
хрещатик
ªâðî-2012 áðàêóº ãðîøåé
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³ ìåð Êèºâà ïðîñèòèìóòü óðÿä ïîâåðíóòè êîøòè, 
âèëó÷åí³ ó ñòîëèö³ äî äåðæàâíîãî áþäæåòó

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Проведення чемпіонат Євро-2012 Києві
опинилося під за розою через вил чення
рошей зі столичної с арбниці до державної.
Про це вчора заявив місь ий олова Леонід
Черновець ий під час з стрічі на Олімпій-
сь ом стадіоні з Президентом Ві тором
Ющен ом. На сьо одні для ви онання сіх
зобов’язань з під отов и до чемпіонат міст
бра є щонайменше одно о мільярда ри-
вень.

“Ì³ñüêà âëàäà âèêîíàº âñ³ ñâî¿ çîáîâ’ÿçàííÿ ç ï³äãî-
òîâêè ñòîëèö³ äî ÷åìï³îíàòó ç ôóòáîëó, — çàÿâèâ ó÷îðà
ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Ó ñïåöøòàá³ ç ï³ä-
ãîòîâêè äî ªâðî-2012 â Êèºâ³, ùî íà Îë³ìï³éñüêîìó ñòà-
ä³îí³, â³í çóñòð³÷àâñÿ ç Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè Â³êòîðîì
Þùåíêîì.

Íàðàäó ïðèñâÿòèëè ïèòàííÿì ãîòîâíîñò³ ñòîëèö³ äî
÷åìï³îíàòó ç ôóòáîëó. Íàéâàæëèâ³øîþ ïðîáëåìîþ, ÿê ³

ó âñ³õ ñôåðàõ ñüîãîäí³, º ô³íàíñóâàííÿ. Ïðîòå êîðåí³ ¿¿,
ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ, íå â ì³ñüê³é âëàä³, à çíà÷íî ãëèáøå — ó
äåðæàâí³é.

“ªâðî-2012 ìîæå áóòè ï³ä çàãðîçîþ, ÿêùî ô³íàíñó-
âàííÿ îá’ºêò³â òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè Êèºâà íå
çì³íèòüñÿ”, — ïîâ³äîìèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Ð³÷ ó
ò³ì, ùî ïàðëàìåíò âèëó÷èâ 7,5 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü ³ç ì³ñü-
êîãî áþäæåòó. Öå ìàéæå ïîëîâèíà âñ³õ ãðîøåé, ÿê³ ì³ñ-
òî ìàëî òîð³ê. Òîìó íèí³ ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà äî-
ðîæí³õ îá’ºêò³â — ôàêòè÷íî íà íóë³. Öå ñòîñóºòüñÿ ñïî-
ðóäæåííÿ òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè íà Ìîñêîâñüê³é ïëî-
ù³, Ïîä³ëüñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó, Êóðåí³âñüêî-×åð-
âîíîàðì³éñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðî, à òàêîæ äðóãî¿ ã³ëêè ãîëîâ-
íîãî êàíàë³çàö³éíîãî êîëåêòîðà. Áåç éîãî çäà÷³, çà ñëî-
âàìè ìåðà, íåìîæëèâî ââåñòè â åêñïëóàòàö³þ ÍÑÊ
“Îë³ìï³éñüêèé”, ÿêèé º ãîëîâíèì îá’ºêòîì ó ï³äãîòîâ-
ö³ äî ÷åìï³îíàòó. “Öå íàãàëüíà ïðîáëåìà ñüîãîäí³”, —
ðåçþìóâàâ ìåð. Äëÿ ¿¿ ðîçâ’ÿçàííÿ ïîòð³áíî 1,2 ì³ëüÿð-
äà ãðèâåíü.

Ñâîºþ ÷åðãîþ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè çàçíà÷èâ, ùî âèëó-
÷åííÿ ãðîøåé ç ì³ñüêî¿ ñêàðáíèö³ ñïðàâä³ ñòàëî âåëèêîþ
ïåðåøêîäîþ ó ï³äãîòîâö³ äî ªâðî-2012. “Áþäæåò Êèºâà
2009 ðîêó íàãàäóº áþäæåò 2002 — 2003 ðîê³â”, — ïðîêî-
ìåíòóâàâ Â³êòîð Þùåíêî. Çà éîãî ñëîâàìè, ñüîãîäí³ âè-

ð³øèòè öå ïèòàííÿ ìîæóòü äâ³ ³íñòàíö³¿ — óðÿä àáî ïàð-
ëàìåíò. ßêùî íå âäàñòüñÿ ñõèëèòè ïàðëàìåíò äî âèä³ëåí-
íÿ çàçíà÷åíèõ êîøò³â, òîä³ óðÿä ïîâèíåí äàòè äîçâ³ë íà
ô³íàíñóâàííÿ ö³º¿ ñóìè ÿê äåô³öèò áþäæåòó, òîáòî äî-
çâîëèòè Êèºâó âèïóñòèòè ö³íí³ ïàïåðè ³ ñïðîáóâàòè ðîç-
ì³ñòèòè íà âíóòð³øíüîìó ðèíêó. Ñòîðîíè äîìîâèëèñÿ, ùî
öå ïèòàííÿ áóäå ïîðóøåíî ó â³äïîâ³äíèõ ³íñòàíö³ÿõ óæå
â â³âòîðîê.

Ì³ñòî æ çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â íèí³øíüîãî ðîêó âèä³ëèëî
íà ï³äãîòîâêó äî ªâðî-2012 òðèñòà ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. “Ó
íèí³øí³õ óìîâàõ, ÿê³ º íàéñêëàäí³øèìè çà îñòàíí³õ äâà-
äöÿòü ðîê³â, ñòîëè÷íà âëàäà ðåãóëÿðíî âèä³ëÿº ãðîø³”, —
çàçíà÷èâ ìåð. Çàãàëîì öüîãîð³÷ ïåðåäáà÷åíî 1,5 ì³ëüÿð-
äà ãðèâåíü äëÿ ï³äãîòîâêè äî ªâðî-2012.

Íà çóñòð³÷³ îáãîâîðèëè òàêîæ ïèòàííÿ áóä³âíèöòâà ãî-
òåë³â. Õî÷à òóò ïðîáëåì ìåíøå. Ñüîãîäí³ íà ñòàä³¿ áóä³â-
íèöòâà 17 òàêèõ îá’ºêò³â. Öüîãîð³÷ ââåñòè â åêñïëóàòà-
ö³þ ïëàíóþòü ï’ÿòü.

Íàñàìê³íåöü Â³êòîð Þùåíêî òîðêíóâñÿ ïèòàííÿ âëà-
äè ó ñòîëèö³. Ïðåçèäåíò íàãîëîñèâ, ùî ðîçìåæóâàííÿ ïî-
ñàä ãîëîâè ÊÌÄÀ òà ì³ñüêîãî ãîëîâè, ÷îãî ïðàãíóòü äå-
ÿê³ ïîë³òèêè, ìàòèìå “ëèøå íåãàòèâí³ íàñë³äêè”. “Íà
ìîþ äóìêó, ñòîëèöåþ Óêðà¿íè ïîâèííà êåðóâàòè îäíà
îñîáà”, — ñêàçàâ Ïðåçèäåíò
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Ïðèâ³òàííÿ 
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè 
ç Äíåì Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè

Äîðîã³ êèÿíè!
Â³òàþ âàñ ç îäíèì ç íàéãîëîâí³øèõ äåð-

æàâíèõ ñâÿò íàøî¿ êðà¿íè — Äíåì Êîíñòè-
òóö³¿ Óêðà¿íè!

Òðèíàäöÿòü ðîê³â òîìó áóëî ïðèéíÿòî îñ-
íîâîïîëîæíèé äîêóìåíò ³ñíóâàííÿ òà ðîç-
âèòêó íàøî¿ íåçàëåæíî¿ äåðæàâè.

Êîíñòèòóö³ÿ çàêð³ïèëà â Óêðà¿í³ îñíîâè
äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè, ñïðÿìîâàíî¿ íà ãàðàíòó-
âàííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä êîæíî¿ ëþäèíè. Öåé äî-
êóìåíò çàêëàâ ï³äâàëèíè äëÿ ðîçâèòêó òà
çì³öíåííÿ ïðàâîâî¿ äåðæàâè, â ÿê³é ëþäèíà
âèçíàºòüñÿ âèùîþ ñîö³àëüíîþ ö³íí³ñòþ.

Çàâäÿêè Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ìè, óêðà¿íö³,
â³ëüí³ òà ð³âí³ ó ñâî¿õ ïðàâàõ, ³ í³õòî íå ìî-
æå ñêàñóâàòè àáî îáìåæèòè íàø³ êîíñòèòó-
ö³éí³ ñâîáîäè.

Ó ñüîãîäí³øí³õ ðåàë³ÿõ íåïðèïóñòèìî, êî-
ëè íåäîñêîíàë³ñòü çàêîíîäàâñòâà íà äîãîäó
ò³é àáî ³íø³é ïîë³òè÷í³é ñèë³ ï³äì³íþº Îñ-
íîâíèé Çàêîí. Êîíñòèòóö³ÿ — öå çàêîí ïðÿ-
ìî¿ ä³¿, ³ éîãî òðåáà çàñòîñîâóâàòè íàñàìïå-
ðåä. Ó òàêîìó ðàç³ ïðàâ ³ ñâîáîä êîæíî¿ ëþ-
äèíè áóäå äîòðèìàíî, à Óêðà¿íà çìîæå äèíà-
ì³÷íî ðîçâèâàòèñÿ ó íàïðÿìêó äåìîêðàòè÷íî-
ãî ñóñï³ëüñòâà, çáåðåæåííÿ â íüîìó öèâ³ëü-
íî¿ çãîäè, ìèðó ³ ñòàá³ëüíîñò³. Íàâ÷èòèñÿ æè-
òè çà Êîíñòèòóö³ºþ — öå ³ º âèùå äîñÿãíåí-
íÿ äåìîêðàò³¿.

Äîçâîëüòå â öåé ñâÿòêîâèé äåíü ïîáàæàòè
âàì, øàíîâí³ êèÿíè, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, äîá-
ðîáóòó, ùàñòÿ, äîáðà òà îïòèì³çìó!

З пова ою
Київсь ий місь ий олова
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

Ïðèâ³òàííÿ ì³í³ñòðà þñòèö³¿
Óêðà¿íè Ìèêîëè Îí³ùóêà 
ç íàãîäè Äíÿ Êîíñòèòóö³¿

Äîðîã³ ñï³ââ³ò÷èçíèêè!
Â³òàþ âàñ ç Äíåì Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè!
Ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ Êîíñòèòóö³¿ — öå õîðîøèé

ïðèâ³ä â³ä÷óòè çâ’ÿçîê ç³ ñëàâíèì ìèíóëèì íà-
øî¿ êðà¿íè, ¿¿ êðàùèìè íàäáàííÿìè ïîë³òèêî-
ïðàâîâî¿ é ô³ëîñîôñüêî¿ äóìêè. Öå òàêîæ ³
ìîæëèâ³ñòü îñÿãíóòè íàø³ çäîáóòêè ó öàðèí³
ðîçáóäîâ íåçàëåæíî¿ äåìîêðàòè÷íî¿ äåðæàâè.

Îñíîâíèé Çàêîí, óõâàëåíèé ó 1996 ðîö³,
ñòàâ ïðàâîâîþ ãàðàíò³ºþ íåçàëåæíîñò³ Óêðà-
¿íè, çàêð³ïëåííÿì âèáîðó óêðà¿íñüêîãî íàðî-
äó æèòè â ñóâåðåíí³é, äåìîêðàòè÷í³é, ñîö³-
àëüí³é ³ ïðàâîâ³é äåðæàâ³. Âïåðøå çà ³ñòîð³þ
íåçàëåæíîñò³ ëþäèíà, ¿¿ ñâîáîäè, ïðèðîäí³
ïðàâà, ÷åñòü ³ ã³äí³ñòü âèçíàíî íàéâèùîþ ö³í-
í³ñòþ. Êîíñòèòóö³ºþ áóëî âèçíà÷åíî ìåõà-
í³çìè îðãàí³çàö³¿ äåðæàâíî¿ âëàäè, ùî ìàþòü
¿õ ãàðàíòóâàòè. Óñ³ ìè ìàºìî ö³íóâàòè ³ îáå-
ð³ãàòè ö³ çäîáóòêè.

Áàæàþ ìèðó, ùàñòÿ ³ ïðîöâ³òàííÿ âàì ³ âà-
øèì ðîäèíàì!

Міністр юстиції
Ми ола ОНІЩУК

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Í³÷í³ êëóáè òà ë³êàðí³ 
ïåðåâ³ðÿòü íà íàðêîòèêè

Êè¿âðàäà ïëàíóº çàòâåðäèòè êîìïëåêñíó ïðî-
ãðàìó ïðîòèä³¿ çëîâæèâàííþ àëêîãîëåì òà ðîç-
ïîâñþäæåííþ íàðêîòèê³â ó ñòîëèö³ íà
2009—2013 ðîêè. Íà îñòàííüîìó çàñ³äàíí³ ¿¿
ñõâàëèëà áþäæåòíà êîì³ñ³ÿ. Çà ñëîâàìè ãîëîâ-
íîãî íàðêîëîãà Êèºâà Âîëîäèìèðà ßðîãî, äî-
êè ó êðà¿í³ ëèøå ãîâîðÿòü ïðî ïîòðåáó áîðîòü-
áè ç òàêèìè íåãàòèâíèìè ÿâèùàìè, êè¿âñüê³
ñïåö³àë³ñòè íàïðàöþâàëè íàéøèðøèé ñïåêòð
çàõîä³â. Íàéïðîñò³ø³ ñåðåä íèõ — ³íôîðìàö³é-
í³, àäæå ñîö³àëüíà ðåêëàìà âæå íå º íîâèíîþ.
Îäíàê ïðîïîíóþòü ³ æîðñòê³ø³ ä³¿. Íàïðèêëàä,
ó ïðîãðàì³ çàïðîïîíîâàíî ðîçðîáèòè ìåõàí³çì
àíóëþâàííÿ ë³öåíç³é íà ïðîäàæ àëêîãîëüíèõ
íàïî¿â òèì çàêëàäàì, â ÿêèõ áóäå âèÿâëåíî ïî-
ðóøåííÿ. Ïðîïîíóºòüñÿ ïîñèëèòè êîíòðîëü çà
êóð’ºðñüêèìè ñëóæáàìè äîñòàâêè ç ìåòîþ ïå-
ðåêðèòòÿ êàíàë³â íàäõîäæåííÿ íàðêîòèê³â ç-çà
êîðäîíó. ×àñò³øèìè ìàþòü ñòàòè ïåðåâ³ðêè
ðîçâàæàëüíèõ çàêëàä³â, êëóá³â òà äèñêîòåê. Íà
íåñàíêö³îíîâàíå âèêîðèñòàííÿ íàðêîòè÷íèõ
ë³ê³â ïåðåâ³ðÿòèìóòü òàêîæ ìåäè÷í³ çàêëàäè.
Âîäíî÷àñ ó Êèºâ³ ïëàíóþòü â³äêðèòè íîâ³ ðå-
àá³ë³òàö³éí³ öåíòðè äëÿ íàðêîìàí³â òà àëêîçà-
ëåæíèõ. Öüîãî ðîêó â çâ’ÿçêó ç êðèçîþ ïðîâî-
äèòèìóòü ò³ëüêè ³íôîðìàö³éí³ àêö³¿. Êîøòè æ
íà ïðîãðàìó ïåðåäáà÷àòü ó áþäæåò³ 2010 ðîêó

Òàì, äå äàþòü æèòòÿ
Ó ïîëîãîâîìó áóäèíêó ¹ 5 îíîâèëè â³ää³ëåííÿ 
åêñòðàãåí³òàëüíî¿ ïàòîëîã³¿

Äåïóòàòè Êè¿âðàäè çâåðíóòüñÿ äî ñâî-
¿õ êîëåã ç ïàðëàìåíòó, à òàêîæ äî Êàáì³-
íó ç ïðîõàííÿì âíåñòè çì³íè äî àíòè-
êðèçîâîãî çàêîíó. Çàêîíîäàâñòâî, ùî ïî-
êëèêàíå çìåíøèòè âïëèâ êðèçè íà åêî-
íîì³êó êðà¿íè, çîáîâ’ÿçóº ì³ñöåâó âëàäó
çàêóïîâóâàòè òîâàðè ëèøå â³ò÷èçíÿíîãî
âèðîáíèöòâà. Öå âäàðèëî ïî îñîáëèâ³é
êàòåãîð³¿ ãðîìàäÿí — õâîðèõ íà ä³àáåò. Â
Óêðà¿í³ ¿õ íàë³÷óºòüñÿ 1,1 ì³ëüéîíà. Ïî-
íàä 9 òèñÿ÷ ³ç íèõ — ä³òè. Çà îö³íêàìè
åêñïåðò³â, ê³ëüê³ñòü íîâèõ âèïàäê³â öóê-
ðîâîãî ä³àáåòó ùîðîêó çðîñòàº íà 5 %.
×àñòèíà õâîðèõ º ³íñóë³íîçàëåæíèìè.
Âêðàé ïîòð³áíèé äëÿ ¿õíüîãî æèòòÿ ïðå-
ïàðàò Óêðà¿íà ïî÷àëà âèðîáëÿòè äåñÿòü
ðîê³â òîìó. Îäíàê áàãàòî õâîðèõ êàæóòü,

ùî â³ò÷èçíÿíèé ïðåïàðàò ¿ì íå ï³äõî-
äèòü. Óêðà¿íñüê³ âèðîáíèêè çàïåâíÿþòü,
ùî íàø ³íñóë³í òàêî¿ æ ÿêîñò³, ÿê ³ çà-
êîðäîííèé, îñê³ëüêè âèãîòîâëÿþòü éîãî
çà òåõíîëîã³ÿìè ñâ³òîâèõ ìàðîê. Âîäíî-
÷àñ ìåäèêè ï³äòâåðäæóþòü, ùî óêðà¿í-
ñüêèé ³íñóë³í ñïðàâä³ íå ï³äõîäèòü îêðå-
ìèì ïàö³ºíòàì. ßê, äî ñëîâà, é ³íîçåì-
íèé. Íàë³÷óºòüñÿ äî òðèäöÿòè ð³çíîâèä³â
öüîãî ïðåïàðàòó, ³ æîäåí ç íèõ íå º óí³-
âåðñàëüíèì. Îäíàê áàãàòî óêðà¿íö³â õî-
÷óòü êóïóâàòè ñàìå çàðóá³æíèé ³íñóë³í. À
â³í ÷åðåç àíòèêðèçîâèé çàêîí ïðàêòè÷íî
çíèê ç àïòåê.

Ó Êèºâ³ çàðåºñòðîâàíî 70 òèñÿ÷ õâî-
ðèõ íà ä³àáåò. Ïîíàä 10 òèñÿ÷ ³ç íèõ —
³íñóë³íîçàëåæí³, çîêðåìà é 500 ä³òåé.

“Íà æàëü, ä³àáåò ñüîãîäí³ “ìîëîäøàº”,
ùîðîêó öÿ íåäóãà óðàæóº ä³òåé íà 8—10
â³äñîòê³â á³ëüøå”,— êàæå ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöü-
êà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ó ì³ñüêîìó áþäæåò³
çàêëàäåíî ãðîø³ íà áåçïåðåá³éíå çàáåç-
ïå÷åííÿ ³íñóë³íîì òà çàñîáàìè ñàìî-
êîíòðîëþ ëþäåé ç ä³àáåòîì. Êè¿â — ÷è
íå ºäèíå ì³ñòî, äå õâîð³ áåçïëàòíî îò-
ðèìóâàëè ³íñóë³í. Ì³ñüêà âëàäà ñïîä³-
âàºòüñÿ, ùî çì³íè äî çàêîíó âñå æ òà-
êè âíåñóòü ³ íåçàáàðîì ìîæíà áóäå ïî-
ïîâíèòè çàïàñè çàêîðäîííîãî ³íñóë³íó
äëÿ îñîáëèâî ÷óòëèâèõ ïàö³ºíò³â. “Ë³-
êè, ÿê ³ ä³àáåò, íå ìàþòü íàö³îíàëüíî-
ñò³. ßêùî çàëèøèòè õâîðèõ áåç æèòòº-
âî âàæëèâèõ äëÿ íèõ ìåäèêàìåíò³â, öå
ñïðîâîêóº êàòàñòðîô³÷í³ ìåäè÷í³ òà ñî-
ö³àëüí³ íàñë³äêè”,— ââàæàº ãîëîâà êî-
ì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó Àëëà Øëà-
ïàê.

Îòðèìàòè äîïîìîãó ä³àáåòèêè íåçàáà-
ðîì çìîæóòü ³ â³ä äåðæàâè. Äíÿìè ïðåì’-
ºð-ì³í³ñòð Þë³ÿ Òèìîøåíêî ïîâ³äîìè-
ëà, ùî äîäàòêîâ³ íàäõîäæåííÿ â³ä ï³äâè-
ùåíîãî àêöèçó íà ïèâî ìîæíà ñïðÿìó-
âàòè ñàìå íà ïðèäáàííÿ ³íñóë³íó. Çà ñëî-
âàìè ïðåì’ºðêè, ñóìà ãðîøåé íà öå ìî-
æå ñòàíîâèòè ìàéæå 160 ì³ëüéîí³â ãðè-
âåíü

²ìïîðòíå çäîðîâ’ÿ 
Êè¿âðàäà ïðîñèòèìå äëÿ õâîðèõ íà ä³àáåò çàðóá³æíîãî
ïðåïàðàòó 
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

В апте ах міста, я зрештою по всій раїні, бра є інс лін за ор-
донно о виробництва. Одна саме йом віддають перева біль-
шість хворих на ц ровий діабет. Вітчизняний препарат для них не
підходить. Проблем спричинив анти ризовий за он, я ий вима ає,
щоб місцева влада п вала насамперед вітчизняний товар. Аби
допомо ти 10 тисячам інс лінозалежним иянам, деп тати Київради
попросять парламент внести зміни до за онодавства та дозволити
за півлю іноземно о препарат .

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора в столичном поло овом
б дин № 5 від рили оновлене
відділення. Тепер е стра ені-
тальній патоло ії одночасно
змож ть переб вати 35 пацієн-
то зі с ладними хворобами,
зо рема поро ом серця, ц ро-
вим діабетом, астмою. Для жі-
но створено мови не ірші,
ніж та их ліні ах на Заході. У
ожній палаті є телевізор, холо-
дильни , ондиціонер. Профі-
нанс вати апітальний ремонт
відділення та придбати облад-
нання вдалося завдя и спонсор-
сь ій допомозі та бла одійним
внес ам.

Ó â³ää³ëåíí³ åêñòðàãåí³òàëüíî¿ ïàòîëî-
ã³¿ ïîëîãîâîãî áóäèíêó ¹ 5, ðîçòàøîâà-
íîìó â Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³,
â÷îðà ñâÿòêóâàëè íîâîñ³ëëÿ. Ï³ñëÿ ìàñ-
øòàáíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ éîãî çíîâó â³äêðè-
ëè äëÿ ïàö³ºíòîê. Çà ñëîâàìè çàâ³äóþ÷î-
ãî â³ää³ëåííÿì Âàäèìà Ïàíà³ò³ä³, íàðàç³
òóò ìîæå îäíî÷àñíî ïåðåáóâàòè 35 îñ³á.
Ç íèõ 10 — íà äåííîìó ñòàö³îíàð³.

“Ðàí³øå ìè ïðèéìàëè çíà÷íî á³ëüøå
ïàö³ºíòîê, àëå é óìîâè ïðè öüîìó áóëè
ã³ðø³,— ñòâåðäæóº ïàí Ïàíà³ò³ä³. — Íà-
ðàç³ êîæíà ç ïàëàò ðîçðàõîâàíà íà ÷îòè-
ðüîõ âàã³òíèõ, à íå íà 6—7, ÿê ðàí³øå. Ó
ê³ìíàòàõ º õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, êîí-
äèö³îíåð”. Â³í äîäàâ, ùî âàðò³ñòü îíîâ-
ëåíîãî â³ää³ëåííÿ ñòàíîâèòü 3,5 ìëí ãðí.
Óñ³ êîøòè âèä³ëèëè ñïîíñîðè.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ãîëîâíèé ë³-
êàð ïîëîãîâîãî áóäèíêó ¹ 5 Ìèõàéëî
Ìàêàðåíêî, â³äòåïåð âîíè çìîæóòü
ïðèéìàòè ó ñåáå æ³íîê ç³ ñêëàäíèìè ïà-
òîëîã³ÿìè, çîêðåìà, ïîðîêîì ñåðöÿ, öóê-
ðîâèì ä³àáåòîì, ç õâîðèìè íèðêàìè òà
àñòìîþ. Çà éîãî ñëîâàìè, îêð³ì öüîãî,
ó ïîëîãîâîìó áóäèíêó ïðàöþº êîìïëåêñ
ñó÷àñíèõ îïåðàö³éíèõ. Óñ³ âîíè îáëàä-
íàí³ êë³ìàò-êîíòðîëåì, òîáòî ìîæóòü
ï³äòðèìóâàòè ïîòð³áíó òåìïåðàòóðó ï³ä
÷àñ îïåðàö³é. À âëàñíå àâòîíîìíå åíåð-

ãîçàáåçïå÷åííÿ äàº çìîãó ïðàöþâàòè ó
ðàç³ àâàð³éíîãî âèìêíåííÿ ñòðóìó áåç-
ïåðåá³éíî â³ñ³ì ãîäèí. “Ùîäíÿ òóò
çä³éñíþþòü äî 16 ñêëàäíèõ îïåðàö³é, à
óìîâè äëÿ ïàö³ºíò³â ñòâîðåíî íå ã³ðø³,
í³æ íà Çàõîä³”,— ïîâ³äîìèâ ãîëîâíèé
ë³êàð. Â³í îçíàéîìèâ ïðèñóòí³õ ³ç ñó÷àñ-
íèì äèòÿ÷èì ðåàí³ìàö³éíèì êîìïëåê-
ñîì “Æèðàô”, âàðò³ñòþ 175 òèñ. äîëàð³â.
Ïîêè ùî òàêå îáëàäíàííÿ íà Óêðà¿í³
ïðàöþº ëèøå ó öüîìó ïîëîãîâîìó áó-
äèíêó. “Êîìïëåêñ ïåðåäáà÷åíî äëÿ íå-
äîíîøåíèõ ìàëþê³â,— ïîÿñíèâ ïàí Ìà-
êàðåíêî. — Ñâîºð³äíèé ³íêóáàòîð ìîæå
ïîâí³ñòþ çàáåçïå÷èòè æèòòºä³ÿëüí³ñòü
ìàëåíüêîãî ïàö³ºíòà”.

Îãëÿíóâøè ê³ìíàòó äëÿ â³äïî÷èíêó ìå-
äè÷íîãî ïåðñîíàëó, ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà çàçíà÷èëà,
ùî òàêèõ ïðåêðàñíèõ óìîâ äëÿ ïðàö³âíè-
ê³â íå ñòâîðåíî íàâ³òü â ì³ñüê³é àäì³í³ñ-
òðàö³¿. Ï³ä ÷àñ â³çèòó ÷èíîâíèöÿ çóñòð³ëà-
ñÿ ç ñ³ì’º¿-â³çî÷íèê³â — ²âàíîì ³ Íàä³ºþ
Ñ³âàê. Ñüîãîäí³ æ³íêà ìàº íàðîäæóâàòè.

Ìîëîäÿòà î÷³êóþòü ä³â÷èíêó, ³ áàòüêî õî-
÷å áóòè ïðèñóòí³ì ï³ä ÷àñ ïîëîã³â. ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà ïîáàæàëà óñï³õó òà ïîîá³öÿëà
â³ä ñåáå ïîäàðóíîê äëÿ äèòèíè. À îñü ó êè-
ÿíèíà Âîëîäèìèðà Ñëîáîäÿíþêà â÷îðà
âðàíö³ äðóæèíà âæå íàðîäèëà ñèíà. “Óñå
ïðîéøëî ÷óäîâî, áåç óñêëàäíåíü,— ïîõâà-
ëèâñÿ ùàñëèâèé áàòüêî. — Äóæå âäÿ÷íèé
ïåðñîíàëó ë³êàðí³ çà ÷óéí³ñòü ³ óâàãó”.

Ï³ñëÿ óðî÷èñòîãî â³äêðèòòÿ â³ää³ëåííÿ
åêñòðàãåí³òàëüíî¿ ïàòîëîã³¿ ²ðåíà Ê³ëü-
÷èöüêà ïîâ³äîìèëà, ùî öå âæå äðóãèé ïî-
ëîãîâèé áóäèíîê, ÿêèé â³äâ³äóþòü ôàõ³â-
ö³. Íà ÷åðç³ ³íø³. “Îêð³ì öüîãî, îãëÿäà-
òèìåìî é óñ³ ì³ñüê³ äèòÿ÷³ ë³êàðí³, ùîá
ìîæíà áóëî â³äçíà÷èòè ïîçèòèâí³ é íå-
ãàòèâí³ ñòîðîíè çàêëàä³â”,— çàïåâíèëà
÷èíîâíèöÿ. Ùîäî ïîëîãîâîãî áóäèíêó
¹ 5, òî, çà ¿¿ ñëîâàìè, çàêëàä çàâæäè ââà-
æàâñÿ îäíèì ³ç íàéêðàùèõ ó ñòîëèö³. Â³í
íàáëèæåíèé äî ºâðîñòàíäàðò³â çà óìîâà-
ìè äëÿ ïàö³ºíò³â òà ìîæå êîíêóðóâàòè
íàâ³òü ³ç äîðîãèìè ïðèâàòíèìè ïîëîãî-
âèìè áóäèíêàìè

Візочниці Надії Сіва , я а сьо одні народж ватиме поло овом б дин №5, перший заст пни
олови КМДА Ірена Кільчиць а побажала сили та пообіцяла подар но
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Çíåêðîâëåíèé
Êè¿â
Ñòîëèö³ áðàêóº äîíîð³â

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Бло Леоніда Черновець о о іні-
ціює не айне розроблення місь ої
про рами “Розвито сл жби рові”.
На сьо одні донорсь ої рові по-
треб ють до 300 пацієнтів, одна
половина з них її не отримає. У
Києві ров здають лише 40—42 ти-
сяч осіб, а задовольнили б потре-
би 80 тисяч. Влада має намір за-
ли ати иян ставати донорами
безплатно і пояснити, що це без-
печно і дасть змо рят вати лю-
дей. Тим часом платне донорство
приваблює асоціальні елементи —
нар о- та ал озалежних. Третина з
охочих здати ров за плат мають
інфе ції.

Ó Êèºâ³ íà 200—300 ëþäåé, ùî ïîòðåáó-
þòü äîíîðñüêî¿ êðîâ³, íèí³ çäàþòü ¿¿ ëèøå
150 îñ³á. Ãðóáî êàæó÷è, ïîëîâèíà òèõ, ÷èº
çäîðîâ’ÿ â íåáåçïåö³, íå îòðèìóþòü äîïîìî-
ãè, ³ ¿õíº æèòòÿ âèñèòü íà âîëîñèí³. Ó ö³é
íåïðîñò³é ñèòóàö³¿, çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî ë³-
êàðÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó êðîâ³ Ëþä-
ìèëè Çàíåâñüêî¿, íàñàìïåðåä êðîâ ñïðÿìî-
âóþòü ó äèòÿ÷³ ìåäè÷í³ çàêëàäè, ïîëîãîâ³ áó-
äèíêè. Çàïëàíîâàí³ îïåðàö³¿ äîâîäèòüñÿ â³ä-
êëàäàòè.

Çàãàëîì ó Êèºâ³ º ïðèáëèçíî 42—46 òèñÿ-
÷³ äîíîð³â, à ïîòðåáè ìîæóòü çàäîâîëüíèòè
80 òèñÿ÷. Òîìó ôðàêö³ÿ áëîêó Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî ïîðóøèëà â Êè¿âðàä³ ïèòàííÿ
ðîçâèòêó áåçïëàòíîãî äîíîðñòâà ó ñòîëèö³.
“Ó 2007 ðîö³ ç ³í³ö³àòèâè íàøîãî áëîêó áó-
ëî ïðèäáàíî óí³êàëüíå îáëàäíàííÿ äëÿ ïå-
ðåâ³ðêè êðîâ³, ùî äàº çìîãó âèÿâèòè óñ³ ³í-
ôåêö³¿ ³ ïîòåíö³éí³ çàãðîçè. Ïàö³ºíòè ìàòè-
ìóòü ãàðàíò³þ, ùî äîíîðñüêà êðîâ àáñîëþò-
íî ÷èñòà ³ áåçïå÷íà. Òåïåð íàøå çàâäàííÿ —
ðîçïîâ³ñòè ëþäÿì, ùî çäàâàòè êðîâ òåæ áåç-
ïå÷íî ³ äóæå áëàãîðîäíî. Àäæå öå ïîðÿòó-
íîê æèòòÿ ³íøèõ ëþäåé”,— êàæå ñï³âãîëî-
âà Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ³ ãîëîâà êî-
ì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
Àëëà Øëàïàê. Àáè ñïîíóêàòè êèÿí çäàâàòè
êðîâ ³ çàáåçïå÷èòè äëÿ öüîãî íàëåæí³ óìî-
âè, ì³ñüêà âëàäà ðîçðîáèòü ïðîãðàìó “Ðîç-
âèòîê ñëóæáè êðîâ³”. Íà äóìêó ³í³ö³àòîð³â,
¿¿ ðåàë³çàö³ÿ äàñòü çìîãó çàäîâîëüíèòè ïî-
òðåáè âñ³õ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â.

Ôàõ³âö³ ï³äòðèìóþòü ³í³ö³àòèâó Áëîêó Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî ùîäî ïðîïàãàíäè ñàìå
áåçïëàòíîãî äîíîðñòâà. “Ïîòð³áíî ðîçóì³òè,
ùî ïëàòà çà çäà÷ó êðîâ³ ïðèâàáëþº íàñàì-
ïåðåä ñîö³àëüíî íåíàä³éí³ âåðñòâè íàñåëåí-
íÿ. Çíà÷íà ÷àñòèíà îõî÷èõ çàðîáèòè íà äî-
íîðñòâ³ — öå íàðêî- òà àëêîçàëåæí³”,— êà-
æå åêñïåðò ç ïèòàíü äîíîðñòâà êðîâ³ Àñîö³-
àö³¿ ìîëîäèõ äîíîð³â Ëþäìèëà Ïåëèõ. Çà äâà
ðîêè ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ öÿ îðãàí³çàö³ÿ çàëó÷è-
ëà äî çäà÷³ êðîâ³ ÷èìàëî ìîëîäèõ ëþäåé, ïå-
ðåâàæíî ñòóäåíò³â. Íà äóìêó ïàí³ Ïåëèõ,
ñòèìóëþâàòè äîíîð³â ïîòð³áíî â³äïóñòêàìè,
ïóò³âêàìè, áåçïëàòíèì ïðî¿çäîì ó òðàíñïîð-
ò³. Íàðêîçàëåæíèõ òàê³ ðå÷³ íå äóæå çàö³êàâ-
ëÿòü.

Ñüîãîäí³ ë³òð êðîâ³ êîøòóº 160 ãðèâåíü.
Îñê³ëüêè ñåðåäíÿ íîðìà ñòàíîâèòü 440 ì³ë³-
ë³òð³â, äîíîð îòðèìóº äî ñîòí³ ãðèâåíü. Çà
ñëîâàìè ìåäèê³â, îõî÷³ ñòàòè äîíîðîì ïðî-
õîäÿòü ê³ëüêà ñòóïåí³â ïåðåâ³ðêè, ï³ñëÿ ÷î-
ãî 34 â³äñîòêè ç íèõ â³äñ³þþòüñÿ, îñê³ëüêè
¿õíþ êðîâ “â³äáðàêîâóþòü”
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Øêîëî, ïðîùàâàé!
Ìàéæå äåâ’ÿòíàäöÿòü òèñÿ÷ êèÿí îäåðæàëè àòåñòàòè çð³ëîñò³

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Свято вип с ни ів відзначили
серед в сіх столичних за аль-
ноосвітніх навчальних за ладах.
Почесним остем рочисто о ве-
чора в У раїнсь ом манітар-
ном ліцеї Київсь о о національ-
но о ніверситет імені Тараса
Шевчен а б в місь ий олова
Леонід Черновець ий. Він приві-
тав вип с ни ів ліцею, а в їхній
особі й сіх тих, хто нині за ін-
чив ш ол . Атестати зрілості
цьо о ро одержали майже
дев’ятнадцять тисяч иян.

“Ïðîùàâàé, øêîëî, çäðàñòóé, äîðîñ-
ëå æèòòÿ!” — ç òàêèì ãàñëîì ïîçàâ÷î-
ðàøí³é äåíü ïðîâåëè ïðèíàéìí³ 18700
êèÿí. Ñò³ëüêè ó÷í³â ñòàëè âèïóñêíèêà-
ìè öüîãî ðîêó â ñòîëèö³. Óâå÷åð³ âîíè
êðóæëÿëè ó âàëüñ³ òà ðîçâàæàëèñÿ íà âè-
ïóñêíîìó áàëó. Íà îäèí ³ç òàêèõ âå÷î-
ð³â, ùî â³äáóâñÿ â óêðà¿íñüêîìó ãóìàí³-
òàðíîìó ë³öå¿ Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíî-
ãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà,
çàâ³òàâ ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé.

“Çàê³í÷åííÿ øêîëè — ÷óäîâå ³ îñîáëè-
âå ñâÿòî, àäæå öÿ ïîä³ÿ áóâàº ò³ëüêè ðàç
ó æèòò³ êîæíî¿ ëþäèíè. Ñüîãîäí³ äëÿ âàñ
â³äêðèòî íîâó ñòîð³íêó æèòòÿ — âèá³ð
ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿, à öå ïåðøèé êðîê
ó äîðîñëèé ñâ³ò. Â³ä öüîãî âèáîðó çàëå-
æèòü íå ëèøå âàøå ìàéáóòíº, à é ùàñ-
òÿ, äîáðîáóò âàøèõ ðîäèí, ïåðñïåêòèâè
íàøîãî ÷óäîâîãî ì³ñòà Êèºâà ³ âñ³º¿ Óêðà-
¿íè”,— çâåðíóâñÿ äî âèïóñêíèê³â ìåð.

Ñâÿòî âèïóñêíèê³â òðàäèö³éíî â³äêðè-
ëà äèðåêòîð íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó Ãàëèíà
Ñàçîëåíêî. Ïðîâîäæàþ÷è â “ñóâîðå äî-
ðîñëå æèòòÿ”, âîíà òðåìòëèâèì ãîëîñîì
ñêàçàëà ñëîâà íàïóòòÿ äëÿ âæå “íå ñâî¿õ
ó÷í³â”. À Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé íàãîëî-
ñèâ, ùî âñå â ¿õí³õ ðóêàõ, à áóäó÷è ìî-
ëîäèìè òà ö³ëåñïðÿìîâàíèìè ³ æèâó÷è â
ñòîëèö³ äåìîêðàòè÷íî¿ äåðæàâè, ìîæíà
äîñÿãòè íåáà÷åíèõ âèñîò.

Ìåð çàçíà÷èâ, ùî íåâèïàäêîâî çàâ³òàâ
íà âèïóñêíèé âå÷³ð ñàìå äî Óêðà¿íñüêî-
ãî ãóìàí³òàðíîãî ë³öåþ, àäæå öå îäèí ³ç
íàéêðàùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñòîëèö³.
“Öüîãî ðîêó ìè âèïóñêàºìî 104 ó÷í³,
ï’ÿòíàäöÿòü ³ç íèõ íà çîâí³øíüîìó íåçà-
ëåæíîìó îö³íþâàíí³ íàáðàëè íàéâèùó
ê³ëüê³ñòü áàë³â”,— ðîçïîâ³ëà ïðî äîñÿã-
íåííÿ ñâî¿õ ó÷í³â ïàí³ Ñàçîëåíêî. ̄ ¿ ñëî-

âà ï³äòâåðäèëà ³ íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà íàóêè ÊÌÄÀ Ë³ë³ÿ
Ãðèíåâè÷. “Óæå çàâåðøèëîñÿ íåçàëåæíå
îö³íþâàííÿ, ³ âèïóñêíèêè öüîãî ë³öåþ
ïîêàçàëè íà íüîìó ñïðàâä³ âèñîêèé ð³-
âåíü íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü”,— ïîâ³äî-
ìèëà âîíà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ³ ìèíóëîãî ðî-
êó ó÷í³ öüîãî çàêëàäó ìàëè íàéêðàù³ ðå-
çóëüòàòè

Місь ий олова Леонід Черновець ий побажав столичним вип с ни ам дорослом житті
дося ти небачених висот

Ïðèáîðêàííÿ 
íîðîâëèâèõ
Ó ïàðëàìåíò³ ìàëî íå ñôîðìóâàëàñÿ íîâà êîàë³ö³ÿ
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåøàòèê”

Учора деп тати хвалили в пер-
шом читанні за он про підви-
щення мінімально о прожит о-
во о рівня. Проти ньо о а тивно
вист пав ряд, але а іт вала
опозиція. Голос вання дало під-
стави оворити про форм вання
стінах Верховної Ради сит -

ативної анти рядової більшості,
я а може добряче попс вати
нерви рядовцям.

Ó÷îðà ïàðëàìåíò ó ïåðøîìó ÷èòàíí³
ïðîãîëîñóâàâ çà ï³äâèùåííÿ ì³í³ìàëü-
íîãî ïðîæèòêîâîãî ð³âíÿ, ÿêèé óæå äó-
æå äàâíî ñòàâ òàêèì àáî äóæå óìîâíî,
àáî é âçàãàë³ íå º ïðîæèòêîâèì. Ïðî-
òè ï³äâèùåííÿ âèñòóïàâ óðÿä, ÿêèé ÷åñ-
íî âèçíàâ, ùî íå çìîæå ïðîô³íàíñóâà-
òè ï³äâèùåííÿ ñîö³àëüíèõ ñòàíäàðò³â.
Ïðîòå îïîçèö³¿ òà ôðàêö³¿, ÿê³ äî íå¿
ïðèºäíàëèñÿ, öå íå çóïèíèëî. Òîæ åêñ-

ïåðòè çàãîâîðèëè ïðî óòâîðåííÿ íîâî¿
ñèòóàòèâíî¿ á³ëüøîñò³ íàâêîëî ôðàêö³¿
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Äî íå¿, íà äóìêó ñîö³-
àëüíîãî ïñèõîëîãà Îëåãà Ïîêàëü÷óêà,
â÷îðà íàëåæàëè êîìóí³ñòè òà íàðîäíè-
êè ñï³êåðà, êîòð³ ï³äêèíóëè ãîëîñ³â ï³ä
÷àñ ãîëîñóâàííÿ çà ï³äâèùåííÿ ïðîæèò-
êîâîãî ì³í³ìóìó. Íåéòðàëüíèìè äî öüî-
ãî ïàðëàìåíòñüêîãî íîâîóòâîðåííÿ íà-
ðàç³ çàëèøàþòüñÿ íàö³îíàë-äåìîêðàòè
ç ôðàêö³¿ ÍÓ—ÍÑ. Âîäíî÷àñ, êîëè ãî-
âîðèòè ïðî êîàë³ö³þ, ³äåòüñÿ øâèäøå
ïðî òèì÷àñîâèé ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé
ãóðò, ÿê, íàïðèêëàä, ãîñò³ íà âåñ³ëë³, à
íå ïðî ò³ñíó ³äåîëîã³÷íó ºäí³ñòü, ÿê,
ñêàæ³ìî, ïîäðóææÿ íà òîìó æ òàêè âå-
ñ³ëë³.

Äëÿ ïðèáîðêàííÿ óðÿäó, ñôîðìîâàíî-
ãî ôîðìàëüíî íèí³øíüîþ êîàë³ö³ºþ, ³
ïîäàëüøî¿ ò³ñíî¿ ñï³âïðàö³ òàêî¿ ñèòó-
àòèâíî¿ á³ëüøîñò³ ïàðëàìåíòó íåäîñòàò-
íüî. Îäíàê ïîïñóâàòè íåðâè Þë³¿ Òèìî-
øåíêî äåïóòàòè ìîæóòü. Ðåã³îíàëè âæå
ïîîá³öÿëè, ùî áëîêóâàòèìóòü ðîáîòó
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè äîòè, äîêè ïàð-
ëàìåíò íå óõâàëèòü çàêîíó ïðî âíåñåííÿ
çì³í äî äåðæàâíîãî áþäæåòó íà 2009 ð³ê

ùîäî çá³ëüøåííÿ ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìó-
ìó òà ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè çàãàëîì. ßê-
ùî æ çàêîí òàêè ïðèéìóòü, äåðæáþäæåò
ðèçèêóº ïðîñòî ðîçâàëèòèñÿ.

Òèì ÷àñîì óðÿä íàìàãàºòüñÿ âçÿòè ³í³-
ö³àòèâó äî ñâî¿õ ðóê. Íå ìàþ÷è ï³ä-
òðèìêè Ïðåçèäåíòà, à òåïåð ùå é Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè, Êàáì³í ³äå íà ðèçèêîâ³
êðîêè. Öüîãî òèæíÿ ëèøå â îäí³é ãà-
ëóç³ — æèòëîâî-êîìóíàëüí³é — áóëî
â÷èíåíî îäðàçó äâ³ ñïðîáè îá³éòè çàêîí
íà êðóòîìó ïîâîðîò³ êðèçè. Êàáì³í çî-
áîâ’ÿçàâ óñ³ òåïëîïîñòà÷àëüí³ ï³äïðè-
ºìñòâà ïåðåâåñòè ðàõóíêè ç ïëàòåæàìè
íàñåëåííÿ çà òåïëî äî îäíîãî áàíêó —
Îùàäáàíêó. Ùå îäíà íîâàö³ÿ óðÿäó —
â³í ïëàíóº ïîçáàâèòè îðãàíè ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ ïðàâà ñàìîñò³éíî âñòà-
íîâëþâàòè ö³íè íà æèòëîâî-êîìóíàëü-
í³ ïîñëóãè. Åêñ-ì³í³ñòð ÆÊÃ Îëåêñàíäð
Ïîïîâ ó êîìåíòàð³ “Õðåùàòèêó” íàçâàâ
îáèäâà êðîêè Êàáì³íó íåçàêîííèìè ³
çàçíà÷èâ, ùî â³äïîâ³äíèõ çàêîíîïðîåê-
ò³â ùå íàâ³òü íå ïîäàíî äî ïàðëàìåíòó.
Òîæ ï³ñëÿ áþäæåòíèõ áàòàë³é Âåðõîâ-
íà Ðàäà ðèçèêóº çàíóðèòèñÿ â êîìó-
íàëüí³
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Печерсь а районна місті Києві
державна адміністрація о олош є
он рс на заміщення ва антних

посад:
- заст пни а начальни а адміністративно-

осподарсь о о відділ ;
- державно о реєстратора.

Вимо и: відповідна освіта, досвід роботи.

Заяви на он рс подавати протя ом місяця
з дня оп блі вання за адресою: в л. С ворова,
15, імн. 204, тел. 280-74-97.
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Íîâà íàçâà ñòàá³ëüíîñò³
“ÁÒÀ áàíê” çì³íèòü âèâ³ñêó, àáè íå çì³íþâàòè ïðèíöèïè

Е сперти
задоволені

Åêîíîì³÷íà êðèçà â Óêðà¿í³, ïî÷àòêîì
ÿêî¿ ñòàëè ïðîáëåìè â óêðà¿íñüê³é ô³íàí-
ñîâ³é ñèñòåì³, íåàáèÿê óñêëàäíèëà æèòòÿ
â³ò÷èçíÿíèì áàíê³ðàì. Ìîðàòîð³é ÍÁÓ,
â³äñóòí³ñòü ãðîøåé â áàíêîìàòàõ, ÷åðãè
ïåíñ³îíåð³â, ÿê³ ïðèõîäèëè çà 3-4 ãîäèíè
äî â³äêðèòòÿ â³ää³ëåíü ç íàä³ºþ îòðèìàòè
õî÷à á ÷àñòèíó ñâî¿õ çàîùàäæåíü, çàïðî-
âàäæåííÿ òèì÷àñîâèõ àäì³í³ñòðàö³é íå äî-
äàëè ãðîìàäÿíàì äîâ³ðè äî áàíê³âñüêî¿
ñèñòåìè. Ïðîòå, íà òë³ òîòàëüíèõ íåïëà-
òåæ³â òà çàòðèìîê ³ç âèïëàòîþ äåïîçèò³â º
³ ïðèºìí³ âèíÿòêè. Àäæå í³÷îãî ïîä³áíî-
ãî â “ÁÒÀ áàíêó” íå â³äáóâàëîñÿ. Á³ëüøå
òîãî, ÿêùî âêëàäíèêè “ò³êàþòü” ç áàãàòüîõ
ô³íóñòàíîâ, òî äîâ³ðà äî “ÁÒÀ áàíêó”
çðîñòàº.

Ó òðàâí³ ðåéòèíãîâå àãåíòñòâî “Åêñïåðò-
Ðåéòèíã” ïðîàíàë³çóâàëî ä³ÿëüí³ñòü â³ò-
÷èçíÿíèõ ô³íóñòàíîâ. Çà ¿õí³ìè äàíèìè
“ÁÒÀ Áàíê” óâ³éøîâ äî ÷èñëà 23 áàíê³â,
ã³äíèõ äîâ³ðè âêëàäíèê³â. Ïðèì³òíî, ùî ç
23 íàéíàä³éí³øèõ áàíê³â 20 — çà ó÷àñò³
³íîçåìíîãî êàï³òàëó, äâà äåðæàâíèõ ³ ëè-
øå îäèí áàíê âèêëþ÷íî ç óêðà¿íñüêèìè
âëàñíèêàìè.

Àíàë³òèêè àãåíòñòâà çàçíà÷àþòü, ùî íà-
â³òü â óìîâàõ êðèçè “ÁÒÀ Áàíê” ïîë³ïøèâ
ðåéòèíãîâó êàòåãîð³þ, âèïðàâäàâøè ìè-
íóëîð³÷íèé ðåéòèíã (Ñ++) ³ çá³ëüøèâøè
éîãî äî ð³âíÿ “Â”.

Îêð³ì äîâ³ðè âêëàäíèê³â ³ åêñïåðò³â,
áàíê ìîæå ïîõâàëèòèñÿ ³ ñòàá³ëüíèì ô³-
íàíñîâèì ñòàíîâèùåì. Íà ïî÷àòêó âåñíè
ðåéòèíãîâå àãåíòñòâî “Êðåäèò-Ðåéòèíã”
îïðèëþäíèëî ðåéòèíã óêðà¿íñüêèõ ô³íóñ-
òàíîâ çà ð³âíåì íàä³éíîñò³ âêëàä³â íàñå-
ëåííÿ. “ÁÒÀ Áàíê” îòðèìàâ îö³íêó “4” ç
ï’ÿòè ìîæëèâèõ ³ áóâ âèçíàíèé áàíêîì ç
âèñîêèì ð³âíåì íàä³éíîñò³. Òîä³ ÿê á³ëü-
ø³ñòü áàíê³â äåìîíñòðóþòü íàä³éí³ñòü ñå-
ðåäíþ — íà ð³âí³ ðåéòèíãó “3”, “ÁÒÀ
Áàíê” çáåð³ã ñâî¿ ïîçèö³¿ ³, ÿê ³ ðàí³øå, çà-
ëèøàºòüñÿ îäíèì ç íàéíàä³éí³øèõ áàíê³â.
Çàçíà÷èìî, ùî ïðè ïðèñâîºíí³ ðåéòèíãó
íàä³éíîñò³ áàíê³âñüêèõ âêëàä³â âðàõîâóþ-
òüñÿ òàê³ êðèòåð³¿ ÿê ë³êâ³äí³ñòü áàíêó;
ñòðóêòóðà, êîíöåíòðàö³ÿ ³ ñòàá³ëüí³ñòü ðå-
ñóðñíî¿ áàçè; äèâåðñèô³êàö³ÿ ³ ÿê³ñòü àê-
òèâ³â; åôåêòèâí³ñòü ä³ÿëüíîñò³; ñòóï³íü ÷óò-
ëèâîñò³ áàíêó äî âèíèêíåííÿ íåñïðèÿòëè-
âèõ åêîíîì³÷íèõ àáî ïîë³òè÷íèõ ÷èííè-
ê³â; íàÿâí³ñòü ï³äòðèìêè ³ ìîæëèâ³ñòü çà-
ëó÷åííÿ ðåñóðñ³â. Ö³êàâî, ùî â öüîìó ðåé-
òèíãó âçÿëè ó÷àñòü 75 áàíê³â Óêðà¿íè ³
ò³ëüêè 15 äîçâîëèëè â³äêðèòè ³íôîðìàö³þ
äëÿ ãðîìàäñüêîñò³.

Òàê ñàìî ðåéòèíãîâå àãåíòñòâî “Êðåäèò-
Ðåéòèíã” ï³äòâåðäèëî êðåäèòíèé äîâãî-
ñòðîêîâèé ðåéòèíã “ÁÒÀ Áàíê” íà ð³âí³
uaBBB. Ïðîãíîç êðåäèòíîãî ðåéòèíãó ñòà-
á³ëüíèé. Öå îçíà÷àº, ùî â äîâãîñòðîêîâ³é

ïåðñïåêòèâ³ áàíêó í³÷îãî íå çàãðîæóº ³
âêëàäíèêè ìîæóòü ñïîê³éíî â³äêðèâàòè
äåïîçèòè.

Çàäîâîëåí³ áàíêîì ³ â ÍÁÓ. Çà äàíèìè
Íàöáàíêó, êîåô³ö³ºíò ìèòòºâî¿ ë³êâ³äíî-
ñò³ â³ò÷èçíÿíîãî “ÁÒÀ áàíêó”, ÿêèé ï³ä-
òâåðäæóº éîãî ìîæëèâ³ñòü ìèòòºâî ³ â ïîâ-
íîìó îá’ºì³ ðîçðàõóâàòèñÿ ç³ âñ³ìà ñâî¿ìè
çîáîâ’ÿçàííÿìè — ñêëàäàº 49,5%, ïðè ì³-
í³ìàëüíî íåîáõ³äíîìó íîðìàòèâíîìó ïî-
êàçíèêó, âñòàíîâëåíîìó ÍÁÓ — 20%, òà
ïðè ñåðåäíüîìó â áàíê³âñüê³é ñèñòåì³ —
60-65%. Òàêèì ÷èíîì “ÁÒÀ Áàíê”, íàâ³òü
çà îô³ö³éíèìè äàíèìè, º ÿê ì³í³ìóì ó 8
ðàç³â íàä³éí³øèì çà ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íó
óêðà¿íñüêó ô³íóñòàíîâó.

Казахсь ий партнер
поводиться
не по-партнерсь и

Âî÷åâèäü, óñï³õè óêðà¿íñüêîãî áàíêó ³
ñòàëè ïðè÷èíîþ ïîñèëåíîãî ³íòåðåñó äî
íüîãî ç áîêó îäíîéìåííî¿ êàçàõñüêî¿

ñòðóêòóðè. 15 ÷åðâíÿ ï³ä ÷àñ ÷åðãîâèõ
çáîð³â àêö³îíåð³â “ÁÒÀ-áàíêó” (Óêðà¿íà)
“ÁÒÀ-Êàçàõñòàí” çä³éñíèâ ñïðîáó çàâî-
ëîä³òè ïàêåòîì àêö³é. Àêòèâí³ñòü êàçàõ-
ñüêèõ áàíê³ð³â àíàë³òèêè ïîÿñíþþòü
ñêðóòíèì ñòàíîâèùåì, ó ÿêå ïîòðàïèëà
öÿ óñòàíîâà. Áàíê “ÁÒÀ-Êàçàõñòàí” íà
ïî÷àòêó öüîãî ðîêó íàö³îíàë³çîâàíèé
äåðæàâîþ, ïåðåæèâàº äàëåêî íå íàéêðà-
ù³ ÷àñè (çà ³íôîðìàö³ºþ ãàçåòè “Êîìåð-
ñàíò” â³í âçàãàë³ ïåðåáóâàº íà ìåæ³ áàí-
êðóòñòâà). Çàðàç áàíê àêòèâíî øóêàº çîâ-
í³øíüîãî ³íâåñòîðà, ÿêèé áè ïîãîäèâñÿ
âêëàñòè ãðîø³. À äëÿ òîãî, àáè çàö³êàâè-
òè ïîòåíö³éíîãî ðÿò³âíèêà, ïîòð³áíî
ÿêîìîãà á³ëüøå áåçïðîáëåìíèõ àêòèâ³â.
Ñàìå òàêèì àêòèâîì ³ ìîãëà ñòàòè ÷àñò-
êà êàçàõñüêîãî “ÁÒÀ-áàíêó” â óêðà¿í-
ñüê³é ñòðóêòóð³.

Íàðàç³ âîíà ñêëàäàº 9,9 â³äñîòêà, ùî
íå äàº ìîæëèâîñò³ êàçàõàì ³ñòîòíî âïëè-
âàòè íà ïîë³òèêó, ÿêà ïðîâàäèòüñÿ óêðà-
¿íñüêèì áàíêîì. Íàòîì³ñòü êàçàõñüêà
ñòîðîíà ïðåòåíäóº íà 49,9% àêö³é, ïî-
ÿñíþþ÷è öå òèì, ùî ðàí³øå ÷åòâåðî ç
äåñÿòè àêö³îíåð³â “ÁÒÀ-áàíêó” óêëàëè

äîãîâîðè ïðîäàæó áëèçüêî 40 â³äñîòê³â
àêö³é êàçàõñüêîìó “ÁÒÀ-áàíêó”. Õî÷à,
ÿê ç’ÿñóâàâ “Õðåùàòèê”, ùå íàïðèê³íö³
ñ³÷íÿ 2009 ðîêó ö³ äîãîâîðè êóï³âë³-ïðî-
äàæó áóëî ðîç³ðâàíî. Âèêîíàííÿ äîãî-
âîð³â îçíà÷àëî á ïîðóøåííÿ íèçêè óêðà-
¿íñüêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â. Ñàìå öå ³
ñòàëî ïðè÷èíîþ çðèâó äîìîâëåíîñò³.
Òèì á³ëüøå, ùî íà ìîìåíò ðîç³ðâàííÿ
äîãîâîð³â êàçàõñüêèé áàíê íå ñïëàòèâ çà
àêö³¿. Òàêèì ÷èíîì, ÷àñòêà êàçàõñüêîãî
áàíêó ïîâåðíóëàñÿ íà êîëèøí³é ð³âåíü
9,9 â³äñîòêà, ùî, âî÷åâèäü, º íå íàéã³ð-
øîþ íîâèíîþ äëÿ â³ò÷èçíÿíèõ âêëàäíè-
ê³â.

Нова назва
старо о бан

Òèì ÷àñîì óêðà¿íñüêà óñòàíîâà íàìà-
ãàºòüñÿ äèñòàíö³þâàòèñÿ â³ä êîëåãè-íå-
âäàõè. ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, â
áàíêó òàêè çâàæèëèñÿ íà ðåáðåíäèíã.
“Íàø áàíê ïðàöþº íà ô³íàíñîâîìó ðèí-
êó Óêðà¿íè ç 2006 ðîêó,— ãîâîðèòü çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ïðàâë³ííÿ óêðà¿íñüêîãî
“Áàíêó ÁÒÀ” Íàòàë³ÿ Ñåðãººâà.— Äèíà-
ì³÷íèé ðîçâèòîê ïîâèíåí ìàòè ³ â³äïî-
â³äíó çîâí³øíþ ñêëàäîâó. Êåð³âíèöòâî
áàíêó ââàæàº, ùî íèí³øí³é ñòàí íàøî-
ãî ô³íàíñîâîãî ï³äïðèºìñòâà, ÿêå âõî-
äèòü äî äåñÿòêè íàéñòàá³ëüí³øèõ áàíê³â
Óêðà¿íè,— öå â³äïîâ³äíèé ÷àñ äëÿ ïîñè-
ëåííÿ ³ì³äæó ³ âèðîáëåííÿ íîâî¿ ñòðàòå-
ã³¿ ðîçâèòêó”.

ßê ãîâîðÿòü áàíê³ðè, óêðà¿íñüêèé
“ÁÒÀ áàíê” õî÷å äèñòàíö³þâàòèñÿ â³ä
êàçàõñüêîãî áàíêó ÁÒÀ, ÿêèé ìàº ñåðéîç-
í³ ô³íàíñîâ³ ïðîáëåìè. “Ó êàï³òàë³ óêðà-
¿íñüêîãî “ÁÒÀ Áàíêó” ÷àñòêà àêö³é êà-
çàõñòàíñüêîãî ÁÒÀ íå³ñòîòíà, ³ ñêëàäàº
ìåíøå 10%,— ãîâîðèòü Íàòàë³ÿ Ñåðãº-
ºâà.— Êàçàõñòàíñüêèé ÁÒÀ íå ìîæå
âïëèâàòè íà ðîçâèòîê ä³ÿëüíîñò³ óêðà¿í-
ñüêîãî áàíêó ³ âèêîíàííÿ ñâî¿õ çîáîâ’-
ÿçàíü ïåðåä êë³ºíòàìè ³ êðåäèòîðàìè”.

Ó òàê³é ñèòóàö³¿, íå äèâíî, ùî óñï³ø-
íèé óêðà¿íñüêèé áàíê íå õî÷å, ùîá éî-
ãî àñîö³þâàëè ç êàçàõñòàíñüêîþ ô³íóñ-
òàíîâîþ. Ó íàø ÷àñ, êîëè ³íôîðìàö³ÿ
ðîçíîñèòüñÿ ç³ øâèäê³ñòþ ñâ³òëà, íå òàê
òî é âàæêî âòðàòèòè äîâ³ðó, ÿêó äîâîäè-
ëîñÿ çàâîéîâóâàòè ðîêàìè. Ïðèðîäíî,
ùî áàíê³ðè íå õî÷óòü, àáè óêðà¿íñüê³ êë³-
ºíòè, ÿê³ âæå íàëÿêàí³ ô³íàíñîâîþ êðè-
çîþ, àñîö³þâàëè ïðîáëåìè êàçàõñüêî¿
ñòîðîíè ç â³ò÷èçíÿíèì áàíêîì.

Çàðàäè öüîãî áàíê, íå âàãàþ÷èñü, ãî-
òîâèé âèòðàòèòè êîøòè íà çì³íó âèâ³-
ñêè, àäæå íàéäîðîæ÷å, ùî á³ëüøå âñüî-
ãî ö³íóºòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèçè — öå äîâ³ðà
êë³ºíò³â. ² óêðà¿íñüêèé “Áàíê ÁÒÀ” íå
õî÷å ¿¿ âòðàòèòè

Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Я стало відомо “Хрещати ”,
один із найбільших раїнсь их
бан ів — “БТА бан ” вже незаба-
ром план є змінити назв . Причи-
ною цьо о стало бажання раїн-
сь их бан ірів відхреститися від
однойменної азахсь ої стр т -
ри, я а зараз переб ває на межі
бан р тства. У раїнсь ий “БТА
бан ” є однією з неба атьох віт-
чизняних фін станов, робота я ої
залишається стабільною. Бан я
і раніше видає редити, повертає
депозити населенню, і та само,
без жодних затримо , проводить
всі платежі день день. Збері а-
ти за та их мов спільн назв з
азахсь им бан ом, доля я о о в
раїнсь ій стр т рі мінімальна,

вітчизняні бан іри вважають недо-
речним.

ВАТ “БТА Бан ” зареєстрований 10 р д-
ня 1992 ро в Державном реєстрі бан ів
(№ 133) я від рите а ціонерне товариство
і є правонаст пни ом ВАТ “У раїнсь ий ре-
дитово-тор овий бан ”. Від рите а ціонер-
не товариство “БТА Бан ” отримало ліцен-
зію НБУ № 25 від 8.11.2006 ро .
ВАТ “БТА Бан ” — член Асоціації раїн-

сь их бан ів, ВАТ “Київсь ої Міжнародної
Фондової Біржі”, член міжнародної асоці-
ації міжбан івсь их теле ом ні ацій S. W. I.
F. T., міжнародної мережі REUTERS, Фонд
арант вання внес ів фізичних осіб.
Відділення ВАТ “БТА Бан ” від риті в Ки-

єві, Донець , Дніпропетровсь , Дніпро-
дзержинсь , Кривом Розі, Л ансь ,
Херсоні, Одесі, Марі полі, Чернівцях і С -
да .
За виснов ами діа ностично о дослі-

дження омпанії “Ернст енд Ян . А дитор-
сь і посл и” — У раїнсь ий “Бан БТА” не
потреб є оре т вання фінансово о рез ль-
тат діяльності. За станом на 1 березня
2009 ро ВАТ “БТА Бан ” ви онав всі свої
зобов’язання перед лієнтами.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Ло отип “БТА Бан ” незабаром зни не зі столичних в лиць
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Про затвердження Положення 
“Про патронатне виховання”

Розпорядження № 591 від 19 травня 2009 року 

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 252—256 Сімейного ко�
дексу України та на виконання рішення Київської міської ради від 27.12.2008 № 631/631 “Про запрова�
дження системи патронатного виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, в місті Києві”, з ме�
тою захисту прав та законних інтересів дітей�сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в ме�
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ “Ïðî ïàòðî-
íàòíå âèõîâàííÿ”, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ñëóæá³ ó ñïðàâàõ ä³òåé âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Ïðîâåñòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çà-
õîäè ùîäî çàïðîâàäæåííÿ â ì³ñò³ Êèºâ³
ñèñòåìè ïàòðîíàòíîãî âèõîâàííÿ ä³òåé-
ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî
ï³êëóâàííÿ.

2.2. Çä³éñíþâàòè ïîøóê, ï³äá³ð êàíäè-
äàò³â ó ïàòðîíàòí³ âèõîâàòåë³.

2.3. Çä³éñíþâàòè ï³äá³ð òà âëàøòóâàííÿ
ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³â-
ñüêîãî ï³êëóâàííÿ, â ñ³ì’¿ ïàòðîíàòíèõ âè-
õîâàòåë³â â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíî-
äàâñòâà.

2.4. Çä³éñíþâàòè êîîðäèíàö³þ òà ìåòî-
äè÷íå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ñ³ìåé ïàò-
ðîíàòíèõ âèõîâàòåë³â.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðè ïîäàíí³ áþ-
äæåòíîãî çàïèòó äî áþäæåòó ì. Êèºâà íà
â³äïîâ³äíèé ð³ê âðàõîâóâàòè âèäàòêè íà
óòðèìàííÿ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëå-
íèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, â ñ³ì’ÿõ ïàò-
ðîíàòíèõ âèõîâàòåë³â.

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü-
÷³öüê³é ². Ð. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âè-
ñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüêó ². Ð. òà çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Æóðàâñüêîãî Â. Ñ.

Голова Л. Черновець ий
Додатки не друкуються. 

Ознайомитися з ними можна
в секретаріаті Київради

Про виділення коштів для розрахунку 
за виконані роботи 
із супроводження 

програмних комплексів по пільгах, 
субсидіях та часткових компенсаціях

на 2009 рік
Розпорядження № 611 від 26 травня 2009 року

Відповідно до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого по�
становою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921 (із змінами та доповненнями), на виконан�
ня міської комплексної програми “Турбота” на 2006—2010 роки, затвердженої рішенням Київської місь�
кої ради від 16.12.2005 № 603/3064 (із змінами та доповненнями), з метою належного вирішення пи�
тань, пов’язаних із своєчасним наданням пільг, субсидій та часткових компенсацій населенню на опла�
ту житлово�комунальних послуг, проведення розрахунків за спожиті енергоносії та в межах функцій ор�
гану місцевого самоврядування:

1. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè çàêó-
ï³âëþ ïîñëóã ³ç ñóïðîâîäæåííÿ ïðîãðàì-
íèõ êîìïëåêñ³â ç ðîçðàõóíêó ï³ëüã, ñóáñè-
ä³é òà ÷àñòêîâèõ êîìïåíñàö³é íà ñóìó
1000,0 òèñ. ãðí, çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåä-
áà÷åíèõ â áþäæåò³ ì³ñòà Êèºâà íà 2009
ð³ê, çàòâåðäæåíîìó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 06.03.2009 ¹ 124/1179 (³ç
çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), íà âèêîíàííÿ
ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Òóðáîòà”
íà 2006—2010 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåí-
íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.12.2005

¹ 603/3064 (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿ-
ìè), ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-
ñòâîì Óêðà¿íè.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü-
÷èöüê³é ². Ð. çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â
çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Ê³ëü÷èöüêó ². Ð.

Голова Л. Черновець ий
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Ñâÿòî äëÿ ªâè òà Ìàãäè
Ó Êè¿âñüêîìó çîîïàðêó â³äçíà÷èëè Äåíü ëèñèö³
Êàòåðèíà ÌÈÕÀÉËÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Київсь ий зоопар продовж є
проводити тематичні свята, при-
свячені хижа ам місцевої фа ни.
Мин лої с боти столичном зві-
ринці рочисто пройшов День
лисиці.

Ðóäèõ õèæàê³â â³òàëè êîëüîðîâèìè
êóëüêàìè, äèòÿ÷èìè ìàëþíêàìè, à òàêîæ
óëþáëåíèì äåñåðòîì — ìàäàãàñêàðñüêè-
ìè òàðãàíàìè. Öüîãî äíÿ áàãàòî êèÿí òà
ãîñòåé ì³ñòà þðìèëèñü á³ëÿ âîëüºðà ç ðó-
äèìè òâàðèíêàìè. Ñàì³ æ âèíóâàòö³ ñâÿ-
òà íå äóæå ðàä³ëè ãîñòÿì ³ íàìàãàëèñü
ñõîâàòèñÿ ó â³ääàëåíèõ êóòî÷êàõ. Íàé-
á³ëüøå óâàãè ä³ñòàëîñü ªâ³ òà Ìàãä³ —
äâîì ìîëîäèì ëèñè÷êàì, ÿê³ íàðîäèëèñü
ó Êè¿âñüêîìó çîîïàðêó ìèíóëîãî ðîêó.
Ìàéæå îäíàêîâ³ íà âèãëÿä ëèñè÷êè ìà-
þòü ð³çíó âäà÷ó. Îäíà ç íèõ — àêòèâíà
òà äîïèòëèâà, à ³íøà — ñîðîì’ÿçëèâà òà
ñïîê³éíà. Ïîïðè öå, âîíè æèâóòü äðóæ-
íî, ÿê ñïðàâæí³ ñåñòðè. Ëèñè÷êè äóæå
ãðàéëèâ³ òà âèíàõ³äëèâ³. Âîíè õîâàþòü
¿æó òà ð³çí³ ðå÷³ ïî âñüîìó âîëüºðó, à ïî-
ò³ì ¿õ ðàçîì øóêàþòü. Â³ä íàðîäæåííÿ
ëèñèö³ çâèêàþòü äî ëþäñüêîãî òîâàðè-
ñòâà. Ç³ ñâî¿ìè ãîäóâàëüíèêàìè âîíè ñïî-
ê³éí³ òà ëàã³äí³. Òà êîëè ïîðó÷ ç’ÿâëÿþ-
òüñÿ ÷óæ³ ëþäè, òâàðèíêè äóæå õâèëþþ-
òüñÿ ³ ïîâîäÿòüñÿ íàñòîðîæåíî. Âñ³ áàæà-
þ÷³ ìîæóòü ïîáà÷èòè ëèñè÷îê ó âîëüºð³,
ùî ðîçòàøîâàíèé ó ñêëÿíîìó ìîäóë³ ó
ôðóêòîâîìó ñàäó Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó.
Íåùîäàâíî þí³ õèæà÷êè â³äñâÿòêóâàëè
íîâîñ³ëëÿ. ²ç çàãàëüíîãî ïîìåøêàííÿ
äâîõ ñåñòðè÷îê ïåðåñàäèëè äî îêðåìîãî
ñêëÿíîãî âîëüºðà. Àáè òâàðèíêè áóëè
çàâæäè çäîðîâèìè òà êîìôîðòíî ïî÷óâà-

ëèñÿ, äëÿ íèõ ñòâîðèëè óìîâè, íàáëèæå-
í³ äî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà.

“Ìàñêóºìî êîðì ó êîðîáî÷êè, áàíêè,
ïëÿøêè, ð³çí³ ºìíîñò³, ï³äâ³øóºìî ¿æó.
Íàïðèêëàä, çàëèâàºìî ìåä ó øèøêó, ëè-
ñèö³ éîãî äóæå ëþáëÿòü, ïðîòå, ùîá ä³ñ-
òàòè ëàñîù³, õèæà÷êè ìàþòü âèêîðèñòà-
òè âñþ ñâîþ êì³òëèâ³ñòü òà âèíàõ³äëè-
â³ñòü. Ïðèðîäíèé ðàö³îí ëèñèöü ñêëàäàº-

òüñÿ ç ÿã³ä, êîð³ííÿ, äîùîâèõ õðîáàê³â.
Ðóä³ íå îáìåæóþòüñÿ ëèøå ñàìèì ì’ÿñîì.
ªâà òà Ìàãäà îõî÷å ¿äÿòü ïîëóíèöþ, ÿá-
ëóêà òà ìîðêâó. À íà äåñåðò ¿ì ïðèíîñ-
ÿòü êîìàõ, òàêèõ ÿê ìàäàãàñêàðñüê³ òàð-
ãàíè”,— ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ðîá³òíèê
Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó ²ãîð Äîâãèé.

Íàðàç³ ó çîîïàðêó æèâóòü 8 õèæàê³â: 6
çâè÷àéíèõ ëèñèöü ³ 2 ñòåïîâ³, òàê çâàí³

êîðñàêè. Ó íåâîë³ ëèñèö³ íå âòðàòèëè ñâî¿
³íñòèíêòè. “Ïåðåä òèì ÿê ëÿãòè ñïàòè,
ªâà òà Ìàãäà íàìîòóþòü áëèçüêî äâîõ ê³-
ëîìåòð³â, ùîá çàïëóòàòè ñâî¿ ñë³äè”,—
çàçíà÷àº ïàí Äîâãèé.

Íåïîäàë³ê ïîìåøêàííÿ ëèñèöü àí³ìà-
òîðè âëàøòóâàëè ñïðàâæíº ñâÿòî äëÿ ä³-
òåé, êîòð³ ïðèéøëè ðàçîì ç áàòüêàìè äî
ñòîëè÷íîãî çâ³ðèíöÿ. Ìàëÿò ðîçâàæàëè
âåñåëèìè ³ãðàìè, à òàêîæ âëàøòóâàëè
êîíêóðñ ìàëþíê³â íà òåìó “Ëèñè÷êà-ñåñ-
òðè÷êà — ãåðî¿íÿ êàçîê”. Íàéêðàù³ ïîð-
òðåòè ëèñè÷îê ïðèêð³ïèëè íà ñêëî âîëü-
ºðó. Íå íóäüãóâàëè ó çîîïàðêó ³ äîðîñë³,
ÿê³ îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü ïîñï³ëêóâàòè-
ñÿ ³ç ñï³âðîá³òíèêàìè çâ³ðèíöÿ ³ ä³çíà-
òèñÿ á³ëüøå ïðî öèõ õèæàê³â òà ¿õí³ çâè÷-
êè.

“Íà æàëü, çàðàç ä³òè ìàëî ÷èòàþòü êíè-
æîê ïðî òâàðèí, íå êàæó÷è âæå ïðî ¿õ-
í³õ áàòüê³â, ÿê³ é ñàì³ ìàëî ùî çíàþòü
ïðî ëèñèöü. Ìè ÷àñòî çàïèòóºìî ó ä³òåé,
÷îìó ðóäèõ õèæàê³â íàçèâàþòü “ëèñèöÿ-
ìè”. Íàé÷àñò³øå òàêà â³äïîâ³äü: “òîìó
ùî ó ë³ñ³ æèâóòü”. Íàñïðàâä³ æ, ó äàâíè-
íó “ëèñàìè” íàçèâàëè ëþäåé ç ðóäèì âî-
ëîññÿì”,— ðîçïîâ³äàº ôàõ³âåöü ïî ðîáî-
ò³ ç â³äâ³äóâà÷àìè Âàëåíòèíà Çàéöåâà. “À
çíàºòå, ÷îìó ó êàçêàõ ëèñèöÿ — Ïàòðè-
êå¿âíà?” — ñòàâèòü âîíà ðèòîðè÷íå ïè-
òàííÿ. ² ñàìà æ íà íüîãî â³äïîâ³äàº: “Êî-
ëèñü ó äðåâíüîìó Íîâãîðîä³ æèâ êóïåöü
Ïàòðèêåé Íàðèìóíäîâè÷. Öå áóëà äóæå
ðîçóìíà ³ õèòðà ëþäèíà. Îòîæ, óñ³ êàçêè
ïðî ëèñèöü — ïðàâäèâ³, áî ìàþòü ³ñòî-
ðè÷íî-íàðîäíå ï³ä´ðóíòÿ”.

Ñâÿòêîâèé çàõ³ä “Äåíü ëèñèö³” â³äáóâ-
ñÿ ó ðàìêàõ ³íôîðìàö³éíî-ïðîñâ³òíèöü-
êî¿ êàìïàí³¿ ªâðîïåéñüêî¿ àñîö³àö³¿ çîî-
ïàðê³â ³ àêâàð³óì³â. Òàê³ ñâÿòà ó Êè¿â-
ñüêîìó çîîïàðêó âæå ñòàëè äîáðîþ òðà-
äèö³ºþ ³ ÷óäîâèì â³äïî÷èíêîì äëÿ æè-
òåë³â òà ãîñòåé ì³ñòà

Р ді хижа и приймали привітання доволі насторожено

Äàâèä ÊÎÁÀÕ²ÄÇÅ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Чорний лебідь, я ий ве-
лично пливе по воді з
дзьобом палаючо о чер-
воно о ольор , в пі з
очами, що варіюють від
жовто арячих до ясно- о-
ричневих, настіль и ар-
ний, що лише заради
ньо о можна вир шати до
зоопар . Проте, я з’яс -
вав “Хрещати ”, і о рім
лебедів, там є на що по-
дивитися.

Îñîáëèâèì ïðåäìåòîì ãîðäî-
ñò³ Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó º âåëè-
êà ê³ëüê³ñòü ð³äê³ñíèõ ïòàõ³â, çà-
íåñåíèõ äî ×åðâîíî¿ êíèãè.
Ï’ÿòü âèä³â æóðàâë³â: ³íä³é-
ñüêèé, ÿïîíñüêèé, ñ³ðèé, áåëà-
äîíà ³ â³íöåíîñíèé, 7 âèä³â ôà-
çàí³â, ç ÿêèõ òðîº: ìàíàë, çîëî-
òàâèé ³ çîëîòàâî-æîâòèé òàêîæ ³ç
ò³º¿ êíèãè. ², çâè÷àéíî æ, òàê³
ð³äê³ñí³ îñîáèíè, ÿê âèùåçãàäà-
íèé ÷îðíèé ëåá³äü, êà÷êà-ìàí-
äîëèíêà, ð³çí³ âèäè ïóãà÷³â, ñî-
âè — ºäèí³ ïòàõè, ÿê³ êë³ïàþòü
î÷èìà, íå çàïëþùóþ÷è ¿õ, àôðè-
êàíñüêèé ñòðàóñ — ïòàõ, ÷èº îêî
á³ëüøå, í³æ éîãî ìîçîê. Óñ³õ ¿õ
íåìîæëèâî çãàäàòè â îäí³é íå-
âåëè÷ê³é ñòàòò³.

Ñüîãîäí³ âîíè ïåðåáóâàþòü ï³ä
ïèëüíèì íàãëÿäîì — çà íèìè
äîãëÿäàþòü, ¿õ îõîðîíÿþòü.

Õî÷à ùå ÿêèõîñü ï’ÿòü ðîê³â

òîìó ïòàøèíèé ïàâ³ëüéîí Êè¿â-
ñüêîãî çîîïàðêó ìàâ äîñèòü ñóì-
íèé âèãëÿä. Ïòàõè, à íàéá³ëüøå
ð³äê³ñí³, ïîãàíî ðîçìíîæóâàëè-
ñÿ, òà é ñìåðòí³ñòü ñåðåä íèõ áó-
ëà äî íåïðèñòîéíîñò³ âèñîêîþ.
Öå áóëî ñïðè÷èíåíî íåíàëåæ-
íèì äîãëÿäîì òà õàð÷óâàííÿì, à
òàêîæ áåçëàäíèì ïðîíèêíåííÿì
íà ïòàøèí³ òåðèòîð³¿ áåçïðè-
òóëüíèõ ñîáàê ³ êîò³â, ÿê³ ç çà-
äîâîëåííÿì âèíèùóâàëè á³äî-
ëàøíèõ ïòàøîê. Òà é, ìàáóòü,
íåã³äíèê³â ëþäñüêîãî ðîäó-ïëå-
ìåí³, çäàòíèõ ïîöóïèòè ³ ïðîäà-
òè ãàðíîãî ïåðíàòîãî, òåæ áóëî
âäîñòàëü.

Â³äáóâàëîñÿ öå íåïîäîáñòâî,
ïî÷àñòè, ³ ÷åðåç òå, ùî ïòàøèí³
óã³ääÿ áóëè ðîçòàøîâàí³ â áåç-
ïîñåðåäí³é áëèçüêîñò³ â³ä æèòëî-
âèõ áóäèíê³â, òîæ ïðîíèêíóòè
â³äò³ëÿ íà òåðèòîð³þ çîîñàäó áó-
ëî íå íàäòî ñêëàäíîþ ñïðàâîþ.

² îñü ó 2005 ðîö³ áóëî âèð³øå-
íî ðåêîíñòðóþâàòè “ïòàøèíå
öàðñòâî”. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî
áóëî òðè ðîêè ïðàö³, ïðîòå âîíà
íå áóëà ìàðíîþ. Çà ñëîâàìè çà-
â³äóâà÷êè â³ää³ëó ïòàõ³â Êè¿â-
ñüêîãî çîîïàðêó Îëåíè Øìîð-
ãóí, áóëî îáãîðîäæåíî ïåðèìåòð
ïòàøèíèõ âîëîä³íü, àáè íå äî-
ïóñòèòè ïðîíèêíåííÿ áåçïðè-
òóëüíèõ òâàðèí íà ¿õíþ òåðèòî-
ð³þ, ³ òåïåð ïòàñòâî ìîæå ñïî-
ê³éíî ïëàâàòè ìàëüîâíè÷èì
ñòàâêîì àáî êðîêóâàòè éîãî áå-
ðåãàìè.

Ïîð³âíÿíî ç ìèíóëèì ïîë³ï-
øèâñÿ ³ äîãëÿä çà ïòàõàìè, ¿õí³ì
õàð÷óâàííÿì. Öå ïîâ’ÿçàíî ³ ç³
çá³ëüøåííÿì ê³ëüêîñò³ â³äïîâ³ä-

íîãî ïåðñîíàëó, ³ ï³äâèùåííÿì
ÿêîñò³ òà ê³ëüêîñò³ ïòàøèíî¿ ¿æ³.
Óñ³ âèìîãè çîîïàðêó â öüîìó àñ-
ïåêò³ âèêîíóþòüñÿ â÷àñíî.

“Õî÷à ïåâí³ ïðîáëåìè, çâè-
÷àéíî æ, çàëèøèëèñÿ, — ðîçïî-
â³äàº ïàí³ Øìîðãóí. — Ó ïåðøó
÷åðãó, ÷åðåç, ì’ÿêî êàæó÷è, íå-
ñâ³äîì³ñòü îêðåìèõ íàøèõ ãðî-
ìàäÿí, êîòð³ ïðîíîñÿòü ³ çàëè-

øàþòü ó çîîïàðêó ìàëåíüêèõ êî-
øåíÿò, ÿêèõ âîíè õî÷óòü ïîçáó-
òèñÿ (öóöåíÿò, äî ñëîâà, íå íå-
ñóòü), ðîçðàõîâóþ÷è, ùî õàð÷îá-
ëîê äëÿ òâàðèí — áåçðîçì³ðíèé,
òîæ ìàëå÷³ íåâàæêî áóäå çíàéòè
¿æó. À íàñïðàâä³ âèõîäèòü çëî-
÷èííå ï³äêèäàííÿ ãîëîäíèõ êî-
ò³â ³ ê³øîê, ùî çàâäàþòü ó ìàé-
áóòíüîìó ñåðéîçíó øêîäó íå ëè-

øå ïòàõàì, à é ³íøèì ïðåäñòàâ-
íèêàì ôàóíè íàøîãî çîîïàðêó”.

Òà ãîëîâíå: ïòàõè çíîâó ðîç-
ìíîæóþòüñÿ! “Á³ëüø³ñòü ïòàõ³â,
çîêðåìà é ð³äê³ñíèõ, ñòàëè ïðè-
íîñèòè ïîòîìñòâî, ïðè÷îìó äî-
ñèòü ðåãóëÿðíî, òîæ íàø³ ä³òè é
îíóêè ïîáà÷àòü ö³ ÷óäåñà ïðèðî-
äè. ² öå äóæå ò³øèòü”, — êàæå
ïàí³ Øìîðãóí

Â³ää³ëó ïòàõ³â ñòîëè÷íîãî çîîïàðêó º ÷èì çäèâóâàòè â³äâ³äóâà÷³â

Ïòàøèíå öàðñòâî
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ОВНИ
Події на отяться ретроспе тивною хвилею, зм сивши попо-

рпатися в пам’яті, при адати мин ле, постраждати, пожаліти се-
бе. Я що триво и за майб тнє, роз аяття совісті, на опичені об-
рази стан ть іст ою в орлі — це небезпечний симптом. Зай-
міться домашніми т рботами. Станьте ч йними, дбайливими,
люблячими, емоційними перед сім на роботі! Не с піться, ро-
з мна самовіддача (і матеріальна та ож!) поліпшить стос н и з
близь ими. Зміцнюйте життєвий тил. По- осподарсь и розподі-
ляйте ожн опій , марнортратство неприп стимо. Нині ви є ат-
лантом сімейно о бла опол ччя!

ТЕЛЬЦІ
Ваш менталітет зазнає позитивної трансформації, роз м а ти-

візований, по ляди про рес ють, ставлення до життя змінюєть-
ся на раще. Більше спіл йтеся, присл хайтеся до ч жих порад,
олос власно о роз м і серця плюс під аз и досвідчено о ото-
чення — ч довий шанс здоб ти перемо на ділових пере онах,
дося ти ідилії в шлюбі. Ви привабливі, се с альні, тож тримати
на прив’язі охано о для вас простіше просто о. Головне — не
на ли ати ворожнеч он рентів, ерівництва. Удос оналюйте-
ся я професіонал, для цьо о створено бла одатні мови.

БЛИЗНЯТА
Проблеми з дітьми, оханими за острюються через вн тріш-

ній дис омфорт. Милосердя за ли ає стати зар чни ом ч жих
армічних “хвостів”. Пра ніть зробити я най раще, аби всім до-
одити матеріально, оточити д шевним пі л ванням заради ми-
р та зла оди. Тіль и не переборщіть, т рб ючись про інших, бо
ваші рес рси не бездонні. Емоції й здоровий л зд повинні пе-
реб вати в армонії. На роботі остері айтеся таємних недобро-
зичливців. Офіс — сейсмічна територія, де ризи єте стати жер-
твою зведення ч жих рах н ів.

РАКИ
Вашемісце на соціальній передовій. “Я” енер ійно рветься впе-

ред, хоче переможно самоствердитися на арені дебютних прое -
тів, дістати ероїчні лаври слави та симпатії п блі и. Впевнено р -
хайтеся до поставленої мети, привертаючи тих, до о о лежить
серце, вірних др зів і не затопчіть в пориві азарт “непотрібних”
людей, бо проб дите д х війни, що за рож є фатальними р йна-
ціями. Я що невиплати зарплати затя ються, аманець х дне —
терпіть. Не все отові масниця(!), обходьтеся с ромним достат-
ом. У фінансовій сфері ри а част ово с ресне після 14 липня.

ЛЕВИ
Я що доля вас “заарешт є”, ізолювавши від соціальної мет шні,

посадить на олодний пайо спіл вань, не нарі айте — то на бла-
о. Це потрібно для е ономії сил, адже ім нітет намінім мі йщонай-
менші перевитрати енер орес рсів заш одять здоров’ю, а тивіз -
вавшихронічні боляч и. Усамітненняпозитивнопозначитьсянапси-
холо ічном самоаналізі, допоможе розібратися в хитросплетіннях
д ші, позб тися триво , ілюзій та прозріти там, де ви помилялися.
Не відривайтеся від оле тив , спіх спільних справ — це святе.
Пра ніть за б дь-я цін збере ти теплиймі ро лімат на сл жбі, то-
ді всі підст пи он рентів б д ть марними. Шлюбним обранцям
дайте шанс реаліз ватися, підставивши своє д же плече — не-
бесній б х алтерії все проінде с ється з подвійним оефіцієнтом.

ДІВИ
Бережіть охання, бо йо о мож ть расти. Нав оло р титься

чимало ідних романтичних с перни ів і я що проі нор єте— за-
лишитеся самотніми. П с айте в хід всю сил ма ічних чар, в
мінні вселити свої д м и і бажання обранцеві, “за од вати” на
взаємн тя один до одно о вас ніхто не затьмарить! Дерзайте,
нинішня боротьба за щастя варта заходів! Здоров’я бережіть,
д ховне підживлення — оловний стим лятор відмінно о само-
поч ття.

ТЕРЕЗИ
Сл жбова атавасія розпалі, професійні амбіції щемлені, не-

задоволеність зростає. Тримайте себе в р ах, не вип с айте
назовні ди таторсь о о джина, адже виб х на опичено о роз-
драт вання може фатально позначитися на ар’єрі, по іршити
стос н и з близь ими. Нині від вас залежать долі інших людей,
бережіть імідж ерівни а-підле ло о. З бажанням ши вати на
широ но , смітячи рошима, варто розпрощатися, хіба що
профінанс вати потреби дітей, оханих, зробити потрібні по п-
и, не залазячи в бор и.

СКОРПІОНИ
Умієте ч дово пере он вати, відстояти правд тр днощів не

с ладе. Та все ж лізти на рожен моменти дис сій не варто, на-
віть я що ви омпетентніші, все одно ожен залишиться при сво-
їй д мці. Упертість—меч двосічний, лише пораните самолюбство.
Нама айтеся др желюбно с вати розбіжності з партнерами, їх-
ня се с альність вам імпон є, розб рх є жа , а ч йність і сенти-
ментальність розтопить лід серці, том для створення міцно о
союз є всі можливості, тіль и с ористайтеся ними роз мно!

СТРІЛЬЦІ
Період психоло ічної ре енерації в ероїчних битвах із речами,

я их за б дь-я цін пра н ли ни н ти, але, на жаль (а точні-
ше, на щастя!), реальність ди т є свої правила... набирає стрім-
их обертів. Не ативне мин ле переплавляється в золото досві-
д . Ви дорослішаєте д ховно, за спиною виростають творчі ри-
ла. Головне — не спотворити самооцін під впливом честолюб-
ства. “Хоч ” і “можна” повинні переб вати в рівновазі і під оря-
тися висо оморальним за онам на бла о совісті. На роботі б дь-
те відповідальними, щоб ни н ти онфлі тів. Т т орисна роль
чня, що не принизить, а об’єднає вас із оле ами.

КОЗОРОГИ
Компроміс — ваш най ращий др . Поставте інтереси оточен-

ня на чільне місце. Не воюйте, зведення рах н ів із ривдни ами,
розрив домовленостеймає невідворотні наслід и. Спалюючимос-
ти стос н ів з людьми, ви позбавляєтеся можливості дос онали-
тися я особистість, прирі аючи себе на де радацію. До орами
справам не зарадите. Ставте себе на місце с перни а і тоді прав-
да восторжеств є. Для тих, хто т рб ється про дітей, переживає
романтичний б м, порада: налашт йтеся нащир самовіддач і не
жал йте, б дь-я і збит и, я их зазнали,мають армічн причин ...

ВОДОЛІЇ
Саме час збирати рожай посіяних раніше творчих ідей, любов-

них захоплень. Лелійте, старанно тр діться над реалізацією роз-
початих прое тів, я і вам та і близь і. Насолодж йтеся любовним
досвідом і пильн йте, щоб хтось із рідних, я им щиро довіряли,
не підс н в свиню. У домашніх пенатах по- осподарсь ом зай-
майтеся впоряд ванням поб т , врахов ючи побажання і запи-
ти рідних, адже ваші ініціативи не завжди б д ть їм до сма .

РИБИ
Поспішайте на робот , я на свято, і вона подар є радістю

творчо о натхнення, обі ріє симпатіями оле , а о ось і стим -
люючим любовнимфліртом. Утім, не сильно захоплюйтеся в сер-
цевом трі мфі, я що пол м’яний порив прибор ати не можна,
пам’ятайте про етично-моральний оде с, шлюбні стос н и свя-
тая-святих і ос верняти їх не можна. Таємне стане явним, з м -
хи зроблять слона, адже нав оло повно базі і пліт арів. Держіть
язи за з бами і не діліться се ретами з малознайомими людь-
ми. Рибам-жін ам за рож ють серйозні с перниці. Тримайте о-
хано о на припоні!

Астроло Любов ШЕХМАТОВА

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (28 ÷åðâíÿ — 4 ëèïíÿ)

ОГОЛОШЕННЯ
про он рс на заміщення ва антних посад

в Інспе ції державно о архіте т рно-
б дівельно о онтролю м. Києві

Інспе ція державно о архіте т рно-б дівельно о онтролю місті Києві о олош є
он рс на заміщення ва антних посад:

Вимо и до андидатів: ромадянство У раїни, повна вища освіта відповідно о
професійно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істр або
спеціаліст; стаж роботи на державній сл жбі не менше 3 ро ів або за фахом не
менше 5 ро ів; дос онале володіння державною мовою; вміння працювати на
омп’ютері.

До менти на он рс приймаються протя ом місяця з дня оп блі вання
о олошення за адресою: 01033, м. Київ, в л. Жилянсь а, 43-а, аб. 7.

Додат ові відомості про мови он рс можна отримати за телефонами:

498-47-68, 8(097)235-85-07.

№
п\п

Назва
підрозділ

Ва антні посади К-сть
штатних
одиниць

1. Управління
ор анізаційно-
адрово о
забезпечення
та діловодства

- провідний спеціаліст відділ адрової та
ор анізаційної роботи (літерат рний реда тор)

- завід вач се тор інформаційно о
забезпечення (ор анізація про рамно о
забезпечення та технічно о обсл ов вання
омп’ютерних засобів)

1

1

2. Управління
правово о
забезпечення

- оловний спеціаліст відділ з питань
адміністративної відповідальності та
представництва в с дах

2

Розш ються свід и ДТП, що сталося 22 червня 2009 ро близь о 15.00 на розі в лиці
Овр ць ої та пров л Деле атсь о о внаслідо зіт нення ле ово о автомобіля Тойота
(АА 5752 ТС) та вантажно о автомобіля ТАТА. Звертатись за телефоном 8-067-466-90-36.

Головне фінансове правління ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
о олош є он рс на заміщення ва антної посади:

заст пни а начальни а відділ фінансів
місцевих ор анів влади і самовряд вання.

Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів — ромадянство У раїни,
вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним
рівнем спеціаліст, ма істр. Вміння працювати на ом’ютері. Стаж роботи за фахом
державній сл жбі не менше 3—5 ро ів.

Заяви приймаються протя ом місяця від дня оп блі вання о олошення за
адресою: м. Київ-044, в л. Хрещати , 36, Головне фінансове правління ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації), імн. 819.

Телефон для довідо 234-62-50.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до п. 2 ст. 2 За он У раїни “Про обрання на посад та звільнення з

посади професійно о с дді Верховною Радою У раїни” повідомляємо про під отов-
матеріалів щодо обрання Троян Наталії Ми олаївни безстро ово с ддею Київсь о-

о апеляційно о адміністративно о с д .

До ва и ерівни ів підприємств, станов та ор анізацій!
З ідно з постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.08.2005№ 745 “Про перехід до єдиних тарифів на еле тричн

енер ію, що відп с ається споживачам” та постановою НКРЕ від 23.06.2009№ 728 роздрібні тарифи на еле троенер ію
для споживачів ( рім населення) з рах ванням раничних рівнів при пост повом переході до форм вання єдиних
роздрібних тарифів для споживачів на території У раїни липні 2009 ро становитим ть:

Роздрібні тарифи для споживачів еле тричної енер ії місті Києві з рах ванням ПДВ,
я і вводяться в дію з 1 липня 2009 ро

І лас
напр и
(27,5 В
і вище)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

ІІ лас
напр и
(до

27,5 В)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

Всі споживачі, рім населення та населених п н тів,
місь о о еле трично о транспорт , оп./ Вт од

43,59 8,72 52,31 58,46 11,69 70,15

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

Плата за перевищення до овірної величини
пот жності — в дво ратном розмірі за 1 Вт з ідно
з За оном У раїни “Про внесення змін до За он
У раїни “Про еле троенер ети ” від 23.06.2005
№ 2706 та Постановою НКРЕ № 558 від 26.07.2005,
рн/ Вт

25,78 25,78

Для тризонних тарифів, диференційованих за
періодами час , встановлюються та і тарифні
оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 529 від 19.07.2005):

Нічний період

Напівпі овий період

Пі овий період

0,25

1,02

1,8

Межі тарифних зон:

з 24.00 до 7.00

з 7.00 до 8.00
з 11.00 до 20.00
з 23.00 до 24.00

з 8.00 до 11.00
з 20.00 до 23.00

Для двозонних тарифів, диференційованих за
періодами час , встановлюються та і тарифні
оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 529 від 19.07.2005):

Нічний період

Денний період

0,35

1,8

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 7.00

з 7.00 до 23.00

АК “Київенер о”
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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 1205
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×èñòà åòí³êà
“Êðà¿íà ìð³é” çàïðîøóº ãîñòåé
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У с бот на Співочом по-
лі вшосте прийматиме
остей етнофестиваль
"Країна мрій". Цьо о ро
м зична про рама трива-
тиме один день, а сам
фестиваль відб деться під
е оло ічним аслом. Тра-
диційно на фестивалі пра-
цюватим ть іль а сцен.
Зо рема, ввечері рт
Mad Heads XL перше
представить фоль -прое т
"У раїн’ska". Гостям про-
пон ють відвідати май-
данчи танців та бойових
мистецтв, літерат рні сце-
ни та Алею майстрів.

Öüîãîð³÷íèé ôåñòèâàëü, ÿêèé
â³äáóäåòüñÿ 27 ÷åðâíÿ, ïðèñâÿ÷å-
íèé åêîëîã³¿ ³ ñòâåðäæóº: “Êðà¿íà
ìð³é — ÷èñòà êðà¿íà”. Íà Ñï³âî-
÷îìó ïîë³ íàìàãàòèìóòüñÿ ï³äòðè-
ìóâàòè ÷èñòîòó äîâê³ëëÿ ³ âîäíî-
÷àñ â³äðîäæóâàòèìóòü íàðîäí³
òðàäèö³¿.

Ïðàöþâàòèìå ê³ëüêà ñöåí. Àê-
öåíò çðîáëåíî íà àâòåíòè÷í³é
ìóçèö³. Òàê, íà ìàéäàí÷èêàõ “Çå-
ëåíà ãàëÿâèíà” ³ “Ï³ä ñò³íàìè
ëàâðè” âèñòóïàòèìóòü ôîëüêëîð-
í³ êîëåêòèâè ç óñ³º¿ Óêðà¿íè, çîê-
ðåìà “Äðåâî”, “Ð³äíÿ”, “Ãóëÿé-
ãîðîä”, à íà “Êîáçàðñüê³é ñöå-
í³” — êîáçàð³. Íà ãîëîâí³é “Âå-
÷³ðí³é ñöåí³” ãóðò Mad Heads XL
ï³äãîòóâàâ øàíóâàëüíèêàì ñþð-
ïðèç — ôîëüê-ïðîåêò “Óêðà¿í’s-
ka”. Ïîïóëÿðí³ é ìàëîâ³äîì³
óêðà¿íñüê³ íàðîäí³ ï³ñí³ õëîïö³
ïîäàäóòü ï³ä íåçâè÷íèì ñîóñîì
ska-ïàíêó. Õåäëàéíåðàìè âå÷³ð-
íüî¿ ïðîãðàìè òàêîæ ñòàíóòü ëàò-
â³éñüêèé ãóðò Zalvarinus, íîðâåæ-
ö³ Valkyrien òà öèãàíñüêèé äóõî-
âèé îðêåñòð ç Ðóìóí³¿ Fanfara
Shavale.

Îêð³ì ìóçè÷íî¿ ïðîãðàìè, íà
ãîñòåé ôåñòèâàëþ ÷åêàþòü é ³í-
ø³ ðîçâàãè: â “Ìàéñòåðí³ òàíöþ”
íàâ÷àòèìóòü ñòàðîâèííèõ ëèòîâ-
ñüêèõ ³ óêðà¿íñüêèõ òàíö³â, íà ãà-
ëÿâèí³ “ßðèëî” ïðîäåìîíñòðóþòü
êîçàöüê³ áî¿ ³ ÿïîíñüêå ìèñòåö-
òâî ôåõòóâàííÿ ìå÷åì Êåíäî.
Óêðà¿íñüêî-ÿïîíñüêèé öåíòð
ïðîïîíóâàòèìå ñêóøòóâàòè òðà-

äèö³éíèé ÿïîíñüêèé ÷àé ³ âèãî-
òîâèòè îð³ãàì³, à íà Àëå¿ ìàéñòð³â
ìîæíà áóäå ïðèäáàòè ñóâåí³ðè â³ä
íàðîäíèõ óì³ëüö³â.

Îðãàí³çàòîðè ïðîäóìàëè ïðî-
ãðàìó ³ äëÿ ìàëå÷³. Äëÿ íèõ íà
“Äèòÿ÷³é ãàëÿâèí³” ïðîâåäóòü
ìàéñòåð-êëàñè ç íàðîäíèõ ðåìå-
ñåë, à òàêîæ âëàøòóþòü “Åêî-
óðîê â³ä ç³ðîê” (“ç³ðêîâèìè” â÷è-
òåëÿìè çãîäèëèñÿ áóòè ñï³âà÷êà
Ìàð³ÿ Áóðìàêà ³ ë³äåð ãðóïè
“Ìàíäðè” Ôîìà). À â Ìóçå¿ ²âà-
íà Ãîí÷àðà áàòüê³â íàâ÷àòü ñï³âà-
òè êîëèñêîâèõ ï³ñåíü.

ßêùî ìóçè÷íà ïðîãðàìà ôåñ-
òèâàëþ ðîçðàõîâàíà íà îäèí
äåíü, òî ñöåíè ë³òåðàòóðí³, íà
ÿêèõ âèñòóïàòèìóòü óêðà¿íñüê³

ïèñüìåííèêè ³ ¿õí³ êîëåãè ç
ãðåöüêî¿, êðèìñüêîòàòàðñüêî¿ ³ ãà-
ãàóçüêî¿ îáùèí, ïðàöþâàòèìóòü
27 ³ 28 ÷åðâíÿ. Òàêîæ ñåðåä ë³òå-
ðàòóðíèõ çàõîä³â çàïëàíîâàíî
êíèæêîâèé ÿðìàðîê, ïðåçåíòàö³¿
êíèæîê, ìàéñòåð-êëàñè ç äðóêàð-
ñüêî¿ ñïðàâè, à òàêîæ ïîåòè÷íèé
åòíîñëåì, ÿêèé öüîãîð³÷ â³äáó-
äåòüñÿ âïåðøå.

Ñàìîãî æ ³í³ö³àòîðà åòíîôåñ-
òèâàëþ Îëåãà Ñêðèïêè íà Ñï³-
âî÷îìó ïîë³ íå áóäå. Ë³äåð ãóðòó
“ÂÂ” ó öåé ÷àñ ïðåäñòàâëÿòèìå
Óêðà¿íó íà åòíîôåñòèâàë³ â Êà-
çàí³, òîæ íà öüîãîð³÷í³é “Êðà¿í³
ìð³é” òðàäèö³éíîãî ã³ìíó ôåñòè-
âàëþ — îäíîéìåííî¿ ï³ñí³ ãóðòó
“ÂÂ”, ïî÷óòè íå âäàñòüñÿ

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ìîæëèâèé íåâåëè-

êèé äîù. Â³òåð ï³âäåííèé, ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïå-
ðàòóðà âäåíü +27...+30°Ñ, âíî÷³ +20...+24°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðè-
ìó äî +30°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +24..+30°Ñ; íà ñõî-
ä³ êðà¿íè +20...+22°Ñ, âíî÷³ +14...+19°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñ-
öÿìè +27...+33°Ñ, âíî÷³ +20...+29°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â.
Â³òåð ï³âäåííèé, 4 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +29...+35°Ñ, âíî÷³
+24...+29°Ñ

Біоло ія і анатомія
Ó ãàëåðå¿ Bruñie Collections òðèâàº âèñòàâêà â³äîìîãî ðîñ³éñüêî-

ãî ôîòîãðàôà Àíòîíà Ëàíãå. Ëþáîâ äî êðàñèâèõ æ³íîê ³ ïðèñòðàñòü
äî ìàíäð³âîê — îñü äâ³ ðå÷³, ùî ëåæàòü â îñíîâ³ òâîð÷îñò³ Ëàíãå,
êîòðèé òðèâàë³ ðîêè ñï³âïðàöþâàâ ³ç ãîëîâíèì åðîòè÷íèì âèäàí-
íÿì ñâ³òó — æóðíàëîì Playboy. Àíòîí Òàìàðèí — òàêå ñïðàâæíº
ïð³çâèùå ôîòîãðàôà — äî ïî÷àòêó 1990-õ óñòèã ïðîéòè â Ðàäÿí-
ñüêîìó Ñîþç³ êëàñè÷íèé øëÿõ ñòàíîâëåííÿ â³ò÷èçíÿíîãî òåõí³÷-
íîãî ³íòåë³ãåíòà: ÂÓÇ — àñï³ðàíòóðà — äèñåðòàö³ÿ — ðîáîòà íà
êàôåäð³ á³îëîã³¿ ÌÄÓ. Îäíàê ï³ñëÿ ðîçïàäó ÑÐÑÐ àæ í³ÿê íå á³î-
ëîã³ÿ ñòàëà éîãî ïîêëèêàííÿì: ìîëîäèé â÷åíèé Òàìàðèí ñòàâ ôî-
òîãðàôîì Àíòîíîì Ëàíãå ³ â òàê³é ³ïîñòàñ³ ñï³âïðàöþâàâ ç ïðî-
â³äíèìè ðîñ³éñüêèìè òà ñâ³òîâèìè ãëÿíöåâèìè âèäàííÿìè. Â éî-
ãî àâòîðñüêîìó ïîðòôîë³î — îãîëåíà íàòóðà, ðåêëàìí³ êàìïàí³¿ âå-
ëèêèõ áðåíä³â, ôåøí-çéîìêè, ìàíäð³âêè, äèêà ïðèðîäà, àðõ³òåê-
òóðà, äèçàéí...

Âèñòàâêó, ùî òðèâàº ó ãàëåðå¿ Brucie, ïðèñâÿ÷åíî “ïðåêðàñíèì
æ³íêàì òà êðàñèâèì ì³ñöÿì ïëàíåòè” — äâîì ðå÷àì, ÿê³ Àíòîí,
çà éîãî ñëîâàìè, îáîæíþº ç³ñòàâëÿòè ó ñâî¿é òâîð÷îñò³.

25 червня — 28 липня
Галерея Brucie Collections

в л. Артема, 55-б

Правда на інвалідном віз
Ó ñïåêòàêëÿõ ðîñ³éñüêî¿
ïðîäþñåðñüêî¿ êîìïàí³¿
“Íåçàëåæíèé òåàòðàëü-
íèé ïðîåêò” ñòàâêó çðîá-
ëåíî ó ïåðøó ÷åðãó íà
ðîçêðó÷åíèõ àêòîð³â.
Âçÿòè ó÷àñòü ó ïîñòàíî-
âêàõ Â³êòîðà Øàì³ðîâà
“Ladies’ Night” òà “Ãðà â
ïðàâäó”, ÿê³ ïîêàæóòü ó
Êèºâ³, çàïðîñèëè â³äî-
ìèõ çà ô³ëüìàìè ³ ñåð³-
àëàìè Ãîøó Êóöåíêà,
Ìàðàòà Áàøàðîâà òà ²ðè-
íó Àïåêñèìîâó. Êîìåä³ÿ
“Ladies’ Night” ó çàë³ çà-

çâè÷àé çáèðàº æ³íî÷ó àóäèòîð³þ. Öÿ ³ñòîð³ÿ ø³ñòüîõ ìîëîäèõ ÷î-
ëîâ³ê³â, ùî âèð³øèëè ç ìåòàëóðã³â ïåðåêâàë³ô³êóâàòèñÿ ó ñòðèï-
òèçåð³â, âèòðèìàíà â äóñ³ áðîäâåéñüêîãî ìþçèêëó. À îñü ñïåêòàêëü
“Ãðà â ïðàâäó”, ïîñòàâëåíèé çà ï’ºñîþ Ô³ë³ïïà Ëåëþøà, àäàïòî-
âàíèé äî áëèçüêèõ íàøîìó ãëÿäà÷ó ðåàë³é. ²ðèíà Àïåêñèìîâà â
ðîë³ Ìàé¿ åêñïëóàòóº çâè÷íå äëÿ íå¿ àìïëóà “íîâîé ðóññêîé”, ëè-
øå ç íþàíñîì: ¿¿ ãåðî¿íÿ ïðèêóòà äî ³íâàë³äíîãî êð³ñëà.

26 червня, 19.00 (“Ladies’ Night”)
27 червня, 19.00 (“Гра в правд ”)

Театр імені Лесі У раїн и
Квит и 150—1800 рн

Бадьорі та сонні
на одній сцені

Óïåðøå íà îäí³é ñöåí³ âèñòóïëÿòü äâà àëüòåðíàòèâíèõ, øàíî-
âàíèõ ñåðåä ìåëîìàí³â ãóðòè. Êîìàíäà “Embilight”, ùî íàðåøò³
çíàéøëà “ñâîãî” ã³òàðèñòà â îñîá³ ªâãåíà Ìàòóë³íà, â³äíîñèòü ñå-
áå äî ïîñòðîêó. Íàãàäàºìî, ùî äëÿ öüîãî ñòèëþ õàðàêòåðíå íå-
òðàäèö³éíå âèêîðèñòàííÿ ðîê-³íñòðóìåíò³â, ã³ïíîòè÷íå çâó÷àííÿ.
Êè¿âñüêå òð³î “Íàäòî Ñîííà” ãðàº ðîìàíòè÷íó åëåêòðîííó ìóçè-
êó â äóñ³ Au Revoir Simone è Notwist. “Ñîíí³ õëîï÷èêè” çàðàõî-
âóþòü ñåáå äî ïîïóëÿðíî¿ íèí³ ó ñâ³òîâ³é ìóçè÷í³é ïðàêòèö³ òå÷³¿
“³íä³òðîí³êà”, ùî º ñèíòåçîì åëåêòðîí³êè òà àêóñòè÷íî¿ ã³òàðè.
Ìóçèêàíòè ïðèíöèïîâî âèñòóïàþòü íàæèâî, âèêîðèñòîâóþ÷è àð-
ñåíàë ³íñòðóìåíò³â — ñèíòåçàòîðè, ñåìïëåðè, ýôåêòîðè, ã³òàðó.

26 червня, 20.00,
“Embilight”&”Надто Сонна”, “Xlib”.

Вхід: 40 рн

Àô³øà 
“Õðåùàòèêà”

На Співочом полі не с м ватим ть ні дорослі, ні діти
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