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Çàêîíîäàâ÷èé çàòîð ñïðîâîêóâàâ òðàíñïîðòíèé êîëàïñ ó ñòîëèö³

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Заборона прим сової ева ації неналежно
припар ованих автомобілів спрово вала на
доро ах Києва повний хаос. Автомобілі зали-
шають на трот арах, пар ють на см ах
проїжджої частини, чим з пиняють р х транс-
порт іноді на іль а один. Люди запізню-
ються на робот , аварійні сл жби та "швид-
а" не всти ають на ви ли и, а пішоходи
зм шені виходити на доро . С ар иян на
неналежно припар овані авто побільшало
іль а разів. Проте допомо ти людям без за-
онодавчих змін неможливо.

Ç íàñòàííÿì ë³òíüî¿ ñïåêè ë³òí³ êèÿíè ç õâîðîáàìè
ñåðöÿ âñå ÷àñò³øå çâåðòàþòüñÿ ïî äîïîìîãó äî ë³êàð³â.
×àñòî ¿õí³é ïîðÿòóíîê çàëåæèòü â³ä òîãî, ÷è çìîæå êà-
ðåòà “øâèäêî¿” ï³ä’¿õàòè äî áóäèíêó ÷åðåç çàñòàâëåí³
àâòîìîá³ëÿìè ïðî¿çäè. Íåäáàëî ïðèïàðêîâàí³ ÷è ïîêè-

íóò³ áóäü-äå ìàøèíè ñòàëè ñóö³ëüíèì ëèõîì äëÿ ñòî-
ëèö³.

“Ðàí³øå êèÿíè â òàêèõ âèïàäêàõ çâåðòàëèñÿ äî íàñ, ìè
íåãàéíî íàäñèëàëè åâàêóàòîð ³ çâ³ëüíÿëè ïðî¿çä. Íèí³ ìè
í³÷èì íå ìîæåìî äîïîìîãòè”,— êàæå äèðåêòîð ÊÏ “Êè-
¿âïàñòðàíñ” Îëåíà Ïîë³ùóê. Çà ¿¿ ñëîâàìè, íèí³ âîä³¿,
ïîðóøóþ÷è ïðàâèëà, çóïèíÿþòüñÿ ïîñåðåä äîðîãè, ïàð-
êóþòüñÿ ó çàáîðîíåíèõ ì³ñöÿõ, ÷èì ïàðàë³çóþòü ðóõ ì³ñ-
òîì íà ê³ëüêà ãîäèí.

“Óñ³ ïàì’ÿòàþòü, êîëè 16 ÷åðâíÿ íåíàëåæíå ïàðêóâàí-
íÿ “ëåêñóñà” íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ ñïðè÷èíèëî áëî-
êóâàííÿ 16 òà 18 òðîëåéáóñíèõ ìàðøðóò³â. ×åðåç áåçâ³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü âëàñíèêà, òðàíñïîðò ó öåíòð³ ì³ñòà çóïè-
íèâñÿ íà 2 ãîäèíè”,— íàãàäàëà ïàí³ Ïîë³ùóê. Äî ñëîâà,
äà³øíèêè, êîòð³ ïðèáóëè íà ì³ñöå ö³º¿ ïðèãîäè, í³÷èì äî-
ïîìîãòè íå çìîãëè, òîæ ÷åðåç äâ³ ãîäèíè ëþäè ïåðåíåñ-
ëè çëîùàñíå àâòî.

Â³äêîëè Êàáì³í ó ëþòîìó çàáîðîíèâ ðîáîòó åâàêóàòîð³â,
ïðî¿õàòè âóëèöÿìè ì³ñòà ñòàëî âêðàé ñêëàäíî, àäæå àâòî-
ìîá³ë³ ïàðêóþòü íàâ³òü ó äðóã³é ñìóç³. “Ñêàðã íà çàëèøåí³
àâòî çíà÷íî ïîá³ëüøàëî. Îñîáëèâî íåâäîâîëåí³ êèÿíè ïàð-
êóâàííÿì á³ëÿ çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. Ùîá ñ³ñ-
òè â àâòîáóñ ÷è òðîëåéáóñ, ëþäÿì äîâîäèòüñÿ ïðîòèñêóâà-
òèñÿ ì³æ àâòîìîá³ëÿìè òà âèõîäèòè íà ïðî¿æäæó ÷àñòèíó.

À öå ñêëàäíî ³ äóæå íåáåçïå÷íî”,— ðîçïîâ³ëà êåð³âíèê
“Ñëóæáè äîïîìîãè ìåðà êèÿíàì “15-51” Íàòàë³ÿ Äàíüêî.

Ëèøå çà ìèíóëèé ì³ñÿöü íà ïàðêóâàííÿ â íåíàëåæíèõ
ì³ñöÿõ íàä³éøëî 297 ñêàðã. ×àñòèíà ç íèõ ñòîñóºòüñÿ ïî-
øêîäæåííÿ àâò³âêàìè çåëåíèõ çîí, à òàêîæ áëîêóâàííÿ
òðîòóàð³â. Äî ïðèêëàäó, ìåøêàíêà áóäèíêó íà âóëèö³ Ãîí-
÷àðà, 47—49 íåâäîâîëåíà çàõàðàùåíèìè òðîòóàðàìè âó-
ëèö³ Ñìèðíîâà-Ëàñòî÷ê³íà.

“Ìàøèíè ñòàâëÿòü òàê, ùî íå ïðîéòè, äîâîäèòüñÿ âèõî-
äèòè íà äîðîãó, íàðàæàþ÷è ñåáå íà íåáåçïåêó. Ïðîøó,
âæèéòå çàõîä³â”,— áëàãàº çàÿâíèöÿ. Àëå ¿¿ ïðîõàííÿ íå ÷ó-
þòü ó Êàáì³í³ òà Âåðõîâí³é Ðàä³. “Íà æàëü, í³õòî íå äóìàº
ïðî òå, ùî ëþäÿì íåçðó÷íî, ùî âîíè íå âñòèãàþòü íà ðî-
áîòó, íå ìîæóòü ïîòðàïèòè äî ë³êàðí³”,— ç³òõàº Íàòàë³ÿ
Äàíüêî. Êåð³âíèöÿ “Êè¿âïàñòðàíñó” Îëåíà Ïîë³ùóê òåæ
äîäàº, ùî âñå çàëåæèòü â³ä âëàäè. “Àáè ðîçâ’ÿçàòè öþ ñè-
òóàö³þ, ïîòð³áíî âíåñòè çì³íè äî çàêîíîäàâñòâà, çîêðåìà,
ïðî äîðîæí³é ðóõ”,— êàæå âîíà. Àëå äîêè êåð³âíèöòâî êðà-
¿íè çàéíÿòå ïîë³òè÷íèìè áàòàë³ÿìè, 27 åâàêóàòîð³â ïðîñ-
òîþþòü ³ ëèøå çð³äêà âè¿çäÿòü, àáè ïðèáðàòè ïîáèò³ àâòî
÷è äîïîìîãòè êèÿíàì ó ïåðåâåçåíí³ âàíòàæ³â. Îêð³ì íå-
çðó÷íîñòåé â³ä çàáîðîíè åâàêóàòîð³â, ì³ñòî âòðà÷àº ³ äîäàò-
êîâ³ íàäõîäæåííÿ. Àäæå çà 1,5 ðîêó â³ä ¿õíüî¿ ðîáîòè äî
áþäæåò³â ð³çíèõ ð³âí³â áóëî ïåðåðàõîâàíî 27 ìëí ãðí
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Ñüîãîäí³ ó ìåð³¿ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëî-
âà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çóñòð³íåòüñÿ ç Íàä-
çâè÷àéíèì òà Ïîâíîâàæíèì Ïîñëîì Ðåñ-
ïóáë³êè Â³ðìåí³¿ Àðìåíîì Õà÷àòàðÿíîì. Âî-
íè ïëàíóþòü îáãîâîðèòè ïðèäáàííÿ ïîñîëü-
ñòâîì çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ñïîðóäæåííÿ
áóäèíêó ïîñîëüñòâà òà äèïëîìàòè÷íî¿ ì³ñ³¿.
Ï³ä ÷àñ ïåðåìîâèí òàêîæ ïîðóøóâàòèìóòü
ïèòàííÿ ïðîäîâæåííÿ äîãîâîð³â îðåíäè
ïðèì³ùåíü, ÿê³ íèí³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïî-
ñîëüñòâîì. Íàãàäàºìî, ùî íåùîäàâíî ïî-
ä³áíà çóñòð³÷ áóëà ïðîâåäåíà ç ïðåäñòàâíè-
êàìè Âàòèêàíó. Ñâÿòèé ïðåñòîë ïðèäáàâ
0,23 ãà íà îäí³é ³ç öåíòðàëüíèõ âóëèöü ñòî-
ëèö³ çà 12 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Çà ñïðèÿííÿ
ìåð³¿ ï³äêîðèãóâàëè òàêîæ ïëàí áóä³âíèöòâà
Ïîñîëüñòâà Ãðóç³¿. Â³äòåïåð çà ïðîåêòîì á³-
ëÿ ñïîðóäè íà áóëüâàð³ Øåâ÷åíêà, 25 ïîáó-
äóþòü íå æèòëîâó âèñîòêó, à òðèç³ðêîâèé
ãîòåëü

Ó ñòîëèö³ ðîçâèâàòèìóòü 
äîíîðñòâî

Ç ìåòîþ ïëàíóâàííÿ òà îðãàí³çàö³¿ äî-
íîðñòâà êðîâ³ â ì³ñò³ Êèºâ³, ñòîëè÷íà âëà-
äà ñòâîðèëà ì³ñüêó äîíîðñüêó ðàäó. Â³äïî-
â³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ ìåð Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé. Äî íîâîñòâîðåíîãî îðãàíó
óâ³éøëè ïî÷åñí³ äîíîðè, ë³êàð³, ïðåäñòàâ-
íèêè âëàäè. Î÷îëèëà îðãàí³çàö³þ ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöü-
êà. Äîíîðñüêà ðàäà áóäå çàéìàòèñÿ ï³äãî-
òîâêîþ ïðîïîçèö³é ùîäî âèçíà÷åííÿ ïð³î-
ðèòåò³â ïîë³òèêè ç ïèòàíü ðîçâèòêó äîíîð-
ñòâà íà ì³ñöåâîìó ð³âí³, êîíñîë³äîâàíîãî
âèêîðèñòàííÿ êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþ-
äæåò³ ì³ñòà. Íàëàãîäæóâàòèìåòüñÿ ñï³âïðà-
öÿ ç ì³æíàðîäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè. Îðãàí
çàáåçïå÷óâàòèìå óçãîäæåíó ä³ÿëüí³ñòü óñ³õ
äîòè÷íèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ÊÌÄÀ,
ïðåäñòàâíèê³â á³çíåñîâèõ ê³ë, îá’ºäíàíèõ
ïðîôñï³ëîê ³ ðîáîòîäàâö³â òà ðåë³ã³éíèõ
ãðîìàä äëÿ âïðîâàäæåííÿ ïðîåêò³â îðãàí³-
çàö³¿ äîíîðñòâà

Ãîëîñ³¿âöÿì â³äðåìîíòóþòü
êîëåêòîð

Ðîçïîðÿäæåííÿì ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî ÂÀÒ “Êè¿ââîäîêàíàë” äîðó-
÷åíî ë³êâ³äóâàòè àâàð³éíó ñèòóàö³þ íà êàíà-
ë³çàö³éíîìó êîëåêòîð³ íà ðîç³ âóë. Ãîëîñ³¿â-
ñüêî¿ òà ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³. Ðîáîòè ìàþòü çàâåðøèòèñÿ äî
31 ãðóäíÿ 2010 ðîêó. Ñõåìó ïðî¿çäó íà ïåð³-
îä ðåìîíòíèõ ðîá³ò “Êè¿ââîäîêàíàë” ðîçðî-
áèòü ðàçîì ç³ ñòîëè÷íîþ ÄÀ²

Êèÿí çàïðîøóþòü 
íà ìóçè÷í³ âå÷îðè

Ñüîãîäí³ ó Öåíòðàëüíîìó ïàðêó êóëüòóðè
òà â³äïî÷èíêó, ùî ïî âóëèö³ Ãðóøåâñüêîãî,
5, ðîçïî÷íåòüñÿ Õ²²² Ì³æíàðîäíèé ôåñòè-
âàëü “Êè¿âñüê³ ë³òí³ ìóçè÷í³ âå÷îðè”, ì³æ-
íàðîäíà “Ë³òíÿ ìóçè÷íà àêàäåì³ÿ”. Êîíöåðò
çàïëàíîâàíèé íà øîñòó âå÷îðà. Äëÿ êèÿí
ãðàòèìå òàëàíîâèòà ìóçè÷íà ìîëîäü ñâ³òó çà
ó÷àñòþ Íàö³îíàëüíîãî àêàäåì³÷íîãî çàñëóæå-
íîãî ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó Óêðà¿íè

Ó Äàðíèö³ â³äêðèëè 
êâ³òêîâå øîó

Ó Ïðåçèäåíòñüêîìó ñêâåð³ Äàðíèöüêîãî
ðàéîíó, ÿêèé ñâîãî ÷àñó çàêëàâ Â³êòîð
Þùåíêî, çàïðàöþâàëà êâ³òêîâà âèñòàâêà.
Âçäîâæ ïðîñïåêòó Ìèêîëè Áàæàíà â³ä Õàð-
ê³âñüêî¿ ïëîù³ äî âóëèö³ Äí³ïðîäçåðæèí-
ñüêî¿ ìîæíà ïîìèëóâàòèñÿ êëóìáàìè ³ âåð-
òèêàëüíèìè êîìïîçèö³ÿìè ç ÿñêðàâèõ ïåòó-
í³é, òàãåòèñàì³â, àìïåëüíèõ ðîñëèí. Âñþ öþ
êðàñó íà ïëîù³ ìàéæå 500 êâ. ì ñòâîðèëè ëè-
øå 15 ñï³âðîá³òíèê³â Äàðíèöüêîãî ðàéîííî-
ãî êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ç óòðèìàííÿ
çåëåíèõ íàñàäæåíü. Òàêå êâ³òêîâå øîó íà îä-
íîìó ç â’¿çä³â äî ñòîëèö³ â³äáóâàºòüñÿ óæå
äðóãèé ð³ê ïîñï³ëü. Òåìîþ öüîãî ðîêó îáðà-
ëè “Ð³ã äîñòàòêó”. Ðîçãëÿäàòè çàïàøíó êðà-
ñó êèÿíè çìîæóòü ùîíàéìåíøå ê³ëüêà òèæ-
í³â, ïîîá³öÿëè îðãàí³çàòîðè

Ñòîëè÷í³ ä³òè ðîç³ãðàþòüñÿ
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Три тисячі майданчи ів
за чотири ро и. Та
про рам затвердила
нещодавно Київрада.
На облашт вання місць
відпочин для столич-
них малю ів із бюджет
міста виділять понад
280 млн рн. Нові май-
данчи и б д ть втричі
дорожчими за поперед-
ні. Нові ціни пояснюють
тим, що і рових об’є -
тів стане вдвічі більше.
Крім то о, майданчи и
облашт ють о орожею
та лав ами. Адреси
встановлення ори ва-
тим ть, зо рема, й за
зверненнями иян до
Сall-центр .

Íà îñòàíí³é ñåñ³¿ Êè¿âðàäè
äåïóòàòè âðåøò³ çàòâåðäèëè
ïðîãðàìó “Áóä³âíèöòâî äèòÿ-
÷èõ òà ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â
ó ì³ñò³ Êèºâ³ íà 2009—2012 ðî-
êè”. Äî öüîãî äîêóìåíò äîâãèé
÷àñ “õîäèâ” ð³çíîìàí³òíèìè
êîì³ñ³ÿìè ³ ùîðàçó äî ïåðåë³êó
ìàéáóòí³õ ìàéäàí÷èê³â âèñëî-
âëþâàëè ÷èìàëî çàóâàæåíü. Òî
êàçàëè, ùî çà âêàçàíèìè àäðå-
ñàìè óæå º ³ãðîâ³ çîíè, ÿê³ ïå-
ðåä âèáîðàìè âñòàíîâèëè ò³ ÷è
³íø³ êàíäèäàòè, òî ìàéäàí÷è-
êè áóëè äîðîãèìè, òî íàâïàêè
íàäòî âáîãèìè. Àëå âðåøò³ âñ³
“ãîñòð³ êóòè” çãëàäæåíî.

Â³äïîâ³äíî äî óõâàëåíî¿ ïðî-
ãðàìè, ïðîòÿãîì ÷îòèðüîõ ðî-
ê³â ó ñòîëèö³ âñòàíîâëÿòü 1723
íîâèõ äèòÿ÷èõ òà 1120 ñïîðòèâ-
íèõ ìàéäàí÷èê³â. Íà öå ç áþ-
äæåòó ì³ñòà ïëàíóþòü âèä³ëèòè
çàãàëîì 284 ìëí ãðí, 59 ìëí ³ç
íèõ ïîòðàòÿòü óæå öüîãî ðîêó.

Äî çâåäåííÿ íîâèõ ó Êèºâ³
áóëî 3919 äèòÿ÷èõ òà 833 ñïîð-
òèâíèõ ìàéäàí÷èê³â. Îäíàê
á³ëüø³ñòü ³ç íèõ çáóäîâàíî 15—
20 ðîê³â òîìó. Âîíè ìîðàëüíî
çàñòàð³ëè òà íå â³äïîâ³äàþòü
íèí³øí³ì íîðìàì áåçïåêè.
Ìàéäàí÷èêè, ÿê³ âñòàíîâëþâà-
òèìóòü çà íîâîþ ïðîãðàìîþ,
ïðèíöèïîâî â³äð³çíÿòèìóòüñÿ
â³ä ñâî¿õ íàâ³òü îäíîð³÷íèõ ïî-
ïåðåäíèê³â. ² ïåðøà êàðäèíàëü-
íà ð³çíèöÿ — ó ö³í³. ßêùî ìè-
íóëîãî ðîêó îäèí ìàéäàí÷èê
îáõîäèâñÿ ì³ñòó ó 30 òèñ. ãðí,
òî òåïåð â³í êîøòóâàòèìå âñ³
100 òèñ. ãðí. Ïðîòå äåïóòàòè
Êè¿âðàäè çàñïîêîþþòü ³ ïîÿñ-
íþþòü çá³ëüøåííÿ âàðòîñò³ íå
çëîâæèâàííÿìè, à íàâïàêè —
òóðáîòîþ ïðî êèÿí. “Ïîïåðåä-
íþ ö³íó âñòàíîâëþâàëè ê³ëüêà
ðîê³â òîìó. Òå, ùî òîä³ êîøòó-

âàëî 30 òèñÿ÷, íèí³ êîøòóº 50-
60. Ïî-äðóãå, â íîâèõ ìàéäàí-
÷èêàõ çá³ëüøåíî êîìïëåêòàö³þ
ç âðàõóâàííÿì ïîáàæàíü ñàìèõ
êèÿí. Îá’ºêò³â íà ìàéäàí÷èêàõ
ïîá³ëüøàº ìàéæå âäâ³÷³. Äîäàò-
êîâî âñòàíîâëþâàòèìóòü îãî-
ðîæó”, — ïîÿñíèâ “Õðåùàòè-
êó” ãîëîâà êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü ÆÊÃ Þð³é Áîíäàð. Äî
ñëîâà, ñàìå íà â³äñóòí³ñòü îãî-
ðîæ³ íàäõîäèëî íàéá³ëüøå
ñêàðã â³ä ìåøêàíö³â. ×åðåç ¿¿
áðàê íà ìàéäàí÷èêàõ âèãóëþâà-
ëè ñîáàê, ³íîä³ íà íèõ íàâ³òü
ïàðêóâàëè àâòîìîá³ë³. Íà áàãà-
òüîõ ³ñíóþ÷èõ äèòÿ÷èõ ìàéäàí-
÷èêàõ, îêð³ì îáëàäíàííÿ, ïëà-
íóþòü ïîâí³ñòþ çàì³íèòè ï³ñîê.
Êîøòè ï³äóòü òàêîæ ³ íà âñòà-
íîâëåííÿ ëàâîê.

Ïàí Áîíäàð çàçíà÷èâ, ùî
íå ïîâèííî âèíèêàòè îñîáëè-

âèõ ïðîáëåì ç³ ñïèñêîì àä-
ðåñ, äå áóäóâàòèìóòü ìàéäàí-
÷èêè. Éîãî ôîðìóâàëè òðèâà-
ëèé ÷àñ çà çàïèòàìè ðàéîí-
íèõ àäì³í³ñòðàö³é, à òàêîæ ñà-
ìèõ ãðîìàäÿí. “ßêùî ó êî-
ãîñü áóäóòü êîíêðåòí³ äàí³
ïðî øàõðàéñòâî, òî âàðòî íå-
ãàéíî çâåðòàòèñÿ äî ïðàâî-
îõîðîííèõ îðãàí³â, ïðîêóðà-
òóðè, ÊÐÓ òîùî. Äåïóòàòè íå
ìîæóòü ïåðåâ³ðÿòè êîæåí îá-
’ºêò, àäæå ìè íå ñë³ä÷³ îðãà-
íè”, — çàçíà÷èâ ãîëîâà êîì³-
ñ³¿. Ðàç ó êâàðòàë âèêîíàâö³
ïðîãðàìè çâ³òóâàòèìóòü ïðî
îáñÿãè âèêîíàíèõ ðîá³ò. Äî
àäðåñíîãî ïåðåë³êó ìîæóòü
âíîñèòèñÿ çì³íè. Ï³ä ÷àñ êî-
ðèãóâàííÿ ñïèñêó âðàõîâóâà-
òèìóòü ³ ïîáàæàííÿ êèÿí, çà-
ô³êñîâàí³ ì³ñüêèì Ñall-öåí-
òðîì çà òåëåôîíîì 15-51

За новою про рамою місь ої влади, діти ожно о третьо о жило о б дин столиці матим ть свій дитячий
майданчи

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
äîïîìîæå ïîñîëüñòâó 
Â³ðìåí³¿

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

За безпе проведення ЄВРО-
2012 відповідатиме итайсь а
омпанія NUCTECH. Саме вона
опі валася торішньою Олімпі-
адою Пе іні. Співпрацю вчора
об оворювали віце-президент
омпанії Ян Бо та начальни
ГУ е ономі и та інвестицій КМДА
Марина Л ашина. Питання без-
пе и — одне з най оловніших
для столиці плані під отов и
до Чемпіонат . У перспе тиві —
запровадження итайсь их сис-
тем для об’є тів транспортно о
спол чення. Тим часом східні
партнери з омпанії СІТІС хоч ть
дол читися до тендер на пів-
лю метрова онів.

Êè¿â ðîçøèðþº ìåæ³ ì³æíàðîäíî¿ ñï³â-
ïðàö³. Â÷îðà íà÷àëüíèê ÃÓ åêîíîì³êè òà
³íâåñòèö³é Ìàðèíà Ëóêàøèíà çóñòð³÷àëà-
ñÿ ç ïðåäñòàâíèêàìè êèòàéñüêèõ êîìïà-
í³é NUCTECH ³ Ñ²Ò²Ñ. Îáãîâîðèëè ÷è-

ìàëî âàæëèâèõ äëÿ ñòîëèö³ ïèòàíü. Çîê-
ðåìà îðãàí³çàö³þ áåçïåêè ãðîìàäñüêèõ òà
ñïîðòèâíèõ îá’ºêò³â ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ
ªÂÐÎ-2012.

“Êîìïàí³ÿ NUCTECH º ñâ³òîâèì ë³äå-
ðîì ç âèðîáíèöòâà îãëÿäîâîãî îáëàäíàí-
íÿ. Íàø³ ñèñòåìè ñüîãîäí³ âèêîðèñòîâó-
þòü á³ëüø í³æ ó 90 êðà¿íàõ”, — çàïåâíèâ
â³öå-ïðåçèäåíò êîìïàí³¿ ßí Áî. ¯õíº îá-
ëàäíàííÿ âñòàíîâëåíå íà ìèòíèöÿõ, â
àåðîïîðòàõ, ìîðñüêèõ ïîðòàõ. Âèêîðèñòî-
âóâàëè ¿õ ³ äëÿ îðãàí³çàö³¿ ïîðÿäêó ï³ä ÷àñ
ïðîâåäåííÿ Îë³ìï³àäè â Ïåê³í³. Ñèñòåìè
äîçâîëÿþòü óòðè÷³ ïðèøâèäøèòè ïðîõ³ä
ãëÿäà÷³â äî ñïîðòèâíèõ òà ³íøèõ îá’ºêò³â.

“Öÿ ïðîïîçèö³ÿ äîñèòü ö³êàâà, ³ íå ò³ëü-
êè â ïëàí³ çàñòîñóâàííÿ ¿¿ â ãîòåëÿõ, ñïîð-
òèâíèõ ìàéäàí÷èêàõ, ôàíçîíàõ, òîáòî
îá’ºêòàõ, ÿê³ âõîäÿòü äî ïåðåë³êó äëÿ ïðî-
âåäåííÿ ×åìï³îíàòó”, — çàçíà÷èëà ïàí³
Ëóêàøèíà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ö³ëêîì ìîæëè-
âî, ùî çàïðîïîíîâàí³ ñèñòåìè âñòàíîâ-
ëÿòü íà ð³çíèõ îá’ºêòàõ, âêëþ÷àþ÷è ³
òðàíñïîðòíó ³íôðàñòðóêòóðó.

Âîäíî÷àñ ïðåäñòàâíèêè ùå îäí³º¿ êè-
òàéñüêî¿ êîìïàí³¿ Ñ²Ò²Ñ âèÿâèëè áàæàí-
íÿ âçÿòè ó÷àñòü ó òåíäåð³ íà çàêóï³âëþ
ìåòðîâàãîí³â. Á³ëüøå òîãî, á³çíåñìåíè çà-
ïðîïîíóâàëè ñàìîñò³éíî ïîñòà÷àòè ¿õ â
Óêðà¿íó. “Íàì â³äîìî, ùî ó âàø³é êðà¿í³
âàãîíè ìåòðîïîë³òåíó íå âèðîáëÿþòüñÿ,

òîìó ìè âàì ïðîïîíóºìî ñâî¿ ïîñëóãè,
àäæå â Êèòà¿ öÿ ëàíêà ïðîìèñëîâîñò³ äàâ-
íî íàëàãîäæåíà”, — çâåðíóëàñÿ äî ïðåä-
ñòàâíèê³â ì³ñüêî¿ âëàäè â³öå-ïðåçèäåíò
êîìïàí³¿ Ñ²Ò²Ñ Þé Ëó Ìàíü. Òðàíñïîðò-
íà ñôåðà º ãîëîâíîþ â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³-
çàö³¿. Ïðîòå êîìïàí³ÿ åôåêòèâíî ïðàöþº
³ â ñôåð³ åíåðãåòèêè, ìåòàëóðã³¿, êîðèñíèõ
êîïàëèí òà ³íæåíåð³¿. Çîêðåìà, â Ï³âäåí-
í³é Àìåðèö³ ä³º çàâîä ç âèðîáíèöòâà êîê-
ñó, â Óçáåêèñòàí³ — ñîäîâèé çàâîä, à â ²ðà-
êó — äâ³ ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó. “Êè¿âñüêèé
ìåòðîïîë³òåí ìàº âåëèêó ³ñòîð³þ, òîìó
íàì º ÷îìó ïîâ÷èòèñÿ ó âàñ”, — çàïåâíè-
ëà ïàí³ Ìàíü. “ß äóìàþ, ùî ï³ñëÿ îçíà-
éîìëåííÿ ç³ âñ³ºþ äîêóìåíòàö³ºþ, ìè çìî-
æåìî çðîáèòè ïåâí³ âèñíîâêè â³äíîñíî
ïîäàëüøî¿ ñï³âïðàö³”, — â³äïîâ³ëà Ìàðè-
íà Ëóêàøèíà.

Ñòîðîíè òàêîæ ðîçãëÿíóëè ìîæëèâ³ñòü
åêñïîðòíîãî êðåäèòóâàííÿ. Ó öüîìó âè-
ïàäêó ïðè íàäàíí³ êðåäèòó çàêîðäîííèìè
ô³íàíñîâèìè óñòàíîâàìè äëÿ áóä³âíèöòâà
Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó îáîâ’ÿçêîâîþ
óìîâîþ º ïîäàëüøå âèêîðèñòàííÿ êèòàé-
ñüêèõ ìàòåð³àë³â ³ òåõíîëîã³é. Íàñàìê³-
íåöü äîìîâèëèñü ÿêíàéøâèäøå îáì³íÿ-
òèñÿ íåîáõ³äíîþ äîêóìåíòàö³ºþ. Íà çíàê
áàæàíî¿ ïîäàëüøî¿ ñï³âïðàö³ çàðóá³æí³
ãîñò³ ïîïîâíèëè ìóçåé ïîäàðóíê³â ÊÌÄÀ
êèòàéñüêîþ ôàðôîðîâîþ ÷àøêîþ

Êèòàé îá³öÿº áåçïå÷íå 
ªÂÐÎ-2012
Ñâî¿ ñïåöñèñòåìè çàïðîïîíóâàëà êîìïàí³ÿ NUCTECH

Äëÿ íèõ óñòàíîâëÿòü ïðèáëèçíî 3 òèñÿ÷³ íîâèõ ìàéäàí÷èê³â
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Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Ñüîãîäí³ ó ñåë³ Âåëèê³é Äèìåðö³ Áðî-
âàðñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³äáó-
äåòüñÿ â³äêðèòòÿ õîëîäèëüíîãî êîìïëåê-
ñó Ice-Terminal. Öå íàéá³ëüøèé â Óêðà¿í³
àâòîìàòèçîâàíèé ëîã³ñòè÷íèé êîìïëåêñ
äëÿ çáåð³ãàííÿ ³ ïîäàëüøî¿ îáðîáêè çàìî-
ðîæåíèõ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ. Îáñÿã ³í-
âåñòèö³é â áóä³âíèöòâî òåðì³íàëó ñÿãíóâ
20 ì³ëüéîí³â äîëàð³â. Çàâäÿêè éîãî ïîÿâ³
ìàº ñóòòºâî ðîçøèðèòèñÿ àñîðòèìåíò ïðî-
äóêò³â íà ñòîëè÷íèõ ïðèëàâêàõ ³ç îäíî-
÷àñíèì ïîë³ïøåííÿì ÿêîñò³ òà çíèæåí-
íÿì ö³íè. Òàêîæ êèÿíàì ñòàíóòü äîñòóï-
íèìè ò³ “äàðè ìîðÿ”, ÿê³ ðàí³øå ìîæíà
áóëî ñêóøòóâàòè ëèøå ó ñïåö³àë³çîâàíèõ
ðåñòîðàíàõ.

Ïîòóæí³ñòü íîâîââåäåíîãî êîìïëåêñó
äîçâîëèòü á³ëüø ÿê íà òðåòèíó ñêîðîòèòè
äåô³öèò ñó÷àñíèõ õîëîäèëüíèõ ïëîù, ùî
º íà äàíèé ìîìåíò ó Êèºâ³ òà ñòîëè÷íîìó
ðåã³îí³.

Ó ëîã³ñòè÷íîìó öåíòð³ çàïðîâàäÿòü ñó-
÷àñí³ IT-ð³øåííÿ, çîêðåìà ñïåö³àëüíå ïðî-
ãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ, ùî çíà÷íîþ ì³ðîþ
îïòèì³çóº á³çíåñ-ïðîöåñè íà ñêëàä³ ³ äàñòü
çìîãó äîòðèìóâàòèñÿ íàéâèìîãëèâ³øèõ

ñâ³òîâèõ ñòàíäàðò³â ó ãàëóç³ çáåð³ãàííÿ ïðî-
äóêò³â õàð÷óâàííÿ òà îðãàí³çàö³¿ òîâàðîïî-
òîêó. Ñàìå öå äîçâîëèòü çíèçèòè âèäàòêè
ô³ðì-³ìïîðòåð³â, ùî ïîçèòèâíî ïîçíà÷èòü-
ñÿ íà ö³íàõ ïðîäóêö³¿.

Íà â³äêðèòò³ Ice-Terminal áóäóòü ïðèñóò-
í³ ïðåäñòàâíèêè Êíèãè ðåêîðä³â Óêðà¿íè,
ÿê³ çàô³êñóþòü ðåêîðäíó ïîòóæí³ñòü ëîã³ñ-
òè÷íîãî êîìïëåêñó, àíàëîã³â ÿêîìó â íà-
ø³é êðà¿í³ ïîêè ùî íåìàº

Ö³íè çàìîðîçÿòü
Íîâèé õîëîäèëüíèé êîìïëåêñ, ÿêèé ñüîãîäí³ 
â³äêðèâàþòü ï³ä Êèºâîì, ðîçøèðèòü àñîðòèìåíò
ïðîäóêò³â íà ñòîëè÷íèõ ïðèëàâêàõ

В автоматизованом ло істичном ом-
пле сі для збері ання і подальшої оброб-
и товаропото заморожених прод тів
харч вання Ice-Terminal можливе однора-
зове збері ання і оброб а 25 500 тонн про-
д ції. Він оснащений автомобільним і за-
лізничним під’їздом для достав и ванта-
жів. Площа с ладів становить 16 000 вад-
ратних метрів, а адміністративної б дів-
лі — 5 000 вадратних метрів. У холодиль-
ном с ладі розташ ють я ніверсальні
(40 відсот ів площ, температ ра збері ан-
ня прод тів — від плюс 5 до мін с 24°С),
та і морозильні (60 відсот ів площ, тем-
перат ра збері ання прод тів — мін с
25°С) амери.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Äåøåâå çàäîâîëåííÿ
Ñòîëè÷í³ òàðèôè íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè çàëèøàþòüñÿ íàéíèæ÷èìè â êðà¿í³

Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Незважаючи на сі проб-
леми сфери ЖКГ та під-
вищення вартості енер о-
носіїв, тарифи на ом -
нальні посл и столиці
залишаються на найниж-
чом рівні в раїні. За хо-
лодн вод ияни платять
двічі менше, аніж жителі
Донець а, а аряча їм об-
ходиться на 5 ривень де-
шевше, ніж львів’янам.
Більшість міст підвищ ва-
ли тарифи ще січні-бе-
резні. Столиці ж вдалося
відтя н ти цей процес аж
до червня. За б дь-я их
мов та розціно малоза-
безпечені ияни не по-
страждають, обіцяє місь-
а влада.

Êèÿíàì ïî÷àëè íàäõîäèòè
ïëàò³æêè ïðî ñïëàòó ïîñëóã
ÆÊÃ çà íîâèìè òàðèôàìè. Íå-
çâàæàþ÷è íà âèìóøåíå çäîðîæ-
÷àííÿ ïîñëóã, ÿê âèÿâèëîñÿ, âî-
íè çàëèøàþòüñÿ íàéäåøåâøèìè
â êðà¿í³. Òàê, çà êóáîìåòð ãàðÿ-
÷î¿ âîäè æèòåë³ ñòîëèö³ ïëàòè-
òèìóòü 12,37 ãðèâí³. Ó òîé æå
÷àñ ùå ç ñ³÷íÿ íèí³øíüîãî ðîêó
ëüâ³â’ÿíàì âîíà îáõîäèòüñÿ ó 17
ãðèâåíü 77 êîï³éîê, à ëóãàí÷à-

íàì ç áåðåçíÿ ó 16 ãðèâåíü 62
êîï³éêè.

Âëàäà çãàäàíèõ ì³ñò ëîã³÷íî
ï³äâèùèëà òàðèôè ïðàêòè÷íî îä-
ðàçó ï³ñëÿ çäîðîæ÷àííÿ åíåðãî-
íîñ³¿â. Ðîçóì³þ÷è åêîíîì³÷íó ñè-
òóàö³þ, òàì íå âëàøòîâóâàëè ç
åêîíîì³÷íîãî ð³øåííÿ ïîë³òè÷-
íèõ äåáàò³â. Òèì ÷àñîì ó ñòîëè-
ö³ ïëàíîâå ï³äâèùåííÿ òàðèôó
çðèâàëîñÿ äåïóòàòàìè ê³ëüêà ðà-
ç³â, ùî ñïðè÷èíèëî çðîñòàííÿ
áîðã³â òà ëåäü íå ïðèçâåëî äî êî-
ëàïñó ñôåðè ÆÊÃ. Ñòîëè÷í³ çà-
êîíîäàâö³ ç óñ³õ ôðàêö³é âèçíà-
âàëè íåîáõ³äí³ñòü ïðèâåäåííÿ òà-
ðèô³â äî åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâà-
íîãî ð³âíÿ, îäíàê òÿãíóëè ç ïðèé-
íÿòòÿì ð³øåííÿ ï³âðîêó ÷åðåç ïî-
ïóë³çì ïåðåäâèáîðíîãî ïðîöåñó.

Òèì ÷àñîì íàâ³òü ï³ñëÿ ïîäî-
ðîæ÷àííÿ âîäîïîñòà÷àííÿ òà îïà-
ëåííÿ, ÿê ³ îá³öÿâ ì³ñüêèé ãîëî-
âà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé, ïîñëó-
ãè äëÿ êèÿí çàëèøàþòüñÿ íàéäå-
øåâøèìè. Íàïðèêëàä, çà íàé-
óæèâàí³øèé ïðîäóêò — õîëîäíó
âîäó — ó ñòîëèö³ ïëàòÿòü 1,61 ãðí.
Ó Ëóãàíñüêó æ êóáîìåòð îáõî-
äèòüñÿ ìàéæå ó ÷îòèðè ãðèâí³, ó
Äîíåöüêó òà Çàïîð³ææ³ — ïî òðè.

Ì³ñüêà âëàäà íå çàïåðå÷óº, ùî
òàðèôè äîâåäåòüñÿ ï³äâèùóâàòè
ùå. Îäíàê, çà ñëîâàìè ïåðøîãî çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³ÿ
Ãîëóá÷åíêà, ïðîöåñ áóäå â³äáóâà-
òèñÿ ïîåòàïíî, òîìó ðîçö³íêè ð³ç-
êî íå âäàðÿòü ïî êèøåíÿõ êèÿí, à
ìàëîçàáåçïå÷åíèì îäðàçó ïåðåäáà-
÷àòü ö³ëüîâ³ äîïëàòè. Âîäíî÷àñ ç³
çðîñòàííÿì òàðèô³â ï³äâèùóâàòè-

ìóòüñÿ âèìîãè äî ïîñëóã, ùî
íàäàþòüñÿ. Çàâåðøèòè ôîðìóâàí-

íÿ åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíèõ òà-
ðèô³â íà ïîñëóãè ÆÊÃ äëÿ ñòîëè-

ö³, àáè âðÿòóâàòè ãàëóçü, ïëàíóþòü
äî 2012 ðîêó

Тарифи на житлово- ом нальні посл и, що діють в о ремих обласних центрах У раїни

Місто Тарифи на
опалення,

рн\ в.м площі
(вид тариф )*

Тарифи на а-
ряче водопоста-

чання,
рн за 1 б.м
ар. води

(вид тариф )**

Тарифи на
холодне
водопос-
тачання,
рн\ б.м
хол. води

Тарифи
на водо-
відве-
дення,
рн\ б.
м сто ів

Середньозважений
тариф на
тримання

б дин ів, спор д
та приб дин ових
територій, рн\ в.м

площі (з ПДВ)

Середній
рівень

відш од -
вання, %

Остання
дата

пере ляд
тарифів на
житлово-
ом нальні
посл и

Дніпропетровсь 6,12 (Є) 12,04 (П) 1,85 1,08 1,39 82,2 01.01.2009

Донець 6,2 (С) 14,3 (ГВП) 3,00 1,92 1,51 89,8 01.01.2009

Уж ород 5,91 (С) 12,14 (П) 2,98 1,86 1,15 77,5 01.02.2009

Запоріжжя 0,696/3,9 (2ст) 8,448 (П) 3,00 2,12 1,51 100,0 01.01.2009

Л ансь 1,37/4,09 (2ст) 16,62 (ГВП) 3,9 2,76 1,26 87,2 01.03.2009

Львів 1,3/163,37
(2ст)

17,77 (ГВП) 2,9 1,26 1,18 92,2 01.01.2009

Ми олаїв 1,27/4,76 (2ст) 9,05 (П) 1,98 1.74 1,28 92,2 01.04.2009

Одеса 1,67/2,76 (2ст) 10,39 (ГВП) 2,20 1,40 2,12 71,9 01.01.2009

Хар ів 1,13/5,45 (2ст) 12,01 (П) 1,97 0,93 1,21 85,6 01.03.2009

Київ 2,38 (Є) 12,37 (ГВП) 1,61 1,25 1,94 75,0 01.06.2009

²íôîðìàö³ÿ 
ïðî ð³âåíü òàðèô³â íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ïî îêðåìèì

îáëàñíèì öåíòðàì Óêðà¿íè ñòàíîì íà 01.06.2009

* Вид тарифів на опалення: Є - єдиний, рівномірно протя ом ро ; С - сезонний, в опалювальний період; 2ст - двостав овий

** Вид тарифів на аряче водопостачання: П - піді рів води, без врах вання вартості хол. води, що піді рівається; ГВП - аряче

водопостачання

Шановний Петре Степанович !
Генеральна дире ція з обсл ов вання іноземних представництв вітає

Вас з 60-річчям від Дня Народження і від щиро о серця
зичить невичерпно о здоров’я, ип чої енер ії, ва омих професійних

дося нень на бла о стрім о о розвит
та процвітання нашої столиці!

Хай Всевишній надихає Вас на вели і справи, додає сил і творчо о
натхнення для втілення зад мано о. Із найтеплішими та найщирішими

побажаннями міцно о здоров’я, радості
та всьо о най ращо о.

Шановний Петре Степанович !

Правління холдин ової омпанії “Київмісь б д”, Ваші оле и та сорат-
ни и по ратній б дівельній долі — ерівни и підприємств, що об’єднані
славетним та величним ім’ям — КИЇВМІСЬКБУД, вітаємо Вас — ерівни-
а і лідера, наставни а і однод мця, товариша і партнера з яс равим
ювілеєм.

Весь Ваш тр довий та життєвий шлях —
при лад сл жіння обраній справі, зразо
постійно о натхненно о пра нення дося нен-
ня професійної дос оналості, свідчення
відповідально о дбайливо о ставлення до
діла та людини діла. Притаманні Вам риси
хара тер — чесність та порядність,
відвертість та від ритість, поєднанні із
життєвим досвідом людини та ерівни а,
я ий за лав бездо анні навич и с р п льоз-
ності в оцінці сит ації, н ч ість та тичних
рішень для дося нення страте ічної мети,
стали запор ою Ваших особистих та наших
спільних орпоративних перемо . В с ладний
час ризи 90-х ро ів Ви очолили домо-
б дівний омбінат №4 і власним при ладом
довели, що для професіонала, я ий дос о-
нало знає виробництво, ерівни а, я ий
впевнений власних силах та мо тності д -
х очолювано о ним тр дово о оле тив , Топ-Менеджера, я ий форм є оман-
д однод мців не за принципом вірності особистості, а за пере онаннями чес-
но о відношення до справи, немає ані невиріш ваних завдань, ані безвихідних
сит ацій.
Сьо одні вдачею Переможця та психоло ією Переможни а Ви арб єте новітню

сторін історії “Київмісь б д ”, творчо зба ач ючи ба аторічні традиції, ведете
наш славлен ор анізацію до під орення нових висот. І нехай наш орпора-
тивн єдність, наші рин ові здоб т и, рин ов майстерність, спільні надбання
знов випроб є час, а с часна е ономічна риза та соціально-політична сит -
ація знов ставить перед “Київмісь б дом” завдання, я і, на перший по ляд, не
мають відповіді, ми віримо Ваш вправність та волю, досвід та майстерність,
надійність і витрим , я а поєдн є в собі і дбайлив обережність, і нестримн
ріш чість.
Хай же і надалі щастить Вам Ваших починаннях та зад мах, здійснюються

Ваші мрії та бажання.
Хай працюється Вам ле о, здоровиться, щасливішає життя Ваше, добрих Вам

др зів, самовідданих та роз мних помічни ів.
З днем народження Вас, наш ювіляре, з першим 60-річчям!!!

Правління холдин ової омпанії “Київмісь б д”,
ерівни и підприємств та ор анізацій б дівельно о омпле с

оловно о заб довни а столиці У раїни
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хрещатик

Про звільнення гр. Піньковського О. І.
від сплати пайової участі (внеску) 

у створенні соціальної 
та інженерно�транспортної 

інфраструктури м. Києва
Рішення Київської міської ради № 620/620 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до пункту 4.11 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за�
будовників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі�
шенням Київради від 17.01.08 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік” (із змінами і доповнення�
ми, внесеними рішеннями Київради від 10.06.08 № 4/4, від 17.07.08 № 16/16, від 28.08.08 № 72/72, від
30.10.08 № 560/560, від 30.10.08 № 561/561), враховуючи звернення гр. Піньковського О. І. від 14.02.08
№ 1/172, протокол засідання постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально�економічного роз�
витку від 11.11.08 № 18, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè ãð. Ï³íüêîâñüêîãî Î. ².
â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó
ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êè-
ºâà â ñóì³ 147,1 òèñ. ãðí ó çâ’ÿçêó ç áó-
ä³âíèöòâîì ³íäèâ³äóàëüíîãî æèòëîâî-
ãî áóäèíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 209,60
êâ. ì íà âóë. Øïèëüîâ³é, 13 ë³òåðà “À”

ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.
2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-

øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про звільнення гр. Семенової Л. Й. 
від сплати пайової участі (внеску) 

у створенні соціальної 
та інженерно�транспортної

інфраструктури м. Києва
Рішення Київської міської ради № 621/621 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до пункту 4.11 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за�
будовників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі�
шенням Київради від 17.01.08 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік” (із змінами і доповнення�
ми, внесеними рішеннями Київради від 10.06.08 № 4/4, від 17.07.08 № 16/16, від 28.08.08 № 72/72, від
30.10.08 № 560/560, від 30.10.08 № 561/561), враховуючи звернення гр. Семенової Л. Й. від 04.09.08
№ 1/292, протокол засідання постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально�економічного роз�
витку від 11.11.08 № 18, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè ãð. Ñåìåíîâó Ë. É. â³ä ñïëà-
òè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì. Êèºâà â ñóì³ 53,85 òèñ. ãðí
ó çâ’ÿçêó ç ðåêîíñòðóêö³ºþ ÷àñòèíè ïåð-
øîãî ïîâåðõó áóäèíêó (êîëèøíÿ êâàðòè-
ðà ¹ 5) ï³ä òâîð÷ó ìàéñòåðíþ çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 47,30 êâ. ì ç ïðèáóäîâîþ âõ³äíî¿
ãðóïè òà áëàãîóñòðîºì ïðèëåãëî¿ òåðèòî-

ð³¿ íà âóë. Àâ³àêîíñòðóêòîðà Àíòîíîâà, 4
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-
êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про деякі питання 
використання нежилого фонду м. Києва

Рішення Київської міської ради № 650/650 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, статті 9 Закону України “Про оренду державного та комунального май�
на”, рішення Київської міської ради від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна те�
риторіальної громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування май�
ном територіальної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади
міста Києва” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ ô³ðì³ “Ìàð³ÿ”
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àâòîçà-
ïðàâíîãî êîìïëåêñó íà Äí³ïðîâñüê³é íàáå-
ðåæí³é, 16 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ ô³ðì³ “Ìàð³ÿ”, çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â êîðîò-
êîñòðîêîâó îðåíäó íà 1 ð³ê çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó ïëîùåþ 0,37 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ àâòîçàïðàâíîãî êîìïëåêñó íà
Äí³ïðîâñüê³é íàáåðåæí³é, 16 ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì
ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåæèòëîâó áóä³âëþ (ñâ³-
äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ â³ä 29.10.2003,
äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 20.09.2001) çà
ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïî-
â³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 14.04.98 ¹ 788
“Ïðî íàäàííÿ òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “Êíÿæèé Çàòîí” çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ òèì-
÷àñîâîãî îïòîâî-ðîçäð³áíîãî ðèíêó â 11 ì³ê-
ðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñèâó Ïîçíÿêè ó Õàð-
ê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”, ³ç çì³íàìè, âíå-
ñåíèìè ïóíêòîì 10 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 26.09.2002 ¹ 19/179 “Ïðî íà-
äàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðè-
ïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”, òà
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî äî-
ãîâîðîì íà ïðàâî òèì÷àñîâîãî äîâãîñòðîêî-
âîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ íà óìîâàõ îðåí-
äè â³ä 20.07.99 ¹ 90-5-00050 òà äîäàòêîâîþ
óãîäîþ äî äîãîâîðó íà ïðàâî òèì÷àñîâîãî
äîâãîñòðîêîâîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ íà
óìîâàõ îðåíäè â³ä 13.01.2003 ¹ 90-5-00086
(ëèñò-êëîïîòàííÿ â³ä 21.11.2005 ¹ 41398).

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ ô³ðì³ “Ìàð³ÿ”:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,

ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîç-
ì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 11.07.2006 ¹ 09-5757 òà â³ä 05.07.2004
¹ 19-6033, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 24.07.2006
¹ 071/04-4-19/2295 òà â³ä 25.05.2005
¹ 071/04-4-19/2284, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
êóëüòóðè, ìèñòåöòâ òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 19.05.2005 ¹ 001-09/3181, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
06.10.2008 ¹ 05-3684.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-
øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 17.01.2008 ¹ 3/4475 “Ïðî áþ-
äæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê” (ç³ çì³íàìè
òà äîïîâíåííÿìè).

4. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Êíÿæèé Çàòîí” çâåðíóòèñü â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó ç êëîïîòàííÿì äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîäî îðãàí³-
çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîðó
íà ïðàâî òèì÷àñîâîãî äîâãîñòðîêîâîãî êî-
ðèñòóâàííÿ çåìëåþ íà óìîâàõ îðåíäè â³ä
20.07.99 ¹ 90-5-00050 òà äîäàòêîâî¿ óãîäè
äî äîãîâîðó íà ïðàâî òèì÷àñîâîãî äîâãî-
ñòðîêîâîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ íà óìî-
âàõ îðåíäè â³ä 13.01.2003 ¹ 90-5-00086.

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà
êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòà-
òåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 19.07.05 ¹ 801/3376
“Ïðî âèð³øåííÿ ïèòàíü ä³ÿëüíîñò³ êîìó-
íàëüíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿”.

2. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
12.07.07 ¹ 1169/1830 “Ïðî íàäàííÿ äî-
çâîëó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ Ãðààëü”  íà çíåñåííÿ íåæèëî-
ãî áóäèíêó íà âóëèö³ Õðåùàòèê, 5, 
ë³ò. “Â” òàê³ çì³íè:

— ïóíêò 1 ð³øåííÿ âèçíàòè òàêèì, ùî
âòðàòèâ ÷èíí³ñòü;

— ïóíêò 2 ð³øåííÿ “Íàäàòè äîçâ³ë òî-

âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Ãðààëü” íà çíåñåííÿ íåæèëîãî áóäèíêó
íà âóëèö³ Õðåùàòèê, 5, ë³ò. “Â” çà óìîâè
â³äøêîäóâàííÿ äî áþäæåòó ì³ñòà éîãî âàð-
òîñò³, âèçíà÷åíî¿ åêñïåðòíèì øëÿõîì, òà
ï³ñëÿ ïåðåì³ùåííÿ äåðæàâíîãî êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà “Òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ
“Êè¿â” íà âóëèöþ Òðüîõñâÿòèòåëüñüêó, 4,
ë³ò. “Á” àáî íà ³íø³ ïëîù³, ÿê³ áóäóòü íà-
äàí³ ³íâåñòîðîì çà çãîäîþ òåëåðàä³îêîìïà-
í³¿, äî çàê³í÷åííÿ ðåìîíòó ïðèì³ùåííÿ íà
âóëèö³ Òðüîõñâÿòèòåëüñüê³é, 4, ë³ò. “Á” âè-
êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Íàäàòè äîçâ³ë òî-

âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Ãðààëü” íà çíåñåííÿ íåæèëîãî áóäèíêó
íà âóëèö³ Õðåùàòèê, 5, ë³ò. “Â” çà óìîâè
â³äøêîäóâàííÿ äî áþäæåòó ì³ñòà éîãî âàð-
òîñò³, âèçíà÷åíî¿ åêñïåðòíèì øëÿõîì.” òà
ââàæàòè éîãî ïóíêòîì 1 ð³øåííÿ.

— ïóíêò 4 ð³øåííÿ “Ãîëîâíîìó ô³íàí-
ñîâîìó óïðàâë³ííþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ñïðÿìóâàòè êîøòè, îòðèìàí³
â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, íà
ðåìîíò òà îñíàùåííÿ íåæèëîãî áóäèíêó
íà âóëèö³ Òðüîõñâÿòèòåëüñüê³é, 4, ë³ò. “Á”
âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Ãîëîâíîìó ô³-
íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ñïðÿìóâàòè êîøòè, îòðèìà-

í³ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ,
íà ðåìîíò òà îñíàùåííÿ íåæèëîãî áóäèí-
êó, ÿêèé áóäå âèçíà÷åíî Ãîëîâíèì óïðàâ-
ë³ííÿì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ïðîòÿãîì 3-
õ ì³ñÿö³â äëÿ ðîçì³ùåííÿ äåðæàâíîãî êî-
ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Òåëåðàä³îêîì-
ïàí³ÿ “Êè¿â”.” òà ââàæàòè éîãî ïóíêòîì 3
ð³øåííÿ.

— ïóíêò 5 ð³øåííÿ âèçíàòè òàêèì, ùî
âòðàòèâ ÷èíí³ñòü;

— ïóíêòè 3, 6, 7, 8 ââàæàòè â³äïîâ³äíî
ïóíêòàìè 2, 4, 5, 6.

3. Ïóíêòè öüîãî ð³øåííÿ íàáèðàþòü
÷èííîñò³ ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ.
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Про передачу земельної 
ділянки товариству з обмеженою 
відповідальністю фірмі “Марія” 

для експлуатації та обслуговування 
автозаправного комплексу 

на Дніпровській набережній, 16 
у Дарницькому районі м. Києва
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ВИРІШИЛА:



Äèêèé çâ³ð
ó âàñ óäîìà

Ñâ³òëàíà ÁÅÐÇ²ÍÀ
äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó

Îñòàíí³ì ÷àñîì â Óêðà¿í³ ñòàëî ìîäíèì çà-
âîäèòè äèêèõ íåáåçïå÷íèõ õèæàê³â ó ÿêîñò³
äîìàøí³õ òâàðèí. Âîâêè, âåäìåä³, ëåâè ³ òèã-
ðè çàì³ñòü ê³øîê, ñîáàê ³ õîì’ÿê³â ñòàþòü ïî-
êàçíèêîì ïðåñòèæó ³ ñòàòóñó ¿õí³õ ãîñïîäàð³â.
Ïðî íåáåçïåêó óòðèìàííÿ âäîìà âåëèêèõ õè-
æàê³â ðîçêàçàíî íå îäíó ³ñòîð³þ. Íàéâ³äîì³-
øà ç íèõ — ïðî òðàãåä³þ ñ³ì’¿ Áåðáåðîâèõ, ùî
ñòàëàñÿ â Áàêó 24 ëèñòîïàäà 1980 ðîêó. Àðõ³-
òåêòîð Ëåâ Áåðáåðîâ, éîãî äðóæèíà Í³íà ³ ä³-
òè ªâà é Ðîìà óçÿëè äîäîìó ìàëåíüêå ëåâåíÿ
ç çîîïàðêó: ó ìàëþêà ïîìåðëà ìàìà. ×åðåç ð³ê
ó êâàðòèð³ Áåðáåðîâèõ ìåøêàâ ìîãóòí³é êðà-
ñåíü ³ç ãîðäîþ ïîñòàâîþ ³ ðîçê³øíîþ ãðèâîþ.
Ê³íãà (òàê çâàëè ëåâà) áà÷èëè âñ³ — ñàìå â³í
çí³ìàâñÿ ó ô³ëüìàõ “Ëåâ ³ ä³â÷èíêà”, “Ëåâ ï³-
øîâ ç áóäèíêó” ³ “Íåçâè÷àéí³ ïðèãîäè ³òàë³é-
ö³â ó Ðîñ³¿”. Ïðîòå öàðÿ çâ³ð³â ïîìèëêîâî ïðè-
ñòðåëèâ ì³ë³ö³îíåð, ïîáà÷èâøè ïîñåðåä ì³ñòà
âåëè÷åçíîãî ëåâà: â³í âèð³øèâ, ùî òâàðèíó ïî-
òð³áíî çíåøêîäèòè.

Ïîãîðþâàâøè, Áåðáåðîâè âçÿëè äðóãîãî ëå-
âà ³ òåæ íàçâàëè Ê³íãîì. ßê ³ éîãî ïîïåðåä-
íèê, Ê³íã-²² çí³ìàâñÿ â ê³íî (ó ô³ëüì³ “Ó ìå-
íå º ëåâ”), àëå âæå íà çéîìêàõ äåìîíñòðóâàâ
ñâ³é íåïðîñòèé õàðàêòåð. À íåçàáàðîì ï³ñëÿ òî-
ãî, ÿê ïîìåð Ëåâ Áåðáåðîâ, ÿêîãî çâ³ð, ìàáóòü,
ââàæàâ ãîëîâîþ ïðàéäó, òðàïèëîñÿ íåùàñòÿ:
õèæàê íà ñìåðòü ðîçòåðçàâ 14-ð³÷íîãî Ðîìó ³
ñåðéîçíî ïîðàíèâ éîãî ìàìó. Ì³ë³ö³îíåðè, ÿê³
ïðè¿õàëè, çàñòðåëèëè ëåâà, à ðàçîì ³ç íèì ³
ïóìó, ÿêà òåæ æèëà â êâàðòèð³ Áåðáåðîâèõ.

Öåé âèïàäîê çàâæäè íàãàäóº ïðî òå, ÿê íå-
áåçïå÷íî òðèìàòè âäîìà õèæàê³â. ßê ôàõ³âåöü,
ìîæó ñêàçàòè: ëåâè ³ òèãðè çàëèøàþòüñÿ äè-
êèìè çâ³ðàìè, íàâ³òü ÿêùî âèðîñëè ñåðåä ëþ-
äåé. Ïðî öå íàãàäóº ³ òðàã³÷íà ïîä³ÿ â Êè¿â-
ñüêîìó çîîïàðêó â 2005 ðîö³: àìóðñüêà òèãðè-
öÿ âáèëà 23-ð³÷íó ðîá³òíèöþ Òåòÿíó Ëàð³íó.
À â 2000 ðîö³ â òîìó æ çîîïàðêó òèãð ïîêàë³-
÷èâ æ³íêó, ÿêà íå âñòèãëà â÷àñíî âèéòè ç êë³ò-
êè.

Îäíèì ³ç íàéãó÷í³øèõ âèïàäê³â íàïàäó ïðè-
ðó÷åíèõ ëåâ³â íà ëþäèíó ñòàëà ïîä³ÿ â Ç³ìáàá-
âå â ñåðïí³ öüîãî ðîêó. Òâàðèíà íàêèíóëàñÿ
íà 50-ð³÷íó ðîá³òíèöþ ÿïîíñüêîãî ïîñîëüñòâà,
êîëè âîíà ç äðóçÿìè ³ ã³äîì ãóëÿëè â íàö³î-
íàëüíîìó ïàðêó. Â³ä ðàí æ³íêà ïîìåðëà â ë³-
êàðí³.

ßêùî âè âñå-òàêè çâàæèëèñÿ çàâåñòè âäîìà
òàêîãî õèæàêà, òî ïîâèíí³ çàñâî¿òè — öå äî-
ðîãî ³ ðèçèêîâàíî. Ïåðø çà âñå, òâàðèí³ ïî-
òð³áåí ñâ³é âîëüºð, ïðè÷îìó îáîâ’ÿçêîâî îïà-
ëþâàëüíèé, àäæå ìîðîç³â ëåâè íå òåðïëÿòü.
Çàãàëîì, íà óòðèìàííÿ ïîòð³áí³ ãðîø³ é ÷è-
ìàë³. Ñàìå ëåâåíÿ êîøòóº äî ï³âòîðè òèñÿ÷³ äî-
ëàð³â.

Â Óêðà¿í³ íàé÷àñò³øå íàìàãàþòüñÿ ïðèðó÷è-
òè âîâê³â àáî âåäìåä³â — âîíè êîøòóþòü äå-
øåâøå ³ çà íèìè ëåãøå äîãëÿäàòè. Îäíàê ³ ö³
òâàðèíè í³òðîõè íå ìåíø íåáåçïå÷í³, í³æ âå-
ëèê³ ê³øêè.

À êðàùå çà âñå, öå ëèøå ìîÿ äóìêà, àëå äóì-
êà ôàõ³âöÿ: çàâîäüòå âäîìà çâè÷íèõ äîìàøí³õ
óëþáëåíö³â, à ïîìèëóâàòèñÿ õèæàêàìè ïðè-
õîäüòå äî íàøîãî Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó. Âîíî
³ áåçïå÷í³øå, ³ äåøåâøå

Хрещатик  3 липня 2009 ССУУССППІІЛЛЬЬССТТВВОО 55

Æèòëîâà ïðîáëåìà
Êè¿âñüêèé çîîïàðê çáèðàº êîøòè íà íîâå ïîìåøêàííÿ äëÿ ðèñ³

Êàòåðèíà ÌÈÕÀÉËÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У столичном зоопар продов-
ж ється бла одійна а ція, що
розпочалася мин лої с боти.
Мета заход — поб д вати но-
вий вольєр для рисі, що відпо-
відатиме сім міжнародним ви-
мо ам. За словами співробітни-
ів зоопар , завдя и новом
помеш анню ці рід існі тварини
змож ть розмнож ватись, а їхнє
потомство поверн ть ди
природ .

Òðèð³÷íà ñàìèöÿ íà ïð³çâèñüêî Ð³ê³ ïî-
òðàïèëà äî ñòîëè÷íîãî çâ³ðèíöþ âèïàä-
êîâî. Ñþäè ¿¿ ïåðåäàëè ëþäè, ÿê³ çíàé-
øëè òâàðèíó â óðî÷èù³ Ñåêóëà ó Ñîêàëü-
ñüêîìó ðàéîí³ Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ ³ óòðè-
ìóâàëè ¿¿ âäîìà ïðîòÿãîì ï’ÿòè ì³ñÿö³â.
À êîëè ïåðåáóâàííÿ òâàðèíè ó äîìàøí³õ
óìîâàõ ñòàëî íåìîæëèâèì, âîíè ïåðåäà-
ëè ¿¿ äî ñòîëè÷íîãî çîîïàðêó.

Íàðàç³ êàðïàòñüêà ðèñü ïåðåáóâàº ó íå-
âåëèêîìó âîëüºð³, ùî íå ïðèñòîñîâàíèé
äëÿ óòðèìàííÿ òàêîãî âèäó ³ íå â³äïîâ³-
äàº ì³æíàðîäíèì ñòàíäàðòàì. Äî òîãî æ,
âîëüºð ðîçòàøîâàíèé ó ñëóæáîâ³é çîí³,
òîìó â³äâ³äóâà÷³ çîîïàðêó íå ìîæóòü ïî-
áà÷èòè óí³êàëüíó òâàðèíó.

Îñê³ëüêè çîîïàðê íå ïëàíóâàâ ïîïîâ-
íåííÿ ñâîº¿ êîëåêö³¿ ðèññþ, òî âëàñíèõ
êîøò³â íà áóä³âíèöòâî âîëüºðà ó íüîãî
íåìàº. Âò³ì, ñòîëè÷íèé çâ³ðèíåöü âæå
ðîçðîáèâ ïðîåêò “Ðèñü Êàðïàòñüêà” ³
ðîçïî÷àâ áóä³âåëüí³ ðîáîòè. “Íà æàëü,
êîøò³â íå âèñòà÷àº, òîìó çîîïàðê ïî-
òðåáóº áëàãîä³éíî¿ äîïîìîãè. Íåîáõ³äíî
áëèçüêî 300 òèñ. ãðèâåíü. Çàâäÿêè öèì
ãðîøàì ìè çìîæåìî çà äâà-òðè ì³ñÿö³
ïîáóäóâàòè íîâèé âîëüºð”,— çàçíà÷àº
çàìäèðåêòîðà Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó Êè-
ðèëî Òðàíò³í. Íîâå ïîìåøêàííÿ áóäå
îáãîðîäæåíî ñ³òêîþ ç òðüîõ áîê³â. Ëè-
øå ç îäíîãî â³äâ³äóâà÷³ çìîæóòü ñïîñòå-
ð³ãàòè çà òâàðèíîþ. Ó ëþäèíè âàæêèé
ïîãëÿä, ðèñ³ íåîáõ³äíî êóäèñü õîâàòèñü,
òîìó òâàðèíà íå áóäå ïîñò³éíî åêñïîíó-
âàòèñÿ.

Äî ðå÷³, ó íàø ÷àñ íà òåðèòîð³¿ Óêðà-

¿íè çáåðåãëîñÿ âñüîãî á³ëÿ 50 îñîáèí
öüîãî âèäó. “×åðåç âèðóáêó ë³ñ³â ðèñü
çìóøåíà çàëèøàòè ñâîþ ïðèðîäíó äîì³â-
êó. Âîíà ò³êàº ç ë³ñó äî ì³ñòà ³ âæå íå áî¿-
òüñÿ ëþäèíè”,— çàçíà÷àº çîîëîã Êè¿â-
ñüêîãî çîîïàðêó Âàëåíòèíà Çàéöåâà.

Ñàìèöÿ âæå äîñÿãëà ðåïðîäóêòèâíîãî
â³êó, ³ ïðàö³âíèêè çîîïàðêó ïëàíóþòü
çá³ëüøèòè ïîïóëÿö³þ ðèñ³ êàðïàòñüêî¿,
çíàéøîâøè ïàðó äëÿ ö³º¿ òâàðèíè. “Ãî-
ëîâíå çàâäàííÿ Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó —
çáåðåæåííÿ ãåíîôîíäó ð³äê³ñíèõ òà çíè-
êàþ÷èõ âèä³â óêðà¿íñüêî¿ ôàóíè. Òîìó
ìè ðîáèìî âñå ìîæëèâå, ùîá çíàéòè ïà-
ðó äëÿ ðèñ³, ÿêà æèâå ó íàøîìó çîîïàð-
êó, ³ ùîá öÿ òâàðèíà ñòàëà ïîâíîïðàâíèì
æèòåëåì Êàðïàòñüêèõ ã³ð”,— çàçíà÷èëà
ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ñòîëè÷íîãî çâ³ðèí-
öþ Ñâ³òëàíà Áåðç³íà.

Áëàãîä³éíó àêö³þ âëàøòóâàëè Êè¿â-
ñüêèé çîîïàðê ñï³ëüíî ç îðãàí³çàö³ºþ
“Õåëï ïë³ç”. Óñ³ íåáàéäóæ³ äî óêðà¿í-
ñüêî¿ ïðèðîäè ìîæóòü âçÿòè ó÷àñòü ó áëà-
ãîä³éíîìó çàõîä³. Ïîæåðòâè ìîæíà âíåñ-
òè íà ðàõóíîê Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó àáî
áåçïîñåðåäíüî äî êàñè ñòîëè÷íîãî çâ³-
ðèíöþ

Ñâÿòî äëÿ Òîðòèëè
Çàâòðà ó Êè¿âñüêîìó çîîïàðêó â³äáóäåòüñÿ Äåíü ÷åðåïàõè
Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Ó ñóáîòó â ñòîëè÷íîìó çîîïàðêó â³äáóäåòüñÿ àêö³ÿ Äåíü ÷å-
ðåïàõè. Òàêà àêö³ÿ òðèâàº âæå øîñòèé ð³ê ïîñï³ëü ³ ïðèñâÿ÷å-
íà çàõèñòó é ï³äòðèìö³ ºäèíîãî âèäó ÷åðåïàõ, ùî æèâóòü â
Óêðà¿í³ ó ïðèðîäíèõ óìîâàõ,— áîëîòí³é. Çà ñëîâàìè ôàõ³âö³â,
õî÷à áîëîòí³ ÷åðåïàõè íàñåëÿþòü âåëèê³ òåðèòîð³¿, ¿õíÿ ê³ëü-
ê³ñòü ïîì³òíî çíèçèëàñÿ çà îñòàíí³ ðîêè. Öèõ ÷åðåïàõ çàíåñå-
íî äî ì³æíàðîäíî¿ ×åðâîíî¿ êíèãè Âñåñâ³òíüîãî ñîþçó îõîðî-
íè ïðèðîäè (IUCN) ÿê âèä, ùî ïåðåáóâàº ï³ä çàãðîçîþ çíèê-
íåííÿ. Áîëîòíó ÷åðåïàõó òàêîæ âíåñåíî äî ñïèñêó ð³äê³ñíèõ
âèä³â òâàðèí ªâðîïè. Íà æàëü, âåëèêó ê³ëüê³ñòü ÷åðåïàõ íåçà-
êîííî â³äëîâëþþòü ³ ïðîäàþòü äëÿ óòðèìàííÿ â íåâîë³, äå âî-
íè õâîð³þòü ³ ãèíóòü ó ðåçóëüòàò³ íåïðàâèëüíîãî ïîâîäæåííÿ.

Â³äâ³äóâà÷³ ñòîëè÷íîãî çîîïàðêó ó Äåíü ÷åðåïàõè çìîæóòü
ä³çíàòèñÿ ïðî ¿õíº æèòòÿ, à òàêîæ ïðî òå, ÷îìó ¿õ íå ìîæíà
â³äëîâëþâàòè â ïðèðîä³ òà êóïóâàòè íà ïòàøèíèõ ðèíêàõ.
Âîäíî÷àñ, ò³, õòî âæå ìàº ÷åðåïàõ óäîìà, çìîæóòü ä³ñòàòè â³ä-
ïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ ùîäî ¿õíüîãî óòðèìàííÿ. Ó Êè¿âñüêîìó
çîîïàðêó 4 ëèïíÿ òàêîæ ïðàöþâàòèìå Øêîëà ãîí÷àðíîãî
ìèñòåöòâà, äå âñ³ îõî÷³ çìîæóòü âèë³ïèòè ô³ãóðêè ÷åðåïàõ òà

³íø³ âèðîáè ç ãëèíè. Òàêîæ áóäå ïðîâåäåíî êîíêóðñ äèòÿ÷î-
ãî ìàëþíêà íà àñôàëüò³ “×åðåïàõà Òîðòèëà”
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Àííà ÁÀÃÐßÍÀ: “Êè¿â — ìîæëèâ³ñòü
ìàêñèìàëüíî ðåàë³çóâàòè 
ñåáå â Óêðà¿í³”
Про рама “Молода літе-
рат ра” на радіо “Київ
98FM” починає знайомити
читачів “Хрещати а” зі
своїми остями, я і відпо-
відали в ефірі на запитан-
ня вед чо о і читали свої
твори. Під час про рами
“Привіт сім сл хачам ра-
діо “Київ 98 ФМ”. Цьо о
раз остею літерат рної
про рами радіо “Київ” б -
ла молода раїнсь а
письменниця, автор а
шести поетичних і однієї
прозової ниж и Анна
Ба ряна.

— Êîëè âè âèð³øèëè ïèñàòè?
— ßêùî ãîâîðèòè ñåðéîçíî ³

ïî-ñïðàâæíüîìó, òî êîëè â÷è-
ëàñÿ íà ïåðøîìó êóðñ³ Êè¿â-
ñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñè-
òåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà.
Ìåí³ áóëî 17 ðîê³â, ³ òîä³ áóëè
ïåðø³ ñåðéîçí³ ñïðîáè ïèñàòè,
õî÷à çàðàç ö³ òâîðè çäàþòüñÿ ìå-
í³ íåñåðéîçíèìè. ßñíà ð³÷, ìè-
íàº ÷àñ, ³ ïî÷èíàºø ñåáå êðè-
òèêóâàòè. À ÿêùî êàçàòè, êîëè
ÿ ïî÷àëà ïèñàòè, òî ÿê ò³ëüêè
íàâ÷èëàñÿ òðèìàòè ðó÷êó â ðó-
êàõ, òîáòî ó 6 ðîê³â.

— Ó âàñ áóëè ë³òåðàòóðí³ êóìè-
ðè?

— Ó ìåíå í³êîëè íå áóëî êóìè-
ð³â. Áóëè â÷èòåë³, ïðè÷îìó â÷èòå-
ë³ â ñàìîìó ïðåêðàñíîìó ðîçóì³í-
í³, ³ â êëàñè÷í³é, ³ â ñó÷àñí³é ë³òå-
ðàòóð³. Îäíèì ³ç òàêèõ ó÷èòåë³â ÿ
ââàæàþ óêðà¿íñüêîãî ïîåòà Áîãäà-
íà ²ãîðÿ-Àíòîíè÷à, êîòðèé ïîìåð
ó ðàííüîìó â³ö³. Â áóäü-ÿêîìó ðà-
ç³ ÿ ïåðåêîíàíà, ùî éîãî òâîðè —
öå ºâðîïåéñüêèé ð³âåíü ïîåç³¿, ³
âîíà º íåâìèðóùîþ.

— Íàñê³ëüêè ïîòð³áíà óêðà¿íñüêà
ë³òåðàòóðà â Óêðà¿í³?

— Íà ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ íàäçâè-
÷àéíî ïîòð³áíà ÿê³ñíà ñó÷àñíà
óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðà. ²íøå ïèòàí-
íÿ — â ÿêîñò³ ö³º¿ ë³òåðàòóðè.
Óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðà ìàº áóòè â³ä-
ïîâ³äíîãî ð³âíÿ, ùîá ÿêùî ìè
ïðåäñòàâëÿºìî íàøå îáëè÷÷ÿ ó ñâ³-
ò³, òî íàì â æîäíîìó ðàç³ íå áóëî
á çà íå¿ ñîðîìíî.

— Õòî êóïóº ³ ÷èòàº òâî¿ êíèæêè?
— Ê³ëüêà ðàç³â ÿ ïðîâîäèëà àâ-

òîãðàô-ñåñ³þ (àëå öå áóëà ìîÿ
ïðîçîâà êíèæêà, ì³é ðîìàí “Åòè-
ìîëîã³ÿ êðîâ³”) íà êíèæêîâèõ âè-
ñòàâêàõ, ó êíèãàðíÿõ. ß ñï³ëêóâà-
ëàñÿ ç³ ñâî¿ìè ïîòåíö³éíèìè ÷è-
òà÷àìè, òîìó ùî öå ëþäè, ÿê³
ïðîñòî ÷èòàëè àíîòàö³þ, ç³ ìíîþ
ñï³ëêóâàëèñÿ, ðîçïèòóâàëè ³ òîä³
êóïóâàëè êíèæêó. Ïîò³ì äåõòî ç

íèõ ìåí³ òåëåôîíóâàâ àáî ïèñàâ
íà å-ìåéë â³äãóêè, ³ ÿ ñêàæó, ùî
ìî¿ ÷èòà÷³ — öå ëþäè ïåðåâàæíî
ìîëîäîãî ³ ñåðåäíüîãî â³êó. ª òðî-
õè ñòàðøîãî, àëå á³ëüøå öå âñå-
òàêè äî ï’ÿòäåñÿòè ðîê³â. Íå ìî-
æó íàâ³òü ñêàçàòè, ÷è ñåðåä ìî¿õ
÷èòà÷³â á³ëüøå ÷îëîâ³ê³â, ÷è æ³-
íîê, áî êóïóâàëè ³ ÷îëîâ³êè, ³
æ³íêè. À äåÿê³ õëîïö³, íàïðèêëàä,
îäðàçó êóïóâàëè äëÿ ñâî¿õ ä³â÷àò,
êîëè ðîçóì³ëè, ùî ì³é ðîìàí º
æ³íî÷èì. Îäíàê ïåðåâàæíî öå áó-
ëè æ³íêè, áî º òàêà ñòàòèñòèêà,
ùî æ³íî÷ó ïðîçó ÷èòàþòü á³ëüøå
æ³íêè.

— À ùî äëÿ âàñ Êè¿â ÿê äëÿ ïèñü-
ìåííèêà?

— Êè¿â — ìîæëèâ³ñòü ìàêñè-
ìàëüíî ðåàë³çóâàòè ñåáå â Óêðà¿í³.
Êè¿â — öå ñòîëèöÿ. ß ùàñëèâà, ùî
òàê äîëåþ áóëî âèð³øåíî, ùî æè-
âó â öüîìó ì³ñò³, ùî ÿ ñåáå ðåàë³-
çóâàëà, ùî çäîáóâàëà îñâ³òó â Êè-
ºâ³, â Íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³
³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Öå ìîæ-
ëèâ³ñòü ñï³ëêóâàòèñÿ ç òèìè ëþäü-
ìè, ÿê³ âæå çàâîþâàëè ïåâíèé àâ-
òîðèòåò ó æèòò³ é ë³òåðàòóð³, ÿê³
÷îãîñü äîñÿãëè, áî çàçâè÷àé äîñÿ-
ãàþòü òóò íàéá³ëüøå. Öå âæå òàêà
ïëàíêà, ïëàíêà Êèºâà äëÿ âñ³º¿
Óêðà¿íè

Розмовляв Петро ЩЕРБИНА,
спеціально для “Хрещати а”

“Ìîëîä³ñòü” 
íàãàäàëà ïðî ñåáå

Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора х дожній ерівни Київ-
сь о о міжнародно о інофести-
валю "Молодість" Андрій Хал-
пахчі поділився планами на на-
ст пн , 39-т "Молодість". Фес-
тиваль цьо о ро відб деться в
столиці У раїни з 29 жовтня до
1 листопада, а подивитися
фільми он рсної і поза он-
рсної про рам зможе ожен

охочий, придбавши вито , ціна
я о о не перевищ ватиме плат
за вхід до звичайно о иївсь о о
інотеатр .

Íà â÷îðàøíþ ïðåñ-êîíôåðåíö³þ õó-
äîæí³é êåð³âíèê ê³íîôåñòèâàëþ “Ìîëî-
ä³ñòü” Àíäð³é Õàëïàõ÷³ ïðèéøîâ íå ñàì.
Éîãî ñóïðîâîäæóâàëè ïðåäñòàâíèêè íî-
âèõ ñïîíñîð³â, ÷èºþ ï³äòðèìêîþ ê³íî-
ôåñòèâàëü çàðó÷èâñÿ äëÿ ã³äíîãî ïðîâå-
äåííÿ ê³íîêîíêóðñó öüîãî ðîêó. Àíäð³é
Õàëïàõ÷³ çàïåâíèâ, ùî, ïîïðè êðèçó,
“Ìîëîä³ñòü” â³äáóäåòüñÿ, ïðè÷îìó âæå
íà ñüîãîäí³ îð³ºíòîâíà ïðîãðàìà ôåñòè-
âàëþ º âäâ³÷³ á³ëüøîþ, í³æ ìèíóëîãî
ðîêó. Ïðî ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó ³ ïàðò-
íåðñüê³ ñòîñóíêè ç ôåñòèâàëåì ðîçïîâ³â
âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð áëàãîä³éíîãî ôîí-
äó “Íîâ³ òðàäèö³¿” Îëåêñ³é Ñèâàê. Â³í
çàçíà÷èâ, ùî ôîíä “Íîâ³ òðàäèö³¿”, ñòâî-
ðåíèé 2009 ðîêó, ç ãîëîâóþ÷èì Ñåðã³ºì
Áîíäàð÷óêîì íàäàâàòèìå ìåöåíàòñüêó
ï³äòðèìêó ôåñòèâàëþ. Äðóãèì öüîãîð³÷-

íèì ïàðòíåðîì ñòàëà òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ
“Óêðà¿íà”. ̄ ¿ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð Âàëü-
äåìàð Äç³ê³ çàïåâíèâ, ùî â òåëååô³ð³ âè-
õîäèòèìóòü ùîäåííèêè ôåñòèâàëþ, â
ÿêèõ ðîçïîâ³äàòèìóòü ïðî íîâèíè êîí-
êóðñó, ïðåäñòàâëÿòèìóòü ó÷àñíèê³â, ñï³ë-
êóâàòèìóòüñÿ ç ãîñòÿìè. Òàêîæ éäåòüñÿ
ïðî òå, ùîá íà êàíàë³ ï³ä ÷àñ ôåñòèâà-
ëþ ³ ï³ñëÿ éîãî çàâåðøåííÿ çàïðîâàäè-
òè òåëåïîêàçè ô³ëüì³â êîíêóðñíî¿ ³ ïî-
çàêîíêóðñíî¿ ïðîãðàì.

Ùîäî îñíîâíèõ íîâîââåäåíü, òî öüî-
ãî ðîêó îðãàí³çàòîðè â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä
óðî÷èñòèõ öåðåìîí³é â³äêðèòòÿ ³ çàêðèò-
òÿ ôåñòèâàëþ, ÿê³ òðàäèö³éíî â³äáóâàëè-
ñÿ â ïàëàö³ “Óêðà¿íà”. Ó çâ’ÿçêó ç òèì,
ùî ãîëîâíèì ïóíêòîì îáîõ çàõîä³â áóëè
³ çàëèøàþòüñÿ ïåðåãëÿäè ô³ëüì³â, à ãî-
ëîâíèé êîíöåðòíèé ìàéäàí÷èê êðà¿íè
äëÿ öüîãî àæ í³ÿê íå ïðèñòîñîâàíèé (öå
çàâæäè ñïðè÷èíÿëî ìàñó íåçðó÷íîñòåé),
îáèäâ³ öåðåìîí³¿ ïåðåíåñóòü äî ê³íîòåàò-
ðó “Êè¿â”. Óðî÷èñòà ÷àñòèíà ïðîõîäèòè-
ìå ó ôîéº ê³íîòåàòðó, à íà ïåðåãëÿä ô³ëü-
ì³â ãëÿäà÷³ ðîçõîäèòèìóòüñÿ â îáèäâà ê³-
íîçàëè. Íà â³äêðèòò³ ïëàíóþòü ïîêàçàòè
ôðàíöóçüêèé ô³ëüì ßíà Êóíåíà “Êîêî
Øàíåëü ³ ²ãîð Ñòðàâ³íñüêèé”. Îêð³ì ê³-
íîòåàòðó “Êè¿â”, ÿêèé âæå òðåò³é ð³ê ïî-
ñï³ëü ñòàíå áàçîþ ôåñòèâàëþ, ô³ëüìè äå-
ÿêèõ ïðîãðàì ïîêàçóâàòèìóòü ó ê³íîòå-
àòðàõ “Æîâòåíü” ³ “Óêðà¿íà”. Ìàéñòåð-
êëàñè äëÿ ó÷àñíèê³â ôåñòèâàëþ ³ ãîñòåé
â³äáóâàòèìóòüñÿ â ñòîëè÷íîìó Áóäèíêó
ê³íî. Ùîäî ç³ðêîâèõ ãîñòåé, ÿê³ çàâ³òà-
þòü íà “Ìîëîä³ñòü”, à òàêîæ ñêëàäó ì³æ-
íàðîäíîãî æóð³, îðãàí³çàòîðè ïîêè ùî
ìîâ÷àòü, çàçíà÷àþ÷è, ùî öÿ ³íôîðìàö³ÿ
ñòàíå â³äîìîþ áëèæ÷å äî îñåí³

39-é Êè¿âñüêèé ì³æíàðîäíèé ê³íîôåñòèâàëü 
â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä óðî÷èñòîñòåé â ïàëàö³ “Óêðà¿íà”
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ОВНИ
Вам доведеться розриватися між домашніми

(вихов вати дітей, опі ати бать ів) і роботою,
с різь сти ати, працювати не я -неб дь, а на со-
вість, щоб б ти на висоті в сім’ї і на сл жбі. Кон-
тролюйте емоції, еть образи! Зловживати сл ж-
бовими повноваженнями не можна. Я що спа-
лахне онфлі т із ерівництвом, це за рож є с м-
ними наслід ами. Грошей, д шевної т рботи та
лас и не жалійте, розщедрюйтеся заради оха-
них, бо щастя в шлюбі вима ає д ховної й мате-
ріальної самовіддачі.

ТЕЛЬЦІ
Одерж ючи нов інформацію, не поспішайте з

виснов ами, бо не зможете правильно відфіль-
тр вати істин від брехні і ризи єте стати жер-
твою власних пере онань, де зіт н ться емоції та
пра матизм. Говорити про цілі, амбіції, особливо
з впливовими людьми, не варто. Нині ви є дра-
тівливим чинни ом для сильних світ цьо о, що
може не ативно позначитися на ар’єрі. Успіх обі-
цяють лише оле тивні зачини, що не зв’язані з
одержанням ви оди. Утримайтеся від поїздо , по-
дорожей.

БЛИЗНЯТА
Бажання і можливості — ось мінне поле, на

я ом потрібно р хатися обережно, роз мно, вра-
хов ючи всі плюси і мін си обставин. Контролюй-
те пристрасне “хоч ”, бо можливості для задово-
лення апетитів обмежені. Не вис вайте партне-
рам фінансових претензій, свар и через роші
нес ть р йнівні тенденції. “Бер -даю” повинно б -
ти армонійним. Я що віддасте більше, то на ра-
ще. Завищені матеріальні вимо и до обранця не-
прип стимі. Не прово йтеся на таємні авантю-
ри, бо ви нині схильні помилятися в людях, я им
щиро довіряли.

РАКИ
Ве зальтованом стані. Емоції вир ють, поч т-

тя і роз м с перечностях, це створює атмосфе-
р онфронтації. Пра ніть збаланс вати себе, не
розпалюйте війни, бо перемо и в бойових с тич-
ах вам не дося ти, тіль и виснажите сили і по-
силитефатальн тріщин в партнерсь их стос н-
ах. Ви орінюйте е оїзм і про ладайте шлях до
серця людей любов’ю, пра тичною т рботою.До-
помо а іншимповинна виявлятися з рах ванням

власних інтересів. Це оптимальний вихід,щоб не-
др ів оберн ти на спільни ів.

ЛЕВИ
Дбайте про здоров’я, важноприсл хаючись до

сво о ор анізм , щоб вчасно зреа вати на що-
найменші збої — підвищ ється небезпе а за ос-
трення хронічних захворювань. Для спіх на с -
спільній дорозі б дь-я і формальності повинні
звести до мінім м . Йти на ризи , не обмір вав-
ши наслід и дій, перш за все в професіональній
сфері, протипо азано. Чолові и Леви схильні по-
милятися щодо жіно . Утримайтеся від претен-
зій, б д йте відносини на р нті спільних цілей.

ДІВИ
Щоб не підмочити ділов реп тацію, дбайте

про імідж професійно о знавця. Беріться до ро-
боти, де ви є омпетентними, досвідченими, доб-
ре поінформованими я фахівець. Поповнюйте
ба аж знань, навчайтесяшвид о, напр ж ючимо-
зо , проп с и в професійних знаннях призводять
до неприємних інцидентів на роботі. На особис-
том фронті стос н и з оханими проходять фа-
з трансформації. Реор аніз йтеся і розпочніть із
подвоєною самовіддачею б д вати замо охан-
ня.

ТЕРЕЗИ
Розриваються між домашніми і роботою. Пра-

вильно розподіляйте обов’яз и, енер орес рси,
тоді с різь сти нете. Головне заб ти про сімей-
ні проблеми за поро ом хати, а в рідних стінах
не об оворювати сл жбові теми. Зважаючи на
невтішні перспе тиви, тримайтеся від важливих
домовленостей із чиновни ами, впливовими пер-
сонами, фінансистами, це першочер ово стос є-
ться ар’єрних питань. Форт на до вас нині є не
зовсім прихильною, том притримайте зайвий
азарт, щоб ни н ти розчар вань і неможливо-
сті здійснити зад мане.

СКОРПІОНИ
Любовні перемо и очі ють на тих, хто не за-

довольниться ле им фліртом, а має намір б д -
вати серйозні стос н и. Адже вдома вир ють ро-
зові б рі, і вам раще з одж ватися з сім. Пра -
ніть б ти доброзичливими, навчіться вести онс-
тр тивний діало для зміцнення сімейно ошлю-
б з обранцем і водночас займіться облашт ван-
ням житла. Варто м жньо сприйняти неприємні

новини від родичів, вони не повинні вибити вас
із олії. Т т простеж єтьсямомент Вищої об мов-
леності. Сприймайте все з надією на раще—не-
має лиха без добра. Від ладіть дале і поїзд и.

СТРІЛЬЦІ
Щоб не прославитися марнотратом, від ладіть

серйозні фінансові операції, тримайтеся від ве-
ли их по по , заощадите на опій ах — втрати-
те на вели ом . Для рабіжни ів й психоло ічних
вампірів нині ви є ле ою здобиччю, тож важно
стежте за аманцем. Тримайте нерви в лаці, не
беріть і не давайте ні ом в бор . Втім, для знят-
тя стрес завжди знайдете споріднен д ш се-
ред давніх знайомих, приятелів. На роботі потріб-
но ни ати с єти, роблячи менше, але я існо. У
діалозі з оле ами, підле лими відстоювати свою
точ зор немає сенс , ліпше нама айтеся зро-
з міти д м партнера.

КОЗОРОГИ
Компроміс — ваш най ращий др і рятівни .

Лише він береже від сваро і непороз мінь із
тими, хто вас оточ є й неаде ватно реа є на ва-
ш поведін . Подр жніх пар це стос ється перш
за все. Напрацьов йте мистецтво дипломата, не
идайте непрод маних слів. Кожнафраза повин-
на б ти ретельно відшліфованою, щоб ни н ти
ір их образ,що спричиняють до р йн вання сто-
с н ів. Пам’ятайте: ви для п блі и — зразо то-

лерантності, льт ри, інтелі ентності! Для Козо-
ро ів, отрі переживають романтичний б м, вар-
то надати перева д ховним цінностям.

ВОДОЛІЇ
По одж йте свої дії з оханими, членами сім’ї,

бо б дь-я і ініціативи, починання б де розцінено
я прояв е оїзм з с мниминаслід амирозірвання
бла одатних нито взаємороз міння. Мало то о,
це призведе до по ано о самопоч ття, небезпе-
и захворювань, а це може спричинити до сер-
йозних с ладнень. Психоло ічний іфізичний ом-
форт, правильне чер вання праці та відпочин ,
здорове харч вання і, звичайно, любов серці
до всіх — застава пре расно о самопоч ття.

РИБИ
Спіл вання з др зями може ви ли ати ревно-

щі з бо близь ої людини. Бережіть охання і не
піддайтеся спо сі з метою проб дити Отелло в
обранцеві. Стережіться— раєтеся з во нем, не-
безпечним і непередбач ваним р йнівній силі.
Конта т йте з тими, хто до д ші, ом вірите. Не-
приємних людей раще ни ати, хоча нав оло, я
на зло, траплятим ться непорядні типи і навіть
шахраї, отові ви ористати вас своїх інтересах.
Б дьте напо отові, маючи за правило: довіряй,
але перевіряй!

Астроло Любов ШЕХМАТОВА

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (5—11 ëèïíÿ)

7 липня о 12 од. 40 хв. відб деться затемнення Місяця.

Сит ації в житті ся н ть льмінації під тривалим тис ом д мо , відч ттів, емоцій, вима аючи переб дови, підштовх ючи до переосмислення і пош ново о підход до

розв’язання наболілих проблем. Космічна природа цьо о затемнення — здійснити несподівані реор анізації, від ин ти все старе, що вичерпало рес рс і заважає про рес

д ховної еволюції, і опан вати на нові методи. Мета — вихід із застою. Мобіліз йтеся і вн трішньо налашт йтеся на перевтілення. Консервативний опір несе тіль и ш од ,

бо б де в найближчі два тижні с нено насильниць им (і навіть драматичним) шляхом. Це час ризи, оли на передній план виходять питання стос н ів, юридичних спо-

рів, від ритих онфлі тів. Таємне стає явним, інформація поширюється миттєво, стає надбанням ромадсь ості. Це період п блічних с андалів, розірвання онтра тів, до-

мовленостей або, навпа и, злиття і об’єднання сторін, дов оочі ваних з стрічей, примирення. Емоційне напр ження стає д же сильним. Воно небезпечне р йнівним спа-

лахом, том не хвалюйте спонтанних рішень. Бо те, що ламатиметься в цей період, майже не піддається відновленню.

ДП “Київсь ий облавтодор”
проводить через два ТИЖНІ З ДНЯ п блі ації он рсний відбір

посередни а з реалізації державно о майна,
що залишилось після розрах н ів з редиторами та завершення процед ри лі відації
підприємства. На посередни а по ладається обов’язо оцін и та реалізації майна відповідно
до чинно о за онодавства. Стро реалізації майна не повинен перевищ вати трьох місяців
з момент визначення переможця он рс .

Для часті он рсном відборі бажаючі направляють за адресою: 04053, м. Київ, в л.
Артема, 40-А, олові лі відаційної омісії Балябі О. В. заяв довільної форми та
до менти, що підтвердж ють можливість претендента здійснювати оцін та реалізацію
майна. Оплата посл посередни а здійснюватиметься тіль и після отримання оштів від
роботи посередни а. Попередні витрати посередни здійснює за свій рах но .

Кон рс б де проводиться омісією шляхом лотерейно о відбор . За інформацією можна
зверн тися до Баляби О. В. тел. 8(050) 358-44-44 чи за місцезнаходженням лі відаційної омісії
в Києві по в л. Артема, 40-А, тел. (044) 461-97-07.

До ва и всіх,
о о це стос ється:

Просимо взяти до ва и при
прийнятті б дь-я их рішень щодо
б дин № 60/11 по в л. Я ідній
Голосіївсь ом районі м. Києва,
що він переб ває під с довим спо-
ром та є під с довим арештом.

Вищий осподарсь ий с д
У раїни повідомляє про

під отов матеріалів щодо
обрання безстро ово на посад

с дді
Київсь о о апеляційно о

осподарсь о о с д
Сітайло Лесі Гри орівни.
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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 1265
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Íåùàñòÿ ïîðó÷
Òåàòð ðîñ³éñüêî¿ äðàìè ãîòóº ïðåì’ºðó 
“¯¿ øàëåí³ ÷îëîâ³êè...”
Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Уявіть сит ацію,
що ви маєте роз-
азати своєм чо-
лові ові (др жині)
не д же приємн
для ньо о або неї
правд . А що ви
с ажете на те, що
це зізнання вам
треба зробити не
один раз, а тричі,
причом ожно о
раз навіть не здо-
ад ючись про ре-
а цію на свої сло-
ва вашої др ої
половин и? У п'єсі
франц зь о о о-
медіо рафа Габрі-
еля Ар "Ла ра і
Жа и", я в Теат-
рі російсь ої дра-
ми от ють під на-
звою "Її шалені чо-
лові и...", саме та-
а сит ація: жін а
тричі зізнається
чолові в подр ж-
ній невірності.

Ïðåì’ºðà âèñòàâè â
Íàö³îíàëüíîìó òåàòð³
ðîñ³éñüêî¿ äðàìè â³äáó-
äåòüñÿ çàâòðà. Íèí³ ïðî
íå¿ â³äîìî ëèøå òå, ùî
ï³ä ÷àñ ñâîºð³äíîãî
åêñïåðèìåíòó äðóæèí³
Ëàóð³ äîâîäèòüñÿ ïî-
âòîðþâàòè ñâîº ç³çíàí-
íÿ ó çðàä³ ïî ÷åðç³
òðüîì ³ïîñòàñÿì ñâîãî
áëàãîâ³ðíîãî. Â³í ç’ÿâ-
ëÿºòüñÿ òî â³ääàíèì ³
íåñê³í÷åííî ëþáëÿ÷èì
÷îëîâ³êîì, òî ãóëÿêîþ,
ùî ïðèõîâóº âëàñí³ ïî-
õîäåíüêè íàë³âî, òî
ñóá’ºêòîì ç õîëåðè÷-
íèì òåìïåðàìåíòîì,
ÿêèé ïðèéìàº ñëîâà
äðóæèíè çà ïåðøîêâ³ò-
íåâèé æàðò.

Çàãàëîì êîæíà ç³
ñöåí çàïðîñòî ìîãëà á
ç³éòè çà îêðåìó êîìå-
ä³þ. Ó çâ’ÿçêó ç òèì,
ùî ó òðüîõ Æàê³â çîâ-

ñ³ì ð³çí³ õàðàêòåðè ³
ìîòèâóâàííÿ, ãðàþòü ¿õ
òðîº ð³çíèõ àêòîð³â:
Ñòàí³ñëàâ Ìîñêâ³í,
Â³êòîð Ñåìèðîçóìåíêî
³ Îëåêñàíäð Õîðîøêî.
À ñïåö³àë³ñò ³ç ëþáîâ-
íèõ ³ñòîð³é ðåæèñåð
Îëåã Í³ê³ò³í ðîáèòü
óñå, ùîá â îäíîìó é òî-
ìó ñàìîìó åï³çîä³, ðî-
ç³ãðàíîìó òðè÷³, íå ïî-
âòîðèëàñÿ æîäíà ³íòî-
íàö³ÿ. À ùîäî äðóæè-

íè, òî â÷èíîê ñâîº¿ ãå-
ðî¿í³ àêòðèñà Îëåíà
Áîðîõ âèïðàâäîâóº ùè-
ðèì áàæàííÿì áóòè ïî-
ñïðàâæíüîìó ùàñëè-
âîþ.

Óò³ì, öÿ ìåëîäðàìà
àæ í³ÿê íå ñêî÷óºòüñÿ ó
â³äâåðòèé ñåíòèìåíòà-
ë³çì, àäæå ðåàêö³¿ Æà-
ê³â âèÿâëÿþòüñÿ íå
ò³ëüêè íåïåðåäáà÷óâà-
íèìè, à é ÷àñîì àá-
ñóðäíèìè. À ïðî òå, ÷è

ç³çíàííÿ äðóæèíè íà-
ñïðàâä³ ñòàëî òàêèì îä-
êðîâåííÿì äëÿ ÷îëîâ³-
ê³â, ÷è âñ³ âîíè âîë³ëè
ïðîñòî íå ïîì³÷àòè
ïðàâäè, âè ä³çíàºòåñÿ,
ëèøå çàâ³òàâøè ñóáîò-
íüîãî âå÷îðà íà 
ïðåì’ºðó. Òàì âàñ ñïî-
íóêàòèìóòü äî ðîçäó-
ì³â, íàïðèêëàä, ïðî òå,
ùî ³íîä³ ºäèíèé ñïîñ³á
óíèêíóòè íåùàñòÿ —
íå â³ðèòè â íüîãî

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

êèé äîù. Â³òåð ï³âäåííèé, ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 3—7 ì/ñ. Òåìïå-
ðàòóðà âäåíü +25...+31°Ñ, âíî÷³ +17...+23°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðè-
ìó äî +34°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +25..+31°Ñ; íà ñõî-
ä³ êðà¿íè +24...+27°Ñ, âíî÷³ +14...+17°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñ-
öÿìè +25...+29°Ñ, âíî÷³ +12...+15°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ñõ³äíèé, 3—7 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +28...+30°Ñ, âíî÷³ +19...+21°Ñ

До відверто о сентименталізм ця історія не с оч ється, адже реа ції чолові ів
є не тіль и непередбач ваними, а й часом абс рдними

Çì³öíåííÿ “Ðóáëÿ”
Ãóðò “Ðóáëü” ³ñíóº ç âåðåñíÿ ìèíóëîãî ðîêó. Íåñïîä³âàíî äëÿ

ïðèõèëüíèê³â Ñåðã³é Øíóðîâ âèð³øèâ ïîê³í÷èòè ç “Ëåí³íãðàäîì”,
ÿêèé ñòàâ éîìó íåö³êàâèì. Ïðîòå ðàçîì ³ç Øíóðîâèì ³ç ñòàðîãî
ãóðòà â íîâèé ïðîåêò ïåðåéøëà ùå ÷àñòèíà ìóçèêàíò³â, à ô³ðìî-
âèé ñòèëü ìóçèêàíòà — ïàíê-ìóçèêà ³ åìîö³éí³ òåêñòè ç íåöåí-
çóðíîþ ëåêñèêîþ — ñòàâ ì³öíèì ôóíäàìåíòîì ³ äëÿ “Ðóáëÿ”. Â
Êèºâ³ ìóçèêàíòè âèñòóïëÿòü ³ç ïðîãðàìîþ “Í³÷îãî íîâîãî”, ÿêà
íåçàáàðîì ìàº ïåðåðîñòè â ïåðøèé àëüáîì.

4 липня, 19.00
Кл б “Бін о”
Вхід 250 рн

Òðèï³ëëÿ çàïðîøóº 
íà Çåìëþ

Íåéìîâ³ðíå çàäîâîëåííÿ ñåðåä êðàñè ëàíäøàôò³â Êè¿âùèíè á³-
ëÿ Äí³ïðà îá³öÿþòü îðãàí³çàòîðè äðóãîãî åêî-ôåñòèâàëþ “Òðèï³ëü-
ñüêå êîëî 2009. Çåìëÿ”. Öüîãî ðîêó â îäíå ä³éñòâî îá’ºäíàþòü àæ
ø³ñòü. Ñåðåä íèõ åêñòðåìàëüíèé ôåñò “Òðîëëåé”, åçîòåðè÷íèé
“Êàçêîâå ì³ñòî”, áàðàáàííèé — “Ðèòìè æèòòÿ”. Îêð³ì ìóçèêè, òî-
ëîêó â³äâ³äóâà÷³â ðîçâàæàòèìóòü íà ÷èñëåííèõ ìàéñòåð-êëàñàõ, ê³-
íîïîêàçàõ, êâåñòàõ. Íà ÷àñ ôåñòèâàëþ òåðèòîð³þ îãîëîñèëè â³ëü-
íîþ â³ä âæèâàííÿ àëêîãîëþ, òþòþíó ³ áóäü-ÿêèõ íàðêîòèê³â.

4-5 липня
зелені па орби міста Ржищева Київсь ої області

Щоденні вит и по 50 рн

Çà ïîðíî
Óêðà¿íñüê³ õóäîæíèêè âèñòàâêîþ “Óïîðíî” âèñòóïèëè ïðîòè

íîâîãî çàêîíîïðîåêòó, êîòðèé çàáîðîíÿº çáåð³ãàííÿ ³ ðîçïîâñþ-
äæåííÿ ïîðíîïðîäóêö³¿. Â íèçö³ íåçãîäíèõ — Óêðà¿íñüêå õåëüñ³íê-
ñüêå òîâàðèñòâî ç ïðàâ ëþäèíè, ïèñüìåííèê Ëåñü Ïîäåðâ’ÿíñüêèé,
ãàëåðèñò ªâãåí Êàðàñü, à òàêîæ õóäîæíèêè, ÷è¿ ðîáîòè âèñòàâëå-
í³ â ãàëåðå¿: Îëåêñàíäð Ðîéòáóðä, ²ëëÿ ×è÷êàí, ²ëëÿ Óñóïîâ, Ñòàñ
Âîëÿçëîâñüêèé, Ëåñÿ Ìàëüñüêà, Ìàøà Øóá³íà é ³íø³.

до 7 липня
алерея “Карась”, Андріївсь ий звіз, 22б

Вхід вільний

“Ë³òíÿ ìóçè÷íà 
àêàäåì³ÿ” çàïðîøóº

Þí³ ìóçèêàíòè, ó÷àñíèêè ôåñòèâàëþ “Ë³òíÿ ìóçè÷íà àêàäåì³ÿ”,
ÿêèé ðîçïî÷àâ ðîáîòó 30 ÷åðâíÿ, îêð³ì ìàéñòåð-êëàñ³â ³ óðîê³â ³ç
ð³çíèõ ïðåäìåò³â, îäíî÷àñíî äàþòü êîíöåðòè. Íà Ë³òí³é åñòðàä³ Ìà-
ð³¿íñüêîãî ïàðêó ìîëîä³ òàëàíòè ãðàòèìóòü äëÿ êèÿí ó ñóïðîâîä³
ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó. Ïî÷èíàþ÷è ç 4 ëèïíÿ, â “Ðàêóøö³” â³ä-
áóäåòüñÿ ï’ÿòü êîíöåðò³â, äå âèêîíàþòü òâîðè äëÿ îäíîãî ìóçè÷-
íîãî ³íñòðóìåíòó ³ ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó.

Літня естрада Маріїнсь о о пар
4, 5, 10, 11, 12 липня, 18.00

Çíàéîìñòâî ç ëåâàìè
Ó íåä³ëþ î 19.15 òåëåêàíàë “Êè¿â” ïîêàæå øåäåâðè ðåêëàì-

íîãî ìèñòåöòâà ñâ³òó. ×àñòî íàéâ³äîì³ø³ ðåæèñåðè ïðèä³ëÿþòü
ðåêëàìíèì ðîëèêàì íå ìåíøå òâîð÷î¿ åíåðã³¿, í³æ ñòâîðåííþ
ê³íîòâîð³â. À òîìó òåëåêîìïàí³ÿ âèð³øèëà ïîêàçàòè êèÿíàì íàé-
êðàù³ òâîðè ð³çíèõ ðîê³â ç êàíñüêîãî ôåñòèâàëþ, íà ÿêîìó äå-
ìîíñòðóâàòèìóòü òâîðè íåâåëèêîãî ôîðìàòó. Äî ðå÷³, äëÿ ðåê-
ëàì³ñòà â³äçíàêà ôåñòèâàëþ “Êàííñüê³ ëåâè” îçíà÷àº íå ìåí-
øå, à ìîæå, é íàâ³òü á³ëüøå, í³æ “Îñêàð” äëÿ ê³íîìèòö³â. Ïî-
êàçîì êðàùèõ ç íàéêðàùèõ òâîð³â íà êàíàë³ ñïîä³âàþòüñÿ âðÿ-
òóâàòè áîäàé ÿêóñü ÷àñòèíó àóäèòîð³¿ â³ä ö³ëêîâèòîãî íåñïðèé-
íÿòòÿ ðåêëàìè.

5 липня, ТРК “Київ”, 19.15

Під от вала
Ганна ДЕНИСЕНКО,

“Хрещати ”

Àô³øà 
“Õðåùàòèêà”
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