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Ä³òåé çàõèñòÿòü 
â³ä äîðîñëèõ
Çà ïðîäàæ àëêîãîëþ íåïîâíîë³òí³ì øòðàôè ìîæóòü çðîñòè äî 12 òèñÿ÷ ãðèâåíü

Ó÷îðà â ñòîëè÷í³é ìåð³¿ â³äáóëîñÿ îáãîâî-
ðåííÿ íà òåìó: “Çäîðîâà îñîáèñò³ñòü — çäî-
ðîâà íàö³ÿ”. Öèôðè ïåðåêîíóþòü: ãîâîðèòè
ïðî çäîðîâó íàö³þ ùå çàðàíî. Çà ñëîâàìè ãî-
ëîâè ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó Àë-
ëè Øëàïàê, ñåðåä ä³òåé òà ìîëîä³ — ó â³ö³,
êîëè ôîðìóºòüñÿ îñîáèñò³ñòü, — øàëåíèìè
òåìïàìè ïîøèðþþòüñÿ àëêîãîë³çì ³ òþòþ-
íîêóð³ííÿ. “Óêðà¿íà ïîñ³äàº ïåðøå ì³ñöå ó
ñâ³ò³ ³ç âæèâàííÿ àëêîãîëþ ñåðåä ä³òåé òà

ìîëîä³. 90 â³äñîòê³â 13—15-ë³òí³õ ï’þòü
ñïèðòíå, à 63 â³äñîòêè — êóðÿòü ñèãàðåòè.
Ïðè÷îìó âïåðøå äî çãóáíèõ çâè÷îê ä³òè äî-
ëó÷àþòüñÿ ïðèáëèçíî â 10 ðîê³â”, — íàãî-
ëîñèëà íà ñóìí³é ñòàòèñòèö³ ïàí³ Øëàïàê.

Àáè ïîêëàñòè êðàé íåãàòèâíèì òåíäåí-
ö³ÿì, ì³ñüêà âëàäà ³í³ö³þâàëà íèçêó ð³øåíü,
ÿê³ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì áóäå âèíåñåíî íà
ðîçãëÿä äåïóòàòñüêîãî êîðïóñó. Ö³ äîêóìåí-
òè ñòîñóþòüñÿ ïîñèëåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³
áàòüê³â çà íåíàëåæíå âèõîâàííÿ ä³òåé òà çà-

ïðîâàäæåííÿ òàê çâàíî¿ êîìåíäàíòñêüî¿ ãî-
äèíè äëÿ íåïîâíîë³òí³õ ó âå÷³ðí³é òà í³÷íèé
÷àñ.

Íà æàëü, äåïóòàòè Êè¿âðàäè âæå çâåðòà-
ëèñÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè, Ïðåçèäåíòà òà Êàá-
ì³íó ç ïðîõàííÿì ï³äâèùèòè øòðàôè äëÿ
ïîðóøíèê³â óìîâ òîðã³âë³ ñïèðòíèìè íà-
ïîÿìè, àëå ïîçèòèâíîãî ð³øåííÿ íàðàç³ íå-
ìàº. “Ïðèêðî, ùî â òàêîìó âàæëèâîìó ïè-
òàíí³, ÿê çáåðåæåííÿ ô³çè÷íîãî òà äóõîâ-
íîãî çäîðîâ’ÿ íàøèõ ä³òåé, ìè îð³ºíòóºìî-
ñÿ ëèøå íà ðîçì³ð àäì³í³ñòðàòèâíèõ øòðà-
ô³â ³ ãåòü çàáóâàºìî ïðî ìîðàëüíèé àñïåêò.
Àëå íàéãîëîâí³øèé. Ì³í³ìàëüí³ ñòÿãíåííÿ
çà ïðîäàæ àëêîãîëüíèõ íàïî¿â íåïîâíîë³ò-
í³ì íèí³ íå ìîòèâóþòü òîðã³âö³â íå ÷èíè-
òè çëî÷èíó ïðîòè ìîëîä³, âîíè íàâ³òü çàáó-
âàþòü ïðî òå, ùî ÷óæèõ ä³òåé íå áóâàº, íå
ðîçóì³þòü, ùî òàê ñàìî ¿õí³ ä³òè ìîæóòü
ìàòè â³ëüíèé äîñòóï äî ðóéíóâàííÿ âëàñ-
íîãî æèòòÿ”, — ñêàçàëà Àëëà Øëàïàê. “Òà-
êîæ ìè ïðîñèëè ïàðëàìåíò âèçíàòè àëêî-
ãîëüíèìè íàïîÿìè ïèâî ³ “ñëàáîàëêîãîë-
êó”, àäæå íà íèõ ïðàêòè÷íî íå ïîøèðþº-
òüñÿ æîäíå îáìåæåííÿ, à âò³ì, ñàìå ç íèõ
³ ïî÷èíàºòüñÿ ðàíí³é àëêîãîë³çì. Àëå ³ öüî-
ãî ð³øåííÿ íå ïðèéíÿòî. Íàì â³äîìî, ùî

éîãî óõâàëåííÿ ãàëüìóºòüñÿ â êîì³òåò³ ÂÐ ç
ïîäàòêîâî¿ òà ìèòíî¿ ïîë³òèêè”, — äîäàëà
âîíà.

Àáè ïîñòðàæäàòè â³ä àëêîãîëþ, ä³òÿì íå
îáîâ’ÿçêîâî âèïèâàòè ñàìèì. Âîíè óæå íà-
ðîäæóþòüñÿ ç ïàòîëîã³ÿìè â³ä áàòüê³â-àëêî-
ãîë³ê³â. ² õî÷à âëàäà òà äåðæàâí³ êåðìàíè÷³
çàïåðå÷óþòü òàêó ñòàòèñòèêó, ñàìå “íåíà-
ä³éí³” áàòüêè íàéá³ëüøå àêòèâ³çóâàëèñÿ â
íàðîäæåíí³ ä³òåé ï³ñëÿ ââåäåííÿ äåðæàâíî¿
äîïîìîãè â ðîçì³ð³ 12 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Ó÷àñíèêè â÷îðàøíüîãî êðóãëîãî ñòîëó
ç³éøëèñÿ íà òîìó, ùî ä³òè í³ â ÷îìó íå âèí-
í³. Çà ¿õíþ ïèÿòèêó ìóñÿòü â³äïîâ³äàòè íå-
ïóòÿù³ áàòüêè, ïîðóøíèêè-ïðîäàâö³, âèðîá-
íèêè, ÿê³ ïîòóæíî ðåêëàìóþòü çëî, ³ äåð-
æàâà, ùî íå âæèâàº íàëåæíèõ çàõîä³â. Ó
ÊÌÄÀ ïðîïîíóþòü ââåñòè øòðàôè äëÿ áàòü-
ê³â, ä³òè ÿêèõ ôàêòè÷íî áåçäîãëÿäí³ é âå-
äóòü çãóáíèé ñïîñ³á æèòòÿ. ¯õ õî÷óòü àáî
øòðàôóâàòè íà 8 òèñÿ÷ ãðèâåíü, àáî çìóøó-
âàòè äî ãðîìàäñüêèõ ðîá³ò — çàì³òàòè âóëè-
ö³ òà ÷èñòèòè äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè. Ñâîºþ
÷åðãîþ äëÿ òîðãîâö³â àëêîãîëüíèìè íàïî-
ÿìè, ÿê³ îáñëóãîâóþòü íåïîâíîë³òí³õ, ïðî-
ïîíóþòü çàïðîâàäèòè àäì³í³ñòðàòèâíèé
øòðàô ó ðîçì³ð³ 12 òèñÿ÷ ãðèâåíü
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²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Місь а влада Києва тривалий час напрацьов є та впровадж є ініці-
ативи, щоб протидіяти вживанню ал о олю й тютюн серед дітей.
Одна без підтрим и за онотворців ці ро и не приносять очі ваних
рез льтатів. Зо рема Верховній Раді досі не визнали пиво повно-
цінним ал о ольним напоєм і не збільшили розмір адміністративних
штрафів за продаж спиртних напоїв неповнолітнім. Тож 90 % дітей
ві ом 13—15 ро ів п'ють і рять. Ш ідливі звич и призводять до
травм, отр єнь, а та ож злочинності серед молоді. Що робити, аби
нація залишалася здоровою, чора виріш вали в КМДА.
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Êåð³âíèöòâî ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåòðîïî-
ë³òåí” çâåðíóëîñÿ äî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â ç
âèìîãîþ ïîâåðíåííÿ êîøò³â çà îáñëóãîâó-
âàííÿ ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é ïàñàæèð³â. ßê
ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â ïðåñ-ñëóæá³
ñòîëè÷íî¿ ï³äçåìêè, ç ïî÷àòêó íèí³øíüî-
ãî ðîêó ìåòðîïîë³òåí ïåðåâ³ç 73,3 ìëí ï³ëü-
ãîâèê³â íà ñóìó 83,4 ìëí ãðí. Ôàêòè÷íî æ
îòðèìàíî ó âèãëÿä³ ñóáâåíö³¿ ç äåðæàâíî-
ãî áþäæåòó âñüîãî 14,6 ìëí ãðí. Ó ö³ëîìó
çáèòêè ï³äïðèºìñòâà ïðîòÿãîì 8 ì³ñÿö³â
2009 ðîêó ñòàíîâëÿòü 172 ìëí ãðí. “Íèí³
ñèòóàö³ÿ ó Êè¿âñüêîìó ìåòðîïîë³òåí³
áëèçüêà äî êðèòè÷íî¿. Ùîì³ñÿöÿ ïðàö³âíè-
êàì ï³äïðèºìñòâà âñå ñêëàäí³øå âèêîíóâà-
òè ñâîþ ðîáîòó ÷åðåç â³äñóòí³ñòü ô³íàíñó-
âàííÿ íà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå ïîñòà÷àííÿ,
çàïàñí³ ÷àñòèíè òà äåòàë³, ùîá çàáåçïå÷è-
òè ðåìîíòè îñíîâíèõ çàõîä³â ³ âèäàâàòè íà
ë³í³¿ òåõí³÷íî ñïðàâí³ ïî¿çäè”,— éäåòüñÿ ó
çàÿâ³ ïðåñ-ñëóæáè “Êè¿âñüêîãî ìåòðîïî-
ë³òåíó”

Ìàëåíüêèì êèÿíàì 
ïîëàãîäÿòü ï³ñî÷íèö³

²ç ïîíàä 3900 äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â, ðîç-
òàøîâàíèõ ó ñòîëèö³, ÷èìàëî â çàíåäáàíî-
ìó, àâàð³éíîìó ñòàí³, ùî ñòàíîâèòü çàãðî-
çó æèòòþ ³ çäîðîâ’þ ìàëå÷³. Ç ìåòîþ çà-
áåçïå÷åííÿ íàëåæíèõ óìîâ äëÿ â³äïî÷èí-
êó òà ðîçâèòêó ä³òåé, çà ³í³ö³àòèâè Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðî-
ºì, ì³ñüêèì ãîëîâîþ ï³äïèñàíî îêðåìå äî-
ðó÷åííÿ ç³ çä³éñíåííÿ “Ïëàíó ä³é ïî â³ä-
íîâëåííþ áëàãîóñòðîþ äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷è-
ê³â”. Çã³äíî ç äîêóìåíòîì, ïðîòÿãîì äâîõ
òèæí³â ó ì³ñò³ ïðîâåäóòü ³íâåíòàðèçàö³þ
óñ³õ äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â. Îêð³ì öüîãî, äî
30 âåðåñíÿ ïîøêîäæåí³ ãîéäàëêè, ï³ñî÷-
íèö³, ã³ðêè ïîëàãîäÿòü. Ïåðåéìàòèìóòüñÿ
öèì ðàéîíí³ ÆÅÊè

Äî ñòîëèö³ ïðèâåçëè 
íîâèé òðàìâàé

Äî Êèºâà ³ç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà äîïðàâè-
ëè íîâèé òðàìâàé. Çáèðàëè éîãî ïî ÷àñòè-
íàì íà ñòîëè÷íîìó çàâîä³ åëåêòðîòðàíñ-
ïîðòó. ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â ÊÏ
“Êè¿âïàñòðàíñ”, ï³ñëÿ âèïðîáóâàííÿ òðàì-
âàé êóðñóâàòèìå íà “øâèäê³ñí³é” ë³í³¿. Ó
âàãîí³ ìîæå îäíî÷àñíî ðîçì³ñòèòèñÿ äî 400
ïàñàæèð³â. Äëÿ ëþäåé ç îñîáëèâèìè ïî-
òðåáàìè îáëàäíàíî ïðèñò³áí³ ðåìåí³. ²ç
çîâí³øíüîãî áîêó êîæíèõ äâåðåé ðîçòàøî-
âàíî â³äåîêàìåðó. Ñàëîí îáëàäíàíèé êîí-
äèö³îíåðîì òà ñïåö³àëüíîþ ñèñòåìîþ, ÿêà
äàñòü çìîãó ïëàâíî ãàëüìóâàòè ³ ðóøàòè.
Òðàìâàé ìîæå ðóõàòèñÿ ³ç øâèäê³ñòþ äî 70
êì/ãîäèíó. Ó ðàç³ âäàëîãî âèïðîáóâàííÿ,
ì³ñòî ïëàíóº ïðèäáàòè ç äåñÿòîê òàêèõ
òðàìâà¿â

Êèÿí çàïðîøóþòü
íà ÿðìàðêè

Çàïàñòèñÿ íà çèìó ìåøêàíöÿì ñòîëèö³
äîïîìîæóòü òðàäèö³éí³ ÿðìàðêè. ßê ïîâ³-
äîìèëè “Õðåùàòèêó” â Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³íí³ ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó ÊÌÄÀ,
çàâòðà ¿õ â³äáóäåòüñÿ ø³ñòü. Çîêðåìà, ïî-
êóïöÿì çàïðîïîíóþòü øèðîêèé àñîðòè-
ìåíò ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ: ì’ÿñî òà ì’ÿ-
ñîïðîäóêòè, ìîëîêî òà ìîëî÷í³ âèðîáè, ðè-
áó, îâî÷³, ôðóêòè, áîðîøíî-êðóï’ÿí³ òà áà-
êàë³éí³ òîâàðè, öóêîð. Òàê, 12 âåðåñíÿ ³ç
ñàìîãî ðàíêó ³ äî 16-¿ ãîäèíè òîðãîâåëüí³
ìàéäàí÷èêè ïðàöþâàòèìóòü ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ íà ïðîñïåêò³ Ãðèãîðåíêà, ó Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèö³ Ñàáóðîâà, â
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ íà ïðîñïåêò³ Îáî-
ëîíñüêîìó, 23-43, ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³
íà âóëèö³ ×åðâîíîàðì³éñüê³é (â³ä âóëèöü
Òâåðñüêî¿ äî Êîâïàêà), ó Ñâÿòîøèíñüêî-
ìó ðàéîí³ íà ðîç³ âóëèöü Ãåíåðàëà Íàóìî-
âà òà Ï³äë³ñíî¿, ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-
í³ íà âóëèö³ Ïîäâîéñüêîãî, 2. Òðàäèö³éíî
íà ÿðìàðêàõ êèÿíè ìàòèìóòü íàãîäó ïðè-
äáàòè ñ³ëüãîñïïðîäóêö³þ â³ä áåçïîñåðåäí³õ
òîâàðîâèðîáíèê³â ³ç ð³çíèõ îáëàñòåé Óêðà-
¿íè çà ö³íàìè íà 10-15 % íèæ÷èìè â³ä ðèí-
êîâèõ

Ç³ðêè çàì³ñòü ê³îñê³â

Êèðèëî ÊÀÑÀÒÊ²Í
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Зна ова подія сталася Києві 2 вересня,
оли т т з’явився новий вид пасажирсь о о
транспорт — місь а еле трич а. По и що вона
рс є лише між станціями “Троєщина” (перей-

менована “Городня”) та “Київ-Петрів а”.

Ïðîáëåì³, ÿê ä³ñòàòèñÿ ó ñòîëèö³ ç ë³âîãî áåðåãà Äí³ïðà íà ïðà-
âèé, âæå íå îäèí ð³ê. ² âåñü ÷àñ âîíà çàãîñòðþºòüñÿ, îñê³ëüêè ê³ëü-
ê³ñòü àâòîòðàíñïîðòó â ì³ñò³ çðîñòàº ëàâèíîïîä³áíî, à çàâàíòàæå-
í³ñòü ìîñò³â ïåðåâèùèëà âñ³ íîðìàòèâè íå â îäèí ðàç. Òîæ òðå-
áà áóëî øóêàòè âèõ³ä ³ç ñèòóàö³¿. Çâ³ñíî, àëüòåðíàòèâîþ àâòîòðàíñ-
ïîðòó ìîæå ñòàòè ìåòðîïîë³òåí, àëå éîãî ïîáóäîâà — ñïðàâà íå
îäíîãî ðîêó ³ íàäçâè÷àéíî äîðîãà, ùî â ïåð³îä åêîíîì³÷íî¿ êðè-
çè ùå á³ëüøå óñêëàäíþº öåé ïðîöåñ. Ñàìå íà öüîìó òë³ âèíèêëà
³äåÿ âèêîðèñòàòè âíóòð³øíüîì³ñüêå çàë³çíè÷íå ê³ëüöå äëÿ ïàñà-
æèðñüêèõ ïåðåâåçåíü. ¯¿ âò³ëåíî ó ïðîãðàì³ ìåðà “Ì³ñüêà åëåê-
òðè÷êà”. Ïðîåêò ì³ñüêî¿ åëåêòðè÷êè äîâîë³ ìàñøòàáíèé, òîæ çä³é-
ñíþâàòèìóòü éîãî ïîåòàïíî. Íà ïåðøîìó åòàï³ çàïëàíîâàíî ñòâî-
ðåííÿ Ï³âí³÷íîãî ï³âê³ëüöÿ, ÿêå çãîäîì îá’ºäíàº ñòàíö³¿ òà ïëàò-
ôîðìè “Äàðíèöÿ”, “Êè¿âñüêà Ðóñàí³âêà”, “Êè¿â-Äí³ïðîâñüêèé”,
“Òðîºùèíà”, “Îáîëîíü”, “Êè¿â-Ïåòð³âêà”, “Çåí³ò”, “Âèøãîðîä”,
“Ñèðåöü”, “Ðóáåæ³âñüêà”, “Ñâÿòîøèí”, “Áîðùàã³âêà”. Íà äðóãî-
ìó åòàï³ ïåðåäáà÷åíî â³äêðèòè Ï³âäåííå ï³âê³ëüöå ³ ïðîäîâæèòè
ìàðøðóò â³ä Äàðíèö³ äî Áîðùàã³âêè ÷åðåç ñòàíö³¿ “Êàðàâàºâ³ äà-
÷³”, “Ïðîòàñ³â ÿð” ³ “Âèäóáè÷³”.

Ìè çàïèòàëè â ê³ëüêîõ ïàñàæèð³â ì³ñüêî¿ åëåêòðè÷êè, ÷è â³ä-
÷óëè âîíè çðó÷í³ñòü íîâîãî øëÿõó ä³ñòàòèñÿ ïðàâîãî áåðåãà? Îñü
ùî ïî÷óëè ó â³äïîâ³äü.

Îëåíà Ñòîðîæåíêî, ìåøêàíêà Òðîºùèíè: “Ðàí³øå ìåíå ï³äâî-
çèâ äî öåíòðó ñóñ³ä íà âëàñí³é àâòîìàøèí³. Òî ìè, áóâàëî, ÷åðåç
ïðîáêè íà Ìîñêîâñüêîìó ìîñòó ¿õàëè ïîíàä ãîäèíó. Òåïåð ÿ íà-
ñîëîäæóþñü â³ëüíèì ïðîñòîðîì â åëåêòðè÷ö³ é íàâ³òü íå âñòèãàþ
ïîãîðòàòè ñâ³æ³ ãàçåòè — ÿê ìè âæå ä³ñòàëèñÿ Ïåòð³âêè. Äóæå çðó÷-
íî ñòàëî!”

Àíäð³é Ïîõàëüêî, ìåøêàíåöü Ðàéäóæíîãî: “Ñïðîáóâàâ êîðèñ-
òóâàòèñÿ åëåêòðè÷êîþ ³ ïåðåêîíàâñÿ, ùî öå òàêè çðó÷íî. Áàéäó-
æå, ùî ê³ëüêà ïåðåñàäîê — ç àâòîáóñà íà ïîòÿã, à ïîò³ì íà ìåò-
ðî — îäíàê âèõîäèòü âèã³äí³øå, í³æ ¿çäèòè ìàðøðóòêàìè ³ ïðîñ-
òîþâàòè ó ïðîáêàõ. À òóò íàâ³òü â³äïî÷èâàºø: ïîêè òðîºùèíö³ íå
çðîçóì³ëè, ÿê öå çðó÷íî ³ âèã³äíî, â åëåêòðè÷ö³ íåìàº ò³ñíÿâè. Òà
é ÷àñó íà äîðîãó ïîòð³áíî ìåíøå”.

²âàí Ïåòðîâè÷, ïåíñ³îíåð ç Âîñêðåñåíêè: “Ìåí³ ïîñï³øàòè âæå
í³êóäè, ÿ âèð³øèâ âèïðîáóâàòè íîâèé ìàðøðóò, àáè ðîçïîâ³ñòè
ïðî íüîãî äîíüö³, ÿêà ïðàöþº àæ íà Áîðùàã³âö³. Âèãðàø ó ÷àñ³ º,
ùîïðàâäà, íå äóæå âåëèêèé, àëå êîìïåíñóºòüñÿ êîìôîðòîì. Ìå-
í³, íàïðèêëàä, º ÷èì äèõàòè â åëåêòðè÷ö³, í³õòî íå øòîâõàº”.

Äî ñëîâà, â Áåðë³í³ ïåðøà ë³í³ÿ ì³ñüêî¿ øâèäê³ñíî¿ çàë³çíèö³ â³ä-
êðèëàñÿ ùå 1930 ðîêó. ×åðåç 32 ðîêè òàêà òðàíñïîðòíà ñèñòåìà
ç’ÿâèëàñÿ é ó Â³äí³. Íèí³ âîíà íàë³÷óº ï’ÿòü âíóòð³øíüîì³ñüêèõ ìàð-
øðóò³â. Ó Ïàðèæ³ ç ñåðåäèíè ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ åëåêòðîïîòÿãè õî-
äÿòü ó òóíåëÿõ ï³ä ì³ñòîì ³ ïåðåòèíàþòüñÿ ç ë³í³ÿìè ìåòðîïîë³ò-
åíó. Â Ìîñêâ³ óæå äåñÿòü ðîê³â ïëàíóþòü ïóñòèòè ì³ñüê³ åëåêòðè÷-
êè Ìàëèì ê³ëüöåì Ìîñêîâñüêî¿ çàë³çíèö³, àëå äîñ³ í³÷îãî íå çðîá-
ëåíî. Âëàäà ì³ñòà îá³öÿº ïóñòèòè ïåðøèé ïîòÿã äî 2011 ðîêó

Ï³äçåìêà âèìàãàº 
â³ä Êàáì³íó ðîçðàõóâàòèñÿ
çà ï³ëüãîâèê³â

Ì³ñüêà åëåêòðè÷êà 
ïðèïàëà äî äóø³
Êèÿíè çàäîâîëåí³ íîâîââåäåííÿì

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Пиво та ци ар и зни н ть із цен-
тральної в лиці столиці. Нато-
мість з'являться нові рослини та
площа зіро . А ось ре ламні щити
план ють прибрати з пам'ято ар-
хіте т ри та зелених насаджень.
Заходи з бла о строю центр
столиці об оворили вчора в мерії
на нараді, я очолив заст пни
олови столичної місь держадмі-
ністрації І ор Добр ць ий.

Öåíòð ñòîëèö³ ïîòîïàº â ðåêëàìíèõ ùè-
òàõ, íåïðèâàáëèâèõ ê³îñêàõ òà õàîòè÷íî çà-
ñòàâëåíèé ìàøèíàìè. Íàéïîïóëÿðí³øå
ì³ñöå ó êèÿí òà ãîñòåé ì³ñòà ïîñòóïîâî ïå-
ðåòâîðþºòüñÿ íà áàçàð. Ó ìåð³¿ ç öüîãî ïðè-
âîäó ïî÷àëè áèòè íà ñïîëîõ. Ó÷îðà òàì â³ä-
áóëàñÿ íàðàäà, ïðèñâÿ÷åíà ïîë³ïøåííþ
áëàãîóñòðîþ öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè Êèºâà.
Ïðîâ³â íàðàäó çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
²ãîð Äîáðóöüêèé.

Ôàõ³âö³ ïðîô³ëüíèõ óïðàâë³íü òà ïðåä-
ñòàâíèêè êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ îáãî-
âîðèëè íàãàëüí³ ïðîáëåìè ³ øëÿõè ðîç-
â’ÿçàííÿ ¿õ. Çîêðåìà, éøëîñÿ ïðî ïåðåâ³ð-
êó çàêîííîñò³ âñòàíîâëåííÿ òèì÷àñîâèõ
ñïîðóä ³ ðåêëàìíèõ çàñîá³â íà öåíòðàëüí³é
âóëèö³ ì³ñòà, çàì³íó òà âñòàíîâëåííÿ óðí
äëÿ ñì³òòÿ, âèñàäæåííÿ ðîñëèí ³ â³äêðèò-
òÿ Ïëîù³ ç³ðîê. Íàéãîñòð³øå ïîñòàëî ïè-
òàííÿ ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì, ÿê³ ç’ÿâ-
ëÿþòüñÿ ÷è íå ùîäíÿ. ² Õðåùàòèê íå âè-
íÿòîê. Íèí³ òóò íàë³÷óºòüñÿ ÌÀÔ³â äî äâîõ
äåñÿòê³â. Ï’ÿòü ê³îñê³â, ÿê³ ç’ÿâèëèñÿ ïðî-
òÿãîì öüîãî ðîêó, äî çèìè ïðèáåðóòü.

“Ìè âñå çðîáèìî, ùîá íå ïîäîâæóâàòè
äîçâîë³â íà òîðã³âëþ öèì ï³äïðèºìöÿì,
àäæå öèãàðêè òà ïèâî íà Õðåùàòèêó —
êðîê ó í³êóäè”, — óïåâíåíèé ïàí Äîáðóöü-
êèé. Òèì ïà÷å, çàáîðîíó ùîäî ïðîäàæó àë-
êîãîëþ òà öèãàðîê ó öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³
ì³ñòà ï³äòðèìóº äåðæàâíå êåð³âíèöòâî. Íà-
ðàç³ ó Âåðõîâí³é Ðàä³ ãîòóþòü â³äïîâ³äí³
ïðîåêòè çàêîí³â. “Ìè éäåìî â óí³ñîí ç óðÿ-
äîì, òîìó øàíñ³â äëÿ òîðã³âë³ òàêèìè âè-
ðîáàìè íà Õðåùàòèêó íåìàº”, — íàãîëî-
ñèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ. Âåëèêîþ
ïðîáëåìîþ âñå ùå ëèøàºòüñÿ ñòèõ³éíà òîð-

ã³âëÿ. Áîðîòèñÿ ç íåþ — ïðåðîãàòèâà ÃÓ
ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì³ñò³ Êèºâ³. Çà ñëîâàìè
ïàíà Äîáðóöüêîãî, ïðàâîîõîðîíö³ ïîâí³-
ñòþ ³ãíîðóþòü öåé ñâ³é îáîâ’ÿçîê.

Îêð³ì ê³îñê³â ³ç ïèâîì òà öèãàðêàìè, íà
Õðåùàòèêó íåçàáàðîì ïðèáåðóòü ³ äåÿê³
ðåêëàìí³ ùèòè. Çîêðåìà, öå ñòîñóºòüñÿ ðåê-
ëàìè íà àðö³ Ïàñàæó òà íà àëå¿ âçäîâæ ãî-
ëîâíî¿ âóëèö³. “Ìè çàïðîïîíóºìî ³íø³ ì³ñ-
öÿ äåñü ïîáëèçó, àëå ðåêëàìè â ïàðêàõ òà
íà ïàì’ÿòêàõ àðõ³òåêòóðè íå áóäå, — çàóâà-
æèâ ïàí Äîáðóöüêèé, — àäæå öå ïîðóøåí-
íÿ çàêîíó òà ð³øåííÿ Êè¿âðàäè”.

Çàì³ñòü ðåêëàìíèõ ùèò³â òðîòóàðíó ÷àñ-
òèíó â³ä Õðåùàòèêà â³äìåæîâóâàòèìå æè-
âîïë³ò. Òàêèì ÷èíîì ï³øîõîä³â óáåçïå÷àòü
â³ä øóìó òà ïèëó. Áàãàòîð³÷í³ ðîñëèíè âè-
ñîòîþ äî 80 ñàíòèìåòð³â ïî÷íóòü âèñàäæó-
âàòè âæå çà äâà òèæí³.

Ö³êàâèíêîþ öåíòðàëüíî¿ âóëèö³ ì³ñòà
ìàº ñòàòè Ïëîùà ç³ðîê. 88 ç³ðîê íà ÷åñòü
ëàóðåàò³â íàö³îíàëüíî¿ ïðåì³¿ â ãàëóç³ ë³òå-
ðàòóðè, ê³íî, òåàòðó, øîó-á³çíåñó òà ñïîð-
òó ðîçì³ñÿòü íàâêîëî ôîíòàíó â Ïàñàæ³.
Çãîäîì ïëîùà ïåðåðîñòå â àëåþ. Äâ³ òèñÿ-
÷³ ìàëåíüêèõ ç³ðî÷îê ðîçì³ñòÿòü óçäîâæ ï³-
øîõ³äíî¿ çîíè

Íà Õðåùàòèêó íå ïðîäàâàòèìóòü öèãàðîê òà àëêîãîëþ
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Àðòåì ÌÀÊªªÂ: “ßêùî íå áóäå
åêîíîì³÷íèõ ïîòðÿñ³íü, ê³ëüê³ñòü
áåçïðèòóëüíèõ íå çá³ëüøèòüñÿ”
Президент бла одійно о
фонд "Соціальне парт-
нерство" розповів про 12
тисяч офіційних бомжів
столиці та центр "Стефа-
нія", я ий допома ає лю-
дям вибратися з д ховно-
о та матеріально о зане-
падання.

— Íåçàáàðîì ôîíäîâ³ "Ñîö³àëü-
íå ïàðòíåðñòâî" âèïîâíèòüñÿ 11
ðîê³â. Ðîçêàæ³òü, õòî ³ ç ÿêîþ ìå-
òîþ éîãî ñòâîðèâ?

— ²í³ö³àòîðîì ñòâîðåííÿ îðãà-
í³çàö³¿, òîáòî çàñíîâíèêîì, ñòàâ
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Ñàìå â³í
îðãàí³çóâàâ Ôîíä äëÿ 1,5—2 òè-
ñÿ÷ ëþäåé áåç ïåâíîãî ì³ñöÿ ïðî-
æèâàííÿ, ñòàðåíüêèõ òà ³íâàë³ä³â.
Êð³ì òîãî, Ôîíä îï³êóºòüñÿ íàð-
êîçàëåæíèìè, ÿê³ õî÷óòü ïîçáó-
òèñÿ ö³º¿ âàäè.

— Âàø öåíòð "Ñòåôàí³ÿ" — öå
îñíîâíèé ïðîåêò Ôîíäó?

— Ó Ôîíäó ê³ëüêà îñíîâíèõ
ïðîåêò³â. Õðèñòèÿíñüêèé áëàãî-
ä³éíèé öåíòð "Ñòåôàí³ÿ" — ïåð-
øèé ³ç íèõ. Â³í äîïîìàãàº áåç-
ïðèòóëüíèì, ³íâàë³äàì, ³íøèì
ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèì êàòåãî-
ð³ÿì ãðîìàäÿí. Ëþäè ìîæóòü
òàì ïî¿ñòè, ïîìèòèñÿ, ïîãîëè-
òèñÿ, âèïðàòè îäÿã. Äëÿ öüîãî º
äóøîâ³ òà ïðàëüíÿ. Êð³ì òîãî,
ïðàöþº ïóíêò ïåðøî¿ ìåäè÷íî¿
äîïîìîãè. ª äîìîâëåíîñò³ ç ë³-
êàðíÿìè, ÿê³ ïðèéìàþòü òÿæêî
õâîðèõ. Öå ïåðøèé ðåàë³çîâà-
íèé ïðîåêò, ùî ïðàöþº óæå 11
ðîê³â. Äðóãèé — ðåàá³ë³òàö³éíèé
öåíòð äëÿ íàðêîçàëåæíèõ "Ñõ³ä".
Â³í ôóíêö³îíóº ìàéæå ï'ÿòü ðî-
ê³â. "Ñõ³ä" îðãàí³çîâàíî íà áàç³
êîëèøíüîãî ï³îíåðñüêîãî òàáî-
ðó. Òàì çðîáèëè êîðïóñè, â ÿêèõ
ïîñò³éíî ìîæóòü ïðîæèâàòè äî
30 îñ³á. Çàâäÿêè íàøèì ïðîãðà-
ìàì óñï³øíî ïðîéøëè ðåàá³ë³-
òàö³þ 250 ÷îëîâ³ê. Ñüîãîäí³ öå
óñï³øí³ ëþäè, äåõòî íàâ³òü äó-
æå â³äîìèé.

— Íå ñåêðåò, ùî áàãàòî áåçïðè-
òóëüíèõ ç óñ³º¿ êðà¿íè ¿äóòü äî Êè-
ºâà, áî çíàþòü, ùî òóò íå ïðîïà-
äóòü. ×è áàãàòî òàêèõ íà ñüîãî-
äí³?

— Òàê, ÷àñòèíà öèõ ëþäåé äî
íàñ ïðèõîäÿòü. Ê³ëüê³ñòü ¿õ
çðîñòàº äî çèìè, àäæå â ì³ñò³
âèæèòè çàâæäè ëåãøå. Òóò º
öåíòðè, ÿê³ ï³äòðèìóþòü ëþäåé,
ùî ïîòðàïèëè ó ñêðóòíå ñòàíî-
âèùå.

— ×îìó âè çîñåðåäèëèñÿ íà äî-
ïîìîç³ ñàìå áåçïðèòóëüíèì? Âîíè
íàéá³ëüø çíåäîëåí³?

— Ôîíä çîñåðåäèâñÿ íà äîïî-
ìîç³ áåçïðèòóëüíèì ò³ëüêè â
"Ñòåôàí³¿", òîáòî íà ïî÷àòêó ðî-
áîòè. Íèí³ íàø³ ïðîåêòè ìàþòü
íà ìåò³ äîïîìîãòè çàëåæíèì â³ä
íàðêîòèê³â òà àëêîãîëþ.

— Âè ñêàçàëè, ùî äåêîòð³ áîì-
æ³ ï³ñëÿ ïðîõîäæåííÿ êóðñó ðåàá³-
ë³òàö³¿ âèõîäÿòü ç "ïàðàçèòóþ÷îãî
êîëà". Âîíè îòðèìóþòü ïðîïèñêó,
êâàðòèðó, ðîáîòó?

— Âîíè îòðèìóþòü íàéãîëîâ-
í³øå — íàä³þ ³ òåïëî. Êîëè ëþ-
äè â³ä÷óâàþòü ñâîþ ïîòð³áí³ñòü,
òóðáîòó, ó íèõ ïî÷èíàº ïðîêèäà-
òèñÿ æèòòÿ, àäæå áîìæóâàííÿ —
öå õâîðîáà.

— ßê ¿¿ ë³êóâàòè?
— Ò³ëüêè äóõîâíî. Ìàþ÷è äó-

õîâíó ï³äòðèìêó, ö³ ëþäè ïî÷è-
íàþòü ðîñòè. Ó íèõ ç'ÿâëÿºòüñÿ
áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Ó íàñ º ñïå-
ö³àëüíà ïðîãðàìà â³äíîâëåííÿ
äîêóìåíò³â, ùîá ìîæíà áóëî éòè
çàðîáëÿòè. Îäèí ÷îëîâ³ê áîìæó-
âàâ, à òåïåð ï³ñëÿ ðåàá³ë³òàö³¿ ó
"Ñòåôàí³¿" ïðàöþº ÷îáîòàðåì íà
Õàðê³âñüêîìó ìàñèâ³. Ìàº ñâ³é
ëàðüî÷îê ³ êîøòè äëÿ æèòòÿ.

— ßê áàãàòî òàêèõ ëþäåé?
Îäèí-äâà â³äñîòêè ÷è âñ³ 10?

— Òî÷íî¿ ñòàòèñòèêè íåìàº.
Àëå ìîæó ñêàçàòè, ùî â³äñîòê³â
5 — öå ëþäè, ÿê³ "ñòàþòü íà íî-
ãè".

— Íàñê³ëüêè ìàñîâå ñüîãîäí³
ÿâèùå áåçïðèòóëüíîñò³? Çâè÷àé-
íèì ëþäÿì ñêëàäíî óÿâèòè ðîçìàõ
ïðîáëåìè. Çäàºòüñÿ, âåøòàþòüñÿ
äâîº-òðîº âîëîöþã á³ëÿ ñì³òíèêà —
îñü ³ âñÿ á³äà.

— Òàê, âè ìàºòå ðàö³þ. Ö³º¿
ïðîáëåìè íå ïîì³÷àþòü çâè÷àé-
í³ ëþäè. Âîíè æèâóòü ó ñâîºìó
ñâ³ò³, ïîðèíóâøè ó ðîáîòó, âëàñ-
íó ñïðàâó ÷è ïðîñòî ³ëþç³¿. Îô³-
ö³éíà ñòàòèñòèêà ñâ³ä÷èòü: â Êè-
ºâ³ ïðèáëèçíî 12 òèñÿ÷ áåçïðè-
òóëüíèõ. Îäíàê, íà ìîþ äóìêó, ö³
öèôðè íå îõîïëþþòü ïðîáëåìè
ïîâí³ñòþ. Íåìîæëèâî ïîðàõóâà-
òè âñ³õ, õòî ïðè¿çäèòü ÷è ¿äå ç Êè-
ºâà áåç ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ. Ìîæ-
ëèâî, ùî òàêèõ ëþäåé óäâ³÷³ á³ëü-
øå.

— À ÷è ìîæíà ïîä³ëèòè ¿õ íà
ïåâí³ êàòåãîð³¿?

— Îñîáèñòî ÿ ïîä³ëÿþ íà êàòå-
ãîð³¿ òàê: ïåðøå — ÿê ëþäèíà
ñòàëà áåçõàò÷åíêîì, à äðóãå — õòî
íèì ñòàâ. Ùå îäíà ãðóïà — ñòà-
ð³ ëþäè, ÿêèõ âèãàíÿþòü ç äîìó
¿õí³ æ ä³òè.

— À êîãî á³ëüøå, ÷îëîâ³ê³â ÷è
æ³íîê?

— Ó "Ñòåôàí³¿" á³ëüøå ÷îëîâ³-
ê³â. Öå ïðèáëèçíî 70 â³äñîòê³â. ª
òàêîæ êàòåãîð³ÿ áåçïðèòóëüíèõ
æ³íîê ³ç ä³òüìè.

— ßê áàãàòî ëþäåé îïèíèëèñÿ
íà ñîö³àëüíîìó äí³ ç âëàñíî¿ âèíè,
âîíè íå ìîãëè ÷è íå õîò³ëè ïðèïè-
íèòè ïèÿöòâî?

— Öå íàñë³äîê äóõîâíîãî çàíå-
ïàäó. ² áîìæóâàííÿ º éîãî íà-
ñë³äêîì, õî÷à ³ òóò ö³êàâ³ ïîâîðî-
òè. ßêùî ìè âèéäåìî íà âóëèöþ,
ïðîéäåìî òðèñòà ìåòð³â äî íàé-
áëèæ÷îãî ñì³òíèêà, çóñòð³íåìî
òàì áîìæà ³ çàïèòàºìî â íüîãî,
÷îìó â³í íå éäå ïî¿ñòè äî "Ñòå-
ôàí³¿". Â³í ñêàæå, ìîâëÿâ, íå íà-
ñò³ëüêè îïóñòèâñÿ, ùîá ¿ñòè äàð-
ìîâ³ õàð÷³ ³ ùî â çìîç³ ñàì çàðî-
áèòè. Ö³ ëþäè ââàæàþòü ñåáå
íîðìàëüíèìè.

— ×è ìîæíà ñïîä³âàòèñÿ, ùî
áåçïðèòóëüí³ñòü âçàãàë³ çíèêíå â
Óêðà¿í³? ×è, ìîæëèâî, íàâïàêè,
íèí³ öå ÿâèùå ñòð³ìêî ïðîãðåñóº,
"Ñòåôàí³¿" ñë³ä òåðì³íîâî â³äêðè-
âàòè ïîá³ëüøå ô³ë³é?

— Äëÿ ïîäîëàííÿ òàêîãî ÿâè-
ùà ïîòð³áíà çì³íà ìèñëåííÿ òà
ìîäåë³ äåðæàâíèõ ï³äõîä³â äî
ðîçâ'ÿçàííÿ ïðîáëåìè. ßêùî íå
ñòàíåòüñÿ ÿêèõîñü åêîíîì³÷íèõ
ïîòðÿñ³íü, ê³ëüê³ñòü áåçïðèòóëü-
íèõ íå á³ëüøàòèìå. Äîäàòêîâ³ çà-
êëàäè, çâ³ñíî, ïîòð³áíî â³äêðè-
âàòè. Òàê ñóñï³ëüñòâî øâèäøå
â³äðîäèòüñÿ.

— Ùî êîíêðåòíî ìîæíà ñüîãî-
äí³ îòðèìàòè â "Ñòåôàí³¿"?

— Öåíòð ïðàöþº ç 9.00 äî
21.00. Ó öåé ÷àñ ìîæíà ïî¿ñòè,
îòðèìàòè ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàí-
íÿ, ó ñïåöïðèì³ùåíí³ ïîçáóòèñÿ
ïàðàçèò³â, â³ääàòè îäÿã íà ïðàí-
íÿ. Óñ³ ö³ ïîñëóãè áåçïëàòí³. Òà-
êîæ ó íàñ º äóõîâíèé öåíòð. Íà
çàíÿòòÿõ º ìîæëèâ³ñòü áëèæ÷å ÷è
é âçàãàë³ ïîçíàéîìèòèñÿ ç³ Ñëî-
âîì Áîæèì.

— Ïðàöþþòü ïàñòîðè ÷è ñâÿùå-
íèêè?

— Ó öåíòð³ äâà ºâàíãåë³ñòè
ðîç'ÿñíþþòü Ñëîâî Áîæå. Öå ëþ-
äè ç öåðêâè "Ïîñîëüñòâî Áîæå".

— Âè âæå êàçàëè, ùî ìîæåòå
íàãîäóâàòè çà äåíü äî 2 òèñÿ÷ îñ³á.
Ùî ¿ì äàþòü?

— Ìåíþ ð³çíå. Öå ãðå÷àíà, â³â-
ñÿíà êàø³, ìîëî÷í³ êàø³, ñóïè,
ñàëàòè. Ì'ÿñà íåìàº, àëå ìè ïî-
ñò³éíî â³äâàðþºìî ñîñèñêè. Ó âè-
õ³äí³ íà ñòîëàõ º á³ëèé õë³á, ìàñ-
ëî, êîìïîòè. Ïðîòÿãîì äíÿ í³êî-
ëè íå äàºìî îäí³º¿ ³ ò³º¿ ñàìî¿ ¿æ³.

— À äî "Ñòåôàí³¿" ïðèõîäÿòü
ëèøå ç àïåòèòîì, áåç æîäíèõ äî-
êóìåíò³â? Âè íå äóìàëè, ùî õòîñü
ìîæå çëîâæèâàòè öèì, ùîá ïðîñ-
òî ïî¿ñòè "íà øàðó"?

— Áàãàòî â³äâ³äóâà÷³â õâîð³. Òó-
áåðêóëüîç, ÑÍ²Ä, ð³çí³ øê³ðí³ ÷è
âåíåðè÷í³ íåäóãè. Òðåáà áóòè â
äóæå ñêðóòíîìó ñòàíîâèù³, ùîá
íàâ³òü ó òàêèõ óìîâàõ øóêàòè âè-
ãîäè. Êîëè ëþäèíà ïðîñòî ïðè-
õîäèòü, ùîá ïî¿ñòè, ÿê âè êàæå-
òå, "íà øàðó", îòæå â íå¿ º ìî-
ðàëüí³ ïðîáëåìè, ³ âîíà — íàø
ã³ñòü.

— Ñê³ëüêè êîøò³â âèòðà÷àºòå íà
õàð÷óâàííÿ?

— Á³ëüøå ÿê 130 òèñÿ÷ ãðèâåíü
ùîì³ñÿöÿ. Ãîëîâíèì ÷èíîì, öå
ãðîø³ Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî,
àëå º ïîæåðòâóâàííÿ ³ â³ä ³íøèõ.

— ßê ïîºäíóþòüñÿ äóõîâíå ïà-
ä³ííÿ ³ áîìæóâàííÿ. Âàí Ãîã òåæ
êîïèðñàâñÿ ó ñì³òíèêàõ. Â³í äó-
õîâíî îïóñòèâñÿ?

— Í³, ãàäàþ, òî äóõîâíå çðîñ-
òàííÿ. Â Îìàðà Õàÿìà ïîä³áíà
ñèòóàö³ÿ áóëà. Àëå öå ëþäè, ÿê³
÷åðåç ô³ëîñîôñüê³ ïîãëÿäè íå ìà-

ëè ïîòðåáè ó âëàñíîìó æèòë³, íå
ïðèâ'ÿçóâàëèñÿ äî ÷îãîñü. Äî íàñ
çâåðòàþòüñÿ ³ äîâîë³ òàëàíîâèò³
ëþäè. Ïðîñòî îáñòàâèíè æèòòÿ
íå ñïðèÿëè ¿õíüîìó ñàìîâèðà-
æåííþ. Ñêàæ³ìî, êàðòèíó "Àäàì
³ ªâà", ÿêó âè áà÷èòå, íàìàëþâà-
ëà íàøà ïàðàô³ÿíêà. Äóæå îðè-
ã³íàëüí³ òåõí³êà é ï³äõ³ä. Öèõ á³á-
ë³éíèõ ïåðñîíàæ³â çàâæäè çîáðà-
æóâàëè ó ïîâíèé çð³ñò; âîíà, ìà-
áóòü, óïåðøå íàìàëþâàëà ïîð-
òðåò.

— À ÷è ñêëàäíî ïðèëàøòóâàòè
áîìæà êóäèñü íà ïðîæèâàííÿ ÷è
íà ðîáîòó?

— ª äåðæàâíèé îðãàí îáë³êó
áåçïðèòóëüíèõ. Òàì ìîæíà ñòàòè
íà ðåºñòðàö³þ, â³äíîâèòè äîêó-
ìåíòè. Ìè ç íèì ò³ñíî ñï³âïðà-
öþºìî.

— ßêðàç õîò³â çàïèòàòè âàñ ïðî
ïåðñîíàë "Ñòåôàí³¿"? Äå âè íàáè-
ðàºòå ïðàö³âíèê³â?

— Ó øòàò³ Ôîíäó ïðàöþº 42
îñîáè, ç íèõ 38 — ó "Ñòåôàí³¿".
Çâ³ñíî, öå ëþäè íåáàéäóæ³, ³íàê-
øå âîíè íå ìîãëè á òóò ïðàöþ-
âàòè. Áåçïåðå÷íî, ó íèõ äîáðå
ñåðöå. Àäæå îðãàí³çàö³ÿ áëàãîä³é-
íà, çàðïëàòè òóò íåâèñîê³, íå òà-
ê³, ÿê ó êîìåðö³éíèõ ñòðóêòóðàõ.
Òîìó ïðèâàáëþº ó ö³é ðîáîò³ íå
âèãîäà, à ùèðå áàæàííÿ äîïîìîã-
òè. ß á ñêàçàâ, ùî íàø³ ïðàö³â-
íèêè ïðàêòè÷íî âîëîíòåðè.

— ² âàñ òåæ ìîæíà íàçâàòè âî-
ëîíòåðîì?

— Ñêàæó ò³ëüêè, ùî ïðåçèäåí-
òîì áëàãîä³éíîãî ôîíäó ïðàöþ-
âàòè á³ëüøå ïî÷åñíî, í³æ ïðè-
áóòêîâî.

— ×èì ùå âàñ ïðèâàáëþº âàøà
ðîáîòà?

— Ó áàãàòüîõ ëþäåé, ÿê³ ïðè-
õîäÿòü, ÿñí³ î÷³. Âîíè ðîçóì³þòü,
ùî ïîòðàïèëè â á³äó, àëå, Ãîñïî-
äè, ÿê æå ç íå¿ âèáðàòèñÿ. ² â öüî-
ìó ìè ïîâèíí³ äîïîìîãòè. Ùîá
íå çãàñëà íàä³ÿ, à â òèõ, õòî ¿¿ íå
ìàº, âîíà ç'ÿâèëàñÿ. Ãîëîâíå, íå
îïóñêàòè ðóê ³ òîä³ âñå ñêëàäåòü-
ñÿ ãàðàçä

Розмовляли
Іван РИБАЛКО,

І ор СВАЧІЙ, "Хрещати "
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Київсь а місь а державна адміністрація о олош є
он рс з відбор потенційних ви онавців робіт

із впровадження системи "Соціальна арт а иянина".

Предмет від рито о он рс : відбір потенційних ви онавців робіт
із впровадження системи "Соціальна арт а иянина".
Місце ви онання робіт: відповідно до вимо он рсної до мента-

ції.
Джерело фінанс вання: власні ошти ви онавця.
Отримання он рсної до ментації:
Місце: 03057, м. Київ, в л. Смоленсь а, 6, КНДУ "На ово-дослідний

інстит т соціально-е ономічно о розвит міста", аб. 301, тел.: 8-050-
3315674.
Спосіб: особисто або поштою.
Умови подання он рсних пропозицій:
Місце: 03057, м. Київ, в л. Смоленсь а, 6, КНДУ "На ово-дослідний

інстит т соціально-е ономічно о розвит міста", аб. 301, тел.: 8-050-
3315674.
Спосіб: особисто або поштою.
Кінцевий стро : 28.09.2009 р. до 18:00.
Роз риття он рсних пропозицій:
Місце: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 36, . 512.
Дата: 30.09.2009 р.
Час: 12:00.
Додат ова інформація:
Телефони для довідо : 8-050-3315674, 8-050-512-48-32.
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хрещатик

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Про регламентні і ремонтні 
роботи на фунікулері

Розпорядження № 940 від 21 серпня 2009 року

Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою виконання
щорічних регламентних і ремонтних робіт на фунікулері, в межах функцій органу місцевого самовряду#
вання:

1. Припинити рух фунікулера з 01.09.2009 до 01.10.2009.
2. Комунальному підприємству “Київпастранс” упродовж

зазначеного в п.1 цього розпорядження терміну виконати
на фунікулері регламентні і ремонтні роботи для забезпе�
чення його подальшої надійної експлуатації.

3. Першому заступнику голови Київської міської держав�
ної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт�

лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Ви он ючий обов’яз и олови
А. Гол бчен о

Про створення сприятливих умов 
для роботи пасажирського автомобільного транспорту 

в місті Києві в межах підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу

Розпорядження № 941 від 21 серпня 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про транс#
порт”, “Про автомобільний транспорт”, Указу Президента України від 21.07.2008 № 641/2008 “Про не#
відкладні заходи з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з
футболу”, з метою поліпшення транспортного обслуговування пасажирів, звільнення доріг від заторів,
створення належних умов для удосконалення роботи пасажирського автомобільного транспорту в м. Ки#
єві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Комунальному підприємству “Київдорсервіс” забезпе�
чити проектування та облаштування майданчиків для відстою
автобусів у місті Києві відповідно до Переліку майданчиків
для відстою автобусів, що додається.

2. Комунальному підприємству “Київдорсервіс” в установ�
леному порядку:

2.1. Спільно з Головним управлінням економіки та інвес�
тицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) залучити інвесторів до фі�
нансування робіт, визначених в пункті 1 цього розпоряджен�
ня.

2.2. Забезпечити розробку та погодження схем органі�
зації дорожнього руху транспортних засобів, пов’язаних з об�
лаштуванням майданчиків для відстою автобусів у місті Ки�
єві (далі — Схеми).

2.3. Спільно з Комунальною службою перевезень вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) та Головним управлінням транспорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) забезпечувати організацію до�
рожнього руху до майданчиків для відстою автобусів, перед�
бачених цим розпорядженням.

2.4. У місячний строк після погодження Схем забезпечи�
ти виконання робіт із виготовлення та встановлення на май�
данчиках для відстою автобусів інформаційних табло, від�
повідних технічних засобів регулювання дорожнього руху
тощо.

2.5. Звернутися до Комунальної корпорації “Київавтодор”
для виконання робіт із влаштування верхнього шару асфаль�
тобетонного покриття на майданчиках для відстою автобу�

сів, визначених у пункті 1 цього розпорядження.
2.6. У разі необхідності оформити право користування

земельними ділянками для облаштування майданчиків для
відстою автобусів у місті Києві.

2.7. Здійснити організаційно�правові заходи, пов’язані з
виконанням цього розпорядження.

3. Виконавчим органам районних у місті Києві рад (район�
ним у місті Києві державним адміністраціям) надати пропо�
зиції щодо додаткових місць для проектування та облашту�
вання майданчиків для відстою автобусів в місті Києві.

4. Першому заступникові голови Київської міської держав�

ної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на першого заступника голови Київської міської держав�
ної адміністрації Басса Д. Я.

Ви он ючий обов’яз и
Голови А. Гол бчен о

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про затвердження Статуту комунального закладу 
“Концертний заклад культури 

“Київський академічний духовий оркестр”
Рішення Київської міської ради № 636/636 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до частини другої статті 87 Цивільного кодексу України, статей 57, 78 Господарського кодек#
су України та враховуючи рішення Київради від 12.07.07 № 1048/1709 “Про реорганізацію державного ко#
мунального театрально#концертного підприємства “Київський муніципальний духовий оркестр” шляхом
перетворення у комунальний заклад “Концертний заклад культури “Київський академічний муніципальний
духовий оркестр”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Статут комунального закладу “Концерт�
ний заклад культури “Київський академічний муніципаль�
ний духовий оркестр”, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення по�

класти на комісію Київради з питань культури та
туризму.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про затвердження списку лауреатів 
на присудження Премії Київської міської ради 

за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування
Рішення Київської міської ради № 643/643 від 27 листопада 2008 року 

Відповідно до Положення про премію Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого са#
моврядування, затвердженого рішенням Київради від 27.10.05 № 256/3717 та враховуючи клопотання Го#
ловного управління у справах сім’ї та молоді виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад#
міністрації) від 04.11.07 № 055/1493, з метою залучення молоді до розвитку місцевого самоврядування,
морального і матеріального заохочення її кращих представників за досягнення значних результатів у ви#
рішенні соціальних і правових питань, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити список лауреатів на присудження Премії
Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місце�
вого самоврядування згідно з додатком.

2. Дипломи лауреатів Премії Київської міської ради та її
грошові частини вручити нагородженим особам відповідно
до пункту 8 Положення про Премію Київської міської ради
за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування, за�

твердженого рішенням Київради від 27.10.05 № 256/3717.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�

стійну комісію Київради з питань місцевого самоврядуван�
ня, регіональних та міжнародних зв’язків.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про продаж земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю 

“РІЕЛТІ ГРУП” для будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

житлового комплексу з підземним паркінгом 
на вул. Кропивницького, 3—5 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 660/660 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська місь#
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земель�
ної ділянки на вул. Кропивницького, 3�5 у Печерському райо�
ні м. Києва.

2. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі
6 642 800,00 грн (шість мільйонів шістсот сорок дві тисячі
вісімсот гривень 00 копійок) на підставі експертної грошо�
вої оцінки (висновок експерта про ринкову вартість земель�
ної ділянки від 19.08.2008).

3. Продати товариству з обмеженою відповідальністю
“РІЕЛТІ ГРУП” земельну ділянку площею 0,2189 га за
6 642 800,00 грн (шість мільйонів шістсот сорок дві тисячі
вісімсот гривень 00 копійок) для будівництва, експлуатації
та обслуговування житлового комплексу з підземним пар�
кінгом на вул. Кропивницького, 3�5 у Печерському районі
м. Києва, яка перебуває в оренді у товариства з обмеже�
ною відповідальністю “РІЕЛТІ ГРУП” згідно “з договором
оренди земельної ділянки, зареєстрованим у книзі записів
державної реєстрації договорів від 01.08.2008 № 82�6�00506.

4. Затвердити умови продажу товариству з обмеженою
відповідальністю “РІЕЛТІ ГРУП” земельної ділянки на вул.
Кропивницького, 3�5 у Печерському районі м. Києва (згід�
но з додатком).

5. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�
го органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції):

5.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін до�
говору купівлі�продажу земельної ділянки площею 0,2189 га
на вул. Кропивницького, 3�5 у Печерському районі м. Києва
за ціною та на умовах, визначених цим рішенням.

5.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки офор�
мити та видати товариству з обмеженою відповідальністю 
“РІЕЛТІ ГРУП” в установленому порядку державний акт на
право власності на земельну ділянку.

6. Товариству з обмеженою відповідальністю “РІЕЛТІ
ГРУП”:

6.1. Укласти в двотижневий термін договір купівлі�про�
дажу земельної ділянки.

6.2. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки
згідно з вимогами статті 91 Земельного кодексу України.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, місто�
будування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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7. Передати товариству з обмеженою відповідальніс�

тю “ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ “ЯРУС”, за умови виконання
пункту 8 цього рішення, земельні ділянки для будівниц�
тва, експлуатації та обслуговування накриття відкритої
частини Святошино�Броварської лінії метро з обладнан�
ням пішохідними містками, створенням приміщень тор�
говельно�офісного та розважального призначення, пар�
кінгу, супутньої інфраструктури на просп. Броварському
у Дніпровському районі м. Києва, з них:

7.1. Ділянку № 1 площею 0,89 га — у довгострокову
оренду на 25 років за рахунок земель запасу житлової та
громадської забудови.

7.2. Ділянку № 2 площею 0,42 га, в межах червоних
ліній,— у короткострокову оренду на 5 років за рахунок
земель запасу житлової та громадської забудови.

7.3. Ділянку № 3 площею 0,88 га — у довгострокову
оренду на 25 років за рахунок земель запасу житлової та
громадської забудови.

7.4. Ділянку № 4 площею 1,15 га — у довгострокову
оренду на 25 років за рахунок земель запасу житлової та
громадської забудови.

7.5. Ділянку № 5 площею 0,18 га, в межах червоних
ліній,— у короткострокову оренду на 5 років за рахунок
земель запасу житлової та громадської забудови.

7.6. Ділянку № 6 площею 1,71 га — у довгострокову
оренду на 25 років за рахунок земель запасу житлової та
громадської забудови.

7.7. Ділянку № 7 площею 7,21 га — у довгострокову
оренду на 25 років за рахунок земель запасу житлової та
громадської забудови.

7.8. Ділянку № 8 площею 0,68 га, в межах червоних
ліній,— у короткострокову оренду на 5 років за рахунок
земель запасу житлової та громадської забудови.

7.9. Ділянку № 9 площею 0,52 га, в межах червоних лі�
ній,— у короткострокову оренду на 5 років за рахунок зе�
мель запасу житлової та громадської забудови.

7.10. Ділянку № 10 площею 1,84 га — у довгостроко�
ву оренду на 25 років за рахунок земель запасу житлової
та громадської забудови.

7.11. Ділянку № 11 площею 0,09 га — у довгостроко�
ву оренду на 25 років за рахунок земель запасу житлової
та громадської забудови.

8. Товариству з обмеженою відповідальністю “ПРО�
ЕКТНА КОМПАНІЯ “ЯРУС”:

8.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповід�
но до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

8.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради

(Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо організації робіт по винесенню меж земельних
ділянок в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен�
та, що посвідчує право користування земельними ділян�
ками.

8.3. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень та інші питання майнових відносин вирішува�
ти в установленому порядку.

8.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 09.11.2007 № 19�12953, Київської
міської санепідстанції від 22.02.2008 № 1460, Державно�
го управління охорони навколишнього природного середо�
вища в м. Києві від 28.12.2007 № 05�08/9844, Державної
служби з питань національної культурної спадщини від
31.10.2007 № 22�2725/35, Головного управління охорони
культурної спадщини від 07.07.2008 № 4734, Дніпровської
районної у місті Києві ради від 19.12.2008 № 40/3�ЗГР,
Київського комунального об’єднання зеленого будівниц�
тва та експлуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд”
від 27.05.2007 № 148�1246, від 26.02.2008 № 148�403, ко�
мунального підприємства “Дарницьке лісопаркове госпо�
дарство” від 24.12.2007 № 831, комунальної корпорації
“Київавтодор” від 02.06.2008 № 01�29/1217, комунально�
го підприємства “Київський метрополітен” від 24.12.2007
№ 32/06�1026.

8.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�
вих, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж
і споруд, що знаходяться в межах земельних ділянок.

8.6. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008
рік” (із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями
Київської міської ради від 17.07.2008 № 16/16, від
30.10.2008 № 561/561).

8.7. Земельні ділянки в межах червоних ліній викорис�
товувати з обмеженнями відповідно до вимог містобудів�
ного законодавства.

9. Попередити землекористувача, що використання
землі не за цільовим призначенням тягне за собою при�
пинення права користування нею відповідно до вимог ста�
тей 141, 143 Земельного кодексу України.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти
на постійну комісію Київради з питань земельних відно�
син, містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
“ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ “ЯРУС” земельних ділянок 
для будівництва, експлуатації та обслуговування 

накриття відкритої частини СвятошиноDБроварської лінії
метро з обладнанням пішохідними містками, 
створенням приміщень торговельноDофісного 

та розважального призначення, паркінгу, 
супутньої інфраструктури на просп. Броварському 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 747/747 від 27 листопада 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, відповідно до статей 93, 123,
124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо роз�
ташування об’єкта містобудування та внесення змін до
містобудівної документації окремого об’єкта містобуду�
вання — будівництва накриття відкритої частини Свято�
шино�Броварської лінії метрополітену між станціями “Чер�
нігівська” і “Дарниця” з обладнанням пішохідними міст�
ками, створенням приміщень торговельно�офісного та
розважального призначень, паркінгу, супутньої інфра�
структури на станціях метрополітену “Чернігівська”, “Дар�
ниця” та вздовж ділянки “Чернігівська” — “Дарниця” у
Дніпровському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до
2020 року, а саме: територію, яка передається відповід�
но до цього рішення, вилучити із території вулиць і доріг
та зони зелених насаджень загального користування та
перевести за функціональним призначенням до терито�
рії громадських будівель і споруд.

3. Внести зміни до Програми комплексного розвитку
зеленої зони міста Києва до 2010 року та концепції фор�
мування зелених насаджень в центральній частині міста,
затверджених рішенням Київської міської ради від
19.07.2005 № 806/3381, виключивши з переліку розпо�
ділу лісових площ по землекористуваннях станом на
01.01.2003 (таблиця № 15) Дарницького лісопаркового
господарства земельні ділянки загальною площею 3,34 га
в кварталі 67 Дніпровського лісництва у Дніпровському
районі м. Києва, та виключивши з переліку озеленених
територій загального користування м. Києва, що відпові�

дають типологічним ознакам та планувальним вимогам
(таблиця 2, 18), земельні ділянки загальною площею
15,39 га вздовж вул. Андрія Малишка та вул. Попудрен�
ка у Дніпровському районі м. Києва.

4. Віднести частину лісових земель Дарницького лісо�
паркового господарства площею 3,34 га в кварталі 67
Дніпровського лісництва до земель запасу житлової та
громадської забудови з виключенням їх з категорії зе�
мель лісового фонду (лист�згода від 24.12.2007 № 831).

5. Припинити Київському комунальному об’єднанню
зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень
міста “Київзеленбуд” право користування частиною зе�
мельних ділянок загальною площею 10,85 га, відведених
відповідно до рішення виконавчого комітету Київської
міської ради депутатів трудящих від 23.02.65 № 230 “Про
відвод Управлінню зеленої зони міста Києва земельних ді�
лянок для влаштування парків�скверів в Дарницькому
районі м. Києва”, та віднести вказані земельні ділянки до
земель запасу житлової та громадської забудови (лист�
згода від 27.05.2007 № 148�1246).

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
товариству з обмеженою відповідальністю “ПРОЕКТНА
КОМПАНІЯ “ЯРУС” земельних ділянок для будівництва,
експлуатації та обслуговування накриття відкритої части�
ни Святошино�Броварської лінії метро з обладнанням пі�
шохідними містками, створенням приміщень торговель�
но�офісного та розважального призначення, паркінгу, су�
путньої інфраструктури на просп. Броварському у Дніп�
ровському районі м. Києва.

Графік проведення особистого прийому громадян  та прямих ("гарячих") телефонних ліній 
керівництвом Київської міської державної адміністрації на вересень 2009 року

Прізвище, ім'я та по бать ові

День та час особисто о
прийом ромадян за
адресою: м. Київ,

в л. Хрещати , 36, .102

День та час особисто о
виїзно о прийом

Місце проведення
особисто о виїзно о

прийом

День та час проведення
прямих (" арячих")
телефонних ліній
за тел. 279-40-59

Черновець ий Леонід Михайлович 3 вівторо 17.00-19.00 - - -

Дов ий Олесь Станіславович 2 четвер 11.00-12.00 - - 3 четвер 16.00-17.00

Гол бчен о Анатолій Костянтинович
(питання палива, енер ети и та енер озбереження; надзвичайних сит ацій)

1 вівторо 12.00-14.00
3 вівторо 12.00-13.00

- - 1 вівторо 10.00-11.00

Басс Денис Я ович
(з питань е ономі и та інвестицій; бюджет ; взаємодії з засобами масової інформації та зв'яз ів з ромадсь істю; зв'яз та
інформатизації; містоб д вання та архіте т ри; ре лювання містоб дівної діяльності; охорони нав олишньо о природно о
середовища; надання рит альних посл ; транспорт ; ре лами)

2, 4 четвер 10.00-11.00 - - 4 четвер 11.00-12.00

Кільчиць а Ірена Реонольдівна (питання охорони здоров'я та медично о забезпечення; соціально о захист населення та
захист населення від наслід ів аварії на ЧАЕС; роботи ветерансь их та жіночих ор анізацій; праці та зайнятості) (питання
надання соціально о житла, ом нальної власності)

3 вівторо 15.00-16.00
4 вівторо 15.00-16.00

- - 3 четвер 14.00-15.00

Червонен о Єв ен Альфредович
(питання під отов и та проведення в У раїні фінальної частини чемпіонат Європи 2012 з ф тбол )

4 вівторо 11.00-13.00 - - 4 середа 12.00-13.00

Голиця Михайло Ми олайович
(питання б дівництва житла; забезпечення населення житловою площею; робота БТІ)

2 середа 16.00-17.00
4 четвер 16.00-17.00

1 середа 16.00-17.00
1 вівторо 16.00.17.00

Шевчен івсь а районна
м.Києві державна
адміністрація

3 середа 16.00-17.00

Головач Володимир Володимирович
(з питань бла о строю міста; вн трішньо о фінансово о онтролю; забезпечення за онності та правопоряд )

1, 4 середа 14.00-15.00 2, 3 середа 16.00-17.00 Дніпровсь а районна
м.Києві державна
адміністрація

1 четвер 14.00-15.00

Денисю Людмила Всеволодівна
(питання ре ляторної політи и та підприємництва)

1, 3 четвер 15.00-16.00 1, 3 п'ятниця 15.00-16.00 Солом'янсь а районна
м.Києві державна
адміністрація

2 п'ятниця 15.00-16.00

Ж равсь ий Віталій Станіславович
(з питань освіти та на и; льт ри та мистецтв; фіз льт ри та спорт ; молодіжної політи и та соціально о забезпечення
молоді; опі и та забезпечення прав неповнолітніх; охорони льт рної спадщини)

1 четвер 16.00-17.00
3 четвер 17.00-18.00

2, 4 четвер 16.00-17.00 Дарниць а районна
м.Києві державна
адміністрація

1 середа 17.00-18.00

Л ць ий Оле сандр Юхимович
(з питань ви ористання та охорони земельних рес рсів)

1, 3 вівторо 14.00-15.00 2, 4 п'ятниця 17.00-18.00 Оболонсь а районна
м.Києві державна
адміністрація

1 понеділо 14.00-15.00

Міронов Валерій Єв енович
(питання обсл ов вання населення підприємствами місь о о пасажирсь о о, вантажно о, річ ово о, залізнично о і
авіаційно о транспорт )

2 понеділо 17.00-18.00
4 вівторо 17.00-18.00

1,3 понеділо 9.00-10.00 Деснянсь а районна
м.Києві державна
адміністрація

2 середа 15.00-16.00

Падал а Ві тор Михайлович
(питання фінансів; пенсійно о забезпечення; цінової політи и)

1, 3 п'ятниця 10.00-11.00 2, 4 п'ятниця 11.30-12.30 Святошинсь а районна
м.Києві державна
адміністрація

1 п'ятниця 11.00-12.00

Р ди Сер ій Ярославович
(питання взаємодії з релі ійними ор анізаціями, справ національностей та мі рації)

3 понеділо 10.00-11.00
4 понеділо 12.00-13.00

1, 2 понеділо 12.00-13.00 Голосіївсь а районна
м.Києві державна
адміністрація

4 понеділо 11.00-12.00

Сівець Ві тор Ми олайович
(питання промисловості, на ово-технічної та інноваційної політи и; державно о технічно о на ляд ;охорони праці; захист
прав споживачів)

1, 3 п'ятниця 12.00-13.00 2 понеділо 12.00-13.00
4 понеділо 10.00-11.00

Подільсь а районна м.Києві
державна адміністрація

2 понеділо 10.00-11.00

Стичинсь ий Броніслав Станіславович
(з питань до ментально о забезпечення, роботи зі зверненнями ромадян, діяльності архівів)

1, 4 середа 16.00-17.00
2 четвер 17.00-18.00
3 середа 17.00-18.00

- - 2 четвер 16.00-17.00

Шов н І ор Васильович
(питання тор овельно о і поб тово о обсл ов вання, споживчо о рин , ромадсь о о харч вання, ниж ової тор івлі,
діяльності рин ів, розвит підприємств харчової та переробної промисловості, забезпечення населення міста
плодоовочевою прод цією, зерном для виробництва хліба, м'ясом, моло ом і моло опрод тами, ор анізації вистав ової
діяльності)

3, 4 понеділо 14.00-15.00 2,4 п'ятниця 17.00-18.00 Печерсь а районна м.Києві
державна адміністрація

2 понеділо 14.00-15.00
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Îëåêñàíäð ÁÐÈÃÈÍÅÖÜ: “Êè¿â ïîâèíåí
àêòèâíî âòðó÷àòèñÿ ó êóëüòóðíå
æèòòÿ îáëàñò³”
Голова постійної омісії Київради
з питань льт ри та т ризм
розповів "Хрещати " про несп-
раведливий прое т “К льт рна
столиця Європи”, ниж про т -
ристичні маршр ти Києва та най-
довше світі рафіті.

— Âè ïîáóâàëè íà ñâÿòêóâàíí³ ç ëèòîâöÿ-
ìè ó Â³ëüíþñ³ ñòàòóñó "Êóëüòóðíî¿ ñòîëèö³
ªâðîïè". Ùî öå çà çâàííÿ?

— ²äåÿ ïîëÿãàº â òîìó, ùîá ùîð³÷íî â
îäíîìó ç ºâðîïåéñüêèõ ì³ñò äåìîíñòðóâà-
òè âñ³ ïðîÿâè ñó÷àñíî¿ ºâðîïåéñüêî¿ êóëü-
òóðè. Â³ä ïî÷àòêó ìåòîþ ïðîãðàìè áóëî
çáëèæåííÿ ºâðîïåéö³â íà îñíîâ³ ñï³âïðà-
ö³ â ñôåð³ êóëüòóðè, ïîëåãøåííÿ åêîíîì³÷-
íîãî, ïîë³òè÷íîãî òà êóëüòóðíîãî îá’ºä-
íàííÿ êðà¿í. Ñïåö³àëüíà êîì³ñ³ÿ âèçíà÷àº
ê³ëüêà ì³ñò, ÿê³ íàçèâàòèìóòüñÿ êóëüòóð-
íèìè ñòîëèöÿìè. Âèá³ð êîì³ñ³¿ ìîæå áó-
òè íå ïîâ'ÿçàíèé ç ³ñòîðè÷íîþ ñïàäùè-
íîþ ì³ñòà, â³í, øâèäøå, â³äîáðàæàº ñó-
êóïí³ñòü çàõîä³â ³ àêö³é, ÿê³ ö³êàâ³ äëÿ ïðè-
¿æäæèõ ñüîãîäí³. Ïðèñâîºíèé ì³ñòó ñòà-
òóñ — öå éîãî òóðèñòè÷íà ïðèâàáëèâ³ñòü.

— ×è ìîæå áðàòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ Êè-
¿â? ×è º â óêðà¿íñüêî¿ ñòîëèö³ øàíñè íà ïå-
ðåìîãó?

— Êè¿â óæå áðàâ (íåâäàëî) ó÷àñòü ó öüî-
ìó êîíêóðñ³, àëå ðîçðàõîâóâàâ ó 2011 ðî-
ö³ íàðåøò³ îòðèìàòè òèòóë ïåðåìîæöÿ.
Îäíàê, çà íîâèìè ïðàâèëàìè, ç öüîãî ðî-
êó ñòîëèö³-ïðåòåíäåíòè ïîâèíí³ áóòè ç
êðà¿í ªâðîñîþçó. ß ââàæàþ, ùî öå íå
ñïðàâåäëèâî. Áî º ùå ìàéæå 20 êðà¿í ªâ-
ðîïè, ÿê³ íå âõîäÿòü äî îá'ºäíàííÿ. ² ÿê-
ùî âæå êîì³ñ³ÿ òàê õî÷å íàçèâàòè ì³ñòà
"êóëüòóðíèìè ñòîëèöÿìè", òî õàé êðàùå
íàçèâàº "Êóëüòóðíèìè ñòîëèöÿìè ªâðî-
ïåéñüêîãî Ñîþçó". Àäæå â ³íøîìó âèïàä-
êó öå ïðîñòî äèñêðèì³íóº ³íø³ 20 êðà¿í

ªâðîïè, ÿê³ íå íàëåæàòü äî ÷ëåí³â îðãà-
í³çàö³¿ ªÑ, àëå ÿê³ ìàþòü ì³ñòà íå ìåíø
êóëüòóðí³ é íå ìåíø ö³êàâ³. Â Óêðà¿í³ ìàº-
ìî ³ Êè¿â, ³ Ëüâ³â, ³ Îäåñó. Öå êóëüòóðíî
áàãàò³ ³ñòîðè÷í³ ì³ñòà. ß äóìàþ, ùî é Äî-
íåöüê ì³ã áè ïîêàçàòè ñåáå, à ÿêùî òàì
íåìàº òðàäèö³éíîãî íàáîðó ìèñòåöüêèõ
ö³ííîñòåé, òî ïðèíàéìí³ ñó÷àñí³ äîñÿã-
íåííÿ ó ñôåð³ êóëüòóðè äîíå÷÷àíè á ïðî-
äåìîíñòðóâàëè. Äí³ïðîïåòðîâñüê ³ Õàðê³â
îñîáëèâî ö³êàâ³ ñâîºþ ìîäåðíîþ àðõ³òåê-
òóðîþ ïî÷àòêó 20-ãî ñòîð³÷÷ÿ. Òîáòî â
Óêðà¿í³ º ì³ñòà, ÿê³ á ìîãëè ÷åñíî ïîáî-
ðîòèñÿ çà ïðàâî íàçèâàòèñÿ "Êóëüòóðíîþ
ñòîëèöåþ ªâðîïè".

— Øàíñ ïîêàçàòè ñåáå ó Êèºâà áóäå ï³ä
÷àñ ªâðî-2012. ßê³ çàõîäè ïëàíóþòüñÿ ó
êóëüòóðíî-òóðèñòè÷í³é ñôåð³?

— Áàãàòî ÷îãî ïîòð³áíî çðîáèòè, ùîá
³íîçåìö³, ÿê³ ïðè¿äóòü äî íàñ, ïîëþáèëè
êðà¿íó ³ çàõîò³ëè ïîâåðíóòèñÿ ñþäè. Îêð³ì
âëàñíå ò³ëüêè ñòîëè÷íèõ àêö³é, Êè¿â ïî-
âèíåí àêòèâíî âòðó÷àòèñÿ ó êóëüòóðíå
æèòòÿ îáëàñò³. Òàê³ âàæëèâ³ ì³ñöÿ äëÿ â³ä-
ïî÷èíêó ãîðîäÿí, ÿê Ñîô³¿âêà, Àëåêñàíä-
ð³ÿ (ó Á³ë³é Öåðêâ³), Êà÷àí³âêà (á³ëÿ ì³ñ-
òà Ïðèëóêè) ïîòðåáóþòü ï³äòðèìêè ñòîëè-
ö³ ³ ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè. Êè¿â á³ëüøå
ïðèçíà÷åíèé äëÿ ìèñòåöüêèõ àêö³é, à ôåñ-
òèâàëüíå ìàéáóòíå ìàº âèéòè çà ìåæ³ ì³ñ-
òà. Îäíàê ïîêè ùî ìàºìî ïðîáëåìè ç ô³-
íàíñóâàííÿì — ñêð³çü ó ªâðîï³ íà ðîçâè-
òîê ñôåðè êóëüòóðè âèä³ëÿºòüñÿ 6 â³äñîò-
ê³â ì³ñüêîãî áþäæåòó, à â Êèºâ³ — ëèøå
îäèí. Ãí³òèòü, ùî Óêðà¿íà ³ìïîðòóº áàãà-
òî ìàñ-êóëüòóðíèõ ö³ííîñòåé, à ñàìà ìàé-
æå íå âèðîáëÿº í³ÿêèõ.

— Îäíàê õî÷ ÿê³ñü çðóøåííÿ íà íàéáëèæ-
÷èé ÷àñ ïåðåäáà÷åíî?

— Áåçóìîâíî. Ó ñòîëèö³ â³äáóëàñÿ àêö³ÿ
"Ñ³ì ÷óäåñ Êèºâà". ² âèÿâèëîñÿ, ùî âñ³ âè-
äàòí³ ì³ñöÿ, îáðàí³ øëÿõîì ãîëîñóâàííÿ,

çíàõîäÿòüñÿ íà îäí³é ë³í³¿, òàêîìó ñîá³ òó-
ðèñòè÷íîìó ìàðøðóò³. Íåçàáàðîì áóäå íà-
äðóêîâàíî ìîþ êíèæêó ïðî ö³ ïàì'ÿòêè.
Ó Êèºâ³ º áåçë³÷ ö³êàâèõ òóðèñòàì ì³ñöü.
Áóäåìî íàìàãàòèñÿ âèä³ëÿòè á³ëüøå êîø-
ò³â íà êóëüòóðó òà òóðèçì. Âêëàäàþ÷è â ö³
ñôåðè, ìîæíà çàðîáèòè ³ ì³ñòó, ³ êîæíî-
ìó ìåøêàíöþ îêðåìî, áî ÷è íå êîæåí êè-
ÿíèí áóäå çàä³ÿíèé ó ïðèéîì³ ³íîçåìíèõ
ãîñòåé.

— ßê ùîäî ìîëîä³æíèõ ïðîåêò³â?
— ª ³äåÿ ñòâîðåííÿ íàéäîâøîãî ó ñâ³ò³

ãðàô³ò³, äîâæèíîþ ïîíàä 10 êì. Çîáðà-
æåííÿ, ïðîíèçàí³ ñï³ëüíîþ ³äåºþ, ïðîñòÿ-
ãàòèìóòüñÿ â³ä ìîñòó Ìåòðî äî ñòàíö³¿
"×åðí³ã³âñüêî¿". Àëå öåé ïðîåêò ùå ìàº
ñõâàëèòè êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü òðàíñïîðòó

Спіл валася Юлія НОВОБРАНЕЦЬ,
"Хрещати "

Учора вийшов новий номер ж рнал “ТОП 10”.
Саме він став офіційним п тівни ом по Го оль-
fest. Від риття фестивалю, я вже повідомляв
"Хрещати ", відб деться сьо одні, 11 вересня,
о 19.00 в омпле сі "Мистець ий арсенал".

Çàïðîøåíèì ðåäàêòîðîì íîâîãî íîìåðà “ÒÎÏ 10”, ÿñíà
ð³÷, ñòàâ ïðåçèäåíò Ãîãîëüfest Âëàä Òðî¿öüêèé. Ñàìå â³í êå-
ðóâàâ ðåäàêö³ºþ ï³ä ÷àñ ñòâîðåííÿ íîìåðà. Â³äåî, ÿêå ï³ä-
òâåðäæóº öå, âæå îïóáë³êîâàíî íà Facebook-ñòîð³íö³ “ÒÎÏ
10”. Ïóò³âíèê ôåñòèâàëþ ðîçðîáèâ êóðàòîð îäíîãî ç íàé-
ìàñøòàáí³øèõ ó â³çóàëüí³é ïðîãðàì³ Ãîãîëüfest ïðîåêòó “Ãí³ç-
äî àëüáàòðîñà” Àäàì Íàíêåðâ³ñ. Ó ðóáðèêàõ æóðíàëó ç³áðà-
íî ïîâíó ïðîãðàìó ôåñòèâàëþ ³ âèä³ëåí³ ãîëîâí³ éîãî ïîä³¿.

Òàêîæ ó íîìåð³ — fashion-story “9 ìóç”, ³íòåðâ'þ ç ìóçè-
êàíòîì, õåäëàéíåðîì Moloko Music Fest Àäàìîì Ãð³íîì.

Çà ñëîâàìè ïðåçèäåíòà Ãîãîëüfest Âëàäà Òðî¿öüêîãî, íè-
í³ äëÿ óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè äóæå âàæëèâî â³äêðèòî ïîáà-
÷èòè ñâ³ò ³ óâ³éòè äî íüîãî, ïîáà÷èòè ñåáå â ñâ³ò³ ç óñ³ìà
ñâî¿ìè äîñòî¿íñòâàìè é íåäîë³êàìè. “ß äóìàþ, ÿêùî ìè â
“ÒÎÏ 10” ñåðéîçíî ãîâîðèìî ïðî êóëüòóðó ³ ïðî ïèòàííÿ
ðîçâèòêó — íå ëèøå ìèñòåöòâà, à é ðîçâèòêó â ö³ëîìó, —
ìè ïîâèíí³ ðîçóì³òè: ãîëîâíà óìîâà ðîçâèòêó — öå ìóæ-
í³ñòü ïîáà÷èòè ðåàëüí³ñòü, ìóæí³ñòü ïîáà÷èòè ñåáå òàêèì,
ÿê òè º, ³ ïîð³âíÿòè ñåáå ç³ ñâî¿ì ³äåàëîì. Öå äóæå êîíêðåò-
íèé ïðîöåñ, àäæå ëþäèíà — öèâ³ë³çîâàíà ³ñòîòà, à öèâ³ë³-
çàö³ÿ — öå ñï³âïðàöÿ”, — çàçíà÷èâ ïðåçèäåíò ôåñòèâàëþ.

“Ãîãîëüfest — öå â³äêðèòèé æåñò äî ñâ³òó ³ ïåðø çà âñå
òåðèòîð³ÿ ï³çíàííÿ. Äóæå âàæëèâî çíàéòè òåðèòîð³þ, äå òè
îïèíÿºøñÿ ïîðÿä. Öå ºäèíèé ñïîñ³á ïîáà÷èòè ðåàëüí³ñòü.
Äóæå âàæëèâî, ùî öÿ çóñòð³÷ â³äáóâàºòüñÿ íà òâî¿é çåìë³,
íà òåðèòîð³¿ òâîº¿ êóëüòóðè, íà ñòîð³íêàõ æóðíàëó. Öå äàº
çìîãó ñïîê³éíîãî, âäóìëèâîãî ï³çíàííÿ ³ ñïðèéíÿòòÿ ÷ó-
æîãî äîñâ³äó”, — äîäàâ Âëàäèñëàâ Òðî¿öüêèé

Галина ПЕТРЕНКО, “Хрещати ”

Æóðíàë “ÒÎÏ 10” ñòàâ îô³ö³éíèì 
ïóò³âíèêîì ïî Ãîãîëüfest
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ОВНИ
Еротичні і привабливі (особливо чолові-
и!). Від спо сни ів,що та і норовлять
обвити своїми чарами, немає відбою.
Тримайтенеприст пн оборон до иви-
стачить сил, а потім по ірно здайтеся...
і насолодж йтесянаповн !Най оловні-
шеробитивсезамежамиробочо оофі-
с , розва и не повинні заважати робо-
ті. А для жіно най ращим авалером і

др ом повинен стати рідний чолові ! На сл жбі пресин ерів-
ництва посилиться, оло тр дових повноважень розшириться,
зрив рафі ів через бра професійних знань за рож є неприєм-
ностями.

ТЕЛЬЦІ
Романтична епопея розпалі. Ваші
поч ття повинні трансформ ватися в
нове р сло, стати витонченішими і під-
несеними. Я що хочете далі йти спіль-
но— артистично наполя айте на сво-
єм , перевтілюйтеся, тоді б дете ба-
жаними і оханими. Най оловніше по-
роз мітися з др зями бла овірно о і
подр житися з ними! Най омфортні-

ше місце — це дім — надійний тил, де ви поч ватиметеся
справжніми оролевами, б дете при ол блені т рботою, по-
шаною і любов’ю рідних, що додасть певненості в своїх си-
лах.

БЛИЗНЯТА
Життєві цінності проходять фаз до-
орінних видозмін, спон альним
мотивом сл є повернення сюжетів
з мин ло о, де потрібно щось до-
опрацювати, виправити помил и і
розставити рап и над “і”, щоб роз-
почати жити по-новом заради все-
світ і з оди в хаті. Охоче несіть тя-
ар поб тових т рбот, оздоровлюй-

те психоло ічн а р в сім’ї, що отр єна взаємною дріб’яз-
овістю і прис іпливістю. Не с ачіть реч ! “Розз йте”
очі, адже поряд із вами оханий — особлення ідеальних
я остей, про я і можна лише мріяти!

РАКИ
Кер вати подіями нині допоможе
войовничий арячий Марс, під аня-
ючи ров жилах, збадьорюючи і
допома аючи здійснювати подви и.
Я що вами р хає п’ян ий імп льс
“я все мож ”, це нормально. Голов-
не — не роз идатися на др оряд-
ні справи, а зосередитися на чо-
м сь он ретном , б ти ло ічними і

послідовними. Доведеться пере лян ти ба ато домовле-
ностей про співпрацю, ан лювати дея і п н ти і внести
поправ и до онтра тів, швидше за все вони б д ть не
ваш ористь. Бажано від ласти остаточне оформлення
важливих до ментів, бо до 29 вересня можливі помил-
и і неточності.

ЛЕВИ
Нав оло вас німб чарівності, що не-
се радість і насолод оточ ючим.
Усередині ж иплять пра матичні ба-
жання, пс ючи це божественне. Та ,
справді, ви пра тичні, е ономні, не
схильні смітити рошима, знаєте ці-
н заробленом і я що заплан вали
щось пити, сім разів відміряєте —
один відріжете. Обранці ж навпа и,

непередбач вані в своїх вимо ах і схильні до марнотрат-
ства. Том пра ніть м дро домовлятися, пере он вати в до-
цільності наміченої по п и, щоб не виходити за рам и сі-
мейно о бюджет . Ваш піднесений д ховний союз не по-
винен р йн ватися через фінансові розбіжності!

ДІВИ
Я що ви зан рилися в себе, працю-
єте, я інь, та ще й спіл єтеся
відверто із оле ами, перетворив-
шись на штатно о офісно о психо-
ло а, тол від цьо о не б де. Про-
мор аєте охано о, адже він нині на
романтичній хвилі, волелюбний, не-
передбач ваний, і з ле істю зле-
тить т ди, де йо о при ріють, при-

ол блять. Утім, хто попереджений, той озброєний! Шанс
не залишитися на самоті є. Кидайте всі сили на перевті-
лення в жрицю охання і створюйте расиве свято роман-
ти и, але подалі від заздрісних очей п блі и!

ТЕРЕЗИ
Найплідніші персональні в лади — це
здоров’я. Інвест йтефінансові апітали
в хороше харч вання, на профіла тичні
засоби, повноцінний відпочино . Саме
часпоїхатина рорт, досанаторію, по-
б ти на самоті, підбити підс м и ро ,
очистити д ш по аянням від ріховних
то синів, позб тися триво , страхів, ілю-
зій, образ. А відповідно і оздоровити ті-

ло (храм д ші) від хронічних болячо . У оханні — все ч дово!
Ваші серця палають взаємною пристрастю. Я що доведеться
з’ясов вати стос н и, міряйтеся силами з обранцем райли-
вій формі, це та тоніз є!

СКОРПІОНИ
Вамналежить від ори ватижиттєві пла-
ни, а точніше це зм сять зробити обста-
вини.Гетьлінощі,нерозслабляйтеся!Для
дося нення мети недостатньо творчо о
пра нення, потрібні детальні розрах н и і
аналіти а.Картин майб тньо одоведеть-
сярозібрати і зібратия онстр тор.До-
цільнішецеробитив омпаніїоднод мців,
щовіддаютьперева вашимметодамро-

боти. Під час досліджень ви зробите несподівані виснов и, де фі-
нансовий бі — найнапр женіше місце. Робота і дім— дві райсь і
оази, де можна і потрібно(!) зарядитися енер ієющастя і радості.

СТРІЛЬЦІ
Зосередьтеся на професійних планах,
сл жбовихобов’яз ах, онта тах. Успіл-
ваннях зшефом, оле амидотрим й-

тесяділово о тон , сл жбової с борди-
нації. У ритичні моменти не лізьте на
рожен, а пра ніть розрядити напр же-
н атмосфер веселимжартом, приєм-
ним омпліментом, ори інальним мо-
ром. Ваша зброя на ар’єрном фрон-

ті і застава всесторонньої професійної омпетентності — он-
ретні фа ти, цифри, детальні ар менти. Поза роботою обо-
в’яз ово знайдіть розрад . Колоспіл вання—талановиті твор-
чі особистості з нетрадиційним мисленням, а щоб по оворити
на різні теми задля то о, щоб здолати н дь ,— це не для вас.

КОЗОРОГИ
Щоб ни н ти неприємностей, с н ти
переш оди нашлях домети, не дозво-
ляйте собі (підле лим, близь им) халт -
рити на роботі, і нор вати дрібниці, по-
р ш ватитр довийрозпорядо ,б тине-
дбалими. Але я що с млінність, ретель-
ність,а ратністьстан тьвашиминай ра-
щими др зями, тоді все с ладеться ч -
дово на діловом і особистом теренах.

Коханих майстерно переробляйте, дипломатично “ліпіть” на свій
сма , давши волю ба атій фантазії, і ви ориставши олосальний
життєвийдосвід.Защовониб д тьвдячними,відповівшищирою
др жбою і любов’ю.

ВОДОЛІЇ
Щоб зміцнити волю, стати самостійни-
ми і незалежними, опирайтеся на під-
трим вірнихвпливовихтоваришів.Ни-
ні — давній др раще нових двох. У
сфері співпраці спіх неміраж, а реаль-
ність. Поряд привабливі й симпатичні
омпаньйони, отрі здатні за р титивам
олов , захопити вир пристрастей.
Гармоніз йте бажання і можливості. Ви

єзанадтовинахідливими,сповнені ідей,алереаліз вати їх с лад-
но через пра матизм партнерів, бо вони осподарсь і, обачли-
ві і витрачати роші на ваші примхи не схильні. Хочете їх роз о-
шелити— доведіть рентабельність і ористь ваших пропозицій.

РИБИ
Щоб по одити свої дії з інтересами і
вимо ами тих, хто вас оточ є, мисліть
холодно ровно і ло ічно, нама айтеся
розпізнати, з’яс вати пра тичний сенс
подій. Варто а цент вати ва на ож-
ній дрібниці, я що нечіт і деталі, запи-
т йте ч жої поради, аналіз йте, порів-
нюйте д м и. Нині за ладається база
співпраці на майб тній рі і та ий під-

хід в рай потрібний. У оханні настає фаза оновлення. Стер-
питься-злюбиться вже вчорашній день. Я що ваш шлюб три-
мається лише на волосинці прив’язаності і т рботи одне про
одно о — зм шені б дете б д вати стос н и в новій площи-
ні...

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

íà òèæäåíü (13—19 âåðåñíÿ)

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
ЗАТ “У рзернопром”

повідомляє про проведення позачер ових
за альних зборів а ціонерів, я і відб д ться
о 12.00 28 жовтня 2009 ро за адресою:

01133, м. Київ, в л. Щорса, 31,
в приміщенні зал -засідань.

Реєстрація а ціонерів та довірених осіб а ціонерів б де
проходити з 10.00 до 11.30 день с ли ання та за місцем
проведення за альних зборів.

Порядо денний:

1. Звіт Голови Правління про рез льтати фінансово- осподарсь ої

діяльності Товариства 2007—2008 ро ах.

2. Звіт На лядової Ради Товариства.

3. Звіт Ревізійної омісії Товариства.

4. Про затвердження річно о фінансово о звіт за 2007—2008 ро и.

5. Про від ли ання та обрання Голови та членів Правління Товариства.

6. Про від ли ання та обрання Голови та членів На лядової ради.

7. Про від ли ання та обрання Голови та членів Ревізійної омісії.

8. Про розподіл приб т та по риття збит ів за 2007—2008 ро и.

9. Про змін ор анізаційно правової форми товариства шляхом зміни

за рито о а ціонерно о товариства на приватне а ціонерне

товариство.

10. Про змін форми існ вання а цій товариства.

11. Про затвердження стат т товариства в новій реда ції.

12. Про затвердження до оворів ладених правлінням товариства в

період між зборами а ціонерів.

13. Про часть Товариства в створенні інших осподарсь их товариств.

14. Про припинення товариства.

15. Про основні напрям и діяльності товариства.

При здійснені процед ри реєстрації часни ів За альних Зборів

а ціонерів ожний а ціонер повинен при собі мати до менти, що

посвідч ють особ (паспорт). Для довіреної особи (представни а)

а ціонера додат ово до цьо о мати довіреність на право представляти

а ціонера на За альних Зборах, я а оформлена з ідно з чинним

за онодавством.

З до ментами необхідними для прийняття рішень по поряд

денном , а ціонери мають право ознайомитись за адресою: м. Київ,

в л. Щорса, 31 в робочі дні тижня з 10.00 до 17.00. Конта тна особа з

привод надання інформації та до ментів з вищезазначено о питання

Харчен о Оле сій Володимирович, телефон 499-32-40.

Правління ЗАТ “У рзернопром”

В о олошенні За рито о а ціонерно о товариства “Телерадіо омпанія
“Інтервідео-Київ”, надр ованом в азеті “Хрещати ” №112(3558)
від 21 серпня 2009 ро , сталася технічна помил а.
П н т 6 о олошення слід читати: “Щодо персонально о с лад Реда -

ційної Ради ЗАТ “Телерадіо омпанія “Інтервідео-Київ”. Далі за те стом.
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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  òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   
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Îáåðåæíî, ¿æà!
Ìåøêàíö³ Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó ïîòåðïàþòü 
â³ä ãîñòèíö³â â³äâ³äóâà÷³â

Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Óãëåä³âøè ïðèìàò³â, ëþäè çà-
áóâàþòü, ùî ìàâïÿ÷à ¿æà — îâî-
÷³ òà ôðóêòè, ³ çàì³ñòü áàíàí³â
÷àñòóþòü ¿õ òàêèìè íà¿äêàìè,
ÿêèõ ìàâïè â ïðèðîä³ íå çðèâà-
þòü ³ äî ðîòà íå áåðóòü. Ëèøå çà
15 õâèëèí íà î÷àõ êîðåñïîíäåí-
ò³â "Õðåùàòèêà" äâîº ïîäðóæîê ³
ìàòóñÿ ç äèòèíîþ ñïðîáóâàëè äî-
êèíóòè ïðèìàòàì áóëêó, ëüîäÿ-
íèê ³ ï³âïà÷êè ÷³ïñ³â. Ïåâíî, çà
äåíü ìàâïè íàçáèðàþòü â³äðî òà-
êîãî õàð÷îâîãî ñì³òòÿ. Óñ³ì çâ³-
ðÿì, ÿê³ ïðîãóëþþòüñÿ â³äêðèòè-
ìè âîëüºðàìè, ä³ñòàþòüñÿ òàê³
ãîñòèíö³, à çãîäîì, ùîá íå áîë³-
ëè æèâîòè, ¿ì çíàäîáèòüñÿ äîïî-
ìîãà âåòë³êàð³â.

"Íàéá³ëüøå ãîñò³ êèäàþòü ÿá-
ëóê",— ïîì³òèâ äîãëÿäàëüíèê çà
òâàðèíàìè ñåêòîðó "Ñëîíè òà æè-
ðàôè" Â³òàë³é ³ ðîçïîâ³â, ùî íî-
ñîð³ã Òðèâîãà ñêîñà äèâèòüñÿ íà
âêèíóòèé ï³äîçð³ëèé õàð÷, ¿ñòü
ò³ëüêè ç³ ñâîº¿ ãîä³âíèö³.
Îáîæíþº âèìàíþâàòè ëàñîù³ â
ëþäåé ñëîí Áîé — ³ õîáîòà ïðîñ-
òÿãíå, ³ íà ïîðîæí³é ðîò ïîêàæå
— àðòèñò! Â³ä ãëÿäà÷³â éîìó ïå-
ðåïàäàþòü ÿáëóêà, ïå÷èâî, áóë-
êè. ×³ïñè íå äîë³òàþòü, ïàäàþòü
ó ð³â÷àê. Ä³òè, âãëåä³âøè, ÿê ðîá-
ëÿòü äîðîñë³, òåæ êèäàþòü çâ³ðÿì
òå, ùî òðèìàþòü â ðóö³ — ³ãðàø-
êè. Áåãåìîòó Áðåñò³ â áàñåéí "ïî-
äàþòü" êàïóñòó, ÿáëóêà. Àáè âè-
òÿãòè ç áîëîòà áåãåìîòà, îêðåì³
³íäèâ³äè æáóðëÿþòü íàâ³òü êàì³í-
íÿ, òà íàé÷àñò³øå ïîö³ëþþòü ó
ñïèíó òîâñòîøê³ðî¿ âàæêîþ ìî-
íåòîþ. Àëå æ öÿ òâàðèíà çàñëó-
ãîâóº ïîâàãè. Áåãåìîòà øàíóþòü
ð³çí³ íàðîäè, ³ â³í äîïîìàãàº â
ñêëàäíèõ îáñòàâèíàõ. Ö³ííèé äëÿ
åêîñèñòåìè Àôðèêè áåãåìîò —
ñèìâîë ðîäþ÷îñò³ çåìë³. Ó ñòàðî-

äàâí³õ ºãèïòÿí ã³ïîïîòàì çàõè-
ùàâ ïîðîä³ëü. Â ³óäåéñüêèõ ëå-
ãåíäàõ Áåãåìîò áóâ öàðåì çâ³ð³â,
ìîãóòíüîþ òâàðèíîþ. À îò ó ïðà-
âîñëàâíèõ — öå íåíàæåðëèâà ³ñ-
òîòà. Îòîæ ÿêùî ïðàãíåø ïîïîâ-
íåííÿ â ðîäèí³, ñèòîãî æèòòÿ —
êèäàé ìîíåòó ã³ïîïîòàìó ³ çàãà-
äóé áàæàííÿ!

Ñâ³òîâà åêîíîì³÷íà êðèçà íå
ñïóñòîøèëà ãàìàíö³â â³äâ³äóâà÷³â
Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó. Ç³ ñë³â äî-
ãëÿäàëüíèêà çà òâàðèíàìè (ê³ïå-
ðà) Ñåðã³ÿ, öüîãî ë³òà äîâåëîñÿ
âèãð³áàòè ç âîëüºð³â á³ëüøå õàð-
÷îâîãî ñì³òòÿ-ãîñòèíö³â, àí³æ òî-
ð³ê.

— Çàçâè÷àé ó âèõ³äí³ äí³ ãîñò³
çãîäîâóþòü òâàðèíàì ¿æó, ÿêà íå
âõîäèòü äî ùîäåííîãî çâ³ðèíîãî
ðàö³îíó, ³ â³ä öüîãî òðàïëÿþòüñÿ
ðîçëàäè øëóíêà,— ðîçïîâ³â êî-
ðåñïîíäåíòó "Õðåùàòèêà" çàñòóï-
íèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Êè-
¿âñüêîãî çîîïàðêó, âåòë³êàð Àíà-
òîë³é Øóëüãà. — Ë³êóâàòè äèêèõ
òâàðèí íåïðîñòî. Â³ëüíî ï³ä³éòè
äî íèõ íå âäàñòüñÿ, òîìó âåòë³êà-
ð³ çàñòîñîâóþòü äèñòàíö³éí³
³í’ºêö³¿ ïîòð³áíèõ ó ïåâí³é ñèòó-
àö³¿ ïðåïàðàò³â. Öüîãî ñåçîíó
îá³éøëîñÿ áåç îïåðàö³é ç ïðèâî-
äó âêèíóòîãî çâ³ðèí³ õàð÷îâîãî
ñì³òòÿ.

Çà 100 ðîê³â ³ñíóâàííÿ â ñòî-
ëè÷íîìó çâ³ðèíö³ òðàïëÿëèñÿ ð³ç-
í³ ïðèêð³ ³ñòîð³¿ ç ãîñòèíöÿìè.
ÇÒÿñóâàëîñÿ, ùî ³ãðàøêè, ÿê³ íå-
áåçïå÷í³ äëÿ ìàëî¿ äèòèíè (³ç
äð³áíèìè äåòàëÿìè, ãîñòð³, ç³
øê³äëèâèõ ìàòåð³àë³â) òàê ñàìî º
íåáåçïå÷íèìè ³ äëÿ òâàðèí çîî-
ïàðêó. Â³ä äð³áíèõ ì’ÿ÷èê³â ðàí³-
øå ïîòåðïàëè âåäìåä³, íàâ³òü äî-
âåëîñÿ îïåðóâàòè êðîêîäèëà. ²ç
ñóìîì çãàäóº âåòë³êàð àêö³¿ "Áåç-
ïëàòíå ìîðîçèâî ó Êè¿âñüêîìó
çîîïàðêó", êîëè ëþäè êóïóâàëè
âõ³äíèé êâèòîê ³ íà òåðèòîð³¿ çâ³-

ðèíöÿ â Äåíü Êèºâà ñìàêóâàëè
äîñõî÷ó ìîðîçèâîì. Öå áóëè âàæ-
ê³ äí³ äëÿ ñï³âðîá³òíèê³â ³ òâàðèí
ñòîëè÷íîãî çîîñàäó. Íà¿âøèñü,
ëþäè çàêèäàëè ìîðîçèâîì óñ³ â³ä-
êðèò³ âîëüºðè. ² íàéá³ëüøå ïî-
òåðïàâ ìàâïÿòíèê. Òîä³ ÷åðãóâà-
ëè âñ³ ïðàö³âíèêè çîîïàðêó ³
ðîç’ÿñíþâàëè ëþäÿì, ùî íå ìîæ-
íà ãîäóâàòè çâ³ð³â ìîðîçèâîì, öå
øê³äëèâî. ²ñíóº ïðèðîäíèé õàð-
÷îâèé ðàö³îí. Ç ïðèõîäîì íîâî-
ãî äèðåêòîðà, Ñâ³òëàíè Áåðç³íî¿,
öþ àêö³þ ñêàñóâàëè. Íà âîëüºðàõ
âèâ³øåíî ðîçêëàä ãîäóâàííÿ òâà-
ðèí, ³ â ïåâí³ ãîäèíè ìîæíà ïî-
áà÷èòè, ÿê ³ ÷èì ¿õ ãîäóþòü.

— Çà ë³òí³é ñåçîí ñêëàëîñÿ âðà-
æåííÿ, ùî ëþäè íå âì³þòü ÷èòà-
òè. Íà âîëüºðàõ ðîçâ³øàíî òàá-
ëè÷êè-çàñòåðåæåííÿ: "Íå ãîäóâà-
òè ç ðóê!", àäæå öå íåáåçïå÷íî ÿê
äëÿ ëþäåé, òàê ³ äëÿ òâàðèí. Â³ä-
â³äóâà÷³ æ ³ãíîðóþòü ö³ íàïèñè.
Òîìó ïåðñîíàë çîîïàðêó çìóøå-
íèé ïîñò³éíî çàñòåð³ãàòè "ãîäó-
âàëüíèê³â", — êîíñòàòóº Àíàòîë³é
Øóëüãà.

Ëèøå ó ïðèâàòíèõ çâ³ðèíöÿõ
äîçâîëåíî ãîäóâàòè ç íåìèòèõ ðóê
ìàéæå âñ³õ òâàðèí. Òàêà çàáàãàí-
êà çá³ëüøóº ïðèáóòêè á³çíåñìåí³â
³ øâèäêî ðóéíóº çäîðîâ’ÿ óòðè-
ìàíö³â. ²íôåêö³¿ ïðèçâîäÿòü äî
çàãèáåë³ ïðèðó÷åíèõ, à êîëåêö³¿
ïîïîâíþþòü êîíô³ñêàòîì.

Äëÿ ìåøêàíö³â çîîïàðêó ëþ-
äè — òåàòð. ßêùî, íàïðèêëàä,
øèìïàíçå òà ãîðèë³ íå ñïîäîáàº-
òüñÿ âêèíóòèé ïðåçåíò àáî õòîñü
³ç â³äâ³äóâà÷³â, âîíè çðåàãóþòü
êèäêîì äå÷îãî ïðèðîäíîãî ç³
ñâîº¿ êë³òêè.

ªäèíå ì³ñöå â çîîñàäó, äå ìîæ-
íà â³ëüíî ãîäóâàòè òâàðèí, öå äè-
òÿ÷èé çîîïàðê, äå º êîçè, â³âö³,
ãóñè, êà÷êè, â’ºòíàìñüê³ ñâèí³,
êðîëèêè, â³ñëþê ³ íàâ³òü îçåðöå ç
÷åðåïàõàìè

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

ñõ³äíèé, çàõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +20...+24°Ñ, âíî-
÷³ +18...+20°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +25°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â
Êðèìó ì³ñöÿìè +21...+25°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +18...+22°Ñ, âíî÷³
+16...+18°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +18...+24°Ñ, âíî÷³
+14...+18°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷-
íî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +20...+26°Ñ, âíî÷³
+17...+19°Ñ
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Через “щедрість” відвід вачів працівни ам зоопар доводиться ви рібати з вольєрів чимало харчово о сміття- остинців

Концерт Brazzaville в л бі Xlib
У иївсь ом л бі Xlib розпочинається серія онцертів Kyiv Concert

Concept, "фіш ами" я их стан ть вист пи наживо і зар біжні ви онав-
ці. М зичн палітр обіцяють різноманітн — від хіп-хоп до шансон ,
але оловна с ладова б де джазовою. Героєм першо о живо о он-
церт стане засновни і лідер р пи Brazzaville David Arthur Brown. Він
презент є свій новий сольний альбом "Teenage Summer Days" і ви о-
нає старі хіти Brazzaville. Для тих, хто не знає, Brazzaville — інді- р па,
я а носить назв столиці Респ блі и Кон о. Хлопці-ори інали прим д-
рилися переспівати ан лійсь ою "Зір на ім'я сонце" Ві тора Цоя ("Star
called Sun") і "Зеленоо е та сі" ("Green Eyed Taxi"). А для раїнців во-
ни припасли хіт "Hotel Ukraina" ("Готель "У раїна").
12 вересня, 20.00,
л б Xlib

Очима іноземця
У Фонді сприяння розвит мистецтв відб деться вистав а малюн-
ів франц зь о о х дожни а-ілюстратора Гійома Ренара "Совієтленд".
Прое т б ло створено завдя и франц зь ій премії "Улісс-2007", отри-
мавши я , автор зібрався в подорож У раїною, Білор ссю і Казахста-
ном, замальов ючи найзвичайніші предмети, я і оточ ють пострадян-
сь людин . На д м Ренара, саме ці поб тові дрібниці і є най ра-
щими свідоцтвами Історії і ідні найпильнішої ва и.
11 — 24 вересня,
Фонд сприяння розвит мистецтв,
в л. Фролівсь а, 1/6

Абстра тні цінності
У Київсь ом м зеї російсь о о мистецтва до 16 вересня можна

всти н ти відвідати вистав одно о з доволі ці авих вітчизняних не-
фі ративістів, чня Тетяни Яблонсь ої, авторитетно о х дожни а і пе-
да о а Володимира Б дни ова. Абстра тні полотна Б дни ова — це
тон і медитації в "необарочном стилі", я і є при ладом хорошо о сма-

і висо о о професіоналізм .
до 16 вересня,
Київсь ий м зей російсь о о мистецтва,
в л. Терещен івсь а, 9

Під от вали
Марія БЄЛЯЄВА, Аліса ЛОЖКІНА, "Хрещати "

Àô³øà 
“Õðåùàòèêà”

хрещатик

Передплатні ціни

на місяць — 10 рн. 90 оп.
на 3 місяця — 32 рн. 10 оп.
на 6 місяців — 62 рн. 55 оп.
на 12 місяців — 123 рн. 90 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ)

З достав ою азети поштов с ринь
на місяць — 40 рн. 90 оп.
на 3 місяця — 122 рн. 10 оп.
на 6 місяців — 242 рн. 55 оп.
на 12 місяців — 483 рн. 90 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)
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