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Êóðñ íà îçåëåíåííÿ
Ó ñòîëèö³ ç’ÿâèâñÿ ïàðê ïëîùåþ 8 ãåêòàð³â

Êè¿â — íàéçåëåí³øå ì³ñòî â ªâðîï³.
Àáè íå âòðà÷àòè öüîãî ñòàòóñó, ì³ñüêà
âëàäà íàâ³òü â óìîâàõ êðèçè, êîëè ãðî-
øåé ó áþäæåò³ íåäîñòàòíüî, øóêàº øëÿ-
õè çàëó÷åííÿ êîøò³â äëÿ ñòâîðåííÿ íî-
âèõ ïàðê³â ³ ñêâåð³â. Òàê, ðåçóëüòàòîì

ñï³âïðàö³ ïðèâàòíèõ êîìïàí³é ç³ ñòîëè÷-
íîþ âëàäîþ ñòàâ íîâèé ïàðê ó Ïîä³ëü-
ñüêîìó ðàéîí³ ïëîùåþ 8 ãåêòàð³â.

“Öåé ïàðê ïîðó÷ ³ç ïàðêîâèì ì³ñòå÷-
êîì, äå áóäóþòü íîâå æèòëî äëÿ êèÿí.
Äëÿ íàñ äóæå âàæëèâî, ùîá íîâ³ áóäèí-

êè ç’ÿâëÿëèñÿ â åêîëîã³÷íî ÷èñòîìó, êðà-
ñèâîìó ñåðåäîâèù³. ß äóìàþ, ùî òóò áó-
äå äóæå ïðèºìíî ãóëÿòè âñ³ì ìåøêàí-
öÿì Îáîëîíñüêîãî òà Ïîä³ëüñüêîãî ðàéî-
í³â”, — çàçíà÷èâ çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé.

Ïàðê “Êð³ñòåðîâà ã³ðêà” ìàº 400-ð³÷-
íó ³ñòîð³þ. Íèí³ â³í ðîçêâ³òíóâ ³ íå çà-
ëèøàº áàéäóæèì æîäíîãî ç ïåðåõîæèõ.
Óñüîãî çà îäèí ð³ê ìè òóò âèñàäèëè ïðè-
áëèçíî ï³âòîðè òèñÿ÷³ äåðåâ òà êóù³â,
íàñ³ÿëè á³ëüø í³æ äâà ãåêòàðè òðàâè, ïî-
ñòàâèëè 45 îñâ³òëþâàëüíèõ ñòîâï³â òà
ê³ëüêà äåñÿòê³â ëàâî÷îê. Êð³ì òîãî, äâà
îçåðà, ÿê³ º íà òåðèòîð³¿ ïàðêó, íèí³ ñÿ-
þòü íåáà÷åíîþ ðàí³øå ÷èñòîòîþ òà ìà-
þòü íîâèõ ìåøêàíö³â — êðàñèâèõ ëåáå-
ä³â. Íàäàë³ â ïàðêó ïëàíóþòü âèìîñòèòè
äîð³æêè, çàãàëüíà äîâæèíà ÿêèõ ñòàíî-
âèòü 3 êì, ùîá ìåøêàíö³ ìîãëè á³ãàòè
âðàíö³. Òàêîæ òóò áóäóòü áàñêåòáîëüíèé

³ ôóòáîëüíèé ìàéäàí÷èêè, òðè òåí³ñíèõ
êîðòè òà ô³òíåñ-öåíòð ³ç áàñåéíîì. À ä³ò-
êè çìîæóòü áàâèòèñÿ òóò íà øåñòè ÷óäî-
âèõ äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èêàõ.

Ïàðê áóäóþòü ñï³ëüíî ç æèòëîâèì
êîìïëåêñîì, êóäè âæå âîñåíè ïî÷íóòü
çàñåëÿòèñÿ êèÿíè. Òîìó ìåøêàíö³ ñóñ³ä-
í³õ áóäèíê³â, ÿêèõ íà â³äêðèòò³ ç³áðàëî-
ñÿ ÷èìàëî, çàíåïîêî¿ëèñü, ùî çà òàêó
êðàñó òà êîìôîðò ¿ì äîâåäåòüñÿ ïëàòè-
òè. Ïðîòå âæå âèð³øåíî, ùî ïëàòó çà âõ³ä
í³õòî íå áðàòèìå. Òóò ÷åðãóâàòèìóòü îõî-
ðîíö³, àëå ëèøå äëÿ ñòåæåííÿ çà ïîðÿä-
êîì ó ïàðêó. Çàäîâîëåí³ æèòåë³ ðàéîíó
ç íåïðèõîâàíèì çàõâàòîì ï³øëè íàñîëî-
äæóâàòèñÿ íîâèì êðàñèâèì ì³ñöåì äëÿ
â³äïî÷èíêó. “Ìè äóæå çàäîâîëåí³, ùî â
íàñ òåïåð ç’ÿâèâñÿ òàêèé ãàðíèé ïàðê, äå
ìîæíà ïðåêðàñíî ïðîâîäèòè ÷àñ”,— ïî-
ä³ëèëàñÿ âðàæåííÿìè ìåøêàíêà ñóñ³ä-
íüîãî áóäèíêó Ëþáîâ Çóá÷åíêî
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Малень і ияни, захоплені расою ново о пар , додом йти зовсім не хоч ть
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Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Учора на в лиці Виш ородсь ій від рили новий пар . Віднині мил ва-
тися лебедями в озерах та про люватися расиво вимощеними, а
ввечері освітленими доріж ами змож ть жителі Оболонсь о о та По-
дільсь о о районів. Масштабн ре онстр цію зеленої зони провели
всьо о за рі . За цей час на олись захаращеній території з’явилося
майже півтори тисячі дерев і щів, більш ніж два е тари трави,
іль а десят ів лаво , а та ож лебеді в двох очищених озерах. Фіт-
нес-центр, басейн і спортивні майданчи и доб д ють там найближ-
чим часом.



Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Київрада зобов'язала мерію до
жовтня наст пно о ро розро-
бити та подати Страте ію роз-
вит столиці до 2015 ро .
Ухвалювати до мент, за слова-
ми відповідально о за цей на-
прямо першо о заст пни а о-
лови КМДА Дениса Басса, слід
разом з новим Генеральним
планом міста. На йо о розроб-
лення потрібно щонайменше
5 мільйонів ривень. А за алом,
незважаючи на більш ніж сотню
запланованих питань, попрацю-
вати онстр тивно деп татам
та і не вдалося. Половин дня
затвердж вали порядо денний
та пере идалися політичними
заявами.

Ó÷îðàøíº çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè ïî÷àëî-
ñÿ ñâÿòêîâî. Äåïóòàòè íå áà÷èëèñÿ ùå ç
Òð³éö³, òîæ ïðèâ³òàííÿ ëóíàëè â³ä ðåë³-
ã³éíîãî ñâÿòà àæ äî Äíÿ ìåäèêà. Òà ãî-
ëîâíîþ ðàä³ñòþ, ÿêîþ ñåêðåòàð Êè¿âðà-
äè Îëåñü Äîâãèé ïîä³ëèâñÿ ç ïðèñóòí³-
ìè â ñåñ³éí³é çàë³, ñòàëî íåùîäàâíº ð³-
øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó (çã³äíî ç
äîêóìåíòîì, íàñòóïí³ âèáîðè äåïóòàò³â
Êè¿âðàäè â³äáóäóòüñÿ çà ê³ëüêà ðîê³â.—
“Õðåùàòèê”). “Óñ³ì ïîë³òè÷íèì ñèëàì,
ùî ñïðèéìàëè Êè¿âðàäó ÿê ìàéäàí÷èê
äëÿ ï³äãîòîâêè äî âèáîð³â, âàðòî íàáðà-
òè íîâîãî êîíñòðóêòèâíîãî ïîâ³òðÿ. Ïî-
òð³áíî ðåàë³çîâóâàòè ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó
ì³ñòà, ÿê³ ìè ç âàìè çàòâåðäèëè”,— ñêà-
çàâ â³í.

Îäíàê ãîòîâí³ñòü ïàíà Äîâãîãî ãîëîâó-
âàòè â ñåñ³éí³é çàë³ ùå ê³ëüêà ðîê³â, âî-
÷åâèäü, ïîïñóâàëà íåðâè îïîçèö³éíèì
ôðàêö³ÿì. Ðîáîòà â Êè¿âðàä³ ñêëàäàëàñÿ
ìëÿâî, ïî÷àëèñÿ ïîë³òè÷í³ çàÿâè. ² õî÷à
“ï³ñëÿ áîþ ðóêàìè íå ðîçìàõóþòü”, äå-
ïóòàò â³ä ôðàêö³¿ Áëîêó Ëèòâèíà Îëåíà
Àíòîíîâà âèñòóïèëà ç âèìîãîþ çâ³ëüíè-
òè ì³ñüêîãî ãîëîâó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêî-
ãî. Ñâîºþ ÷åðãîþ ïðåäñòàâíèêè Áëîêó
Â³òàë³ÿ Êëè÷êà âçÿëèñÿ êîìåíòóâàòè òà-
ðèôíó ïîë³òèêó.

Òèì ÷àñîì íàãàëüí³ ïèòàííÿ, ÿêèõ ó
ïîðÿäêó äåííîìó áóëî ïîíàä 100, â³äõî-
äèëè íà “çàäí³é ïëàí”. Äî îá³äó Êè¿â-
ðàäà ñïðîìîãëàñÿ ëèøå çàñëóõàòè ³íôîð-
ìàö³þ ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè

ÊÌÄÀ Äåíèñà Áàññà ïðî íèí³øí³é ñòàí
³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà. Ïîòîìó 110 ãîëî-
ñàìè ï³äòðèìàëè ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî
ïîòðåáó ðîçðîáëåííÿ Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó
ñòîëèö³ äî 2015 ðîêó. “Äîêóìåíò âàðòî
çàòâåðäèòè ðàçîì ç íîâèì Ãåíåðàëüíèì
ïëàíîì ì³ñòà”,— ñêàçàâ ïàí Áàññ. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, òåíäåð íà ðîçðîáëåííÿ Ãåí-
ïëàíó çàê³í÷èòüñÿ çà ì³ñÿöü. Íà ðîáîòó
ïîòð³áíî â³ä 5 äî 7 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.
²äå¿ ñòîëè÷íèì ôàõ³âöÿì ï³äêèäàòèìóòü
é ³íîçåìí³ êîëåãè. Ïðî öå ùå ê³ëüêà ì³-
ñÿö³â òîìó äîìîâèâñÿ Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé. Îñòàòî÷íèé äîêóìåíò, ùî âèçíà-
÷èòü ðîçâèòîê ñòîëèö³, ìåð³ÿ ìàº ïðåä-
ñòàâèòè Êè¿âðàä³ ó æîâòí³ íàñòóïíîãî
ðîêó
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Ïðèâ³òàííÿ 
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî 
ç Äíåì ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà

Øàíîâí³ ìåäèêè!

Ùèðî â³òàþ Âàñ ³ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì —
Äíåì ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà!

Ç äàâí³õ ÷àñ³â ïðîôåñ³ÿ ë³êàðÿ áóëà â îñîá-
ëèâ³é øàí³. Àäæå ïðîòÿãîì óñüîãî æèòòÿ
íàéäîðîæ÷å — ñâîº çäîðîâ’ÿ — ìè äîâ³ðÿ-
ºìî ë³êàðÿì, ìåäñåñòðàì òà ìîëîäøèì ìå-
äè÷íèì ïðàö³âíèêàì.

Ñüîãîäí³, â öåé ñêëàäíèé êðèçîâèé ÷àñ, Âè
ïðîäîâæóºòå ñàìîâ³ääàíî ïðàöþâàòè ³ ðÿòó-
âàòè çäîðîâ’ÿ òà æèòòÿ ëþäåé. Âàøà ïðàöÿ
òÿæêà — âîíà íåìîæëèâà áåç ñàìîïîæåðò-
âè, â³ðíîñò³ ñâ³äîìî îáðàí³é ïðîôåñ³¿, âèñî-
êî¿ êîìïåòåíòíîñò³, íàïîëåãëèâîñò³ ó ïîäî-
ëàíí³ òðóäíîù³â.

Ó öåé ñâÿòêîâèé äåíü áàæàþ Âàì äîáðà,
ùàñòÿ, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ ³ äîâãèõ ðîê³â æèò-
òÿ, çëàãîäè ³ äîáðîáóòó â ñ³ì’ÿõ, ïîøàíè êî-
ëåã ³ îäíîäóìö³â, òâîð÷èõ óñï³õ³â, âèñîêèõ
äîñÿãíåíü ó ñïðàâ³ çáåðåæåííÿ çäîðîâ’ÿ ³
æèòòÿ ëþäèíè. Çåìíèé âàì óêë³í çà âèñî-
êèé ïðîôåñ³îíàë³çì, â³ä÷óòòÿ â³äïîâ³äàëüíî-
ñò³, ëþáîâ äî ëþäåé ³ ìèëîñåðäÿ, â³ðí³ñòü
ñâîºìó ïðîôåñ³éíîìó îáîâ’ÿçêó

З пова ою,
Київсь ий місь ий олова

Леонід Черновець ий

Â³êòîðà Ïèëèïèøèíà 
ìîæóòü çâ³ëüíèòè 
ç ïîñàäè

Ñòîëè÷íèé ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïðî-
ñèòü Ïðåçèäåíòà Â³êòîðà Þùåíêà çâ³ëüíè-
òè ãîëîâó Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â Êèºâ³
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Â³êòîðà Ïèëèïèøèíà.

Ñâîº ïðîõàííÿ ïàí ×åðíîâåöüêèé àðãó-
ìåíòóº òèì, ùî öåé êåð³âíèê íå çàáåçïå÷óº
âèêîíàííÿ áþäæåòó ³ ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ðàéîíó.

Òàêîæ ó ëèñò³ âêàçàíî, ùî â³í íå ðåàãóº
íàëåæíèì ÷èíîì íà îô³ö³éí³ çâåðíåííÿ é
êðèòè÷í³ çàóâàæåííÿ ïîñàäîâèõ îñ³á Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ñèñòåìàòè÷íî
íå â³äâ³äóº çàñ³äàíü êîëåã³¿ ì³ñüêàäì³í³ñòðà-
ö³¿ é ïîñò³éíî ïîðóøóº âèêîíàâ÷ó äèñöèï-
ë³íó.

Êð³ì òîãî, Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé âêàçóº,
ùî Â³êòîð Ïèëèïèøèí íå çä³éñíþº óñüîãî
ìîæëèâîãî êîìïëåêñó çàõîä³â äëÿ ðåàë³çàö³¿
ÿê³ñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ îðãàí³-
çàö³ÿìè æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà, ÿê³ äî òîãî æ íå ñïðÿìîâóþòü ñâî¿õ çó-
ñèëü íà ïîë³ïøåííÿ áëàãîóñòðîþ ðàéîíó.

Çàãàëîì, çà äàíèìè ñòîëè÷íî¿ ì³ñüêäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿, ñòàíîì íà 1 ÷åðâíÿ â ðàéîí³
ôàêòè÷íî çàëèøàþòüñÿ áåç ðîçãëÿäó 1432
çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí ç ïèòàíü ðîáîòè ÆÊÃ.

Êð³ì òîãî, â ëèñò³ çàçíà÷åíî, ùî çàñîáè
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïîñò³éíî âèñâ³òëþþòü
êîðóïö³éí³ ä³¿ ïàíà Ïèëèïèøèíà, à îðãàíè
ïðîêóðàòóðè ïðèòÿãëè äî êðèì³íàëüíî¿ â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ ñï³âðîá³òíèêà îäíîãî ç ï³äðîç-
ä³ë³â ðàéàäì³í³ñòðàö³¿ çà õàáàðíèöòâî.

Òàêîæ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé íàãàäàâ ó
ëèñò³, ùî â ëþòîìó âæå çâåðòàâñÿ äî Â³êòî-
ðà Þùåíêà ç ïðîõàííÿì ïðîâåñòè ñëóæáî-
âå ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî âèêîíàííÿ ñëóæáî-
âèõ îáîâ’ÿçê³â ³ ïåðåâèùåííÿ ïîâíîâàæåíü
ãîëîâîþ ðàéîíó

Êè¿âðàäà çàçèðíóëà 
â ìàéáóòíº
Ñòðàòåã³þ ðîçâèòêó ñòîëèö³ äåïóòàòè óõâàëÿòü 2010 ðîêó

Íà áóëüâàð³ Øåâ÷åíêà, 25 íèí³ òðè-
âàº ñïîðóäæåííÿ ïîñîëüñòâà Ãðóç³¿ òà
ïðèáóäîâàíî¿ äî íüîãî æèòëîâî¿ âèñîò-
êè. Õî÷à ðîáîòè íà îá’ºêò³ ïðàêòè÷íî
äîá³ãàþòü ê³íöÿ, ó ñåðåäó ì³ñòîáóä³âíà
ðàäà âíåñëà êîðåêòèâè ó éîãî çâåäåííÿ.
Ð³÷ ó ò³ì, ùî çàìîâíèê çàïðîïîíóâàâ ïå-
ðåïðîô³ëþâàòè 16-ïîâåðõ³âêó. Òîáòî çà-
ì³ñòü êâàðòèð ðîçòàøóâàòè ñó÷àñí³ íî-
ìåðè â³äîìî¿ ó ñâ³ò³ ìåðåæ³ ãîòåë³â
“²á³ñ”. Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî àðõ³òåêòî-
ðà ïðîåêòó Âîëîäèìèðà Ï³äã³ðíÿêà, çðî-
áèòè ïåðåïëàíóâàííÿ íå âàæêî, âðàõî-
âóþ÷è ìîíîë³òíî-êàðêàñíó ñèñòåìó áó-
ä³âë³. “Âëàñíå áóä³âëÿ ãðóçèíñüêî¿ àì-
áàñàäè áóäå ï’ÿòèïîâåðõîâîþ, ç óñ³ìà
ïîòð³áíèìè ïðèì³ùåííÿìè, áàíêåòíèì

çàëîì, ê³ìíàòàìè äëÿ ïåðåãîâîð³â ³ ïðè-
éîì³â, ðåçèäåíö³ºþ ïîñëà,— çàçíà÷èâ
â³í.— Ó âèñîòö³, ðîç’ºäíàí³é â³ä ïîñîëü-
ñòâà çàë³çîáåòîííîþ ñò³íîþ ³ îêðåìèìè
âõîäàìè, çì³í çàçíàþòü ëèøå âíóòð³øí³
ïðèì³ùåííÿ. Â³äòàê òóò áóäå 213 íîìå-
ð³â, ðåñòîðàí, àäì³í³ñòðàö³ÿ”. Âîëîäè-
ìèð Ï³äã³ðíÿê äîäàâ, ùî îêðåìî äëÿ àì-
áàñàäè ³ ãîòåëþ ó ï³äçåìí³é ÷àñòèí³ ïå-
ðåäáà÷åíî ïàðê³íãè. Çàãàëîì æå íîâî-
áóäîâà, ðîçòàøîâàíà â ñåðåäèí³ êâàðòà-
ëó, íå ïåðåâèùóâàòèìå ñóñ³äí³ ïîâåðõî-
â³ñòþ ³ äîáðå âïèøåòüñÿ â íàâêîëèøíþ
àðõ³òåêòóðó. “Äëÿ ïîòðåá ïîñîëüñòâà ïå-
ðåäáà÷åíî 1600 êâàäðàòíèõ ìåòð³â ³ äëÿ
ãîòåëþ — 13,5 òèñÿ÷³ êâàäðàòíèõ ìåò-
ð³â,— ñêàçàâ àðõ³òåêòîð.— Óñ³ ïåðåïëà-

íóâàííÿ ïîãîäæåíî ç ôðàíöóçüêèìè ôà-
õ³âöÿìè ç ìåðåæ³ ãîòåë³â “²á³ñ”.

Ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ ïðîåêòó íà ì³ñòî-
áóä³âí³é ðàä³ äåõòî ç ôàõ³âö³â çàóâàæèâ,
ùî äîðå÷íî áóëî á ðîçòàøóâàòè íà ì³ñ-
ö³ “²á³ñó” íå òðè-, à ï’ÿòèç³ðêîâèé êîì-
ïëåêñ, âðàõîâóþ÷è áðàê ãîòåë³â ³ç íîìå-
ðàìè íàéâèùîãî êëàñó â öåíòð³ ñòîëèö³
äëÿ ó÷àñíèê³â ³ ãîñòåé ªâðî-2012.

Íà öå ïðåäñòàâíèê çàìîâíèêà ãðóçèí-
ñüêîãî ïîñîëüñòâà òà ³íâåñòîðà áóä³âíèö-
òâà Ìèõàéëî Ïèëèïåíêî çàóâàæèâ, ùî
ãîòåë³ òàêî¿ ìåðåæ³ çà êëàñîì ³ ÿê³ñòþ ïî-
ñëóã ïðèð³âíþþòü äî ÷îòèðè- ³ ï’ÿòèç³ð-
êîâèõ. “Íèí³ íà ìàéäàí÷èêó ïîâíèì õî-
äîì òðèâàþòü ðîáîòè,— ïîâ³äîìèâ â³í.—
Ñïîðóäó ïîñîëüñòâà ïëàíóºìî çäàòè çà
äâà-òðè ì³ñÿö³, à ãîòåëü — äî ê³íöÿ íè-
í³øíüîãî ðîêó”. Ïàí Ïèëèïåíêî ïîâ³äî-
ìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî ïîïåðåäíÿ âàðò³ñòü
îáîõ îá’ºêò³â îö³íþâàëàñÿ ó 80 ìëí ãðí.
Îäíàê, âðàõîâóþ÷è âàðò³ñòü ³íæåíåðíèõ
ìåðåæ òà ³íø³ ÷èííèêè, áóä³âíèöòâî
îá³éäåòüñÿ çàìîâíèêó äåùî äîðîæ÷å. Çà-
ãàëîì æå ì³æ äåðæàâàìè óêëàäåíî äâî-
ñòîðîííþ óãîäó. Çã³äíî ç äîêóìåíòîì,
íîâó àìáàñàäó äëÿ ãðóçèí³â çâîäÿòü ó Êè-
ºâ³, à â Òá³ë³ñ³ — äëÿ óêðà¿íö³â.

Ïîðàäèâøèñü, àðõ³òåêòîðè óçãîäèëè
ï³äêîðèãîâàíèé ïðîåêò áóä³âíèöòâà ãîòå-
ëþ ³ ïîñîëüñòâà Ãðóç³¿

На розвито міста се ретаря Київради Олеся Дов о о та першо о заст пни а олови КМДА
Дениса Басса одна ові по ляди

Ãðóçèíñüêå ïîñîëüñòâî
ï³äêîðèãóâàëè
Çàì³ñòü ïðèáóäîâàíî¿ äî àìáàñàäè æèòëîâî¿ âèñîòêè 
çâåäóòü ãîòåëü
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Столичні зодчі внесли зміни до прое т спор дження посольства
Гр зії на б льварі Шевчен а, 25. Запланованою приб довою до
ньо о, за прое том, відтепер стане не 16-поверховий житловий б -
дино , а тризір овий отель відомої мережі "Ібіс". Та е рішення
хвалене на останній містоб дівній раді. Завершити об'є ти мають
протя ом нинішньо о ро . Попередню вартість б дівництва оціню-
ють 80 млн рн. Одночасно з цим, з ідно з двосторонньою до-
мовленістю столиці Гр зії, б д ють посольство У раїни.
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Чотиримісячн робот за двадцять днів — та спрацювали столичні ом нальни и на Дніпровсь ом звозі

Êîìóíàëüíèé ðåêîðä
Äí³ïðîâñüêèé óçâ³ç â³äðåìîíòóâàëè â ðåêîðäí³ ñòðîêè

Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
”Õðåùàòèê”

Ë³÷åí³ äí³ çàëèøàþòüñÿ
äî â³äêðèòòÿ ä³ëÿíêè
øëÿõîïðîâîäó íà Äí³-
ïðîâñüêîìó óçâîç³ ó Ïå-
÷åðñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³
â³ä Àñêîëüäîâî¿ ìîãèëè
äî ç’¿çäó íà Íàáåðåæíå
øîñå. Éîãî óêð³ïëåííÿ
ðîçïî÷àëîñü íà ïî÷àòêó
÷åðâíÿ ³ íå ïðèïèíÿëîñü
æîäíîãî äíÿ. ßê ïðîõî-
äÿòü ðîáîòè, öüîãî òèæíÿ
íà âëàñí³ î÷³ ïåðåñâ³ä÷èâ-
ñÿ ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî,
ïðîâ³âøè òóò ðîáî÷ó íà-
ðàäó.

Ïàí Ãîëóá÷åíêî çàëè-
øèâñÿ äóæå çàäîâîëåíèì
ïîáà÷åíèì íà Äí³ïðîâ-
ñüêîìó óçâîç³. “Ò³øèòü,

ùî ðîáîòè ç³ âñòàíîâëåí-
íÿ óêð³ïëþâàëüíèõ ïàëü ³
ðîçïîðîê çàâåðøåíî íà
ñòî â³äñîòê³â, ïðè÷îìó
çðîáëåíî öå ç âèïåðå-
äæåííÿì ãðàô³êó. Ìîæó
ñêàçàòè, ùî ìè çðîáèëè
òå, ùî ìîæíà áóëî ðîáè-
òè 3—4 ì³ñÿö³. Â öåé òåð-
ì³í ìîãëè âêëàñòèñü ïðî-
åêòóâàííÿ, ïðîõîäæåííÿ
åêñïåðòèçè, âíåñåííÿ
çì³í äî áþäæåòó, ïðîâå-
äåííÿ òåíäåðó. Íàì æå
âäàëîñÿ çà ðàõóíîê àäì³-
í³ñòðàòèâíîãî ðåñóðñó ³
â³äïîâ³äàëüíèõ êåð³âíè-
ê³â, ñïîê³éíî, áåç çàéâî-
ãî ãàëàñó â³äðåìîíòóâàòè
Äí³ïðîâñüêèé óçâ³ç. Çàëè-
øèëîñü ëèøå îíîâèòè äî-
ðîæíº ïîëîòíî, ³ âæå íå-
çàáàðîì áóäå â³äíîâëåíî
ðóõ àâòîòðàíñïîðòó”,—
çàÿâèâ Àíàòîë³é Ãîëóá-
÷åíêî

Òðàìâàé çðîáèëè “êà÷êîþ”
Ïëàâó÷èé ì³ñüêèé òðàíñïîðò ç’ÿâèòüñÿ ó ñòîëèö³ ëèøå ÷åðåç ì³ñÿöü
Ìàêñèì ÌÅÄÈÍÑÜÊÈÉ
cïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Інформація ба атьох ЗМІ
про те, що в понеділо
Києві розпочав рс вати
річ овий трамвайчи , ви-
явилася неправдивою.
П с ново о вид транс-
порт перенесено, а на-
разі триває з одження
маршр т і цін. Зап с
водних "маршр то " пе-
реноситься орієнтовно на
інець червня — почато
липня.

²íôîðìàö³ÿ ïðî òå, ùî â ïî-
íåä³ëîê ó Êèºâ³ ðîçïî÷àâ êóðñó-
âàòè ð³÷êîâèé òðàìâàé÷èê, ÿêó
îïðèëþäíèëà á³ëüø³ñòü ñòîëè÷-
íèõ ³ âñåóêðà¿íñüêèõ ÇÌ², âè-
ÿâèëàñÿ íåïðàâäèâîþ. Æåðòâà-
ìè öèõ ïîâ³äîìëåíü ñòàëè ³
æóðíàë³ñòè Êè¿âñüêîãî Ìåä³à
Õîëäèíãó, ÿê³ ïðîòÿãîì äâîõ
äí³â íàìàãàëèñÿ ïðî¿õàòèñÿ íà
íîâîìó ñòàðîìó âèä³ òðàíñïîð-
òó. Ïðîòå, ÿê âèÿâèëîñÿ, íà Ð³÷-
êîâîìó âîêçàë³ í³õòî íàâ³òü íå
÷óâ ïðî òàêå íîâîââåäåííÿ. Íà
òîìó æ âîêçàë³ íàì ïîâ³äîìè-
ëè, ùî áóä³âëÿ äàâíî âæå íàëå-
æèòü ïðèâàòíèì ô³ðìàì, òîæ íå
äèâíî, ùî æîäíî¿ ³íôîðìàö³¿ ó
íèõ íåìàº.

Ñèòóàö³ÿ ç òðàìâàé÷èêîì ç’ÿ-
ñóâàëàñÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê “Õðåùà-
òèêó” âäàëîñÿ çâ’ÿçàòèñÿ ç êîì-
ïàí³ºþ “Ð³âåðåñò”, ÿêà áóäå íà-
äàâàòè ïîñëóãè ç ïåðåâåçåííÿ
ïàñàæèð³â. Òàì íàì ïîâ³äîìèëè,
ùî ïóñê íîâîãî âèäó òðàíñïîð-
òó ïåðåíåñåíî, à íàðàç³ òðèâàº
óçãîäæåííÿ ìàðøðóòó ³ ö³í.
“Ìè ï³äãîòóâàëè äâà êîðàáë³ ³
êîìàíäè ³ ãîòîâ³ ó áóäü-ÿêèé
ìîìåíò âèéòè íà ìàðøðóò. Ïðî-
òå çàðàç ì³ñüêàäì³í³ñòðàö³ÿ ïðî-
âîäèòü óçãîäæåííÿ ìàðøðóòó ³
ö³íè íà êâèòêè”,— ðîçïîâ³ëè ó
“Ð³âåðåñò³”.

Ùå îäí³ºþ ïðîáëåìîþ, íà
ÿê³é íàãîëîøóþòü ó êîìïàí³¿, º
íåãîòîâí³ñòü ïðè÷àëó “Îñîêîð-

êè”. Òàì íèí³ íåìàº àí³ òóðí³-
êåò³â, àí³ êàñ. Êð³ì òîãî, ä³ñòà-
âàòèñÿ òóäè â³ä ñòàíö³¿ ìåòðî
“Ñëàâóòè÷” õî÷ ³ íå äàëåêî,
ïðîòå äóæå íåçðó÷íî.

Òàêèì ÷èíîì, çàïóñê âîäíèõ
“ìàðøðóòîê”, ÿê îõðåñòèëè íî-
âèé âèä òðàíñïîðòó æóðíàë³ñòè,
ïåðåíîñèòüñÿ íà ê³íåöü ÷åðâ-
íÿ — ïî÷àòîê ëèïíÿ. Ïðèíàé-

ìí³, ïðî òàêèé òåðì³í ãîâîðÿòü
ó ÊÌÄÀ.

Çà çàäóìîì, ð³÷êîâ³ òðàìâàé-
÷èêè ìàþòü çåêîíîìèòè ÷àñ êè-
ÿí, ÿê³ ìàþòü ïîòðåáó ïåðå¿æ-
äæàòè ç îäíîãî áåðåãà Äí³ïðà
íà ³íøèé. Ïëàíóºòüñÿ, ùî íî-
âèé âèä òðàíñïîðòó äîïîìîæå
îìèíóòè ïðîáêè íà ìîñòàõ.

Îñòàòî÷íèé ìàðøðóò ïàðî-

ïëàâà íàðàç³ ùå íå çàòâåðäæåíî,
ïðîòå, çà ïîïåðåäí³ìè íàì³ðà-

ìè, â³í ìàº êóðñóâàòè â³ä Îñî-
êîðê³â äî Ïîøòîâî¿ ïëîù³. Ïëà-
íóºòüñÿ, ùî î ñüîì³é ðàíêó êî-
ðàáåëü â³ä÷àëþâàòèìå â³ä Îñî-
êîðê³â (ïîðó÷ ³ç Ï³âäåííèì
ìîñòîì), î 7.45 ï³äïëèâàòèìå äî
Áåðåçíÿê³â, î 8.20 “ïðèïàðêî-
âóâàòèìåòüñÿ” ïîðó÷ ç ìîñòîì
Ìåòðî, à î 8.40 äîñÿãàòèìå ñâîº¿
ê³íöåâî¿ çóïèíêè — ïðè÷àëó
¹ 7 Ð³÷êîâîãî âîêçàëó íà Ïî-
øòîâ³é ïëîù³. Íà çóïèíêè
òðàìâàé÷èê ìàº âèòðà÷àòè íå
á³ëüøå ï’ÿòè õâèëèí. Ó çâîðî-
òíîìó íàïðÿìêó âîäíà “ìàð-
øðóòêà” âèðóøàòèìå î 18.00.

Îñòàòî÷íó ö³íó íà ïðî¿çä ïîêè
ùî íå óçãîäæåíî. Ðàí³øå éøëî-
ñÿ ïðî ì³í³ìóì ñ³ì ãðèâåíü. Ïðî-
òå çàçíà÷àëîñÿ, ùî ï³ëüãîâèêè
îòðèìàþòü ïðàâî áåçêîøòîâíîãî
êîðèñòóâàííÿ âîäíèì òðàìâàºì.

Âèñîêà ö³íà (ïîð³âíÿíî ç ³í-
øèìè âèäàìè ì³ñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó) ³ ïîâ³ëüí³ñòü ð³÷êîâîãî
òðàìâàé÷èêà, íà äóìêó ïðåäñòàâ-
íèê³â êîìïàí³¿ “Ð³âåðåñò”, ìî-
æóòü ñòàòè ãîëîâíèìè ïåðåøêî-
äàìè íà øëÿõó ïîïóëÿðèçàö³¿
öüîãî âèäó òðàíñïîðòó. Ç ³íøî-
ãî æ áîêó, âå÷³ðí³ ìàðøðóòè îá³-
öÿþòü íàâïàêè çáèðàòè àí-
øëàã — òðàìâàé÷èê í³÷èì íå â³ä-
ð³çíÿòèìåòüñÿ â³ä çâè÷àéíèõ
ïðîãóëÿíêîâèõ êîðàáë³â, ïðîòå
ìàòèìå íàáàãàòî ïðèâàáëèâ³øó
ö³íó

Ува а! Нова р бри а
Відсьо одні “Хрещати ” від риває нов р бри “Листи читачів”. Те-

пер більшість листів до нашої азети б де надр овано. Пишіть нам про
проблеми своїх б дин ів, в лиць, районів. Пишіть та ож д м и щодо по-
літичної сит ації та подальшо о шлях У раїни, проблеми иївсь их ш іл
та лі арень, пар ів та з пино транспорт . Приймаємо листи, лише під-
писані повним ім’ям, з телефоном та адресою проживання. Лист без
перевір и авторства надр овано не б де. На листах робіть познач
“Лист читачів “Хрещати а”.

Реда ція
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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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По и що на Дніпрі можна побачити лише про лян ові атери



44 ББІІЗЗННЕЕСС Хрещатик  19 червня 2009

ВВ ІІ ДД   АА ВВ ТТ ОО РР АА

Òàðàñ ÇÀÃÎÐÎÄÍ²É
á³çíåñ-êîíñóëüòàíò,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”
finance@kreschatic.kiev.ua

ßê ðàö³îíàëüíî çàîùàäèòè 
òà âèêîðèñòîâóâàòè ñâ³é ÷àñ?

— Â³ä áàãàòüîõ ëþ-
äåé ìåí³ äîâîäèòüñÿ
÷óòè, ùî âîíè ùîñü
íå âñòèãàþòü ðîáè-
òè, ¿ì íå âèñòà÷àº
÷àñó äëÿ ðîáîòè, íå
âñòèãàþòü íà ðîáîò³
ðîáèòè òå, ùî ïî-
òð³áíî, íå âñòèãàþòü
ïîáóòè ç ñ³ì’ºþ àáî
êóäèñü âåñü ÷àñ çà-
ï³çíþþòüñÿ. Öå âñå
âêàçóº íà òå, ùî ëþ-
äè íåïðàâèëüíî îð-
ãàí³çîâóþòü ñâ³é ÷àñ.
Ùî ïîòð³áíî ðîáèòè äëÿ ðàö³îíàëüíîãî âè-
êîðèñòàííÿ ÷àñó? Ïî-ïåðøå, ïîòð³áíî çà-
ïàì’ÿòàòè ïðèñë³â’ÿ: “Íå çàï³çíþºòüñÿ òîé,
õòî í³êóäè íå ïîñï³øàº”. Ïîñï³øí³ñòü ãî-
âîðèòü ïðî òå, ùî ó âàñ âæå íåïðàâèëüíî
îðãàí³çîâàíî ÷àñ. Çíîâó æ òàêè, öå ñòîñóº-
òüñÿ òîãî, ùî ó âàñ íåìàº ÷³òêî¿ ìåòè, äî
ÿêî¿ âè ïðÿìóºòå. Ïî-äðóãå, ùî âàì âàðòî
çàïàì’ÿòàòè äëÿ ïðàâèëüíîãî âèêîðèñòàííÿ
ñâîãî ÷àñó, òàê öå òå, ùî âñ³õ ñïðàâ íà ñâ³-
ò³ âñå îäíî íå ïåðåðîáèòå. Òîìó çàéì³òüñÿ
ò³ëüêè îñíîâíèìè ñïðàâàìè. Î÷³ñò³òü ðîáî-
÷èé äåíü â³ä íåïîòð³áíèõ ñïðàâ, ÿê³ íå ìà-
þòü æîäíîãî ñòîñóíêó äî âàøèõ ïðÿìèõ
îáîâ’ÿçê³â. ßêùî ïðàöþºòå, òî ñïðîáóéòå
çàéìàòèñÿ âèíÿòêîâî ðîáîòîþ. ² âè ïîáà-
÷èòå, íàñê³ëüêè ó âàñ ñïðàâä³ âèâ³ëüíèòüñÿ
÷àñó. Êð³ì òîãî, ïîòð³áíî çàâæäè ïëàíóâà-
òè êîæíèé ñâ³é êðîê òà ÷³òêî ðîçïèñóâàòè
÷àñ. Ùîâå÷îðà âèòðà÷àéòå ÷àñ íà òå, ùîá
ðîçïëàíóâàòè íàñòóïí³ êðîêè, ñïðàâè òà ÷àñ.
×³òêî ïîðàõóéòå ò³ ãîäèíè, ÷èì âè áóäåòå
çàéìàòèñÿ. Ñàìå òóò íå ìîæíà ðîáèòè ãî-
ëîâíî¿ ïîìèëêè — ðîçïèñóâàòè ïîõâèëèí-
íî ñâ³é ä³ëîâèé ãðàô³ê. Àäæå äåñü âè áóäå-
òå íå âñòèãàòè, íåðâóâàòè ³ öå ïðèçâåäå äî
ùå á³ëüøîãî ñòðåñó. Êîæíîãî äíÿ çàëèøàé-
òå ñîá³ òðîõè ÷àñó. Öå ïîòð³áíî, ÿêùî âè ç
ÿêèõîñü îáñòàâèí íå âñòèãàºòå ùîñü çðîáè-
òè ÷åðåç çàòîðè íà àâòîøëÿõàõ òà ³íø³ ïðè-
÷èíè. Â÷³òüñÿ ïëàíóâàòè ñâî¿ êðîêè. Çîêðå-
ìà âàø îêðåìèé ïðîåêò ïîòð³áíî ðîçáèòè
íà ê³ëüêà ÷àñòèí òà ïîäèâèòèñÿ, ñê³ëüêè íà
öå âè çàòðàòèòå ÷àñó. Äîâåä³òü ðîçïèñóâàí-
íÿ âëàñíîãî ãðàô³êó äî ðåôëåêòîðíîãî ð³â-
íÿ, ùîá âè ñàì³ çíàëè, ùî ³ êîëè âàì âàð-
òî ðîáèòè. Êîëè âè ïî÷íåòå öå ðîáèòè, òî
çðîáèòå âëàñí³ ñïðàâè øâèäøå. Òîìó ùî
îäíà ç îñíîâíèõ ïðè÷èí âòðàòè ÷àñó — öå
òå, ùî ëþäè çâîë³êàþòü. À çâîë³êàþòü ÷å-
ðåç òå, ùî âîíè íå âïåâíåí³ â ñîá³ òà ñâî-
¿õ êðîêàõ. Íåâïåâíåí³ñòü ó ñâîþ ÷åðãó ñïðè-
÷èíåíà íåâèçíà÷åí³ñòþ. Êîëè íàïåðåä ïðî-
äóìàºòå ñâî¿ êðîêè, âè áóäåòå øâèäøå
ïðèéìàòè ð³øåííÿ ³ ïîáà÷èòå, ÿê çì³íèòü-
ñÿ âñå äîâêîëà âàñ. Âè ñòàíåòå øâèäøå óõâà-
ëþâàòè ð³øåííÿ. Öå íå çìîæå íå ñïîäîáà-
òèñÿ âàøîìó êåð³âíèöòâó àáî äîïîìîæå ó
âàøîìó á³çíåñ³.

Íàñòóïíèì êðîêîì, ùî äîïîìîæå ðàö³î-
íàëüíî âèêîðèñòîâóâàòè ÷àñ, áóäå áîðîòüáà
ç “÷àñîïîãëèíà÷àìè”. Äëÿ âåëèêèõ ì³ñò — öå
äóæå àêòóàëüíå ïèòàííÿ ³ ïîâ’ÿçàíî öå ç
òðàíñïîðòíèìè ïðîáëåìàìè. Ñåðåäíüîñòà-
òèñòè÷íèé êèÿíèí âèòðà÷àº ïðèáëèçíî äâ³
ãîäèíè íà ïî¿çäêè ó òðàíñïîðò³. Âèêîðèñòî-
âóéòå ïðîäóêòèâíî öåé ÷àñ. Íàïðèêëàä, äî-
ðîãîþ äî ìåòðî âè ìîæåòå çðîáèòè íåïðè-
ºìí³ äçâ³íêè. Ó êíèæêàõ ç time-menagment
öå íàçèâàºòüñÿ “ç’¿ñòè æàáó”. Ïî-äðóãå, âè-
êîðèñòîâóéòå öåé ÷àñ äëÿ ñàìîîñâ³òè. Êó-
ï³òü MP3-ïëåºð, ÿêèé íàðàç³ êîøòóº âæå
âêðàé äåøåâî, ñêà÷àéòå àóä³îêíèæêó òà ïðî-
ñëóõàéòå êóðñ ³ç òîãî ñàìîãî time-menagment
àáî ³íôîðìàö³þ, ùî ñòîñóºòüñÿ ñôåðè âàøî¿
ä³ÿëüíîñò³. Íàâ÷³òüñÿ çàïèñóâàòè âñ³ ïðàâèëü-
í³ òà êîðèñí³ ³äå¿, ùî ñïàäàþòü âàì íà äóì-
êó íà äèêòîôîí. Ö³ ³äå¿ çìîæóòü âàì äîïî-
ìîãòè ñêîðîòèòè ÷àñ äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ âàøèõ
ïðîáëåì

Íàòàë³ÿ ØÒÀËÒÎÂÍÀ:

“Äîðîã³ ïðîäóêòè ñòàëè
ùå äîðîæ÷èìè”
Êåð³âíèê ïðîåêòó Maanimo.com ïðî äèíàì³êó ðèíêó 
ñòðàõîâèõ ïîñëóã
Через "замороження"
редит вання та спад
продаж автомобілів
страхові омпанії поча-
ли менше отрим вати
оштів. Водночас через
став о ремих равців
рин на автострах -
вання страхови и відч -
вають значні фінансові
тр днощі. Адже авто-
страх вання є найризи-
ованішим видом стра-
х вання. Том , за про -
нозами часни ів рин-
, обся страхових

платежів від населення
в 2009 році становити-
ме приблизно 10 млрд
рн, тоді я 2008 році
цей по азни становив
майже 16 млрд рн.
Про динамі рин
страх вання "Хрещати-
" розповіла ерівни

одно о з фінансових
порталів раїни.

— ßê³ òåíäåíö³¿ íàðàç³ âèçíà-
÷àþòü äèíàì³êó ðèíêó àâòî-
ñòðàõóâàííÿ?

— Ìîæó ÷³òêî ñêàçàòè, ùî
ñï³ëêóþ÷èñü áåçïîñåðåäíüî ç
êîæíèì êë³ºíòîì îêðåìî, ÿê³
ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äâîõ ì³ñÿ-
ö³â õîò³ëè êóïèòè ÊÀÑÊÎ,
ìîæíà ïðèéòè äî âèñíîâêó,
ùî íà ðèíêó àâòîñòðàõóâàííÿ
ç’ÿâèëîñÿ ê³ëüêà òåíäåíö³é.
Ïî-ïåðøå, âèÿâèëîñÿ, ùî
ïðèáëèçíî 10 â³äñîòê³â ëþäåé,
ÿê³ ðàí³øå êóïóâàëè ÊÀÑÊÎ,
â öüîìó ðîö³ ô³çè÷íî â³äìî-
âèëèñÿ éîãî êóïóâàòè ÷åðåç
äîðîæíå÷ó ïîñëóãè. Ö³ ëþäè
íå çìîãëè ñîá³ äîçâîëèòè êó-
ïóòè ÊÀÑÊÎ â íèí³øíüîìó
ðîö³ ÷åðåç ñòðèáêè âàðòîñò³
àâòîìîá³ë³â òà ïîñëóã — äëÿ
íèõ öå ñòàëî íåïîñèëüíîþ
ðîçê³øøþ. ª é ³íøà êàòåãî-
ð³ÿ ëþäåé, êîòð³ ïðèäáàëè
êðåäèòí³ àâòîìîá³ë³ òà ÿê³ íå
ñïðèéìàþòü ÊÀÑÊÎ ³ ñòðàõó-
âàííÿ ÿê çàõèñò. Âîíè öå
ñïðèéìàþòü ò³ëüêè ÿê â³äïî-
â³äü íà âèìîãó áàíêó ³ â³äïî-
â³äíî øóêàþòü íàéäåøåâøèé
âàð³àíò áåç îñîáëèâîãî ñòóïå-
íþ çàõèñòó, ÿêèé îêðåìà ñòðà-
õîâà êîìïàí³ÿ íàäàº. ² º òðå-
òÿ ãðóïà ëþäåé, ÿê³ º ïëàòî-
ñïðîìîæíèìè òà ãîòîâ³ ïåðå-
ïëà÷óâàòè çà âëàñíó áåçïåêó ³
â ÿêèõ íàðàç³ ëèøå îäíå çàïè-
òàííÿ — õòî íèí³ ïëàòèòü çà
ñòðàõîâ³ âèïàäêè.

— Íàñê³ëüêè âèäîçì³íèâñÿ
ö³íîâèé ñåãìåíò íà ñòðàõîâ³
ïðîäóêòè ç ïî÷àòêó êðèçè?

— Ãëîáàëüíî ðèíîê ñóòòºâî
íå âèäîçì³íèâñÿ. Êîìïàí³¿,
ùî ïðîïîíóâàëè äîðîã³ ïðî-
äóêòè, òàê ³ çàëèøèëèñÿ äî-
ðîãèìè êîìïàí³ÿìè. Ìè ìî-
æåìî ñòîâ³äñîòêîâî ãîâîðèòè
ïðî òå, ùî òàðèôè ñòðàõîâèõ
êîìïàí³é çðîñëè, âò³ì, îñî-
áëèâèõ çì³í íà ðèíêó íå â³ä-
áóëîñÿ. Äîðîã³ ïðîäóêòè ñòà-

ëè ùå äîðîæ÷èìè, ñåðåäí³ —
äåùî äîðîæ÷èìè, à äåøåâ³
ñòðàõîâ³ ïðîäóêòè ñòàëè òàêîæ
äåùî äîðîæ÷èìè. Îäíàê ïî
ñóò³ ÿê áóâ îñíîâíèé ñåãìåíò,
òàê ³ çàëèøèâñÿ.

— ×è âïëèíóëà êðèçà íà
ê³ëüê³ñòü ïðîäóêò³â, òà ÿê³ ç íèõ
íàðàç³ º íàéë³êâ³äí³øèìè äëÿ
ñòðàõîâèê³â?

— Ìè àêòèâíî ñï³ëêóºìîñÿ
ç³ ñòðàõîâèìè êîìïàí³ÿìè, ³,
ç îãëÿäó íà öå, ìîæíà ñêàçà-
òè, ùî ïðîñòåæóºòüñÿ ïåâíèé
ïàðàäîêñ. Â³í ïîëÿãàº â òîìó,
ùî íàðàç³ âñ³ ñòðàõîâèêè íà-
ìàãàþòüñÿ â³õðåñòèòèñÿ â³ä
ÊÀÑÊÎ, òîìó ùî öåé âèä
ñòðàõóâàííÿ º çáèòêîâèì äëÿ
áóäü-ÿêî¿ êîìïàí³¿, îäíàê
ÊÀÑÊÎ º íàéïîïóëÿðí³øèì
ïðîäóêòîì, çà ÿêèì ïðèõîäÿòü
äî ñòðàõîâèõ êîìïàí³é. Òîìó
í³õòî ç öèõ êîìïàí³é â³äìî-
âèòèñÿ â³ä ÊÀÑÊÎ íå ìîæå.
² â³äïîâ³äíî â³äáóâàºòüñÿ òàêà
ïðîöåäóðà: ö³ êîìïàí³¿ “ëîâ-
ëÿòüñÿ” íà ÊÀÑÊÎ, çàçíàþ÷è
çáèòê³â, îäíàê âîíè íàìàãàþ-
òüñÿ ïðîäàòè êë³ºíòîâ³ ùå
ïåâí³ äîäàòêîâ³ ïîñëóãè. Íàé-
ïîïóëÿðí³øîþ ç òàêèõ º ñòðà-
õóâàííÿ ìàéíà. Öåé âèä ñòðà-
õóâàííÿ º íàéìåíø ðèçèêîâà-
íèì òà ö³êàâèì äëÿ ñòðàõîâèõ
êîìïàí³é.

— ×è âàðòî çì³íþâàòè ñòðà-
õîâ³ êîìïàí³¿ ç îãëÿäó íà ï³ä-
âèùåííÿ òàðèô³â íà ñòðàõîâ³

ïðîäóêòè òà øóêàòè äåøåâø³
âàð³àíòè?

— ßêùî ëþäè çàäîâîëåí³
ñâîºþ ñòðàõîâîþ êîìïàí³ºþ
ïðîòÿãîì ïîïåðåäí³õ ïåð³îä³â,
òî òàêèì ñïîæèâà÷àì íàâðÿä-
÷è âàðòî ¿¿ çì³íþâàòè. Íèí³ ó
êîìïàí³é íåìàº çíà÷íèõ ðå-
ñóðñ³â äëÿ çàëó÷åííÿ íîâèõ
êë³ºíò³â, òîæ âîíè íàìàãàþòü-
ñÿ óòðèìàòè ñòàðèõ ñâî¿õ êë³-
ºíò³â. ² òîìó, ÿêùî ó ñïîæè-
âà÷³â ïðèíöèïîâèõ ïðåòåíç³é
äî ñòðàõîâèõ êîìïàí³é íåìàº,
õòîñü íà ðèíêó íàâðÿä ÷è çìî-
æå çàïðîïîíóâàòè ñïîæèâà÷àì
âèã³äí³ø³ óìîâè ñòðàõóâàííÿ.

— ßêà íàðàç³ ñòðàòåã³ÿ ñòðà-
õîâèõ êîìïàí³é äëÿ âèæèâàííÿ
ï³ä ÷àñ êðèçè, îêð³ì ï³äâèùåí-
íÿ âàðòîñò³ ñâî¿õ ïðîäóêò³â?

— Ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿ íèí³
áîÿòüñÿ âèêðàäåííÿ àâòîìîá³-
ë³â ³ òîìó ï³äâèùóþòü òàðèôè
íà ñòðàõîâ³ ïðîäóêòè. Êð³ì òî-
ãî, âîíè ïîñèëèëè âèìîãó äî
àâòîâëàñíèê³â ó ÷àñòèí³ ïîðó-
øåííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðó-
õó. Âñå öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî
ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿ çðîáèëè
æîðñòêèìè óìîâè äëÿ êë³ºí-
ò³â. ßêùî ðàí³øå ó íèõ áóëî
çàâäàííÿ íàéá³ëüøå çàëó÷èòè
êë³ºíò³â áóäü-ÿêîþ ö³íîþ,
îá³öÿþ÷è ¿ì áàñíîñëîâí³ óìî-
âè òà íåðåàëüí³ òàðèôè, íàðà-
ç³ æ âîíè óâàæí³øå ñòàâëÿòü-
ñÿ äî êîíäîðàéòèíãó ³ äî ñïî-
æèâà÷³â, êîòðèõ õî÷óòü áà÷è-
òè ñåðåä êë³ºíò³â. Îñîáëèâ³ñ-
òþ º òîé ôàêò, ùî íàðàç³ ó

ñòðàõîâèõ êîìïàí³é íàâ³òü º
ïîðòðåòè ñïîæèâà÷³â, ÿêèõ
ñòðàõîâèêè áà÷àòü ó ñòðàøíî-
ìó ñí³. Öå çîêðåìà ñïîæèâà-
÷³ 22—23 ðîê³â, ÿê³ º âëàñíè-
êàìè àâò³âîê Mitsubishi Lancer.
Â³ä ïðåäñòàâíèê³â ñòðàõîâèõ
êîìïàí³é íåîäíîðàçîâî ëóíà-
ëî, ùî òàê³ êë³ºíòè º íàéíå-
áàæàí³øèìè äëÿ íèõ, îñê³ëü-
êè ñòàíîâëÿòü íàéðèçèêîâàí³-
øó êàòåãîð³þ îñ³á.

— Ó çâ’ÿçêó ç êðèçîþ íà-
ñê³ëüêè ìîæíà î÷³êóâàòè ïàä³í-
íÿ ðèíêó ñòðàõóâàííÿ â Óêðà-
¿í³ ïîïðè òå, ùî ïðîòÿãîì
îñòàíí³õ ðîê³â â³í äèíàì³÷íî
çðîñòàâ?

— Òàêèé ïðîãíîç ìîæíà äà-
òè â òîìó âèïàäêó, ÿêùî çíà-
òè, ÿê³ ñåãìåíòè ðèíêó ñòðà-
õîâèõ ïîñëóã àíàë³çóâàòè. ßê-
ùî ãîâîðèòè ïðî ê³ëüê³ñòü ç³-
áðàíèõ ïðåì³é, òî öå áóëî ïî-
â’ÿçàíî íàñàìïåðåä ³ç êîëî-
ñàëüíèì çðîñòàííÿì êðåäèòó-
âàííÿ. Òîáòî ëþäè áðàëè êðå-
äèòè ³ â³äïîâ³äíî áóëè çìóøå-
í³ ñòðàõóâàòèñÿ. Â³äò³ê ìîæå
áóòè çà ðàõóíîê òèõ îñ³á, êîò-
ð³ äîáðîâ³ëüíî ñòðàõóâàëèñÿ ÿê
ñâ³äîì³ ãðîìàäÿíè àáî çà ðàõó-
íîê òèõ ëþäåé, ó êîòðèõ çàê³í-
÷èëèñÿ ñòðîêè êðåäèòóâàííÿ.
Â ³íøèõ æå ñåãìåíòàõ ðèíîê
çäåá³ëüøîãî ñòàãíóº, ³ íà íüî-
ìó í³÷îãî íå â³äáóâàºòüñÿ

Під от вала Ірина ДЕМКО,
спеціально для “Хрещати а”

Îðãàí³çóéòå
ñåáå!
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Êè¿âñüê³ ãëÿäà÷³ 
ïîçíàéîìëÿòüñÿ ç ëåâàìè
Ñòîëè÷íèé òåëåêàíàë ïîêàæå êðàù³ òâîðè ôåñòèâàëþ “Êàííñüê³ ëåâè”
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

З наст пно о тижня ияни
змож ть насолодж ватися
шедеврами ре лами пе-
редачі "Каннсь і леви",
присвяченій однойменно-
м фестивалю. Теле анал
"Київ" обіцяє виділити
най ращий вечірній час і
сподівається, що йом
вдасться в та ий спосіб
врят вати бодай частин
а диторії від ціл овито о
несприйняття ре лами.

ÒÐÊ “Êè¿â” ïîêàæå øåäåâðè
ðåêëàìíîãî ìèñòåöòâà ñâ³òó. ×àñ-
òî íàéâ³äîì³ø³ ðåæèñåðè ïðèä³ëÿ-
þòü ðåêëàìíèì ðîëèêàì íå ìåí-
øå òâîð÷î¿ åíåðã³¿, í³æ ñòâîðåííþ
ê³íîòâîð³â. Òîìó òåëåêîìïàí³ÿ âè-
ð³øèëà ïîêàçàòè êèÿíàì íàéêðà-
ù³ ðîëèêè êàííñüêîãî ôåñòèâàëþ,
íà ÿêîìó äåìîíñòðóâàòèìóòü òâî-
ðè íåâåëèêîãî ôîðìàòó. Éäåòüñÿ
ïðî ðîëèêè ð³çíèõ ðîê³â. ßê ïî-
â³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ïðîäþñåð
òåëåêàíàëó Äåíèñ Çàìð³é, êîìïà-
í³ÿ ìàº íàì³ð âèä³ëèòè äëÿ íîâî¿
ùîòèæíåâî¿ ïåðåäà÷³ íàñò³ëüêè
ãàðí³ äí³ ³ ÷àñ, íàñê³ëüêè öå âçà-
ãàë³ ìîæëèâî. “Ãàäàþ, öå áóäå íå-

ä³ëÿ, ï³ñëÿ 19 ãîäèíè, — íàéêðà-
ùèé ÷àñ äëÿ òåëåâ³ç³éíèõ ãóðìàí³â.
Äëÿ ðåêëàì³ñòà â³äçíàêà ôåñòèâà-
ëþ “Êàííñüê³ ëåâè” îçíà÷àº íå
ìåíøå, à ìîæå, é íàâ³òü á³ëüøå,
í³æ “Îñêàð” äëÿ ê³íîìèòö³â.
Éäåòüñÿ ïðî òåëåïîäîðîæ³ ö³ëêîì
îêðåìèì ìèñòåöòâîì, çàãàäêîâèì
³ äóæå áëèçüêèì êîæí³é ñó÷àñí³é
ëþäèí³. ×àñîì ðåêëàìó çí³ìàþòü
òàê³ âåëèê³ ìèòö³, ÿê Äåâ³ä Ë³í÷.
Ì³øåëü Ãîíäð³ á³ëüøå çí³ìàº ðåê-
ëàìó, í³æ õóäîæí³ ñòð³÷êè. ßê ïðà-
âèëî, öå äóæå êðåàòèâí³, òâîð÷³
ðîáîòè”,— ðîçïîâ³â Äåíèñ Çàìð³é.

Ïåðåäà÷ó äëÿ òåëåãóðìàí³â äî-
ðó÷åíî âåñòè îäí³é ç íàéêðàùèõ
âåäó÷èõ êîìïàí³¿ Ë³ä³¿ Ðÿáêîâ³é.
“Ó÷àñòü ó ö³é ïåðåäà÷³ äëÿ ìåíå
íå º îáòÿæëèâîþ, øâèäøå íàâïà-
êè. Çàâæäè ïðèºìíî ïðåäñòàâëÿ-
òè ñïðàâæí³ òâîðè ìèòö³â, ñòâî-
ðåí³ ³ ç ïî÷óòòÿì ãóìîðó, ³ ç ôàí-
òàç³ºþ, ³ ç äóøåþ. Çðåøòîþ öå äà-
ëåêî íå ñóòî êîìåðö³éíèé ïðî-
åêò”,— ïîÿñíèëà Ë³ä³ÿ Ðÿáêîâà.

Êîæíà ïåðåäà÷à òðèâàòèìå
ìàéæå ï³âãîäèíè. Çà öåé ÷àñ âå-
äó÷à ìóñèòü ðîçïîâ³ñòè ïðî äå-
ñÿòêè ö³ëêîì íåñïîä³âàíèõ òâî-
ð³â ðåêëàìè, ÷àñîì âàðòèõ íàçè-
âàòèñÿ òâîðàìè ìèñòåöòâà.

Íà êàíàë³ ñïîä³âàþòüñÿ â òà-
êèé ñïîñ³á âðÿòóâàòè áîäàé ÿêóñü
÷àñòèíó àóäèòîð³¿ â³ä ö³ëêîâèòî-
ãî íåñïðèéíÿòòÿ ðåêëàìèФестиваль “Каннсь і леви” є подією масштабною і непересічною
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Îëåêñàíäð ÌÅËÜÍÈÊ: “Ïîòð³áíî âì³òè
òðèìàòè óäàð ³ ï³ñëÿ öüîãî 
ïðàöþâàòè ùå åôåêòèâí³øå”

— ª ðåàëüí³ ïðèâîäè äëÿ îïòèì³çìó?
— Çâè÷àéíî. Ñåðåä ïîçèòèâíèõ òåíäåí-

ö³é — ïîâåðíåííÿ äî Êèºâà íà ðîáîòó
ìåøêàíö³â ³íøèõ ðåã³îí³â.

— À ÿê çì³íèëîñÿ “îáëè÷÷ÿ” òèõ, õòî çâåð-
òàºòüñÿ äî ñòîëè÷íîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³?
Ìàþ íà óâàç³ ¿õí³é ïñèõîëîã³÷íèé ïîðòðåò,
ïð³îðèòåòè, âèìîãè...

— ßêùî ïîð³âíþâàòè ñèòóàö³þ ç ò³ºþ,
ùî áóëà ð³ê ÷è äâà òîìó, òî çàçíà÷ó, ùî â
öåíòð³ çàéíÿòîñò³ ïîá³ëüøàëî ñïðàâä³ ö³-
ëåñïðÿìîâàíèõ ëþäåé. Âîíè çíàþòü êîí-
êðåòíî íà ùî îð³ºíòóâàòèñÿ, çìåíøèëè
àïåòèòè â ïèòàííÿõ âèìîã äî ðîáîòîäàâ-
öÿ ³ âîäíî÷àñ çá³ëüøèëè âèìîãè äî ñåáå.
Ëþäè ðîçóì³þòü, ùî â íèí³øí³é ÷àñ “â³ä-
ñèä³òèñÿ” íåìîæëèâî, òðåáà ïîñò³éíî ïðà-
öþâàòè íàä ñîáîþ, àäæå ð³âåíü êîíêóðåí-
ö³¿ íà ðèíêó ïðàö³, çâ³ñíî æ, ï³äâèùèâñÿ.
² ìè äîïîìàãàºìî ëþäÿì çðîçóì³òè öå, äëÿ
òîãî íàøà ñëóæáà ³ ïðàöþº.

— Òîáòî Êè¿â æîäíèì ÷èíîì íå ìîæíà
ââàæàòè â öüîìó ñåíñ³ äåïðåñèâíèì ðåã³î-
íîì?

— Áåçïåðå÷íî. Äåïðåñ³¿ ó ñòîëèö³ íåìàº.
Ó íàñ íèí³ á³ëüøå ïðîïîçèö³é â³ä ðîáîòî-
äàâö³â, í³æ ïîïèòó íà âàêàíñ³¿ â³ä òèõ, õòî
øóêàº ðîáîòó. Ìè çäàòí³ çàäîâîëüíèòè
íàéâèìîãëèâ³øèõ ñâî¿õ êë³ºíò³â. ² ÿê ïðè-
êëàä ìîæó íàâåñòè Ïå÷åðñüêèé ðàéîí Êè-
ºâà, ÿêèé ìàº ïåâí³ â³äì³ííîñò³ â³ä ³íøèõ
àäì³í³ñòðàòèâíèõ ðàéîí³â ì³ñòà.

— Ó ÷îìó ö³ â³äì³ííîñò³ ïîëÿãàþòü?
— Ðîçóì³ºòå, Ïå÷åðñüêîìó ðàéîííîìó

öåíòðó çàéíÿòîñò³ ïðàöþâàòè òðîõè ñêëàä-
í³øå, àäæå òàì æèâóòü âèìîãëèâ³ø³ ëþ-
äè — ÿê ç òî÷êè çîðó ðîáîòîäàâö³â, òàê ³
ç òî÷êè çîðó íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â. Îáèä-
â³ ñòîðîíè çàö³êàâëåí³ ó ÿêîñò³: îäí³ — ó
âèñîê³é êâàë³ô³êàö³¿ ïåðñîíàëó, ³íø³ — ó
ã³äíèõ óìîâàõ ïðàö³.

— Ðîçêàæ³òü ïðî öå äåòàëüí³øå...
— Ó ðàéîí³ çàðåºñòðîâàíî íàéá³ëüøó

ê³ëüê³ñòü ðîáîòîäàâö³â — ïîíàä 42 òèñÿ÷³,
ùî ñòàíîâèòü ïîíàä 20 â³äñîòê³â çàãàëüíî-
ì³ñüêîãî ïîêàçíèêà. ² çàâäÿêè àêòèâí³é
³íôîðìàö³éíî-ðîç’ÿñíþâàëüí³é ðîáîò³ ç
êåð³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ Ïå÷åðñüêîãî
ðàéîíó âäàºòüñÿ ñåðåä 10 ðàéîí³â ì³ñòà
ï³äòðèìóâàòè íà íàéâèùîìó ð³âí³ ê³ëü-
ê³ñòü çàïðîïîíîâàíèõ êèÿíàì âàêàíñ³é.
Çðîçóì³ëî, ùî ðîáîòîäàâö³ ïîñò³éíî ìàþòü
ïîòðåáó â êàäðàõ. Ç ³íøîãî áîêó, â Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ íàéìåíøå íàñåëåííÿ â ì³ñ-
ò³, òîæ íà îáë³êó â öåíòð³ çàéíÿòîñò³ ïå-

ðåáóâàº íàéìåíøå îñ³á, ÿê³ ïîòðåáóþòü
äîïîìîãè ó ïðàöåâëàøòóâàíí³.

— ßê âäàºòüñÿ êîìïåíñóâàòè òàêèé äèñ-
áàëàíñ?

— Ãîëîâíå, ùî êåð³âíèöòâî ðàéîíó â
îñîá³ éîãî ãîëîâè Ñåðã³ÿ Ñóùåíêà ðîçó-
ì³º îñîáëèâîñò³ ïðîáëåì ì³ñöåâîãî ðèíêó
ïðàö³. Çàâäÿêè öüîìó íàëàãîäæåíî ò³ñíó
ñï³âïðàöþ ç íàøîþ ñëóæáîþ, ÿêó â Ïå-
÷åðñüêîìó ðàéîííîìó öåíòð³ çàéíÿòîñò³
î÷îëþº Îëåíà Ïåòðè÷åíêî. Âñ³ íàëàøòî-
âàí³ íà ïîçèòèâ, íà ñï³ëüíå âèð³øåííÿ ïè-
òàíü, òîìó ìàºìî â³äïîâ³äíèé ðåçóëüòàò.

Âàêàíñ³¿ ôîðìóþòüñÿ çà ðàõóíîê ÿê ñòâî-
ðåííÿ íîâèõ ï³äïðèºìñòâ, òàê ³ ðîçøèðåí-
íÿ ñôåðè ä³ÿëüíîñò³ âæå ³ñíóþ÷èõ. Íàâå-
äó ñòàòèñòè÷í³ äàí³: ç ñ³÷íÿ ïî òðàâåíü
2009 ðîêó â Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ââåäåíî
â ä³þ 2910 íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü. ²ç íèõ
2239 — äëÿ íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â ó þðè-
äè÷íèõ îñ³á (çà çâ³òàìè ï³äïðèºìñòâ),
325 — äëÿ íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â ó ô³çè÷-
íèõ îñ³á (çà òðóäîâèìè óãîäàìè), 346 —
ñòâîðåíî ô³çè÷íèìè îñîáàìè-ï³äïðèºì-
öÿìè.

— À çàãàëîì, ÿêó áàçó âàêàíñ³é ìàº Ïå-
÷åðñüêèé ðàéîí?

— Ç ïî÷àòêó íèí³øíüîãî ðîêó ï³äïðèºì-
ñòâà, îðãàí³çàö³¿ òà óñòàíîâè ðàéîíó íàäà-
ëè ³íôîðìàö³þ ïðî íàÿâí³ñòü ïîíàä 18 òè-
ñÿ÷ â³ëüíèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü òà âàêàíòíèõ
ïîñàä, ùî ñòàíîâèòü ï’ÿòó ÷àñòèíó çàãàëü-
íî¿ ê³ëüêîñò³ âàêàíñ³é ïî Êèºâó. Ñåðåä íèõ
á³ëüø³ñòü äëÿ ñëóæáîâö³â — ïðèáëèçíî 60
ïðîöåíò³â, äëÿ ðîá³òíèê³â — ìàéæå 29,
ðåøòà — äëÿ ëþäåé áåç ñïåö³àëüíî¿ ï³äãî-
òîâêè. ² äóæå âàæëèâî, ùî ïîíàä 80 ïðî-
öåíò³â â³ëüíèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü ìàþòü çàðî-
á³òíó ïëàòó, ùî íàáëèæàºòüñÿ äî ñåðåä-
íüî¿ ïî ñòîëèö³. Òîáòî òàì íàìàãàþòüñÿ çà-
äîâîëüíÿòè âèìîãè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ã³ä-
íèõ óìîâ ïðàö³.

— Áàãàòî õòî áóâ çàíåïîêîºíèé íàïðèê³í-
ö³ ìèíóëîãî ðîêó, òà é òåïåð ö³êàâèòüñÿ ñòà-
íîì íàïîâíåííÿ ñîö³àëüíèõ ôîíä³â: ìîâëÿâ,
ìàºìî òàì äåô³öèò...

— Òîé, õòî ïðàöþº, ïðîáëåì ç öèì íå
ìàº. Ðîáîòîäàâö³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó çà
ï’ÿòü ì³ñÿö³â 2009 ðîêó ñïëàòèëè ïîíàä 92
ì³ëüéîíè ãðèâåíü äî Ôîíäó çàãàëüíîîáî-
â’ÿçêîâîãî ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ íà âè-
ïàäîê áåçðîá³òòÿ.

— Ïðîòå ëþäè, íàïåâíî, íå ò³ëüêè çíàõî-
äÿòü íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ, à é âòðà÷àþòü ¿õ. ßê³
çàõîäè ñïðÿìîâàí³ íà òå, ùîá ñïîâ³ëüíèòè

öåé ïðîöåñ, òàê áè ìîâèòè, êîìïåíñóâàòè ö³
íåãàòèâí³ ÿâèùà?

— Ñïðàâä³, âèâ³ëüíåííÿ ïðàö³âíèê³â ç
ï³äïðèºìñòâ — àêòóàëüíà ïðîáëåìà, ÿêó
ïîòð³áíî ðîçâ’ÿçóâàòè çàâæäè, à òèì ïà-
÷å òåïåð, êîëè ñóñï³ëüñòâî çàíåïîêîºíå
ïîäîëàííÿì åêîíîì³÷íî¿ êðèçè. Â Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ ïîñò³éíî ïðîâîäÿòü ìîí³-
òîðèíã, äîñë³äæóþòü äèíàì³êó çàéíÿòîñò³
íà ï³äïðèºìñòâàõ, ùî óòâîðþþòü ðèíîê.
Ùîá çàïîá³ãàòè çá³ëüøåííþ áåçðîá³òòÿ,
ðåãóëÿðíî îðãàí³çîâóþòü âè¿çí³ êîíñóëü-
òàö³¿ òóäè, äå ïåðåäáà÷àºòüñÿ àáî â³äáóâàº-
òüñÿ âèâ³ëüíåííÿ ïðàö³âíèê³â. Ëþäåé êîí-
ñóëüòóþòü ùîäî ñèòóàö³¿ íà ðèíêó ïðàö³,
³íôîðìóþòü ïðî àêòóàëüí³ âàêàíñ³¿ â³äïî-
â³äíî äî áàíêó äàíèõ íà ï³äïðèºìñòâàõ
ì³ñòà. Íàäàþòü ïñèõîëîã³÷í³, þðèäè÷í³
ïîðàäè. Ñï³âðîá³òíèêè íàøî¿ ñëóæáè ï³ä-
õîäÿòü äî êîæíîãî âèïàäêó ³íäèâ³äóàëü-
íî, ùîá ëþäèíà ä³ñòàëà òó ïîðàäó, ÿêà ðå-
àëüíî äîïîìîæå ¿é íå çàãóáèòèñÿ íà ðèí-
êó ïðàö³.

— Ëèøå ñïåö³àë³çîâàíèìè âè¿çäàìè íà ï³ä-
ïðèºìñòâà ê³ëüê³ñòü êîíñóëüòàö³é íàâðÿä ÷è
îáìåæóºòüñÿ?

— Âè ìàºòå ðàö³þ. Ò³ëüêè êîìïëåêñíèé
ï³äõ³ä äàº çìîãó äîñÿãòè ïîçèòèâíîãî ðå-
çóëüòàòó. Ìàþ íà óâàç³ àêòèâí³ çàõîäè
ñïðèÿííÿ çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ. Öå âëàñ-
íå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ïðîôåñ³éíà ï³äãî-
òîâêà, ãðîìàäñüê³ ðîáîòè. Òàê, ïðîòÿãîì
2009 ðîêó äî Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî öåí-
òðó çàéíÿòîñò³ çâåðíóëèñÿ ìàéæå äâ³ òè-
ñÿ÷³ îñ³á, ÿêèì áóëî íàäàíî ïîíàä ï’ÿòü
òèñÿ÷ ïîñëóã. Ó ðàéîí³ ïîñò³éíî â³äáóâà-
þòüñÿ ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ç íàéâàæëèâ³-
øèõ ïèòàíü, ÿê³ íåïîêîÿòü ñüîãîäí³ éîãî
ìåøêàíö³â. Ç ïî÷àòêó ðîêó áóëî ïðîâåäå-
íî 12 òàêèõ çàõîä³â. Çîêðåìà, â ñ³÷í³ îá-
ãîâîðþâàëè ïèòàííÿ íàäàííÿ ïîñëóã ñëóæ-
áîþ çàéíÿòîñò³ íàñåëåííþ, ÿêå íå ïðà-
öþº.

Íå äèâíî, ùî òðèâàë³ñòü áåçðîá³òòÿ òàì
íàéíèæ÷à â ì³ñò³. Ñåðåä äîñÿãíåíü íàâå-
äó é òàêèé ôàêò: ó 2009-ìó Ïå÷åðñüê ïðà-
öåâëàøòóâàâ ï’ÿòü òèñÿ÷ ïðè¿æäæèõ.

— Îäèí ç åôåêòèâíèõ ìåòîä³â ðîçâ’ÿçàí-
íÿ ïðîáëåì çàéíÿòîñò³ — ãðîìàäñüê³ ðîáî-
òè. Ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ º îá’ºêòè, ÿê³ ïî-
òðåáóþòü ðåãóëÿðíîãî áëàãîóñòðîþ. ßêèé
ñòàí ñïðàâ ó öüîìó íàïðÿìêó ä³ÿëüíîñò³ ïðî-
ô³ëüíî¿ ñëóæáè?

— Ó êâ³òí³ é òðàâí³ òðèâàâ äâîì³ñÿ÷íèê ç
áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà ïîë³ïøåííÿ ñà-
í³òàðíîãî ñòàíó ì³ñòà. Ìåøêàíö³ ðàéîíó,
çîêðåìà é áåçðîá³òí³, âïîðÿäêîâóâàëè òå-
ðèòîð³¿ Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ ³ñòîð³¿ Âåëè-
êî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè òà Ìóçåþ íàðîäíî¿
àðõ³òåêòóðè ³ ïîáóòó ÍÀÍ Óêðà¿íè. Çà ðå-
çóëüòàòàìè äâîì³ñÿ÷íèêà Ïå÷åðñüêèé ðàéîí
âèçíàíî îäíèì ³ç íàéêðàùèõ ó ñòîëèö³.

— Ùîá ïîñò³éíî îð³ºíòóâàòèñÿ íà êðàùå
íå ò³ëüêè â îêðåìî âçÿòîìó ðàéîí³, à é âçà-
ãàë³ ïî ì³ñòó, ïî êðà¿í³, ïîòð³áíî çàñòîñî-
âóâàòè ïðîãðåñèâí³ ìåòîäè ðîáîòè. ÊÌÖÇ
çàïðîâàäæóº ùîñü íîâå?

— Ìè ïîñò³éíî äóìàºìî íàä âäîñêîíà-
ëåííÿì ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³. Òàê, ñòâîðþºìî
â³ää³ë çàïðîâàäæåííÿ òà êîîðäèíàö³¿ ñó-
÷àñíèõ ôîðì ñï³âïðàö³ ç ðîáîòîäàâöÿìè.
Âèäàºìî òàê çâàí³ åëåêòðîíí³ êëþ÷³, ùîá
ïîòð³áí³ çâ³òè ï³äïðèºìö³ íàäñèëàëè â
åëåêòðîííîìó âàð³àíò³. Öå çåêîíîìèòü ÷àñ
³ ¿ì, ³ íàì. Óæå ï³âòîðè òèñÿ÷³ ðîáîòîäàâ-
ö³â ìàþòü ìîæëèâ³ñòü êîðèñòóâàòèñÿ ö³ºþ
ïîñëóãîþ. ² öå ï³äòðèìóºòüñÿ íà äåðæàâ-
íîìó ð³âí³.

Ñåðåä ïåðñïåêòèâíèõ ïëàí³â — ñòâîðåí-
íÿ òåëåâ³ç³éíî¿ ïðîãðàìè íà êøòàëò ïðîã-
íîçó ïîãîäè, àëå çàì³ñòü ñèëè â³òðó, òåì-
ïåðàòóðè ïîâ³òðÿ òà ³íøèõ ïðèðîäíèõ äà-
íèõ, íàäàâàòèìåìî ³íôîðìàö³þ ïðî êë³ìàò
íà ñòîëè÷íîìó ðèíêó ïðàö³. Ñê³ëüêè ñüî-
ãîäí³ áóëî ñòâîðåíî ðîáî÷èõ ì³ñöü, ñê³ëü-
êè ëþäåé ïðàöåâëàøòóâàëèñÿ, à ñê³ëüêè
çâ³ëüíèëèñÿ. ² äàí³ ïîâèíí³ áóòè äîñòîâ³ð-
íèìè — öå ãîëîâíå! Ëþäè ìàþòü íàì â³-
ðèòè, àäæå, ÿê â³äîìî, áåç äîâ³ðè åôåêòèâ-
íà ñï³âïðàöÿ íåìîæëèâà. Òîä³ ó íàñ âñ³
ðàéîíè áóäóòü òàêèìè æ óñï³øíèìè, ÿê
Ïå÷åðñüêèé

Розмовляла Галина ПЕТРЕНКО,
“Хрещати ”

У житті д же цін ється вміння тримати дар. Обставини зм сили
Сл жб зайнятості У раїни продемонстр вати цю я ість, починаючи з
р дня 2008 ро . Цю хвилю співробітни и стр т ри витримали: си-
т ація почала стабіліз ватися. Одна ще більш вартість, ніж міння
тримати дар, має здатність після цьо о не з пинитися, а йти впе-
ред, продовж вати про рес вати. Неба ато хто пам’ятає та і дари,
я і сипалися на рино праці в попередні ро и. Йдеться про почато і
інець 90-х ро ів мин ло о сторіччя, а та ож почато століття ниніш-
ньо о. Я ствердж ють фахівці, тоді на це не звертали ва и, том
що та і явища не б ли політизованими, я нині. Про сл жб зайнято-
сті не з ад вали: вона ви онала своє завдання непомітно і валіфі о-
вано, а найважливіше — не з пинилася на дося неном . Київсь ий
місь ий центр зайнятості (КМЦЗ) — один із провідних підрозділів
державної сл жби — навіть найс р тніші часи дбав про розвито .
Разом з анти ризовою с ладовою т т продовж ють втілювати в життя
нові ідеї, я і б ще ефе тивніше допома али розв’яз вати проблеми
столично о рин праці. Про сит ацію цій сфері ми по оворили з
дире тором КМЦЗ Оле сандром Мельни ом.
— Київсь ий місь ий центр зайнятості поч вається д же впевнено,— а-
же Оле сандр Володимирович.— Та , за виснов ами Кабінет Міністрів
У раїни, саме Київ посідає перше місце з питань ор анізації зайнято-
сті. За нашими підрах н ами, восени 2009- о ми повинні вийти на по-
азни и то о ж період ро мин ло о, а потім знов їх по ращ вати.

Ô
îò
î 
ç 
àð
õ³
âó
 “
Õ
ðå
ù
àò
èê
à”



Хрещатик  19 червня 2009 РРІІЗЗННЕЕ 77

ОВНАМ
Варто витратити всі сили та засо-
би для сімейно о бла опол ччя.
Виріш йте житлові питання, об-
лаштов йте поб т, наводьте лад
домі, латайте дір и в психоло іч-
ній а рі сім’ї, відновлюючи мир і
зла од з близь ими. Я що налаш-
товані ввести ди таторсь ий ре-
жим під рідним дахом,— це мар-

но. Не онфлі т йте! Любов і др жба, матеріальна щед-
рість, щира т рбота про рідних — ось люч до розв’я-
зання всіх хронічних проблем. Я що доля вас звела з
Тельцями — це ч дово!

ТЕЛЬЦІ
По ли ані розширити межі осо-
бисто о простор , розправити
творчі рила, стати вільними. Не
сидіть на місці. Нині потрібно змі-
нити обстанов для розширення
ола знайомств, др жніх зв’яз ів,
одержання потрібної інформації,
свіжих хвилюючих вражень, ви о-
ристання обставин з пра тичним

прицілом. Се с альна чарівність роз віті, том трі м-
фи на особистом фронті стан ть б денними. Спо с
с очити в реч женіть еть. Я що підводить здоров’я,
значить, неправильно реаліз єте ип ч енер ію. Б дь-
те посл жливими, бо раса, естетичність, міння ство-
рити д шевний затишо — запор а пре расно о са-
мопоч ття.

БЛИЗНЯТА
Шлях взаємно о охання стелено
трояндами спіх , тіль и стрим й-
те е оїстичні пориви, не веред й-
те, являючи себе принцесою, я
повинні всі пестити і леліяти. Що-
найменше відхилення від правиль-
ної самооцін и спон ає до войов-
ничої ата и з бо оханих, ото-

чення. Діліться се ретами з близь ою людиною для по-
силення довіри, облаштов йте особисте життя, не роз-
пилюючись на інші захоплення. Затишне домашнє ніз-
до ч дово підходить для цієї важливої місії.

РАКИ
До вас при ті по ляди п блі и.
Займіться іміджем, нині зовнішній
ви ляд віді рає оловн роль і є
прое цією стрім их вн трішніх змін.
Відновіть ардероб, зробіть стиль-
н зачіс , нехай очі палають се -
с альним блис ом, розпрямте пле-
чі і вперед! Розпочинається новий
еволюційний (на рі ) вито , де до-

ведеться дебют вати в ба атьох сферах діяльності. Бе-
ріть на озброєння хороший досвід мин лих дося нень, а
не атив нехай ане в Лет !

ЛЕВИ
Глибше зан ртеся в себе, дослі-
дж йте вн трішній світ і з радісним
поле шенням позбавляйтеся від
страхів, нав’язливих ідей, фобій,
переджено о ставлення до людей,
очищайте зашла ован ріхами д -
ш по аянням перед с ривджени-
ми. На сл жбі, я що хочете дося -
ти спіх , можна зачар вати шефа,

спрям вавши ент зіазм творче р сло. Від цьо о б де
більше тол вам, оле ам, сім’ї. Цьо о ро ви з бла о-
вірним — одне ціле, а ос верняти зрадою, безвідпові-
дальністю — йти проти невбла анно о за он арми. Це
неприп стимо.

ДІВИ
Справжні працелюбці, пре расні
ви онавці. Спритність р , міт-
ливість, тверезий розрах но ,
аналітичний с лад роз м роб-
лять вас неперевершеними майс-
трами в б дь-я ій справі. Атмо-
сфера на роботі є позитивно-ди-
намічною, сприяє самоствер-
дженню, зміцненню імідж прин-

ципово о працівни а, де не можна пл тати особисті
симпатії з діловими обов’яз ами. Я мовиться: сл ж-
ба сл жбою, а др жба др жбою. Сп с неробам не
варто давати.

ТЕРЕЗИ
Основні події фо с ються на ар’-
єрі. Я що чіт о ви он єте профе-
сійне по ли ання, оптимально ре-
аліз єте природні таланти — настав
час реор анізаційних змін. Вони
під ть на ористь, зміцнивши сл ж-
бовий стат с. На щастя, бідолахам,
що насил ють себе нелюбою робо-
тою заради рошей, на ромадж -

ючи стреси, доля т рботливо під ори є професійний
вибір. Радісно переми айтеся на новий вид діяльності,
завдання шефа сприймайте без емоцій. У особистом
житті се с і роші віді рають важлив роль, але це афі-
ш вати не варто.

СКОРПІОНИ
Б дьте важними і т рботливими до
близь их, др зів, товаришам на
сл жбі. У разі байд жості — довір-
ливі стос н и розпад ться, і на вас
посипляться до ори, пліт и, незадо-
воленість. Робочий офіс — місце, де
потрібно б ти насторожі, аби ни -
н ти напр жених інцидентів через
підст пи таємних недоброзичливців.

Пильн йте за бла опол ччям вдома. Се с альна за лопо-
таність шлюбних партнерів повинна сл вати стим лом
до зміцнення сімейних стос н ів. Рят йте ваше охання
всіма силами. Нині їх предостатньо, но а т спо сни ам-
с перни ам, отрі мріють про ле перемо , забезпече-
но!

СТРІЛЬЦІ
Трансформаційний період набирає
обертів. Наберіться м жності, вам
доведеться тет-а-тет зіт н тися зі
зрадою др зів, втратою віри, матері-
альними збит ами, сит аціями та ре-
чами, я их боїтеся й різними метода-
ми пра нете ни н ти. На жаль, за-
ячий д х доведеться ви орінити і е-
роїчно р хатися “замінованим полем”

непередбач ваної реальності, де щонайменші відхилення
від морально-етичних за онів мож ть спричинити до р й-
націй. Гріхопадіння — ось на чом вас хоче зловити л а-
вий. Тримайтеся подалі від йо о спо с. І знайте, ле о о
хліба не б ває. Що прийшло махом, те піде прахом!

КОЗОРОГИ
По асіть войовничий д х, ламати —
не б д вати. Знайдіть армонійн точ-

опори в собі, тоді не доведеться
ні з им битися. Шлях до взаємно о
щастя в подр жжі, ар’єрном процві-
танні проляже через мир і пороз мін-
ня. Для схильних до азарних і ор
сл шна порада: не пор ш йте за о-
нів праведності, їх ди т є с вора до-

ля. Дотрим йтеся її вимо , поважаючи ч ж д м , під аз-
и, рити , тоді ни нете незворотних р йн вань стос н-
ах і не розтратите д ховні цінності.

ВОДОЛІЇ
Тр довий оле тив — це рідна сім’я,
де до ожної людини потрібно піді-
брати індивід альний лючи , не за-
б ваючи при цьом про золоте пра-
вило сл жбової с бординації. Ви ч -
дово дося нете спіх там, де потріб-
но сл жити і ер вати, б ти хорошим
ви онавцем і відповідальним ерів-
ни ом, заробивши бон си на бла о

ар’єри. Менше нерв йте, бо це позначиться на здоров’ї.
Правильно орист йтеся впливом особистої харизми на
оточення, бо то — дар Божий.

РИБИ
Нині переб вають на романтичній
хвилі. Ніщо не повинно потьмарити
трепет сердець, що бються в ні-
сон. Д ховний зв’язо із оханим
міцний і це запор а армонії! Нові
знайомства, спіл вання з людьми,
що поділяють ваші інтереси, б д ть
д же прод тивними. Розширюйте
оло товаришів за рах но др зів

шлюбних обранців, влаштов йте спільні посидень и і б дь-
те на сторожі, аби не про авити охан , адже на неї по-
люють ідні с перни и

Любов ШЕХМАТОВА, астроло

íà òèæäåíü (21—27 ÷åðâíÿ)

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
До ва и ерівни ів підприємств, станов,
ор анізацій, фірм, житлово-е спл атаційних

онтор та меш анців!
7—21 липня 2009 р. проводитим ться випроб вання теплових

мереж част ово Подільсь ом , Оболонсь ом , Святошинсь ом ,
Солом’янсь ом районах (тепломережі від теплома істралей № 1, 2, 5
СТ-2 та РК “Ми ільсь а Борща ів а”, житлові масиви К ренів а, Поділ,
Петрів а, Рибальсь ий півострів, Ми ільсь а та Південна Борща ів а).

У зв’яз з цим постачання арячої води б де припинено,
починаючи з 18.00 6 липня.

Випроб вальні зони теплових мереж розміщені в межах:
- в лиць Еле три ів, Набережно-Л ової, Набережно-Хрещатиць ої,
Боричево о То , Боричево о звоз , в лиці Кож м’яць ої,
Ярославсь о о пров л , в лиць Фр нзе, Костянтинівсь ої, Оленівсь ої,
площі Фр нзе, Балтійсь о о пров л , в лиці Вал івсь ої, Гавансь о о
пров л , в лиць Мар а Вовч а, Ново остянтинівсь ої,
Петропавлівсь ої, Садовсь о о, С лярен а, Мос овсь о о проспе т
(Подільсь ий, Оболонсь ий райони, тепломережі від ТМ-1, 2, 5 СТ-2).

- проспе тів Космонавта Комарова (част ово), 50-річчя Жовтня, в лиць
Пшеничної, А адемі а Корольова, проспе т А адемі а Корольова,
в лиць Симирен а, Гри оровича-Барсь о о, Вели ої О р жної, Зодчих,
Жмеринсь ої, Героїв Космос , Стро ача (Солом’янсь ий,
Святошинсь ий райони, тепломережі від РК “Ми ільсь а Борща ів а”).

До почат випроб вань місцеві системи теплоспоживання (опалення,
аряче водопостачання, вентиляція та ін.) мають б ти повністю та надійно
від лючені від теплових мереж.
У разі вини нення пош оджень теплових мереж подавання арячої

води затрим ватиметься на час, необхідний для їх ремонт , про що
б де додат ово повідомлено житлово-е спл атаційні ор анізації.
Власни и підвальних та напівпідвальних приміщень, в я их або пор ч

з я ими проходять теплові мережі, мають вжити заходів щодо
збереження матеріальних цінностей разі пош одження теплових
мереж.
На в лицях, садибах, підвалах б дин ів, де проходять теплові мережі,

мож ть вини н ти пош одження підземних тр бопроводів з провалинами
та ви идом арячої води на поверхню.

Б дьте обережні, попередж йте дітей про небезпе . Не
наближайтеся самі та не доп с айте дітей до провалин і місць
виход арячої води та повідомляйте про та і випад и за
телефонами:

Подільсь ий, Оболонсь ий райони — 425-19-98, 501-89-16, 425-25-64;
Святошинсь ий район — 452-60-94, 452-68-92, 497-60-72;
Солом’янсь ий район — 272-23-73, 497-60-72.

Довід и за телефоном інформаційно-довід ової сл жби
АК “Київенер о” 15-88.

АК “Київенер о”

О олошення он рсів на спільн часть
заб дові земельних діляно

Замовни он рсів: Сл жба безпе и У раїни.
Поштова адреса: 01034, м. Київ, в л. Володимирсь а, 33.
Предмет он рсів: часть спільній заб дові земельних діляно по:
- в л. М ачівсь ій, 8-а в Оболонсь ом районі м. Києва;
- проспе т Оболонсь ом , 31-а в Оболонсь ом районі м. Києва. Відповідальний

за проведення он рсів: Швид ий Оле сандр Ві торович, тел. (044)390-16-89,
(067)321-55-07.

До часті он рсах запрош ються юридичні особи (резиденти або нерезиденти),
я і підтвердили намір взяти часть процед рі та подали чи подають он рсні пропозиції.

Кон рсн до ментацію на об’є ти можна отримати за адресою: 04053, м. Київ,
в л. Воровсь о о, 11.

Вартість он рсної до ментації на ожен об’є т — 33 рн.
До он рсів доп с аються пропозиції, сформовані відповідно до вимо он рсної

до ментації.
Кінцевий термін подання он рсних пропозицій до 12.00 31 липня 2009 р.
Кон рсні пропозиції приймаються щоденно до інцево о термін з 9.00 до 18.00 за

адресою: м. Київ, Воровсь о о, 11.
Місце та дата роз риття он рсних пропозицій: м. Київ, в л. Ірининсь а. 6, о 15.00

31 липня 2009 р.
За роз’ясненнями стосовно он рсної до ментації звертатися письмовій формі

за адресою: 04053, м. Київ, в л. Воровсь о о, 11.

Інстит т проблем математичних машин і систем
Національної а адемії на У раїни

о олош є про рез льтати он рс на право
оренди державно о нер хомо о майна

(03680, МСП, м. Київ, проспе т А адемі а Гл ш ова, 42)

Кон рс відб вся 5 червня 2009 ро о 12.00 за в азаною вище
адресою. Інформація про переможців он рс :
1. Об’є т № 1 +
2. Об’є т № 2

Консорці м по реалізації міжнародних прое тів “Здоров’я людини”.

Місцезнаходження, телефон, фа с: 08720, м. У раїн а, Київсь а обл.,
пр. Дніпровсь ий, б.1, тел. 8(067)209-39-57.
3. Об’є т № 3
Наймен вання: Товариство з обмеженою відповідальністю “КОНАРК

ІНТЕЛМЕД”.
Місцезнаходження, телефон, фа с: 61166, м. Хар ів, в л. Серпова, 4,

тел. 8(057) 714-38-02, фа с 714-38-01.

Ре іональне відділення Фонд державно о
майна У раїни по м. Києв повідомляє про

підс м и приватизації шляхом ви п об’є та
ом нальної власності р пи А:

- нежилі приміщення за альною площею 127,00 в. м
за адресою: м. Київ, просп. Лісовий, 25, літ. А. Приватизовані
фізичною особою за 1056132,00 рн, в том числі ПДВ
176022,00 рн.

15.06.2009 . в 12.40 на пере рест е лиц Бассейной и

Ш. Р ставели перед стоп-линией была повреждена

автомашина “Тойота Камри” бежево о цвета /н АА6959КВ.

Свидетелей ДТП прош позвонить по тел. 8(050)332-61-89.
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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 1165
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Математи а
Гриш овця

Сьо одні й завтра Єв еній Гриш овець
рає на сцені театр імені Фран а моно-
вистав під назвою “+1”. Він не з’являвся
на театральних підмост ах ро ів сім. І от
тепер по аз є онцепт альн річ про са-
мотність і любов до Бать івщини. Бать ів-
щина, за Гриш овцем, існ є сама по собі,
а он ретна людина — це той “+1”, що йо-
о, одна , ні оли ніхто не додає. Том це
с мний спе та ль. Але на ньо о варто схо-
дити бодай для то о, аби зба н ти цю ма-
темати .

19, 20 червня, 19.00
Національний театр імені Івана Фран а

Нон онформістам
доро

Усі нон онформісти — росіяни. Принаймні, саме російсь им пред-
ставни ам цієї х дожньої течії 1960—1970-х ро ів присвятили тритиж-
невий фестиваль, назвавши йо о Днями російсь ої льт ри. М зи ан-
ти і поети же всти ли відзначитися преці авих а ціях, а от на робо-
ти х дожни ів ще до інця місяця можна подивитися. Серед них — за-
ад овий Володимир Нем хін та йо о е спозиція “Метафора ри”.

до 30 червня
М зей російсь о о мистецтва

в л. Терещен івсь а, 9

Концерт
з двома невідомими

Імена Май ла Фініссі та Шарля Ал ана
зв’яз з иївсь им онцертом з стрі-

чаються чи не вперше за останнє де-
сятиріччя. Просвітниць місію взяли
на себе стр нний вартет “Post Scrip-
tum”, що в рам ах прое т “М зична
льт ра Європи” ви онає твори цих

авторів. Решта імен, чиї твори та ож
прозв чать на вечорі, же знайомі и-
янам: це — Чарльз Айвз та Валентин
Сильвестров. У онцерті бере часть

британсь ий піаніст Джонатан Па елл.
19 червня, 19.00
Б дино а тора

в л. Ярославів Вал, 7
Квит и 30—50 рн.

Від Стравінсь о о
до Десятни ова

Авторсь ий прое т Анни Середен о “Камерна м зи а ХХ сторіччя” —
своєрідна ілюстрація то о, я змінювалася м зи а продовж мин ло-
о сторіччя. Умовно — від Стравінсь о о й Веберна, Мессіана, Пярта,
Шніт е й Віталія Г барен а до росіянина Леоніда Десятни ова (між ін-
шим, родженця Хар ова). Крім самої Анни Середен о, блис чої пі-
аніст и, онцерті візьм ть часть ще восьмеро м зи антів. А це —
с рип а, віолончель, флейта, онтрабас, дарні.

21 червня, 19.00
Національна філармонія У раїни

Àô³øà 
“Õðåùàòèêà”

ßê â îïåðåò³ 
ÿðìàðêóâàëè
Êè¿âñüêà îïåðåòà çàïðîøóº íà “Ñîðî÷èíñüêèé
ÿðìàðîê”
Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора на сцені столичної
оперети під завіс теат-
рально о сезон предста-
вили прем'єр "Сорочин-
сь о о ярмар " за Го о-
лем. Постанов при ро-
чили до 200-річчя пись-
менни а і 110-річчя від
дня народження автора
оперети, омпозитора
Оле сія Рябова. Але о-
ловне т т, звісно, не да-
ти, а те, що лядач на
іль а один потрапив на
справжній національний
ярмаро , ди приїхали
не хтось там, а Солопій
Череви , йо о донь а Па-
рася, мач ха Хівря, м
Циб ля та інші о олівсь і
персонажі.

Ïåðø í³æ ïîñòàâèòè íà ñöåí³
òåàòðó îïåðåòè òâ³ð â³ò÷èçíÿíîãî
êëàñèêà Îëåêñ³ÿ Ðÿáîâà, ïàðòèòó-
ðó éîãî “Ñîðî÷èíñüêîãî ÿðìàð-
êó” äîïîâíèëè ìóçèêîþ Ìîäåñ-
òà Ìóñîðãñüêîãî (â éîãî äîðîáêó
º îäíîéìåííà îïåðà). Çàëó÷èëè
äî ñï³âïðàö³ é ìîëîäîãî êè¿â-
ñüêîãî êîìïîçèòîðà Áîãäàíà
Êðèâîïóñòà. Çà õîðåîãðàô³þ â³ä-
ïîâ³äàâ ëåãåíäà ñòîëè÷íî¿ îïåðå-
òè Îëåêñàíäð Ñåãàëü, à çà äåêî-
ðàö³¿ — Ñâ³òëàíà Ïàâë³÷åíêî. Íà
÷îë³ òàêîãî âèøóêàíîãî òîâàðè-
ñòâà — ðåæèñåð ³ õóäîæí³é êåð³â-
íèê òåàòðó Áîãäàí Ñòðóòèíñüêèé.

“Ñîðî÷èíñüêèé ÿðìàðîê” ïîñòà-
âèëè ÿê óêðà¿íñüêó ³äèë³þ ç õàòêà-
ìè, àêóðàòíèìè òèíàìè, øèíêîì
³ öåðêâîþ, ùî âèñî÷³º íàä óñ³ì
ìèðñüêèì. À ÷îãî âàðò³ ñàì³ ïåð-
ñîíàæ³, êîëîðèòí³øèõ çà ÿêèõ ùå
ïîøóêàéòå: Ñîëîï³é ×åðåâèê
(Îëåêñàíäð Êðàâ÷åíêî), éîãî
äîíüêà Ïàðàñÿ (Ãàëèíà Ãðåãîð÷àê),
ìà÷óõà Õ³âðÿ (Ëþäìèëà Áºëüñüêà),
êóì Öèáóëÿ (Âîëîäèìèð Áîãîìàç),
à òàêîæ ïàðóáêè, ä³â÷àòà, öèãàíè,
÷óìàêè, ïåðåêóïêè, áóáëåéíèö³ òà
øèíêàð³. Ñöåíó ïðèêðàøàþòü
ðóøíèêè òà ³íø³ íàö³îíàëüí³ àòðè-
áóòè ç õàðàêòåðíèìè îðíàìåíòàìè
÷è íå êîæíîãî ðåã³îíó Óêðà¿íè. Çà

çàäóìîì õóäîæíèêà Ñâ³òëàíè Ïàâ-
ë³÷åíêî, öå ìàº ñèìâîë³çóâàòè ºä-
í³ñòü êðà¿íè â óñüîìó ¿¿ êóëüòóðíî-
ìó ð³çíîìàí³òò³. Ñïîñòåð³ãàòè çà
ä³éñòâîì — äëÿ îêà âò³õà, à äëÿ âó-
õà — íàñîëîäà.

Äî ñëîâà, ÿðìàðêóâàòè â÷îðà
â îïåðåò³ ïî÷àëè ùå äî âèñòàâè.

Ó ôîéº òåàòðó ïðåäñòàâèëè ãëè-
íÿíèé ïîñóä, âèøèò³ ðóøíèêè ³
íàâ³òü ñïðàâæí³ñ³íüêèé ÷óìàöü-
êèé â³ç. Äî òîãî æ æóðíàë³ñò³â
÷àñòóâàëè óêðà¿íñüêèìè íàö³î-
íàëüíèìè ñòðàâàìè. Ìè òàì òåæ
áóëè, ìåä âèíî ïèëè ³ âàì ðà-
äèìî

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-

çàõ³äíèé, ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+20...+26°Ñ, âíî÷³ +18...+20°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +26°Ñ; íà
Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +26...+28°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè
+20...+23°Ñ, âíî÷³ +16...+18°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+20...+24°Ñ, âíî÷³ +14...+16°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â.
Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +24...+26°Ñ,
âíî÷³ +16...+19°Ñ

На "Сорочинсь ом ярмар " про охання мріють не лише молоді пар б и і
дівчата, а й молодиці з поповичами
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