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“Ãîâåðëà” ç’ºäíàëà 
Äí³ïðîâ³ áåðåãè
Ó ñòîëèö³ çàïóñòèëè ð³÷êîâèé òðàìâàé÷èê

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Навіть ран ові одини "пі " з Лівобережжя
відтепер можна дістатися Правобережжя,
оминаючи затори на доро ах сьо о за
25—30 хвилин. Швид та захоплююч подо-
рож меш анцям столиці пропон є новий
маршр т річ ово о трамвайчи а. Пароплав
доправлятиме пасажирів із Березня ів до
Річ ово о во зал на Подолі, з пиняючись
поблиз моста Метро. Проїзд ошт є 10 рн,
одна для піль ови ів — безплатний. Річ ови-
и обіцяють збільшити іль ість с ден та
маршр тів, а при достатньом пасажиропото-
ці зменшити вартість проїзд .

Íîâèé âèä ì³ñüêîãî òðàíñïîðòó çàïóñòèëè ó ï’ÿòíèöþ
â ñòîëèö³. Ç Ð³÷êîâîãî âîêçàëó íà Ïîäîë³ äî Áåðåçíÿê³â
ïî Äí³ïðó ðóøèâ “òðàìâàé÷èê”. Ïåðøèìè ïàñàæèðàìè
“ð³÷êîâîãî òàêñ³” ñòàëè æóðíàë³ñòè. Ðàçîì ç íèìè ïîäî-
ðîæóâàâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ.
Éîìó êîìàíäà äîâ³ðèëà é óïðàâë³ííÿ ñóäíîì “Ãîâåðëà”.

Â óðî÷èñò³é îáñòàíîâö³ ÷èíîâíèê ïåðåð³çàâ ñòð³÷êó ³ äàâ
çåëåíå ñâ³òëî ð³÷êîâîìó òðàìâàé÷èêó.

“Âðàæåííÿ íåçàáóòíº, ïðî öå ìîæíà ëèøå ìð³ÿòè —
ïîä³ëèâñÿ âðàæåííÿìè ïàí Áàññ. Â³í äîäàâ, ùî ñóäíà íà
ìàðøðóò³ êóðñóâàòèìóòü ùîäíÿ, îêð³ì âèõ³äíèõ, ó ðàí-
êîâèé ³ âå÷³ðí³é ÷àñ.

“Íîâèé âèä òðàíñïîðòó, ³í³ö³éîâàíèé ì³ñüêèì ãîëîâîþ
Ëåîí³äîì ×åðíîâåöüêèì çíà÷íî ïîë³ïøèòü òðàíñïîðòíå
ñïîëó÷åííÿ ì³æ ë³âèì òà ïðàâèì áåðåãàìè Äí³ïðà,— çà-
çíà÷èâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ. — Â³äòåïåð
ìåøêàíö³ öèõ ðàéîí³â, îìèíàþ÷è çàòîðè íà ìîñòàõ ÷å-
ðåç Äí³ïðî ó ãîäèíè “ï³ê”, çìîæóòü äîâîë³ êîìôîðòíî
ä³ñòàòèñÿ ç îäíîãî áåðåãà íà ³íøèé çà 25—30 õâèëèí”.
Â³í äîäàâ, ùî âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ïëàíóþòü â³äêðè-
òè ùå äâ³ ñòàíö³¿ ó íàïðÿìêó Îáîëîí³ òà Ðóñàí³âñüêèõ ñà-
ä³â. Öå ï³ëîòíèé ïðîåêò, òîìó â ïîäàëüøîìó, âðàõîâóþ÷è
ïîáàæàííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ êèÿí, äî ðîçêëàäó ðóõó òà ìàð-
øðóò³â ìîæóòü áóòè âíåñåí³ çì³íè. Çâåðíåííÿ ô³êñóâàòè-
ìå “Ñëóæáà äîïîìîãè ìåðà êèÿíàì” çà òåëåôîíîì: 
15-51.

“Âàðò³ñòü êâèòêà íàðàç³ ñòàíîâèòü 10 ãðèâåíü, àëå â çà-
ëåæíîñò³ â³ä ïàñàæèðîïîòîêó ñòîëè÷íà âëàäà ðîçãëÿäàòè-
ìå ìîæëèâ³ñòü çíèæåííÿ ö³íè ïðî¿çäó,— ðîçïîâ³â Äåíèñ
Áàññ. — Ïðè öüîìó äëÿ âñ³õ ï³ëüãîâèê³â ïðî¿çä ð³÷êîâèì
òðàíñïîðòîì áóäå áåçïëàòíèì”.

Êàï³òàí ñóäíà “Ãîâåðëà” Ïåòðî Áîáðîâíèê, êîòðèé â³ä-
êðèâ ðóõ íîâèì ìàðøðóòîì, ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî
ïåðåâåçåííÿ çä³éñíþþòü òðàìâàé÷èêè Êè¿âñüêîãî ð³÷êî-
âîãî ïîðòó. “Ïàðîïëàâè êóðñóâàòèìóòü äî ïåðøîãî æîâò-
íÿ ³ çìîæóòü îäíî÷àñíî âçÿòè íà áîðò äî 200 ïàñàæèð³â,—
çàçíà÷èâ â³í. — Íàäàë³ ïðàöþâàòèìåìî ³ íà òóðèñòè÷íèõ,
ïðîãóëÿíêîâèõ ìàðøðóòàõ ³ ïåðåâîçèòèìåìî ïàñàæèð³â.
Óñüîãî â êîìïàí³¿ ñüîãîäí³ 12 òàêèõ ïàðîïëàâ³â, òîæ ïðîá-
ëåì ³ç ïåðåâåçåííÿì íå âèíèêíå”.

Çàãàëîì æå ð³÷êîâèé ìóí³öèïàëüíèé òðàíñïîðò êóð-
ñóâàòèìå ç 10 ïðè÷àëó äî Áåðåçíÿê³â, çä³éñíèâøè çó-
ïèíêó ïîáëèçó ìîñòó Ìåòðî. Ïåðøèé ïàðîïëàâ â³ä÷à-
ëþâàòèìå ç Ïîäîëó î 7.00, ó çâîðîòíüîìó íàïðÿìêó —
ç Áåðåçíÿê³â î 7:40 â³ä ñòàíö³¿ “Áåðåçíÿêè” äî ìîñòó
Ìåòðî ³ äàë³ äî “Ïîøòîâî¿ ïëîù³”. Ââå÷åð³ î 18:00 òà
î 19:00 òðàìâàé â³äïðàâëÿòèìåòüñÿ çà ìàðøðóòîì Ð³÷-
êîâèé âîêçàë, ïðè÷àë ¹ 10 — “Ì³ñò Ìåòðî” — ïðè÷àë
“Áåðåçíÿêè”. Î 19:20 òà î 20:00 êóðñóâàòèìå çà ìàðøðó-
òîì Áåðåçíÿêè — “Ïîøòîâà ïëîùà”.

Äî ñëîâà, âàðò³ñòü ïðî¿çäó â Êè¿âñüêîìó ð³÷êîâîìó
òðàíñïîðò³ º íàéäåøåâøîþ ó ªâðîï³. Òîä³ ÿê ìîñêâè÷àì
öå êîøòóº 100 ãðí. Ìåøêàíöÿì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà äîâî-
äèòüñÿ ïëàòèòè çà ïî¿çäêó — 40—60 ãðí. Ó Áóäàïåøò³ òà
Ïàðèæ³ êâèòîê êîøòóº 34 ãðí, â Àìñòåðäàì³ — 110 ãðí,
à ó Ëîíäîí³ — 150—450 ãðí
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Відтепер ияни, оминаючи затори на мостах через Дніпро одини “пі ”, змож ть доволі омфортно дістатися з одно о бере а на інший за 25—30 хвилин
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Ë³öåíç³¿ â êàçèíî
â³äêëè÷óòü

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
çâåðíóëàñÿ äî 86 ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ,
ùî çàéìàþòüñÿ îðãàí³çàö³ºþ ãðàëüíîãî á³ç-
íåñó, ç ïðîõàííÿì â³ääàòè âèäàí³ ¿ì ë³öåí-
ç³¿ íà ä³ÿëüí³ñòü. "Ïðîñèìî ïîâåðíóòè â Êè-
¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ ë³öåí-
ç³¿ é àäðåñí³ êîï³¿ ë³öåíç³é íà âåäåííÿ âèäó
ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç "îðãàí³çàö³¿ é óò-
ðèìàííÿ òîòàë³çàòîð³â, ãðàëüíèõ çàêëàä³â" ó
Êèºâ³",— éäåòüñÿ â ëèñò³ ÊÌÄÀ. Ìåð³ÿ öå
ïîÿñíþº ââåäåííÿì Âåðõîâíîþ Ðàäîþ çàáî-
ðîíè íà ãðàëüíèé á³çíåñ ó íàñåëåíèõ ïóíê-
òàõ

Íîâ³ òàðèôè çàêîíí³
Ó÷îðà Àïåëÿö³éíèé àäì³í³ñòðàòèâíèé ñóä

ñêàñóâàâ óõâàëó Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéñóäó,
ÿêîþ áóëî çóïèíåíî ä³þ ðîçïîðÿäæåíü Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðî ï³äâèùåí-
íÿ òàðèô³â íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè
â Êèºâ³. Òàêèì ÷èíîì ñóä çàäîâîëüíèâ ñêàð-
ãó ÊÌÄÀ ùîäî ïðèçóïèíåííÿ ä³¿ íîâèõ òà-
ðèô³â íà êîìïîñëóãè. "Óõâàëîþ àäì³í³ñòðà-
òèâíîãî ñóäó â³ä 27 ëèïíÿ àïåëÿö³éíó ñêàð-
ãó çàäîâîëåíî, à ð³øåííÿ ðàéñóäó ñêàñîâà-
íî",— ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà ÊÌÄÀ. Íà-
ãàäàºìî, òàðèôè ó ñòîëèö³ áóëî çá³ëüøåíî ç
1 ÷åðâíÿ. ² õî÷à â ðîçðàõîâóâàííÿ ¿õ áðàëè
ó÷àñòü â³äïîâ³äí³ äåðæàâí³ îðãàíè, 17 ëèïíÿ
Êàáì³í ÷îìóñü âèð³øèâ çóïèíèòè ä³þ ðîç-
ïîðÿäæåíü ÊÌÄÀ

Ó Êèºâ³ âñòàíîâëÿòü
ã³ãàíòñüêå îãëÿäîâå
êîëåñî

Êîìóíàëüíå îá'ºäíàííÿ "Êè¿âçåëåíáóä"
ïëàíóº âñòàíîâèòè â îäíîìó ç ì³ñüêèõ ïàð-
ê³â 70-ìåòðîâå îãëÿäîâå êîëåñî. Âîíî áóäå
íàéâèùèì íà òåðåíàõ êðà¿í ÑÍÄ. "Êîëåñî
îãëÿäó áóäå äîñòóïíå ìåøêàíöÿì ³ ãîñòÿì
ñòîëèö³ âæå íàâåñí³ íàñòóïíîãî ðîêó",—
ðîçïîâ³â äèðåêòîð "Êè¿âçåëåíáóäó" Þð³é
Õàºâ. Íàðàç³ ì³ñöÿ âñòàíîâëåííÿ êîíñòðóê-
ö³¿ íå âèçíà÷åíî. Îäíàê â³äîìî, ùî âèáè-
ðàòèìóòü ñåðåä öåíòðàëüíèõ ïàðê³â ì³ñòà.
Ðåàë³çóâàòè ïðîåêò ïëàíóþòü çà ðàõóíîê ³í-
âåñòîðà

Ãåòüìàí Ìàçåïà
ç’ÿâèòüñÿ âîñåíè

Ì³í³ñòåðñòâî êóëüòóðè ³ òóðèçìó âèçíà÷è-
ëî íàéêðàùèé ïðîåêò ñêóëüïòóðè ²âàíà Ìà-
çåïè. Ìîíóìåíò íà ÷åñòü óêðà¿íñüêîãî ãåòü-
ìàíà ç'ÿâèòüñÿ ó ñòîëèö³ íåâäîâç³. Ì³ñöå äëÿ
íüîãî îáðàëè, çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà ÃÓ
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ÊÌÄÀ Ðóñ-
ëàíà Êóõàðåíêà, íà ïëîù³ Ñëàâè. "Ìîíóìåíò
áóäå âèòðèìàíî ó ñòèë³ óêðà¿íñüêîãî áàðî-
êî. Âæå ó æîâòí³ êèÿíè é ãîñò³ ñòîëèö³ çìî-
æóòü ïîáà÷èòè éîãî íà ïëîù³ Ñëàâè á³ëÿ
ïàì'ÿòíèêà æåðòâàì Ãîëîäîìîðó",— ñêàçàâ
ïàí Êóõàðåíêî. Âèçíà÷íó ïîñòàòü ãåòüìàíà
Ìàçåïè óâ³÷íåíî ó ø³ñòüîõ ìîíóìåíòàõ. Òðè
ç íèõ â Óêðà¿í³ ³ ñò³ëüêè æ çà êîðäîíîì. Íî-
âèé ïàì'ÿòíèê áóäå íàéäîðîæ÷èì — âñòàíîâ-
ëåííÿ îá³éäåòüñÿ ó 9 ìëí ãðí

Áóäèíêè ðîçìàëþþòü
ãðàô³ò³

Ì³ñüêà âëàäà ðàçîì ç òàëàíîâèòèìè ìîëî-
äèìè êèÿíàìè âèð³øèëà äîâåñòè, ùî äîáðî
ïåðåìàãàº çëî. ÊÌÄÀ ðîçïî÷àëî ïîøóê òà-
ëàíîâèòèõ õóäîæíèê³â ãðàô³ò³, ÿê³ çàìàëüî-
âóâàòèìóòü íåöåíçóðí³ íàïèñè íà áóä³âëÿõ.
"Ìè ³ç ñåðïíÿ ïî÷íåìî øóêàòè ï³äë³òê³â, ùî
ðîçìàëüîâóâàòèìóòü áóäèíêè, øâèäøå çà âñå
÷åðåç ðàéîíí³ â³ää³ëè îñâ³òè ³ õóäîæí³ øêî-
ëè",— ðîçïîâ³â çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì'¿ ³ ìîëîä³
Îñòàï Ñìóê. Çà éîãî ñëîâàìè, ó âåðåñí³ õó-
äîæíèêè ïîâèíí³ ïîäàòè äî óïðàâë³ííÿ ñâî¿
ïðîåêòè ç ðîçïèñó ñò³í. "Òîä³ âèçíà÷àòü áó-
äèíêè, ÿê³ ïîòð³áíî îçäîáèòè. Îö³íþâàòè-
ìóòü ïðîåêòè ìèñòåöòâîçíàâö³. Áàëîí÷èêè ç
ôàðáîþ íàäàìî áåçïëàòíî",— çàïåâíèâ ïàí
Ñìóê

Äî Êèºâà ïðèáóâ 
Ïàòð³àðõ Êèðèëî

Â³çèò Ïàòð³àðõà Êèðèëà ðîç-
ïî÷àâñÿ ç ìîëåáíþ íà Âîëîäè-
ìèðñüê³é ã³ðö³ â Êèºâ³ òà ïî-
êëàäàííÿì êâ³ò³â äî ïàì'ÿòíè-
êà êíÿçþ Âîëîäèìèðó. Îêð³ì
òîãî, â÷îðà âèñîêèé ã³ñòü çó-

ñòð³âñÿ ç Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè
Â³êòîðîì Þùåíêîì ³ ÷ëåíàìè
Ñâÿùåííîãî ñèíîäó Ðîñ³éñüêî¿
ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè. Ï³ä ÷àñ
çóñòð³÷³ îáãîâîðþâàëè ïèòàí-
íÿ äåðæàâíî-öåðêîâíèõ â³äíî-

ñèí, âíóòð³øí³ ïðîáëåìè ºä-
íîñò³ óêðà¿íñüêîãî ïðàâîñëàâ'ÿ
â êîíòåêñò³ ì³æïðàâîñëàâíîãî
ä³àëîãó, çàïî÷àòêîâàíîãî òîð³ê
íà ñâÿòêóâàíí³ 1020-ð³÷÷ÿ õðå-
ùåííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³.

Íàñòîÿòåëü Ðîñ³éñüêî¿ ïðà-
âîñëàâíî¿ öåðêâè ðàçîì ç Ïðå-
çèäåíòîì Óêðà¿íè ³ ÷ëåíàìè
Ñâÿùåííîãî ñèíîäó ÐÏÖ ïî-
êëàëè êâ³òè äî ìîãèëè Íåâ³äî-
ìîãî ñîëäàòà ³ ïîñòàâèëè ñâ³÷-
êè äî ìåìîð³àëó ïàì'ÿò³ æåðòâ
Ãîëîäîìîðó 1932—1933 ðîê³â
â Óêðà¿í³. Ïëàíóºòüñÿ, ùî
Ïàòð³àðõ Êèðèëî òàêîæ â³çüìå
ó÷àñòü ó âñåíîùí³é â Êèºâî-
Ïå÷åðñüê³é ëàâð³.

Ñüîãîäí³ Ïàòð³àðõ Êèðèëî
â³çüìå ó÷àñòü ó Áîæåñòâåíí³é
ë³òóðã³¿ òà õðåñí³é õîä³ ç íàãî-
äè Äíÿ ïàì'ÿò³ ñâÿòîãî ð³âíî-
àïîñòîëüíîãî âåëèêîãî êíÿçÿ
Âîëîäèìèðà, îãëÿíå ì³ñöå áó-
ä³âíèöòâà Ñâÿòî-Âîñêðåñåí-
ñüêîãî êàôåäðàëüíîãî ñîáîðó.
Çàâòðà âèñîêèé ã³ñòü çóñòð³íå-
òüñÿ ç äóõîâåíñòâîì, âèêëàäà-
÷àìè é ñòóäåíòàìè Êè¿âñüêî¿
äóõîâíî¿ àêàäåì³¿ òà ñåì³íàð³¿
òà â³äáóäå äî Äîíåöüêà, äå â³ä-
â³äàº Ñïàñî-Ïðåîáðàæåí-
ñüêèé ñîáîð. Îêð³ì òîãî, â³í
ïîáóâàº ó Ãîðë³âö³, Ñ³ìôåðî-
ïîë³ òà ³íøèõ ì³ñòàõ Óêðà-
¿íè

Çîâñ³ì íåçàáàðîì ïðîô³ëüí³ óïðàâë³í-
íÿ ÊÌÄÀ ìàþòü äàòè ôàõîâ³ âèñíîâêè
ïðî ñòàí çàáóäîâè äîâêîëà çàïîâ³äíèõ òå-
ðèòîð³é Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿ òà Êèºâî-Ïå-
÷åðñüêî¿ ëàâðè. Ì³ñÿöü òîìó âèâ÷èòè ñè-
òóàö³þ äîðó÷èâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. Òîä³
ÞÍÅÑÊÎ ïîãðîæóâàëî âèêëþ÷èòè îáèä-
âà êóëüòóðíèõ îá’ºêòè ç³ ñïèñêó ñâ³òîâî¿
ñïàäùèíè, ìîâëÿâ, Óêðà¿íà ïîðóøóº ïðà-
âèëà ³ íå ðàäèòüñÿ, ìîæíà ÷è í³ áóäóâà-
òè ïîáëèçó ³ñòîðè÷íèõ ñïîðóä. ×åðåç òà-
êå íåäáàëå ñòàâëåííÿ ùîíàéìåíøå 15
îá’ºêò³â (ãîòåë³, ô³òíåñ-öåíòðè òîùî)
âïðèòóë íàáëèçèëèñÿ äî ñò³í Ëàâðè òà
Ñîô³¿ ³, íà äóìêó åêñïåðò³â, ñòàíîâëÿòü
çàãðîçó ö³ë³ñíîñò³ ³ñòîðè÷íî¿ ñïàäùèíè.

Ñòàí Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè òà Ñî-
ô³¿ Êè¿âñüêî¿ îêðåìèì ïèòàííÿì ðîç-
ãëÿäàëè íà 33-é ñåñ³¿ Êîì³òåòó âñåñâ³ò-
íüî¿ ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ, ùî â³äáóëà-
ñÿ íàïðèê³íö³ ÷åðâíÿ â ²ñïàí³¿. Âò³ì,
óñóïåðå÷ ïîïåðåäæåííÿì, îáèäâà îá’ºê-
òè íå âíåñëè äî ñïèñêó çàãðîç. "Ñîô³þ
Êè¿âñüêó òà Êèºâî-Ïå÷åðñüêó ëàâðó íà-
â³òü íå ðîçãëÿäàëè ÿê îá'ºêòè, ùî çíà-
õîäÿòüñÿ ï³ä çàãðîçîþ. ² ìè ä³ñòàëè
òàéì-àóò íà ð³ê-äâà, ùîá óñóíóòè âñ³ çà-
óâàæåííÿ, ÿê³ íàì áóëî âèïèñàíî Êîì³-
òåòîì âñåñâ³òíüî¿ ñïàäùèíè ó ðåçîëþ-
ö³¿",— ðîçïîâ³â ïåðøèé çàñòóïíèê ì³í³ñ-
òðà êóëüòóðè ³ òóðèçìó Óêðà¿íè Âëàäè-
ñëàâ Êîðí³ºíêî. Ñåðåä çàóâàæåíü çîê-
ðåìà çàñòåðåæåííÿ ïðîòè ðîçïî÷àòèõ ÷è

çàïëàíîâàíèõ áóä³âíèöòâ ó áóôåðíèõ çî-
íàõ öèõ êóëüòóðíèõ ïàì'ÿòîê. "Íàì çà-
ïðîïîíîâàíî ðîçøèðèòè áóôåðí³ çîíè:
ùîäî Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿ — äî ê³íöÿ Õðå-
ùàòèêà, ùîäî Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâ-
ðè — äî çåìëÿíèõ âàë³â "Ìèñòåöüêîãî
àðñåíàëó"; à òàêîæ çàáåçïå÷èòè â³çóàëü-
íî-ëàíäøàôòíó ë³í³þ îá'ºêò³â ïîçà áó-
ôåðíèìè çîíàìè, ùî îçíà÷àº çàáîðîíó
áóä³âíèöòâà âèñîòîê íà ö³é ë³í³¿",— ñêà-
çàâ ïàí Êîðí³ºíêî.

Ùå îäíå çàóâàæåííÿ ÞÍÅÑÊÎ ñòîñó-
âàëîñÿ òîãî, ùî â óêðà¿íñüêî¿ ñïàäùèíè
ê³ëüêà ãîñïîäàð³â. Îáèäâ³ çàïîâ³äí³ çîíè
ïåðåáóâàþòü ó ï³äïîðÿäêóâàíí³ Ì³í³ñòåð-
ñòâà êóëüòóðè, Ì³í³ñòåðñòâà ðåã³îíàëüíî-
ãî áóä³âíèöòâà, âëàñíèêàìè ñïîðóä º òà-
êîæ ìîíàñòèð³. Óêðà¿í³ ïîðàäèëè îáðàòè
êîãîñü îäíîãî ÷è ñòâîðèòè êîîðäèíàö³é-
íó ðàäó, äî ÿêî¿ áóäå çàëó÷åíî ì³ñüêó âëà-
äó Êèºâà. Ïàí Êîðí³ºíêî çàçíà÷èâ, ùî,
øâèäøå çà âñå, êîîðäèíàö³éíó ðàäó ³ áó-
äå ñòâîðåíî. Ñåðåä çàâäàíü íîâîñòâîðå-
íîãî îðãàíó áóäå íå ëèøå íàâåäåííÿ ïî-
ðÿäêó äîâêîëà Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿ òà Ëàâðè.
Êîîðäèíàö³éíà ðàäà ïðîâåäå ï³äãîòîâêó
âíåñåííÿ íîâèõ îá’ºêò³â Óêðà¿íè äî ñïèñ-
êó Âñåñâ³òíüî¿ ñïàäùèíè. Ïåðø³ íà ÷åð-
ç³ — Àíäð³¿âñüêà òà Êèðèë³âñüêà öåðêâè.
Çàãàëîì Óêðà¿íà ìàº 14 ïðåòåíäåíò³â, ùî
ìîæóòü ïîòðàïèòè ï³ä çàõèñò ÞÍÅÑÊÎ.
Õòî ç íèõ òàêè ïîòðàïèòü òóäè, ñòàíå â³-
äîìî âæå íàñòóïíîãî ðîêó
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Âëàäà î÷èñòèòü áóôåðí³ çîíè
Íåçàáàðîì áóäå ãîòîâèé çâ³ò ïðî ¿õ çàáóäîâó

Ç Â³êòîðîì Þùåíêîì âîíè îáãîâîðþâàëè ïðîáëåìè 
ºäíîñò³ ïðàâîñëàâ’ÿ

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Учора ближче до 9-ї ран в У раїн приб в Пат-
ріарх Мос овсь ий і всія Р сі Кирило. Йо о візит
нашій державі триватиме до 5 серпня. Біля трапа
літа а в аеропорт "Бориспіль" висо о о остя з -
стрічали митрополит Київсь ий і всієї У раїни Во-
лодимир, деп тати Верховної Ради, д ховенство
У раїнсь ої православної цер ви.

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
"Õðåùàòèê"

Тайм-а т на два ро и взяла У раїна, аби навести лад дов ола охо-
ронних зон Софії Київсь ої та Лаври. Раніше ЮНЕСКО по рож вало
ви лючити ці історичні пам’ят и з перелі світової спадщини. Го-
ловною причиною є не онтрольована заб дова б ферних зон. Що-
найменше 15 існ ючих та майб тніх об’є тів б дівництва станов-
лять за роз цілісності Лаври та Софії. Пам’ят и по и що до спис
за роз не потрапили. Незабаром план ють створити оординаційн
рад , я а стане єдиним на лядачем спадщини. До ради в лючать і
місь влад Києва. Остання наразі заверш є аналіз вати стан за-
б дови дов ола пам’ято .
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Ó Êèºâ³ çíàéøëè íåáåçïå÷íó çåëåíü

Äëÿ áàãàòüîõ êèÿí íèí³øíº ë³-
òî çàïàì’ÿòàºòüñÿ íå ëèøå ñîíÿ÷-
íèìè îï³êàìè íà ïëÿæ³. Âèÿâè-
ëîñÿ, ùî íåáåçïåêà ÷àòóº òàêîæ
ó ïàðêàõ òà ñêâåðàõ. Çàâäàòè ðàí,
ÿê³ ïðîâîêóþòü øê³ðí³ õâîðîáè,
çäàòí³ çâè÷àéí³, íà ïåðøèé ïî-
ãëÿä, ðîñëèíè. Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ ó
ñòîëèö³ º ïðèáóëüöÿìè. Â÷åí³
ï³äðàõóâàëè, ùî íèí³ ó ñòîëèö³
ðîñòå ïðèáëèçíî 700 âèä³â óñ³ëÿ-
êèõ áóð’ÿí³â. Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ,
ìàéæå 650, ïðè¿õàëè äî íàñ ç-çà
êîðäîíó ³ îñê³ëüêè íå çíàéøëè
“ïðèðîäí³õ âîðîã³â”, ìàñîâî ïî-
øèðèëèñÿ.

Ïðîòå ö³ ðîñëèíè íå ëèøå çà-
ïîëîíèëè “çåëåíèé Êè¿â”, çíà÷-
íà ¿õíÿ ÷àñòèíà ñòàíîâèòü ñåð-
éîçíó íåáåçïåêó äëÿ ì³ñòÿí. Òàê
44 âèäè ÷óæîçåìíèõ áóð’ÿí³â º
ïðîäóöåíòàìè àëåðãåí³â, ¿õí³é
ïèëîê ó ïîâ³òð³ âèêëèêàº òÿæê³
àëåðã³éí³ çàõâîðþâàííÿ. ²íø³ 35
âèä³â ìàþòü ÿñêðàâî âèðàæåíó

ïñèõîòðîïíó, ãàëþöèíîãåííó òà
ñóäîìíó ä³þ. 42 âèäè òðàâìóþòü
øê³ðó ëþäèíè êîëþ÷êàìè. 11 âè-
ä³â öèõ ðîñëèí º äæåðåëîì ñåð-
éîçíèõ îï³ê³â, â³ä ÿêèõ ëþäèíà
ìîæå íàâ³òü ïîìåðòè.

×èìàëî òàêèõ ðîñëèí îáëþáó-
âàëè ì³ñöå á³ëÿ âîäîéì. Òàê äî-
âêîëà îçåðà “Âåðáíå” â Îáîëîí-
ñüêîìó ðàéîí³ íàçáèðàëè 30 âè-
ä³â “çàìîðñüêèõ ðîñëèí”. Òîæ
â³äïî÷èâàëüíèêàì ðàäÿòü áóòè
îáåðåæí³øèìè ï³ä ÷àñ ïåðåõîäó
ç ï³ñêîâîãî ïëÿæó ó ò³íèñò³ êóù³.

Äåõòî ç³ “çíàâö³â” íàâïàêè çà-
ì³ñòü íåáåçïåêè áà÷èòü â îòðóé-
íèõ ðå÷îâèíàõ ìîæëèâ³ñòü îò-
ðèìàòè çàäîâîëåííÿ. Àëå
“êàéô” íàé÷àñò³øå çàê³í÷óºòü-
ñÿ ñë³çüìè. Ó âåðåñí³ ìèíóëîãî
ðîêó 11 ó÷í³â îäí³º¿ ç³ ñòîëè÷-
íèõ øê³ë ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ïîòðàïèëè äî ë³êàðí³ ç
ãîñòðèì îòðóºííÿì. Âèÿâèëîñÿ,
ùî ä³òè çíàéøëè ãàëÿâèíó ç

äóðìàíîì ³ ïåð³îäè÷íî âæèâàëè
éîãî äëÿ âåñåëîù³â. Ó ðåçóëüòà-
ò³ ðÿòóâàòè ¿õ äîâåëîñÿ ï³ä êðà-
ïåëüíèöÿìè.

Ï³ñëÿ òîãî çëîùàñíîãî âèïàä-
êó ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé äîðó÷èâ Ãîëîâíîìó
óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà òà ÊÎ “Êè¿âçåëåíáóä”
âèÿâèòè ³ çíèùèòè çàðîñò³ îòðóé-
íèõ ðå÷îâèí. Ó âñ³õ ðàéîíàõ áó-
ëî çä³éñíåíî ðåéäè ïðîòè øê³ä-
íèê³â. Íàéá³ëüøå áóð’ÿí³â ñêî-

ñèëè ó òîìó æ òàêè Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³.

Íàòîì³ñòü ç³ ñòîëè÷íèìè ïëÿ-
æàìè âñå íå òàê íàä³éíî. Ñàì³
ïëÿæ³ ï³äãîòóâàëè, ÿê ìîãëè, à
÷èì äàë³ â³ä âîäè, òî “çåëåíèõ
íàïàäíèê³â” âèñòà÷àº. Òîæ íå
âàðòî íàäòî ðîçãóëþâàòè îãîëå-
íèìè.

Àáè êèÿíè çíàëè “âîðîã³â â îá-
ëè÷÷ÿ”, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çà-
áåçïå÷åííÿ ïîøèðèëî ó ïîë³êë³-

í³êàõ ³íôîðìàö³þ ïðî íàéíåáåç-
ïå÷í³ø³ ðîñëèíè òà íàñë³äêè
êîíòàêòó ç íèìè. Çîáðàæåííÿ íå-
áåçïå÷íèõ òðàâ ä³òÿì ïîêàçóþòü
ó øêîë³. Õòî íå áóâ í³ òàì, í³ òàì
ìîæå îçíàéîìèòèñÿ ç ³íôîðìà-
ö³ºþ ïðî íåáåçïå÷íó çåëåíü òà
çàñîáè áîðîòüáè ç íåþ íà êðóã-
ëîìó ñòîë³ “Á³îëîã³÷í³ çàáðóäíþ-
âà÷³ Êèºâà”, ÿêèé â³äáóäåòüñÿ
öüîãî ÷åòâåðãà ó çàë³ Áóäèíêó
ïðèðîäè íà âóëèö³ Ðîãí³äèí-
ñüê³é, 3

Îäèíàäöÿòü áóð’ÿí³â ìîæóòü îáïåêòè äî ñìåðò³
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Зелений Київ тоне за ордонних б р’янах. Учені а-
ж ть, що приблизно 650 видів ди их рослин із різних
точ ів світ заполонили території міста, ос іль и т т
них немає природніх воро ів. До боротьби з б р’яна-

ми за ли ають иян, я им ці рослини завдають сер-
йозної ш оди. Майже 40 видів рослин прово ють
людей різноманітні алер ії, стіль и ж олють, ріж ть, а
11 здатні завдати навіть смертельних опі ів. У четвер
иян вчитим ть, я захищатися і боротися з зеленими
монстрами.

Боли олов плямистий В давнин цю рослин ви ористов вали для отр єння зас джених. За
свідченнями рець о о філософа Платона, Со рат б в отр єний боли оловом.

Бле ота чорна Росте по засмічених ор анічними решт ами місцях, отр йна (містить ал алоїд
іосціамін та ін.). Часті випад и отр єння дітей. Насіння схоже на ма , тож
діти часто пл тають і їдять.

Д рман звичайний Ви ли ає алюцинації, через що йо о і вживають любителі дешевої розва и.
Але рім алюцино енно о ефе т , д рман ви ли ає втрат орієнтації, психічне
зб дження, слаб ий п льс, тахі ардію, почервоніння ш іри. Може статися
параліч ор анів дихання.

Перест пень білий Надзвичайно то сична рослина. Навіть лі арсь их цілях її е стра т розводять
спиртом співвідношенні 1:1 000 000. В сіх частинах рослини і особливо
орінні містяться отр йні лі озиди бріонін, бріонідін, брєїн, смола, віс ,
амедь, сечовина, ц ор, ор анічні ислоти.

Чорнощир нетребалистий Д же небезпечна для здоров'я людей рослина. Під час цвітіння вона творює
ба ато пил , вдихання я о о ви ли ає тяж і захворювання на поліноз (алер ія,
астма тощо).

Чорно орінь лі арсь ий Я видно з назви, рослин ви ористов ють в лі вальних цілях, напри лад,
при опі ах ш іри та сах соба . Але в невмілих р ах чорно орінь досить
отр йний: насінні й оренях містяться ал алоїди цино лосин, цино лосеїн,
онсолідин. Стебла та листя теж містять отр йні речовини (ал алоїди і
лю оал алоїди), я і сильно діють на нервов систем .

Д рман призводить до параліч

Ìèõàéëî ÊÓÒ²ÙÅÂ: “Äëÿ ñòîëè÷íèõ êëàäîâèù
ïîòð³áíî 120 ãåêòàð³â çåìë³”
З ожним ро ом іль ість
ремацій столиці зрос-
тає. Це пов'язано з бра-
ом вільних місць на сто-
личних ладовищах та
значно меншою вартістю
посл и на відмін від
традиційно о поховання.
О рім то о, в місті план -
ють офіційно рем вати й
померлих тварин. Про це
"Хрещати " розповів
перший заст пни началь-
ни а ГУ рит альних по-
сл КМДА.

— ×è âïëèíóëà åêîíîì³÷íà êðè-
çà íà ðîáîòó êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ, ÿê³ íàäàþòü ðèòóàëüí³ ïî-
ñëóãè â ñòîëèö³?

— Ê³ëüê³ñòü çàõîðîíåíü, ÿê ³
ñàì ïðîöåñ, ïðàêòè÷íî íå çì³íè-
ëàñÿ. ×è ñòàëè êèÿíè çàîùàäæó-
âàòè íà ïîõîâàííÿõ? Íå ìîæó
ñêàçàòè ñòâåðäíî. Àäæå â êîæí³é
ðîäèí³, ïðîâîäæàþ÷è ð³äíèõ ÷è
áëèçüêèõ â îñòàííþ ïóòü, óñ³ìà
çóñèëëÿìè íàìàãàþòüñÿ ïðîâåñòè
ðèòóàë íàëåæíèì ÷èíîì. Òîáòî,
ÿê ³ ðàí³øå, äîðîã³ é äóæå äîðî-
ã³ ãðîáè òà ïàì’ÿòíèêè çàìîâëÿ-
þòü. Îäíîçíà÷íî ìîæó ñòâåðäæó-
âàòè, ùî êðèçà íå âïëèíóëà íà
ðåàë³çàö³þ ðèòóàëüíî¿ ïðîäóêö³¿.

— À ùîäî êîíêóðåíö³¿ íà ðèíêó,
ÿêó ñòâîðþþòü ïðèâàòí³ ô³ðìè?

— Öå ³íøà ð³÷. Òóò ñïðàâä³ º
ïðîáëåìà. ×åðåç çá³ëüøåííÿ ê³ëü-
êîñò³ òàêèõ ô³ðì ó ì³ñüêî¿ ñëóæ-
áè é ñïðàâä³ ñòàº ìåíøå çàìîâ-

ëåíü, à îòæå, ³ íàäõîäæåíü äî ñòî-
ëè÷íîãî áþäæåòó. Íàðàç³ â Êèºâ³
çàðåºñòðîâàíî 5 âåëèêèõ ³ ç äåñÿ-
òîê äð³áíèõ ðèòóàëüíèõ ô³ðì.

— ßê³ ïëàòí³ ïîñëóãè íàäàþòü
êîìóíàëüí³ ðèòóàëüí³ ï³äïðèºìñòâà
êèÿíàì?

— Îêð³ì îñíîâíèõ, çîêðåìà,
âñòàíîâëåííÿ ïàì’ÿòíèêà, êîìó-
íàëüíèêè ìîæóòü ïðîòÿãîì ðîêó
äîãëÿäàòè çà ìîãèëîþ. Êîøòóº
òàêà ïîñëóãà 66 ãðí çà îäíå ïðè-
áèðàííÿ. Çàìîâèòè ¿¿ ìîæíà íå
ò³ëüêè íàïåðåäîäí³ ïîìèíàëüíèõ
äí³â, à é óë³òêó ÷è âçèìêó.

— ßê, äî ñëîâà, âèð³øèëàñÿ äî-
ëÿ äèðåêòîðà Ñîâñüêîãî êëàäîâè-
ùà, ÷è¿ çëî÷èíí³ ä³¿ çàñóäèëè ï³ä-
ëåãë³, çâåðíóâøèñÿ ç ïðîòåñòîì äî
ð³çíèõ ³íñòàíö³é?

— Éîãî ðîáîòó ïåðåâ³ðÿëî ÷è-
ìàëî êîì³ñ³é. Ó ï³äñóìêó éîãî

çâèíóâà÷åííÿ íà àäðåñó Ñïåö-
êîìá³íàòó íå äîâåëè. Íàðàç³ òîé
äèðåêòîð ñàì çâ³ëüíèâñÿ çà âëàñ-
íèì áàæàííÿì.

— Ïðîáëåìà ç ïîõîâàííÿì ó ñòî-
ëèö³ ñòàº ùîðîêó àêòóàëüí³øîþ,
íàñàìïåðåä ÷åðåç áðàê ì³ñöü. Íà
ÿêèé ÷àñ ùå âèñòà÷èòü òåðèòîð³é?

— Ïèòàííÿ ³ ñïðàâä³ âàæëèâå.
Íèí³ ó ì³ñò³ 29 êëàäîâèù, ç ÿêèõ
ëèøå îäíå — Ï³âí³÷íå — â³äêðè-
òå äëÿ ìàñîâèõ ïîõîâàíü. ²íø³ —
íàï³âçàêðèò³. Çàãàëîì ì³ñöü âè-
ñòà÷èòü ùå íà òðè ðîêè. Òîæ ïî-
òð³áíî âèä³ëèòè çåìëþ äëÿ ïî-
ãðåá³íü — ïðèáëèçíî 120 ãåêòà-
ð³â. Óæå ñüîãîäí³ ñë³ä ïî÷èíàòè
ïðîåêòóâàííÿ, íà ÿêå âèòðàòèìî
÷èìàëî ÷àñó, ÿê ³ íà ðîáîòè ç âî-
äîïîíèæåííÿ. Çàãàëîì íà òåõíî-
ëîã³÷íèé ÷àñ, ïåðåäáà÷åíèé äëÿ
ñïîðóäæåííÿ êëàäîâèù, ïîòð³á-
íî ùîíàéìåíøå 2-3 ðîêè. ßêùî

òåðèòîð³þ âèä³ëÿòü íàñòóïíîãî
ðîêó, ìîæå áóòè ï³çíî.

— ×è âðÿòóþòü ÿêèìîñü ÷èíîì
ñèòóàö³þ ñïîðóäæåííÿ íà êëàäî-
âèùàõ êðåìàòîð³þ òà êîëóìáàð³þ?

— Òàê. Íàðàç³ ïðîåêòóþòü çâå-
äåííÿ êîëóìáàðíèõ ñò³í íà Áîðò-
íèöüêîìó ³ Ë³ñîâîìó êëàäîâè-
ùàõ, àäæå íà Ë³âîáåðåææ³ ¿õ íå-
ìàº. Ââàæàþ, ùî ï³ñëÿ öüîãî
ê³ëüê³ñòü êðåìàö³é çíà÷íî çðîñ-
òå. Íàðàç³ âîíà ñòàíîâèòü 40 â³ä-
ñîòê³â, òîä³ ÿê â Àíãë³¿ òà Í³ìå÷-
÷èí³ — 95.

— Ó ö³íîâîìó ñï³ââ³äíîøåíí³ äå-
øåâøå ïîõîâàòè ëþäèíó ÷è ñêî-
ðèñòàòèñÿ êðåìàö³ºþ?

— Ïðèáëèçíî ïðîöåñ ïîõîâàí-
íÿ êîøòóâàòèìå ìàéæå îäíàêî-
âî. Õî÷à ñàìà êðåìàö³ÿ îá³éäåòü-
ñÿ äåùî äîðîæ÷å, íàñàìïåðåä ÷å-
ðåç çðîñòàííÿ âàðòîñò³ ãàçó. À îñü
êîïàííÿ ìîãèëè çàëèøèëîñÿ íà
ð³âí³ 2004 ðîêó — 112 ãðèâåíü.
Àëå, âðàõîâóþ÷è âàðò³ñòü ïàì’ÿò-
íèêà, îãîðîæ³, ãðîáó, êðåìàö³ÿ çà-
ãàëîì îá³éäåòüñÿ çíà÷íî äåøåâøå
â³ä òðàäèö³éíîãî çàõîðîíåííÿ. ¯¿
âàðò³ñòü íàðàç³ ñòàíîâèòü 400—450
ãðèâåíü, òîä³ ÿê ïîõîâàííÿ íà
êëàäîâèù³ êîøòóâàòèìå â ñåðåä-
íüîìó 2,5-3,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. À ç
ïàì’ÿòíèêîì, ãðîáîì, â³íêàìè ñó-
ìà ìîæå ïåðåâèùóâàòè ê³ëüêà äå-
ñÿòê³â òèñÿ÷ ãðèâåíü.

— Àëå æ º ³ êàòåãîð³¿ êèÿí, ÿê³
ìàþòü ï³ëüãè íà ïîõîâàííÿ?

— Íàñàìïåðåä òàê³ ï³ëüãè ìà-
þòü ó÷àñíèêè áîéîâèõ ä³é, îñî-
áè, ùî ìàþòü çàñëóãè ïåðåä Áàòü-
ê³âùèíîþ. Äëÿ äîïîìîãè ìàëî-

çàáåçïå÷åíèì êàòåãîð³ÿì ãîðîäÿí
ñòîëè÷íà âëàäà íàðàç³ ãîòóº â³ä-
ïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ. À îñü
áåçïðèòóëüíèõ õîâàþòü íà Ë³ñî-
âîìó öâèíòàð³ êîøòîì ì³ñòà.

— ×è òðàïëÿëèñÿ íà ñòîëè÷íèõ
êëàäîâèùàõ âèïàäêè âàíäàë³çìó?

— Òàê³ âèïàäêè, íà æàëü, ùå º.
Íèí³øíüîãî ðîêó íà Ë³ñîâîìó òà
Áåðêîâåöüêîìó êëàäîâèùàõ ðîç-
áèëè ê³ëüêà ãîòîâèõ ïàì’ÿòíèê³â
íà ñêëàäàõ. Âèííèõ íå çíàéøëè.
Îäí³ºþ ç âåðñ³é ïðàâîîõîðîíö³
ââàæàþòü ä³¿ êîíêóðåíò³â.

— Íå ìåíø âàæëèâîþ º ³ ïðîá-
ëåìà ïîõîâàííÿ äîìàøí³õ òâàðèí
ó ñòîëèö³. Ó áàãàòüîõ êóòî÷êàõ
ì³ñòà ç’ÿâèëèñÿ ñòèõ³éí³ çàõîðî-
íåííÿ ÷îòèðèëàïèõ, ³ ê³ëüê³ñòü ¿õ
çðîñòàº...

— Öå ñïðàâä³ òàê. Ëþäè õîâà-
þòü òâàðèí óñþäè: â ïàðêàõ, ïî-
áëèçó áóäèíê³â, íàâ³òü íà Îáî-
ëîíñüêîìó ïëÿæ³ â ï³ñêó. Äëÿ
òâàðèí óæå îáëàøòîâóþòü êëàäî-
âèùå íà ë³âîìó áåðåç³ Äí³ïðà.
Íàðàç³ îñâîºíî 40 â³äñîòê³â êîø-
ò³â. Îñê³ëüêè ïëàíóâàëè çâåäåí-
íÿ é êðåìàòîð³þ, àëå ãðîøåé íà
öå ùå íå âèä³ëåíî, ìè ìàºìî äî-
çâ³ë ñàíåï³äåìñòàíö³¿ êðåìóâàòè
òâàðèí â Áàéêîâîìó êîëóìáàð³¿.
Ò³ëüêè â îêðåì³é ïå÷³ — íå ò³é,
äå êðåìóþòü ëþäåé. Óæå íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì çìîæåìî íàäàâà-
òè é òàêó ïîñëóãó. ¯¿ âàðò³ñòü çà-
ëåæàòèìå â³ä ðîçì³ð³â òâàðèíè.
Òîáòî â ìåæàõ 1000 ãðèâåíü. Òî-
ä³ ÿê ó Ìîñêâ³ öå êîøòóº ó ê³ëü-
êà ðàç³â á³ëüøå

Розмовляв Віталій КУРІННИЙ,
“Хрещати ”
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Àíäð³é ÑÊÓÐÀÒÎÂÑÜÊÈÉ: “Êîëåêòîðè 
íå ìàþòü ïðàâà âòðó÷àòèñÿ 
â îñîáèñòå æèòòÿ ïîçè÷àëüíèêà”
Äèðåêòîð þðèäè÷íî¿ êîìïàí³¿ “Ñêóðàòîâñüêèé òà ïàðòíåðè” 
ïðî ìåõàí³çìè çàõèñòó êë³ºíò³â ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ

У разі затрим и
виплат —
депозити можна
поверн ти
через с д

— ßê ìîæíà îòðèìàòè äå-
ïîçèò ³ç áàíêó, â ÿêîìó ââå-
äåíî òèì÷àñîâó àäì³í³ñòðà-
ö³þ?

— Çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 1060
Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè, îñîáà, ÿêà ïîêëàëà ãðî-
ø³ äî áàíêó, ìîæå çâåðíó-
òèñÿ ç ïèñüìîâîþ çàÿâîþ
äî íüîãî, ï³ñëÿ ÷îãî ¿é ïî-
âèíí³ íåãàéíî ïîâåðíóòè
êîøòè. Â ðàç³ â³äìîâè âàð-
òî çâåðíóòèñÿ äî ñóäó ç ïî-
çèâíîþ çàÿâîþ. Çà ð³øåí-
íÿì ñóäó âèêîíàâ÷à ñëóæáà
ñòÿãíå ç áàíêó çàáîðãîâà-
í³ñòü. Öèâ³ëüíèé êîäåêñ

ìàº âèùó ñèëó, í³æ Ïîñòà-
íîâà ÍÁÓ, òîìó áàíê ïîâè-
íåí âèêîíàòè ð³øåííÿ ñóäó.

— Ùî âàðòî ðîáèòè, ùîá íå
äîïóñòèòè ïîìèëîê ï³ä ÷àñ ïî-
ãàøåííÿ êðåäèòó çà ðàõóíîê
äåïîçèòó?

— Âàðòî íàïèñàòè çàÿâó äî
áàíêó. ßêùî â³í íå çàïåðå-
÷óº, òîä³ óãîäó âàðòî çàòâåð-
äèòè íîòàð³àëüíî.

Діяльність
оле торів
є напівле альною!

— ßê³ ïðàâà íàðàç³ ìàþòü
êîëåêòîðñüê³ êîìïàí³¿?

— ßêùî â êðåäèòíîìó äî-
ãîâîð³ çàçíà÷åíî, ùî â ðàç³
íåñïëàòè êðåäèòó áàíê ìàº
ïðàâî îäíîîñ³áíî çâåðíóòè-

ñÿ äî êîëåêòîðñüêî¿ êîìïà-
í³¿, òî âñ³ ïðàâà êîëåêòîð³â
º çàõèùåíèìè. Ç ³íøîãî áî-
êó, â öèâ³ëüíîìó çàêîíîäàâ-
ñòâ³ íå ³ñíóº âèçíà÷åííÿ
“êîëåêòîðñüê³ êîìïàí³¿”.
Êîëåêòîðè íå ìàþòü ïðàâà
âòðó÷àòèñÿ â îñîáèñòå æèò-
òÿ ïîçè÷àëüíèêà ³ ïîâèíí³
ä³ÿòè ëèøå ÷åðåç ñóä.

— ßê ä³ÿòè ïîçè÷àëüíèêàì,
ÿêùî êîëåêòîðñüê³ êîìïàí³¿
ä³þòü ïîçà ðàìêàìè ñâî¿õ çî-
áîâ’ÿçàíü?

— Ïî-ïåðøå, òðåáà çâåð-
íóòèñÿ äî îðãàí³â âíóòð³ø-
í³õ ñïðàâ ³ç çàÿâîþ ùîäî ¿õ-
íüî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ ïîâå-
ä³íêè

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

Íà öüîìó òèæí³ íàö³îíàëüíà âàëþòà ìîæå ïîäîðîæ÷àòè äî 8,2 ãðèâí³ çà äîëàð

Â³ëüíå ïàä³ííÿ ãðèâí³ òðèâàº

Валюта стає
дорожчою

Çà ðåçóëüòàòàìè òîðã³â íà ì³æ-
áàíê³âñüêîìó âàëþòíîìó ðèíêó,
ùî â³äáóâàëèñÿ íà ìèíóëîìó
òèæí³, ãðèâíÿ çäåøåâøàëà ç
780,000—783,000 ãðí/$100 (ñòà-
íîì íà 20.07.2009) äî
794,000—797,000 ãðí/$100 (ñòà-
íîì íà 24.07.2009).

Çíåö³íåííÿ ãðèâí³ ùîäî äîëà-
ðà íå îìèíóëî êóðñó ãðèâí³ ùî-
äî ºâðîâàëþòè. Òàê, çà ï³äñóì-
êàìè òîðã³â íà ì³æáàíêó, ïðîòÿ-
ãîì ìèíóëîãî òèæíÿ ãðèâíÿ çíè-
çèëàñÿ ç 1110—1115 ãðí/100 ºâ-
ðî (ñòàíîì íà 20.07.2009) äî ïî-
çíà÷êè 1128,000—01132 ãðí/100
ºâðî (ñòàíîì íà 24.07.2009).

Êîëèâàííÿ êóðñó ãðèâí³ ùîäî
àìåðèêàíñüêî¿ òà ºâðîâàëþòè
âïëèíóëî òàêîæ ³ íà ö³íó ðîñ³é-

ñüêîãî ðóáëÿ. Îñòàíí³é ïîñèëèâ
ñâî¿ ïîçèö³¿ ùîäî ãðèâí³ ç³ çíà-
÷åííÿ 2,500—2,510 ãðí/10 ðóá-
ë³â (ñòàíîì íà 20.07.2009) äî
2,550—2,560 ãðí/10 ðóáë³â (ñòà-
íîì íà 24.07.2009).

Ïîä³¿ íà ì³æáàíê³âñüêîìó
ðèíêó íå îìèíóëè é ãîò³âêîâèé
êóðñ ³íîçåìíèõ âàëþò ùîäî
ãðèâí³. Òàê, íàö³îíàëüíà âàëþ-
òà ïîäåøåâøàëà ùîäî äîëàðà ç
779,050—790,240 ãðí/$100 (ñòà-
íîì íà 20.07.2009) äî
789,100—798,350 ãðí/$100 (ñòà-
íîì íà 24.07.2009).

Ãîò³âêîâèé êóðñ ºâðîâàëþòè
çì³íèâñÿ ç ïîêàçíèêà
1102,000—1124,560 ãðí/100 ºâðî
(ñòàíîì íà 20.07.2009) äî
1116,400—1136,960 ãðí/100 ºâðî
(ñòàíîì íà 24.07.2009).

Âàðò³ñòü ðîñ³éñüêîãî ðóáëÿ
çðîñëà ç ïîçíà÷êè 2,301—2,504

ãðí/10 ðóáë³â (íà ïî÷àòêó ìèíó-
ëîãî òèæíÿ) äî 2,350—2,550.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà äèðåê-
òîðà äåïàðòàìåíòó êîðïîðàòèâ-
íèõ ô³íàíñ³â ÊÓÀ “Ê²ÍÒÎ”
Êîñòÿíòèíà Ïåðåñºäîâà, íàðàç³
êîëèâàííÿ âàëþò ùîäî ãðèâí³
ñïðè÷èíåíî êóï³âëåþ âàëþòè
“Íàôòîãàçîì” äëÿ îïëàòè ãàçó
(ðàí³øå ÍÁÓ ïðîäàâàâ äîëàðè
ìîíîïîë³ñòó ç³ ñâî¿õ ðåçåðâ³â.—
“Õðåùàòèê”). Êð³ì òîãî, ïîïèò
íà âàëþòó íà ðèíêó íå ìîæå íà-
ñèòèòè îáñÿãè ïîñò³éíèõ ³íòåð-
âåíö³é ÍÁÓ íà ì³æáàíê. Äî òî-
ãî æ, ñàì³ ó÷àñíèêè ðèíêó î÷³-
êóþòü çíåö³íåííÿ ãðèâí³ âîñåíè
÷åðåç äåñòàá³ë³çàö³þ ìàêðîåêî-
íîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â. Òîìó âî-
íè é êóïóþòü âàëþòó â çíà÷íèõ
îáñÿãàõ, ï³äâèùóþ÷è ïîïèò íà
íå¿ òà øòó÷íî ãðàþ÷è íà ïîíè-
æåííÿ êóðñó ãðèâí³.

На ПФТС тисн ть
світові рин и

Ïðîòÿãîì òîðãîâåëüíî¿ ñåñ³¿
íà á³ðæ³ ÏÔÒÑ äèíàì³êà ôîí-
äîâîãî ³íäåêñó ÏÔÒÑ áóëà íå-
ð³âíîþ òà íåñòàá³ëüíîþ. Òàê,
ÿêùî ìèíóëîãî ïîíåä³ëêà
(20.07.2009) òîðãè íà ÏÔÒÑ çà-
ê³í÷èëèñÿ ç ðåçóëüòàòîì 407,58
ïóíêòà, òî âæå íàñòóïíîãî äíÿ,
ó â³âòîðîê (21.07.2009), ³íäåêñ
ÏÔÒÑ çð³ñ àæ äî 414,19 ïóíê-
òà. Âò³ì, óæå â ñåðåäó
(22.07.2009) ÏÔÒÑ ïîëåãøàâ äî
410,39 ïóíêòà. Òà, çà ï³äñóìêà-
ìè òîðã³â íà á³ðæ³, ìèíóëî¿ ï’ÿò-
íèö³ ³íäåêñó âäàëîñÿ çàêð³ïèòè-
ñÿ íà 414,09 ïóíêòà.

Êîðåêö³þ íà óêðà¿íñüêîìó
ôîíäîâîìó ðèíêó åêñïåðòè ïî-
ÿñíþþòü äèíàì³êîþ íà ñâ³òîâèõ
òîðãîâåëüíèõ ìàéäàí÷èêàõ. “Çà
ìèíóëèé ì³ñÿöü ³íäåêñè ôîíäî-
âèõ ïëîùàäîê çíèæóâàëèñÿ. Êî-
ðåêö³¿ íå îìèíóëè á³ëüø³ñòü
ðèíê³â, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, ³
Óêðà¿íà òóò íå âèíÿòîê. Çðîñ-
òàííÿ êîòèðóâàíü âåñíîþ ç
îêðåìèõ ïàïåð³â á³ëüø í³æ íà
100 % áóëî ñïðè÷èíåíî ñïåêó-
ëÿòèâíèì ³íòåðåñîì âíóòð³øí³õ
³íâåñòîð³â çà â³äñóòíîñò³ ôóíäà-
ìåíòàëüíèõ ôàêòîð³â äëÿ çðîñ-
òàííÿ âàðòîñò³”,— ñêàçàâ “Õðå-
ùàòèêó” êåð³âíèê àíàë³òè÷íîãî
äåïàðòàìåíòó ³íâåñòãðóïè “Ñî-
êðàò” Êîñòÿíòèí Ñòåïàíîâ. Íà-
äàë³, çà éîãî ñëîâàìè, äèíàì³êà

áóäå íèñõ³äíîþ, ùî ñïðè÷èíþ-
âàòèìå âîëîòèëüí³ñòü çîâí³øí³õ
ðèíê³â. Ó ðàç³ æ, ÿêùî íå áóäå
÷åðãîâîãî âèòêó êðèçè â áàíê³â-
ñüêîìó ñåêòîð³ òà â ïîë³òèêóì³,
÷åòâåðòèé êâàðòàë öüîãî ðîêó
äåìîíñòðóâàòèìå ïîçèòèâí³ ðå-
çóëüòàòè òîðã³â óêðà¿íñüêèìè
ö³ííèìè ïàïåðàìè. Îòæå, ðèçè-
êóþ÷è êóïóâàòè àêö³¿ ïðîòÿãîì
ë³òíüîãî ì³ñÿöÿ, äî ê³íöÿ ðîêó
ìîæíà â³ä÷óòíî çàðîáèòè íà
çðîñòàíí³ âàðòîñò³ ö³ííèõ ïàïå-
ð³â âîñåíè.

Ціна на золото
завмерла

Ïîïðè íåñòàá³ëüí³ñòü òà êîëè-
âàííÿ íà âàëþòíèõ ðèíêàõ êðà-
¿íè, ö³íà áàíê³âñüêèõ ìåòàë³â çà-
ëèøàëàñÿ ñòàá³ëüíîþ ïðîòÿãîì
ìèíóëîãî òèæíÿ.

Çîêðåìà, íà ãîò³âêîâîìó ðèí-
êó ö³íà çîëîòà êîëèâàëàñÿ â ìå-
æàõ 215,90—266,83 ãðí/1 ãð (ñòà-
íîì íà 20.07.2009) ³
214,97—267,30 ãðí/1 ãð (ñòàíîì
íà 24.07.2009). Ó÷îðà çîëîòî íà
ãîò³âêîâîìó ðèíêó êîøòóâàëî
216,07—267,99 ãðí/1 ãð. Ïîïðè
çíèæåííÿ âàðòîñò³ “áëàãîðîäíî-
ãî ìåòàëó” á³ëüø í³æ íà 5 % ç ïî-
÷àòêó ÷åðâíÿ, àíàë³òèêè ââàæà-
þòü ³íâåñòóâàííÿ â äîðîãîö³íí³
ìåòàëè îäíèì ³ç íàéêðàùèõ ³íñò-
ðóìåíò³â ó ïåð³îä ô³íàíñîâî¿ íå-
ñòàá³ëüíîñò³ òà íåâèçíà÷åíîñò³

Пост пово в бан ах із тимчасовою адміністрацією за інч ються морато-
рії на зняття депозитів. Більш ніж місяць том це відб лося в бан "На-
ціональний редит", а на мин лом тижні — в "У рпромбан ". На черзі
"розмороження" депозитів бан ах "Київ" та "Надра". Та попри зняття
мораторію, бан и не поспішають віддавати ошти в ладни ам. Водночас
залишається остра проблема з редитами. Адже рівень забор ованості
зростає, а на позичальни ів се частіше тисн ть оле тори. Про непрос-
ті взаємовідносини ромадян із бан ами "Хрещати " спіл вався з
юристом однієї зі столичних юридичних омпаній.
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²ðèíà ÄÅÌÊÎ, 
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Протя ом мин лої тижневої тор овельної сесії ривня втратила свої позиції щодо ба-
зових валют валютно о оши . На д м фінансових аналіти ів, же на цьом тиж-
ні ривня може подешевшати і подолати тим самим психоло ічн познач
8,0 рн/1$. Невизначеність позначилася і на фондовом рин , динамі а я о о пе-
реб ває під тис ом світових тор овельних майданчи ів. Та попри оливання на ва-
лютном та фондовом рин ах, ціна доро оцінних металів залишається стабільною.
Том аналіти и радять інвест вати частин своїх оштів них. Це, о рім заробіт ,
може захистити ошти від девальвації та інших ризи ів.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про перейменування вулиці

у Шевченківському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 634/1690 від 18 червня 2009 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України “Про місцеве са�
моврядування в Україні” та на виконання Указу Президента України від 16 травня 2005 року № 793/2005
“Про увічнення пам’яті видатних діячів Української Народної Республіки та Західно�Української Народної
Республіки” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåéìåíóâàòè âóëèöþ Êîì³íòåðíó ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà íà
âóëèöþ Ñèìîíà Ïåòëþðè.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè
ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Öå ð³øåííÿ Êè¿âðàäè îô³ö³éíî îïðè-
ëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
“Õðåùàòèê”.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ, ðåã³îíàëüíèõ, ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â òà
³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè ³ ïîñò³éíó êîì³-
ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè òà òóðèç-
ìó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін і доповнень 
до рішення Київради 

від 16.12.05 № 603/3064 
“Про затвердження міської комплексної 

програми “Турбота” на 2006—2010 роки”

Рішення Київської міської ради № 639/639 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, з метою розширення напрямів реалізації міської комплексної програми “Турбота” Київська міська ра�
да

ВИРІШИЛА:

Про часткове звільнення 
громадян Шуміліна М. М., 

Шуміліної Л. М.,Шуміліна К. М., 
Подолянець Н. М., Подолянця В. О. 

від сплати пайової участі 
(внеску) у створенні 

соціальної та інженерно=транспортної 
інфраструктури м. Києва

Рішення Київської міської ради № 622/622 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 громадян Подолянця В. О., Подо�
лянець Н. М., Шуміліна К. М., Шуміліної Л. М., Шуміліна М. М від 07.02.08 № 1/145, протокол засідання
постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку від 11.11.08 № 18, Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè ÷àñòêîâî ãðîìàäÿí Øóì³-
ë³íà Ì. Ì., Øóì³ë³íó Ë. Ì., Øóì³ë³íà Ê.
Ì., Ïîäîëÿíåöü Í. Ì. òà Ïîäîëÿíöÿ Â.
Î. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó
ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà â ñóì³
255,18 òèñ. ãðí ó çâ’ÿçêó ç áóä³âíèöòâîì
³íäèâ³äóàëüíîãî æèòëîâîãî áóäèíêó çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 270,40 êâ. ì íà ïðîâ. Çà-
ãîðîäíüîìó (Çàì³ñüêîìó), 10 ë³òåðà “Ä” ó

Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà òà íàäàòè
ðîçñòðî÷êó íà ñïëàòó ðåøòè ñóìè ïàéîâî¿
ó÷àñò³ òåðì³íîì íà ï³âòîðà ðîêó.

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 запровадження системи 
патронатного виховання дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 
в місті Києві

Рішення Київської міської ради № 631/631 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, статей 252�256 Сімейного кодексу України та з метою захисту прав та законних інтересів дітей�сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàïðîâàäèòè ñèñòåìó ïàòðîíàòíîãî
âèõîâàííÿ ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêî-
ãî ï³êëóâàííÿ.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ “Ïðî ïàòðî-
íàòíå âèõîâàííÿ”.

2.2. Ñëóæá³ ó ñïðàâàõ ä³òåé çä³éñíþâàòè
êîîðäèíàö³þ òà ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ
ä³ÿëüíîñò³ ñ³ìåé ïàòðîíàòíèõ âèõîâàòåë³â.

2.3. Âèäàòêè, ïîâ’ÿçàí³ ç óòðèìàííÿì ä³-
òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàí-
íÿ, â ñ³ì’ÿõ ïàòðîíàòíèõ âèõîâàòåë³â çä³é-
ñíþâàòè â ìåæàõ çàãàëüíîãî îáñÿãó êîø-

ò³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ â áþäæåò³
ì. Êèºâà ïî ãàëóç³ “Ñîö³àëüíèé çàõèñò òà
ñîö³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ”.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü îñâ³òè òà íàóêè, ïîñò³éíó

êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó òà íà ïîñò³é-
íó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
16.12.05 ¹ 603/3064 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ
ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Òóðáîòà”
íà 2006—2010 ðîêè” çì³íè ³ äîïîâíåííÿ
çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-

¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради від
27.12.01 № 208/1642 з питань формування

комунальної власності міста Києва

Рішення Київської міської ради № 654/654 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
27.12.01 ¹ 208/1642 “Ïðî ôîðìóâàí-
íÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-
íèõ ãðîìàä ðàéîí³â ì³ñòà Êèºâà” çì³-

íè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåí-
íÿ.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про розміщення малих архітектурних форм
та тимчасових споруд у м. Києві

Рішення Київської міської ради № 657/657 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, статті 26 Закону України “Про місцеве самовряду�
вання в Україні”, статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, Закону України “Про
основи містобудування”, Закону України “Про планування і забудову територій”, Правил забудови м. Ки�
єва, затверджених рішенням Київради від 27.01.2005 № 11/2587, та з метою впорядкування розміщен�
ня, облаштування та утримання тимчасових споруд у м. Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî ðîçì³ùåí-
íÿ ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì òà òèì÷àñî-
âèõ ñïîðóä ó ì. Êèºâ³, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñ-
òðàö³¿):

2.1. Âèçíà÷èòè îïåðàòîðîì ç ðîçì³ùåííÿ
òèì÷àñîâèõ ñïîðóä ó ì. Êèºâ³ êîìóíàëüíå
ï³äïðèºìñòâî “Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíò-
ñòâî”.

2.2. Ïðîâåñòè ³íâåíòàðèçàö³þ íàÿâíèõ
òèì÷àñîâèõ ñïîðóä äî 31 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó.

Ïðè âèÿâëåíí³ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä, âñòà-
íîâëåíèõ ç ïîðóøåííÿìè çàêîíîäàâñòâà ³ Ïî-

ëîæåííÿ ïðî ðîçì³ùåííÿ ìàëèõ àðõ³òåêòóð-
íèõ ôîðì òà òèì÷àñîâèõ ñïîðóä ó ì. Êèºâ³,
âæèâàòè çàõîäè ùîäî ¿õíüîãî äåìîíòàæó.

2.3. Ó ìåæàõ íàäàíèõ ïîâíîâàæåíü çàáåç-
ïå÷èòè äî 1 ñ³÷íÿ 2010 ðîêó ïðèâåäåííÿ çîâ-
í³øíüîãî âèãëÿäó òèì÷àñîâèõ ñïîðóä, òîð-
ãîâåëüíèõ ðÿä³â, ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì,
â òîìó ÷èñë³ òèõ, ùî ðîçì³ùóþòüñÿ íà ðèí-
êàõ ì. Êèºâà, ó â³äïîâ³äí³ñòü äî çàòâåðäæå-
íîãî â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äèçàéí-ïðî-
åêòó ñó÷àñíèõ òèï³â òèì÷àñîâèõ ñïîðóä.

2.4. Ïðèâåñòè äî 1 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó ó â³ä-
ïîâ³äí³ñòü äî öüîãî ð³øåííÿ âñ³ íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâ³ àêòè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
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ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ùî ðåãóëþþòü ïèòàí-
íÿ ðîçì³ùåííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä, ìàëèõ
àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì.

2.5. Ðîçðîáèòè äî 1 áåðåçíÿ 2009 ðîêó
Êîìïëåêñíó ñõåìó çîíóâàííÿ ðîçì³ùåííÿ
òèì÷àñîâèõ ñïîðóä ó ì. Êèºâ³.

3. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
çàáåçïå÷èòè ô³íàíñóâàííÿ ðîçðîáêè Êîì-
ïëåêñíî¿ ñõåìè çîíóâàííÿ ðîçì³ùåííÿ òèì-
÷àñîâèõ ñïîðóä ó ì. Êèºâ³.

4. Çàáîðîíèòè ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿ 
ì. Êèºâà íîâèõ òîðãîâåëüíèõ ðÿä³â, òèì÷à-
ñîâèõ ñïîðóä, ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì, â
òîìó ÷èñë³ òèõ, ùî ðîçì³ùóþòüñÿ íà ðèí-
êàõ ì. Êèºâà, ùî íå â³äïîâ³äàþòü òèïîâèì
äèçàéí-ïðîåêòàì ñó÷àñíèõ òèï³â òèì÷àñî-
âèõ ñïîðóä, çàòâåðäæåíèì âèêîíàâ÷èì îð-
ãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ
ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ), ç 1 ñ³÷-
íÿ 2009 ðîêó.

5. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 08.11.2001 ¹ 95/1529 “Ïðî ïè-
òàííÿ ïåðåäà÷³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â îðåíäó â
ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é â ì. Êèºâ³” (³ç çì³íàìè
³ äîïîâíåííÿìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 11.07.2002 ¹ 126/126
òà â³ä 26.09.2002 ¹ 5/165), à ñàìå:

5.1. Ó íàçâ³ ð³øåííÿ, ïðåàìáóë³ òà ïóíêò³
1 ñëîâà “ïåðåäà÷³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â îðåí-
äó” çàì³íèòè ñëîâàìè “ïîñò³éíîãî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè”.

5.2. Íàçâó äîäàòêà äî ð³øåííÿ âèêëàñòè ó
òàê³é ðåäàêö³¿:

“Ïîëîæåííÿ ïðî âèêîðèñòàííÿ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê ó ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é â 
ì. Êèºâ³”.

5.3. Äîäàòîê äî ð³øåííÿ äîïîâíèòè ïóíê-
òîì 3 òàêîãî çì³ñòó:

“3. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³-
í³é ìîæóòü íàäàâàòèñü ó ïîñò³éíå êîðèñòó-
âàííÿ ñóá’ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ äåðæàâíî¿
òà êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ äëÿ ðîçì³-
ùåííÿ ñïîðóä ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ, îêðåìèõ åëåìåíò³â òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè, îêðåìèõ åëåìåíò³â áëàãîóñòðîþ”.

6. Âíåñòè çì³íè äî Ïðàâèë çàáóäîâè 
ì. Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.01.2005 ¹ 11/2587, âè-
êëàâøè ï³äïóíêò 13.2 ïóíêòó 13 â òàê³é ðå-
äàêö³¿:

“13.2. Ðîçì³ùåííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä (â
òîìó ÷èñë³ ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì) â 
ì. Êèºâ³.

13.2.1. Ðîçì³ùåííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä â
ì. Êèºâ³ çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîëî-
æåííÿ ïðî ðîçì³ùåííÿ ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ
ôîðì òà òèì÷àñîâèõ ñïîðóä ó ì. Êèºâ³.

13.2.2. Òèì÷àñîâ³ ñïîðóäè çâîäÿòüñÿ â³ä-
ïîâ³äíî äî òèïîâèõ ôîðì, çàòâåðäæåíèõ íà-
êàçîì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäî-
âèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿).

13.2.3. Äîçâîëè (â òîìó ÷èñë³ òèì÷àñîâ³)
íà ðîçì³ùåííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä âèäà-
þòüñÿ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäî-
âèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿)”.

7. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 18.11.2004 ¹ 678/2008 “Ïðî çá³ð
òà âèäà÷ó äîçâîëó íà ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â
òîðã³âë³ òà ñôåðè ïîñëóã” òà Ïîëîæåííÿ ïðî
çá³ð òà âèäà÷ó äîçâîëó íà ðîçì³ùåííÿ îá’-
ºêò³â òîðã³âë³ òà ñôåðè ïîñëóã, à ñàìå:

7.1. Ïóíêò 1 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 18.11.2004 ¹ 678/2008 “Ïðî çá³ð òà
âèäà÷ó äîçâîëó íà ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â òîð-
ã³âë³ òà ñôåðè ïîñëóã” âèêëàñòè â òàê³é ðå-
äàêö³¿:

“1. Âñòàíîâèòè ó ì. Êèºâ³ çá³ð çà âèäà÷ó
äîçâîëó íà ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â òîðã³âë³ òà
ñôåðè ïîñëóã ³ çàðàõîâóâàòè ö³ êîøòè äî
ì³ñüêîãî áþäæåòó ì. Êèºâà”.

7.2. Ï³äïóíêò 4.2 ïóíêòó 4 Ïîëîæåííÿ ïðî
çá³ð òà âèäà÷ó äîçâîëó íà ðîçì³ùåííÿ îá’-
ºêò³â òîðã³âë³ òà ñôåðè ïîñëóã âèêëàñòè â òà-
ê³é ðåäàêö³¿:

“4.2. Êîøòè çáîðó çà âèäà÷ó äîçâîë³â íà
ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â òîðã³âë³ òà ñôåðè ïî-
ñëóã, à òàêîæ çà âèäà÷ó äîçâîë³â íà ðîçì³-
ùåííÿ îá’ºêò³â òîðã³âë³ òà ñôåðè ïîñëóã íà
íîâèé òåðì³í ïåðåðàõîâóþòüñÿ äî ì³ñüêîãî
áþäæåòó”.

7.3. Ï³äïóíêò 7.3 ïóíêòó 7 Ïîëîæåííÿ ïðî
çá³ð òà âèäà÷ó äîçâîëó íà ðîçì³ùåííÿ 

îá’ºêò³â òîðã³âë³ òà ñôåðè ïîñëóã âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿:

“7.3. Êîíòðîëü çà ïîâíîòîþ, ïðàâèëüí³ñ-
òþ òà ñâîº÷àñí³ñòþ ñïëàòè çáîðó çà âèäà÷ó
äîçâîëó çä³éñíþºòüñÿ äåðæàâíèìè ïîäàòêî-
âèìè ñëóæáàìè ì. Êèºâà òà Ãîëîâíèì
óïðàâë³ííÿì ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà
äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà Ãîëîâíèì
óïðàâë³ííÿì ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ó ìåæàõ íàäàíèõ ïîâíîâàæåíü”.

7.4. Ï³äïóíêò 8.1 ïóíêòó 8 Ïîëîæåííÿ ïðî
çá³ð òà âèäà÷ó äîçâîëó íà ðîçì³ùåííÿ îá’-
ºêò³â òîðã³âë³ òà ñôåðè ïîñëóã âèêëàñòè â òà-
ê³é ðåäàêö³¿:

“8.1. Äîçâ³ë íà ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â òîð-
ã³âë³ òà ñôåðè ïîñëóã â òèì÷àñîâèõ ñïîðóäàõ
âèäàº Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Äîçâ³ë íà ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â òîðã³âë³ òà
ñôåðè ïîñëóã, ùî íå â³äíîñÿòüñÿ äî òèì÷à-
ñîâèõ ñïîðóä, âèäàº Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç
ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)”.

7.5. Ó ï³äïóíêòàõ 8.10, 8.11, 8.12 òà 8.15
ïóíêòó 8 Ïîëîæåííÿ ïðî çá³ð òà âèäà÷ó äî-
çâîëó íà ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â òîðã³âë³ òà
ñôåðè ïîñëóã ñëîâà “ðàéîííà ó ì. Êèºâ³ äåð-
æàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ” çàì³íèòè ñëîâàìè “âè-
êîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ)”.

7.6. Ï³äïóíêò 8.17 ïóíêòó 8 Ïîëîæåííÿ
ïðî çá³ð òà âèäà÷ó äîçâîëó íà ðîçì³ùåííÿ
îá’ºêò³â òîðã³âë³ òà ñôåðè ïîñëóã âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿:

“8.17. Êîíòðîëü çà ïðàâèëüí³ñòþ âèäà÷³
ñóá’ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ äîçâîëó çä³éñíþ-
þòü Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿),
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïî-
áóòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) òà Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)”.

7.7. Ï³äïóíêò 8.18 ïóíêòó 8 Ïîëîæåííÿ
ïðî çá³ð òà âèäà÷ó äîçâîëó íà ðîçì³ùåííÿ
îá’ºêò³â òîðã³âë³ òà ñôåðè ïîñëóã âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿:

“8.18. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäî-
âèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) âåäå æóðíàë îáë³êó äîçâîë³â íà ðîç-
ì³ùåííÿ îá’ºêò³â òîðã³âë³ òà ñôåðè ïîñëóã ó
òèì÷àñîâèõ ñïîðóäàõ”.

7.8. Äîïîâíèòè ïóíêò 8 Ïîëîæåííÿ ïðî
çá³ð òà âèäà÷ó äîçâîëó íà ðîçì³ùåííÿ îá’-
ºêò³â òîðã³âë³ òà ñôåðè ïîñëóã ï³äïóíêòîì
8.19 òàêîãî çì³ñòó:

“8.19. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü òîð-
ã³âë³ òà ïîáóòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿”) âåäå æóðíàë îáë³êó
äîçâîë³â íà ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â òîðã³âë³ òà
ñôåðè ïîñëóã, ùî íå â³äíîñÿòüñÿ äî òèì÷à-
ñîâèõ ñïîðóä, òà ªäèíèé ðåºñòð ï³äïðèºìñòâ
òîðã³âë³ òà ñôåðè ïîñëóã ó ì. Êèºâ³”.

8. Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ ïðèâåñòè ñâî¿ ð³-
øåííÿ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî Ïîëîæåííÿ ïðî
ðîçì³ùåííÿ ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì òà
òèì÷àñîâèõ ñïîðóä â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæå-
íîãî öèì ð³øåííÿì.

9. Âñòàíîâèòè, ùî öå ð³øåííÿ íàáóâàº
÷èííîñò³ ç 1 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó.

10. Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ öüîãî ð³øåííÿ â³ä-
ïîâ³äíèìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
òà êîìóíàëüíèìè ï³äïðèºìñòâàìè çà ïîäàí-
íÿì ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü çå-
ìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè ïîðóøóâàòè ïèòàííÿ ïåðåä Êè¿â-
ñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ ïðî ïðèòÿãíåííÿ ¿õ
êåð³âíèê³â äî â³äïîâ³äàëüíîñò³, ïåðåäáà÷åíî¿
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

11. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Ë³òíº ÷òèâî
²ííà ÁÓËÊ²ÍÀ
“ÒÎÏ 10”, ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Посеред літа відома азета Guardian с лала списо Best text on the beach: 50 най-
ращих нижо для читання на пляжі. Там ласичні дете тиви, лавсторі й В дха с,
там “Робінзон Кр зо” і “Але сандрійсь ий вартет”, там, зрештою, “Ніч ніжна” і
“Добридень, см т ”. І я б вам зараз залюб и розповідала про давні романи-по-
дорожі, про “Смерть на Нілі”, про Фіцджеральда і перше охання на Лаз ровом
березі. По правді аж чи, я і сама нині, збираючись доро , за ач ю собі в
еле тронн ниж то о ж та и В дха са, старо о добро о Фа лза... і свіж Еліза-
бет Джордж — я що є. Одна наші з вами мови ри та і, що ми читаємо лише
найновіші ниж и. Отож спроб ємо: два-три свіжих дете тиви і не найбанальніший
п тівни .

Розповідь пап и —
пірата морів

Борис А нин.
Со ол и ласточ а. — Олма Медиа Гр пп, 2009

Ãîëîâíèé äåòåêòèâ öüîãî ë³òà — ÷åðãîâèé òîì ³ç
öèêëó “Ïðèêëþ÷åíèÿ ìàãèñòðà”. Ò³, õòî â òåì³,
çíàþòü: ìàã³ñòð — öå Ôàíäîð³í-þí³îð, îíóê Åðàñ-
òà íà ³ì’ÿ Í³êîëàñ. Ô³øêà ñåð³¿ â òîìó, ùî ä³ÿ çà-
çâè÷àé â³äáóâàºòüñÿ ó äâîõ òèì÷àñîâèõ ïëàíàõ,—
ñïî÷àòêó õòîñü ³ç ðîäó Ôàíäîð³íèõ ó ãëèáèí³ ñòî-
ë³òü çàïóñêàº ³íòðèãó. Ïîò³ì, óæå â íàø³ äí³, ìî-
ëîäèé Í³êîëàñ ðîçïëóòóº êëóáîê ³ çíàõîäèòü ðîç-
ãàäêó. Íàéìåðçåíí³øå, ùî ìîæå çðîáèòè ðåöåí-
çåíò, öå âèäàòè ñïîéëåð, ðîçïîâ³ñòè, õòî âáèâöÿ ³
äå ñêàðáè. Ç äåòåêòèâàìè òàê íå ÷èíÿòü, ³ ìè öüî-
ãî íå çðîáèìî. À çðîáèìî ³íàêøå, ñêàæåìî ëèøå
îäíå ñëîâî: Ñò³âåíñîí. Öüîãî ðàçó êëàñè÷íà á³á-
ë³îòåêà ïðèãîä, äàâí³é ðóêîïèñ, ï³ðàòñüêèé ïëàí,
ï’ÿòíàäöÿòü ÷îëîâ³ê íà ñóíäóê ìåðöÿ, éî-õî-õî ³
ïëÿøêà ðîìó. Âëàñíå, öå, çâ³ñíî æ, “äâà â îäíî-
ìó”: ï³ä íóäíîþ îáêëàäèíêîþ äîðîñëî¿ êíèæêè
õîâàºòüñÿ ùå îäíà, ³ òàì — ÿñêðàâå äèòÿ÷å ñâÿòî.
Àâòîð — ñàì âåëèêå äèòÿ ³ âñå ðîçóì³º ïðî ä³òåé
òà ïðóæèíè ¿õíüîãî ³íòåðåñó. Ïî-ñïðàâæíüîìó éî-
ãî çàõîïëþþòü ëèøå êàðòè ï³ðàòñüêîãî ìîðÿ òà
ïðèñòð³é ïàðóñíèêà. À ³íøå — âñ³ ö³ êíèæêîâ³
êëþ÷³ é êàðòîíí³ ëàâñòîð³, öå, ÿê êàçàâ ïàòðîí äàâ-
íüîãî àêóí³íñüêîãî “êâåñòó”, — “³ êóð÷àòêîâ³”. Äî
ñëîâà, ïðî “êóð÷àòêî”: ï³ðàòñüêó ³ñòîð³þ íàì ç âà-
ìè ðîçïîâ³äàº íå ëþäèíà. Íå Àêóí³í, ³, òèì ïà÷å,
íå ×õàðò³øâ³ë³, íå ñòàðèé êîðñàð ³ íå êîòðèéñü ³ç
Ôàíäîð³íèõ. Öþ ³ñòîð³þ ðîçïîâ³äàº ïàïóãà, ùî
âì³º ãîâîðèòè.

Ùå îäèí äåòåêòèâ ñåçîíó, òåæ ó ñòèë³-
çîâàíèõ äåêîðàö³ÿõ, ç ³ñòîðè÷íèì àíòó-
ðàæåì ³ êíèæêîâèìè ãåðîÿìè. Àëå ÿêùî
Àêóí³í ãðàº íåñåðéîçíî, òî öåé àâòîð
ìàéæå ñåðéîçíî. Íå äî ïîâíî¿ çàãèáåë³,
çâ³ñíî, àëå ïðèíàéìí³ âäàº. Îëåêñàíäð
Êàáàêîâ — õîðîøèé îïîâ³äà÷, éîìó
âäàþòüñÿ ñþæåòè, â³í àâòîð íàéóñï³øí³-
øîãî áåñòñåëåðà äåâ’ÿíîñòèõ — “Íåâîç-
âðàùåíåö”. Ïîò³ì â³í ê³ëüêà ðàç³â íàìà-
ãàâñÿ ïîâòîðèòè óñï³õ, àëå... ïðèéøëè ³í-
ø³ ÷àñè, çà “ñìåðòþ àâòîðà” íàñòàëà
“ñìåðòü ãåðîÿ”, ³ íå âèïàäêîâî îäèí ç íå
äóæå äàâí³õ êàáàêîâñüêèõ ðîìàí³â ìàâ
ï³äçàãîëîâîê “Èñòîðèÿ íåóäà÷è”. Öüîãî
ðàçó ïåðåä íàìè çíîâó ³ñòîð³ÿ íåâäà÷³,
òî÷í³øå, ³ñòîð³ÿ íåâäàõè: òèõèé àëêîãî-
ë³ê Ë-â, áàíê³âñüêèé êëåðê, ó ÿêîãî íå
ñêëàëîñÿ îñîáèñòå æèòòÿ, ðàïòîì ïóñêà-
ºòüñÿ áåðåãà.— Íàäâîð³ 1917-é, íàø àêà-
ê³é àêàê³éîâè÷ òî çâ’ÿçóºòüñÿ ç á³ëüøî-
âèêàìè ³ ãðàáóº âëàñíèé áàíê, òî, íàâ-
ïàêè, â÷èíþº çàìàõ íà Ëåí³íà ðàçîì ç òå-
ðîðèñòàìè. Çàãàëîì òðàäèö³éíà ìîäåëü
³ñòîðè÷íîãî òðèëåðà: ïåðåñ³÷íà ëþäèíà
ó âèíÿòêîâèõ îáñòàâèíàõ. Óñå öå äî áî-
ëþ íàãàäóº “Íåâîçâðàùåíöà”: ó òîìó ãó÷-
íîìó ðîìàí³ 90-õ ç ìàéáóòíüî¿ àíòèóòî-
ï³¿ ïîâñòàâàëà òîä³øíÿ Ìîñêâà. Òåïåð
îô³ñíèé ïëàíêòîí íóëüîâèõ ïîâèíåí
óï³çíàâàòè ñåáå â äåêîðàö³ÿõ ïî÷àòêó ìè-
íóëîãî ñòîð³÷÷ÿ. Ò³ ñàì³ ãåðî¿, òîé ñàìèé
ïðèéîì, òîé ñàìèé ³ðîí³÷íî â³äñòîðîíå-
íèé àâòîð. Â ïðèíöèï³, í³÷îãî îñîáëè-
âîãî, àâòîð ìàº ïðàâî áóòè ñõîæèì íà
ñåáå ñàìîãî. ² Êàáàêîâ ñõîæèé. Îäíîãî
äíÿ ó íüîãî âèéøëî: â³í âëó÷èâ ó “äåñÿò-
êó”. Íàâðÿä ÷è â³í ïîâòîðèòü óñï³õ, àëå
íà íèí³øíüîìó ë³òíüîìó áåçðèá’¿ ³ “Áåã-
ëåöú” íå çàãóáèòüñÿ.

Історія невдахи
Але сандр Каба ов.
Бе лецъ: Дневни

неизвестно о.— М.: АСТ, 2009

“Òàéíèê” — ñàìå
òîé ñâ³æèé äåòåêòèâ
â³ä Åë³çàáåò Äæîðäæ,
ÿêèé ïîâèíåí ðàäó-
âàòè íàñ öüîãî ë³òà.
ßêùî âè íå â êóð-
ñ³ — àìåðèêàíêà
Åë³çàáåò Äæîðäæ íà
ñüîãîäí³ ãîëîâíà
ïðîäîâæóâà÷êà êëà-
ñè÷íî¿ àíãë³éñüêî¿
òðàäèö³¿. Êîëè âàì
ïîòð³áíà Àíãë³ÿ, ÿê
âîíà º, — ³ç çàïëó-
òàíèìè ñ³ìåéíèìè
ðîìàíàìè, ðîäîâè-
ìè çàìêàìè, ñêåëå-
òàìè â øàô³ òà
âîñüìèì ãðàôîì
Àøåðòîíîì ó ãîëîâ-
í³é ðîë³ — öå Åë³çà-
áåò Äæîðäæ. Ìè ¿¿
ëþáèìî çà âèíÿòêî-
âó äîáðîòí³ñòü: òà-
êèé áàãàòîøàðîâèé
ïñèõîëîã³÷íèé äåòåêòèâ ³ç ñóïóòíüîþ ðîäèííîþ ³íòðèãîþ, íåñê³í÷åí-
í³ ðîçá³ðêè ì³æ Àøåðòîíàì³ é Ñåíò-Äæåéìñàìè, ¿õí³ìè äðóæèíàìè,
ñëóãàìè, ñîáàêàìè... Çàçâè÷àé, öå òîâñò³ êíèæêè — íå íà îäèí ïåðå-
ë³ò. “Òàéíèê” ³ âçàãàë³ äâîòîìíèé. Âñå â³äáóâàºòüñÿ íà îñòðîâ³ Ãàðí-
ñ³, öå ì³æ Àíãë³ºþ òà Ôðàíö³ºþ, îäíàê á³ëüøå ñõîæå íà Ôðàíö³þ,
òóðèñòè÷íó ì³ñöèíó, “îñòð³â áàíê³ð³â ³ ãîðîäíèê³â”. Âëàñíå, ó âáèâ-
ñòâ³ îñòð³âíà ïîë³ö³ÿ ÿêðàç ³ ï³äîçðþº àìåðèêàíñüêèõ òóðèñò³â, àëå
òóò ç’ÿâëÿþòüñÿ Ñåíò-Äæåéìñè ³... ß çàìîâêàþ, ñïîéëåðà íå áóäå

Слідство
вед ть
Сент-Джеймси

Элизабет Джордж.
Тайни .—

М.: Э смо, 2009

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

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ЕРСТЕ БАНК”,

місцезнаходження я о о: місто Київ, в л. Прорізна, 6,

повідомляє про проведення позачер ових за альних зборів а ціонерів
бан , я і відб д ться 22 вересня 2009 ро о 12.00 за адресою:
місто Київ, в л. Де тярівсь а, ЗЗв, на 7 поверсі.

Порядо денний:

1.Обрання олови та се ретаря за альних зборів а ціонерів
ВАТ “Ерсте Бан “.

2.Зміна наймен вання ВАТ “Ерсте Бан “.
3.Внесення змін до стат т ВАТ “Ерсте Бан “.

Додат ова інформація:

Реєстрація часни ів за альних зборів з 11.30 до 11.55 за місцем про-
ведення зборів.
Право на часть за альних зборах мають а ціонери, я і внесені до

реєстр а ціонерів бан , на дат проведення за альних зборів, або їх
представни и.
А ціонери під час під отов и до за альних зборів мож ть ознайоми-

тися з до ментами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
ряд денно о, за місцезнаходженням бан робочі дні та робочий
час, а день проведення за альних зборів — та ож місці їх прове-
дення. Посадова особа, відповідальна за порядо ознайомлення а ці-
онерів з до ментами, — Голова Правління.

Голова Правління ВАТ “Ерсте Бан “ Й. Сі ела

Головне правління справах національностей
та релі ій ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

о олош є он рс на заміщення ва антної посади провідно о спеціаліста від-
діл зв'яз ів з релі ійними ор анізаціями:

Вимо и до андидатів:

- ромадянство У раїни,
- знання державної мови,
- вища освіта за спеціальностями: державне правління, філософія, історія,

правознавство, манітарні на и,
- вміння працювати на омп 'ютері.

Довід и про мови он рс за телефоном: (044) 425-25-11.
До менти на он рс приймаються протя ом одно о місяця з дня оп блі -

вання о олошення за адресою: м. Київ, в л. Волось а, б д. 31-А, 2 поверх.

Фізи о-техноло ічний інстит т
металів та сплавів НАН У раїни
здає в оренд на он рсній основі офісні при-

міщення та с ладсь е (S = 138 в.м), не ом-

па тно розташовані, за адресою: А адемміс-

теч о,б-р Вернадсь о о,34/1, тел. 424 04 12

Посвідчення особи, я а постраждала внаслідо чорнобильсь ої
атастрофи, ате орія 1, серія А, № 047100 та в лад № 172724 на
ім’я Б дни Катерини Адамівни вважати недійсними.
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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 1427
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Âåëè÷ äóõîâíî¿
ìóçèêè
Ïåðåäîñòàíí³é êîíöåðò ñåçîíó â ñòîëè÷íîìó
Áóäèíêó îðãàííî¿ ìóçèêè äàñòü àâñòð³éñüêà
ñîë³ñòêà
Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
"Õðåùàòèê"

Тоді я більшість столич-
них онцертних ор аніза-
цій ід ть літню відп ст-
, Б дино ор анної м -

зи и, або остел Свято о
Ми олая, працює: он-
цертний сезон т т тради-
ційно триває до інця
липня. Аж ось наближає-
ться час відпочин і для
т тешніх працівни ів. У
п'ятницю, 31 липня, від-
б деться за лючний он-
церт сезон , вист пить
амерний ансамбль РАВІ-
САН. Утім, ми хочемо а -
цент вати ваш ва на
ці авом сольном он-
церті, що відб деться за
підтрим и Австрійсь о о
льт рно о фор м в Ки-

єві за день до за риття:
вист пить молода й здіб-
на австрійсь а ор аніст а
Зіґрід Гартнер.

Õòî öÿ ä³â÷èíà? ¯é 28. Àëå âî-
íà âæå âñòèãëà çàê³í÷èòè êîíñåð-
âàòîð³þ, äâà ìóçè÷íèõ ³íñòèòóòè
òà îäèí ãóìàí³òàðíèé óí³âåðñè-
òåò. Òîæ ñê³ëüêè â íå¿ äèïëîì³â,
ñò³ëüêè ðàç³â âîíà ñïåö³àë³ñò ç âè-
êîíàâñüêî¿ ìàéñòåðíîñò³ ïî êëà-
ñó îðãàíà. Âîíà òàêîæ ðåãóëÿðíî
âèñòóïàº ç ñîëüíèìè êîíöåðòàìè,
à òàêîæ ³ç òàêèìè ñîë³äíèìè ìó-
çè÷íèìè êîëåêòèâàìè, ÿê Â³äåí-
ñüêèé êàìåðíèé îðêåñòð, îðêåñòð
³ìåí³ Éîçåôà Ãàéäíà, Êàëüâ³é-
ñüêèé õîð õëîï÷èê³â ³ìåí³ Ñâÿòî-
ãî Àâðåë³ÿ. Êð³ì òîãî, â Ç³´ð³ä
Ãàðòíåð º äîñâ³ä ðîáîòè ç ìóçè÷-
íèìè àðõ³âàìè, ð³çíîìàí³òíèìè
âèäàâíè÷èìè ïðîåêòàìè, çîêðå-
ìà ñâîãî ÷àñó ä³â÷èíà çàéìàëàñÿ
êóðàòîðñòâîì õóäîæí³õ âèñòàâîê,
àëå öå îêðåìà òåìà. Â Êèºâ³ Ç³-
´ð³ä Ãàðòíåð âèñòóïèòü óïåðøå.

Äëÿ ñâîãî ñîëüíîãî êîíöåðòó â
óêðà¿íñüê³é ñòîëèö³, ùî 30 ëèï-

íÿ, ó ÷åòâåð, âîíà îáðàëà äîâîë³
ð³çíîìàí³òíó â ïëàí³ ñòèëüîâî¿
îð³ºíòàö³¿ ìóçè÷íèõ òâîð³â ïðî-
ãðàìó. Òóò áàðîêîâèé Éîãàíí Ñå-
áàñòüÿí Áàõ (Ôàíòàç³ÿ ðå-ìàæîð
ç Ëåéïöèçüêîãî ðóêîïèñó) ìåæóº
³ç êëàñèöèñòîì Éîçåôîì Ãàéä-
íîì (ïðîçâó÷èòü 6 òâîð³â ³ç ãî-
äèííèêà ç îðãàíîì), ðîìàíòèê
Ôåë³êñ Ìåíäåëüñîí (Ñîíàòà ¹ 6
çà õîðàëîì Vater unser im Him-
melreich) ç ïîñòðîìàíòèêîì Ìàê-
ñîì Ðåãåðîì (Ôàíòàç³ÿ ðå-ì³íîð

op. 135b) ³ îêðåìî — 4-÷àñòèííà
Ñþ¿òà êîìïîçèòîðà ïî÷àòêó ïåð-
øî¿ ïîëîâèíè ìèíóëîãî ñòîð³÷÷ÿ
Æàíà Àëåíà. À íàéö³êàâ³øîþ
÷àñòèíîþ âå÷îðà â Áóäèíêó îð-
ãàííî¿ ìóçèêè ñòàíå, ìàáóòü, âè-
êîíàííÿ âëàñíèõ òâîð³â Ç³´ð³ä
Ãàðòíåð, ïðèíàéìí³ óæå ñàì³ íà-
çâè çàïðîïîíîâàíèõ àâòîðñüêèõ
êîìïîçèö³é ³íòðèãóþòü: æâàâèé
³íòåðåñ äî õðîìàòèçìó "Â ìèð³ ðà-
çîì çàñíó ³ ñïàòèìó" (íàñë³äóâàí-
íÿ ñòèëþ) çà Ï³ñíåþ Äàâèäà

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ó ñõ³äíèõ îáëàñòÿõ íåâåëèêèé äîù. Â³-

òåð ï³âí³÷íèé, ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+22...+26°Ñ, âíî÷³ +18...+20°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +27°Ñ; íà
Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +22...+25°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè
+18...+20°Ñ, âíî÷³ +16...+18°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+22...+28°Ñ, âíî÷³ +16...+18°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷-
íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +20...+24°Ñ, âíî÷³
+16...+18°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Зіґрід Гартнер свої 28 ро ів вже всти ла за інчити онсерваторію,
два м зичних інстит ти та один манітарний ніверситет

Ãîðîñêîï
êèÿíèíà 
íà 28 ëèïíÿ
5.00—14.00. Період завершення розпочатих справ.

Др а половина дня видасться надзвичайно імп ль-
сивною. Емоції заважатим ть об’є тивно сприймати
реальність. Саме на опичені образи, я ими пере-
повнена пам’ять, нереалізована се с альна енер ія
стан ть тим сп с овим ач ом, що може призвести
до нервових істери . Контролюйте себе, б дьте
добрими та щедрими, не жалійте то о, про що вас
просять.

ОВНИ, задовольняйте власниць і інстин ти. Ваш іпнотичний вплив
нині впливає на інших. Особливо на роботі, де зачаровані оле и бі-
атим ть навшпинь ах та смиренно присл ж ватим ть.

ТЕЛЬЦІ з стрін ть охан половин . Тримайтеся одне одно-
о. Нині ви м сите спільно зміцнювати свій шлюб.

БЛИЗНЯТА, партнери роз риють свої таємні озирі, тож озброй-
тесь отриманою інформацією, я а допоможе від ори вати ваші пла-
ни. Вдома наведіть порядо ! Т т має все сяяти чистотою, пови и-
дайте старі речі, вони забр днені не ативною астральною енер ією
і не ативно позначаються на здоров’ї.

РАКИ, можете на повн “відірватися” і ці аво по ляти досхоч .
Ян ол охання заче ає стіль и, с іль и треба, аби повитали ви бла-
женном піднебессі.

ЛЕВИ, найліпше задоволення подар є переб вання в рідних пе-
натах. Майстр йте, ремонт йте, облаштов йте помеш ання, див й-
те рідних лінарними шедеврами.

ДІВИ, можете домовлятися, ладати ділові оди. Нині ви оспо-
дарі обставин, і оточення повірить вам саме завдя и іпнотичном
вплив на їхню підсвідомість.

ТЕРЕЗИ, з’яс йте непороз міння з ерівництвом та наведіть лад
фінансовом армидері на роботі. Таємні рошові маніп ляції за-

ради наживи недоп стимі, чіт о дотрим йтеся норм за он .

СКОРПІОНИ, пристосов йтеся до вибри ів та пресин бла овір-
них, навіть оли вони я зашмор на шиї. Не давайте волю відразі,
ненависті, бо це доля прищеплює вам риси поблажливо о та неви-
ба ливо о.

СТРІЛЬЦІ підвладні ма ічном вплив сторонніх і мож ть стати
об’є том їхньої чорної заздрості. Знаючи про це, виставте захисні
психоло ічні бар’єри, не б дьте розхристаними. З ерівництвом до-
мовляйтеся про все таємно, не роз олош ючи сл жбових се ретів.

КОЗОРОГІВ люблять попри все, за б дь-я их мов. Навіть під тис-
ом до матичних настанов серця оханих нізащо не с ам’яніють.

ВОДОЛІЇ, вам висот є нерви самод р-начальни ?.. Не переймай-
теся, а с млінно працюйте. Тоді йо о “вампіризм” б де ні до чо о —
я з с и вода.

РИБИ, ни айте настанов оре-порадни ів. Від їхніх нап ч вань ні-
я о о тол — тіль и збивають із пантели . Самі впораєтеся. А зі
шлюбними обранцями варто співісн вати мирно. Вони вам зла не
бажають, а зичать лише щастя

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА,

астроло
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