
хрещатик
Çàáóäîâíèê³â ïîæåíóòü ç òåðèòîð³¿ ³ñòîðè÷íèõ ïàì’ÿòîê

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Уже через місяць стане відомо,
б дівництво я их об’є тів зоні
Софії Київсь ої та Києво-Печер-
сь ої лаври б де ан льовано. Че-
рез б дівельні роботи в охоронній
зоні заповідни ів ЮНЕСКО по ро-
ж є ви лючити їх зі спис світо-
вої льт рної спадщини. Аби цьо-
о не доп стити, в КМДА хоч ть
с ас вати старі дозволи на б дів-
ництво і не видавати нових.

Ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ïðîô³ëüí³ óïðàâë³ííÿ
ÊÌÄÀ âèâ÷àòü óñ³ âèäàí³ ðàí³øå äîçâîëè
íà áóä³âíèöòâî ó áóôåðí³é çîí³ íàö³îíàëü-
íèõ çàïîâ³äíèê³â Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿ òà Êè-
ºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè. Ïðî öå “Õðåùàòè-
êó” ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
Ðóñëàí Êóõàðåíêî. Ïðîâåñòè ïåðåâ³ðêó íà-
ïåðåäîäí³ äîðó÷èâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. “ß äàþ
äîðó÷åííÿ òåðì³íîâî ïåðåãëÿíóòè âñ³ äî-
çâîëè, ÿê³ îñòàíí³ì ÷àñîì ïîãîäæóâàëè íà
áóä³âíèöòâî îá’ºêò³â ó çîíàõ ïàì’ÿòíè-
ê³â”,— ñêàçàâ ïàí Ãîëóá÷åíêî. Çà éîãî
ñëîâàìè, ìåòîþ ïåðåâ³ðêè äîçâîë³â, ÿêùî
öå áóäå ìîæëèâèì, º ¿õ àíóëþâàííÿ àáî
íàêëàäåííÿ ³ñòîòíèõ îáìåæåíü íà áóä³â-
íèöòâî. ×è¿ äîçâîëè àíóëþþòü, ïîêè ùî
íå â³äîìî. “Íèí³ âàæêî ñêàçàòè, ÿê³ îá’ºê-
òè äîâêîëà çàïîâ³äíèõ òåðèòîð³é º íàé-
ïðîáëåìí³øèìè. Ðåçóëüòàòè ìè îïðèëþä-
íèìî âæå ï³ñëÿ âèâ÷åííÿ óñ³º¿ äîêóìåí-
òàö³¿ òà åêñïåðòíèõ âèñíîâê³â”, — ñêàçàâ
Ðóñëàí Êóõàðåíêî.

Òèì ÷àñîì ÞÍÅÑÊÎ âæå âèñëîâëþâà-
ëî ñòóðáîâàí³ñòü ùîäî êîíêðåòíèõ çàáó-
äîâ. Òàê, åêñïåðòàì Âñåñâ³òíüî¿ îðãàí³çà-
ö³¿ íå ñïîäîáàëèñÿ ô³òíåñ-öåíòð “Ñîô³¿â-
ñüêèé”, ãîòåëü ïîðó÷ òà ðåñòîðàí “Äà Â³í-
÷³” íà âóëèö³ Âîëîäèìèðñüê³é. Åêñïåðòè
ÞÍÅÑÊÎ ñõâèëüîâàí³ áóä³âåëüíèìè ðî-
áîòàìè á³ëÿ Àíäð³¿âñüêî¿ öåðêâè, ÿêó òåæ
ïëàíóâàëè âíåñòè äî ñïèñêó ñâ³òîâî¿ êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè. Îäíàê çàì³ñòü òîãî, ùîá
äîäàâàòè íîâ³ îá’ºêòè, ÞÍÅÑÊÎ ìîæå
âèêëþ÷èòè ç³ ñïèñêó ³ Ëàâðó, ³ Ñîô³þ Êè-
¿âñüêó. Ï³ñëÿ áåðåçíåâîãî â³çèòó ïðåäñòàâ-
íèê³â ñâ³òîâî¿ îðãàí³çàö³¿ äî Êèºâà áóëî
çðîáëåíî êðèòè÷íèé âèñíîâîê, ùî óðÿä
íå âèêîíóº ó ïîâíîìó îáñÿç³ ñâî¿õ ôóíê-
ö³é ç³ çáåðåæåííÿ Ñîô³éñüêîãî ñîáîðó, îñ-
ê³ëüêè íå â³äñòåæóº ñèòóàö³þ ç áóä³âíèö-
òâîì â îõîðîíí³é çîí³ ïàì’ÿòêè ³, ùî ãî-
ëîâíå, íå âæèâàº çàõîä³â ³ç ìåòîþ êîíòðî-
ëþ çàáóäîâè â ö³é çîí³. Äîêè ó Êàáì³í³
çâîë³êàþòü ç ðåàêö³ºþ, ì³ñüêà âëàäà Êè-
ºâà çðîáèëà ïåðøèé êðîê. “Ìè ìóñèìî
çàïîá³ãòè âèêëþ÷åííþ öèõ ïàì’ÿòíèê³â ç³
ñïèñêó ñâ³òîâî¿ ñïàäùèíè. À òàêà çàãðîçà
º, àäæå áóä³âíèöòâî â îõîðîíí³é çîí³ í³-
êîëè íå ïîãîäæóâàëîñÿ ç ÞÍÅÑÊÎ. Öå
äóæå ñåðéîçí³ ðå÷³, íà ÿê³ ðàí³øå, íà æàëü,
íå çâåðòàëè óâàãè”, — ñêàçàâ Àíàòîë³é Ãî-
ëóá÷åíêî. Â³í äîäàâ, ùî íàäàë³ ïðîô³ëüí³
óïðàâë³ííÿ ÊÌÄÀ ïîâèíí³ îäíîçíà÷íî
â³äõèëÿòè ò³ ïðîïîçèö³¿, ÿê³ íàäõîäÿòü ùî-
äî çàáóäîâ â îõîðîííèõ çîíàõ
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Òóðêè äîïîìîæóòü 
ç ãîòåëÿìè äî ªâðî-2012

Óêðà¿íñüêà ñòîëèöÿ àêòèâíî ðîçâèâàòèìå
òîðãîâ³ òà òóðèñòè÷í³ çâ’ÿçêè ç Àíòàë³ºþ. Òà-
êèõ äîìîâëåíîñòåé áóëî äîñÿãíóòî ï³ä ÷àñ çó-
ñòð³÷³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ç ìåðîì
òóðåöüêîãî ì³ñòà Ìóñòàôîþ Àéêàäèíîì.
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé òàêîæ ïðîâ³â ïåðåìî-
âèíè ç ãðàäîíà÷àëüíèêàìè îêðåìèõ ìóí³öè-
ïàë³òåò³â Àíòàë³¿ òà ïðåäñòàâíèêàìè òóðåöü-
êîãî á³çíåñó. “Êè¿âñüêà ì³ñüêà âëàäà çàö³-
êàâëåíà ðîçâèâàòè ñï³âïðàöþ ç á³çíåñìåíà-
ìè Òóðå÷÷èíè. Âõîäæåííÿ ó ñòîëèöþ áóäü-
ÿêîãî ³íîçåìíîãî á³çíåñó äàº ïîçèòèâí³ íà-
ñë³äêè ó âèãëÿä³ ïîïîâíåííÿ áþäæåòó ì³ñòà
òà ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü. ßê êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà, à ó ìèíóëîìó —
óñï³øíèé á³çíåñìåí, ÿ ãàðàíòóþ ï³äòðèìêó
³íîçåìíèì á³çíåñìåíàì, ÿê³ õî÷óòü ïðàöþ-
âàòè â ñòîëèö³. ß îñîáèñòî ðîçãëÿäàòèìó âñ³
ïðîïîçèö³¿, ùî íàä³éäóòü â³ä òóðåöüêî¿ ñòî-
ðîíè, òà îá³öÿþ âñåá³÷íó ï³äòðèìêó êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè. Õî÷ó íàãîëîñèòè, ùî
îäíèì ³ç ïð³îðèòåò³â ìîº¿ ðîáîòè º ñòâîðåí-
íÿ ïðîçîðèõ âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ âëàäîþ òà
á³çíåñîì”,— çàïåâíèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.
Â³í äîäàâ, ùî ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè ñòîëèö³
Óêðà¿íè äî ïðîâåäåííÿ ªâðî-2012 ðîö³ ì³ñü-
êó âëàäó îñîáëèâî ö³êàâèòü äîñâ³ä Òóðå÷÷è-
íè ó ðîçâèòêó ãîòåëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, ðåñ-
òîðàííîãî á³çíåñó òà â ö³ëîìó ñôåðè îáñëó-
ãîâóâàííÿ. “Ìè ñïîä³âàºìîñÿ íà åôåêòèâíó
ñï³âïðàöþ ç³ ñòîëèöåþ Óêðà¿íè ó ñôåð³ ðîç-
âèòêó ãîòåëüíîãî ãîñïîäàðñòâà. Ìè ìàºìî
áàãàòî ñïåö³àë³ñò³â òà â³äïîâ³äíèé äîñâ³ä,
ÿêèì ìîæåìî ïîä³ëèòèñÿ. Çîêðåìà ó íàñ ïî-
íàä 1000 ãîòåë³â, ñåðåä íèõ 235 — ï’ÿòèç³ð-
êîâèõ”,— ñêàçàâ ó â³äïîâ³äü ìåð Âåëèêî¿ Àí-
òàë³¿ Ìóñòàôà Àéêàäèí

Æîäåí êóëüòóðíèé 
çàêëàä íå çì³íèòü ïðîô³ëü

Ìåðåæó çàêëàä³â êóëüòóðè, ï³äïîðÿäêîâà-
íèõ Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êóëüòóðè òà ìèñ-
òåöòâ, çîêðåìà ê³íîòåàòð³â, ìóçå¿â, á³áë³îòåê,
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ïàðê³â òà òåàòðàëüíî-
êîíöåðòíèõ çàêëàä³â — ïîâí³ñòþ çáåðåæåíî.
Æîäíå ç ïðèì³ùåíü çàêëàä³â êóëüòóðè íå áó-
ëî ïåðåïðîô³ëüîâàíî ÷è ïåðåäàíî ñòîðîíí³ì
îðãàí³çàö³ÿì. Ïðîáëåìè, ÿê³ âèíèêàëè ó çà-
êëàä³â êóëüòóðè ó çâ’ÿçêó ç çàê³í÷åííÿì ñòðî-
êó îðåíäè, ðîçâ’ÿçàíî. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ïåð-
øèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ªâ-
ãåí Áîíäàð. Çà ð³øåííÿì ì³ñüêî¿ âëàäè òâîð-
÷³ ñï³ëêè òåïåð ïðàêòè÷íî çâ³ëüíåíî â³ä
îðåíäíî¿ ïëàòè çà îô³ñè é òâîð÷³ ìàéñòåðí³,
ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó ïðèì³ùåííÿõ, ùî íàëåæàòü
òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ì³ñòà Êèºâà. Òàêîæ
âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ó áþäæåò³ ì³ñòà Êèºâà
íà 2009 ð³ê óñòàíîâàì òà çàêëàäàì êóëüòóðè
ïåðåäáà÷åíî êîøòè â ïîâíîìó îáñÿç³ — íà
âèïëàòó çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ñòèïåíä³é òà ³í-
øèõ ñîö³àëüíèõ äîïëàò. “Óñ³ âèòðàòè íà âè-
ïëàòó ñòèïåíä³é ñòóäåíòàì, ìàòåð³àëüíî¿ äî-
ïîìîãè, õàð÷óâàííÿ, ïðèäáàííÿ ï³äðó÷íèê³â
òà îäÿãó äëÿ ä³òåé-ñèð³ò, à òàêîæ âèäàòêè íà
îïëàòó êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ³ç óðàõóâàííÿì
äâàäöÿòè â³äñîòê³â åêîíîì³¿ äëÿ çàêëàä³â
êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ — âðàõîâàíî áþäæåòîì,
³ öå äàñòü çìîãó çáåðåãòè âñ³ êóëüòóðí³ îá’ºê-
òè â ñòîëèö³”,— íàãîëîñèâ ïàí Áîíäàð

Ó ñòîëèö³ ïîðàõóâàëè 
òîðãîâ³ ï³äïðèºìñòâà

Ñüîãîäí³ ó ì³ñò³ ïðàöþº 5,3 òèñ. ï³äïðè-
ºìñòâ òîðã³âë³, 134 ³ç íèõ — âåëèê³ òîðãîâ³
öåíòðè. Ïðîòÿãîì 2008 ðîêó áóëî â³äêðèòî
53 ïðîäîâîëü÷èõ ìàãàçèíè, 21 ³ç ÿêèõ ó öåí-
òðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè
ó ÊÌÄÀ. Àáè óáåðåãòè êèÿí â³ä êðèçè, ì³ñü-
êà âëàäà ñòâîðèëà ì³ñüêó ìåðåæó “Äîìàø-
í³é ìàãàçèí”, äå ïðîäóêòè ðåàë³çîâóþòü çà
ö³íîþ âèðîáíèê³â

²ãðè ïî-øâåäñüêè
Ó ñòîëèö³ â³äêðèëè íîâèé äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê

Äèòÿ÷èì ãîìîíîì òà ñì³õîì íàïîâíè-
âñÿ â÷îðà äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê ó äîøê³ëü-
íîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ ¹ 63. Äëÿ ìà-
ëþê³â óëàøòóâàëè ñïðàâæíº ñâÿòî. Çà
ó÷àñòþ çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³ÿ
Æóðàâñüêîãî â³äêðèëè íîâèé äèòÿ÷èé
ìàéäàí÷èê. “Ìè ïðàöþºìî äëÿ ìàéáóò-
íüîãî íàøî¿ êðà¿íè, à ä³òè — öå íàøå
ìàéáóòíº,— çàïåâíèâ ïàí Æóðàâñüêèé.—
ß äóìàþ, ùî ä³òëàõè çàëþáêè òóò ãðàòè-
ìóòüñÿ”.

Äîêè äîðîñë³ ãîòóâàëèñÿ äî îô³ö³éíî-
ãî â³äêðèòòÿ íîâîãî ìàéäàí÷èêà, ä³òè
ñïðàâä³ íå âñòîÿëè, à ç çàõîïëåííÿì ïî-
÷àëè âèïðîáîâóâàòè ö³êàâ³ ãîéäàëêè. Âå-
ñåëî ïîãðàòèñÿ òåïåð ¿ì º äå. Ìàéäàí÷èê
îñíàñòèëè ïî-ºâðîïåéñüêè. Éîãî îáëàä-
íàííÿì çàéìàëàñÿ øâåäñüêà êîìïàí³ÿ
HAGS, ÿêà ïðàöþº íà öüîìó ðèíêó âæå
ïîíàä ø³ñòäåñÿò ðîê³â.

“Íèí³ äóæå áàãàòî ðîçìîâ ïðî êðèçó,
àëå òðåáà ïàì’ÿòàòè, ùî º æèòòÿ é ï³ñëÿ

íå¿. Ä³òè ïîâèíí³ ãðàòèñÿ. Öåé ìàéäàí-
÷èê º õîðîøèì ïîêàçíèêîì òîãî, ùî ìè
ìîæåìî ðîáèòè ðàçîì”,— çàçíà÷èâ Ïîñîë
Øâåö³¿ â Óêðà¿í³ Ñòåôàí Ãóëëãðåí. “Òà-
êà ôîðìà ñï³âïðàö³ ºäíàº íàðîäè, êóëü-
òóðè, âèõîâóº â ³íòåðíàö³îíàëüíîìó äóñ³
ìîëîäå óêðà¿íñüêå ïîêîë³ííÿ. Öå ãàðíèé
ïî÷àòîê, ³ ÿ äóìàþ, ùî ìè íà öüîìó íå
çóïèíèìîñÿ”,— äîäàâ ïàí Æóðàâñüêèé.

Íà çíàê ïîäàëüøî¿ ñï³âïðàö³ ñèìâîë³÷-
íó ñòð³÷êó íà âõîä³ íå ðîçð³çàëè, à íàâ-
ïàêè, çâ’ÿçàëè. “Ìè äóæå ðàä³, ùî â³äêðè-
ëè äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê íàøîãî âèðîáíèö-
òâà â Êèºâ³ — ñòîëèö³ Óêðà¿íè, ïîêàçàâ-
øè ïðèêëàä êîîïåðàö³¿ ì³æ íàøèìè êðà-
¿íàìè”,— íàãîëîñèëà ìåíåäæåð ç åêñïîð-
òó êîìïàí³¿ HAGS Ëþäìèëà Åð³êñîí.

Äî ñëîâà, íèí³ â Êèºâ³ ïðàöþþòü 446
äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. “Ïðàê-
òè÷íî âñ³ ñòîëè÷í³ äèòñàäêè ìàþòü äèòÿ-
÷³ ìàéäàí÷èêè. Êè¿â ó öüîìó ïëàí³ º çðàç-
êîâèì ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè ðåã³îíàìè”,—
çàçíà÷èâ íàñàìê³íåöü çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ

Êè¿â ìàº òàëàíò
Îáäàðîâàíó ìîëîäü â³äçíà÷èëè ñòèïåíä³ºþ ìåðà
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора в КМДА відзначили тала-
новит молодь столиці. Від іме-
ні місь о о олови вр чили 52
іменні стипендії розміром 1700
рн та 32 подя и “за ва омий
внесо ”. Серед номінантів пред-
ставни и за ладів освіти, ль-
т ри та спортсмени. Чимало з
них мають відзна и міжнародно-
о рівня. Заст пни олови
КМДА Віталій Ж равсь ий на-
звав на ороджених елітою, я ою
варто пишатися. Він запевнив,
що місь а влада підтрим вати-
ме молоді таланти на шлях до
ще більших дося нень.

Ó íèí³øíüîìó ñâ³ò³ ÷è íå îñíîâíèì
ïðèíöèïîì º “êîæåí ñàì çà ñåáå”. Ïðà-
öþâàòè äîâîäèòüñÿ â óìîâàõ æîðñòêî¿ êîí-
êóðåíö³¿ òà çà ì³í³ìàëüíî¿ àáî ³ áåç òàêî¿
ï³äòðèìêè. Êè¿âñüêà ì³ñüêà âëàäà ÷è íå
ºäèíà, ùî ï³äòðèìóº íèí³ òàëàíîâèòèõ ìî-
ëîäèõ ëþäåé ³ â÷îðà â³äçíà÷èëà íàéîáäà-
ðîâàí³øèõ ³ç íèõ.

Ñòèïåíä³þ ì³ñüêîãî ãîëîâè ó ðîçì³ð³
1700 ãðèâåíü âðó÷èëè 52 ïðåäñòàâíèêàì

çàêëàä³â îñâ³òè òà êóëüòóðè, à òàêîæ ñïîðòñ-
ìåíàì. Â³ê íàãîðîäæåíèõ â³ä 16 äî 35 ðî-
ê³â, àëå â êîæíîãî ç íèõ çà ïëå÷èìà âæå
àáî íàóêîâ³ ðîáîòè, àáî æ çîëîò³ ìåäàë³
ì³æíàðîäíèõ çìàãàíü. “Ìåí³ íàäçâè÷àéíî
ïðèºìíî âðó÷àòè ñòèïåíä³¿ é äèïëîìè öèì
ìîëîäèì ëþäÿì. Âîíè äóæå òàëàíîâèò³ é
äîâîäÿòü öå íå ëèøå íàì, à é íà ñâ³òîâ³é
àðåí³. Öå åë³òà, ³ ìè âñ³ ìàºìî ïèøàòèñÿ
öèìè ìîëîäèìè ëþäüìè”, — ñêàçàâ íà öå-
ðåìîí³¿ âðó÷åííÿ íàãîðîä çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé.

Îêð³ì 50 ñòèïåíä³é, ìîëîäèì òàëàíòàì
âðó÷èëè ùå é 32 ïîäÿêè – ë³äåðàì ñòóäåíò-
ñüêèõ îðãàí³çàö³é òà ìîëîäèì ïðàö³âíè-
êàì îðãàí³â ñàìîâðÿäóâàííÿ. Â³òàë³é Æó-
ðàâñüêèé ïåâåí, ùî â ìàéáóòíüîìó ö³ ëþ-
äè ñòàíóòü êåð³âíèêàìè âèñîêîãî ðàíãó.

Ñòèïåíä³¿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè
âðó÷àþòü íå âïåðøå. Ïðàâäà, ê³ëüê³ñòü ¿õ
³ç ðîêó â ð³ê çðîñòàº. Â³äáèðàº íîì³íàíò³â
ñïåö³àëüíà êîì³ñ³ÿ çà ó÷àñòþ íàóêîâö³â,
âèäàòíèõ ä³ÿ÷³â êóëüòóðè, ïðåäñòàâíèê³â
ñïîðòèâíèõ ôåäåðàö³é. Ãîëîñóâàííÿ òàºì-
íå, àëå â ÊÌÄÀ ââàæàþòü, ùî êðèòåð³¿ º
ö³ëêîì îá’ºêòèâíèìè. “ßêùî ìîëîäèé
ñïîðòñìåí çàâîþâàâ ìåäàëü íà ºâðîïåé-
ñüêîìó ÷åìï³îíàò³, ìè òåæ â³äçíà÷àºìî éî-
ãî, ÿê³ ìîæóòü áóòè ñóìí³âè ó îá’ºêòèâíî-
ñò³? Àäæå ìåäàëü íå êóïèø”, — âïåâíå-
íèé ïàí Æóðàâñüêèé.

Ñòèïåíä³àòè êàæóòü, ùî ãðîøàì âîíè,
çâ³ñíî, ðàä³, àëå ùå ïðèºìí³øå, ùî ¿õíÿ

ïðàöÿ íå çàëèøèëàñÿ ïîçà óâàãîþ. “ß íà-
â³òü íå çíàþ, ùî íà íèõ êóïóâàòèìó.
Ïðîñòî íå ñïîä³âàëàñÿ íà â³äçíàêó”,—
çíèçóº ïëå÷èìà ñòèïåíä³àòêà, 22-ð³÷íà
àñï³ðàíòêà Íàö³îíàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Ìèõàéëà Äðàãîìàíî-
âà Àíàñòàñ³ÿ Îáðàçöîâà. Òèì ÷àñîì ÷åì-
ï³îí ³ç ãðåêî-ðèìñüêî¿ áîðîòüáè Æàí Áå-
ëåíþê âæå çíàº, íà ùî âèòðàòèòü îòðè-
ìàíó ñòèïåíä³þ. “Ìåí³ äóæå ïîòð³áí³ á³ð-
ö³âêè, àëå äóìàþ, ¿õ âèäàäóòü áåçïëàòíî.
À çà ö³ ãðîø³ êóïëþ êðàñèâèé ãîäèííèê.
Äàâíî õîò³â”,— êàæå Æàí. Ó ñâî¿ 18 ðî-
ê³â õëîïåöü º 5-ðàçîâèì ÷åìï³îíîì Óêðà-
¿íè ñåðåä þí³îð³â òà ïðèçåðîì ºâðîïåé-
ñüêî¿ ïåðøîñò³. Íèí³ íàâ÷àºòüñÿ â Íà-
ö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ ô³çè÷íîãî âè-
õîâàííÿ òà ñïîðòó, àëå êàæå, ùî íàâ÷à-
òè êîãîñü íå õî÷å. “ß îáîæíþþ ãðåêî-
ðèìñüêó áîðîòüáó ³ ãîòîâèé ïðèñâÿòèòè
¿é ñåáå ïîâí³ñòþ. Àëå ä³òåé òðåíóâàòè íå
õî÷ó. Ìîÿ ìåòà — ñòàòè îë³ìï³éñüêèì
÷åìï³îíîì ³ áàæàíî íåîäíîðàçîâèì”, —
ïîä³ëèâñÿ ïëàíàìè ñòèïåíä³àò.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâ-
ñüêèé óïåâíåíèé, ùî ñòèïåíä³àòè ìåðà
çìîæóòü çäîëàòè áóäü-ÿê³ âåðøèíè ³ íå ëè-
øå îë³ìï³éñüê³. “ß â³ðþ, ùî öå ëèøå ïî-
÷àòîê ¿õíüîãî óñï³øíîãî æèòòÿ. Ïîïåðåäó
â íèõ áåçë³÷ äîñÿãíåíü, âîíè áàãàòî çðîá-
ëÿòü ³ äëÿ Êèºâà, ³ äëÿ âñ³º¿ êðà¿íè. Ìè ÿê
ì³ñüêà âëàäà ðîáèòèìåìî âñå, àáè ó öüîìó
¿õ ï³äòðèìàòè”, — çàïåâíèâ â³í
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Шведсь новин малеча ин лася тест вати з сією серйозністю

Головне правління праці та зайнятості

та Київсь ий місь ий центр зайнятості

висловлюють либо е та щире співч ття

начальни Головно о правління праці

та зайнятості Тетяні Ми олаївні Кисільовій

з привод непоправної втрати — смерті

матері Зінаїди Леонтіївни.

Світла пам’ять Зінаїді Леонтіївні

та земний лін.

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Новий і ровий майданчи від рили вчора в дош ільном навчально-
м за ладі № 63, що Солом’янсь ом районі. Урочиста церемонія
відб лася за частю заст пни а олови КМДА Віталія Ж равсь о о
та остей зі Швеції. Оснащ вали територію для дітей цьо о за лад
оштом шведсь ої омпанії HAGS. Місь а влада та ості з-за ордо-
н сподіваються, що дитсадо — перший ро плідної співпраці. На
зна цьо о навіть пор шили традицію перерізання стріч и, започат-
вавши нов .
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Ðóñëàí ÊÓÕÀÐÅÍÊÎ: “Áàãàòî ³íâåñòîð³â
îáõîäèëè íàøå óïðàâë³ííÿ ÷åðåç
çíàéîìñòâà ó Âåðõîâí³é Ðàä³. Ñüîãîäí³
ìè áà÷èìî ö³ “âèñîòí³” ðåçóëüòàòè”
Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ðîçïîâ³â 
ïðî çàáóäîâè â ³ñòîðè÷íèõ ðàéîíàõ ñòîëèö³
Нині на облі в Головно-
м правлінні охорони
льт рної спадщини при-

близно 1700 об’є тів істо-
рії та льт ри та 1400
щойновиявлених пам’я-
то . Чимало з них, хоч і
переб вають на балансі
не столиці, а держави,
потреб ють терміново о
апітально о ремонт ,
реставрації, зо рема Ан-
дріївсь а цер ва та Ки-
єво-Печерсь а лавра.
Останнім часом завдя и
втр чанню місь их фахів-
ців вдалося збере ти та
відродити Золоті ворота,
пам'ятни и святом Воло-
димир , ня ині Ользі,
відреставр вати фасади
на в лиці Лисен а, 10,
бані Володимирсь о о со-
бор , пол Ас ольдової
мо или. Начальни прав-
ління розповів "Хрещати-
" про заб дови в істо-

ричних районах столиці.

— Ñüîãîäí³ âêðàé êðèòè÷íà ñè-
òóàö³ÿ ñêëàëàñÿ íàâêîëî áàãàòüîõ
ñâÿòèíü. Ïðàêòè÷íî “òð³ùàòü ïî
øâàì” Ëàâðà, Àíäð³¿âñüêà öåðê-
âà. Öå, íà âàø ïîãëÿä, çàêîíîì³ð-
í³ñòü ÷è çá³ã îáñòàâèí?

— Óñ³ ïðîöåñè, ÿê³ íèí³ ñïîñ-
òåð³ãàºìî ç ïàì’ÿòêàìè ³ñòîð³¿ òà
êóëüòóðè º çàêîíîì³ðíèìè.
Àäæå áóäü-ÿêà ñïîðóäà, ïðî ÿêó
íå äáàþòü, ðóéíóºòüñÿ. ×èì
ïàì’ÿòêà º ñòàð³øîþ, òèì á³ëü-
øå êîøò³â ó íå¿ ïîòð³áíî âêëà-
äàòè. Êîëè Êèºâî-Ïå÷åðñüêà
ëàâðà ïåðåáóâàëà ï³ä îï³êîþ
ñòîëè÷íî¿ âëàäè, ç ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó ñèñòåìàòè÷íî ïåðåêàçóâà-
ëè êîøòè íà ¿¿ óòðèìàííÿ, ðåñ-
òàâðàö³þ. Íàðàç³ ì³ñòî âòðàòèëî
âïëèâ íà ñâÿòèíþ, àäæå ïàì’ÿò-
êîþ ïåðåéìàþòüñÿ öåíòðàëüí³
îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, çðî-
áèâøè ¿¿ íàö³îíàëüíèì çàïîâ³ä-
íèêîì. Äèðåêö³ÿ Ëàâðè áóëà
áåçä³ÿëüíîþ ³ ÷åêàëà äîêè âïà-
äå ï³äï³ðíà ñò³íà ÷è áëèñêàâêà
âëó÷èòü ó äàõ. Õî÷à ñâÿòèíÿ ìàº
âëàñíèõ íàäõîäæåíü äî 7 ìëí
ãðí. Ïîïðè ñòàòêè, òîð³ê çàìîâ-
íèêîì âèçíà÷èëè íàøå óïðàâ-
ë³ííÿ, ìè çðîáèëè ðåìîíòí³ ðî-
áîòè é ïðîïëàòèëè âñå çà êîí-
òðàêòîì çà ì³ñüê³ êîøòè ÷åðåç
òå, ùî äèðåêö³ÿ çàïîâ³äíèêà íå
çìîãëà âèä³ëèòè ïîòð³áíó ñóìó.
Íà ïðîòèâàãó Ëàâð³ â Ñîô³¿ Êè-
¿âñüê³é ÷îìóñü âñå óòðèìóºòüñÿ
³ çáåð³ãàºòüñÿ. Ùîäî Àíäð³¿â-
ñüêî¿ öåðêâè, òî ùå â 1998 ðîö³
ìè ïðîâåëè ¿¿ îáñòåæåííÿ ³ çà-
áèëè íà ñïîëîõ. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî
ïîòð³áíî òåðì³íîâî ðÿòóâàòè
ñâÿòèíþ. Àëå ç òîãî ÷àñó ìèíó-
ëî 11 ðîê³â, äîêè Êàáì³í âèä³-
ëèâ êîøòè ç ðåçåðâíîãî ôîíäó
äëÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó,
óêð³ïëåííÿ öåðêâè, ñòàí ÿêî¿ â

10 ðàç³â ïîã³ðøèâñÿ: ç’ÿâëÿþòü-
ñÿ íîâ³ òð³ùèíè, ïàïåðòü ðîçñè-
ïàºòüñÿ, ñõèëè çñóâàþòüñÿ.
Öåðêâà â êðèòè÷íîìó ñòàí³, ðóé-
íóºòüñÿ.

— ×îìó, çàòâåðäèâøè íà ì³ñ-
òîáóä³âí³é ðàä³ ïðîåêò áóä³âíèö-
òâà, â ðåçóëüòàò³ îäåðæóºìî áà-
ãàòîïîâåðõîâîãî ìîíñòðà ÷è âòðà-
÷àºìî ïåðâîçäàííèé âèãëÿä ïàì’-
ÿòêè àðõ³òåêòóðè?

— Íàðàç³ ñèòóàö³ÿ ïîë³ïøèëà-
ñÿ ÷åðåç êðèçó. Àïåòèòè ³íâåñ-
òîð³â, ÿê³ íåïîì³ðíî çðîñòàëè
÷åðåç ñïåêóëÿòèâí³ ö³íè, ïðè-
çâîäèëè äî íàäì³ðíîãî ïîïèòó
íà òàêó àðõ³òåêòóðó. Çâè÷àéíî,
òèñê áóâ æàõëèâèì ³ öå ïðèçâî-
äèëî äî òîãî, ùî ñïîðóäæåííÿ
äåÿêèõ îá’ºêò³â íàâ³òü íå ïîãî-
äæóâàëè ç íàøèì óïðàâë³ííÿì.
Áàãàòî ³íâåñòîð³â, ÿê³ ìàëè
çíàéîìñòâà ó âëàäíèõ êîëàõ, êî-
ðèñòóâàëèñÿ ïðîòåêö³ºþ ³ ïîãî-
äæóâàëè äîêóìåíòàö³þ “íàãîð³”.
Ñüîãîäí³ ìè áà÷èìî, ùî ïîáëè-
çó Áåññàðàáêè ç’ÿâèâñÿ “Ïàðóñ”,
à îðåíäàð³â òàì áðàêóº. Òà é ñà-
ìå ïðèì³ùåííÿ âçèìêó íàãð³òè
íå ìîæíà, ÿê ³ îõîëîäèòè âë³ò-
êó, ë³ôòà íå äî÷åêàòèñÿ ³ ì³ñöü
ó ïàðê³íãàõ ìàëî. Ùîäî ðóéíó-
âàííÿ âèçíà÷íèõ ïàì’ÿòîê ÷å-
ðåç çàáóäîâó, òî ìè æîðñòêî ñòå-

æèìî, ùîá òàêîãî íå â³äáóâàëî-
ñÿ íà Ïîäîë³. ×åðåç íàäáóäîâó
÷è ðåêîíñòðóêö³þ æîäåí îá’ºêò
íå ïîñòðàæäàâ. Â³çüì³òü õî÷à á
áóä³âëþ íà âóëèö³ Áîðèñîãë³á-
ñüê³é, 15, ÷è íà ðîç³ âóëèöü
Êîñòÿíòèí³âñüêî¿ òà Âåðõíüîãî
Âàëó. Îíîâëåíî ÷åðåç ðóéíóâàí-
íÿ âíàñë³äîê ïðîêëàäàííÿ ìåò-
ðîïîë³òåíó êâàðòàë Êîñòÿíòè-
í³âñüêà — Õîðèâà — Ìåæèã³ð-
ñüêà. Ó ïëàíàõ ïîâåðíåííÿ ôîí-
òàíó íà Ñîô³éñüêó ïëîùó, ÿêèé
òàì ðàí³øå áóâ. Ñêëàäí³øå
ñèòóàö³ÿ íà Ëèïê³âñüêîìó ïà-
ãîðá³, íà Êëîâñüêîìó óçâîç³.
Òàì áåç íàøîãî äîçâîëó óæå
ç’ÿâèëèñÿ áàãàòîïîâåðõîâ³
ìîíñòðè. Ââàæàþ öå íåïðèïóñ-
òèìèì. Âèêëèêàº çàíåïîêîºííÿ
ñèòóàö³ÿ ç Ïå÷åðñüêèì ïàãîð-
áîì. Òàì óæå ï³äêëþ÷èëèñÿ ôà-
õ³âö³ ç ÞÍÅÑÊÎ. Ìè çâåðòà-
ºìîñÿ äî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ç
ïðîõàííÿì âñòàíîâèòè òóò îõî-
ðîííó çîíó, ùîá áóä³âåëüíèêè
íå ìàëè ïðàâà çâîäèòè ïîáëèçó
Ëàâðè áóäü-ùî.

— Âè ÷àñòî âòðó÷àºòåñÿ, âíîñè-
òå ïðîïîçèö³¿? ×è âäàëîñÿ ùîñü
êîíêðåòíî â³äñòîÿòè, â³äâîþâàòè
³ çáåðåãòè?

— Ìè âèêîíóºìî ïëàíîâó ðî-
áîòó ç îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-

ùèíè. ßêùî ñâîãî ÷àñó âçÿëè íà
îáë³ê ìàéæå 1700 îá’ºêò³â ³ñòî-
ð³¿ òà êóëüòóðè òà 1400 ùîéíî-
âèÿâëåíèõ ïàì’ÿòîê, ³ ¿õíÿ ê³ëü-
ê³ñòü º ìàéæå íåçì³ííîþ, ââà-
æàéòå, ùî ìè ¿õ çáåðåãëè. Âäà-
ëîñÿ çáåðåãòè ³ â³äðîäèòè, íà-
ïðèêëàä, áóäèíîê ³ç õèìåðàìè
íà Áàíêîâ³é, 10, ÿêèé ïåðåáó-
âàâ ó âêðàé ðóéí³âíîìó ñòàí³.
Îêð³ì öüîãî, Çîëîò³ âîðîòà,
ïàì’ÿòíèêè êíÿçþ Âîëîäèìèðó,
êíÿãèí³ Îëüç³, â³äðåñòàâðóâàëè
ôàñàäè íà âóëèö³ Ëèñåíêà, 10,
áàí³ Âîëîäèìèðñüêîãî ñîáîðó,
êóïîë Àñêîëüäîâî¿ ìîãèëè.

— Ùî äóìàºòå ïðî íîâèé Ãåí-
ïëàí ì³ñòà? ×è íå çíèêíóòü ÷åðåç
ìàñøòàáíó çàáóäîâó îñòàíí³ ïàì’-
ÿòêè ³ñòîð³¿ é àðõ³òåêòóðè?

— Ïåðøèé Ãåíïëàí ì³ñòà 1986
ðîêó íå áóëî âèêîíàíî. Òîìó
äîâåëîñÿ ðîçðîáëÿòè íîâèé, äî-
ñòðîêîâèé. Éîãî çàâåðøèëè ó
2002-ìó ³ â³í ðîçðàõîâàíèé äî
2010 ðîêó. Îäíàê ³ñòîðèêî-
îïîðíîãî ïëàíó íå áóëî çðîáëå-
íî, òî÷í³øå, âèêîíàíî íà íèçü-
êîìó ïðîôåñ³éíîìó ð³âí³. Çîê-
ðåìà íå âðàõîâàíî ðåæèì³â çáå-
ðåæåííÿ òåðèòîð³é íà âóëèöÿõ,
ïîêâàðòàëüíî¿ çàáóäîâè. ²íòåí-
ñèâíèé, ñïåêóëÿòèâíèé ðîçâè-
òîê áóä³âíèöòâà ïðèçâ³â äî ïå-
ðåâèêîíàííÿ ïëàí³â 2002 ðîêó.
À ðîçâèòîê ïîæåæíèõ äåïî, ³í-
æåíåðíèõ ìåðåæ, î÷èñíèõ ñïî-
ðóä, òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòó-
ðè, øê³ë, äèòñàäê³â, ë³êàðåíü áó-
ëî íåäîâèêîíàíî. Äî öüîãî âàð-
òî äîäàòè çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³
àâòî. ² öå, íà æàëü, ñòàëî çðîçó-
ì³ëèì ëèøå ÷åðåç 6—7 ðîê³â.
Íàðàç³ ïåðåä ì³ñòîì ïîñòàëî
çàâäàííÿ ïðèâåñòè âñå ó â³äïî-
â³äí³ñòü äî ñó÷àñíîãî ðîçâèòêó
Êèºâà ³ ðîçðîáèòè òàêèé Ãåíï-
ëàí, ÿêèé áè ñêîðèãóâàâ ïîïå-
ðåäí³é ó ÷àñòèí³ ñó÷àñíèõ óìîâ.
Ïðè öüîìó öåíòðàëüíó ÷àñòèíó
ì³ñòà ìàþòü æîðñòêî çàðåãëà-
ìåíòóâàòè: ùî ñàìå ìîæíà çâî-
äèòè, à ùî çàáîðîíåíî.

— ßê³ ïàì’ÿòêîîõîðîíí³ îá’ºê-
òè â ñòîëèö³ ñüîãîäí³ ïîòðåáóþòü
âòðó÷àííÿ, çàõèñòó ³ çáåðåæåííÿ
íàñàìïåðåä?

— ßê ÿ âæå êàçàâ, öå Àíäð³¿â-
ñüêà öåðêâà, Êèºâî-Ïå÷åðñüêà
ëàâðà. Îêð³ì öüîãî, ïîòð³áíî
òåðì³íîâî ðåñòàâðóâàòè òóðèñ-
òè÷íî-ïðèâàáëèâèé Ïàñàæ,
çâ³ëüíèâøè éîãî â³ä àâòî òà îá-
ëàøòóâàâøè ï³øîõ³äíó çîíó. Íà
âóëèö³ Ãîðîäåöüêîãî óâàãè ïî-
òðåáóº áóäèíîê Ã³íçáóðãà, îñî-
áëèâî êóïîëè. Ó æàõëèâîìó ñòà-

í³ ³íæåíåðíà ³íôðàñòðóêòóðà
Àíäð³¿âñüêîãî óçâîçó, äå ïðàê-
òè÷íî íåìàº çëèâó, íå ðîçâèíå-
íî åëåêòðèêó, ôàñàäè çàíåäáàí³.

— ²íîä³ òðàïëÿþòüñÿ âèïàäêè,
êîëè ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà àðõåî-
ëîãè çíàõîäÿòü ùîñü ö³êàâå, à ³í-
âåñòîð íå çàö³êàâëåíèé â ïðîâå-
äåíí³ äîñë³äæåíü, áî â³äáèâàº ãðî-
ø³. ßê áóòè?

— Çâè÷àéíî, òàêèõ âèïàäê³â
÷èìàëî. Ïðè íàøîìó óïðàâë³í-
í³ º â³ää³ë àðõåîëîã³÷íî¿ ³íñïåê-
ö³¿. Ôàõ³âö³ ñï³ëüíî ç ²íñòèòóòîì
àðõåîëîã³¿ ÀÍ Óêðà¿íè çä³éñíþ-
þòü ðîçêîïêè ³ ñòåæàòü çà àð-
õåîëîã³÷íîþ äèñöèïë³íîþ íà òå-
ðèòîð³¿ Êèºâà. Íà Ïîäîë³ º ì³ñ-
öåâà àðõåîëîã³÷íà åêñïåäèö³ÿ,
áåç âèñíîâê³â ÿêî¿ æîäíèé Ãåí-
ïëàí íà òåðèòîð³¿ ³ñòîðè÷íî¿
÷àñòèíè Ïîäîëó íå óçãîäæóâà-
ëè. Â ³íøèõ âèïàäêàõ, çîêðåìà
íà òåðèòîð³¿ Âåðõíüîãî ì³ñòà òà-
êîæ âèìàãàºìî ï³äïèñ³â äèðåê-
ö³¿ ²íñòèòóòó àðõåîëîã³¿. Äîâî-
äèòüñÿ ³íîä³ ðîáèòè é ðÿò³âí³ àð-
õåîëîã³÷í³ ïîøóêè. Íàðàç³ òðè-
âàº êîìïëåêñíå îáñòåæåííÿ òå-
ðèòîð³é çàïîâ³äíèê³â, çîêðåìà â
Ëàâð³. Çãîäîì ïåðåâ³ðèìî Êè¿â-
ñüêó ôîðòåöþ, Ñîô³þ Êè¿âñüêó.
Ï³ñëÿ âèâ÷åííÿ ï³äãîòóºìî çâåð-
íåííÿ äî Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè
ùîäî âæèòòÿ ïîòð³áíèõ çàõîä³â.

— ×è ìàþòü âàø³ êîëåãè â ³í-
øèõ äåðæàâàõ, ðåã³îíàõ ò³ æ
ïðîáëåìè ³ ÿê ¿õ ðîçâ’ÿçóþòü?

— Ó ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ, íå
ïîñòðàäÿíñüêèõ, ÿê, ñêàæ³ìî,
Àâñòð³ÿ, Ôðàíö³ÿ, Ãîëëàíä³ÿ,
Áåëüã³ÿ ³ñíóâàííÿ òðàäèö³éíîãî
õàðàêòåðó ñåðåäîâèùà òà ³ñòî-
ðè÷íèõ ì³ñöü ÷åðåç ðîçâèòîê òó-
ðèñòè÷íî¿ ñôåðè íàäçâè÷àéíî
ñèëüíî çàðåãëàìåíòîâàíî, çà-
êð³ïëåíî çàêîíîäàâ÷î. Áåç ð³-
øåííÿ ïàðëàìåíòó âèùå çà
ø³ñòü ïîâåðõ³â í³õòî ó Â³äí³ í³-
êîëè í³÷îãî íå ïîáóäóº. Ó Ïà-
ðèæ³ öÿ ìåæà ñòàíîâèòü 9 ïî-
âåðõ³â. Çà âèíÿòêîì âèñîòêè íà
Ìîíïàðíàñ³, êîëè ïîçáóâñÿ
êð³ñëà ìåð Ïàðèæà, òàì áóëî âè-
ÿâëåíî ð³çí³ êîðóïö³éí³ ñõåìè.
Ïîò³ì òàì äîçâîëèëè áóäóâàòè
äî 28 ìåòð³â çàââèøêè. Òàê ³ ó
Ñòîêãîëüì³. À îñü ó Ðèì³ êîëå-
ãè íå äîçâîëÿòü áóäóâàòè ³ íî-
âîãî íå çâîäÿòü, áî öå çàáîðî-
íåíî ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì,
ò³ëüêè ðåñòàâðóþòü

Розмовляв
Віталій КУРІННИЙ,

“Хрещати ”

Р слан К харен о народився 1958 році в Самборі Львівсь ої облас-
ті. У 8-річном віці переїхав із бать ами до Києва. За інчив Респ блі ан-
сь середню ш ол імені Шевчен а та Національн а адемію мистецтв,
архіте т рний фа льтет. З 1982 ро працює в Головархіте т рі. Почи-
нав архіте тором відділ бла о строю, оловним архіте тором заповід-
ни а “Стародавній Київ”. З 1988 ро — оловний архіте тор Подільсь о-
о район . З 1992- о — олова омітет охорони пам’ято історії та ль-
т ри, я ий з одом переймен вали в Головне правління охорони ль-
т рної спадщини. Член Спіл и архіте торів У раїни з 1986 ро . Ма істр
державно о правління, засл жений архіте тор У раїни. Одр жений, має
двох доньо .

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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Ñòàðîñòü â ðàäîñòü
Âèòàëèé ÊÓÐÅÍÍÎÉÓÐÅÍÍÎÉ
“Êðåùàòèê”

Íîâûì äîìîì äëÿ áîëüøèí-
ñòâà ëþäåé ïðåêëîííîãî âîçðàñ-
òà ñòàþò ãåðèàòðè÷åñêèå ïàí-
ñèîíàòû.

Â íàø áåçóìíûé, áåøåíûé,
ñêîðîñòíîé âåê ìû âñå ìåíüøå
âðåìåíè óäåëÿåì áëèçêèì. Îñî-
áåííî òåì, êòî æäåò îò íàñ õîòü
íåìíîãî òåïëà, çàáîòû, âíèìà-
íèÿ. Ðåøàÿ ñâîè, êàê íàì êàæåò-
ñÿ, áîëåå âàæíûå è íåîòëîæíûå
ïðîáëåìû, ïîä÷àñ çàáûâàåì, ÷òî
è ó ëþäåé ïðåêëîííîãî âîçðàñ-
òà èõ íå ìåíüøå. Ó÷åíûå óò-
âåðæäàþò, ÷òî äåìîãðàôè÷åñêèé
êðèçèñ, êîãäà ñìåðòíîñòü ïðå-
âûøàåò ðîæäàåìîñòü, àêòóàëåí
óæå íå òîëüêî äëÿ áåäíûõ ãîñó-
äàðñòâ, íî è äëÿ áîãàòûõ. ×åðåç
êàêèå-òî 20—30 ëåò íà Çåìëå
ïåíñèîíåðû áóäóò ñîñòàâëÿòü
òðåòü, à äàëåå è ïîëîâèíó íàñå-
ëåíèÿ. Ïðè ñêóäíîì ìàòåðèàëü-
íîì îáåñïå÷åíèè ïîæèëûõ ëþ-

äåé ãëàâíîé èõ ïðîáëåìîé ÿâëÿ-
åòñÿ íå ñòîëüêî äîáû÷à ïðîïè-
òàíèÿ, ñêîëüêî “íåâîñòðåáîâàí-
íîñòü â îáùåñòâå”. Ïîýòîìó
áîëüøèíñòâî èç íèõ ÷àñòî ïîä-
âåðæåíû äåïðåññèÿì, òåðÿþò
èíòåðåñ ê æèçíè. Ïîñëå âûõîäà
íà ïåíñèþ, îñòàâøèñü áåç ëþ-
áèìîãî äåëà, ìíîãèå âñêîðå óìè-
ðàþò. Â ñîâåòñêèå âðåìåíà îäè-
íîêèì ëþäÿì ïðåäîñòàâëÿëè
ìåñòà â äîìàõ ïðåñòàðåëûõ. Íî
äëÿ áîëüøèíñòâà èç íèõ ïåðåñå-
ëÿòüñÿ òóäà áûëî ñòûäíî, â ýòîì
ñëó÷àå îíè ñ÷èòàëè ñåáÿ íèêîìó
íå íóæíûìè èçãîÿìè. Ýòîãî íå
ñêàæåøü îá èõ çàðóáåæíûõ
ñâåðñòíèêàõ. Â ñòðàíàõ Åâðîïû
è Àìåðèêè äëÿ íèõ ñòðîÿò ãåðè-
àòðè÷åñêèå ïàíñèîíàòû. Ïåí-
ñèîíåðàì ïðåäîñòàâëåíà âîç-
ìîæíîñòü íå äîæèâàòü îñòàâøè-
åñÿ ãîäû, à ïðîäîëæàòü æèçíü è
íàñëàæäàòüñÿ åþ. Âåäü òàì îíè
ìîãóò çàíèìàòüñÿ äåëîì, ïîñå-
ùàòü èíòåðåñóþùèå èõ ìåðîïðè-
ÿòèÿ, âäîâîëü îáùàòüñÿ.

Âðåìåíà ìåíÿþòñÿ. Â êîðíå
ìåíÿåòñÿ è ñîâåòñêàÿ ñèñòåìà
îêàçàíèÿ ñîöèàëüíîé ïîìîùè
ïîæèëûì ëþäÿì. Îíà ïåðåõîäèò

íà ñîâðåìåííûå åâðîïåéñêèå
ñòàíäàðòû, ñòàíîâèòñÿ áîëåå ãó-
ìàííîé, ïðèîáðåòàåò ÷åëîâå÷å-
ñêîå ëèöî. Ïðèìåðîì òîìó ìî-

æåò áûòü èíèöèèðîâàííàÿ êèåâ-
ñêèì ìýðîì Ëåîíèäîì ×åðíî-
âåöêèì ïðîãðàììà “Ëó÷øèé
äîì”. Îíà ðàññ÷èòàíà íà îäèíî-
êèõ ëþäåé ïðåêëîííîãî âîçðàñ-
òà, äëÿ êîòîðûõ â æèâîïèñíîì
óãîëêå Ïóùè-Âîäèöû îòêðûò ãå-
ðèàòðè÷åñêèé ïàíñèîíàò. Çäåñü
îíè, êàê è èõ çàðóáåæíûå ðîâåñ-
íèêè, èìåþò íåîáõîäèìûå êîì-
ôîðòíûå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ,
ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü, ìîãóò ïî-
ñåùàòü êðóæêè ïî èíòåðåñàì,
êèíîñåàíñû, êîíöåðòû è òåàòð, à
ïðè æåëàíèè çàíèìàòüñÿ è îá-
ùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ. Ê
óñëóãàì ïîæèëûõ ëþäåé êâàëè-
ôèöèðîâàííûé ïåðñîíàë. Åäèí-
ñòâåííûì, íî ñàìûì ñóùåñòâåí-
íûì îòëè÷èåì êèåâñêîãî ïàí-
ñèîíàòà îò çàãðàíè÷íûõ ÿâëÿåò-
ñÿ íåâûñîêàÿ, äàæå äëÿ óñëîâèé
Óêðàèíû, öåíà. Îá óñëîâèÿõ
ïðîæèâàíèÿ â êèåâñêîì ãåðèàò-
ðè÷åñêîì ïàíñèîíàòå ìîæíî
óçíàòü ïî òåëåôîíó 15-51. Âñå
çâîíêè áåñïëàòíûå

Åì³ëü ÊÐÓÏÍÈÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Конфлі т між частиною меш ан-
ців б дин на палях на Б чми, 8
та заб довни ами, отрі нама-
аються провести ре онстр цію
першо о поверх б дин , схоже,
наб в продовження — ново о та
неочі вано о. Під час чер ової
а ції протест де о о з меш ан-
ців проти встановлення пар ан
нав оло б дівництва помічни
одно о з народних деп татів за-
пропон вав заб довни ... спла-
тити $200 000 за з од меш ан-
ців на ре онстр цію.

Ãàçåòà “Õðåùàòèê” íåîäíîðàçîâî çâåð-
òàëàñÿ äî òåìè öüîãî êîíôë³êòó, ÿêèé áà-
÷èâñÿ ï³ä çâè÷íèì êóòîì — íåçàêîííèé
çàáóäîâíèê òà ñïðàâåäëèâèé ïðîòåñò ìåø-
êàíö³â. Çàóâàæèìî, ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â
òàê ³ â³äáóâàºòüñÿ. Óò³ì, íîâ³ îáñòàâèíè
çìóøóþòü óâàæí³øå ïðèäèâèòèñÿ äî àðãó-
ìåíòàö³¿ çàáóäîâíèê³â.

Òåõí³÷íèé äèðåêòîð ÒÎÂ “Àëáî” Îëåê-
ñ³é Áîëüøåâ íàäàâ ãàçåò³ íèçêó äîêóìåí-

ò³â ³ç ïðîôåñ³éíèìè åêñïåðòíèìè âèñíîâ-
êàìè, ç ÿêèõ ç’ÿñîâóºòüñÿ: ïîáîþâàííÿ
÷àñòèíè ìåøêàíö³â ùîäî ìîæëèâî¿ ðóé-
íàö³¿ áóäèíêó â ðåçóëüòàò³ ðåêîíñòðóêö³¿,
ì’ÿêî êàæó÷è, ïåðåá³ëüøåí³. Çàóâàæèìî,
ùî êîíôë³êò òðèâàº ê³ëüêà ì³ñÿö³â, àëå
“Õðåùàòèê” âïåðøå îäåðæàâ â³ä çàáóäîâ-
íèêà ÷³òêó òà çðîçóì³ëó àðãóìåíòàö³þ ñâîº¿
ïîçèö³¿.

Íàãàäàºìî îñíîâí³ åòàïè êîíôë³êòó ç
óðàõóâàííÿì íîâèõ îáñòàâèí òà äîêóìåí-
ò³â. Ó 2003 ðîö³ áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ “Àë-
áo” ïëàíóº çâåñòè ïðèì³ùåííÿ íà ïåð-
øîìó ïîâåðñ³ áóäèíêó íà Áó÷ìè, 8. ×àñ-
òèíà æèòåë³â áóäèíêó (âò³ì, íåâåëèêà —
àêòèâí³ ï³ä ÷àñ àêö³é 10—15 îñ³á, à â áó-
äèíêó — 384 êâàðòèðè) ïåâíà: îñê³ëüêè
áóä³âë³ ìàéæå 40 ðîê³â, áóäü-ÿêå âòðó-
÷àííÿ ìîæå ïðèçâåñòè äî ¿¿ ðóéíóâàííÿ.
Îäíàê åêñïåðòè òà àðõ³òåêòîðè, âèÿâëÿº-
òüñÿ, ç íèìè íå çãîäí³. Âîíè, íàâïàêè,
ïåðåêîíàí³, ùî ñïîðóäæåííÿ ï³ä âèñîò-
êîþ, çîêðåìà ïåðóêàðåíü òà îô³ñ³â, íà-
â³òü óêð³ïèòü áóäèíîê. Çîêðåìà, ùå ó
2004 ðîö³ åêñïåðòèçó öüîãî áóäèíêó ïðî-
âîäèëè ñïåö³àë³ñòè Äåðæàâíîãî íàóêîâî-
äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó áóä³âåëüíèõ êîíñ-
òðóêö³é. Òîä³ âîíè âèçíàëè ñòàí áóäèí-
êó çàäîâ³ëüíèì, àëå â³äçíà÷èëè, ùî â³í ç
êîæíèì äíåì ïîã³ðøóºòüñÿ. Â äîêóìåí-
ò³ åêñïåðòèçè º ðåêîìåíäàö³ÿ, ÿêó ìàºìî
ïðîöèòóâàòè äîñë³âíî: “Äëÿ ïîë³ïøåííÿ

óìîâ ðîáîòè ïîøêîäæåíèõ êîíñòðóêö³é
â³äêðèòèõ ÷àñòèí ñò³ëîáàòà (âåðõíÿ ÷àñ-
òèíà ñòóï³í÷àñòîãî öîêîëÿ áóä³âë³ àáî
ñï³ëüíèé öîêîëüíèé ïîâåðõ, ùî îá’ºä-
íóº ê³ëüêà áóä³âåëü) çàêðèòè ¿õ ç äâîõ
ñòîð³í îáìåæåíèìè êîíñòðóêö³ÿìè òà îð-
ãàí³çóâàòè ó âêàçàíîìó ïðîñòîð³... ïðèì³-
ùåííÿ... Â ðàç³ âèÿâëåííÿ íîâèõ òð³-
ùèí — ðîçðîáèòè ïðîåêò ïîñèëåííÿ”.
Ïðîåêò ïîñèëåííÿ çàáóäîâíèêîì áóëî
ðîçðîáëåíî, ³ öå áóëî òåæ âðàõîâàíî ï³ä
÷àñ íàäàííÿ ÒÎÂ “Àëáî” äåðæàâíèìè îð-
ãàíàìè óñ³õ ïîòð³áíèõ äîçâîë³â íà áóä³â-
íèöòâî.

Îäíàê ïðîòÿãîì ëþòîãî-áåðåçíÿ öüîãî
ðîêó íå÷èñëåíí³ àêòèâ³ñòè ùîòèæíÿ âè-
õîäèëè íà ïîäâ³ð’ÿ, íàìàãàþ÷èñü çóïèíè-
òè áóä³âíèöòâî, ðîçïî÷àòå ÒÎÂ “Àëáo” çà
äâà ì³ñÿö³ äî òîãî. Íàðàç³ ïåðåä áóä³â-
ëåþ — âåëè÷åçíà ÿìà. Òðè÷³ àêòèâ³ñòè
ìàëèì ÷èñëîì âàëèëè îãîðîæó, ÿêó ñòà-
âèëî “Àëáo”, âîñòàííº — 13 ÷åðâíÿ. Ö³
ñàì³ ïðîòåñòàíòè íàïðàâèëè çàïèòè â ð³ç-
í³ ³íñòàíö³¿ ç âèìîãàìè ïåðåâ³ðèòè çà-
êîíí³ñòü ³ íàä³éí³ñòü ïðîåêòó. Çà öèìè
çàïèòàìè ïîçàïëàíîâ³ ïåðåâ³ðêè áóä³â-
íèöòâà ïðîâîäèëè Óïðàâë³ííÿ äåðæàâ-
íîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðî-
ëþ â Êèºâ³, ïðîêóðàòóðà Äí³ïðîâñüêîãî
ðàéîíó â ñòîëèö³, ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëî-
ã³÷íà ñëóæáà, ïîæåæíèêè, ÆÅÊ-418. Íà-
ðàç³ âñ³ ïåðåâ³ðêè ïðîéäåíî. ̄ õí³ âèñíîâ-

êè, íà äèâî, º îäíîñòàéíèìè: âñ³ áóä³-
âåëüí³ ðîáîòè, ÿê³ ïðîâîäÿòü àáî ïëàíóþ-
òüñÿ ÒÎÂ “Àëáî” íà Áó÷ìè, 8, º çàêîí-
íèìè òà áåçïå÷íèìè.

Îäíàê ïîçèö³ÿ ÷àñòèíè ìåøêàíö³â áó-
äèíêó íå çì³íþºòüñÿ. Âîíè ïîñë³äîâíî
íàìàãàþòüñÿ íå äîïóñòèòè ïî÷àòêó áóä³-
âåëüíèõ ðîá³ò. Ç³ ñâîãî áîêó, Îëåêñ³é
Áîëüøåâ ââàæàº ïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ
êîíôë³êòó â³äñóòí³ñòü ä³àëîãó ì³æ çàáó-
äîâíèêàìè ³ ìåøêàíöÿìè, ÿêà é ïîðî-
äèëà êóïó ñòðàõ³â òà äîìèñë³â. “Öå — íà-
øå íåäîïðàöþâàííÿ”,— âèçíàâ ïðåä-
ñòàâíèê çàáóäîâíèêà. Òîáòî íåäî³íôîð-
ìóâàëè ãðîìàäñüê³ñòü — ä³ñòàëè ïðîáëå-
ìó...

Ïðîòå ïðîòåñòóþòü, ì’ÿêî êàæó÷è, äàëå-
êî íå âñ³ ìåøêàíö³ áóäèíêó íà Áó÷ìè, 8.
À ñåðåä íåáàãàòüîõ àêòèâ³ñò³â àêö³é ïðî-
òåñòó äèâíèì ÷èíîì îïèíèëèñÿ íàéá³ëü-
ø³ áîðæíèêè çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè — ó
äåÿêèõ ³ç íèõ áîðã ñÿãàº 25 òèñÿ÷ ãðèâåíü
³ á³ëüøå.

Îïðèëþäíþâàòè ³ì’ÿ íàðäåïà, â³ä ³ìåí³
ÿêîãî âèìàãàëè 200 òèñÿ÷ äîëàð³â, ³íâåñ-
òîðè ïîêè ùî íå íàâàæóþòüñÿ, òîìó ùî
îñòåð³ãàþòüñÿ ùå á³ëüøîãî ïîñèëåííÿ òèñ-
êó. Àëå ÿêùî ñèòóàö³ÿ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
íå çì³íèòüñÿ, òî âèáîðó ó çàáóäîâíèêà íå
çàëèøèòüñÿ.

“Õðåùàòèê”, ç³ ñâîãî áîêó, ñòåæèòèìå çà
ñèòóàö³ºþ

Í³øà ö³íîþ ó äâ³ñò³ òèñÿ÷ äîëàð³â
Òàêó ñóìó âèìàãàþòü ³ç çàáóäîâíèêà çà ïðèïèíåííÿ ïðîòåñò³â ïðîòè çàáóäîâè 
ïåðøîãî ïîâåðõó áóäèíêó íà ïàëÿõ íà Áó÷ìè, 8

Та ви лядає ніша під б дин ом зараз Та вона може ви лядати вже незабаром

Гериатричес ие пансионаты становятся новым домом для пожилых людей
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Про затвердження тарифів на теплову енергію, 
встановлення та погодження тарифів на комунальні 
послуги з централізованого опалення і постачання

холодної та гарячої води і водовідведення
для бюджетних установ та інших споживачів

Розпорядження № 758 від 30 червня 2009 року

З метою запровадження тарифів на економічно обґрунтованому рівні, відповідно до законів України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про теплопоста�
чання”, “Про житлово�комунальні послуги”, “Про питну воду та питне водопостачання”, Правил користу�
вання системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах
України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово�комунального господарства від 27.06.2008
№ 190, Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та
послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Мі�
ністрів України від 10.07.2006 № 955 та Порядку формування тарифів на послуги з централізованого во�
допостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2006
№ 959, і реалізації власних (самоврядних) повноважень:

1. Çàòâåðäèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ, ùî
âèðîáëÿºòüñÿ ÀÊ”Êè¿âåíåðãî” òà ÇÀÒ”ÅÊ”ÄÀÐ-
òåïëîöåíòðàëü”, äëÿ â³äïóñêó áþäæåòíèì óñòàíî-
âàì òà ³íøèì ñïîæèâà÷àì, òà ââåñòè ¿õ â ä³þ ç
01.08.2009 (äîäàþòüñÿ).

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç
öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿
âîäè âèêîíàâöÿì öèõ ïîñëóã êîìóíàëüíî¿ ôîðìè
âëàñíîñò³ äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç áþäæåò-
íèìè óñòàíîâàìè òà ³íøèìè ñïîæèâà÷àìè ³ ïî-
ãîäèòè íà öüîìó ð³âí³ òàðèôè íà çàçíà÷åí³ ïîñëó-
ãè âèêîíàâöÿì óñ³õ ³íøèõ ôîðì âëàñíîñò³, òà ââåñ-
òè ¿õ â ä³þ ç 01.08.2009 (äîäàþòüñÿ).

3. Ïîãîäèòè òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç
öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³ âî-
äîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè, ÿê³ âèðîá-
ëÿþòüñÿ ÂÀÒ”ÀÊ”Êè¿ââîäîêàíàë”, äëÿ â³äïóñêó
áþäæåòíèì óñòàíîâàì òà ³íøèì ñïîæèâà÷àì, òà
ââåñòè ¿õ â ä³þ ç 01.08.2009 (äîäàþòüñÿ).

4. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç
öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³ âî-
äîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè âèêîíàâ-
öÿì öèõ ïîñëóã êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ äëÿ
çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç áþäæåòíèìè óñòàíîâà-
ìè òà ³íøèìè ñïîæèâà÷àìè ³ ïîãîäèòè íà öüîìó
ð³âí³ òàðèôè íà çàçíà÷åí³ ïîñëóãè âèêîíàâöÿì
óñ³õ ³íøèõ ôîðì âëàñíîñò³, òà ââåñòè ¿õ â ä³þ ç
01.08.2009 (äîäàþòüñÿ).

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî ãîñïîäàð-
ñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâ-
íîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³ííþ ç ïèòàíü ö³íîâî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîñò³éíî ïðîâîäèòè ìåòîäè÷-
íî-ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó ç âèðîáíèêàìè, âèêîíàâ-
öÿìè òà ñïîæèâà÷àìè êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ñòîñîâ-
íî ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè
ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³ âî-
äîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè.

6. Âçÿòè äî óâàãè, ùî:
òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâà-

íîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè, ÿê³ âèðîáëÿþòü-
ñÿ ÂÀÒ”ÀÊ”Êè¿ââîäîêàíàë”, çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè
ðîçðàõóíêàõ çà ñïîæèò³ ïîñëóãè ç óñ³ìà îðãàí³çà-
ö³ÿìè, óñòàíîâàìè òà ñóá’ºêòàìè ï³äïðèºìíèöü-
êî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ³íøèìè þðèäè÷íèìè îñîáàìè
â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ ç íèìè äîãîâîð³â;

òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâà-
íîãî âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè, ÿê³
íàäàþòüñÿ ÂÀÒ”ÀÊ”Êè¿ââîäîêàíàë”, çàñòîñîâóþ-
òüñÿ ïðè ðîçðàõóíêàõ çà ñïîæèò³ ïîñëóãè ç óñ³ìà

îðãàí³çàö³ÿìè, óñòàíîâàìè òà ñóá’ºêòàìè ï³äïðè-
ºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ³íøèìè þðèäè÷íèìè îñî-
áàìè â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ ç íèìè äîãîâîð³â.

7. Ðîçðàõóíêè çà õîëîäíó âîäó, ùî âèêîðèñòî-
âóºòüñÿ äëÿ âèðîáëåííÿ/ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíî¿
ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿
âîäè, òà â³äïîâ³äíèé îáñÿã ñòîê³â, ïðîâîäÿòüñÿ çà
òàðèôàìè, ùî âñòàíîâëåí³ íà êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè
òà âîäîâ³äâåäåííÿ äëÿ â³äïîâ³äíèõ ãðóï ñïîæèâà-
÷³â.

8. Ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õî-
ëîäíî¿ âîäè òà âîäîâ³äâåäåííÿ, âèêîðèñòàí³ ñïî-
æèâà÷àìè â ðàç³ ¿õ ï³äêëþ÷åííÿ äî âîäîïðîâ³äíèõ
àáî êàíàë³çàö³éíèõ ìåðåæ îñíîâíîãî ñïîæèâà÷à,
â³äíåñåíîãî äî á³ëüø âèñîêî¿ ãðóïè îïëàòè, ñïëà-
÷óþòüñÿ çà òàðèôàìè ãðóïè, äî ÿêî¿ íàëåæàòü,
ò³ëüêè â òîìó ðàç³, ÿêùî îñíîâíèé ñïîæèâà÷ íà-
äàâ ÂÀÒ”ÀÊ”Êè¿ââîäîêàíàë” â³äïîâ³äí³ äàí³.

9. ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëü-
íèé öåíòð” íàäàâàòè ï³äïðèºìñòâàì — âèðîáíè-
êàì êîìóíàëüíèõ ïîñëóã âè÷åðïíó ³íôîðìàö³þ
ùîäî ñòâîðåííÿ çàãàëüíîì³ñüêî¿ áàçè äàíèõ òà ñòà-
íó ðîçðàõóíê³â ñïîæèâà÷³â êîìóíàëüíèõ ïîñëóã.

10. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü, ç
ìîìåíòó ââåäåííÿ â ä³þ òàðèô³â, ðîçïîðÿäæåííÿ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

â³ä 29.04.2009 ¹ 519 “Ïðî ïîãîäæåííÿ òàðèô³â
íà òåïëîâó åíåðã³þ, âñòàíîâëåííÿ òà ïîãîäæåííÿ
òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíî-
ãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ áþäæåò-
íèõ óñòàíîâ òà ³íøèõ ñïîæèâà÷³â (³ç çì³íàìè òà
äîïîâíåííÿìè, âíåñåíèìè ðîçïîðÿäæåííÿì âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 27.05.2009
¹ 619);

â³ä 29.04.2009 ¹ 517 “Ïðî âñòàíîâëåííÿ ïîãî-
äæåííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðà-
ë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³ âîäîâ³äâå-
äåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ áþäæåòíèõ
óñòàíîâ òà ³íøèõ ñïîæèâà÷³â”.

11. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß. ïðèé-
íÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñî-
âî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

12. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáî-
â’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним
можна в ГУ з питань цінової політики

Про внесення змін до розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної
адміністрації) від 29.04.2009 № 517

Розпорядження № 759 від 30 червня 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�
герой Київ”, “Про житлово�комунальні послуги”, з метою упорядкування застосування тарифів на кому�
нальні послуги з постачання холодної води та водовідведення холодної та гарячої води та реалізації влас�
них (самоврядних) повноважень:

1. Âíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 29.04.2009 ¹ 517
“Ïðî âñòàíîâëåííÿ òà ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ
õîëîäíî¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ-
÷î¿ âîäè äëÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ òà ³íøèõ ñïîæè-
âà÷³â”, âèêëþ÷èâøè ïóíêò 1 Ïðèì³òêè äî Òàðè-
ô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñ-
òà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿
òà ãàðÿ÷î¿ âîäè âèêîíàâöÿì öèõ ïîñëóã êîìóíàëü-

íî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â
ç áþäæåòíèìè óñòàíîâàìè òà ³íøèìè ñïîæèâà÷à-
ìè.

Â çâ’ÿçêó ç öèì ïóíêòè 2 òà 3 ââàæàòè â³äïî-
â³äíî ïóíêòàìè 1 òà 2.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß. ïðèéíÿòè
ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

Голова Л. Черновець ий

Розпорядження № 760 від 30 червня 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — міс�
то�герой Київ”, “Про житлово�комунальні послуги”, “Про відповідальність суб’єктів підприємницької ді�
яльності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових те�
риторій”, постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529 “Про затвердження Порядку фор�
мування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового дого�
вору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”, наказу Державно�
го комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.09.2001 № 176 “Про затверджен�
ня Методичних рекомендацій щодо участі суб’єктів підприємницької діяльності в утриманні будинків і
прибудинкових територій”, наказу Державного комітету України по житлово�комунальному господарству
від 04.08.97 № 59 “Про затвердження Типових норм часу та норм обслуговування для робітників і вироб�
ничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду” з метою поетапного приведення тарифів до
економічно обґрунтованих витрат і реалізації власних (самоврядних) повноважень:

Про внесення змін та доповнень до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної
адміністрації) від 29.04.2009 № 518

Розпорядження № 761 від 30 червня 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�
герой Київ”, “Про житлово�комунальні послуги”, “Про відповідальність суб’єктів підприємницької діяль�
ності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових терито�
рій”, постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529 “Про затвердження Порядку формуван�
ня тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про
надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”, наказу Державного комітету
будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.09.2001 № 176 “Про затвердження Методич�
них рекомендацій щодо участі суб’єктів підприємницької діяльності в утриманні будинків і прибудинкових
територій”, наказу Державного комітету України по житлово�комунальному господарству від 04.08.97 № 59
“Про затвердження типових норм часу та норм обслуговування для робітників і виробничого персоналу,
зайнятих утриманням житлового фонду”, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від 29.04.2009 № 518 “Про встановлення та погодження тарифів на
послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій” та від 27.05.2009 № 620 “Про вне�
сення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) від 29.04.2009 № 518” з метою упорядкування нормативно�правових актів виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо запровадження тарифів на жит�
лово�комунальні послуги і реалізації власних (самоврядних) повноважень:

1. Ïîãîäèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áó-
äèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ÿê³
íàäàþòüñÿ æèòëîâî-áóä³âåëüíèìè êîîïåðàòèâàìè,
îá’ºäíàííÿìè ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áó-
äèíê³â, ³íøèìè áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè æèëèõ áó-
äèíê³â, óïîâíîâàæåíèìè íèìè îñîáàìè àáî óïðà-
âèòåëÿìè æèëèõ áóäèíê³â ïî êîæíîìó áóäèíêó
îêðåìî, òà ââåñòè â ä³þ 01.08.2009, ùî äîäàþòüñÿ.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß. ïðèéíÿòè

ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ
ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним
можна в ГУ з питань цінової політики

1. Â Òàðèôàõ íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é çàòâåðäæåíèõ òà ïî-
ãîäæåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) â³ä 29.04.2009 ¹ 518 “Ïðî âñòàíîâëåííÿ òà ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèí-
ê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é” ³ç çì³íàìè âíåñåíèìè ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 27.05.2009 ¹ 620 “Ïðî âíåñåííÿ çì³í
äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
â³ä 29.04.2009 ¹ 518” ó íàçâ³ âóëèö³ ñëîâà “âóë. Äìèòðè¿âñüêà” çàì³íèòè ñëîâàìè “âóë. Äìèòð³âñüêà”.

2. Âíåñòè òàê³ çì³íè äî Òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òå-
ðèòîð³é äëÿ æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíèõ îðãàí³çàö³é çàòâåðäæåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 29.04.2009 ¹ 518 “Ïðî âñòà-
íîâëåííÿ òà ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðè-
òîð³é” ³ç çì³íàìè âíåñåíèìè ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 27.05.2009 ¹ 620 “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 29.04.2009 ¹ 518”:

ðÿäîê

çàì³íèòè ðÿäêîì

3. Âíåñòè òàê³ çì³íè äî Òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðè-
òîð³é äëÿ æèòëîâî-áóä³âåëüíèõ êîîïåðàòèâ³â, îá’ºäíàíü ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â òà
³íøèõ áàëàíñîóòðèìóâà÷³â æèëèõ áóäèíê³â, óïîâíîâàæåíèõ íèìè îñ³á àáî óïðàâèòåë³â æèëèõ áóäèí-
ê³â, ïîãîäæåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 29.04.2009 ¹ 518 “Ïðî âñòàíîâëåííÿ òà ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óò-
ðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é” ³ç çì³íàìè âíåñåíèìè ðîçïîðÿäæåííÿì âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 27.05.2009
¹ 620 “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 29.04.2009 ¹ 518”:

ðÿäêè

çàì³íèòè ðÿäêàìè

âèëó÷èòè ðÿäêè

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß. ïðèé-
íÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

4704 374 7 КП "К ренівсь е" в л.Петропавлівсь а 48/1А 1,81 1,81

4704 374 7 КП "К ренівсь е" в л.Петропавлівсь а 48/1 1,81 1,81

Про погодження тарифів на
послуги з утримання будинків і

споруд та прибудинкових територій

281 41 3 ЖБК "Кристал-20" просп.Мая овсь о о Володимира 40 5,07 2,63

799 60 9 ЖБК "Наладчи " в л.Єревансь а 14Г 1,93 1,93

763 24 9 ВАТ "Трест
"Київмісь б д-2"

в л.Борща івсь а 171/18 3,28 3,28

281 41 3 ЖБК "Кристал-20" просп.Мая овсь о о Володимира 40 2,92 2,04

799 60 9 ЖБК "Наладчи " в л.Єревансь а 14Г 1,88 1,88

763 24 9 ВАТ "Трест
"Київмісь б д-2"

в л.Борща івсь а 171/18 5,62 5,62

272 32 3 ЖБК "Жемч " в л.Вол ова Космонавта 12 3,16 2,59

286 46 3 ЖБК "Мая - 2" в л.Вол ова Космонавта 20 2,83 2,30
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Äèâàöòâà ³ 3D àí³ìàö³ÿ
Â³äñüîãîäí³ â ïðîêàò³ ìóëüòô³ëüì “Ëüîäîâèêîâèé ïåð³îä-3: Åðà äèíîçàâð³â”

Íàä³ÿ ÇÀÂÀÐÎÂÀ
ÒÎÏ 10, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

З 1 липня в столичних і-
нотеатрах демонстр вати-
м ть третю частин
м льтфільм "Льодови о-
вий період", в назві я о о
з’явився підза олово
"Ера динозаврів". До ля-
дачів повертаються люб-
лені ерої: Менні, Еллі,
Діє о, Сіда та їхніх др зів
б де маса нових при од.

Ñüîãîäí³ àí³ìàö³ÿ éäå âïåðåä
ñåìèìèëüíèìè êðîêàìè, øâèä-
øå ³íøèõ âèä³â ìèñòåöòâà âáèðà-
þ÷è â ñåáå íîâ³ ìîæëèâîñò³ òåõ-
í³êè òà êîìï’þòåðíî¿ ãðàô³êè.
Çäàºòüñÿ, ïðîãðåñ íå çóïèíèòè.
Òåïåð, ùîá ïîâíîþ ì³ðîþ îö³-
íèòè îáñÿã êàðòèíêè, çíàäîáèòü-
ñÿ íàä³òè ñïåö³àëüí³ îêóëÿðè.

Åôåêò 3D ïîä³áíèé íåâëîâè-
ìîìó ³ òàêîìó áàæàíîìó ãîð³õó
óëþáëåíî¿ óñ³ìà ñàáëåçóáî¿ á³ë-
êè. À ðàïòîì, êîëè ìè éîãî çëî-
âèìî, ïî÷íåòüñÿ êàòàñòðîôà, ÿê
öå áóëî â ïîïåðåäí³õ ÷àñòèíàõ
“Ëüîäîâèêîâîãî ïåð³îäó”? ² àí³-

ìàö³¿ á³ëüøå íå áóäå êóäè ðîç-
âèâàòèñÿ? Òàê, äî ãëÿäà÷³â ïî-
âåðòàþòüñÿ óëþáëåí³ ãåðî¿: ó
Ìåíí³, Åëë³, Ä³ºãî, Ñ³äà ³ êîì-
ïàí³¿ áóäå ìàñà ïðèãîä. À ó á³ë-
êè Ñêðåòà ç’ÿâèòüñÿ íàâ³òü íå
ìåíø ñàáëåçóáà ïîäðóæêà

Ñêðåòò³, ³ òåïåð âîíè óäâîõ áó-
äóòü ãàíÿòèñÿ çà ãîð³õîì, ïîêè
³íø³ çâ³ð³ ðàçîì ç îäíîîêîþ ëàñ-
êîþ Áàêîì â³çüìóòüñÿ íàëàãî-
äæóâàòè íåïðîñòèé êîíòàêò ç äè-
íîçàâðàìè òà ¿õí³ì çàãàäêîâèì ³
íåïðèâ³òíèì ñâ³òîì.

Æàðòè, ÷àð³âí³ ïåðñîíàæ³,
ïðîñòà ³ñòîð³ÿ äëÿ âñ³º¿ ðîäèíè,
òðàäèö³éíå ñïàñ³ííÿ Ñ³äà — âñå
öå îá³öÿº áóòè âåñåëèì ³ â³äáó-
âàòèñÿ íà îäíîìó ïîäèõó, òîìó
ùî æîäåí ãëÿäà÷ ïðîñòî íå
âñòèãíå çàñóìóâàòè íà ïåðåãëÿä³.

Àëå ùî äàë³? ×è íàäîâãî ùå ïîâ-
íîìåòðàæí³é àí³ìàö³¿ âèñòà÷èòü
òîãî çàïàñó ì³öíîñò³, ÿêèé äàþòü
¿é õàðèçìàòè÷í³ñòü ïåðñîíàæ³â,
ð³çíîìàí³òí³ æàðòè, íàðî÷èòà
ëåãê³ñòü çì³øóâàííÿ æàíð³â, îáî-
â’ÿçêîâèé îðåîë ïàðîä³éíèõ ³ ÷à-
ð³âí³ñòü ïðîïèñíèõ ³ñòèí, îäÿã-
íåíà â ôîðìó ìóëüòèïë³êàö³¿?
Âñå öå ò³ºþ ÷è ³íøîþ ì³ðîþ áó-
äå ³ â íîâîìó “Ëüîäîâèêîâîìó
ïåð³îä³”.

Í³õòî íå ñóìí³âàºòüñÿ â ìàé-
ñòåðíîñò³ òà ðåæèñåðñüê³é âèíà-
õ³äëèâîñò³ òâîðö³â àí³ìàö³éíîãî
öèêëó Êàðëîñà Ñàëäàíà ³ Ìàéêà
Òðóìåéºðà. Àëå, ùîá ðîçâèâàòè-
ñÿ äàë³, êîëè âçÿòà ÷åðãîâà âåð-
øèíà òåõí³÷íî¿ äîñêîíàëîñò³, ïî-
òð³áíî â³äøóêîâóâàòè íîâ³ õîäè ³
õóäîæí³ ð³øåííÿ. ² òîä³ ïåðñîíà-
æ³, ìîæå áóòè, òðîõè âòðàòèâøè
â êîìï’þòåðíîìó îáñÿç³, çà÷³ïà-
òèìóòü ãëÿäà÷à çà æèâå, ïîêàçó-
âàòèìóòü òå, ùî ìîæíà ïîáà÷è-
òè ³ â³ä÷óòè, íå íàäÿãàþ÷è îêó-
ëÿð³â. Îäíàê öüîãî ðàçó ãëÿäà÷å-
â³ ãàðàíòîâàíî ëèøå ðîçâàãó. Ìà-
ìîíò Ìåíí³, éîãî ñ³ì’ÿ òà ³íø³
òâàðèíè ãîòîâ³ ïîëîñêîòàòè äî-
³ñòîðè÷íèì õîëîäêîì íåðâè ³
ôàíòàç³þ ãëÿäà÷³â, ðîçïàëåíèõ
ëèïíåâèõ ñîíöåì. Íàâ³òü òðèâè-
ì³ðíå æèòòÿ êîðîòêå, àëå ñàáëå-
çóáà á³ëêà — â³÷íà
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Ïåòðî ÙÅÐÁÈÍÀ: “Êè¿â — ñòîëèöÿ
ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè”
В інтерв’ю "Хрещати "
автор і вед чий про рами
"Молода Літерат ра" на
Радіо "Київ 98FM" Петро
Щербина розповів про те,
чи знають ияни про с -
часн раїнсь літерат -
р , чи відомі меш анцям
столиці імена молодих
поетів і письменни ів та
хто з раїнсь их авторів
пише про Київ і для иян.

— ×îìó âèð³øèëè ñòâîðèòè ðà-
ä³îïðîãðàìó “Ìîëîäà Ë³òåðàòó-
ðà”?

— Ïðîãðàìà ñòàëà ëîã³÷íèì
ïðîäîâæåííÿì ö³ëî¿ íèçêè êðî-
ê³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîïóëÿðè-
çàö³þ ñó÷àñíîãî êðàñíîãî ñëî-
âà. Íàïðèê³íö³ ëþòîãî 2003 ðî-
êó â ²íòåðíåò³, çàâäÿêè ìî¿é ³äå¿
òà çóñèëëÿì ìî¿õ îäíîäóìö³â,
ç’ÿâèâñÿ ñàéò www.literatura.org.
ua, ÿêèé ñòàâ îäíèì ³ç ïåðøèõ
ë³òåðàòóðíèõ ïîðòàë³â â óêðà¿í-
ñüêîìó ³íòåðíåò³. Ïîò³ì öå
òðàíñôîðìóâàëîñÿ â àêòèâ³çàö³þ
ë³òåðàòóðíîãî æèòòÿ ñòîëèö³ çà-
âäÿêè ïðîâåäåííþ ë³òåðàòóðíî¿
ñòóä³¿ “Ìîëîäà Ë³òåðàòóðà” â ²í-
ñòèòóò³ ô³ëîëîã³¿ óí³âåðñèòåòó
³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Áóëî á
íåëîã³÷íèì, ÿêáè ÿ é êîìàíäà
àêòèâíèõ ë³òåðàòîð³â ³ æóðíàë³ñ-
ò³â íå ïðîäîâæèëè öþ ³í³ö³àòè-
âó â ðàä³îôîðìàò³.

Ãîñòÿìè ðàä³îïðîãðàìè âæå
ñòàëè Âîëîäèìèð Öèáóëüêî, Àí-
íà Áàãðÿíà, Íàòàëêà Øåâ÷åíêî,
Íàòàëêà Êëèìåíêî ³ Êàðèíà Òó-
ìàºâà. Ö³º¿ ñóáîòè ðàä³îñëóõà÷³
çìîæóòü ïî÷óòè ö³êàâó ðîçìîâó
ç³ çíàíèì óêðà¿íñüêèì ïèñüìåí-
íèêîì Àíäð³ºì Êîêîòþõîþ, à ó

íåä³ëþ ïîñëóõàòè ïîåç³þ ìîëî-
äî¿ àâòîðåñè Îëåíè Ñòåïàíåí-
êî. Íàñòóïíèìè ãîñòÿìè ðàä³î-
ïðîãðàìè ñòàíóòü Áîãäàí-Îëåã
Ãîðîá÷óê, Ïàâëî Âîëüâà÷, ²âàí
Àíäðóñÿê, Àðòåì ×åõ, Ïàâëî
Êîðîá÷óê, Àíæåë³êà Ðóäíèöüêà,
Ìàðèíà Ñèòíèê òà Àíäð³é Êóð-
êîâ.

— Ïðîãðàìà º âàøîþ îñîáèñ-
òîþ ³í³ö³àòèâîþ?

— Öÿ ðàä³îïðîãðàìà º ë³òåðà-
òóðíèì ïðîåêòîì Êè¿âñüêîãî
Ìåä³à Õîëäèíãó, Ðàä³î “Êè¿â
98FM” ³ Ìîëîä³æíîãî ë³òåðàòóð-

íîãî ïîðòàëó “Ìîëîäà Ë³òåðàòó-
ðà” (ÌË). Öå ïðîãðàìà äëÿ êè-
¿âñüêîãî ñëóõà÷à ïðî ñó÷àñíèõ
óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â (â³ä
“äåâ’ÿíîñòèê³â” äî “äâîòèñÿ÷-
íèê³â”), êîòðèõ áóäå ïðåäñòàâëå-
íî ó íàéð³çíîìàí³òí³øèõ ³ íàé-
ö³êàâ³øèõ ðàêóðñàõ. Ïðîãðàìà,
ÿêà ì³ñòèòèìå á³îãðàô³÷íó äî-
â³äêó, ö³êàâ³ ôàêòè ç æèòòÿ
ïèñüìåííèêà, îðèã³íàëüíå ³í-
òåðâ’þ ç íèì, à òàêîæ óðèâîê ³ç
òâîðó ÷è òâ³ð ó âèêîíàíí³ àâòî-
ðà, äàñòü çìîãó ìàêñèìàëüíî
øèðîêî ïðåäñòàâèòè àóäèòîð³¿
òîãî ÷è ³íøîãî ïèñüìåííèêà,

ùî, ó ñâîþ ÷åðãó, ñëóãóâàòèìå
ÿê äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç àâòîðîì,
òàê ³ äëÿ ïîïóëÿðèçàö³¿ ñó÷àñíî¿
óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè â ö³ëîìó.

Ïðèºìíî, ùî öå íå ïåðøèé
ë³òåðàòóðíèé ïðîåêò Êè¿âñüêî-
ãî Ìåä³à Õîëäèíãó, îñê³ëüêè
õîëäèíãîì âæå âèäàíî â ðàìêàõ
“Á³áë³îòåêè æóðíàëó ÒÎÏ10”
êíèæêó “99 âåëèêèõ êèÿí”, ÿê³é
íåìàº æîäíèõ àíàëîã³â ³ ÿêà
îõîïèëà ïî-ñïðàâæíüîìó çíà÷ó-
ùèé ïëàñò ìåøêàíö³â ñòîëèö³,
ÿê³ çì³íèëè íå ëèøå óêðà¿íñüêó,
à é ñâ³òîâó ³ñòîð³þ.

— ×è âïåâíåí³, ùî ïðîãðàìà çà-
ö³êàâèòü êèÿí?

— Îäíîçíà÷íî. Ñüîãîäí³ Ðà-
ä³î “Êè¿â 98FM” âïåâíåíî çðîñ-
òàº ó ðåéòèíãàõ ðàä³îñòàíö³é ³
ìàº íàäçâè÷àéíî âåëèêèé ïî-
òåíö³àë äëÿ çàõîïëåííÿ íîâèõ
àóäèòîð³é. Ïðè÷èíà öüîìó îä-
íà — êèÿíè ïîòðåáóþòü óêðà¿í-
ñüêîãî é ³íòåëåêòóàëüíîãî ðàä³î-
ìîâëåííÿ. “Åòàï-òþðìà-Êîëè-
ìà” ïåðåñòàâ âèêëèêàòè çàö³êàâ-
ëåííÿ íàâ³òü ó âîä³¿â ìàðøðó-
òîê.

Êèÿíè ÷èòàþòü ñó÷àñíó óêðà-
¿íñüêó ë³òåðàòóðó. Ïðî öå ñâ³ä-
÷èòü ñòàòèñòèêà ïðîäàæ³â ó ñòî-
ëè÷íèõ êíèãàðíÿõ. ¯ì íå ëèøå
ïîòð³áíî îð³ºíòóâàòèñÿ íà âæå
â³äîìèõ àâòîð³â, ÷è¿ êíèæêè âî-
íè êóïóâàòèìóòü, à é ö³êàâî ïî-
÷óòè íîâ³ ³ìåíà â ñó÷àñí³é óêðà-
¿íñüê³é ë³òåðàòóð³.

— ßê “Ìîëîäà Ë³òåðàòóðà”
ðîçâèâàºòüñÿ â ²íòåðíåò³?

— Íà ñòâîðåíîìó 2003 ðîêó
ïîðòàë³ ðîçì³ùåíî ïîíàä 20 òè-
ñÿ÷ òâîð³â á³ëüø í³æ 1500 àâòî-
ð³â. Ùîäíÿ ïîðòàë â³äâ³äóº â ñå-
ðåäíüîìó ìàéæå 500 â³äâ³äóâà-
÷³â ³ç Óêðà¿íè, Ðîñ³¿, ÑØÀ, Êà-

íàäè, Ïîëüù³, Êàçàõñòàíó, Òó-
ðå÷÷èíè, Ãðåö³¿. Ç ÷àñó ñòâîðåí-
íÿ ïîðòàë â³äâ³äàëî ïîíàä
100000 êîðèñòóâà÷³â. Ó ïîøóêî-
âèõ ñåðâåðàõ ÌË º íàéöèòîâà-
í³øèì ïðîô³ëüíèì âåá-âèäàí-
íÿì.

Ñï³ëüíî ç Êè¿âñüêèì Ìåä³à
Õîëäèíãîì ïîðòàë ïëàíóº ðîç-
âèâàòè íàïðÿìîê â³äåîïîåç³¿,
ÿêó ìîæíà áóäå ïåðåãëÿäàòè ó
âåá-ìåðåæ³.

Íà ñüîãîäí³ “Ìîëîäó Ë³òåðà-
òóðó” ïðåäñòàâëåíî ó âñ³õ ñîö³-
àëüíèõ âåá-ìåðåæàõ, ùî äàëî
çìîãó çíà÷íî ðîçøèðèòè íàâêî-
ëîë³òåðàòóðíèé ä³àëîã ³ ìàêñè-
ìàëüíî îá’ºäíàòè çóñèëëÿ äëÿ
ñòâîðåííÿ íîâîãî, âïåâíåíîãî ó
ñîá³, ë³òåðàòóðíîãî ïîêîë³ííÿ.

— Ïðî ùî ïèøóòü ìîëîä³ àâ-
òîðè?

— Ïðî ñåáå. Ïåðø çà âñå, ïðî
ñåáå. Êîëè õî÷óòü ïîê³÷èòèñÿ,
ïèøóòü ïðî “Ëåí³íà òà ïàðò³þ”.
Âîíè âïåâíåí³ ó ñîá³, áàãàòî ÷è-
òàþòü çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè òà
ïåðåêëàäàþòü ¿¿. Äëÿ “äâîòèñÿ÷-
íèê³â” º â³äêðèòîþ òåìà ñåêñó,
àëå âîíè íà í³é íå çàöèêëåí³.
Ìîëîä³ ïîåòè òà ïèñüìåííèêè
ïîâí³ñòþ ïîçáàâëåí³ êîìïëåêñó
íåäîçâîëåíîñò³, ÿêèé º ó á³ëü-
øîñò³ “äåâ’ÿíîñòèê³â”.

Òàêîæ âîíè ïèøóòü ïðî óêðà-
¿íñüêó ñòîëèöþ, îñê³ëüêè Êè-
¿â — ñòîëèöÿ ñó÷àñíî¿ óêðà¿í-
ñüêî¿ ë³òåðàòóðè. Òàê áóëî, º ³
áóäå. “Äåâ’ÿíîñòèêè” çíóùàþ-
òüñÿ ó ñâî¿õ òâîðàõ ³ç ïîë³òèê³â,
îñê³ëüêè º âçàºìíà íåçàö³êàâëå-
í³ñòü: äåðæàâ³ íå ïîòð³áí³ ïî-
åòè, à ïîåòàì ïîòð³áíà ñàìîðå-
àë³çàö³ÿ

Розмовляв Іван РИБАЛКО,
“Хрещати ”
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Головне правління Національно о бан
У раїни по м. Києв і Київсь ій області

Головним правлінням Національно о бан У раїни по м. Києв і
Київсь ій області спільно з Універсальною товарною біржею
“Контра товий дім УМВБ” 03.07.2009 р. б де проведено а ціон з
продаж пам’ятних монет У раїни та с венірної прод ції “На честь
візит в У раїн Вселенсь о о Патріарха Варфоломія І” номіналом 50 рн,
“Хрещення Київсь ої Р сі” номіналом 100 рн, “Міжнародний рі
астрономії” номіналом 100 рн, “На честь візит в У раїн Вселенсь о о
Патріарха Варфоломія І” с венірна срібна пам’ятна пла ет а.

Інформацію щодо мов часті в а ціоні можна отримати:
за адресою: м. Київ, в л. Межи ірсь а, 1;
за телефонами: 461-54-24, 461-54-26, 461-54-34,
на сайті: http://www.uice.com.ua.

Ре іональне відділення Фонд державно о
майна У раїни по м. Києв повідомляє
про підс м и приватизації об’є та малої

приватизації ( р па А):
ом нальної власності:

- нежила б дівля — ромадсь а вбиральня за альною
площею 80,3 в. м (за адресою: м. Київ, в л. Виш-
ородсь а, 49-а, літера А), приватизована фізичною
особою за 304 179,60 рн, в том числі ПДВ —
50 696,60 рн.

Товариство з обмеженою відповідальністю
“БМК ПЛАНЕТА-МІСТ”

( од ЄДРПОУ 32846139)
повідомляє про виділення з йо о с лад Товариства з обмеженою

відповідальністю “БП “Планета-Міст” без припинення юридичної особи.

Від рите а ціонерне товариство
“У ртранснафта”

повідомляє про с ли ання, на вимо а ціонера, що володіє
100% а цій Товариства, на 18 серпня 2009 ро позачер ових
за альних зборів а ціонерів Від рито о а ціонерно о товариства
“У ртранснафта” (далі —Товариство) з в люченням до поряд
денно о наст пних питань:
1. Обрання олови та се ретаря за альних зборів а ціонерів Товариства.
2. Звіт правління про рез льтати фінансово- осподарсь ої діяльності Товариства за

6 місяців 2009 ро .
3. Звіт правління про ви онання рішень за альних зборів а ціонерів Товариства, вимо

Стат т та вн трішніх положень Товариства.
4. Внесення змін та доповнень до Стат т Товариства.
5. Внесення змін та доповнень до вн трішніх положень Товариства.
6. Про затвердження рішень Спостережної ради Товариства.
7. Від ли ання та обрання олови та членів Правління Товариства.

Збори розпочн ться об 11.00 за адресою: м. Київ, в л. Б. Хмельниць о о, б дино 6,
імната 424. Реєстрація а ціонерів та їх представни ів проводитиметься з 10.00 до 10.45
в день проведення зборів за в азаною вище адресою.

Інстит т ботані и ім. М. Г. Холодно о НАН У раїни
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ПРАВО ОРЕНДИ НЕРУХОМОГО МАЙНА

(01601, м. Київ, Терещен івсь а, 2)

УМОВИ КОНКУРСУ
1. Кінцевий термін прийняття пропозиції 23.07.2009 до 15.00.
2. До менти надсилати запечатаном печат ою часни а он рс онверті, з надписом “На он рс оренди” за адресою:

01601, м. Київ, Терещен івсь а, 2.
Телефон 234-85-11 зр чний спосіб. Ознайомитись з об’є тами можна за місцем їх розташ вання. Кон рс відб деться

23.07.09 о 16.00 за в азаною адресою.

Повна хара теристи а приміщення Адреса приміщення
Площа

приміщення

Ви ористання
приміщень
орендарем

Став а
плати за
1 в. м

Приміщення 2 поверх флі еля в л. В. Житомирсь а, 28 50,0 Офіс 83,61

Приміщення 2 поверх флі еля в л. В. Житомирсь а, 28 36,2 Офіс 83,61

Приміщення майстерні в л. А. Лебедєва, 1 60,0 Під виробництво 24,90

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

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)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2009 РІК

2209461308

У КАТАЛОЗІ ПЕРЕДПЛАТНИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ НА 2009 РІК СТОР. 23
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  234-21-84, 531-91-05, ôàêñ: 235-61-48  
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   
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Â³ðòóàëüíèé ñâ³ò
ìàòåð³àë³çóâàâñÿ
Ó ãàëåðå¿ “Ëàâðà” ç³ãðàëè ïðåì’ºðó âèñòàâè 
ïðî ²íòåðíåò

Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У с бот в столичній але-
реї мистецтв "Лавра"
представили прем’єр ви-
стави "I SEEK U:) VIRTUAL
LIFE", ероями я ої стали
орист вачі всесвітньої
мережі. Конта тери, я і
фі р вали виставі під
своїми ні неймами, Інтер-
нет ви ористов вали,
перш за все, з метою по-
ш ів своєї половин и,
адже вірт альном житті
можна явити себе зовсім
не та им, я им ти є на-
справді.

Âèñòàâà “² SEEK U:) VIRTUAL
LIFE”, ÿêó ìîæíà ïåðåêëàñòè ÿê
“ß øóêàþ òåáå ó â³ðòóàëüíîìó
æèòò³”, — öå ïåðøèé ïðîåêò ó Êè-
ºâ³ òåàòðàëüíî¿ ãðóïè “14”. Ä³ÿ ö³º¿

â³ðòóàëüíî¿ äðàìè ðîçãîðòàºòüñÿ
íà ³íòåðíåò-ôîðóìàõ, ñàéò³ çíà-
éîìñòâ, àñö³ ³ òðîõè â ðåàëüíîìó
æèòò³, ùî, çà çàäóìîì ðåæèñåðà
Þð³ÿ Ðè÷êîâà, ö³ëêîì â³äïîâ³äàº
ñèòóàö³¿, àäæå ñàìå ó öèõ âèì³ðàõ
ïðîò³êàº æèòòÿ ñó÷àñíî¿ ëþäèíè.

Ñþæåò âèñòàâè ïîáóäîâàíèé íà
ðåàëüíèõ ³ñòîð³ÿõ ³ öèòàòàõ ³ç ôî-
ðóì³â. Ïðî âñ³ íþàíñè â³ðòóàëü-
íîãî ñï³ëêóâàííÿ àêòîðàì äîïî-
ìàãàþòü ðîçïîâ³ñòè åëåìåíòè â³-
äåî-, ôîòî-, ñâ³òëîâ³ åôåêòè. Çà
äîïîìîãîþ öèõ çàñîá³â ðîçïîâ³-
äàþòü ïðî â³ðòóàëüí³ ìð³¿ é êî-
õàííÿ, ÿêå ÷àñîì ïåðåò³êàº ó â³ä-
âåðòå çáî÷åííÿ, àäæå ³íêîãí³òî
ìîæíà äîçâîëèòè ñîá³ âñå. Ðåæè-
ñåð âèñòàâè, êåð³âíèê òåàòðàëü-
íî¿ ãðóïè “14” Þð³é Ðè÷êîâ íà-
ãîëîøóº, ùî äëÿ ñó÷àñíî¿ ëþäè-
íè â³ðòóàëüíå æèòòÿ ñòàº ðåàëü-
í³ñòþ, ç óñ³ºþ òðàã³÷í³ñòþ íàñë³ä-
ê³â, ÿê³ ç öüîãî âèò³êàþòü. Ó ñïåê-
òàêë³ âçÿëè ó÷àñòü ñòóäåíòè ³ âè-
ïóñêíèêè ð³çíèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â: åñòðàäíî-öèðêîâîãî ó÷è-
ëèùà, Òåàòðàëüíîãî óí³âåðñèòåòó

³ìåí³ Êàðïåíêà-Êàðîãî, Êèºâî-
Ìîãèëÿíñüêî¿ àêàäåì³¿, ÊÏ², Àð-
õ³òåêòóðíî-õóäîæíüîãî ³íñòèòóòó
òà ³íøèõ, áî íå âñ³ ç ó÷àñíèê³â º
ïðîôåñ³éíèìè àêòîðàìè. Ãåðî¿
Í³íè Õîäîð³âñüêî¿, Â³êòîðà Ñóñ-
ëîâà, Êîñòÿíòèíà Ëþëü÷åíêà òà
³íøèõ ò³êàþòü â³ä ðåàëüíîñò³, äå
¿ì âàæêî ñàìîðåàë³çóâàòèñÿ, ³
ðîáëÿòü ñåáå ñïðàâæí³ìè ãåðîÿìè
ó â³ðòóàëüíîìó æèòò³.

“Òåàòðàëüíà ãðóïà “14” — öå
øâèäøå åêñïåðèìåíòàëüíèé
òâîð÷èé êîëåêòèâ, àí³æ òåàòð ó
òðàäèö³éíîìó ðîçóì³íí³”,— ðîç-
ïîâ³â êåð³âíèê êîëåêòèâó Þð³é
Ðè÷êîâ. Ïåðåä Êèºâîì âèñòàâó
âæå âñòèãëè ïîêàçàòè íà X Ì³æ-
íàðîäíîìó ôåñòèâàë³ òåàòðó ³ â³-
çóàëüíèõ ìèñòåöòâ “Zdarzenia” â
Ïîëüù³. Íàïðèê³íö³ ë³òà ïëàíó-
þòü ïðåì’ºðó íàñòóïíîãî ïðîåê-
òó — ìîíîñïåêòàêëþ “²íêóáà-
òîð”, âèêîíàíîãî â òåõí³ö³ òàíöþ
áóòî, äå çàä³þòü ìîëîäîãî ìîñ-
êîâñüêîãî àêòîðà òåàòðó ³ ê³íî
(éîãî ³ì’ÿ íå ðîçãîëîøóþòü äî
ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó)

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 +25...+28°Ñ, âíî÷³ +18...+21°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðè-
ìó äî +29°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +21..+29°Ñ; íà ñõî-
ä³ êðà¿íè +23...+27°Ñ, âíî÷³ +15...+16°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñ-
öÿìè +24...+29°Ñ, âíî÷³ +13...+15°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ñõ³äíèé, 3—5 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +27...+29°Ñ, âíî÷³ +18...+20°Ñ

Для ероїв вистави “I SEEK U :) VIRTUAL LIFE” вірт альне життя стає реальним

Ãîðîñêîï êèÿíèíà 
íà 1 ëèïíÿ
День підвищеної се с альної енер ети и. Кожен відч є
себе в дея ій мірі ма ом, випроб вавши вплив чар на
оточення, одна найліпше трансформ вати цей олосаль-
ний природний потенціал творче р сло. Я що ваша д -
ша “зам лена” образами, що завдають нестерпних тор-
т р, саме час переплавити цей непотріб, провести е оло-
ічн чист , тиліз вавши на опичений ч ттєвий не атив,
я ий може призвести до самор йнації і відродитися на
новом рівні. Це день перемо и над страхами, омпле -
сами, ілюзіями, що аменем висять підсвідомості.
9.00—10.20; 18.25—19.45. Періоди бла одаті Небес.

ÎÂÍÈ, çâèòè çàòèøíå ñ³ìåéíå ãí³çäî, ïîë³ïøèòè äîáðîáóò âàì äîïî-
ìîæóòü êîõàí³. Íå êîìàíäóéòå, à â³ääàéòå ³í³ö³àòèâíå êåðìî ¿ì ó ðóêè, à
ñàì³ áóäüòå íà ïîõâàò³, òîä³ âñå ñêëàäåòüñÿ ÿêíàéêðàùå: áóäå õë³á ³ äî õë³-
áà.

ÒÅËÜÖ², íå âèïóñêàéòå ç ïëÿøêè àãðåñèâíîãî äæèíà! Òîä³ ïîùàñòèòü
îïèíèòèñÿ â òîâàðèñòâ³, äå ïàíóâàòèìå ãàðìîí³ÿ ïî÷óòò³â, ïåðåêîíàíü, âçà-
ºìíèõ ³íòåðåñ³â, äå í³õòî í³êîãî íå äðàòóº. Òîæ âè íà øëÿõó äî óñï³øíî¿
äóõîâíî¿ åâîëþö³¿.

ÁËÈÇÍßÒ î÷³êóº áàãàòèé óðîæàé íà ñëóæáîâ³é íèâ³. Íå â³äìîâëÿéòå
í³êîìó â äîïîìîç³. Ñóìë³ííî âèêîíóéòå òå, ïðî ùî âàñ ïîïðîñÿòü. Óì³í-
íÿ, äóøåâíèõ òà ô³çè÷íèõ ñèë, ìàòåð³àëüíèõ íàáóòê³â ó âàñ ïðåäîñòàòíüî,
â³ääàñòå — ùå á³ëüøå çäîáóäåòå.

ÐÀÊÈ, íà ðîìàíòè÷í³é ñöåí³ îãîëîøóþòü âàø âèõ³ä. Ìåðù³é “ïî÷èñ-
ò³òü ï³ð’ÿ÷êî”, ãàðíî ïðè÷åïóð³òüñÿ, çàïàë³òü ã³ïíîòè÷íîþ ïðèñòðàñòþ ïî-
ãëÿä — ³ âïåðåä! Ìàéòå íà óâàç³: ïåðåâò³ëþâàòèñÿ äîâåäåòüñÿ íà õîäó, áåç
ï³äòðèìêè ñóôëåðà.

ËÅÂÈ, ð³äíèé ä³ì — ðàéñüêå ì³ñöå äëÿ ðîçâàã òà óò³õ. Òîæ êîëè äîðî-
æèòå îñîáèñòèì ùàñòÿì, íå ïóñêàéòåñÿ ó ìàíäðè. Âòðà÷åíîãî äîðîãîö³í-
íîãî ÷àñó íå ïîâåðíóòè!

Ä²ÂÈ, ïðèñâÿò³òü äåíü çì³öíåííþ äðóæí³õ ñòîñóíê³â. Ó áðàòåðñüê³é
êîìïàí³¿ ïî÷óâàòèìåòåñÿ âåëè÷íîþ êîðîëåâîþ ç ã³ïíîòè÷íèì ñê³ïåòðîì,
÷óäîâî ìàí³ïóëþþ÷è êîëåêòèâíîþ ïñèõîëîã³ºþ.

ÒÅÐÅÇÈ, êàð’ºðíèé çëåò òðèâàº. Ó ãîíèòâ³ çà ïðåñòèæåì íå çàáóäüòå
ïðî ãðîø³. Áåç ñêðîìíîñò³ íàòÿêí³òü øåôó, ùî âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì
(öå ïðî âàñ) ùåäðî îïëà÷óþòü... Ìîæåòå ñïîä³âàòèñÿ íà ïîçèòèâíó ðåàê-
ö³þ.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, áóäüòå ó âñåîçáðîºíí³, çàä³éòå áàãàòèé àðñåíàë ñâî¿õ òà-
ëàíò³â ³ ìîæëèâîñòåé, íå ñòðèìóþ÷è ïðèñòðàñíîãî òåìïåðàìåíòó, êîòðèé
äîäàñòü âàì îñîáëèâîãî øàðìó, òîä³ ñòàíåòå ïîïóëÿðíèìè.

ÑÒÐ²ËÜÖ², â³äïóñò³òü íà âîëþ çàïîâ³òí³ áàæàííÿ, êîòð³ âè òàê äîâãî
ëåë³ÿëè. Òîä³ âîíè, ÿê ó êàçö³, ïîâåðíóòüñÿ â ìàòåð³àë³çîâàíîìó ñòàí³. Ä³é-
ñí³ñòü íèí³ ïîâåðíóëàñÿ äî âàñ êâ³òó÷èì áîêîì ³ äàº çìîãó òðîõè ïîõèò-
ðóâàòè, ïðîéòè äî íàì³÷åíî¿ ìåòè ïîòàéíèìè ëàá³ðèíòàìè, à îñü ãëàñ-
í³ñòü — íèí³ âàø âîðîã.

ÊÎÇÎÐÎÃÈ, áåç âàñ, ÿê áåç ðóê, âè ïîòð³áí³ âñ³ì. Ïðîòå íå çàáóäüòå
çà ÷óæèìè êëîïîòàìè ïðî âëàñí³ ³íòåðåñè. Çàêëàäàºòüñÿ ïàðòíåðñüêå ï³ä-
´ðóíòÿ íà ìàéáóòí³é ð³ê. Ïîäðóæ³òüñÿ ç êîìïàíüéîíàìè, òîä³ óáåðåæåòå-
ñÿ â³ä êîë³ç³é ³ óòðèìàºòåñÿ íà êîíêóðåíòíîìó ïëàâó. Ó ïîäðóæí³õ ïàð ñâÿ-
òî ëþáîâíî¿ ³äèë³¿, êîõàéòåñÿ ³ íàñîëîäæóéòåñÿ âçàºìíèì ùàñòÿì!

ÂÎÄÎË²¯, òðóäîâèé êîëåêòèâ äëÿ âàñ — öå ð³äíà ñ³ì’ÿ, ïðîáëåìè ÿêî¿
ìàºòå ñïðèéìàòè âñ³ºþ äóøåþ, òîä³ é áîñ äî âàñ ñòàâèòèìåòüñÿ ç ïîøà-
íîþ, â³ääàþ÷è ïåðåâàãó ï³ä ÷àñ ðîçïîä³ëó çàâäàíü òà ãðîøîâèõ âèíàãîðîä.
Çì³íà ðîáîòè, âèäó ä³ÿëüíîñò³ ïîçèòèâíî ïîçíà÷àòüñÿ íà ìàéáóòíüîìó.

ÐÈÁÈ ïðîäåìîíñòðóþòü âèùèé ï³ëîòàæ ðîìàíòè÷íîãî ìèñòåöòâà, äî-
â³âøè ñóïåðíèêàì, ùî çìàãàòèñÿ ç âàìè íåìàº ñåíñó. Çàêîõóéòåñÿ. Ëè-
öàð ñåðöÿ, ïðî êîòðîãî òàê äàâíî ìð³ÿëè,— ïîðó÷, óñå çàëåæèòü â³ä âà-
øî¿ âîë³... Ðåêëàìóéòå ñâî¿ òàëàíòè, äîñÿãíåííÿ, ïðîøòîâõóéòå ³äå¿, ãóð-
òóéòåñÿ ç îäíîäóìöÿìè, âèõîâóéòå ä³òåé. Íèí³ âè ³äåàëüíî çðîçóì³ºòå
îäèí îäíîãî, ñï³ëêóâàííÿ ïðèíåñå âçàºìíó íàñîëîäó..

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло
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