просп. Га аріна - в л. Червоно вардійсь а -

Новоросійсь а пл. - Броварсь ий просп. - в л. Поп дрен а) - Ленін радсь а пл. (в зворотном напрям : в л. Сер ієн а -

в л. Сосюри - просп. Га аріна) - Хар івсь е шосе - в л. Приво зальна - в л. Ялтинсь а - в л. Слав ородсь а - в л. Тростянець а

- в л. Ахматової - просп. Гри орен а - просп. Бажана - ст. м. "Позня и"

Маршр тне

та сі

6 1700

26. 528 "в л. Ліс івсь а -

ст. м. "Черні івсь а"

Автоб си

лас А

10 в л. Ліс івсь а - в л. Рад нсь а - в л. Градинсь а - в л. Саб рова - пл. Ан ари - в л. Саб рова - в л. За ревсь о о -

в л. Драйзера - в л. Братиславсь а - Новоросійсь а пл. - в л. Червоно вардійсь а - просп. Га аріна - б льв. Верховної Ради -

в л. Червоно вардійсь а - в л. Червоно вардійсь а - ст. м. "Черні івсь а" (в зворотном напрям : в л. Червоно вардійсь а -

Новоросійсь а пл.)

Маршр тне

та сі

7 1700

27. 530 "просп. Свободи -

в л. Північна"

Автоб си

лас А

10 просп. Свободи (від просп. Ган адзе) - просп. Правди - в л. Іваш евича - в л. Л ова - в л. Тимошен а -

просп. Героїв Сталін рада (до в л. Північної)

Маршр тне

та сі

6 1700

28. 550 "просп. Мая овсь о о

- в л. Народно о

Ополчення"

Автоб си

лас А

12 просп. Мая овсь о о (від в л. Саб рова) - просп. Ват тіна - Мос овсь ий просп. - в л. О.Телі и - в л. О. Довжен а -

в л. Гетьмана - Чо олівсь ий б льв. - в л. Соціалістична - в л. Донець а - Повітрофлотсь ий просп. - в л. Смілянсь а -

в л. Народно о Ополчення

Маршр тне

та сі

7 1700

29. 555 "Д В Р З -

в л. Кибальчича"

Автоб си

лас А

11 ДВРЗ - в л. Алма-Атинсь а - в л. Празь а -в л. Сер ієн а - в л. Сосюри - просп. Га аріна - б льв. Верховної Ради -

в л. Червоно вардійсь а (в зворотном напрям : в л. Червоно вардійсь а - просп. Га аріна) - Новоросійсь а пл. -

в л. Братиславсь а - в л. Шолом-Алейхема - в л. Миропільсь а (в зворотном напрям : в л. Миропільсь а - пл. Новоросійсь а)

- в л. К рнатовсь о о - в л. Кибальчича (до просп. Ват тіна)

Маршр тне

та сі

6 1700

30. 562 "ст. м. "Осо ор и" -

ст. м. "Лівобережна"

Автоб си

лас А

5 ст. м. "Осо ор и" - просп. Бажана - Дніпровсь а Набережна - в л. Княжий затон - в л. Урлівсь а - в л. Тальнівсь а -

в л. Тепловозна - Хар івсь е шосе - Ленін радсь а пл. - просп. Возз'єднання - в л. Рас ової - ст. м. "Лівобережна"

Маршр тне

та сі

15 1700 рн

31. 584 "в л. Смолича -

в л. В. Житомирсь а"

Автоб си

лас А

21 в л. Смолича - в л. Я бовсь о о - в л. Касіяна - просп. Гл ш ова - просп. 40-річчя Жовтня - Голосіївсь а пл. - просп. 40-річчя

Жовтня - Мос овсь а пл. - б льв. Др жби Народів - пл. Либідсь а - в л. Червоноармійсь а (в зворотном напрям :

в л. Червоноармійсь а - в л. Са са ансь о о - в л. Горь о о - пл. Либідсь а) - пл. Л. Толсто о - в л. Л. Толсто о -

в л. Володимирсь а до в л. Вели а Житомирсь а - в л. Володимирсь а

Маршр тне

та сі

3 1700

32. 586 "ст. м. "Л 'янівсь а" -

площа Шевчен а

Автоб си

лас А

10 ст. м. "Л 'янівсь а" - в л. Білор сь а - в л. Я іра - в л. Герцена - в л. Овр ць а - Подільсь ий звіз - в л. Фр нзе -

в л. Виш ородсь а - площа Шевчен а

Маршр тне

та сі

4 1700

Òðàíñïîðòí³ çàñîáè, ÿê³ ïðåòåíäåíò ïðîïîíóº çàëó÷èòè äî ïåðåâåçåíü â ì. Êèºâ³, ïîâèíí³ ìàòè íå ìåíøå 21 ì³ñöÿ äëÿ ñèä³ííÿ, ê³ëüê³ñòü äâåðåé âõîäó — âèõîäó íå ìåíøå
äâîõ ³ îáëàäíàí³ ïðèñòðîÿìè ¿õ àâòîìàòè÷íîãî â³äêðèòòÿ, ç åêîëîã³÷íèìè íîðìàìè äâèãóí³â, ÿê³ âñòàíîâëåí³ íà àâòîáóñàõ, íå íèæ÷å “ªâðî — 2”, â³äïîâ³äàòè âèìîãàì áåçïåêè,
îõîðîíè ïðàö³, äåðæàâíèì ñòàíäàðòàì, ìàòè â³äïîâ³äíèé ñåðòèô³êàò, áóòè çàðåºñòðîâàíèìè â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, ïåðåáóâàòè â íàëåæíîìó òåõí³÷íîìó òà ñàí³-
òàðíîìó ñòàí³ òà ìàòè â³ê íå á³ëüøå ñåìè ðîê³â, â³äïîâ³äíî äî ï. 4 Óìîâ îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â íà ì³ñüêèõ àâòîáóñíèõ ìàðøðóòàõ çà-
ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ó ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15.03.2007 ð. ¹ 260/921.

Äëÿ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî îá’ºêò³â êîíêóðñó, îòðèìàííÿ áëàíê³â äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³, ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðîõàííÿ çâåðòàòèñü äî Êîìóíàëü-
íî¿ ñëóæáè ïåðåâåçåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ÊÌÄÀ) çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 31 (4 ïîâåðõ) ç 8 ãîä. 30 õâ. äî 17 ãîä. 30 õâ. Áëàíêè äîêóìåíò³â
ìîæíà îòðèìàòè äî 10.07.09 ð. Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 483-02-97, 489-46-99.

Ñðîê ïðèéíÿòòÿ äîêóìåíò³â â³ä ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ — 27 äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ äàíî¿ îá’ÿâè (îñòàíí³é äåíü ïðèéîìó äîêóìåíò³â 13.07.2009 ð.). Îð³ºíòîâí³ äàòà, ì³ñöå
³ ÷àñ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó — 23.07.09 ð. îá 11 ãîä. 00 õâ., ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 31 — ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ðîáî÷îãî îðãàíó êîíêóðñíîãî êîì³òåòó — Êîìóíàëüíî¿ ñëóæáè ïåðåâå-
çåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ÊÌÄÀ).
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Ë³òàþ÷èé ì³ñòåð Ôðåäð³êñåí
Ç 18 ÷åðâíÿ â ïðîêàò³ íîâèé ìóëüòô³ëüì ñòóä³¿ Pixar “Âïåðåä ³ âãîðó”
Þë³ÿ ÊÓÏÐ²ÍÀ
ÒÎÏ 10, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Я що досі ще є люди, отрі вва-
жають, що м льтфільми — це
тіль и для дітей, це означає, що,
вони не бачили жодної роботи
анімаційної ст дії Pixar. Змінити
свою д м вони змож ть, поди-
вившись пі сарівсь ий м льти
"Вперед і в ор " про е сцентрич-
но о літньо о мандрівни а і йо о
літаючий б дино .

Ãåðîé ìóëüòô³ëüìó Êàðë Ôðåäð³êñåí ç
äèòèíñòâà ìð³ÿâ ïðî Ï³âäåííó Àìåðèêó —
ç òèõ ñàìèõ ï³ð, ÿê ïîáà÷èâ ô³ëüì ïðî ñë³-
äîïèòà ³ äîñë³äíèêà ×àðëüçå Ìþíòöå. Ïî-
ò³ì â³í çóñòð³â ä³â÷èíêó Åëë³, ÿêà ìð³ÿëà
ïðî òå ñàìå, ³ âîíè ñïî÷àòêó äðóæèëè, ïî-
ò³ì âèðîñëè ³ îäðóæèëèñÿ, ÷åðåç äåÿêèé
÷àñ âèð³øèëè çàâåñòè ä³òåé, àëå ÿêîñü íå
ñêëàëîñÿ. Òîä³ Êàðë ³ Åëë³ ïåðåôàðáóâàëè
äèòÿ÷ó ³ ìèðíî ïî÷àëè ñòàð³òè ðàçîì, ÷àñ
â³ä ÷àñó çãàäóþ÷è ïðî ñâîþ ï³âäåííîàìå-
ðèêàíñüêó ìð³þ. À êîëè Êàðë íàðåøò³ êó-
ïèâ êâèòêè, Åëë³ çàõâîð³ëà ³ ïîìåðëà.

Áàãàòüîì ðåæèñåðàì ÷àñòî íå âèñòà÷àº ³
äâîõ ç ïîëîâèíîþ åêðàííèõ ãîäèí, ùîá âè-
ðàçíî ³ ïåðåêîíëèâî ðîçïîâ³ñòè ñõîæó ³ñ-
òîð³þ. Ïîñòàíîâíèêè “Âïåðåä ³ âãîðó” Ï³ò
Äîêòåð ³ Áîá Ïåòåðñîí ³ç ëåãê³ñòþ ïåðåòâî-
ðèëè ¿¿ â çàâ’ÿçêó äî îñíîâíî¿ ä³¿. Ïðèáëèç-
íî íà äåñÿò³é õâèëèí³ ìóëüòô³ëüìó ì³ñòåð
Ôðåäð³êñåí ó â³äïîâ³äü íà ñïðîáè á³çíåñ-

ìåíà â ÷îðíîìó êîñòþì³ âèêóïèòè éîãî ä³-
ëÿíêó ³ çíåñòè ñòàðèé áóäèíîê çàÿâëÿº:
“Ïåðåäàé áîñîâ³, ùî â³í îòðèìàº ì³é áó-
äèíîê.— Êîëè? — Êîëè ÿ çäîõíó!”. Ïîò³ì
ïðèâ’ÿçóº äî äèìîõîäó òèñÿ÷³ ïîâ³òðÿíèõ
êóëüîê ³ ëåòèòü â³ä ñàí³òàð³â, ÿê³ ïðè¿õàëè
çàáðàòè éîãî â áóäèíîê äëÿ ë³òí³õ ëþäåé.

Ëåòèòü ì³ñòåð Ôðåäð³êñåí, ïðèðîäíî, äî
Ï³âäåííî¿ Àìåðèêè, äî ×àð³âíîãî âîäîñïà-

äó. ² ïðîáëåìà ó íüîãî òåïåð ò³ëüêè îäíà: íå
â ì³ðó àêòèâíèé âîñüìèð³÷íèé áîéñêàóò Ðàñ-
ñåë, ÿêèé òàê ñèëüíî ïðàãíóâ äîïîìîãòè ÷î-
ëîâ³êó, ùî âèïàäêîâî ïîëåò³â ðàçîì ³ç íèì.

Íà ³íøîìó ìóëüòèêó ñòóä³¿ Pixar îñîáëè-
âî âðàçëèâ³ ï’ÿòè-øåñòèð³÷í³ ãëÿäà÷³ êðè-
÷àëè: “Íå ïëèâè òóäè, Íåìî! Íå ïëèâè!”
À êîëè Íåìî âñå-òàêè ïëèâ ó òåìíó áå-
çîäíþ, ä³òè ïëàêàëè. Íà “Âïåðåä ³ âãîðó”

ä³òåé äî òðèíàäöÿòè ðîê³â âçàãàë³ áðàòè íå
âàðòî: ó äåÿêèõ îñîáëèâî íàïðóæåíèõ ìî-
ìåíòàõ ³ äîðîñëèì ìîæå ñòàòè íå ïî ñîá³.
Åêøí âèéøîâ íå ìåíø íàñè÷åíèé, í³æ
“²íä³àíà Äæîíñ”. ×àñîì â³í, ïðàâäà, ðîç-
áàâëåíèé ô³ëîñîôñüêèìè ðîçäóìàìè ïðî
íåìîæëèâ³ñòü ñï³éìàòè ïòàõà ùàñòÿ, à ³íî-
ä³ ñêî÷óºòüñÿ äî â³äâåðòîãî àáñóðäó. Àëå öå
éîãî íå ïñóº

²ñòîð³ÿ îäí³º¿ ð³êè
Ï³òåð Àêðîéä. Òåìçà. Ñâÿùåííà ð³êà. Ì.: Âèä-âî Îëüãè Ìîðîçîâî¿, 2009

²ííà ÁÓËÊ²ÍÀ
ÒÎÏ 10, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ïîïåðåäíÿ ³ á³ëüø í³æ â³äîìà
êíèæêà Ï³òåðà Àêðîéäà íàçèâà-
ëàñÿ “Ëîíäîí. Áèîãðàôèÿ”. Àê-
ðîéä — ìàéñòåð á³îãðàô³é, ³ ÿê-
ùî âè ÷åêàºòå â³ä êíèæîê ðîìà-
í³÷íî¿ ä³¿ òà ô³êøåí ó áóêâàëü-
íîìó ñåíñ³, òî Àêðîéä íå âàø
ïèñüìåííèê. Óò³ì, á³îãðàô³¿ â
îñòàíí³ ðîêè ÷èòàþòü, ³, ùî
âàæëèâî, ¿õ ïðîäàþòü íå ã³ðøå
(ÿêùî íå ë³ïøå), í³æ çâè÷íó
ô³êøåí (³íàêøèìè ñëîâàìè òå,
ùî ìè çâèêëè íàçèâàòè áåëåò-
ðèñòèêîþ). Ñõîæå, ÷èòà÷ â³äíè-
í³ ïîòðåáóº äîñòîâ³ðíîñò³: â òî-
ìó æ òàêè ðîìàí³÷íîìó ä³éñòâ³
÷è ëàâ-ñòîð³, àëå íå ç âèãàäàíè-
ìè ïåðñîíàæàìè, à ñàìå ç ðå-
àëüíèìè. Á³îãðàô³ÿ ç ñóõî¿ äîêó-
ìåíòàëüíî¿ íîí-ô³êøåí ïåðå-
òâîðþºòüñÿ íà äåÿêèé ïîï-
æàíð, ó ãëÿíöåâó “³ñòîð³þ â äå-
òàëÿõ”, ³ ÿêùî âè ÷åêàºòå â³ä
á³îãðàô³é ÷îãîñü â òàêîìó äóñ³,
Àêðîéä çíîâó æ òàêè íå âàø
ïèñüìåííèê. Àêðîéä íå âèòÿãóº
ç³ ñâî¿õ á³îãðàô³é ñþæåòè, íàâ-
ïàêè, â³í çàáèâàº ñòîð³íêè âåëè-
÷åçíîþ ê³ëüê³ñòþ ð³çíîìàí³òíèõ
ñâ³ä÷åíü, ³ñòîðè÷íèõ, åêîíîì³÷-
íèõ, ãåîãðàô³÷íèõ, ë³òåðàòóðíèõ,
áîòàí³÷íèõ ³ Áîã çíàº ÿêèõ ùå.
Öå íàãàäóº êðàºçíàâ÷èé ìóçåé ³
ëàâêó ëàõì³òíèêà. Íåçë³÷åííà
ê³ëüê³ñòü öèòàò, ð³äê³ñí³ ìàïè,
28 òèï³â îäíèõ ëèøå ð³÷êîâèõ
êîðàáëèê³â! Àêðîéä íå º ³ºðàð-
õ³÷íèì, â³í íå âèáóäîâóº óñå öå
çà âàæëèâ³ñòþ: ³ñòîð³ÿ ³ ì³ôè,
êóðéîçè é àíåêäîòè, ãåðî¿ ë³òå-
ðàòóðí³, ãåðî¿ ñàêðàëüí³ é óìîâ-
íà “ìàëåíüêà ëþäèíà”. Ïåðñî-

íàæ ïîïóëÿðíî¿ íèí³
“³ñòîð³¿ ïðîöå-
ñ³â” —

ä î -
êåð, ðè-

áàëêà, â³òðèëüíèõ
ñïðàâ ìàéñòåð, ìîíàõ,

ïîåò, êîíòðàáàíäèñò, ã³äðîãðàô,
êóðåöü îï³óìó... ¯õ ñîòí³, âîíè
íàñåëÿþòü öþ êíèæêó ÿê ï³ñ-
òðÿâå ñòàðå ì³ñòî. Âè çàáëóêàºòå,
ñòîìèòåñÿ, àëå ÿêùî ëþáèòå

ìàíäðó-
â à ò è
“ ñ à ê -
ðàëüíè-
ìè ì³ñ-
öÿìè” ³
“ ñ â ÿ -
ùåííèì
ê à ì ³ í -
íÿì” ³ç
âàãîìèìè
ïóò³âíè-
êàìè, ÿê-
ùî âì³ºòå
íå íóäüãó-
âàòè â ìó-
çåÿõ ³ âàñ
íå ëÿêàþòü
óñ³ ö³ ÷îðí³
îä ÷àñó
ñêðèí³ ³
ñòàðå ãàí-
÷³ð’ÿ,— òîä³
òàê, Àê-
ðîéä — âàø
ï è ñ ü ì å í -
íèê, à “á³î-
ãðàô³ÿ Òåì-
çè” íà
ÿêèéñü ÷àñ
ðîçâàæèòü ³
ïîãëèíå âà-
øó óâàãó.
Ïàì’ÿòàºòü-

ñÿ, 900-ñòîð³íêîâà
“á³îãðàô³ÿ Ëîíäîíà” òðè

ðîêè òîìó ñòàëà “³íòåëåêòóàëü-
íèì áåñòñåëåðîì”, 20 òèñÿ÷
ïðèì³ðíèê³â (³ç äîäàòêîâèì íà-
êëàäîì) ðîç³éøëèñÿ, ÿê ãàðÿ÷³
ïèð³æêè. Íîâà êíèæêà — öå
òåñò: àâòîð òà âèäàâö³ íàìàãàþ-
òüñÿ ïîâòîðèòè óñï³õ, ³ ÷èòà÷ ïî-
âèíåí êëþíóòè: çíîâó Àêðîéä,
çíîâó Ëîíäîí, íó íå çîâñ³ì ì³ñ-
òî, ì³ñüêà ð³÷êà, îäíàê ïðèéîì

òîé ñàìèé. ² íåõàé êðèòèê ìîñ-
êîâñüêî¿ “Àô³ø³” ñâàðèòüñÿ íà
÷îìó ñâ³ò ñòî¿òü ³ îáçèâàº “Òåì-
çó” “áåçñîâ³ñíî ñêó÷íîþ, ïðå-
òåíç³éíîþ é ãîëîñë³âíîþ êíèæ-
êîþ”. Äëÿ êðèòèêà ìîñêîâñüêî¿
“Àô³ø³” öå òàêîæ òåñò: äîñ³ â³í
çàðîáëÿâ íà õë³á òèì, ùî “çá³ëü-
øóâàâ ïðîäàæ”, öüîãî ðàçó ó
íüîãî, ñõîæå, ïðîòèëåæíà ìåòà.
Öåé áåçãëóçäî ðîçäóòèé äîâ³ä-
íèê íå âàðòèé âàøèõ 20 äîëàð³â,
ñòâåðäæóº â³í.

À ùî, êîëè âàðòèé?
Òàì, äå Àêðîéä ì³ñòèô³êóº,

ïðèêèäàºòüñÿ òàºìíè÷èì ³ ãëè-
áîêîäóìíèì, ãð³øèòü áàíàëü-

íîñòÿìè ³ ðîçì³ðêîâóº ïðî “ìëå-
êî ïðèðîäè”, â³í ³ íàñïðàâä³
íóäíèé. Õî÷ ³ íà òàêå º ëþáè-
òåë³. Àëå êîëè Àêðîéä äîõîäèòü
“äî ïóçèð³â çåìë³, ïðî ÿê³ â³í íå
ìîæå ãîâîðèòè áåç õâèëþâàí-
íÿ”, ³íàêøèìè ñëîâàìè, êîëè
Àêðîéä çãàäóº ïðî Ä³êêåíñà,
Ëüþ¿ñà Êåððîëëà ³ Êåííåòà Ãðå-
ìà, â³í ñòàº íåï³äðîáíî çâîðóø-
ëèâèì ³ íàãàäóº îäíîãî ç³ ñâî¿õ
ïåðñîíàæ³â: “Öå ì³é ñâ³ò, ³ ÿ í³-
÷îãî ³íøîãî äëÿ ñåáå íå áàæàþ.
×îãî âîíà (ð³êà) íå ìîæå äàòè,
òîãî ³ áàæàòè íåìàº æîäíîãî
ñåíñó, ÷îãî âîíà íå çíàº, òîãî é
çíàòè íå âàðòî”

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
О олош є он рс на заміщення ва антної посади начальни а відділ
оординації роботи прое тних і б дівельних ор анізацій апарат
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації)

Основні обов’яз и:

- оордин є робот прое тних і б дівельних ор анізацій та замовни ів з питань
омпле сної заб дови міста і йо о районів, ре онстр ції о ремих об’є тів, реставрації
та відновлення пам’ято історії і льт ри, інженерної під отов и нових територій під
б дівництво об’є тів;

- ор анізов є і проводить наради з питань б дівництва, ре онстр ції та реставрації
важливих і с ладних об’є тів, веде під отов прото олів і онтролює ви онання їх
рішень;

- онтролює хід б дівництва о ремих особливо важливих об’є тів;
- от є пропозиції та розробляє заходи щодо впровадження нової техні и, нових

техноло ічних рішень і техноло ій б дівництво.

Основні валіфі аційні вимо и при прийнятті андидатів на робот :
- вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним

рівнем ма істра, спеціаліста;
- стаж роботи за фахом державній сл жбі на ерівних посадах не менше З ро ів або

стаж роботи за фахом на ерівних посадах в інших сферах е ономі и не менше
4 ро ів, або стаж роботи на посаді оловно о спеціаліста не менше 7 ро ів;

- післядипломна освіта сфері правління: ма істр державно о правління;
- вільне орист вання ПК;
- аналітичні здібності, висо а працездатність та відданість роботі;
- ом ні абельність, чесність та порядність.

Конта тний телефон 254-16-91.

До менти на часть он рсі подаються до правління адрової роботи і на ород
апарат ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) протя ом
30 днів з дня п блі ації о олошення в азеті, за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати ,
36, аб. 1109-а.

Я що ви бажаєте взяти часть он рсі на заміщення ва антних посад, можна
надіслати інформацію з власними даними за встановленою формою, розміщеною на
офіційном веб-порталі Київсь ої місь ої влади www.kmv.gov.ua на еле тронн адрес
kuts@kma.gov.ua, позначивши темі листа своє прізвище.
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Â³äïî÷èâàòè 
í³êîëè
Ôóòáîëüíèé ñåçîí 
äëÿ êè¿âñüêèõ êëóá³â 
ðîçïî÷íåòüñÿ ó ëèïí³
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Менше місяця залишило-
ся до старт ново о сезо-
н в раїнсь ом ф тбо-
лі. За традицією сперш
б де визначено володаря
С пер б а. В поєдин ,
я ий відб деться 11 лип-
ня на с мсь ом стадіоні
"Ювілейний", зійд ться
чемпіон раїни иївсь е
"Динамо" та володар на-
ціонально о б а полтав-
сь а "Ворс ла". А сьо о-
дні, 17 червня, столич-
ном Б дин ф тбол
відб деться жереб вання
алендаря чемпіонат в
Прем'єр-лізі, перший т р
в я ій призначено на 18
липня.

Òðåíåðè ³ ôóòáîë³ñòè äâîõ ñòî-
ëè÷íèõ ïðåäñòàâíèê³â ó Ïðåì’ºð-
ë³ç³ — “Äèíàìî” òà “Àðñåíàëó” —
ïåðåáóâàþòü ó â³äïóñòêàõ. Áàãàòî
õòî ç íèõ äëÿ â³äïî÷èíêó îáðàâ òåï-
ë³ êðà¿, àëå º é âèíÿòêè. ßê ïîâ³-
äîìëÿº îô³ö³éíèé ³íòåðíåò-ïîðòàë
êè¿âñüêîãî “Äèíàìî”, Òàðàñ Ìè-
õàëèê â³äíîâëþºòüñÿ ï³ñëÿ îïåðàö³¿
íà íîç³ â ð³äí³é Âîëèí³, íåäàëåêî
â³ä Øàöüêèõ îçåð. Àíäð³é Íåñìà÷-
íèé, ó ÿêîãî ïîøêîäæåíî ïëå÷å, ³

Â³òàë³é Ìàíäçþê â³äïðàâèëèñÿ äî
Êðèìó äî áàòüê³â, â ñåëî Â³ë³íî.
Ïîâàæíà ïðè÷èíà ïðîâåñòè òðè-
òèæíåâó â³äïóñòêó â ïåðåäì³ñò³ Êè-
ºâà ó Øîâêîâñüêîãî. Îëåêñàíäð —
çðàçêîâèé ñ³ì’ÿíèí, óñ³ äí³ ïðîâî-
äèòü ðàçîì ³ç äðóæèíîþ ³ òðèì³ñÿ÷-
íîþ äîíå÷êîþ Îëåêñàíäðîþ.

Ñåðã³é Êðàâ÷åíêî, ñòàâøè ÷åì-
ï³îíîì Óêðà¿íè ³ ïîðàä³âøè ïåðå-
ìîç³ “Âîðñêëè” â Êóáêó Óêðà¿íè,
ðàçîì ³ç äðóæèíîþ ïðîâîäèòü â³ä-
ïóñòêó â Ãðåö³¿. Ó ïëàíàõ ìîëîäî¿
ïàðè àêòèâíà ðîçâàæàëüíà òà åêñ-
êóðñ³éíà ïðîãðàìà. Ùå äàë³ ïîïðÿ-
ìóâàâ Àðòåì Êðàâåöü ðàçîì ³ç êî-
õàíîþ — íà Ñåéøåëüñüê³ îñòðîâè.

Íå äóæå âäàëèì áóâ òðàâåíü äëÿ
Ì³ëîøà Í³íêîâè÷à. Íà ô³í³ø³ ñå-
çîíó ñåðá ïåðåõâîð³â çàïàëåííÿì
ëåãåí³â, ÷åðåç ùî ïðîïóñòèâ ê³ëü-
êà ìàò÷³â çà “Äèíàìî”, à òàêîæ íå
çì³ã äîïîìîãòè íàö³îíàëüí³é çá³ð-
í³é. Íèí³ Ì³ëîø â³äïî÷èâàº â ð³ä-
íîìó Áºëãðàä³.

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñåçîíó îïåðà-
ö³þ íà êîë³ííîìó ñóãëîá³ ïåðåí³ñ
Ãîðàí Ñàáë³÷. Çà ñëîâàìè çàõèñíè-
êà, äî ñëîâà, âäàë³ âñòóïè ÿêîãî ó
âåñíÿí³é ÷àñòèí³ ñåçîíó çâåðíóëè
óâàãó òðåíåðà çá³ðíî¿ Á³ë³÷à, â³ä-
íîâëåííÿ ïðîõîäèòü çà ïëàíîì ³ ç
1 ëèïíÿ â³í çìîæå ïðèñòóïèòè äî
ïîâíîö³ííèõ òðåíóâàíü. Ó æèâî-
ïèñíîìó Äóáðîâíèêó, ÿêèé íàçè-
âàþòü “ïåðëèíîþ Àäð³àòèêè”, ï³ñ-
ëÿ ñêëàäíîãî ñåçîíó â³äíîâëþº ñè-
ëè Îãíåí Âóêîºâ³÷.

Ó ôðàíöóçüê³é Í³öö³ ïðîäîâæóº
ïðîõîäèòè êóðñ â³äíîâëåííÿ Ïàïå

Ä³àêàòå. Ñåíåãàëåöü ìàº íàì³ð ïî-
¿õàòè ðàçîì ç “Äèíàìî” íà çá³ð äî
Àâñòð³¿, à áëèæ÷å äî ñåðïíÿ ïðè-
ñòóïèòè äî ïîâíîö³ííèõ òðåíó-
âàíü. Êîðîòêèì âèÿâèòüñÿ â³äïî-
÷èíîê ó Áàäðà Åëü-Êàääóð³. Íàðà-
ç³ ìàðîêêàíåöü ðàçîì ³ç çá³ðíîþ
ãîòóºòüñÿ äî ïîºäèíêó ç Òîãî (20
÷åðâíÿ), à ïîò³ì ìàº íàì³ð ç ñ³ì’ºþ
íà òèæäåíü ç’¿çäèòè äî ²ñïàí³¿.

Ç â³äïóñòêè ãðàâö³ “Äèíàìî” âè-
õîäèòèìóòü ó òðè åòàïè. Ñïåðøó â
Êèºâ³ 21-ãî ÷åðâíÿ çáåðóòüñÿ ôóò-
áîë³ñòè, ùî íå ãðàëè çà íàö³îíàëü-
í³ çá³ðí³. ×åðåç òðè äí³, íàïåðåäî-
äí³ âè¿çäó íà äâîòèæíåâèé òðåíó-
âàëüíèé çá³ð äî Àâñòð³¿, äî êîìàí-
äè ïðèºäíàþòüñÿ “çá³ðêè” ç ºâðî-
ïåéñüêèõ êðà¿í. Ï³çí³øå çà âñ³õ
ïðèñòóïëÿòü äî òðåíóâàíü (1 ëèï-
íÿ) àôðèêàíö³ Åëü- Êàääóð³, Þñ-
ñóô ³ Áàíãóðà, ÿê³ ïðîâåäóòü ùå ïî
îäíîìó ïîºäèíêó çà ñâî¿ íàö³î-
íàëüí³ çá³ðí³.

×åòâåðòèé ð³ê ïîñï³ëü ì³ñöåì
ïðîâåäåííÿ ë³òíüîãî çáîðó “Äèíà-

ìî” îáðàíî ðîçòàøîâàíèé ó ï³âãî-
äèíí³é ¿çä³ â³ä àâñòð³éñüêîãî ì³ñ-
òà ²íñáðóê ãîòåëü “²íòåðàëüïåí”.
Íàâ³òü ó íàéñïåêîòí³øèé ì³ñÿöü
ë³òà òóò ïîì³ðíà òåìïåðàòóðà, à â³ä
â³òðó ì³ñöåâ³ñòü çàõèùåíà ù³ëüíè-
ìè àëüï³éñüêèìè ãîðàìè.

Â³äîìî, ùî íà çáîð³ “Äèíàìî”
ïðîâåäå òðè êîíòðîëüíèõ ìàò÷³. 1-
ãî ëèïíÿ ñóïåðíèêîì íàøèõ õëîï-
ö³â áóäå îäèí ³ç êëóá³â äðóãîãî äè-
â³ç³îíó Àâñòð³¿. 4-ãî ëèïíÿ “Äèíà-
ìî” çóñòð³íåòüñÿ ç ìîñêîâñüêèì
“Ëîêîìîòèâîì”, à 7-ãî (â äåíü â³ä-
’¿çäó) ç ãðåöüêîþ “Ëàðèñîþ”.

Ñòàëè â³äîì³ ïëàíè íà ì³æñåçîí-
íÿ êè¿âñüêîãî “Àðñåíàëó”. “Êàíî-
í³ðè” çáåðóòüñÿ 21 ÷åðâíÿ íà îë³ì-
ï³éñüê³é áàç³ “Ñâÿòîøèí”, äå ³ ãî-
òóâàòèìóòüñÿ äî ñòàðòó â ÷åìï³î-
íàò³ Óêðà¿íè. Çàïëàíîâàíî ïðîâå-
äåííÿ ê³ëüêîõ êîíòðîëüíèõ ïî-
ºäèíê³â, ç ñóïåðíèêàìè íà ÿê³ ïî-
êè ùå éäóòü ïåðåìîâèíè. Ùî ñòî-
ñóºòüñÿ çì³í ó ñêëàä³ “Àðñåíàëó”,
òî âîíè çíà÷íèìè íå áóäóòü. Âæå

³ñíóº ïîïåðåäíÿ äîìîâëåí³ñòü ïðî
ïðîäîâæåííÿ îðåíäè ç ãðóïîþ
ãðàâö³â äí³ïðîïåòðîâñüêîãî “Äí³ï-
ðà”, êð³ì ðóìóíñüêîãî íàïàäíèêà
Ìàçèëó, ÿêèé çðîáèòü óñå äëÿ òî-
ãî, ùîá íàðåøò³ ïðîáèòèñü äî îñ-
íîâíîãî ñêëàäó äí³ïðÿí.

ßêùî “Àðñåíàë” ñâ³é ïåðøèé
îô³ö³éíèé ïîºäèíîê ïðîâåäå ó
ñòàðòîâîìó òóð³ ÷åìï³îíàòó 18 ëèï-
íÿ, òî “Äèíàìî” ìàº çà òèæäåíü
äî ö³º¿ äàòè ç³ãðàòè çóñòð³÷ Ñóïåð-
êóáêà Óêðà¿íè ïðîòè ïîëòàâñüêî¿
“Âîðñêëè”. Çóñòð³÷ çàïëàíîâàíî íà
ñóìñüêîìó ñòàä³îí³ “Þâ³ëåéíèé”,
ÿêèé âì³ùóº 25 òèñÿ÷ 830 ãëÿäà-
÷³â. Ó÷îðà ñïåö³àëüíà êîì³ñ³ÿ, äî
ÿêî¿ ââ³éøëè ôàõ³âö³ Ôåäåðàö³¿
ôóòáîëó Óêðà¿íè, Ïðåì’ºð-ë³ãè, à
òàêîæ ïðåäñòàâíèêè êè¿âñüêîãî
“Äèíàìî” ³ ïîëòàâñüêî¿ “Âîð-
ñêëè”, ïåðåâ³ðèëà ñòàí ãàçîíó íà
ñòàä³îí³, ï³ñëÿ ÷îãî ³ áóëî óõâàëå-
íî îñòàòî÷íå ð³øåííÿ — àðåíà ãî-
òîâà äî ïðîâåäåííÿ ïîºäèíêó âè-
ñîêîãî ð³âíÿ

Ф тбольний стадіон "Ювілейний" С мах от ється до проведення поєдин С пер б а між иївсь им "Динамо"
і полтавсь ою "Ворс лою"

Íîâèé ãîëîâíèé òðåíåð êè¿âñüêîãî “Äèíàìî”
Âàëåð³é Ãàççàºâ, êîëè ïðèéíÿâ êîìàíäó, îäðàçó
ñêàçàâ, ùî íå ðîáèòèìå êàäðîâî¿ ðåâîëþö³¿ â
êîìàíä³, óêîìïëåêòîâàí³é äîâîë³ íåïîãàíî. Âàëå-
ð³é Ãàççàºâ çàÿâèâ: “ß áðàòèìó àêòèâíó ó÷àñòü ó
òðàíñôåðí³é ïîë³òèö³ êëóáó, áåç ìîãî â³äîìà æî-
äåí ãðàâåöü ó êîìàíä³ íå ç’ÿâèòüñÿ”. Ïåðøèì ñòàâ
ïðàâèé çàõèñíèê ôðàíöóçüêîãî “Îñåðà” äâàäöÿòè-
ð³÷íèé Ìàðê Ôàøàí, ç ÿêèì ï³äïèñàíî êîíòðàêò
íà ï’ÿòü ðîê³â. Îñòàíí³õ òðè ñåçîíè öåé ôóòáîë³ñò
âèñòóïàâ çà ìîëîä³æíó êîìàíäó “Îñåðà”, âèõîâàí-
öåì ÿêî¿ ³ º. Ôàøàí òàêîæ çàõèùàâ êîëüîðè þíàöü-
êî¿ çá³ðíî¿ Ôðàíö³¿ (U-19), ç ÿêîþ ïðîâ³â 5 ìàò-
÷³â. Êð³ì òîãî, õîäÿòü ÷óòêè ïðî çàö³êàâëåí³ñòü ó
“Äèíàìî” ùå äâîìà ãðàâöÿìè, ÿê³ ìàþòü ôðàí-
öóçüêèé ïàñïîðò, çîêðåìà çàõèñíèêîì “Ïîðòñìó-
òà” Íîå Ïàìàðî ³ íàïàäíèêîì ÏÑÆ Ã³éîìà Îàðî,
à òàêîæ õàâáåêîì ìîñêîâñüêîãî ÖÑÊÀ Àëàíîì Äçà-
ãîºâèì òà ôóòáîë³ñòàìè çàïîð³çüêîãî “Ìåòàëóðãà”
Äìèòðîì Íåâìèâàêîþ ³ Òàðàñîì Ñòåïàíåíêîì.

Ùîäî âòðàò ó ñêëàä³ “Äèíàìî”, òî ñòàëî â³äî-
ìî, ùî ìîñêîâñüêèé “Ëîêîìîòèâ” âåäå ïåðåãî-
âîðè ïðî ïåðåõ³ä ó êîìàíäó ï³âçàõèñíèêà Îëåê-
ñàíäðà Àë³ºâà. “Çàë³çíè÷íèêè” äî íüîãî âæå äàâ-
íî âèÿâëÿëè ³íòåðåñ, àëå òîä³ ïåðåãîâîðè áóëè íà
ïî÷àòêîâ³é ñòàä³¿. Â Àâñòð³¿, äå êîìàíäà Þð³ÿ
Ñüîì³íà ïðîâîäèòèìå çá³ð, áîñè ÷åðâîíî-çåëåíèõ
çìîæóòü ïîäèâèòèñÿ íà ôóòáîë³ñò³â, ÿê³ ¿õ ö³êàâ-
ëÿòü, çîêðåìà ³ íà Îëåêñàíäðà Àë³ºâà. Ôóòáîëü-
í³ ìàðêåòîëîãè îö³íþþòü õàâáåêà êèÿí íå ìåíø
í³æ ó 7 ì³ëüéîí³â äîëàð³â.

Ùî ñòîñóºòüñÿ “Øàõòàðÿ”, òî ï³ñëÿ ìåäè÷íî-
ãî îáñòåæåííÿ ç³ðâàâñÿ ïåðåõ³ä äî êîìàíäè áðà-
çèëüñüêîãî íàïàäíèêà Æàæà, ó ÿêîãî âèÿâèëè
ïðîáëåìè ç òðàâìîâàíèì êîë³íîì. Ïåðåäáà÷àëî-
ñÿ, ùî õàðê³âñüêèé “Ìåòàë³ñò” îáì³íÿº Æàæà íà
ôîðâàðäà ªâãåíà Ñåëåçíüîâà, àëå òåïåð öåé òðàíñ-
ôåð ï³ä âåëèêèì ïèòàííÿì.

Ç’ÿâèëèñü ÷óòêè ïðî çàö³êàâëåí³ñòü ïåðåìîæ-
öÿ Ë³ãè ÷åìï³îí³â ³ñïàíñüêî¿ “Áàðñåëîíè” çà-
õèñíèêàìè “Øàõòàðÿ” Äàð³î Ñðíîþ òà Äìèò-
ðîì ×èãðèíñüêèì. Éîãî ïðèäáàííÿ ïîâèííå áó-
äå êîìïåíñóâàòè â³ðîã³äíèé ïåðåõ³ä ç “Áàðñå-
ëîíè” öåíòðàëüíîãî áåêà Ìàðò³íà Êàñåðåñà, à
Ñðíà çðîáèòü ïðàâèé ôëàíã êàòàëîíö³â ùå ãð³ç-
í³øîþ çáðîºþ. Ïðåäñòàâíèêè ñèíüî-ãðàíàòî-
âèõ áóëè ïðèñóòí³ íà íåùîäàâíüîìó ìàò÷³ Õîð-
âàò³ÿ — Óêðà¿íà, äå íà âëàñí³ î÷³ ïîáà÷èëè ãðó
Äàð³î ³ Äìèòðà. Çà ³íôîðìàö³ºþ àâòîðèòåòíîãî
³ñïàíñüêîãî âèäàííÿ Sport.es, ñóìà öüîãî ïîä-
â³éíîãî òðàíñôåðó ìîæå ñòàíîâèòè 30 ì³ëüéî-
í³â ºâðî

Àë³ºâà “ñâàòàþòü” 
ó  “Ëîêîìîòèâ”

Òàðàñ ØÏÈÊÓËßÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

До ва и читачів "Хрещати а" останні
трансферні новини і ч т и зі стан ран-
дів вітчизняно о ф тбол иївсь о о "Ди-
намо" та донець о о "Шахтаря", я і
представлятим ть У раїн в Лізі
чемпіонів.

Ïåðøèì ïðèäáàííÿì “Äèíàìî” ñòàâ 
ôðàíöóçüêèé çàõèñíèê Ìàðê Ôàøàí
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За рите а ціонерне товариство
страхова омпанія «Велес»,

од ЄДРПОУ 30217808 (далі — Товариство) повідомляє про проведення
чер ових за альних зборів а ціонерів, я і відб д ться 5 серпня 2009 ро
об 11.00 за адресою: м. Київ, в л. Введенсь а, 29/58, оф. 99.

Реєстрація часни ів зборів з 10.30 до 10.50 день та за місцем проведення
зборів.

Для часті зборах необхідно мати до мент, що посвідч є особ , а для
представни ів а ціонерів ще й дор чення, оформлене відповідності до чинно о
за онодавства.

З до ментами, пов’язаними з поряд ом денним зборів, можна ознайомитися
б х алтерії Товариства.
Телефон для довідо 8 (044) 232-63-72.

Порядо денний:
1. Внесення змін та доповнень до Стат т Товариства шляхом ви ладення йо о
новій реда ції. Надання повноважень щодо підписання та державної реєстрації

стат т Товариства новій реда ції.
Правління Товариства

До ва и а ціонерів

За рито о а ціонерно о товариства
«У раїнсь а медійна омпанія»

За рите а ціонерне товариство «У раїнсь а медійна омпанія» повідомляє про
с ли ання За альних зборів а ціонерів, я і відб д ться 7 серпня 2009 ро
о 16.00 за адресою: м. Київ, в л. Воровсь о о, 22, 1-й поверх.

Порядо денний:
1. Прийняття рішення про часть або припинення часті Товариства в інших

підприємствах.
2. Затвердження раніше ладених од.
Реєстрація а ціонерів б де проводитися в день проведення За альних зборів

а ціонерів з 15.30 до 15.50.
Учасни за альних зборів а ціонерів необхідно мати при собі:
- до мент, що посвідч є особ ;
- для представни ів а ціонерів — до менти, що підтвердж ють повноваження на

представництво інтересів а ціонера.
А ціонери мож ть ознайомитися з матеріалами стосовно питань поряд денно о та

отримати додат ов інформацію за адресою: 01601, У раїна, м. Київ, в л. Воровсь о о,
22, 1-й поверх, тел. 8 (050)593 22 10.

Генеральний дире тор ЗАТ «У раїнсь а медійна омпанія»

Лі відаційна омісія повідомляє, що засновни ами товариства
прийнято рішення про лі відацію Товариства з обмеженою
відповідальністю «СІТЕР ПРОГРЕС» (ЄДРПОУ 36009741).
Претензії та вимо и приймаються протя ом двох місяців з
момент виход о олошення за адресою: м. Київ, в л. Ушинсь-
о о, 40, тел. 241-03-83.

Відповідно до п. 2 ст. 2 За он У раїни “Про обрання та звільнення з
посади професійно о с дді Верховною Радою У раїни” повідомляю про
під отов матеріалів щодо обрання Мацедонсь ої Ві торії Ед ардівни
безстро ово с ддею Київсь о о апеляційно о адміністративно о с д .
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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 1163
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40 ãåêòàð³â êóëüòóðè
Ñòîëè÷í³ ãóðòè çàïðîøóþòü êèÿí 
íà ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü êóëüòóð íàðîä³â ñâ³òó

Öüîãî ë³òà äîëó÷èòèñÿ äî íîâèõ
òðàäèö³é ìîæíà áóäå íå âè¿æä-
æàþ÷è ç Óêðà¿íè. Ó ñåë³ Ñâ³ðæ
ï³ä Ëüâîâîì ïîáëèçó ñòàðîâèí-
íîãî çàìêó â³äáóäåòüñÿ ì³æíàðîä-
íèé ôåñòèâàëü êóëüòóð íàðîä³â
ñâ³òó. Äëÿ ëþáèòåë³â ìóçè÷íî-
ïðèðîäíèõ “îêóëüòóðåíü” ïîä³ÿ
ðîçê³øíà — òðè ñöåíè íà 40-êà
ãåêòàðàõ ïîëÿ, äå ç 30 ÷åðâíÿ ïî
2 ëèïíÿ â³ä³ãðàþòü ïðèáëèçíî 60
ãóðò³â. Ç³ðêàìè ñâÿòà ñòàíóòü Öå-
çàð³ÿ Åâîðà, Í³íî Êàòàìàäçå,
Çäîá ø³ Çäóá.

“Ïîïðè êðèçó, ìè âèð³øèëè-
òàêè ðåàë³çóâàòè íàø çàäóì, ÿêèé
ãîòóâàëè äâà ðîêè. Ñïîä³âàºìî-

ñÿ, ôåñòèâàëü ï³äáàäüîðèòü ëþ-
äåé ó ñêðóòí³ ÷àñè. Öå áóäå íàé-
ìàñøòàáí³øà ïîä³ÿ ó ôîðìàò³
World music”,— ðîçïîâ³äàº äè-
ðåêòîð ä³éñòâà Àðì³íå Ãàáð³åëÿí.

Óêðà¿íñüêó êóëüòóðó ïðåäñòàâ-
ëÿòèìóòü çäåá³ëüøîãî ñòîëè÷í³
ãóðòè “Áîæè÷³”, “Þðêåø”, “Mad
Heads XL”, “Êîíêîðä”. Ñï³âàòè-
ìóòü òàêîæ Òàðàñ ×óáàé ³ç “Ïëà-
÷åì ªðåì³¿” òà “Ï³êêàðä³éñüêà
òåðö³ÿ”.

Ïðîòå ðîçâàæàòèìóòü â³äâ³äóâà-
÷³â íå ëèøå ìóçèêîþ. Äëÿ òèõ,
õòî ðàíî âñòàº, ïðîâîäèòèìóòü
ãîäèíè éîãè. À ò³, õòî äîï³çíà íå
ìîæå çàñíóòè, çìîæóòü äîºäíàòè-

ñÿ äî óêðà¿íñüêèõ, ñåðåäíüîâ³÷-
íèõ òà ñõ³äíèõ òàíö³â àáî ïî-
âïðàâëÿòèñÿ ó ñàëüñ³, ÷à÷³ àáî àð-
ãåíòèíñüêîìó òàíãî. Óíî÷³ æ çà
ìîòèâàìè ì³ô³â ³ ëåãåíä äàâíüî¿
Ñê³ô³¿ òåàòð ïëàñòè÷íèõ ìèñòåöòâ
“Àêàäåì³ÿ Ðóõó” ïîêàçóâàòèìå
âèñòàâè.

Îñíîâíîþ “ô³øêîþ” ñâÿòà, íà
â³äì³íó â³ä ³íøèõ ôåñòèâàë³â, çà
ñëîâàìè äèðåêö³¿, ìàº ñòàòè ð³-
âåíü îðãàí³çàö³¿. Á³ëÿ íàìåòîâî-
ãî ì³ñòå÷êà îá³öÿþòü öèâ³ëüíèé
ïàðê³íã, â³äâ³äóâà÷àì ïðîïîíóâà-
òèìóòü óñ³ ïîñëóãè âêëþ÷íî ç í³-
ìåöüêèìè äóøîâèìè êàá³íàìè òà
áåçïðîâ³äíèì ²íòåðíåòîì. Ïðè¿ç-
äèòè çàïðîøóþòü ³ ç ä³òüìè. Ìà-
ëå÷åþ çàéìàòèìóòüñÿ âèõîâàòåë³
âàëüäîðôñüêîãî ñàäî÷êà. Ïðîâå-
äåííÿ ôåñòèâàëþ òà ùå é ç òàêèì
êîìôîðòîì îðãàí³çàòîðàì îá³é-
øëîñÿ íåäåøåâî — ó 7 ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü.

Âîíè ðîçðàõîâóþòü, ùî ä³éñòâî
çáåðå â³ä 30 äî 50 òèñÿ÷ â³äâ³äóâà-
÷³â. Êàæóòü, ùî êâèòêè ïðîäàþòü
ó Ïîëüù³ òà Ëèòâ³. Âõ³ä íà âñ³ òðè
äí³ ó ôàí-çîíó îá³éäåòüñÿ ó 250
ãðèâåíü, VIPàì êîøòóâàòèìå 1000
ãðèâåíü

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³-

òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà
âäåíü +22...+26°Ñ, âíî÷³ +16...+20°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî
+26°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +22..+26°Ñ; íà ñõîä³ êðà-
¿íè +20...+25°Ñ, âíî÷³ +15...+16°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+17...+21°Ñ, âíî÷³ +13...+16°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. ×àñîì ìîæëèâèé íåâå-
ëèêèé äîù. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+16...+22°Ñ, âíî÷³ +12...+16°Ñ

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 17 ÷åðâíÿ
День промайне на висо ій енер етичній ноті. Фізич-
ний стан поліпшиться, діловий ент зіазм заш алю-
ватиме, том беріться за справи, що потреб ють
самостійності та в ладення пот жних енер орес р-
сів. Саме сьо одні завдя и висо ій прод тивності
праці можна зр шити ори й справи, що засти ли
на мертвій точці чи зайшли безвихідь. Стос н и з
протилежною статтю вийд ть на новий еволюційний
вито . Апелюйте до бла ородних стр н д ші оханих
і тоді птах особисто о щастя не вислизне з ваших
р . Звертайтеся по допомо до сильних світ цьо-
о. Ш айте меценатів та фінансових спонсорів.

9.00—10.15; 18.25—19.45. Періоди оптимізм , од -
хотворення, оли а тивіз ються бла ородні стр ни
єства, спон ючи людство на лицарсь і вчин и.
17.00—18.25. С ворі тис и обставин не дозволять
робити те, що хочеться. Під оріться, це р а долі.

ОВНАМ посміхнеться форт на. Мерщій натис айте на ділові важе-
лі — все с ладеться я най раще! Домочадців не терориз йте!

У ТЕЛЬЦІВ день емоційно о очищення. Проведіть йо о подалі від
омін их місць, не мет шіться, а помедит йте на самоті... Тоді вос-
реснете оновлені д хом і тілом.

БЛИЗНЯТА, я що ваші вчорашні воро и ви ин ть білий прапор і зда-
д ться в полон, вважайте, що день промайн в прод тивно і на май-
б тньом це позначиться ч дово.

РАКИ, розв’яз йте наболілі ар’єрні проблеми. Бос та сл жбовий
персонал до вас б д ть прихильними, тож б дь-я і розбіжності та не-
пороз міння можна зала одити. Устояти перед ма ією ваших чар май-
же неможливо. По и що...

ЛЕВИ б д ть на білом оні, задоволені і щасливі. За ох йтеся, де-
філюйте, розважайтеся — бла одатні сили небес до ваших посл .

ДІВ очі є запаморочливий фінансовий спіх. Демонстр йте ні-
альний талант бізнесмена й осподарни а та наповнюйте аманець!

ТЕРЕЗИ мають шанс по азати в подр жньом житті еталон лебе-
диної вірності та ол биної ніжності...

СКОРПІОНИ мають стати солдатами сл жбово о фронт , отрими
начальство не натішиться і отове платити вам стіль и, с іль и захо-
чете... Тож швидень о ловіть цю швид оплинн мить, аби розба аті-
ти!

СТРІЛЬЦІ, шлях вам стелено вітами щастя, любові, поп лярно-
сті. Дя йте Творцеві за т милість... Утім, ви засл жили її по прав .

КОЗОРОГИ, хочете раювати в рідном домі?.. Пристрасно моліть
Всевишньо о, він ч є ваші молитви і ви онає всі бажання.

ВОДОЛІЇ, не сидіть воч ою, змініть обстанов . Спіл вання з людь-
ми нині в рай потрібне. Знайомство дня матиме доленосне значен-
ня на майб тнє. Ймовірно, з стрінете ново о др а (знаменито о і
впливово о соці мі), з допомо ою я о о вирішите чимало невиріше-
них питань.

РИБИ блаженств ватим ть на ар’єрном Олімпі. Одна спочива-
ти на лаврах ні оли. Працюйте натхненно та наповнюйте ишені до-
и таланить на хороші заробіт и

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

На фестивалі "Свірж" "Божичі" порад ють народними затяжними піснями та пританцьов ами, знайденими в дале их
раїнсь их селах

Íàòàëêà ÌÀÊÎÃÎÍ
“Õðåùàòèê”

Столичні рти "Божичі", "Юр еш" та "Кон орд" запро-
сили иян на міжнародний фестиваль льт р народів
світ "Свірж". Дійство відб деться в однойменном селі
зі старовинним зам ом під Львовом. На трьох сценах
за три дні вист пить приблизно 60 ртів та чимало ви-
онавців. Співатиме зо рема Цезарія Евора та Ніно Ка-
тамадзе. О рім м зи и, відвід вачів розважатим ть на-
родними танцями, йо ою та театром.
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