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Êèÿí çàïðîñÿòü ó êàçêó
×åðâîíó Øàïî÷êó, Êîòà Ëåîïîëüäà ³ Àññîëü çðîáëÿòü ³ç êâ³ò³â

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Напри інці літа протя ом тижня на схилах
Печерсь о о ландшафтно о пар триватиме
наймасштабніша в столиці віт ова вистав а.
Темою своїх омпозицій столичні озеленюва-
чі обрали аз ових ероїв. Численні лядачі
заход змож ть побачити зроблених із вітів
Червон Шапоч , Кота Леопольда, Р са-
лонь , Лі аря Айболита, Царівн -Жаб . Вже
за тиждень дизайнери почн ть монт вати
онстр ції, до я их з одом прилаштов вати-
м ть віти. Передбачається, що ознайомити-
ся з витворами столичних озеленювачів змо-
ж ть понад два мільйони иян.

Ñõèëàìè Ïå÷åðñüêîãî ëàíäøàôòíîãî ïàðêó íåçàáàðîì
çàéìóòüñÿ ñòîëè÷í³ êâ³òíèêàð³-äèçàéíåðè. Ñàìå òóò íà-
ïðèê³íö³ ë³òà ç 22 ñåðïíÿ äî 1 âåðåñíÿ òðèâàòèìå òðàäè-
ö³éíà âèñòàâêà êâ³ò³â. ßê ðîçïîâ³â "Õðåùàòèêó" ãåíåðàëü-
íèé äèðåêòîð ÊÎ "Êè¿âçåëåíáóä" Þð³é Õàºâ, íèí³øíÿ
âæå º 54-þ.

"Ðàí³øå âèñòàâêè âëàøòîâóâàëè íà Âîëîäèìèðñüê³é ã³ð-
ö³, — ïðèãàäóº â³í. — ² ò³ëüêè øîñòèé ñåçîí ïîñï³ëü îð-
ãàí³çîâóºìî ä³éñòâî íà Ïå÷åðñüêó". Çà ñëîâàìè ïàíà Õà-
ºâà, çàçâè÷àé åêñïîçèö³þ â³äâ³äóþòü ïîíàä äâà ì³ëüéîíè
ëþäåé. ² öå çðîçóì³ëî, àäæå ùîðîêó çðîñòàº ³ ìàéñòåð-
í³ñòü äèçàéíåð³â-êâ³òíèêàð³â. "ßêùî ðàí³øå âîíè ëèøå
ðîçáèâàëè íåâåëè÷ê³ êëóìáè, òî íèí³ ìîíòóþòü ìàñøòàá-
í³ êîìïîçèö³¿, — ïîâ³äîìèâ Þð³é Õàºâ. — Äåÿê³ ç íèõ
íàðàç³ ñÿãàòèìóòü 10—15 ìåòð³â. Äî òîãî æ, îêð³ì êâ³ò³â,
ç'ÿâèòüñÿ âñå á³ëüøå åëåìåíò³â äåêîðó — ïàðêàí÷èêè ç
ãîðùèêàìè, ëàâêè, íåâåëè÷ê³ ñêóëüïòóðè". ×åðåç öå çðîñ-
òàº é ïëîùà êîìïîçèö³é. Òîìó íàéïðèäàòí³øèì ì³ñöåì
äëÿ îáëàøòóâàííÿ âèñòàâîê îáðàëè ñàìå Ïå÷åðñüêèé
ëàíäøàôòíèé ïàðê ³ç éîãî çàêðèòèìè â³ä â³òð³â ñõèëàìè,
ñîíÿ÷íèì áîêîì, òîáòî îïòèìàëüíèìè ïîãîäíèìè óìî-
âàìè äëÿ ïðîâåäåííÿ òàêèõ çàõîä³â.

Òåìàòèêó êâ³òêîâèõ âèñòàâîê ùîðîêó çì³íþþòü. Ó ìè-
íóë³ ðîêè êèÿíè ìîãëè îçíàéîìèòèñÿ ç îðíàìåíòàìè òà
óçîðàìè çà ìîòèâàìè íàðîä³â ñâ³òó, "êàðòèííîþ ãàëåðåºþ"
ç êâ³òêîâèìè ïîëîòíàìè Êëîäà Ìàíå "Äàìà â ñàäó", Àí-
ð³ Ìàð³ñà "×åðâîí³ ðèáêè".

Íèí³øíÿ âèñòàâêà ïî ñâîºìó º îñîáëèâîþ ³ ïðèñâÿ÷å-
íà êàçêîâèì ãåðîÿì. "Ó íàø ñêëàäíèé ÷àñ ïîòð³áíî ³íî-
ä³ ïðèãàäàòè äèòèíñòâî, — ââàæàº ïàí Õàºâ. — Õî÷à á
íåíàäîâãî ïîðèíóòè â ñâ³ò êàçîê ³ ÷àêëóíñòâà, äå äîáðî

çàâæäè ïåðåìàãàº çëî, º ï³äòðèìêà, òóðáîòà îäíå ïðî îä-
íîãî ³ óïåâíåí³ñòü ó ùàñëèâîìó ê³íö³. Ìè õî÷åìî, ùîá
êîæåí â³äâ³äóâà÷ çíîâó â³ä÷óâ ñåáå äèòèíîþ ³ ï³ñëÿ âè-
ñòàâêè ïîäèâèâñÿ íà æèòòÿ ïî-³íøîìó". Òîæ íåçàáàðîì
êèÿíè çìîæóòü ïîìèëóâàòèñÿ êâ³òêîâèìè ×åðâîíîþ Øà-
ïî÷êîþ, Êîòîì Ëåîïîëüäîì, Ðóñàëîíüêîþ, Ë³êàðåì Àé-
áîëèòîì, Öàð³âíîþ-Æàáîþ. Îêð³ì öüîãî, ó ðàìêàõ çàõî-
äó â³äáóäåòüñÿ Âñåóêðà¿íñüêèé êîíêóðñ êâ³òíèêàð³â íà
ñòâîðåííÿ êðàùèõ êâ³òêîâèõ ãîäèííèê³â. Ó÷àñòü ó çìà-
ãàííÿõ çìîæóòü âçÿòè ÿê ïðîôåñ³îíàëè, òîáòî âñ³ äåñÿòü
ðàéîííèõ çåëåíáóä³âñüêèõ ï³äïðèºìñòâ, òàê ³ ëþáèòåë³,
ïðèâàòí³ ô³ðìè.

Ñåðåä ìèíóëîð³÷íèõ ë³äåð³â ³ ïðèçåð³â ì³ñüêî¿ âèñòàâ-
êè êâ³ò³â — îçåëåíþâà÷³ Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó. ßê ðîç-
ïîâ³â "Õðåùàòèêó" äèðåêòîð ÊÏ ç äîãëÿäó çà çåëåíèìè íà-
ñàäæåííÿìè Ñîëîì'ÿíñüêîãî ðàéîíó Âàëåð³é Ïðèõîäüêî,
öüîãî ðîêó òàêîæ íàìàãàòèìóòüñÿ âðàçèòè â³äâ³äóâà÷³â.

"Òåìîþ íàøî¿ êîìïîçèö³¿ ñòàíå òâ³ð Îëåêñàíäðà Ãð³íà
"Áàãðÿí³ â³òðèëà", — ïîä³ëèâñÿ â³í.— Ìàéñòðè â³äòâîðÿòü
³ç ê³ëüêîõ âèä³â êâ³ò³â (çîêðåìà, áåãîí³¿, ãâîçäèêè, àãåðà-
òóìó) â³äêðèòó êíèæêó, çîáðàçÿòü ìîðñüê³ õâèë³, â³òðèëü-
íèê ³ Àññîëü". Ïàí Ïðèõîäüêî äîäàâ, ùî ç 20 ëèïíÿ ôà-
õ³âö³ ìîíòóâàòèìóòü êð³ïëåííÿ, äî ÿêîãî ïðèëàøòîâóâà-
òèìóòü êâ³òè. À âæå çà ï³âòîðà-äâà òèæí³ äî ïî÷àòêó âè-
ñòàâêè îáëàøòóþòü ³ ñàìó êîìïîçèö³þ
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Від Шахерезади до Червоної Шапоч и — аз ові віт ові фі ри тиждень рад ватим ть иян на Печерсь
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²íâàë³äè çìîæóòü 
ïðàöþâàòè

Äëÿ îñ³á ³ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè,
ÿê³ ïðàãíóòü ïðàöþâàòè, ñòâîðÿòü ðîáî÷³
ì³ñöÿ. Ïðî öå çàÿâèëà ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. Äíÿìè
â³äáóëàñÿ íàðàäà ç ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî
ñòàí âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè â ñòîëè÷íèõ
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³ÿõ ³íâàë³ä³â. “Óæå
ñüîãîäí³ çä³éñíþºòüñÿ àäðåñíèé òà ³íäèâ³-
äóàëüíèé ï³äõ³ä äî êîæíîãî ³íâàë³äà ç óðà-
õóâàííÿì ð³âíÿ ìåäè÷íî¿ òà òðóäîâî¿ ðåàá³-
ë³òàö³¿, ïîòðåáè ðîáîòîäàâö³â”,— ïîâ³äî-
ìèëà ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà. Ì³æ Êè¿âñüêèì
ì³ñüêèì öåíòðîì çàéíÿòîñò³ òà Öåíòðîì
ñîö³àëüíî-òðóäîâî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ óêëàäåíî
óãîäó ïðî ùîòèæíåâå íàäàííÿ ïåðåë³êó âà-
êàíñ³é äëÿ äàíî¿ êàòåãîð³¿ îñ³á ³ç çàãàëüíî-
ì³ñüêî¿ áàçè âàêàíñ³é. “Òîìó âñ³ îõî÷³, ÿê³
ïðàãíóòü ïðàöþâàòè,— ïðàöþâàòèìóòü”,—
çàïåâíèëà çàñòóïíèê ìåðà. Íà çóñòð³÷³ òà-
êîæ ïðîëóíàëè ïðîïîçèö³¿ ùîäî ñòâîðåí-
íÿ íà ñàéò³ ÊÌÄÀ âåá-ñòîð³íêè, íà ÿê³é
ïîñò³éíî ðîçì³ùóâàëè á ³íôîðìàö³þ ïðî
ìîæëèâîñò³ îäåðæàííÿ ïðîôîð³ºíòàö³éíèõ
ïîñëóã, ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ïðîôåñ³éíå
íàâ÷àííÿ îñ³á ³ç îáìåæåíîþ ïðàöåçäàò-
í³ñòþ

Çàêîí ïðèñêîðèòü 
áóä³âíèöòâî

Ï³äïèñó Ïðåçèäåíòà Â³êòîðà Þùåíêà ÷å-
êàº çàêîí “Ïðî â³ä÷óæåííÿ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ äëÿ ñóñï³ëüíèõ
ïîòðåá òà ç ìîòèâ³â ñóñï³ëüíî¿ íåîáõ³äíî-
ñò³”. Òàêà çàêîíîòâîð÷à ³í³ö³àòèâà ñòîëèö³
º âêðàé ïîòð³áíîþ. “Öåé çàêîí äîïîìîæå
Êèºâó íàðåøò³ ïðîäîâæèòè áóä³âíèöòâî Ïî-
ä³ëüñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó ÷åðåç ð³÷êó
Äí³ïðî”,— ââàæàº çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè Âàëåð³é Ìèðîíîâ. Ð³÷ ó ò³ì, ùî ï³ä çà-
áóäîâó öüîãî ïåðåõîäó ï³äïàäàº ìàéæå òðè-
ñòà ñàäîâèõ ä³ëÿíîê. À öå º çíà÷íîþ ïåðå-
ïîíîþ äëÿ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò. Àäæå ÷àñòè-
íà äà÷íèê³â äîñ³ íå äàëè çãîäó äëÿ ïåðåñå-
ëåííÿ. Âîíè íå îáðàëè æîäíîãî ³ç çàïðî-
ïîíîâàíèõ âàð³àíò³â êîìïåíñàö³¿, ùî ñòàëî
íà çàâàä³ çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà âêðàé
âàæëèâîãî äëÿ ñòîëèö³ îá’ºêòà. Ó ìåð³¿ ñïî-
ä³âàþòüñÿ, ùî çàêîí ¹ 3682 áóäå ï³äïèñà-
íî. Îêð³ì çàâåðøåííÿ çâåäåííÿ äàâíî î÷³-
êóâàíîãî ìîñòó, â³í äîïîìîæå âèð³øèòè é
³íøå íàãàëüíå ïèòàííÿ — â³äâåäåííÿ çåìë³
äëÿ ñïîðóäæåííÿ äðóãî¿ ê³ëüöåâî¿ àâòîäîðî-
ãè íàâêîëî ñòîëèö³

Ðàéîíè ðîçðàõóþòüñÿ 
çà âèâ³ç ñì³òòÿ

Ïðîòÿãîì ðîêó ðàéîíè ïîâèíí³ ðîçðàõó-
âàòèñÿ ç áîðãàìè ïåðåä ñì³òòºïåðåâ³çíèêà-
ìè. Òàêèé ê³íöåâèé òåðì³í íàçâàâ ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá-
÷åíêî. Öå ïèòàííÿ â³í ïîðóøèâ íà íàðàä³
ç ïðåäñòàâíèêàìè ðàéàäì³í³ñòðàö³é òà êîì-
ïàí³é, ùî çàéìàþòüñÿ âèâåçåííÿì íåïî-
òðåáó. Çàãàëîì ðàéîíè Êèºâà çàâèíèëè ïå-
ðåâ³çíèêàì 40 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Çà ñëî-
âàìè Àíàòîë³ÿ Ãîëóá÷åíêà, ðàéàäì³í³ñòðà-
ö³¿ ñï³ëüíî ç öèìè êîìïàí³ÿìè ìàþòü
ñêëàñòè ãðàô³êè ïîâíî¿ âèïëàòè çàáîðãî-
âàíîñò³

Ñ³ì òèñÿ÷ 
“ï³äçåìíèõ çàéö³â”

Ïîíàä ñ³ì òèñÿ÷ íåä³éñíèõ ï³ëüãîâèõ äî-
êóìåíò³â âèëó÷èëè ó Êè¿âñüêîìó ìåòðîïîë³-
òåí³ ç ïî÷àòêó ðîêó. Çà îïëàòîþ ïàñàæèðà-
ìè ïðî¿çäó ñòåæèòü îñîáîâèé ñêëàä Ñëóæáè
âîºí³çîâàíî¿ îõîðîíè. Ñåðåä äîêóìåíò³â, ÿê³
íå äàâàëè ïðàâà íà áåçïëàòíèé ÷è ï³ëüãîâèé
ïðî¿çä, âîíè íàéá³ëüøå âèëó÷èëè ñòóäåíò-
ñüêèõ ïðî¿çíèõ — ïîíàä 4 òèñÿ÷³, ùå ïðè-
áëèçíî 800 ñòóäåíòñüêèõ êâèòê³â, äàë³ — ïî-
ñâ³ä÷åííÿ ïåíñ³éí³, ó÷àñíèêà ë³êâ³äàö³¿ íà
×ÀÅÑ, âåòåðàíà ïðàö³ òà ó÷àñíèêà â³éíè.
Ïîð³âíÿíî ç 2008-ì ç ïî÷àòêó öüîãî ðîêó ó
ï³äçåìö³ âèÿâèëè ìàéæå íà 2,5 òèñÿ÷³ á³ëü-
øå íåä³éñíèõ äîêóìåíò³â

Ì³ñüêà âëàäà ïîêàçàëà
ðåçóëüòàò

Столичні осподарни и
Ï³äñóìêè ðîáîòè 3 ñåñ³¿ Êè¿âðàäè VI

ñêëèêàííÿ ï³äáèâ ñåêðåòàð çàêîíîäàâ÷î-
ãî îðãàíó ñòîëèö³ Îëåñü Äîâãèé. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, ïðîòÿãîì 11 ïëåíàðíèõ çàñ³-
äàíü ñòîëè÷í³ äåïóòàòè óõâàëèëè ìàéæå
900 ð³øåíü. “Ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè ìè
ñïðîìîãëèñÿ âò³ëþâàòè â æèòòÿ íîâó ô³-
ëîñîô³þ ðîáîòè Êè¿âðàäè ÿê ãîñïîäàð-
ñüêîãî, à íå ïîë³òè÷íîãî îðãàíó. Ï³ä ÷àñ
ïåðåâàæíî¿ á³ëüøîñò³ ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü
ïîë³òèêà áóëà ïîçà ìåæàìè ñåñ³éíî¿ çà-
ëè”,— çàïåâíèâ ïàí Äîâãèé. Â³í äîäàâ,
ùî ïîäåêóäè åìîö³éíèé õàðàêòåð âèñòó-
ï³â íàâ³òü äîïîìàãàâ ïðèéìàòè íàéïðà-
âèëüí³ø³ ð³øåííÿ.

Íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì óõâàëåíèì ïðî-
åêòîì ñòàëè, çâè÷àéíî, ì³ñüêèé áþäæåò
òà ïðîãðàìà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó. Òàêîæ äåïóòàòè ïðîãîëîñóâàëè
ñòðàòåã³þ ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâ òà íèçêó
àíòèêðèçîâèõ çàõîä³â ó ñòîëèö³. Çàâäÿêè
çëàãîäæåí³é ðîáîò³ òà îáãîâîðåííÿì ó
Êèºâ³ ä³ÿòèìå ïðîãðàìà “Øê³ëüíèé àâ-
òîáóñ”, ìåäèêè áåçïëàòíî êîðèñòóâàòè-
ìóòüñÿ ãðîìàäñüêèì òðàíñïîðòîì, à ìåò-
ðîïîë³òåí îäåðæèòü 100 íîâèõ âàãîí³â.

“Ìè òàêîæ óõâàëèëè ñîòí³ ³íøèõ ð³-
øåíü, ñïðÿìîâàíèõ íà çá³ëüøåííÿ äîõî-
äó áþäæåòó ì³ñòà, ùî íàâ³òü çà óìîâ êðè-
çè äàº çìîãó, íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ ì³ñò,
âèêîíóâàòè âçÿò³ íà ñåáå ñîö³àëüí³ çî-
áîâ’ÿçàííÿ ïåðåä ãðîìàäÿíàìè òà ðåàë³-
çîâóâàòè íàéïð³îðèòåòí³ø³ ïðîãðàìè ðîç-
âèòêó ì³ñòà”,— çàçíà÷èâ Îëåñü Äîâãèé.
Ñåêðåòàð Êè¿âðàäè ñêàçàâ, ùî îñ³íí³ âè-
áîðè íå ïåðåøêîäÿòü çàáåçïå÷èòè ñòà-
á³ëüíó ³ çëàãîäæåíó ðîáîòó óñ³õ ñèñòåì
ì³ñòà ³ çðîáèòè òàê, ùîá ñòîëèöÿ Óêðà-
¿íè áóëà âç³ðöåì ñòàá³ëüíîñò³ äëÿ âñ³º¿
äåðæàâè.

Бюджет
по ма сим м

Ñï³ëüíî ç êîíñòðóêòèâíîþ ðîáîòîþ çà-
êîíîäàâ÷î¿ âëàäè íà ðåçóëüòàò ïðàöþâà-
ëà ³ âèêîíàâ÷à. Ïðî ìèíóëîð³÷í³ ðåçóëü-
òàòè â³äçâ³òóâàâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ. Ïîâí³ñòþ äîñÿã-
òè çàïëàíîâàíèõ ïîêàçíèê³â ì³ñòó ïåðå-
øêîäèëà êðèçà. Îäíàê, ïîïðè öå, âäàëî-
ñÿ ç³áðàòè äî ñêàðáíèö³ ïîíàä 16,779
ìëðä ãðí — äî çàãàëüíîãî ôîíäó íàä³éø-
ëî 12 ìëðä 332 ìëí ãðí, à äî ñïåöôîí-
äó — 4 ìëðä 447 ìëí ãðí. Çàïîçè÷åíî äî
áþäæåòó áóëî 836 ìëí 749 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Âîäíî÷àñ âèäàòêè ì³ñòà ñòàíîâèëè 17
ìëðä 419 ìëí 154 òèñ. ãðí — ³ç çàãàëüíî-
ãî ôîíäó 12 ìëðä 468 ìëí 588 òèñ. ãðí, ç³
ñïåöôîíäó — 4 ìëðä 950 ìëí 567 òèñ. ãðí.

Âèêîíàòè áþäæåò, çà ñëîâàìè ïàíà
Áàññà, âäàëîñÿ çà äîõîäàìè, ùî ñòàíî-
âèòü 82,6 %, à âèòðàòàìè 78,8 % äî ïëà-
íîâèõ ïîêàçíèê³â.

Місто розвивається
Â³äçâ³òóâàâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè

ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ òàêîæ ³ ïðî ðåçóëüòà-
òè âò³ëåííÿ ìèíóëîð³÷íî¿ ïðîãðàìè ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî
ðîçâèòêó. Íàñàìïåðåä â³äçíà÷àëàñÿ ñîö³-
àëüíà ñêëàäîâà. Íàãàäàºìî, ùî 500 òèñÿ÷
ìàëîçàáåçïå÷åíèõ êèÿí ð³çíèõ êàòåãîð³é
ïîñò³éíî îòðèìóþòü äîïëàòè ì³ñüêî¿ âëà-
äè, ³ çá³ëüøåííÿ öèõ ñóì ó ïð³îðèòåòàõ
ì³ñòà. Ùå îäí³ºþ âàæëèâîþ ñôåðîþ äëÿ
ðîçâèòêó º ³íôðàñòðóêòóðà. Òàê, ìèíóëî-
ãî ðîêó íà âäîñêîíàëåííÿ òðàíñïîðòíî¿
ñèñòåìè áóëî îòðèìàíî ãðàíòè (200 òè-
ñÿ÷ ºâðî íà ïðîåêò òóíåëþ ÷åðåç Äí³ï-
ðî) òà êðåäèòè (10 ì³ëüéîí³â ºâðî íà ðå-
êîíñòðóêö³þ òðàíñïîðòíèõ ðîçâ’ÿçîê).

Ùîäî îñòàíí³õ, òî ðîáîòè óæå âåäóòüñÿ
íà Ìîñêîâñüê³é ïëîù³, Ëåí³íãðàäñüê³é,
ìîñòó Ïàòîíà. Äëÿ çðó÷íîñò³ êèÿí ìà-
ëåíüê³ ìàðøðóòêè ó ì³ñò³ çàì³íèëè çðó÷-
íèìè “Áîãäàíàìè” òà çìóñèëè ¿çäèòè ïî-
â³ëüí³øå (50 êì íà ãîä). Ùîá ðîçâàíòà-
æèòè öåíòð ì³ñòà, íèçêó âóëèöü ïåðåâå-
ëè â îäíîñòîðîíí³é ðåæèì ðóõó.

Ïîäáàëà ì³ñüêà âëàäà íå ëèøå ïðî ðî-
áî÷èé ðåæèì, à é ïðî â³äïî÷èíîê êèÿí.
Ïàí Áàññ íàãàäàâ, ùî ïðîòÿãîì ðîêó áó-
ëè ðåêîíñòðóéîâàí³ ïàðêè á³ëÿ ÊÏ², Ïàð-
òèçàíñüêî¿ ñëàâè, Â³÷íî¿ ñëàâè, “Âîëî-
äèìèðñüêà ã³ðêà”. Ïàðàëåëüíî òðèâàëè
ðîáîòè ç â³äíîâëåííÿ òà âïîðÿäêóâàííÿ
ñòîëè÷íèõ îçåð, ð³÷îê, ñòàâê³â. Íàïðè-
êëàä, íà î÷èùåííÿ Ðóñàí³âñüêîãî êàíà-
ëó áóëî âèä³ëåíî 10 ìëí ãðí.

Â óìîâàõ êðèçè çàéìàëîñÿ ì³ñòî é åíåð-
ãîçáåðåæåííÿì. Áóëî ðîçïî÷àòî ïðîãðàìó
âñòàíîâëåííÿ ë³÷èëüíèê³â íà âîäó òà åëåê-
òðîåíåðã³þ. Ó øêîëàõ òà äèòñàäêàõ çàì³-
íèëè â³êíà òà äâåð³, óòåïëèëè ôàñàäè. Äëÿ
ôîðìóâàííÿ ñòðàòåã³÷íèõ çàïàñ³â çàêóïî-
âóâàëîñÿ çåðíî. Àáè êèÿíè ìîãëè çàêóïî-
âóâàòè ïðîäóêòè â³ä âèðîáíèêà áåç íà-
ö³íêè ó ì³ñò³, îðãàí³îâóâàëè ÿðìàðêè.

Àêòèâíî ðîçïî÷àëà ðîçâèâàòèñÿ ñòîëè-
öÿ ³ ÿê òóðèñòè÷íî-êóëüòóðíèé öåíòð. Ó
ðàìêàõ ï³äãîòîâêè äî ªÂÐÎ-2012 íà ð³ç-
íèõ ñòàä³ÿõ áóä³âíèöòâà çíàõîäÿòüñÿ 17
ãîòåë³â íà 3740 íîìåð³â, ñòàä³îí. Áóëî
â³äêðèòî òà ïðåçåíòîâàíî ôàí-çîíó.

Äëÿ çàëó÷åííÿ êîøò³â ó ðîçâèòîê áóäü-
ÿêèõ ñôåð ì³ñòà ³íâåñòîðàì ñòâîðèëè
ïðèâàáëèâ³ óìîâè. Ðîçðîáëÿþòü Ãåíå-
ðàëüíèé ïëàí ñòîëèö³ òà ¿¿ ïðèì³ñüêèõ
çîí ³ç çàëó÷åííÿì çàêîðäîííèõ ôàõ³âö³â,
ãîòóþòüñÿ ïîòåíö³éí³ ïðîåêòè äëÿ ñï³â-
ïðàö³ ç á³çíåñìåíàìè.

Çà ñëîâàìè ïàíà Áàññà, âñ³ ðîçïî÷àò³
³í³ö³àòèâè áóäóòü ïðîäîâæåí³ ³ â íèí³ø-
íüîìó ðîö³. Îñîáëèâî ùî ñòîñóºòüñÿ ï³ä-
ãîòîâêè îá’ºêò³â äî ôóòáîëüíîãî ÷åìï³î-
íàòó òà ðåôîðì ó òðàíñïîðò³é ñôåð³. Ùî-
äî îñòàííüî¿, òî ê³ëüê³ñòü àâàð³é ó ì³ñö³
îá³öÿþòü çìåíøèòè çà äîïîìîãîþ ñèñòå-
ìè “ðîçóìíèõ ñâ³òëîôîð³â”. Ïîäåêóäè
ñèñòåìà óæå ïðàöþº, ÿê òî íà Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ñïóñêó, ªâðîïåéñüê³é ïëîù³. Íå-
çàáàðîì íà âóëèöÿõ ïî÷íóòü òàêîæ âåñ-
òè â³äåîñïîñòåðåæåííÿ. Öå, çà ñëîâàìè
ïðåäñòàâíèê³â âëàäè, ñòèìóëþâàòèìå âî-
ä³¿â íå ïîðóøóâàòè ïðàâèë, à â³äïîâ³äí³
ñëóæáè çìîæóòü øâèäøå çðåàãóâàòè ó âè-
ïàäêó àâàð³¿. Ãðîø³ íà ïðîåêò âèä³ëèëè
íà îñòàíí³é ñåñ³¿ Êè¿âðàäè

Îëåñü Äîâãèé òà Äåíèñ Áàññ â³äçâ³òóâàëè ïðî çðîáëåíå äëÿ êèÿí

Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Київрада перетворилася на осподарсь ий, а не політичний ор ан і
протя ом сієї третьої сесії VI с ли ання хвалювала рішення на о-
ристь иян. Та і підс м и роботи підбив для “Хрещати а” се ретар
за онодавчо о ор ан столиці Олесь Дов ий. Зо рема він відзна-
чив, що онсолідовано та онстр тивно вдалося прийняти бюджет
та соціально-е ономічн про рам міста на 2009 рі . Водночас зла-
оджен робот по азала і ви онавча влада столиці. Перший за-
ст пни олови КМДА Денис Басс запевнив, що мин лорічні плани,
попри риз , нама алися ви онати ма симально.

Завдя и зла одженій роботі іло столичної влади Київ розвивається, попри риз
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Íå áàãàòî ³ íå ìàëî
Êèÿíè ïî÷àëè ñïëà÷óâàòè çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè çà íîâèìè òàðèôàìè
Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

На рах н и ом нальни ів
почали надходити перші
проплати за ом нальні
посл и, розраховані за
новими, підвищеними та-
рифами. Незважаючи на
подорожчання, вони зали-
шаються найнижчими в
раїні. Ті ж ияни, я им
нові ціни б д ть не по си-
лі, отримають адресн
допомо від місь ої вла-
ди. А с млінні платни и
мож ть розрахов вати на
цінні подар н и.

ßê ðîçïîâ³â "Õðåùàòèêó" äèðåê-
òîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
"Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñ-
ëþâàëüíèé öåíòð" ÊÌÄÀ Ñòàí³-
ñëàâ Êàïëóíåíêî, âæå íàä³éøëè
ïåðø³ ïëàòåæ³ çà ÷åðâíåâèìè ðà-
õóíêàìè ç íîâèìè, ï³äâèùåíèìè
òàðèôàìè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè.
"Ìàºìî íàä³þ, ùî êèÿíè íå çâà-
æàòèìóòü íà ïðîâîêàö³éí³ çàêëè-
êè äî ñàáîòóâàííÿ îïëàòè êîìóí-
ïîñëóã ç áîêó îïîçèö³éíèõ äî ñòî-
ëè÷íî¿ âëàäè ñòðóêòóð",— çàçíà÷èâ
ïàí Êàïëóíåíêî. Íà éîãî ïåðåêî-
íàííÿ, â Êèºâ³ äîñòàòíüî ðîçñóä-
ëèâèõ ëþäåé, êîòð³ ðîçóì³þòü, ùî
ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â, âè-
âåçåííÿ ñì³òòÿ, îáñëóãîâóâàííÿ
ë³ôò³â, ãàðÿ÷à é õîëîäíà âîäà, êà-
íàë³çàö³ÿ íå íàäàþòüñÿ çàäàðìà.

Äî ñëîâà, ïîïðè ïîäîðîæ÷àí-
íÿ ö³íè íà ïîñëóãè êîìóíàëüíè-
ê³â ó ñòîëèö³ çàëèøàþòüñÿ îäíè-
ìè ç íàéíèæ÷èõ ó êðà¿í³. Òà íà-
â³òü º ïðåäìåòîì çàçäðîù³â ìåø-
êàíö³â ³íøèõ ì³ñò. Ó öüîìó êî-
ðåñïîíäåíòè "Õðåùàòèêà" ïåðå-
êîíàëèñÿ ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ç êî-
ëåãàìè ³ç ðåã³îí³â. Òàê, ó Îäåñ³
óòðèìàííÿ ñòàíäàðòíî¿ äâîê³ì-
íàòíî¿ êâàðòèðè îáõîäèòüñÿ äåñü
ó 1000 ãðèâåíü. Ïðè÷îìó ç
áîðæíèêàìè òàì íå ïàíüêàþòü-
ñÿ — ¿ì îäðàçó æ ïåðåêðèâàþòü
êàíàë³çàö³þ òà âîäîã³í. Àíàëîã³÷-
íà ñèòóàö³ÿ ó Ëüâîâ³ òà ³íøèõ îá-
ëàñíèõ öåíòðàõ. Îñê³ëüêè çàðïëà-
òè â ðåã³îíàõ çíà÷íî ìåíø³, í³æ
ó ñòîëèö³, êîìóíàëüí³ ïîñëóãè
äëÿ ìåøêàíö³â öèõ ì³ñò ñïðàâä³
º "çîëîòèìè".

Çâ³ñíî, íàâ³òü íèí³øí³ ïîì³ð-
í³ ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè ì³ñòàìè
ö³íè áàãàòüîì êèÿíàì íå ïî êè-
øåí³. Àáè çàõèñòèòè òàêèõ ëþ-
äåé, ç ³í³ö³àòèâè ìåðà Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî ì³ñòî çàïðîâàäè-
ëî ñïåö³àëüíó àäðåñíó äîïîìîãó.
Â ìåð³¿ ïðîãíîçóþòü, ùî ¿¿ îòðè-
ìàþòü ïîíàä ï³âì³ëüéîíà êèÿí —
ò³, õòî íàñïðàâä³ öüîãî ïîòðåáóº.
Äî ïåðøîãî âåðåñíÿ 2009 ðîêó
àäðåñíó äîïîìîãó áóäå àâòîìà-
òè÷íî íàðàõîâàíî âñ³ì òèì, õòî
ðàí³øå îòðèìóâàâ àäðåñí³ ìóí³-
öèïàëüí³ äîïëàòè. Â³ä 1 âåðåñíÿ
ï³äñòàâîþ äëÿ íàðàõóâàííÿ äîïî-
ìîãè ñòàíå äîâ³äêà, ÿêó ìîæíà
áóäå îòðèìàòè â Óïðàâë³íí³ ïðà-
ö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñå-
ëåííÿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é àáî
â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó öåíòð³ ç

íàðàõóâàííÿ ³ çä³éñíåííÿ ñîö³-
àëüíèõ âèïëàò. ßê ñòàëî â³äîìî
"Õðåùàòèêó", ïðîòÿãîì îñòàíí³õ
òðüîõ äí³â äî ñîö³àëüíèõ ñëóæá
Êèºâà çâåðíóëèñÿ 10 òèñÿ÷ êèÿí
ïî äîâ³äêè äëÿ îòðèìàííÿ àäðåñ-
íî¿ äîïîìîãè. Î÷³êóºòüñÿ, ùî äî
ê³íöÿ ïîòî÷íîãî ì³ñÿöÿ äî ì³ñü-
êî¿ âëàäè çâåðíóòüñÿ 100 òèñÿ÷
ëþäåé.

Îêð³ì òîãî, ì³ñüêà âëàäà âè-
ð³øèëà ïðîñòèìóëþâàòè ñóìë³í-
íèõ ïëàòíèê³â çà êîìóíàëüí³
ïîñëóãè ö³ííèìè ïîäàðóíêàìè.
Äî óìîâ öüîãî ñâîºð³äíîãî êîí-
êóðñó, ÿêèé óæå ïðîâîäèëè òî-
ð³ê, íàëåæèòü âèìîãà â÷àñíî
ñïëà÷óâàòè çà êâèòàíö³ÿìè ïðî-
òÿãîì îñòàíí³õ òðüîõ ðîê³â. Íè-
í³ òðèâàº ï³äãîòîâêà äî ðîç³ãðà-

øó ïðèç³â. Äëÿ ó÷àñò³ ñïðàâíèì
ïëàòíèêàì òðåáà áóäå çàðåºñòðó-
âàòèñÿ — äëÿ öüîãî â Ñall-öåí-
òð³ 15-51 â³äêðèþòü îêðåìó ë³-
í³þ. Êîæåí ó÷àñíèê àêö³¿ ó êâè-
òàíö³¿ íà îïëàòó ïîñëóã çà ëè-
ïåíü ïîáà÷èòü â³äïîâ³äíó ïî-
çíà÷êó. Ðîç³ãðàø â³äáóäåòüñÿ
íàïåðåäîäí³ Äíÿ íåçàëåæíî-
ñò³ — 20 ñåðïíÿ

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 аряче

водопостачання,
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

* 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

²íôîðìàö³ÿ 
ïðî ð³âåíü òàðèô³â íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè 

ïî îêðåìèì îáëàñíèì öåíòðàì Óêðà¿íè ñòàíîì íà 01.06.2009

Çäîðîâ’ÿ êèÿí ïåðåäóñ³ì
Ñòîëè÷íà âëàäà âèâåëà ìåäè÷íó ãàëóçü íà ã³äíèé ð³âåíü
Îëüãà ÊÎÐÎÁÊÀ
"Õðåùàòèê"

Три відремонтованих по-
ло ових б дин и, від ри-
тий Центр серця, оновле-
на Лі арня швид ої допо-
мо и, Оле сандрівсь а лі-
арня — це лише невели-
ий списо позитивних
змін медичній ал зі
міста за три ро и. Про всі
дося нення відзвіт вала
перший заст пни олови
КМДА Ірена Кільчиць а.
За її словами, рівень ме-
дичних посл і надалі
підвищ ватиметься, а не-
професіоналів столич-
них лі арнях не зали-
шиться.

Ïîçèòèâíèõ çì³í ó ñòîëè÷í³é
ìåäèöèí³ íå ìîæíà íå ïîì³òèòè.
Ùå òðè ðîêè òîìó ïèòàííþ çì³ö-
íåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áà-
çè ïðèä³ëÿëè ìàëî óâàãè. Ïðîòÿ-
ãîì ê³ëüêîõ îñòàíí³õ ðîê³â íà êà-
ï³òàëüíèé ðåìîíò ë³êóâàëüíî-
ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàä³â ó ñåðåä-
íüîìó âèä³ëÿëè ïðèáëèçíî ø³ñò-
äåñÿò ì³ëüéîí³â ãðèâåíü íà ð³ê. Çà
òðè ðîêè çàâäÿêè òàêîìó ô³íàí-
ñóâàííþ ó ñòîëèö³ â³äðåìîíòîâà-
íî á³ëüøå ÿê ñòî ìåäè÷íèõ îá'-
ºêò³â. Ïîì³òíî îíîâèëè Ë³êàðíþ
øâèäêî¿ äîïîìîãè, Îëåêñàíäð³â-
ñüêó ë³êàðíþ, ïîëîãîâ³ áóäèíêè
¹¹ 1, 5, 7, Öåíòð ðåïðîäóêòèâ-
íî¿ òà ïåðèíàòàëüíî¿ ìåäèöèíè,
äèòÿ÷³ ïîë³êë³í³êè â ð³çíèõ ðàéî-

íàõ ³ áàãàòî ³íøèõ. Ñüîãîäí³, íå-
çâàæàþ÷è íà êðèçó, òðèâàº áóä³â-
íèöòâî Öåíòðó ïîçèòðîííî¿ åì³-
ñ³éíî¿ òîìîãðàô³¿, Öåíòðó ³íôåê-
ö³éíèõ õâîðîá, Öåíòðó êðîâ³.

Îäíàê óñ³õ ïðîáëåì ïîäîëàòè
ùå íå âäàëîñÿ. Îäí³ºþ ç íàéâàæ-
ëèâ³øèõ çàëèøàºòüñÿ êàäðîâå çà-
áåçïå÷åííÿ. Óêîìïëåêòîâàí³ñòü
ñòàíîâèòü 80 %. Çàìàëî ôòèç³àò-
ð³â, ä³ëüíè÷íèõ òåðàïåâò³â òà ïå-
ä³àòð³â, ñåðåäíüîãî ìåäè÷íîãî
ïåðñîíàëó ³ ïðàö³âíèê³â ñëóæá
øâèäêî¿ òà íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷-
íî¿ äîïîìîãè. Äî ñëîâà, â ðåã³î-
íàõ öèõ ïðàö³âíèê³â ùå á³ëüøå
íå âèñòà÷àº.

Ó ñòîëè÷í³é ìåð³¿ ðîçóì³þòü
íàãàëüí³ñòü öüîãî ïèòàííÿ ³ òî-
ìó ðåòåëüíî ïðàöþþòü íàä éîãî
âèð³øåííÿì. "Ëèøå â Êèºâ³ ìå-
äè÷í³ ïðàö³âíèêè îòðèìóþòü 20
â³äñîòê³â íàäáàâêè äî çàðïëàòè,
ïðè÷îìó ñèòóàö³ÿ íå çì³íèëàñÿ ³
ï³ä ÷àñ êðèçè",— ïîâ³äîìèëà ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. Ùå á³ëüøèì
ñòèìóëîì äëÿ ë³êàð³â º îòðèìàí-
íÿ êâàðòèð ó ïîñò³éíå êîðèñòó-
âàííÿ òà ñëóæáîâîãî æèòëà. Ïî-
ïðè íåãàòèâí³ åêîíîì³÷í³ ïðîöå-
ñè â êðà¿í³ ïðîãðàìè íàäàííÿ
êâàðòèð ìåäèêàì íå ñêîðî÷óâàòè-
ìóòü. "Íèí³ ìè ñïðÿìîâóºìî

êîøòè íà áóä³âíèöòâî ñîö³àëüíî-
ãî æèòëà, ùîá ìàêñèìàëüíî
çìåíøèòè êâàðòèðíó ÷åðãó",—
ñêàçàëà ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà. À â³ä-
íåäàâíà âîíè ìîæóòü áåçïëàòíî
â³äâ³äóâàòè ç³ ñâî¿ìè ñ³ì'ÿìè Êè-
¿âñüêèé çîîïàðê.

Îäíàê íå ò³ëüêè ìåòîäîì ïðÿ-
íèêà ä³º ñòîëè÷íà âëàäà. Õàáàð-
íèêàì ³ õàìàì — íå ì³ñöå â êè-
¿âñüêèõ ë³êàðíÿõ. Òàì ðåãóëÿðíî
âëàøòîâóþòü ïåðåâ³ðêè ï³ä "âè-
ãëÿäîì ïàö³ºíò³â". "Öå äëÿ òîãî,
àáè âñ³ çíàëè, ùî ä³ºòüñÿ ó íàøèõ
ë³êàðíÿõ,— ïîÿñíèëà íà÷àëüíèê
ÃÓ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ òà ìåäè÷íî-
ãî çàáåçïå÷åííÿ Ëþäìèëà Êà÷ó-

ðîâà. "ßêùî ÿ çíàòèìó, ùî â³äáó-
âàºòüñÿ ó ë³êàðí³, à ¿¿ î÷³ëüíèê —
í³, òî òàê³ êåð³âíèêè íàì íå ïî-
òð³áí³",— ââàæàº ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà.

Ïðîòå áåç ñòàá³ëüíîãî ô³íàí-
ñóâàííÿ íàâðÿä ÷è ìîæíà áóëî á
âèïðàâèòè ñèòóàö³þ â ãàëóç³. Òî-
ìó ïðîòÿãîì îñòàíí³õ òðüîõ ðî-
ê³â ñòîëè÷íà âëàäà ùîðîêó âèä³-
ëÿëà á³ëüøå êîøò³â äëÿ ãàëóç³
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ. Òàê, ùå â 2006-
ìó áþäæåò ìåäè÷íî¿ ñôåðè ñòà-
íîâèâ 892 ì³ëüéîíè ãðèâåíü. À
öüîãîð³÷ ïåðåäáà÷åíî ïîíàä äâà
ì³ëüÿðäè. Ïîçèòèâí³ çì³íè ïîì³-
÷àþòü ³ ïðàö³âíèêè ìåäçàêëàä³â.

"Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äâîõ ðîê³â
ó íàø³é ïîë³êë³í³ö³ ç'ÿâèëîñÿ
íàéíîâ³òí³øå îáëàäíàííÿ",—
ðîçïîâ³äàº äèðåêòîð ÊÏ "Êè¿â-
ñüêà ì³ñüêà ñòîìàòîëîã³÷íà ë³êàð-
íÿ" Þð³é Ïóäåíêî. À íåçàáàðîì
òàì áóäå ùå êðàùå. Êè¿âðàäà ìàº
âèä³ëèòè êîøòè íà ðîçâèòîê çà-
êëàäó. "Çà ö³ ãðîø³ ìè îñíàñòè-
ìî õ³ðóðã³÷í³ êàá³íåòè, â ÿêèõ ðî-
áèòèìåìî ³ìïëàíòàö³þ íà ºâðî-
ïåéñüêîìó ð³âí³,— ä³ëèòüñÿ ïëà-
íàìè ïàí Ïóäåíêî,— ³, çâ³ñíî,
â³äðåìîíòóºìî êàá³íåòè".

Ïåðåâàãè êè¿âñüêî¿ ìåäèöèíè
ïîì³÷àþòü íàâ³òü ³íîçåìö³. Âîíè,
îö³íèâøè ñï³ââ³äíîøåííÿ ö³í òà
ÿêîñò³ ïîñëóã, ïðè¿æäæàþòü äî
ñòîëèö³ Óêðà¿íè, àáè ä³ñòàòè ìå-
äè÷íó äîïîìîãó ñòîìàòîëîã³â,
îôòàëüìîëîã³â ³ êàðä³îëîã³â. "Ïî-
òð³áíî, ùîá óñÿ ñèñòåìà ïðàöþ-
âàëà òàêèì ÷èíîì, ùîá ìîæíà
áóëî óíèêíóòè áóäü-ÿêèõ íåãà-
òèâíèõ çì³í ó ñèñòåì³ îõîðîíè
çäîðîâ'ÿ Êèºâà. ² ìè ðîáèìî çà-
ðàäè öüîãî âñå ìîæëèâå",— çà-
ïåâíèëà ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà

Завдя и реформам місь ої влади з перших днів життя малень их иян до лядають тіль и висо о валіфі овані лі арі
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Êðèçà íà åêñïîðò
Àêòèâí³ñòü êàçàõñüêèõ ðåéäåð³â â Óêðà¿í³ ìîæå çëÿêàòè ³íâåñòîð³â
Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

У часи ризи чимало ом-
паній сти аються з фінан-
совими проблемами. І ви-
хід зі с ладної фінансової
сит ації ожна омпанія
ш ає самот ж и. Проте
є й та і бізнесмени, отрі
нама аються розв’язати
свої проблеми за рах но
інших. Та поведін
е сперти називають рей-
дерством. Іноді рейдером
може б ти й держава. В
У раїні та е явище я
державне рейдерство б -
ває доволі зрід а. Напев-
но том ата а державних
рейдерів із Казахстан на
раїнсь ий бан "БТА" і

с олихн ла ромадсь ість.

Слаб а лан а

Îäí³ºþ ç ïåðøèõ ñåðåä ïîñòðà-
äÿíñüêèõ êðà¿í ô³íàíñîâó êðèçó
â³ä÷óâ Êàçàõñòàí. Ùå âë³òêó 2007
ðîêó êðà¿íó â³äð³çàëè â³ä äîñòóïó
äî ñâ³òîâèõ ô³íàíñ³â, à öå çìóñè-
ëî áàíê³ð³â ïîã³ðøèòè óìîâè âè-
äà÷³ ³ïîòå÷íèõ êðåäèò³â ³ ï³äâè-
ùèòè ñòàâêè. Íåçàáàðîì ö³íè íà
íåðóõîì³ñòü, ÿê³ äî òîãî ìîìåí-
òó ìàéæå ñÿãàëè ð³âíÿ Ðîñ³¿, ç³-
ðâàëèñÿ ó ïð³ðâó. Âçèìêó 2008 ðî-
êó íåðóõîì³ñòü Êàçàõñòàíó ïîâòî-
ðèëà äîëþ àìåðèêàíñüêî¿ é ïî-
äåøåâøàëà âäâ³÷³. Ùî áóëî äàë³,
ðîçïîâ³äàòè íå ìàº ñåíñó — âñå
öå ìè ñïîñòåð³ãàºìî íèí³ â Óêðà-
¿í³. Áàíê³âñüêà êðèçà, â³äò³ê
âêëàäíèê³â, íåìîæëèâ³ñòü ðåàë³-
çóâàòè çàêëàäåí³ áàíêàì êâàðòè-
ðè ³, ÿê ï³äñóìîê, íàö³îíàë³çàö³ÿ
íàéá³ëüøîãî áàíêó — "ÁÒÀ",
ÿêèé ðàí³øå íàçèâàâñÿ "Áàíê Òó-
ðàí-àëåì". Ïðîòå ï³ä êîíòðîëåì
äåðæàâè ñïðàâè ó êàçàõñüêîãî
áàíêó éäóòü íå êðàùèì ÷èíîì.
Âðÿòóâàòè ñèòóàö³þ äåðæàâà íà-
ìàãàºòüñÿ çîâñ³ì íå äæåíòëüìåí-
ñüêèìè ìåòîäàìè.

Íåùîäàâíî óêðà¿íñüêèé áàíê
"ÁÒÀ" çàÿâèâ ïðî ðåéäåðñüêó àòà-
êó ç áîêó êàçàõñüêî¿ ñòîðîíè. ²
ÿêùî ðàí³øå â ïðåñ³ áàãàòî ãîâî-
ðèëè ïðî ðîñ³éñüêèõ ðåéäåð³â, òî
òåïåð â Óêðà¿í³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ
êàçàõñüêà åêñïàíñ³ÿ.

— Öå ì³æíàðîäíà ìàô³ÿ, äëÿ
íèõ íå ³ñíóº êîðäîí³â,— ââàæàº
ïðåçèäåíò Àíòèðåéäåðñüêî¿ àñî-
ö³àö³¿ ï³äïðèºìö³â Óêðà¿íè Âî-
ëîäèìèð ×ì³ëü.

Державне
безза оння

ßêùî ïîð³âíÿòè ðåéäåðñüê³ çà-
õîïëåííÿ â Óêðà¿í³ òà Êàçàõñòà-
í³, íàø³ ðåéäåðè çäàþòüñÿ íà òë³
ñâî¿õ àç³éñüêèõ êîëåã ïðîñòî ä³òü-
ìè, ÿê³ ä³þòü ìàéæå çàêîííèìè
ìåòîäàìè,— ÷åðåç ñóäè ³ íåäîñêî-
íàëå çàêîíîäàâñòâî.

— Êóïóþòü á³çíåñ ñêð³çü, àëå
ÿêùî âëàñíèê í³ÿê ³ í³ çà ÿê³
ãðîø³ íå õî÷å ïîñòóïàòèñÿ ñâî-
¿ì ä³òèùåì — ëàñèì øìàòêîì
äëÿ ðåéäåð³â, òî äî íüîãî çàñòî-
ñîâóþòü ð³çí³ ñïîñîáè òèñêó, ïî-
÷èíàþ÷è â³ä òîòàëüíèõ ïåðåâ³-
ðîê ³ç áîêó êîíòðîëüíî-íà-
ãëÿäîâèõ îðãàí³â ³ çàê³í÷óþ÷è
ïîãðîçàìè, ðîçïðàâàìè,— ðîç-
ïîâ³äàº â³öå-ïðåçèäåíò Íåçà-
ëåæíî¿ àñîö³àö³¿ ï³äïðèºìö³â
Êàçàõñòàíó Ò³ìóð Íàçõàíîâ.—

Áàãàòî ï³äïðèºìö³â, êîòð³ çàçíà-
ëè àòàê ðåéäåð³â, áóëè âèìóøå-
í³ (ç âëàñíî¿ áåçïåêè) çàëèøè-
òè êðà¿íó. Áóëè âèïàäêè, êîëè ç
íîðîâèñòèìè á³çíåñìåíàìè "íå-
ñïîä³âàíî" â³äáóâàëèñÿ íåùàñí³
âèïàäêè àáî âîíè ïîòðàïëÿëè â
äèâí³ ÄÒÏ.

Ìàëî òîãî, óêðà¿íñüê³ åêñïåð-
òè ââàæàþòü, ùî ðåéäåðñòâî â
Êàçàõñòàí³ ïðîöâ³òàº çàâäÿêè
äåðæàâí³é ï³äòðèìö³.— Îñòàíí³ì
÷àñîì çìåíøèëàñÿ ³íòåíñèâí³ñòü
ðåéäåðñüêèõ àòàê ³ç ðîñ³éñüêîãî
áîêó. Òåïåð äî Óêðà¿íè çàõîäÿòü
ðåéäåðè ç Êàçàõñòàíó, ÿê³ ä³þòü
ï³ä ïðèêðèòòÿì ³ çà ï³äòðèìêè
äåðæàâíèõ íàö³îíàëüíèõ ñòðóê-
òóð,— óïåâíåíèé ÷ëåí Àíòèðåé-
äåðñüêî¿ àñîö³àö³¿ ï³äïðèºìö³â
Óêðà¿íè Ñåðã³é Áîéêî. Íà éîãî
äóìêó, ä³ÿëüí³ñòü êàçàõñüêîãî
ðåéäåðñüêîãî óãðóïîâàííÿ áóëà á
íåìîæëèâîþ, ÿêáè çà íåþ íå
ñòîÿëè âèñîêîïîñàäîâö³.

Äî ñëîâà, íàâ³òü ó Êàçàõñòàí³
ãîâîðÿòü ïðî òå, ùî ðåéäåðñòâîì
çàéíÿëàñÿ äåðæàâà: íàö³îíàë³çà-
ö³þ êàçàõñüêèõ "ÁÒÀ Áàíêó" ³
"Àëüÿíñ Áàíêó" íà áàòüê³âùèí³
áàãàòî õòî ââàæàº íåçàêîííîþ.
Ä³¿ óðÿäó ³ Íàöáàíêó Ðåñïóáë³êè
Êàçàõñòàí ³ç çàõîïëåííÿ äâîõ
ïðèâàòíèõ áàíê³â íå ìîæíà íà-
çâàòè í³ íàö³îíàë³çàö³ºþ —
îñòàííÿ ïðîâîäèòüñÿ íà êîðèñòü
äåðæàâè, à íå îêðåìèõ ÷èíîâíè-
ê³â, í³ äåðæï³äòðèìêîþ â ðàìêàõ
àíòèêðèçîâî¿ ïðîãðàìè, îñê³ëüêè
òà íå ïåðåäáà÷àº óòèñêè ³íòåðå-
ñ³â àêö³îíåð³â ³ çì³íó ìåíåäæìåí-
òó, éäåòüñÿ â çàÿâ³ Íàðîäíî¿ ïàð-
ò³¿ Êàçàõñòàíó "Àëãà!". ¯õí³ ä³¿ ç
îäåðæàííÿ äåðæêîíòðîëþ íàä

"ÁÒÀ Áàíêîì" ÷åðåç ïðèìóñîâó
äîäàòêîâó åì³ñ³þ àêö³é íà ñóìó
1,7 ì³ëüÿðäà äîëàð³â ³ "Àëüÿíñ
Áàíêîì" çà ðàõóíîê âèêóïó éîãî
êîíòðîëüíîãî ïàêåòó çà 100 òåí-
ãå (ïðèáëèçíî 6 ãðèâåíü) º â³ä-
âåðòèì ðåéäåðñòâîì.

Îñòàíí³ì ÷àñîì êàçàõñüê³ ðåé-
äåðè çàõîïëþþòü ï³äïðèºìñòâà
ïîòîêîâî. Ó íèõ âæå óòâîðèëèñÿ
ö³ë³ àëüÿíñè êîìïàí³é, ÿê³ çàé-
ìàþòüñÿ â³äáîðîì ÷óæî¿ âëàñíî-
ñò³. “ßêùî ðàí³øå çà ðåéäåðñüêè-
ìè ä³ÿìè ïðîñòåæóâàëàñÿ ÿêàñü
îäíà êîìïàí³ÿ, òî òåïåð óñå íà-
áàãàòî ñêëàäí³øå, — ñòâåðäæóº
Ñåðã³é Æâàâî. — Íèí³ þðèäè÷-
íèé ñóïðîâ³ä ðåéäåðñüêèõ àòàê
çàáåçïå÷óþòü îäí³ êîìïàí³¿, ñè-
ëîâ³ ä³¿ — ³íø³ ñòðóêòóðè, ñóäî-
âó ï³äòðèìêó — òðåò³ ñòðóêòóðè”.

У раїна стала
мішенню

Ïåðøîþ æåðòâîþ êàçàõñüêèõ
ðåéäåð³â â íàø³é êðà¿í³ ñòàâ
óêðà¿íñüêèé áàíê "ÁÒÀ". Ï³ñëÿ
òîãî, ÿê óñï³øíèé óêðà¿íñüêèé
áàíê ñïðîáóâàâ äèñòàíö³þâàòèñÿ
â³ä êàçàõñüêîãî "ÁÒÀ Áàíêó", íà
íüîãî áóëî çä³éñíåíî ðåéäåðñüêó
àòàêó. Îäíàê ïðî âñå ïî ÷åðç³.
Ñïî÷àòêó êàçàõè â³äìîâèëèñÿ â³ä
îïåðàö³¿ ç êóï³âë³ ïàêåòó àêö³é
óêðà¿íñüêî¿ ô³íóñòàíîâè.

— Ó êàï³òàë³ óêðà¿íñüêîãî áàí-
êó "ÁÒÀ" ÷àñòêà àêö³é êàçàõñüêî-
ãî "ÁÒÀ Áàíêó" íå³ñòîòíà ³ ñòà-
íîâèòü ìåíøå 10 â³äñîòê³â,— êà-
æå âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè
ïðàâë³ííÿ áàíêó "ÁÒÀ" (Óêðà¿íà)
Íàòàë³ÿ Ñåðãººâà.

Íàãàäàºìî, ùî ñâîãî ÷àñó êà-
çàõñüêèé "ÁÒÀ Áàíê" ï³äïèñàâ
äîãîâ³ð ïðî êóï³âëþ àêö³é óêðà-
¿íñüêîãî áàíêó, çã³äíî ç ÿêèì
÷àñòêà êàçàõ³â çðîñëà á äî 39 %
â³ä çàãàëüíîãî ïàêåòó àêö³é óêðà-
¿íñüêîãî áàíêó "ÁÒÀ". Àëå ÷åðåç
áðàê êîøò³â êàçàõè íå ìîãëè ðîç-
ðàõóâàòèñÿ çà äîãîâîðîì, ³ óãîäó
áóëî ðîç³ðâàíî. Íåçàáàðîì ï³ñëÿ
íàö³îíàë³çàö³¿ êàçàõñüêîãî áàíêó
îñòàíí³é îãîëîñèâ äåôîëò ³ç ì³æ-
íàðîäíèõ çîáîâ'ÿçàíü.

Ñàìå öåé íåîïëà÷åíèé ïàêåò
àêö³é ³ ñòàâ òèì ³íñòðóìåíòîì,
ÿêèì êàçàõñüê³ àêö³îíåðè ñïðîáó-
âàëè ñêîðèñòàòèñÿ â áîðîòüá³ çà
óêðà¿íñüêèé áàíê. Ïðîòå öþ
ñïðîáó áóëî ç³ðâàíî. Àëå êåð³â-
íèöòâî óêðà¿íñüêî¿ ô³íóñòàíîâè
áà÷èòü â öüîìó çàãðîçó äåñòàá³ë³-
çàö³¿ âñ³º¿ óêðà¿íñüêî¿ áàíê³âñüêî¿
ñèñòåìè.

— Ðåéäåðñüêà àòàêà, çä³éñíåíà
íà óêðà¿íñüêèé áàíê "ÁÒÀ", ìî-
æå çâåñòè íàí³âåöü çóñèëëÿ Íà-
ö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, óðÿ-
äó òà ³íøèõ îðãàí³â âëàäè, ùî
ñïðÿìîâàí³ íà ñòàá³ë³çàö³þ ðîáî-
òè áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè Óêðà-
¿íè,— çàÿâèëà Íàòàë³ÿ Ñåðãººâà.

Íà ¿¿ äóìêó, òàê³ ïðîâîêàö³éí³
ä³¿ ç áîêó êàçàõñüêîãî "ÁÒÀ Áàí-
êó" ìîæóòü ïðèçâåñòè äî ïîãëèá-
ëåííÿ ô³íàíñîâî¿ íåñòàá³ëüíîñò³
â Óêðà¿í³ ³ â³äëÿêóâàòèìóòü ³íî-
çåìíèõ ³íâåñòîð³â.

— Áàíê "ÁÒÀ" (Óêðà¿íà) º â³ä-
êðèòèì àêö³îíåðíèì òîâàðè-
ñòâîì, ÿêå çîáîâ'ÿçàíî çâ³òóâà-
òè ïåðåä àêö³îíåðàìè, ùîð³÷íî
ïóáë³êóâàòè çâ³òí³ñòü òîùî, —
çàçíà÷èëà Íàòàë³ÿ Ñåðãººâà. —
Òîä³ ÿê "ÁÒÀ Áàíê" (Êàçàõñòàí)

çíàõîäèòüñÿ ï³ä óïðàâë³ííÿì
÷èíîâíèê³â.

Òîï-ìåíåäæìåíò êàçàõñüêîãî
"ÁÒÀ Áàíêó" ñõèëüíèé äî ïîë³-
òè÷íî¿ êîí'þíêòóðè, ùî ìîæå
íåãàòèâíî ïîçíà÷èòèñÿ íà óêðà-
¿íñüêèõ êë³ºíòàõ ³ éîãî âêëàä-
íèêàõ.

Хапаючись
за соломин

Ìè ñïðîáóâàëè ðîç³áðàòèñÿ,
÷îìó æ êàçàõñüêèé áàíê õàïàºòü-
ñÿ çà ìîæëèâ³ñòü â³äðóáàòè øìà-
òî÷îê óêðà¿íñüêî¿ ô³íóñòàíîâè.
ßê ïîâ³äîìëÿþòü ðîñ³éñüê³ ÇÌ²,
íàðàç³ ì³æ êàçàõñüêîþ ñòîðîíîþ
³ ðîñ³éñüêèì "Ñáåðáàíêîì" âå-
äóòüñÿ ïîâ³ëüí³ ïåðåãîâîðè ïðî
ìîæëèâå ïðèäáàííÿ àêòèâ³â êà-
çàõñüêîãî áàíêó, ùî ñòð³ìêî çíå-
ö³íþþòüñÿ.

— Ñïðîáè ç áîêó "ÁÒÀ Áàíêó"
(Êàçàõñòàí) áóäü-ÿêèìè ñïîñîáà-
ìè çá³ëüøèòè ñâîþ ÷àñòêó â àê-
ö³îíåðíîìó êàï³òàë³ ³íøèõ ô³-
íàíñîâèõ óñòàíîâ, ó òîìó ÷èñë³ ³
â Óêðà¿í³, ñïðÿìîâàí³, â ïåðøó
÷åðãó, íà çá³ëüøåííÿ ïðèâàáëè-
âîñò³ â î÷àõ ºäèíîãî ïîòåíö³éíî-
ãî ïîêóïöÿ — "Ñáåðáàíêà Ðîñ³¿"
é íàãàäóþòü ä³¿ ïîòîïàþ÷îãî,
êîòðèé õàïàºòüñÿ çà ñîëîìèí-
êó,— ââàæàº äèðåêòîð êîíñàë-
òèíãîâîãî àãåíòñòâà Austin Àíà-
òîë³é Ãðèøêîâåöü.— Ó öüîìó âè-
ïàäêó íå éäåòüñÿ ïðî âðàõóâàííÿ
³íòåðåñ³â óêðà¿íñüêèõ àêö³îíåð³â
³ âêëàäíèê³â.

Òîáòî, êàçàõè õî÷óòü ïðîäàòè
íå ëèøå ñâ³é áàíê, à é óêðà¿íñüêó
ô³íóñòàíîâó, çà àêö³¿ ÿêîãî âîíè
òàê ³ íå çàïëàòèëè. Êàçàõñüê³ äåð-
æàâí³ ðåéäåðè íàìàãàþòüñÿ ä³ÿòè
â Óêðà¿í³ ÿê ó ñåáå âäîìà, äóìà-
þ÷è, ùî âñå ìîæíà âèð³øèòè çà
äîïîìîãîþ êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ,
³ äèâóþòüñÿ, êîëè öå íå âèõîäèòü,
òîæ çìóøåí³ ðîçâ’ÿçóâàòè ñóïå-
ðå÷êó âñå-òàêè â ñóä³.

Ч жі проблеми

Ïîêàçîâî, ùî ñêàíäàë ðîçãî-
ð³âñÿ íàâêîëî îäíîãî ç íàéíàä³é-
í³øèõ óêðà¿íñüêèõ áàíê³â. Çà äà-
íèìè ðåéòèíãîâîãî àãåíòñòâà
"Êðåäèò-Ðåéòèíã", ÂÀÒ Áàíê
"ÁÒÀ" âõîäèòü äî ïåðøî¿ äåñÿò-
êè áàíê³â Óêðà¿íè çà ðåéòèíãîì
íàä³éíîñò³ äåïîçèòíèõ âêëàä³â.
ßêùî æ êàçàõñüê³ ðåéäåðè çóì³-
þòü äåñòàá³ë³çóâàòè ðîáîòó áàíêó,
òî ìîæëèâå ïîâòîðåííÿ òîð³ø-
íüî¿ ñèòóàö³¿, êîëè ÷åðåç êîðïî-
ðàòèâíèé êîíôë³êò ïî÷àëèñÿ
ïðîáëåìè â îäí³é ³ç íàéá³ëüøèõ
óêðà¿íñüêèõ ô³íóñòàíîâ —
"Ïðîì³íâåñòáàíêó", ï³ñëÿ ÷îãî
ðîçãîð³ëàñÿ ìàñøòàáíà áàíê³â-
ñüêà êðèçà.

Àëå íå ëèøå öå. ßê ââàæàº
ïðåçèäåíò Öåíòðó äîñë³äæåíü
ïðîáëåì ãðîìàäÿíñüêîãî ñó-
ñï³ëüñòâà Â³òàë³é Êóëèê, ä³ÿëü-
í³ñòü ðåéäåð³â, áåç ñóìí³âó, ïðè-
çâåäå äî â³äòîêó ³íâåñòèö³é. "Àê-
òèâíà ðåéäåðñüêà ä³ÿëüí³ñòü íà
òåðèòîð³¿ íàøî¿ äåðæàâè ñâ³ä-
÷èòü ïðî íåçäàòí³ñòü äåðæàâè
çàõèñòèòè âëàñí³ñòü. À öå ï³ä-
ðèâàº ³íâåñòèö³éíó ïðèâàáëè-
â³ñòü êðà¿íè",— ïåðåêîíàíèé
åêñïåðò. Â óìîâàõ åêîíîì³÷íî¿
êðèçè â³äò³ê ³íâåñòîð³â ìîæå ìà-
òè âêðàé íåãàòèâí³ íàñë³äêè. Òî-
ìó àêòèâí³ñòü êàçàõñüêèõ ðåéäå-
ð³â ìàº ä³ñòàòè íàëåæíó îö³íêó
ç áîêó óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîîõîðîí-
íî¿ ñèñòåìè. Àäæå ïðîáëåìè Êà-
çàõñòàíó ó æîäíîìó ðàç³ íå ìà-
þòü ñòàòè íàøèìè

У раїнсь ий БТА-Бан працює надійно і стабільно
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про внесення змін до рішення Київської 

міської ради від 12.07.2007 № 1113/1774
“Про надання Подільській районній у місті 

Києві раді земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлового 

будинку з вбудовано"прибудованими 
приміщеннями соціально"побутового 
призначення та підземним паркінгом 

на перетині вул. Наталії Ужвій 
та вул. Новомостицької 

у Подільському районі м. Києва”
Рішення Київської міської ради № 699/699 від 27 листопада 2008 року

Враховуючи доручення Київського міського голови від 21.08.2008 № 22733/06, розглянувши лист�звер�
нення Головного управління житлового забезпечення виконавчого органу Київради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) від 08.07.2008 № 044/114/6719 та матеріали щодо внесення змін до рішення Київ�
ської міської ради від 12.07.2007 № 1113/1774 “Про надання Подільській районній у місті Києві раді зе�
мельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку з вбудовано�прибу�
дованими приміщеннями соціально�побутового призначення та підземним паркінгом на перетині вул. На�
талії Ужвій та вул. Новомостицької у Подільському районі м. Києва”, також враховуючи розподіл асигну�
вань на фінансування капітальних вкладень на 2008 рік, визначений розпорядженням Київської міської дер�
жавної адміністрації від 05.03.2008 № 270 “Про Програму соціально�економічного та культурного розвит�
ку м. Києва на 2008 рік”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу громадянину 
Бабку Юрію Олексійовичу 

у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

у 3"му пров. Івана Франка, 11 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 720/720 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè
â³ä 12.07.2007 ¹ 1113/1774 “Ïðî íàäàí-
íÿ Ïîä³ëüñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðà-
ä³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðè-
ì³ùåííÿìè ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà-
÷åííÿ òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà ïåðåòè-
í³ âóë. Íàòàë³¿ Óæâ³é òà âóë. Íîâîìî-
ñòèöüêî¿ ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà”, à ñàìå:

— ñëîâà “Ïîä³ëüñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³
Êèºâ³ ðàä³” çàì³íèòè ñëîâàìè “êîìóíàëü-
íîìó ï³äïðèºìñòâó ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà
æèòëîâèõ áóäèíê³â “Æèòëî³íâåñòáóä-
ÓÊÁ”.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç ïèòàíü

áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â “Æèòëî-
³íâåñòáóä-ÓÊÁ” ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåð-
íóòèñü äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿
ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåí-
íþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñ-
òóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

3. 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
Л. Черновець ий

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Áàáêó Þð³þ Îëåêñ³éîâè÷ó äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
3-ìó ïðîâ. ²âàíà Ôðàíêà, 11 ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Áàáêó Þð³þ
Îëåêñ³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó 3-ìó ïðîâ. ²âàíà Ôðàíêà, 11 ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ
çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñ-
òóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Áàáêó Þð³þ Îëåêñ³éî-
âè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè
òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà
îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîí-
òðîëþ.

3.3. Âèêîíàòè êîìïëåêñ çàõîä³â ç ³íæå-
íåðíî¿ ï³äãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿
â³ä ï³äòîïëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâè-
ìè âîäàìè, ïîãîäèâøè ¿õ ó âñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó.

3.4. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî âèíåñåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâ-

ëåííÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî
âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 17.01.2008 ¹ 3/4475
“Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê” (³ç
çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè).

3.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 21.06.2005 ¹ 19-4978, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-

ãî ñåðåäîâèùà â³ä 14.09.2004 ¹ 071/04-4-
19/3080, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 31.08.2004 ¹ 6441,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 27.11.2006 ¹ 03-79/966-Â.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. 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
Л. Черновець ий

Про внесення змін та доповнень 
до рішення Київради 

від 30.09.08 № 377/377 
“Про додатковий соціальний 

захист окремих верств населення 
міста Києва” 

Рішення Київської міської ради № 732/732 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до статей 46, 143 Конституції України, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні”, статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, з метою соціального за�
хисту окремих категорій населення міста Києва, які його потребують в умовах встановлення нових тари�
фів на проїзд у міському пасажирському транспорті, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
30.09.08 ¹ 377/377 “Ïðî äîäàòêîâèé ñîö³-
àëüíèé çàõèñò îêðåìèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ
ì³ñòà Êèºâà” òàê³ çì³íè òà äîïîâíåííÿ:

ïóíêò 1 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Äî-
ðó÷èòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè-
¿âïàñòðàíñ” òà êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí” ðåàë³çîâó-
âàòè ð³÷í³ ïðî¿çí³ êâèòêè äëÿ ïðî¿çäó ó íà-
çåìíîìó òà ï³äçåìíîìó âèäàõ êîìóíàëüíî-
ãî òðàíñïîðòó ïðàö³âíèêàì áþäæåòíèõ óñ-
òàíîâ ñîö³àëüíî-êóëüòóðíî¿ ñôåðè òà îêðå-
ìèì êàòåãîð³ÿì íàñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà, à
òàêîæ çàáåçïå÷óâàòè áåçîïëàòíèé ïðî¿çä
íàñòóïíèì ÷èíîì:”; 

— äîïîâíèòè ï³äïóíêòîì 1.4 òàêîãî çì³ñ-
òó: “ïåíñ³îíåðàì òà ³íâàë³äàì ì³ñòà Êèºâà,
ÿê³ íå ìàþòü ïðàâà â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî
çàêîíîäàâñòâà íà ï³ëüãîâèé ïðî¿çä â ìåò-
ðîïîë³òåí³,— áåçîïëàòíèé ïðî¿çä â ìåòðî-
ïîë³òåí³ íà ï³äñòàâ³ äîêóìåíò³â, âèçíà÷å-
íèõ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)”;

— äîïîâíèòè ï³äïóíêòîì 1.5 òàêîãî
çì³ñòó: “îñîáàì, ÿê³ íå ìàþòü ïðàâà íà
ïåíñ³þ, òà ³íâàë³äàì, áàãàòîä³òíèì ñ³ì’-
ÿì, íà âèõîâàíí³ ó ÿêèõ òðè ³ á³ëüøå íå-
ïîâíîë³òí³õ äèòèíè, íåïðàöþþ÷èì îñî-
áàì, ÿê³ çä³éñíþþòü äîãëÿä çà ä³òüìè-³í-
âàë³äàìè, ìàëîçàáåçïå÷åíèì îñîáàì, ÿê³
ïðîæèâàþòü ðàçîì ç ³íâàë³äîì ² ÷è II ãðó-
ïè âíàñë³äîê ïñèõ³÷íîãî ðîçëàäó, ÿêèé çà
âèñíîâêîì ë³êàðñüêî¿ êîì³ñ³¿ ìåäè÷íîãî
çàêëàäó ïîòðåáóº ñòîðîííüîãî äîãëÿäó,—
áåçîïëàòíèé ïðî¿çä íà äâà âèäè òðàíñ-
ïîðòó çà ¿õ âèáîðîì íà ï³äñòàâ³ äîêóìåí-
ò³â, âèçíà÷åíèõ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿)”.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження угоди, 
укладеної Київським міським головою 

від імені Київської міської ради
Рішення Київської міської ради № 640/640 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до пункту 43 частини першої статті 26 та пункту 16 частини третьої статті 42 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні” та рішення Київської міської ради від 30.10.08 № 583/583 “Про
заходи щодо залучення комунальним підприємством “Київдорсервіс” кредиту від Європейського банку ре�
конструкції та розвитку” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè óãîäó ïðî ìóí³öèïàëüíó
ï³äòðèìêó ïðîåêòó, óêëàäåíó 31 æîâòíÿ
2008 ðîêó ì³æ Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ
×åðíîâåöüêèì Ë. Ì. â³ä ³ìåí³ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè, çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ —
íà÷àëüíèêîì Ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî
óïðàâë³ííÿ Ïàäàëêîþ Â. Ì. â³ä ³ìåí³ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿), äèðåêòîðîì êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºì-
ñòâà “Êè¿âäîðñåðâ³ñ” Ñòóñîì Â. Î. â³ä ³ìå-

í³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Êè¿âäîð-
ñåðâ³ñ” òà Ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì ïî ³í-
ôðàñòðóêòóð³ Òîìàñîì Ìàéºðîì â³ä ³ìåí³
ªâðîïåéñüêîãî áàíêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîç-
âèòêó.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óìîâ óãîäè
ïðî ìóí³öèïàëüíó ï³äòðèìêó ïîêëàñòè íà
âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ). 

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Çîîïàðê — íå
ñâèíîôåðìà
Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð 
Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó 
Ñâ³òëàíà Áåðç³íà 
ïîä³ëèëàñü ïëàíàìè 
ùîäî ðåîðãàí³çàö³¿ 
çâ³ðèíöÿ

Ðóñëàíà Í²ÊÎËÀªÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Äî 100-ð³÷÷ÿ Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó ïëàíó-
âàëîñÿ çäàòè â åêñïëóàòàö³þ âåäìåæàòíèê,
ðåêîíñòðóéîâàíèé ï³ä ïàâ³ëüéîí “Òðîï³÷í³
âåäìåä³”, òà ëüâÿòíèê, îíîâëåíèé ï³ä ïà-
â³ëüéîí äð³áíèõ õèæàê³â, â³äêðèòè ñó÷àñ-
íèé çóáðÿòíèê, îáëàøòóâàòè ïàâ³ëüéîí ëþ-
äèíîïîä³áíèõ ìàâï, óäîñêîíàëèòè êë³ìà-
òè÷íå îáëàäíàííÿ ñëîíîâíèêà òà æèðàôíè-
êà. Íà ö³ ðîáîòè ç ì³ñüêîãî áþäæåòó ïåðåä-
áà÷àëîñÿ âèä³ëèòè 38 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. ßê³
ç ïëàí³â áóëî ðåàë³çîâàíî, à ÿê³ ïîêè ùî íå
âäàëîñÿ âò³ëèòè â æèòòÿ é ÷îìó, êîðåñïîí-
äåíòîâ³ “Õðåùàòèêà” ðîçïîâ³ëà ãåíåðàëü-
íèé äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó Ñâ³òëà-
íà Áåðç³íà:

— Êè¿âðàäà çàòâåðäèëà ïëàí ðîçâèòêó çîî-
ïàðêó íà 2009—2011 ðîêè. ×åðåç êðèçó äå-
ÿê³ ïðîåêòè òèì÷àñîâî çàìîðîæåí³ (ñêàæ³ìî,
ðåêîíñòðóêö³ÿ “Îñòðîâà çâ³ð³â”). Îêðåì³ æ
ìè é äàë³ ðåàë³çîâóºìî. Ïðèì³ðîì, ìîäåðí³-
çóºìî ñëîíîâíèê. Íàðàç³ â çîîïàðêó ìåøêàº
îäèí ñëîí — Áîé, íàéá³ëüøèé ó ªâðîï³ àç³-
àòñüêèé ñëîí, àëå â³í óæå äîâîë³ ïîõèëîãî
â³êó — éîìó 39 ðîê³â. Áîé ïåðåæèâ íèçêó
ñêëàäíèõ îïåðàö³é, ìàº ïðîáëåìè ç³ çäî-
ðîâ’ÿì ³ äîñèòü íîðîâëèâèé. Çâàæàþ÷è íà
ñïåöèô³êó ñèòóàö³¿ ç³ ñëîíîì, ìè íå ïëàíó-
ºìî ôîðìóâàòè ç íèì ïàðó.

Çíà÷íó ÷àñòèíó ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ çîâ-
í³øí³õ ³ âíóòð³øí³õ âîëüºð³â ïàâ³ëüéîíó
“Æèðàôè” ìè âèêîíàëè 2008 ðîêó. À öüî-
ãîð³÷ äîâåäåìî äî ê³íöÿ ðîçïî÷àòå: ëèøèëî-
ñÿ çàì³íèòè ïîêðèòòÿ ï³äëîãè òà ðîçì³ñòèòè
íîâ³ ãîä³âíèö³ ó âíóòð³øí³õ âîëüºðàõ.

Ñåçîí â³äêðèëè íîâîþ åêñïîçèö³ºþ ïàïóã.
Ìàþ íàä³þ, ùî öüîãî ðîêó çàê³í÷èòüñÿ áó-
ä³âíèöòâî ïàâ³ëüéîíó “Òðîï³÷í³ âåäìåä³”.
Ïðîåêò çàâåðøåíî íà 98 â³äñîòê³â, ³ â³í ô³-
íàíñóºòüñÿ. Êèÿíè çìîæóòü ïîáà÷èòè ã³ìà-
ëàéñüêèõ âåäìåä³â, êîòð³ º â íàøîìó çîîïàð-
êó, àëå íå åêñïîíóþòüñÿ, áî ïîêè ùî í³äå.
Ó ñåðïí³ â³äêðèºìî ïàâ³ëüéîí ç êàðïàòñüêîþ
ðèññþ.

Îäíèì ç íàéïðîáëåìí³øèõ îá’ºêò³â íà òå-
ðèòîð³¿ çàêëàäó çàëèøàºòüñÿ ïàâ³ëüéîí äëÿ
óòðèìóâàííÿ ïðèìàò³â. Íå òðåáà áóòè ôàõ³â-
öåì, àáè âèçíà÷èòè éîãî ñòàí ÿê íåçàäîâ³ëü-
íèé. Ìàâïÿòíèê áóëî çáóäîâàíî 1975 ðîêó,
òà â³äòîä³ éîãî ùå æîäíîãî ðàçó êàï³òàëüíî
íå ðåìîíòóâàëè. Éîãî ïîäàëüøà ðåêîíñòðóê-
ö³ÿ íå ðåêîìåíäîâàíà, çîêðåìà é Êîì³òåòîì
ç òåõí³÷íî¿ ï³äòðèìêè ªâðîïåéñüêî¿ àñîö³-
àö³¿ çîîïàðê³â òà àêâàð³óì³â, îñê³ëüêè íàÿâ-
íå ïðèì³ùåííÿ äîêîð³ííî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä
ðåêîìåíäîâàíèõ ïðîåêò³â.

Íåäîáóäîâàíèé îá’ºêò — ïàâ³ëüéîí äëÿ óò-
ðèìóâàííÿ ëþäèíîïîä³áíèõ ìàâï — òàêîæ
ðåêîìåíäîâàíî ïåðåïðîô³ëþâàòè, ïîçàÿê â³í
íå â³äïîâ³äàº âèçíà÷åíèì ñòàíäàðòàì äëÿ óò-
ðèìóâàííÿ òâàðèí, äî òîãî æ öåé ïðîåêò äî-
ñèòü âåëèêîáþäæåòíèé ó ÷àñòèí³ áóä³âíèö-
òâà òà íåäåøåâèé â åêñïëóàòàö³¿.

Íàðàç³ ìè ðîçãëÿäàºìî ðåêîìåíäîâàí³ Êî-
ì³òåòîì ç òåõí³÷íî¿ ï³äòðèìêè ñó÷àñí³ ïðî-
åêòè ïàâ³ëüéîí³â äëÿ óòðèìóâàííÿ ïðèìàò³â.
Ñïîðóäæåííÿ íîâ³òíüîãî ïàâ³ëüéîíó äëÿ
ïðèìàò³â ïëàíóºìî ðîçïî÷àòè âæå íàñòóï-
íîãî ðîêó. Ñòàðå æ ïðèì³ùåííÿ çáèðàºìîñü
ïåðåïðîô³ëþâàòè øëÿõîì ðåêîíñòðóêö³¿ —
ìîæå, óòðèìóâàòèìåìî â íüîìó ñåðåäí³õ õè-
æàê³â, ïðîòå çàðàç ùå çàðàíî âåñòè ìîâó ïðî
ùîñü êîíêðåòíå.

Íèí³ ñàìîòóæêè ñòâîðþºìî â íàÿâíîìó
ïàâ³ëüéîí³ ÿêíàéîïòèìàëüí³ø³ óìîâè æèòòÿ
äëÿ íàéö³íí³øèõ âèä³â ïðèìàò³â íàøî¿ êî-
ëåêö³¿, òàêèõ ÿê øèìïàíçå òà êàïóöèíè, ðî-
áèìî ïîòî÷í³ ðåìîíòè, çáàãà÷óºìî ñåðåäîâè-
ùå. À êîëåêö³þ ïðèìàò³â òèì÷àñîâî ñêîðî-
òèìî. Ìîæëèâî, â³äâ³äóâà÷àì çîîïàðêó íå
ñïîäîáàºòüñÿ, ùî ìàâï ïîìåíøàëî, àëå æ ó
íàñ íå ñâèíîôåðìà. Òâàðèíè ïîâèíí³ óòðè-
ìóâàòèñü ó çâ³ðèíö³ â íàëåæíèõ óìîâàõ. ßê-
ùî ¿õ íåìàº, êðàùå ïåðåäàòè çâ³ð³â äî ³íøèõ
çîîïàðê³â

Êîëþ÷³ òà íîðîâëèâ³
Äèêîáðàç³â â³ä óòå÷³ îáåð³ãàº åëåêòðè÷íèé ñòðóì

Çåëåíà ÷åðåïàõà 
Óëþáëåíèöþ ä³òëàõ³â âèñàäèëè ç ðîñëèí

Âåðáëþäè çàëèøàþòü 
áàòüê³âùèíó

Äîëþ äâîõ âåðáëþäåíÿò, ÿê³ íàðîäè-
ëèñÿ ó ñòîëè÷íîìó çîîïàðêó òîð³ê ³ òðî-
õè ï³äðîñëè, âèð³øåíî: ¿õ íå çàëèøèëè ó
ð³äíîìó çâ³ðèíö³. ×îìó òàê ðîçïîðÿäèëè-
ñÿ, àäæå, çäàâàëîñÿ á, äèòèí÷àòà — îêðà-
ñà áóäü-ÿêîãî çîîïàðêó?

— Óòðèìàííÿ êîïèòíèõ òâàðèí âèìà-
ãàº âåëèêèõ ïðîñòîð³â. Íà äàíèé ÷àñ óò-
ðèìóºìî òðüîõ äâîãîðáèõ âåðáëþä³â,—
ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê ãåíå-
ðàëüíîãî äèðåêòîðà Êè¿âñüêîãî çîîïàð-
êó Êèðèëî Òðàíò³í.— ßêáè ìè çàëèøè-
ëè ó ñåáå ¿õíº ïîòîìñòâî, çàã³í, â ÿêîìó
óòðèìóþòü òâàðèí, âèÿâèâñÿ á äëÿ íèõ çà-
íàäòî ìàëèì. Äî òîãî æ âèíèê áè ðèçèê
³íáðèä³íãó — áëèçüêîðîäèííîãî ñõðå-
ùåííÿ. Ó âèïàäêó êîïèòíèõ òâàðèí ³í-
áðèä³íã âêðàé íå áàæàíèé. Òîìó ìè âè-

ð³øèëè ïåðåäàòè âåðáëþäåíÿò äî çîîïàð-
ê³â, â ÿêèõ íåìàº ¿õí³õ íàéáëèæ÷èõ ðî-
äè÷³â.

“Õðåùàòèêó” ñòàëî â³äîìî, ùî çàì³ñòü
çá³ëüøåííÿ ïîãîë³â’ÿ âåðáëþä³â ó ñòî-
ëè÷íîìó çîîïàðêó ïðàãíóòü ðîçâîäèòè
êîíåé ð³äê³ñíèõ ïîð³ä, ìîæëèâî, íàâ³òü
êîíåé Ïðæåâàëüñüêîãî.

Áåçïðèòóëüíèõ âåçóòü 
íà îïåðàö³þ

Ïîïðè áðàê êîøò³â ó ì³ñüêîìó áþäæå-
ò³, ó ñòîëèö³ ïðîäîâæóþòü âèëîâëþâàòè
ñîáàê. ¯õ ïî ìîæëèâîñò³ ñòåðèë³çóþòü ³
ïðîòÿãîì 10 äí³â ï³ñëÿ îïåðàö³¿ óòðèìó-
þòü ó Áîðîäÿíñüêîìó ïðèòóëêó. Ô³íàí-
ñóâàííÿ çàõîä³â ç³ ñòåðèë³çàö³¿ òà óòðè-
ìàííÿ òâàðèí çä³éñíþºòüñÿ çà ðàõóíîê
ïëàòíèõ ïîñëóã, ùî ï³äïðèºìñòâî íàäàº

þðèäè÷íèì îñîáàì. Ï³äïðèºìñòâî “Ïðè-
òóëîê äëÿ òâàðèí” ïðèéìàº çàÿâêè â³ä
ï³äïðèºìñòâ òà ð³çíèõ îðãàí³çàö³é ³ç ïðî-
õàííÿì âèëó÷åííÿ áåçïðèòóëüíèõ ñîáàê.
Âè¿çä íà â³äëîâ îáõîäèòüñÿ þðèäè÷íèì
îñîáàì â 250 ãðí. Òàêîæ ó ïðèòóëêó çä³éñ-
íþþòü ïëàòíó ñòåðèë³çàö³þ òâàðèí, ÿê³
âæå ìàþòü âëàñíèê³â. Òàêà îïåðàö³ÿ êîø-
òóº 150 ãðí, â òîé ÷àñ, êîëè â ì³ñò³ ó âå-
òåðèíàðíèõ êë³í³êàõ òàêà ïðîöåäóðà îá³é-
äåòüñÿ ó 200—300 ãðí. Çâè÷àéíà ëþäèíà
íå ìîæå ñàìîñò³éíî çâåðíóòèñÿ äî ÊÏ
“Ïðèòóëîê äëÿ òâàðèí” ³ç ïðîõàííÿì â³ä-
ëîâèòè áåçïðèòóëüíèõ ñîáàê, ò³ëüêè ÷å-
ðåç ÆÅÊ. Òóäè âîíà ìîæå ïîäàëè ëèñò
³ç ï³äïèñàìè ìåøêàíö³â áóäèíêó, êîòðèõ
òóðáóþòü ñîáàêè

Катерина МИХАЙЛЕНКО,
Р слана НІКОЛАЄНКО,

спеціально для “Хрещати а”

Êàòåðèíà ÌÈÕÀÉËÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ó Êè¿âñüêîìó çîîïàðêó ùîäíÿ âèïàñà-
þòü äèêîáðàç³â. Ïàñòóõ öèõ òâàðèíîê ³ çà
ñóì³ñíèöòâîì ïðàö³âíèê çîîïàðêó ²ãîð
Äîâãèé óæå íå ïåðøèé ð³ê äîãëÿäàº ¿õ.
Çà éîãî ñëîâàìè, äèêîáðàç³â íåëåãêî ïðè-
ðó÷èòè, ³ âîíè ìîæóòü äóæå áîëÿ÷å âêî-
ëîòè.

ßêáè íå äîâã³ ãîëêè, äèêîáðàçè çîâí³,
òà é çà çâè÷êàìè ñõîæ³ íà ïàöþê³â, ò³ëü-
êè á³ëüø³ çà ðîçì³ðîì. Âîíè ãðèçóòü óñå,
ùî ïîòðàïèòü ¿ì íà î÷³. Äîãëÿäàëüíèêè
çîîïàðêó íàâ³òü çìóøåí³ áóëè îãîðîäèòè
ñò³íêè âîëüºðó åëåêòðè÷íèì äðîòîì ç íå-
âèñîêîþ íàïðóãîþ, ùîá òâàðèíêè íå
âòåêëè ³ç çîîïàðêó. Ïåðåä òèì, ÿê âäàòè-
ñÿ äî òàêîãî âèìóøåíîãî çàõîäó, ãîäó-
âàëüíèêè âèïðîáóâàëè íàïðóãó íà ñîá³.

“Íàñïðàâä³, öå íå áîëÿ÷å, ñêîð³øå, íå-
ïðèºìíî, ³ âæå âäðóãå íå õî÷åòüñÿ òîðêà-
òèñÿ äî äðîòó. Äîðîñë³ äèêîáðàçè öå âæå
çðîçóì³ëè é íå ï³äõîäÿòü, à äëÿ ìàëÿò ìè
âñòàíîâèëè îáìåæóâà÷³, òîæ âîíè íå ä³ñ-
òàþòü äî îãîðîæ³,— ðîçïîâ³â ñï³âðîá³òíèê
Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó Êîñòÿíòèí Îðëîâ.

Íàðàç³ ó ñòîëè÷íîìó çâ³ðèíö³ æèâå ö³-
ëå ñòàäî äèêîáðàç³â. Ïàðà äîðîñëèõ — Ä³-
êà òà Äàð, äâîº ìàëÿò, à òàêîæ ìîëîäà ïà-

ðî÷êà. Ïîïðè òå, ùî âñ³ âîíè ìåøêàþòü
íà îäí³é íåâåëèê³é òåðèòîð³¿, ñòîñóíêè ó
íèõ ïî-ñïðàâæíüîìó ñ³ìåéí³. Çàïðàâëÿº
óñ³ì òóò ñàìèöÿ Ä³êà. Âîíà ñòåæèòü çà
ïîðÿäêîì, ï³êëóºòüñÿ òà îáåð³ãàº ìàëÿò.
À áàòüêî äèêîáðàçåíÿò, Äàð, çàçâè÷àé

ñïîê³éíèé, àëå â ðàç³ ïîòðåáè äîâîäèòü,
ùî â³í äîñ³ ãëàâà ñ³ì’¿. Äèêîáðàçè ïî-
ëþáëÿþòü ãàðáóçè, ìîðêâó, ãîðîõ òà ãî-
ð³õè. Íà äåñåðò ¿ì ïðèíîñÿòü ñóõàðèêè ç
ðîäçèíêàìè. À âçèìêó âîíè çàëþáêè ãðè-
çóòü ã³ëêè òà êîðó

Ðóñëàíà Í²ÊÎËÀªÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ç âóëèö³ Àðòåìà ï³øîâ ó íå-
áóòòÿ êâ³òêîâèé êðîêîäèë. Ùå
òîð³ê çåëåíáóä³âö³ ïëàíóâàëè
çàì³íèòè çóáàò³ÿ ç ðîççÿâëå-
íîþ ïàùåþ íà ³íøó êîìïî-
çèö³þ, àëå öüîãî ñåçîíó ïåðå-
òâîðåííÿ íå ñòàëîñÿ. Îá’ºìí³
êëóìáè òåïåð íå ïðèêðàøà-
þòü ïàðê ³ìåí³ Êîòëÿðåâñüêî-
ãî. ² ëèøå íåùîäàâíî, ï³ñëÿ
ë³òíüî¿ ñïåêè, ãàçîí á³ëÿ öåí-
òðàëüíîãî âõîäó äî Êè¿âñüêî-
ãî çîîïàðêó îæèâèëà êàðêàñ-
íà ÷åðåïàõà, âèñàäæåíà ç
íèçüêîðîñëèõ ðîñëèí.

Äçâ³íîê äî çåëåíáóä³âö³â
Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ï³ä-
òâåðäèâ óæå ïîì³÷åíå îêîì:
“Ñïðàâä³, íà âóëèöÿõ ðàéîíó
íèí³ âèñàäæåíî ëèøå ïîëîâè-
íó êâ³òíèê³â. Íå âèñòà÷àº ô³-
íàíñóâàííÿ, ìàëî çàëèøèëî-
ñÿ îçåëåíþâà÷³â”,— çàÿâèëà
êîðåñïîíäåíòó “Õðåùàòèêà”
àãðîíîì Íàòàëÿ Êàíåâñüêà. Çà
ñëîâàìè ôàõ³âöÿ, àìïåëüíèìè
ðîñëèíàìè ïðèêðàñèëè ñò³é-
êè-ìåòåëèêè óçäîâæ ïðîñïåê-
òó Ïåðåìîãè, ùå çàëèøèëè

êâ³òíèêè íà îñíîâíèõ òðàíñ-
ïîðòíèõ ðîçâ’ÿçêàõ ðàéîíó. Îò
³ âñå.

— Ïåðø³ êàðêàñí³ ñêóëüï-
òóðè íà êè¿ñüêèõ ãàçîíàõ ç’ÿ-
âèëèñÿ â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³,— ðîçïîâ³â ãåíåðàëü-
íèé äèðåêòîð ÊÎ “Êè¿âçå-

ëåíáóä” Þð³é Õàºâ.— Âîíè
òàì ³ çàëèøàþòüñÿ — öå äâ³
êà÷å÷êè íà ðîç³ ïðîñïåêòó
Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà òà âóëèö³
Ìàòå Çàëêè. À îò çàãàëüíà
êàðòèíà ìàº òàêèé âèãëÿä:
åêîíîì³÷íà êðèçà ñïðè÷èíè-
ëà íåäîñòàòíº ô³íàíñóâàííÿ

ðîáîòè “Êè¿âçåëåíáóäó”, ñà-
ìå òîìó íà âóëèöÿõ ì³ñòà ïî-
ìåíøàëî êâ³òêîâèõ ñêóëüï-
òóð. Ïîïðè ñêëàäíå ô³íàíñî-
âå ñòàíîâèùå, ïëàíîâ³ ðîáî-
òè ç îçåëåíåííÿ âèêîíóþòü-
ñÿ â ïîâíîìó îáñÿç³. Ò³ëüêè-
íî íàëàãîäèòüñÿ ô³íàíñóâàí-
íÿ, íà ãàçîíàõ ì³ñòà çíîâó
ç’ÿâëÿòüñÿ êâ³òêîâ³ êðîêîäè-
ëè, êîòåíÿòà òà ³íø³ ñèìïà-
òè÷í³ ñòâîð³ííÿ”.

Ïåðåòâîðèòè çà áþäæåòí³
ãðîø³ ì³ñòî íà êâ³òó÷èé ñàä
ñòàº äåäàë³ ñêëàäí³øå. Ùîá
òàêà ìð³ÿ ñòàëà ðåàëüí³ñòþ,
“ïîòð³áíî äîêîð³ííî çì³íþ-
âàòè ï³äõ³ä äî ëàíäøàôòíîãî
äèçàéíó”, ââàæàº ïðåçèäåíò
Ñï³ëêè êâ³òêàð³â Óêðà¿íè ²ðè-
íà Ñëîáîäÿíþê. Ôàõ³âåöü ïå-
ðåêîíàíà, ùî ïîòð³áíî çàêó-
ïîâóâàòè íîâ³ ðîñëèíè, ôàê-
òóðí³, íèçüêîðîñë³, êàðëèêîâ³
àáî àìïåëüí³, çâàæàòè íà çà-
êîðäîííèé äîñâ³ä îçåëåíåííÿ
âóëèöü. Îòîæ ëàíäøàôòíèé
äèçàéí º ñïðàâîþ íåäåøåâîþ,
³, çà ñëîâàìè ²ðèíè Ñëîáîäÿ-
íþê, áóëî á íåïîãàíî, ÿêáè
ïðèâàòí³ êîíòîðè âçÿëèñÿ çà
îçåëåíåííÿ ì³ñòà
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ОВНИ
Т рбота про сімейне во нище,

бла опол ччя рідних — ваш орієн-
тир. Завзято звалюйте на плечі ван-
таж домашніх обов’яз ів, сил виста-
чить! Роз рібайте старі завали, пі -
л йтеся про родин , поб т, нала о-
дж йте теплі стос н и з бать ами,
дітьми. Зміцните рідний тил — про-
тя ом ро ваш шлях до мети б де
сіяно вітами спіх . Пра ніть с різь
всти н ти і не завдати ш оди ар’-
єрі, де потрібна відповідальність,
старанність, висо ий рівень інтеле -
т і мітливості. Др жба з давніми
приятелями, де об’єдн ють д ховні
інтереси, подар є приємні миттєво-
сті. Близнята ваші най ращі порад-
ни и.

ТЕЛЬЦІ
Знімайтеся з я оря— і в п ть! Змі-

на обстанов и позитивно позначить-
ся на самопоч тті, о рилить творчо,
наповнить хвилюючими враження-
ми. Нові знайомства віді рають до-
леносн роль перспе тиві. Тож за-
в’яз йте я омо а більше зад шевних

онта тів із людьми, незабаром во-
ни стан ть щасливою знахід ою. Я -
що в парі з обранцем не вистачає
романти и, саме свіжий вітер змін,
спільні подорожі стоніз ють поч ття
і зміцнять союз. Тримайтеся Близ-
нят.

БЛИЗНЯТА
Поч ваються привабливими, се -

с альними, міють сподобатися,
здатні, раючись, захопити в тенета
пристрастей протилежн стать. Утім,
р тити романи не варто. Б дьте вір-
ними обранцеві, пі л йтеся про
сім’ю, рідних, саме т т ваша чарів-
ність і мо тній енер опотенціал д -
же знадобляться при розв’язанні до-
машніх та фінансових проблем. Ни-
ні за ладається матеріальна база на
майб тній рі . Визначайтеся з діло-
вими пропозиціями, навчіться пра-
вильно розпоряджатися заробле-
ним, імовірно, вам поверн ть бор и.
Том в ладати роші в добротні по-
п и потрібно дбайливо, по- оспо-

дарсь ом . І не проґавте в ласти се-
бе в те, що вам найдорожче та цін-
не в житті. Це може б ти охана лю-

дина, приб т ова справа, хобі, ре-
алізація заповітної мрії, творчо о
прое т тощо.

РАКИ
Вам раще відпочити, відновити

сили, підвищити енер опотенціал.
Ви орінюйте по ані звич и, пере-
лаштов йтеся на новий життєвий
ритм, пі л йтеся про зовнішність.
Манера поведін и, ардероб віді ра-
ють оловн роль. Позб дьтеся ста-
рих речей, підберіть на сма стиль
одя . Ви повинні вселяти радість і
піднесення, б ти модними, расиви-
ми, випромінювати здоров’я і чарів-
ність! Про с андальні онфлі ти,
ар’єрні фіас о— заб дьте. Цей ван-
таж є ш ідливим і р йнівним. Підст -
пи таємних і явних недоброзичлив-
ців не повинні переш оджати. Нат-
хненно ро йте вперед, сподіва-
ючись на все хороше. Майб тнє пре-
расне!

ЛЕВИ
Мин ле фініш є, підбиваючи під-

с м и ро . Відійдіть тінь з п бліч-
но о поді м , смиривши бари ад-
ний настрій, лобовні ата и за рож -
ють втратою сил і здоров’я. Відпо-
чивайте тиші самоти, з ад йте ми-
н вшин , аналіз йте причини спіхів,
невдач, позбавляйтеся ілюзій, само-
обманів, страхів. Розвивайте дете -
тивні здібності. Усе це потрібно для
визначення цілей, моделювання пла-
нів на майб тній рі . У мистецтві по-
трібно либо о відч вати, бачити все
приховане, незриме і навіть робити
е страсенсорний вплив!

ДІВИ
Спіл вання з др зями, однод м-

цями нині потрібне, я повітря. Саме
в спіл ванні ви зможете зяти на се-
бе роль лідера, самоствердитися,
роз рити таланти, ор аніз вавши
л б за інтересами або приєднав-
шись до я о ось співтовариства. Ба-
жано не афіш вати зад ми, ділитися
се ретами тіль и з перевіреними
людьми, а на сл жбі всти ати ви о-

н вати вчасно завдання і не відволі-
атися. Хоча подолати спо с — за-
чар вати о ось із ерівництва — ох
я важ о! Визначайтеся самот ж и...

ТЕРЕЗИ
О ресліть мет , точніть професій-

ні завдання (а точніше шляхи до са-
мовдос оналення), намітьте план до-
ся нення ар’єрних вершин. Спіл -
вання з впливовими людьми, пред-
ставни ами влади, чиновни амищо-
до персональних справ сприятим ть
ардинальном переворот . Тіль и
не йдіть на повід ди таторсь их
амбіцій, проженіть образи, що зам -
люють д ш , іна ше через онфлі т
із ерівництвом доведеться змінити
місце праці.

СКОРПІОНИ
Мають пре расні шанси для роз-

ширення д ховно- льт рно о р -
озор . Подорож йте, відвід йте іс-
торичні місця, займайтеся творчою і
на овою діяльністю. Форт на
сприяє всім, хто пра не до пізнання
ново о, е спериментів, вст пає до
в зів. Саме дале о від рідних місць
ви відч єте приплив сил, певненість
собі. На сердечних теренах стере-

жіться с перництва, а з др зями не
заводьте фінансових авантюр. Т т
висо ий ризи зрадниць их “ ид ів”.
Спирайтеся на рідних, їхня допомо-
а, поради під ть на ористь.

СТРІЛЬЦІ
Я що спантеличені наслід ом сві-

тової ризи, занепадом особисто о
бізнес , питаннями повернення бор-
ів, редитів, невиплатою зарплати,
в ладеними інвестиціями, по ладай-
теся не лише на власн д м , а й
врахов йте можливості оточення —
тоді знайдете ефе тивне розв’язан-
ня проблем. У ар’єрних справах
менше ілюзорно о оптимізм , т т на-
аз ерівництва— за он. Ле о о хлі-
ба доля цьо о ро не пошле, зате
привчить працювати в поті чола і за-
робляти професійною майстерністю,
а вона вас блис ча!

КОЗОРОГИ
Ампліт да особистих взаємин до-

ся не пі , по азавши всі плюси і мі-
н си вашої поведін и. Я що донині
е оїстичні інстин ти брали ор , на-
рі айте на себе, тріщина з рідними
зловісно розшириться. Зате толе-
рантні, пост пливі Козоро и нала о-
дять мирні мости співпраці й зміц-
нять шлюбні стос н и. У офісі обста-
нов а є напр женою. Менше прис і-
п йтеся до оле , ваш повчальний
до матизм т т є недоречним. Краще
проявіть ділов мітливість, під лю-
чіть ер дицію, ви он ючи завдання.

ВОДОЛІЇ
Не пра ніть потрапити на ділові ба-

ри ади. Ліпше зміцнюйте здоров’я,
бо воно ослабло, перевантаж вати
себе зайвими зобов’язаннями не
можна, беріться тіль и за те, що під
сил , заці авлює, творчо надихає.
Головне, аби це не позначилося на
сл жбовом мі ро ліматі. Нама ай-
теся не перевтомлюватися, ведіть
здоровий спосіб життя, харч йтеся
нат ральними прод тами. Сонце,
повітря і вода — ваші най ращі др -
зі! А щоб дося ти спіх в оханні,
сприймайте милих та ими, я ими
вони є, і не виш йте під мі рос о-
пом недолі и, адже ви теж не святі!

РИБИ
Переживають романтичний б м.

Можливі несподівані знайомства, по-
ява спонтанної симпатії. Є ризи , що
ваша пасія ( авалер) ом сь із др -
зів сподобається. Тоді доведеться
не дизертир вати, а певнено зма-
атися з с перни ом за щастя, ста-
ранно доводячи свою винят овість,
аби завоювати місце під сонцем
серці оханої. Подр жнім парам вар-
то створювати свято під рідним да-
хом! Тоді пра матичні холодні парт-
нери відтан ть, о орн вши вас ніж-
ністю, лас ою та т рботою

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (19—25 ëèïíÿ)

22 липня о 5 одині 36 хвилин відб деться затемнення Сонця,
стим люючи риз в свідомості, змінюючи наші вн трішні станов-
и, задаючи імп льс новим подіям. На перший план постан ть
справи, що вима ають невід ладно о вирішення. На оризонті за-
сяють нові перспе тиви, а щось важливе втратить знач щість. Си-
т ації тижня мають армічний підте ст, том б дьте напо отові, не
хвалюйте зопал серйозних рішень! Я що вибір за вами, раще
від ласти йо о до 31 липня. Нині ви не володієте всією повнотою
інформації, і за поспішність доведеться розплач ватися. Природа
затемнення — трансформаційна. Йо о мета — вивести із застою,
модерніз вати, знеш одивши все, що переш оджає правильній
еволюції. Можливі драматичні е сцеси, адже процес народження
ново о ле им не б ває. Втім, нічо о страшно о — все на бла о.
Небеса та им чином оре ють долю ожної людини зо рема і
людства в цілом . Том м жайтеся і терпіть, се б де добре!

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
“КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”

28 липня 2009 ро з 19.00 в Гімназії “Троєщина” за адресою:
02232, м. Київ, в л. М. Цвєтаєвої, 14-В; тел. (044) 530-06-97;
тел/фа с (044) 530-06-94; їхати місь им транспортом: від
метро “Петрів а” — тролейб с №30 або від метро “Дарниця”
тролейб с № 45; з пин а місь о о транспорт : “Милославсь а”,
ор анізов є та проводить ромадсь е об оворення містоб дівної
до ментації об’є та містоб д вання по в л. М. Цвєтаєвої, 14-Б
Деснянсь ом районі м. Києва.
Джерело фінанс вання: Державний бюджет.

Головний розпорядни оштів: Міністерство освіти і на и У раїни.

Замовни б дівництва: Національний ніверситет “Києво-Мо илянсь а
а адемія”.

Прое тна ор анізація: ТОВ ПБК “Полі онстр тив”.

Витя з поряд денно о:
1.Висвітлення назви о ремо о об’є та містоб д вання, зміст і завдань
розроб и.

2.Відповіді представни ів замовни а (інвестора) б дівництва та оловно о
архіте тора прое т на запитання представни ів ромадсь ості.

3.Громадсь е об оворення містоб дівної до ментації о ремо о об’є та
містоб д вання.

4.Уза альнення, надання ре омендації та пропозицій замовни б дівництва
щодо вдос оналення містоб дівної діяльності.

Запис ромадсь о о об оворення здійснюється я відео-, та і а діо-
технічними засобами.

На ромадсь е об оворення запрош ються представни и ор анізацій та
меш анці, я і проживають житлових б дин ах на території мі рорайон ,
що є приле лим до місця майб тньо о б дівництва о ремо о об’є та
містоб д вання.

Реєстрація часни ів проводиться з 18.00 до 19.00.

Всім часни ам при собі необхідно мати паспорт ромадянина У раїни.

Уповноваженим представни ам фізичних осіб, рім паспорта ромадянина
У раїни, додат ово необхідно мати відповідне дор чення, оформлене з ідно
з чинним за онодавством У раїни.

Уповноваженим представни ам юридичних осіб, рім паспорта
ромадянина У раїни, додат ово необхідно мати відповідний лист-дор чення
юридичної особи, оформлене з ідно з чинним за онодавством У раїни.

Члени територіальної ромади м. Києва, я і з б дь-я их причин не
мож ть б ти прис тніми на ромадсь ом об оворенні, мож ть
надіслати свої письмові пропозиції щодо вдос оналення містоб дівної
діяльності на адрес Національно о ніверситет “Києво-Мо илянсь а
а адемія”: пошт. інде с 04655, м. Київ, в л. Г. С овороди, 2, телефон
(044) 230-82-36, тел/фа с (044) 425-21-97. Еле тронна адреса
scrypka@ukma.kiev.ua.

Кінцевий термін для надіслання пропозицій встановлений:
до 31 липня 2009 р.
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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 1333
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Глобальний арт-прорив
17 липня відб деться від риття неабия о о прое т . Йо о автор

Адам Нан ервіс, родженець Австрії, протя ом останніх ро ів живе
то в Ліверп лі, то в Берліні. Нан ервіс є ратором ба атьох арт-про-
е тів, і йо о ідеї затреб вані в різних раїнах. Він — " ромадянин сві-
т ", і йо о прое т, я ий б де виставлено в Києві, за ли ає зад ма-
тися про майб тнє нашої планети. "Чи прорветься світ?" — та на-
звав йо о Нан ервіс.
До Києва ратора запросила Людмила Березниць а, отра

знайома з ним зі своєї берлінсь ої алереї.
Для часті виставці зал чено низ міжнародних і раїнсь их х -

дожни ів, остаточний списо отрих ратор по и що тримає в стро-
ом се реті. Нан ервіс спеціально заздале ідь приїхав в У раїн ,
щоб відібрати часни ів майб тньої вистав и і остаточно зверстати
прое т, з о ляд на заздале ідь прид ман онцепцію. Саме та а
спонтанна і непередбач вана співпраця х дожни ів із різних раїн,
їхній творчий діало , на д м ратора, може допомо ти с часном
світ в боротьбі з лобальними проблемами.

17 липня — 16 серпня,
алерея Ludmila Bereznitska & Partner,

Андріївсь ий сп с , 2б

Тричі ро оносець
У п'єсі франц зь о о
омедіо рафа Габріеля
Ар "Ла ра і Жа и", я
в Театрі російсь ої дра-
ми поставили під на-
звою "Її божевільні чо-
лові и...", тричі про рає-
ться одна і та сама си-
т ація: др жина при-
знається чолові ові в
подр жній зраді. Під час
своєрідно о е спери-
мент Ла рі доводиться
повторювати це зізнан-
ня по черзі трьом іпос-
тасям сво о бла овірно-
о, отрий постає то від-
даним і нес інченно
люблячим чолові ом, то
льтяєм, що прихов є

власні походень и налі-
во, то с б'є том із холе-
ричним темперамен-
том, отрий сприймає
слова др жини за пер-
шо вітневий жарт. За алом, ожна зі сцен мо ла б запросто зійти за
о рем омедію. У зв'яз з тим, що трьох Жа ів абсолютно різні
хара тери і мотив вання, рають їх три різних а тори. А фахівець із
любовних історій, режисер Оле Ні ітін, робить се, щоб в одном і
том самом епізоді, розі раном тричі, не повторилася жодна інто-
нація. З образом Ла ри постановни розібрався швид о, призначив-
ши на роль молод а трис Олен Борох, в посл жном спис от-
рої вже є іль а ролей с ромних, але велелюбних дівчат, я і в онит-
ві за жіночим щастям отові йти напролом. С дячи з сьо о, і вчино
своєї нової ероїні Борох виправдов є щирим бажанням б ти по-
справжньом оханою і щасливою.
Але мелодрама не с оч ється до відверто о сентименталізм , ос-
іль и реа ції всіх трьох Жа ів (Станіслав Мос він, Ві тор Семираз -
мен о і Оле сандр Хорош о) виявляються не тіль и непередбач ва-
ними, а й часом абс рдними. Адже всі вони знали правд ще до зі-
знання і вважали за раще просто не помічати її.

17 липня, 19.00,
Національний театр російсь ої драми імені Лесі У раїн и.

Квит и 7—75 рн

Аліса ЛОЖКІНА, Ганна ДЕНИСЕНКО,
спеціально для "Хрещати а"

Àô³øà
“Õðåùàòèêà”

Ñîëîì’ÿí³ äóø³
Ó Ìóçå¿ ãåòüìàíñòâà â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà
îðèã³íàëüíèõ âèðîá³â

Ëåñÿ ÄÎÍ
"Õðåùàòèê"

Вчора столичном М зеї
етьманства, що на Спа-
сь ій, 16б, від рилася ви-
став а де оративно- жит-
ових виробів із соломи.
Автор а представлених
робіт Ірина Білай пере о-
нана, що ожен виріб,
отрий є тим чи іншим
символом давніх слов’ян-
сь их вір вань, має певн
ма ічн сил .

²ðèíó Á³ëàé òà ¿¿ ðîáîòè çíàþòü
ïåðåäîâñ³ì ëþáèòåë³ âèñòàâêîâèõ
ÿðìàðîê íàðîäíîãî ìèñòåöòâà,
ùî â³äáóâàþòüñÿ â ðàìêàõ åòíî-
ãðàô³÷íèõ ôåñòèâàë³â òà ó ìóçå-
ÿõ, çîêðåìà ïîáëèçó ñåëèùà Ïè-
ðîã³â. Öå ïåðåâàæíî òàê çâàí³
îáåðåãè, êîæåí ç ÿêèõ, çà â³ðó-
âàííÿìè äàâí³õ ñëîâ’ÿí, ùîñü
ñèìâîë³çóº. Íàïðèêëàä, îáðàç ÿé-
öÿ — ïî÷àòîê óñüîãî ñóùîãî —
çàáåçïå÷óº âäàëå ïî÷èíàííÿ

áóäü-ÿêèõ ñïðàâ; ê³íü — ñèìâîë
ïåðåìîãè, ùî ïîõîäèòü â³ä ïîáà-
æàííÿ ìîëîäèì õëîïöÿì "àáè
çàâæäè áóâ íà êîí³"; æàð-ïòè-
öÿ — ïîâíîòà ³ ùàñòÿ ó äîì³; äðå-
âî æèòòÿ — ãàðìîí³ÿ ìèíóëîãî,
òåïåð³øíüîãî òà ìàéáóòíüîãî;
"ïàâóê", ñòðóêòóðà êðèñòàëîïî-
ä³áíî¿ ôîðìè,— ñèìâîë î÷èùåí-
íÿ â³ä íåãàòèâíî¿ åíåðã³¿. Öåé
îáåð³ã â³øàëè íà ñòåë³ ïîñåðåäè-
í³ õàòè, à ÷åðåç ïåâíèé ïåð³îä
ñïàëþâàëè. ª ñåðåä ðîá³ò ³ äåêî-
ðàòèâí³ êâ³òè, â³íî÷êè, à òàêîæ
ëÿëüêè òà ³íø³ òðàäèö³éí³ äèòÿ-
÷³ ³ãðàøêè. Ö³êàâî, ùî äåÿê³ ç òà-
êèõ ³ãðàøîê, ÿê-îò â³ðòóîçíî
ñïëåòåí³ áàðàí÷èêè, êóðî÷êè,
çðîáëåí³ ðóêàìè ñë³ïèõ ä³òåé, ùî
íàâ÷àþòüñÿ ìèñòåöòâó ñîëîìîï-
ëåò³ííÿ ï³ä êåð³âíèöòâîì ²ðèíè
Á³ëàé ó ³íòåðíàò³ äëÿ ä³òåé ç âà-
äàìè çîðó. "Ç íèìè äóæå âàæêî
ïðàöþâàòè,— ç³çíàºòüñÿ ìàéñ-
òðèíÿ. — Áóâàº, âîíè ïðàöþþòü
íàä âèðîáàìè ïî ê³ëüêà ì³ñÿö³â,
àëå òåðï³ííÿ ìåí³ âèñòà÷àº, ïðîñ-
òî ÿ äóæå ëþáëþ öþ ñïðàâó".

²ðèíà Á³ëàé ïëåòå ³ç ñîëîìè
óæå ïîíàä 12 ðîê³â, îïàíîâóâà-

ëà öå ìèñòåöòâî ñàìîòóæêè, ùî-
ïðàâäà, äåùî ïåðåéíÿëà â³ä
áàòüêà, êîòðèé çàéìàâñÿ ëî-
çîïëåò³ííÿì. Ñîëîì’ÿíî¿ ñïðà-
âè íàâ÷èëà ³ ñâîþ äîíüêó Ìà-
ð³þ, êîòðà, ïîïðè ñâ³é þíèé â³ê,
âæå âñòèãëà ïîáóâàòè ³ç âëàñíè-
ìè òà ìàòåðèíèìè ñîëîì’ÿíèìè
âèñòàâêàìè çà êîðäîíîì. Çà îñ-
â³òîþ ïàí³ ²ðèíà — ìàòåìàòèê,
òî æ ðàö³îíàëüíå ìèñëåííÿ òóò
ïîâ’ÿçóºòüñÿ ç ì³ôîëîã³÷íîþ ñâ³-
äîì³ñòþ, ùî, â³äïîâ³äíî, äàº
åôåêò "ðîìàíòè÷íî¿ ìàòåìàòè-
êè", ÿê æàðòîìà ìàéñòðèíÿ íà-
çèâàº ñâîþ òâîð÷ó ä³ÿëüí³ñòü.
Âîíà çàñíóâàëà ó Êèºâ³ ñòóä³þ
"Ñîëîì³ÿ", äå ïðîâîäèòü ìàé-
ñòåð-êëàñè ÿê äëÿ ä³òåé, òàê ³ äëÿ
äîðîñëèõ.

Íà çàïèòàííÿ "Õðåùàòèêà", äå
æ³íêà, ùî ìåøêàº ó Êèºâ³, âèðî-
ùóº ³ çàãîòîâëÿº æèòî, ²ðèíà Á³-
ëàé â³äïîâ³ëà, ùî ç öèì ïðîáëåì
íåìàº, çâåðòàþòüñÿ ³ç ïðîïîçèö³-
ÿìè ÿê äðóç³, òàê ³ ÷óæ³ ëþäè:
ïðèéäóòü, ïîäèâëÿòüñÿ íà ñîëî-
ì’ÿí³ ñóâåí³ðè ³ êàæóòü, ùî õî÷
â³ç ñîëîìè ìîæóòü ïðèâåçòè, ³
ïðèâîçÿòü

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íèé,

ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +26...+32°Ñ, âíî÷³
+20...+24°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +28°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +28...+34°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +27...+36°Ñ, âíî÷³
+19...+24°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +21...+27°Ñ, âíî÷³
+18...+20°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷-
íèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +25...+33°Ñ, âíî÷³ +20...+24°Ñ

Кожен обері , представлений на виставці, щось символіз є
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