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Äî çèìè ãîòîâ³ íå âñ³
Ðàéîíè îá³öÿþòü âèïðàâèòèñÿ

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Уже за десять днів всі столичні б дин и
подад ть тепло. Я що раптово похолодає і
середньодобова температ ра протя ом трьох
днів становитиме 8 рад сів, опалення вім -
н ть раніше. Насамперед почн ть обі рівати
поло ові б дин и, лі арні, ш оли та дитсад-
и. Всі освітні та медичні за лади отові до
роботи взим , а ось житлових б дин ах
справи дещо ірші. На час оле ії серед а т-
сайдерів б ли Дніпровсь ий і Деснянсь ий
райони, де б ло підписано лише 50 % а тів
отовності. Відповідальні чиновни и пообіця-
ли виправити сит ацію за тиждень.

Ñòîëè÷íå æèòëîâî-êîìóíàëüíå ãîñïîäàðñòâî çàê³í÷óº
îñòàíí³ ðîáîòè ç ï³äãîòîâêè ì³ñòà äî çèìè. Òîìó öÿ òå-
ìà ñòàëà ãîëîâíîþ íà îñòàíí³é êîëåã³¿ ó ìåð³¿. “Îïàëþ-
âàëüíèé ñåçîí ó ì³ñò³ ðîçïî÷íåòüñÿ çà ãðàô³êîì, òîáòî 15
æîâòíÿ,— çàïåâíèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ñòîëè÷íî¿
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî.— ßêùî æ ïîõî-

ëîäàº ³ ñåðåäíüîäîáîâà òåìïåðàòóðà ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â
ñòàíîâèòèìå 8 ãðàäóñ³â, òî îïàëåííÿ óâ³ìêíóòü ðàí³øå.
Ïîòð³áíî áóäå ëèøå çàâ÷àñíî ïîäàòè â³äïîâ³äíó çàÿâêó
äî “Êè¿âåíåðãî”.

Íàñàìïåðåä òåïëî ïîäàäóòü ó øêîëè, äèòñàäêè, ë³êàð-
í³ òà ïîëîãîâ³ áóäèíêè. Íà ñüîãîäí³ âñ³ ìåäè÷í³, äîøê³ëü-
í³ òà çàãàëüíîîñâ³òí³ çàêëàäè ãîòîâ³ ðîçïî÷àòè îïàëþ-
âàëüíèé ñåçîí, òîáòî ôàõ³âö³ çàê³í÷èëè îáñòåæåííÿ ìå-
ðåæ, íàïîâíèëè ¿õ ñïåö³àëüíî ïðèãîòîâàíîþ âîäîþ. Ïðàê-
òè÷íî âñ³ æèòëîâ³ áóäèíêè òàêîæ îòðèìàëè ïàñïîðòè ãî-
òîâíîñò³.

Àëå º ³ íåäîë³êè â ï³äãîòîâö³ äî çèìè. Çîêðåìà, “Êè-
¿âåíåðãî” òà “Êè¿ââîäîêàíàë” çâîë³êàþòü ç ïðèéíÿòòÿì
äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà áåçãîñïíèõ òà â³äîì÷èõ
³íæåíåðíèõ ìåðåæ. Îêð³ì òîãî, ñòîëè÷í³ åíåðãåòèêè é
äîñ³ íå çáèðàþòüñÿ âèçíàâàòè ñåáå âèðîáíèêàìè ãàðÿ÷î¿
âîäè ³ òåïëà. Ùîïðàâäà, ïîîá³öÿëè âæå íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì çðîáèòè ïîòð³áíèé çàïàñ ìàçóòó.

Íå âñå ãàðàçä ³ â ðàéîíàõ. ßêùî ïàñïîðòè ãîòîâíîñò³
ìàþòü ìàéæå âñ³ æèòëîâ³ áóäèíêè, òî â³äïîâ³äí³ àêòè º
ëèøå â ÷àñòèíè. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ êî-
ëåã³¿ íàéã³ðøå ï³äãîòóâàëèñÿ äî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó ³
ìàþòü ëèøå 50 % ï³äïèñàíèõ àêò³â ó Äí³ïðîâñüêîìó ³ Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîíàõ. Îäíàê ó ÃÓ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà
“Õðåùàòèêó” ñêàçàëè, ùî “ë³äåðè” ìîæóòü çì³íþâàòèñÿ

ùîäíÿ. Òîæ ò³, ùî â÷îðà áóëè ïîçàäó, ìîæóòü øâèäêî
îïèíèòèñÿ ïîïåðåäó ³ íàâïàêè.

Çàñòóïíèê ãîëîâè Äåñíÿíñüêî¿ ÐÄÀ Ìèêîëà Ôðåäþê
ï³äòâåðäèâ, ùî àêòèâí³øå ãîòóâàòè áóäèíêè äî çèìè ñòà-
ëè ò³ëüêè îñòàíí³ì ÷àñîì. “Ïåðåêîíàíèé, ùî ïðîòÿãîì
ï’ÿòè íàéáëèæ÷èõ äí³â àêòè ãîòîâíîñò³ îòðèìàºìî ïî âñ³õ
îá’ºêòàõ”,— çàïåâíèâ ïàí Ôðåäþê. Çà éîãî ñëîâàìè, óñ³
âèÿâëåí³ “Êè¿âåíåðãî” íåäîë³êè áóäå ë³êâ³äîâàíî. ×åðåç
ïðîðèâ ìåðåæ³ ï³ä çàïèòàííÿì çàëèøàëîñÿ ï³äâåäåííÿ òåï-
ëà äî çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë ¹¹ 222 òà 249. Ìèêîëà Ôðå-
äþê ïîîá³öÿâ, ùî ç ðàéîííîãî ôîíäó âèä³ëÿòü ïîòð³áí³
êîøòè òà ïðîòÿãîì òèæíÿ âèêîíàþòü ðåìîíòí³ ðîáîòè.

Êåð³âíèê øòàáó ç ï³äãîòîâêè äî çèìè ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó ðàéîí³ òàêîæ ïåðåêîíóâàâ ïðèñóòí³õ, ùî äî 15 æîâò-
íÿ âñ³ æèòëîâ³ áóäèíêè ìàòèìóòü àêòè ãîòîâíîñò³, òîæ â
îñåëÿõ áóäå òåïëî. Ó öüîìó çàïåâíèëè é â³äïîâ³äàëüí³
÷èíîâíèêè ç ³íøèõ ñòîëè÷íèõ ðàéîí³â, ÿê³ çâ³òóâàëè ïðî
ñòàí ï³äãîòîâêè äî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó. Ïðàêòè÷íî â
êîæíîìó ðàéîí³ ùå º ïèòàííÿ, ÿê³ ìàþòü áóòè îïåðàòèâ-
íî âèð³øåí³.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åí-
êî çàçíà÷èâ, ùî â êîìóíàëüíèê³â º ùå ìàéæå äåñÿòü äí³â,
ïðîòÿãîì ÿêèõ âîíè ìàþòü óñóíóòè âñ³ âèÿâëåí³ íåäîë³-
êè òà îòðèìàòè àêòè ãîòîâíîñò³ áóäèíê³â äî îïàëþâàëü-
íîãî ñåçîíó
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Ñüîãîäí³ Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü
çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â ïðîâåäå ïåðåâ³ð-
êó ÿêîñò³ ïîñëóã ç âèãîòîâëåííÿ ìåáë³â
íà çàìîâëåííÿ. Ïðèâîäîì äî ³íñïåêö³¿
ñòàëè íåîäíîðàçîâ³ ñêàðãè êèÿí íà íå-
äîáðîÿê³ñíó ïðîäóêö³þ. Ñïåö³àë³ñòè îã-
ëÿíóòü óìîâè âèðîáíèöòâà òà ìàòåð³àëè.
Íàãàäàºìî, ùî ïåðåâ³ðêè ÿêîñò³ òà çàêîí-
íîñò³ ðåàë³çàö³¿ ð³çíîìàí³òíî¿ ïðîäóêö³¿ ó
ñòîëèö³ âæå ñòàëè òðàäèö³éíèìè. Ìèíó-
ëîãî òèæíÿ ôàõ³âö³ ïðî³íñïåêòóâàëè ñòðà-
õîâó ñôåðó, äå ïîðóøåíü âèÿâëåíî íà 200
ìëí ãðí. Ðàí³øå óïðàâë³ííÿ òàêîæ ïåðå-
â³ðÿëî ñóïåðìàðêåòè, äå êèÿíàì ðåàë³çî-
âóâàëè ïðîñòðî÷åí³ ïðîäóêòè. Ïîðóøåí-
íÿ çàô³êñîâàíî ³ íà àâòîðèíêó. Òàì ïî-
êóïöÿì ïðîïîíóâàëè íåñïðàâí³ ãàëüì³âí³
ïðèñòðî¿

Õàð÷îâèêàì ãîòóþòü 
ñâÿòî

Íàãîðîäè òà â³äçíàêè ì³ñüêîãî ãîëîâè
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî îòðèìàþòü äî ïðî-
ôåñ³éíîãî äíÿ íàéêðàù³ ïðåäñòàâíèêè
õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³. Ó Êîëîíí³é çàë³
ìåð³¿ ¿õ â³òàòèìóòü 15 æîâòíÿ. ßê ïîâ³äî-
ìèëè ó ÊÌÄÀ, íà ñüîãîäí³ ó ö³é ãàëóç³
ñòîëèö³ ïðàöþº 26 òèñÿ÷ ñïåö³àë³ñò³â: ïå-
êàð³â, êîíäèòåð³â, âèðîáíèê³â ì’ÿñà, ìî-
ëîêà. Íåçâàæàþ÷è íà êðèçó âñ³ 482 ï³ä-
ïðèºìñòâà õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³ òðèìà-
þòü ìàðêó òà çàáåçïå÷óþòü âèñîêó ÿê³ñòü
ñâîº¿ ïðîäóêö³¿ íå ò³ëüêè â ñòîëèö³, à é ïî
âñ³é Óêðà¿í³

Äåëüô³íè íå äëÿ êîìåðö³¿

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Столична влада виділила 505 тисяч ривень на
терміновий ремонт ліфтів трьох житлових б -
дин ах. Замінять підйомни и на в лицях Вільде,
10 та Карбишева, 1/29, що Дніпровсь ом та на
в лиці Бо дана Хмельниць о о, 57, що Шевчен-
івсь ом районах столиці. За алом місті понад
6 тисяч а ре атів, я і відсл жили встановлений
термін е спл атації. До інця нинішньо о ро пе-
редбачається виділити на ремонт підйомни ів
20 млн рн.

Ó ñòîëèö³ ñêëàëàñÿ âêðàé íàïðóæåíà ñèòóàö³ÿ ç çàì³íîþ òà
ìîäåðí³çàö³ºþ ë³ôò³â. ×åðåç àâàð³éí³ çóïèíêè ùîäíÿ 50—60 àã-
ðåãàò³â ïðîñòîþþòü. Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà ÊÌÄÀ Âîëîäèìèðà Ñòîðîæåí-
êà, íèí³ ïîíàä ø³ñòü òèñÿ÷ ï³äéîìíèê³â â³äïðàöþâàëè âñòàíîâ-
ëåíèé òåðì³í, òîáòî 25 ðîê³â.

“Íà æàëü, çä³éñíèòè çàì³íó òà ìîäåðí³çàö³þ ¿õ íà ñüîãîäí³
íåìîæëèâî ÷åðåç áðàê êîøò³â,— çàçíà÷èâ â³í.— Ô³íàíñóâàííÿ
îñíîâíèõ ðîá³ò ïåðåäáà÷åíî ëèøå íà ãðóäåíü”. Â³í äîäàâ, ùî
çàãàëîì íà ðåìîíò ë³ôòîâîãî ãîñïîäàðñòâà íèí³øíüîãî ðîêó
ïåðåäáà÷åíî 6 ìëí ãðí.

Ó ïðåñ-ñëóæá³ ñòîëè÷íî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ “Õðåùàòèêó” ïîâ³-
äîìèëè, ùî Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ï³ä-
ïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ “Ïðî âèêîðèñòàííÿ êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ
ó áþäæåò³ Êèºâà íà 2009 ð³ê íà âèð³øåííÿ íåøòàòíèõ ñèòóàö³é
ó æèòëîâîìó ãîñïîäàðñòâ³”. Çã³äíî ç äîêóìåíòîì, Ãîëîâíîìó
óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà ÊÌÄÀ äîðó÷åíî çä³éñíèòè
ìîäåðí³çàö³þ ë³ôòîâîãî îáëàäíàííÿ, ÿêå ïîòðåáóº íåãàéíîãî ðå-
ìîíòó àáî çàì³íè. Çîêðåìà, êàï³òàëüíèé ðåìîíò ï³äéîìíèê³â áó-
äå çä³éñíåíî ó áóäèíêàõ íà âóëèöÿõ Â³ëüäå, 10 òà Êàðáèøåâà, 1/29,
ùî ó Äí³ïðîâñüêîìó, òà íà âóëèö³ Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 57,
ùî ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîíàõ ñòîëèö³. Íà âèêîíàííÿ çàçíà÷å-
íèõ çàõîä³â ïåðåäáà÷åíî äîäàòêîâî âèòðàòèòè 505 òèñ. ãðí. Ç’ÿñó-
âàëîñÿ, ùî â îäíîìó ç öèõ áóäèíê³â ñòàâñÿ âèáóõ, ÿêèé çðóéíó-
âàâ ë³ôò. Ó äâîõ ³íøèõ, ÿê³ áóëè íà áàëàíñ³ ï³äïðèºìñòâ-áàíêðó-
ò³â ³ íåùîäàâíî ïåðåâåäåí³ íà áàëàíñ ì³ñòà, àãðåãàòè â³äêëþ÷å-
íî ÷åðåç àâàð³éíèé ñòàí.

ßê ïîâ³äîìèâ ó ï’ÿòíèöþ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî, ì³ñüêèé ãîëîâà ï³äòðèìàâ éîãî ïðîïîçè-
ö³þ ùîäî âèä³ëåííÿ íà ðåìîíò ñòîëè÷íîãî ë³ôòîâîãî ãîñïîäàð-
ñòâà 40 ìëí ãðí. “Øâèäøå çà âñå, ó 2009-ìó öþ ñóìó ìè âæå íå
âñòèãíåìî îñâî¿òè,— çàçíà÷èâ â³í.— À îñü 20 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü
ñïîâíà âèñòà÷èòü äî ê³íöÿ íèí³øíüîãî ðîêó íà âèêîíàííÿ ïðî-
ãðàìè ç ðåìîíòó òà ìîäåðí³çàö³¿ ë³ôò³â”.

Íàãàäàºìî, ùî ó ÷åðâí³ íèí³øíüîãî ðîêó Äåðæã³ðïðîìíàãëÿä
ïðèçóïèíèâ ðîáîòó 152 ë³ô³â ³ç 195 ïåðåâ³ðåíèõ ó Ïîä³ëüñüêîìó,
Ñâÿòîøèíñüêîìó òà Îáîëîíñüêîìó ðàéîíàõ ñòîëèö³. Òîä³ äî àä-
ì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ áóëî ïðèòÿãíóòî 59 îñ³á

Êèÿí 
óáåðåæóòü 
â³ä íåÿê³ñíèõ ìåáë³â

Ï³äéîìíèêè çàïðàöþþòü
Íà ðåìîíò ë³ôò³â ó òðüîõ ñòîëè÷íèõ áóäèíêàõ âèä³ëèëè
505 òèñÿ÷ ãðèâåíü

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

В орочення ві в де-
сять разів. Саме це, на
д м зоозахисни ів,
відб вається з тварина-
ми в дельфінаріях. Я -
що на волі вони жив ть
до 30 ро ів, то “на ро-
боті” — щонайбільше
3—5. Усе через тісняв ,
зовсім не морсь е се-
редовище, а на додач
ще й жорсто і методи
дресир вання. Завжди
сміхнені дельфіни по-
мирають фа тично під
оплес и лядачів. Аби
цьо о не б ло, а тивіс-
ти просять за рити всі
неморсь і дельфінарії.
Ініціатив підтрим є і
столична влада.

ßê âðÿòóâàòè ð³äê³ñíèõ òà
åêçîòè÷íèõ òâàðèí â³ä êîìåð-
ñàíò³â, âèð³øóâàëè â÷îðà ó
Íàö³îíàëüíîìó åêîëîã³÷íîìó
öåíòð³. Îáãîâîðþâàëè ïðîá-
ëåìó ÷åðåç ïðèçìó êè¿âñüêîãî
äåëüô³íàð³þ. Åêîëîãè ñòâåð-
äæóþòü, ùî ñèòóàö³ÿ òàì êðè-
òè÷íà. Äëÿ òâàðèíè çàêëàä
ìîæíà ïîð³âíÿòè õ³áà ùî ç
êîíöòàáîðîì.

“ßêùî íà âîë³ äåëüô³íè æè-
âóòü 20—30 ðîê³â, òî “íà ðî-
áîò³” — ëèøå 3—5. Âèíÿòîê
ñòàíîâëÿòü äåëüô³íàð³¿ á³ëÿ
ìîðÿ, ÿê³ º ôàêòè÷íî ìîð-
ñüêèìè ä³ëÿíêàìè. Â Óêðà¿í³
â³äêðèëè äî 30 äåëüô³íàð³¿â,
òà âñ³ âîíè çà ñîòí³ ê³ëîìåò-
ð³â â³ä ìîðÿ”,— êàæå çàñòóï-
íèê ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî
åêîëîã³÷íîãî öåíòðó Îëåêñ³é
Âàñèëþê.

Ó ì³ñòàõ-ì³ëüéîííèêàõ
äåëüô³íàð³¿ ïðàöþþòü ëèøå ç
êîìåðö³éíîþ ìåòîþ. “Íà âî-
ë³ äåëüô³í ïðîïëèâàº çà äåíü
100—160 ê³ëîìåòð³â òà ï³ðíàº
íà ãëèáèíó äî 200 ìåòð³â. Â
äåëüô³íàð³¿ â³í öüîãî íå ìîæå

çðîáèòè. Äî òîãî æ âîäà òàì
íåâ³äîìîãî ñêëàäó. Ìåòîäè
äðåñèðóâàííÿ ñóïåðå÷àòü çà-
êîíó ïðî çàõèñò òâàðèí â³ä
æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ. Òîìó
íå äèâíî, ùî äåëüô³íè òàê ðà-
íî ãèíóòü”,— äîäàº åêîëîã
Îëåã Àíäðîñ. Âèñòóïàòè òâà-
ðèí çìóøóþòü òðè÷³ íà äåíü,
æèòåëÿì ì³ñò ïðîïîíóþòü
ïðîâîäèòè â äåëüô³íàð³ÿõ êîð-
ïîðàòèâè òà âåñ³ëëÿ.

ª ó ôóíêö³îíóâàíí³ äåëüô³-
íàð³¿â ùå îäíå “òåìíå” ïèòàí-
íÿ: äå áåðóòü òâàðèí? Óæå äâà
ðîêè â Óêðà¿í³ ä³º ìîðàòîð³é
íà âèëîâ äåëüô³í³â. Ó ×îðíî-
ìó ìîð³ ç 6 ì³ëüéîí³â ¿õ ëè-
øèëîñÿ ùîíàéá³ëüøå 7 òèñÿ÷.
Óñ³ òðè âèäè çàíåñåíî äî ×åð-
âîíî¿ êíèãè. Âîíè îõîðîíÿþ-
òüñÿ Áåðíñüêîþ, Áîííñüêîþ
òà Âàøèíãòîíñüêîþ êîíâåí-

ö³ÿìè ³ ùå äåñÿòêîì ì³æíà-
ðîäíèõ äîêóìåíò³â. Òîæ ëå-
ãàëüíî ïðèäáàòè òâàðèí çà
êîðäîíîì äóæå ñêëàäíî. Çîî-
çàõèñíèêè âèð³øèëè çâåðíó-
òèñÿ äî ïðîêóðàòóðè ç âèìî-
ãîþ ïðîâåñòè ïåðåâ³ðêó íà
ôàêòè êîíòðàáàíäè. Ï³ä ñóì-
í³â ïîñòàâèëè ³ äåëüô³íîòåðà-
ï³þ. Íà äóìêó Îëåêñ³ÿ Âàñè-
ëþêà, â Êèºâ³ ïðî áëàãîðîä-
íó ì³ñ³þ ë³êóâàííÿ ä³òåé-³í-
âàë³ä³â íå éäåòüñÿ. “Ãîäèíà
òàêî¿ òåðàï³¿ â öèðêó “Êîáçîâ”
îá³éäåòüñÿ â 300 ãðèâåíü, à â
“Íåìî” âîíà êîøòóº óñ³ 800.
Öå ÷èñòà êîìåðö³ÿ, äî òîãî æ
íåçðîçóì³ëî, íà ÷îìó ́ ðóíòóþ-
òüñÿ ö³íè”,— êàæå ïàí Âàñè-
ëþê.

Àêòèâ³ñòè íàä³ñëàëè ñâî¿
âèìîãè â îðãàíè äåðæàâíî¿
âëàäè. Ïåðåäóñ³ì ïðîñÿòü ïî-

äîâæèòè ìîðàòîð³é íà âèëîâ
äåëüô³í³â — ä³ÿ äîêóìåíòà çà-
ê³í÷óºòüñÿ íàñòóïíîãî ðîêó, à
òàêîæ ïåðåâ³ðèòè, çâ³äêè äåëü-
ô³íè ³ ÿê ¿õ óòðèìóþòü. Òðåòÿ
âèìîãà — ðîçðîáèòè óìîâè óò-
ðèìàííÿ äåëüô³í³â. Ùå çîî-
çàõèñíèêè çàêëèêàþòü çàêðè-
òè âñ³ äåëüô³íàð³¿ ó ì³ñòàõ,
â³ääàëåíèõ â³ä ìîðÿ.

Ï³äòðèìóº çîîçàõèñíèê³â ³
ñòîëè÷íà âëàäà. Áîðîòüáó ïðî-
òè æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ ç
òâàðèíàìè òà âèêîðèñòàííÿ ¿õ
ó á³çíåñîâèõ ³íòåðåñàõ ïî÷àëè
â ì³ñò³ á³ëüø ÿê ð³ê òîìó. Ìå-
ð³ÿ ââåëà çàáîðîíó íà âèêî-
ðèñòàííÿ åêçîòè÷íèõ òâàðèí
ç êîìåðö³éíîþ ìåòîþ. Íàñàì-
ïåðåä ³øëîñÿ ïðî ìàâïî÷îê òà
ïòàõ³â, ÿêèõ âóëè÷í³ ôîòîãðà-
ôè ï³äïîþâàëè íàðêîòè÷íè-
ìè ðå÷îâèíàìè

Çîîçàõèñíèêè âèìàãàþòü çàêðèòè äåëüô³íàð³¿ ó Êèºâ³
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Через неправильні мови тримання та жорсто і трен вання життя дельфінів неволі с ороч ється 6 разів

Óâå÷åð³ 4 æîâòíÿ íà ïîäâ³ð’¿ áóäèíêó â
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà äâîõ äåñÿòèð³÷-
íèõ õëîï÷èê³â íàïàâ ÷å÷åíñüêèé ï³äë³òîê
â³êîì 13 ðîê³â. Â³í ïîáèâ ä³òåé, ïîñòàâèâ
íà êîë³íà, çìóøóâàâ ÷èòàòè ìóñóëüìàíñüê³
ìîëèòâè, çíóùàâñÿ íà íàö³îíàëüíîìó ³ ðå-
ë³ã³éíîìó ´ðóíò³. Õëîï÷èêè îãîâòàëèñÿ ³
ïî÷àëè ò³êàòè äîäîìó, òîä³ ï³äë³òîê íàçäîã-
íàâ îäíîãî é ïî÷àâ äóøèòè. Êîëè æåðòâà
ïåðåñòàëà áèòèñÿ ³ çàêîòèëà î÷³, íàïàäíèê
â³äïóñòèâ äèòèíó. Â³í ïîîá³öÿâ óáèòè õëîï-
÷èê³â, ÿêùî ò³ ïîñêàðæàòüñÿ áàòüêàì.

Íàéá³ëüøå ïîñòðàæäàâ ñèí ãîëîâíîãî ðå-
äàêòîðà ãàçåòè “Õðåùàòèê” Äåíèñà Æàð-
êèõ — Ãîðä³é. Áàòüêè ïîòåðï³ëèõ âèêëèêà-
ëè ì³ë³ö³þ ³ êèíóëèñÿ íà ïîøóêè êðèâä-
íèêà. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ÷å÷åíñüêèé ï³äë³òîê
ãîñòþâàâ ó ÷å÷åíñüê³é ñ³ì’¿, ÿêà ïðîæèâàº
â òîìó æ áóäèíêó.

Äåíèñ Æàðêèõ ñòàâ âèìàãàòè âèáà÷åííÿ
â³ä íàïàäíèêà, àëå ïî÷óâ â³ä äîðîñëèõ ò³ëü-
êè íåöåíçóðíó ëàéêó ³ çàëÿêóâàííÿ. Êîëè
æóðíàë³ñò ³ç ñèíîì ïî¿õàëè â ì³ë³ö³þ äëÿ
ñêëàäàííÿ ïðîòîêîëó, äî êâàðòèðè Æàðêèõ
ç’ÿâèëèñÿ äâà äîðîñëèõ ÷å÷åíö³ é ïîãðîçà-
ìè íàìàãàëèñÿ çìóñèòè â³ä÷èíèòè äâåð³. Äî
ïðè¿çäó ãîëîâè ñ³ì’¿ ÷îëîâ³êè âòåêëè.

“Ñïî÷àòêó ÿ ïîäóìàâ, ùî öå çâè÷àéíå
íåïîðîçóì³ííÿ, äèòÿ÷à á³éêà,— ïîâ³äîìèâ
Äåíèñ Æàðêèõ.— Òà ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ç ðî-
äè÷àìè ï³äë³òêà çðîçóì³â, ùî ö³ ëþäè ââà-
æàþòü ñåáå âèùèìè çà âñ³ çàêîíè, çîêðå-
ìà é åòè÷í³. Ìåí³ òà ìî¿é ñ³ì’¿ ïîãðîæó-
âàëè, ïîâîäèëèñÿ íàõàáíî, çóõâàëî, íàìà-
ãàëèñÿ çàëÿêàòè. Ìàëîë³òíüîãî íàïàäíèêà,
ÿê ÿ çðîçóì³â, í³õòî ³ íå çáèðàâñÿ êàðàòè,
ìàëî òîãî, éîãî ä³¿ âñ³ëÿêî ñõâàëþâàëè ÿê
“÷îëîâ³÷³”, “íàö³îíàëüí³”. Àëå æ ìîâà ëè-
øå ïðî òå, ùî ï³äë³òîê ïîáèâ ìîëîäøèõ çà
ñåáå òà ïîçíóùàâñÿ ç íèõ. ² äîðîñëèì, ÿê³
çàñòóïàëèñÿ çà ä³òåé, ùå é ïîãðîæóþòü äî-
ðîñë³ ÷å÷åíö³”.

Çà öèì ôàêòîì ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí-
íîìó â³ää³ëåíí³ ì³ë³ö³¿ íèí³ îôîðìëÿþòü
êðèì³íàëüíó ñïðàâó. Ñóäìåäåêñïåðòèçà ï³ä-
òâåðäèëà ïîáî¿ ó ä³òåé. “Õðåùàòèê” ñòå-
æèòü çà ðîçâèòêîì ïîä³é

Ðåäàêòîðîâ³ ãàçåòè 
“Õðåùàòèê” 
ïîãðîæóþòü. 
Éîãî ñèíà ïîáèëè
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Ôðóêòîâà íåäîñòàòí³ñòü
Òðåòèíà óêðà¿íö³â â³äìîâèëàñÿ â³ä ñîê³â
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

За останній рі по азни и прода-
ж со ової прод ції в У раїні
знизилися на третин . Головними
причинами явища фахівці нази-
вають послаблення національної
валюти та подорожчання сирови-
ни, більш частин я ої імпорт -
ють. Вітчизняні виробни и зм -
шені б ли підвищ вати ціни та
водночас ви ад вати "ці авин и"
аби втримати споживачів. Одна
більш ніж третина раїнців від-
мовляються від со ів зв'яз з
фінансовою неспроможністю. Ни-
ні для більшості сі є роз ішшю.

Сі я він є

Ñîêîì ìîæíà íàçâàòè ëèøå ñòîâ³äñîò-
êîâî íàòóðàëüíèé ïðîäóêò, îòðèìàíèé ³ç
ôðóêò³â ÷è îâî÷³â øëÿõîì ïðÿìîãî â³äæè-
ìó àáî â³äíîâëåííÿ ç êîíöåíòðàòó. Ó íà-
òóðàëüíîìó ïðîäóêò³ íå ìîæå áóòè æîä-
íèõ êîíñåðâàíò³â, áàðâíèê³â, øòó÷íèõ
àðîìàòèçàòîð³â, ùî “³äåíòè÷í³ íàòóðàëü-
íèì”.

²äåàëüíèì äëÿ âèðîáíèöòâà ñîêó º ïðî-
öåñ, êîëè ñòèãë³ ïëîäè ñîðòóþòü, ìèþòü
³ â³äïðàâëÿþòü ï³ä ïðåñ. Ïîò³ì ó ñïåö³-
àëüí³é âàêóóìí³é óñòàíîâö³ ïðè íèçüê³é
òåìïåðàòóð³ âèïàðîâóþòü ÷àñòèíó ïðè-
ðîäíî¿ âîëîãè. Ó ðåçóëüòàò³ îòðèìóþòü
ãóñòó â’ÿçêó ð³äèíó, ÿêà ïîä³áíà äî ìåäó —
êîíöåíòðîâàíèé ñ³ê. Çàâäÿêè ïðàâèëüí³é
òåìïåðàòóðí³é îáðîáö³, âåñü êîìïëåêñ â³-
òàì³í³â ³ ì³íåðàë³â, ùî ì³ñòÿòüñÿ â ñâ³æèõ
ïëîäàõ, çàëèøàºòüñÿ.

Êîíöåíòðîâàíèé ñ³ê ìîæíà çáåð³ãàòè
áåç âòðàòè ÿêîñò³ òà êîðèñíèõ âëàñòèâîñ-
òåé ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ì³ñÿö³â ³ òðàíñïîð-
òóâàòè íà áóäü-ÿê³ â³äñòàí³. Íà çàâîäàõ
éîãî â³äíîâëþþòü î÷èùåíîþ âîäîþ. Ïå-
ðåä ïàêóâàííÿì ñ³ê ïðîõîäèòü åòàï àáî
ïàñòåðèçàö³¿ (äî 100°Ñ), àáî ñòåðèë³çàö³¿
(âèùå 100°Ñ). Öå çàáåçïå÷óº ìîæëèâ³ñòü
çáåð³ãàííÿ ïðîäóêòó ïðîòÿãîì ðîêó áåç
âèêîðèñòàííÿ êîíñåðâàíò³â.

Що пачці

Ñüîãîäí³ âèðîáíèêè ñîêîâî¿ ïðîäóê-
ö³¿ ïðîïîíóþòü øèðîêèé àñîðòèìåíò.
“Õðåùàòèê” ñïðîáóâàâ ðîç³áðàòèñÿ, ùî
êðèºòüñÿ çà íàçâàìè.

Íåêòàð — öå ïðîäóêò, ùî ì³ñòèòü ëè-
øå 25—50 % íàòóðàëüíîãî ñîêó. Ðåøòà —
âîäà, öóêîð, ëèìîííà êèñëîòà. ßê ïðà-
âèëî, íåêòàðè ðîáëÿòü ³ç òèõ ïëîä³â, ç
ÿêèõ íåìîæëèâî ïðèãîòóâàòè ñ³ê ÷åðåç
íàñè÷åíèé êèñëèé ÷è ñîëîäêèé ñìàê àáî
÷åðåç íåñòà÷ó â íèõ ð³äèíè. Äî òàêèõ
ôðóêò³â íàëåæàòü âèøíÿ, ñìîðîäèíà,
ïåðñèê, ïîð³÷êà, áàíàí, àáðèêîñ, ìàíãî.
ª íîðìàòèâè âì³ñòó íàòóðàëüíîãî ñîêó â
íåêòàðàõ çàëåæíî â³ä âèäó ôðóêòó. Òàê,
ó íåêòàð³ ç³ ñìîðîäèíè, áàíàíà, ëèìîíà,
ìàðàêóé¿ ïîâèííî áóòè íå ìåíøå 25 %
íàòóðàëüíî¿ ñèðîâèíè, íå ìåíøå òðåòè-
íè — ó íåêòàðàõ ç³ ñëèâè, ãîðîáèíè é æó-
ðàâëèíè. Íåêòàðè ç àíàíàñ³â, àéâè, ãðóø
³ öèòðóñîâèõ, êð³ì ëèìîíà é ëàéìà, ìà-
þòü ì³ñòèòè óñ³ 50 â³äñîòê³â ñèðîâèíè.

Ìîðñ ì³ñòèòü ëèøå 25 % íàòóðàëüíî-
ãî ñîêó. Éîãî ãîòóþòü øëÿõîì çàâàðþ-
âàííÿ, ÿê ³ êîìïîò, ò³ëüêè ïðè ³íø³é
òåìïåðàòóð³. Ó ìîðñ³ äîçâîëÿºòüñÿ âì³ñò
íàòóðàëüíèõ àðîìàòèçàòîð³â.

Ó ñîêîâì³ñíèõ íàïîÿõ ñêëàäîâà íàòó-
ðàëüíîãî ñîêó º ùå ìåíøîþ. Ó ôðóêòî-
âèõ íàïîÿõ ì³í³ìàëüíà éîãî ÷àñòêà ñòà-
íîâèòü 10 %, ëèøå â îâî÷åâèõ ìîæå ñÿ-
ãàòè 40 %. Îêð³ì öóêðó é ëèìîííî¿ êèñ-
ëîòè, â òàêèõ íàïîÿõ äîïóñòèìà ïðèñóò-
í³ñòü øòó÷íèõ àðîìàòèçàòîð³â, áàðâíè-
ê³â, çàì³ííèê³â öóêðó, ñòàá³ë³çàòîð³â ì’ÿ-
êîò³ òà ³íøèõ õàð÷îâèõ äîáàâîê.

Хто на рин

Êîíêóðåíö³ÿ íà ðèíêó ñîê³â íèí³ º äî-
âîë³ âåëèêîþ. Òóò ïðåäñòàâëåíî ïðèáëèç-
íî äâàäöÿòü âåëèêèõ ³ ê³ëüêà ñîòåíü äð³á-
íèõ âèðîáíèê³â. Îñê³ëüêè óêðà¿íö³ íàäà-
þòü ïåðåâàãó â³ò÷èçíÿíèì âèðîáíèêàì, òî
÷àñòêà ³ìïîðòó ñòàíîâèòü óñüîãî 10 â³ä-
ñîòê³â.

Ïîïðè âåëèêó ê³ëüê³ñòü âèðîáíèê³â, íà
ðèíêó âèä³ëÿþòü òàêèõ ë³äåð³â. Íàéá³ëüøó
÷àñòêó — 46 â³äñîòê³â ìàº êîìïàí³ÿ “Ñàí-
äîðà” (ÒÌ “Ñàíäîðà”, “Ñàäî÷îê”, “Äàð”).
Íàñòóïíîþ â ñïèñêó ë³äåð³â º êîìïàí³ÿ
“Â³òìàðê — Óêðà¿íà” (ÒÌ Jaffa, “Ñîêîâè-
òà”), Îäåñüêèé êîíñåðâíèé çàâîä äèòÿ÷î-
ãî õàð÷óâàííÿ — 21 â³äñîòîê. ÇÀÒ “Åð-
ëàí” (“Á³îëà”) — ìàº 16 â³äñîòê³â íà ðèí-
êó ñîê³â, à êîìïàí³ÿ “Êîêà-Êîëà Á³âåð³-
äæèç Óêðà¿íà” (“Rich”, “Äîáðèé”) — ïðè-
áëèçíî 8 â³äñîòê³â.

ßêùî ïîð³âíÿòè ñïîæèâàííÿ ñîê³â â
Óêðà¿í³ ç ³íøèìè êðà¿íàìè, òî öèì òà ³í-
øèì âèðîáíèêàì º êóäè ðîçâèâàòèñü. Òàê,
ó Çàõ³äí³é ªâðîï³ çà ð³ê ëþäèíà âèïèâàº
ìàéæå 40—50 ë³òð³â ñîêó, â Ðîñ³¿ — 22 ë³ò-
ðè, â Óêðà¿í³ — âñüîãî 16 ë³òð³â. Ñòàòèñ-
òèêà ñâ³ä÷èòü, ùî, íà æàëü, ñ³ê ùå íå ñòàâ
ó íàø³é êðà¿í³ ïðîäóêòîì ïåðøî¿ ïîòðåáè
³ çàëèøàºòüñÿ äîðîãèì äëÿ ì³í³ìàëüíîãî
ñïîæèâ÷îãî êîøèêà.

Криза м чить спра ою

Äî ñâ³òîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ êðèçè ðèíîê ñî-
êîâî¿ ïðîäóêö³¿ äèíàì³÷íî ðîçâèâàâñÿ. Íà
ïî÷àòêó ìèíóëîãî ðîêó ïðîâ³äí³ â³ò÷èçíÿí³
êîìïàí³¿ ç âèðîáíèöòâà ñîê³â ïðîãíîçóâàëè
çðîñòàííÿ ðèíêó ùå íà 15—18 %. Îäíàê
êðèçà âíåñëà ñâî¿ êîðåêòèâè. Çà òÿæêèõ ô³-

íàíñîâèõ óìîâ ëþäè íå â³äìîâëÿþòüñÿ ëè-
øå â³ä ïðîäóêò³â ïåðøî¿ ïîòðåáè. Ñ³ê äëÿ
óêðà¿íö³â òàêèì íå ñòàâ.

“×åðåç çíèæåííÿ êóï³âåëüíî¿ ñïðîìîæ-
íîñò³ ïîêàçíèêè ïðîäàæó ñîê³â ó ñåðåäíüî-
ìó íà ðèíêó çíèçèëèñÿ ïðèáëèçíî íà 25—30
â³äñîòê³â”,— ïîâ³äîìèâ ìàðêåòèíã-äèðåê-
òîð êîìïàí³¿ “Â³òìàðê — Óêðà¿íà” Äåíèñ
Áàðëÿºâ. Îñòàíí³ äîñë³äæåííÿ ñâ³ä÷àòü, ùî
â ïåð³îä êðèçè ìàéæå 40 % ïîêóïö³â ãîòî-
â³ åêîíîìèòè íà ñîêàõ ³ íåêòàðàõ. Áåçóìîâ-
íî, íèí³ â ñïîæèâà÷³â êîæíà êîï³éêà íà ðà-
õóíêó.

Äèðåêòîð ³ç ìàðêåòèíãó êîìïàí³¿ “Ñàí-
äîðà” Îëåíà Ñòîÿíîâà çàçíà÷èëà, ùî ñïî-
æèâà÷ ïî÷àâ íàäàâàòè ïåðåâàãó äåøåâøèì
ñîêîâèì íàïîÿì. “Çðîñòàº ÷àñòêà íåêòàð³â,
òîìó ùî ëþäè êóïóþòü ïðîäóêòè ìåíøî¿
âàðòîñò³. Òàêîæ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ òåíäåíö³ÿ
äî çíèæåííÿ ñïîæèâàííÿ ñîê³â ó íåâåëè÷-
êèõ ì³ñòàõ òà ñåëàõ”,— äîäàëà ïàí³ Ñòîÿ-
íîâà.

Àáè ÿêîñü âèæèâàòè, âèðîáíèêè çìóøå-
í³ ï³äâèùóâàòè ö³íè íà ñâîþ ïðîäóêö³þ. Ó
ñòðóêòóð³ ñîá³âàðòîñò³ ïðîäóêö³¿ ñèðîâèíà
çàéìàº 60 â³äñîòê³â. Îäíàê ñüîãîäí³ ãîëîâ-
íîþ ïðîáëåìîþ íà ðèíêó ñîê³â çàëèøàºòü-
ñÿ äåô³öèò ñèðîâèíè. Íàâ³òü ó âðîæàéí³ ðî-
êè ïîòðåáè âèðîáíèê³â çàáåçïå÷óþòüñÿ íå
á³ëüøå, í³æ íà 25 %. Â Óêðà¿í³ áðàêóº ïðî-
ìèñëîâèõ ïîñàäîê àáðèêîñ³â, ïåðñèê³â, àé-
âè òà ³íøèõ. Âèðîáíèêè çìóøåí³ êóïóâàòè
ñèðîâèíó çà êîðäîíîì. Òàì æå (÷åðåç íåñòà-
á³ëüí³ñòü âàëþòè) ö³íè êîëèâàþòüñÿ ìàëî
íå ùîäíÿ.

Çàãíàí³ ó çàìêíåíå êîëî, âèðîáíèêè çìó-
øåí³ ï³äâèùóâàòè ö³íè. “²íàêøå íå ìîæíà,
íàì òðåáà õî÷à á ÷àñòêîâî ïåðåêðèòè âèòðà-
òè, ÿê³ çðîñëè. Àäæå ñîá³âàðò³ñòü çðîñëà íà
50 â³äñîòê³â”,— çàçíà÷èëà Îëåíà Ñòîÿíîâà.
Òàê ñàìî ïîÿñíþþòü ï³äâèùåííÿ ö³í é ³í-
ø³ âèðîáíèêè.

Åêñïåðòè äîäàþòü, ÿêùî â ê³íö³ öüîãî ðî-
êó ïîêàçíèêè ïðîäàæó ñîêîâî¿ ïðîäóêö³¿ çà-
ëèøàòüñÿ íà ð³âí³ ìèíóëîãî, òî öå ùå ìîæ-
íà ââàæàòè ö³ëêîì ïîçèòèâíèì ÿâèùåì.
Ïðîãíîçóþòü çíèæåííÿ îáñÿãó ðèíêó ùå íà
10—12 %.

Àáè íå âòðàòèòè ïîêóïöÿ òà âòðèìàòèñÿ
íà ðèíêó, âèðîáíèêè âèêîðèñòîâóþòü áóäü-
ÿê³ ìåòîäè. Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ ïî÷àëè âåñòè
ïåðåãîâîðè ÿê ³ç â³ò÷èçíÿíèìè, òàê ³ç çà-
êîðäîííèìè ïîñòà÷àëüíèêàìè ñèðîâèíè
ïðî çíèæåííÿ ¿¿ âàðòîñò³ àáî æ ô³êñàö³¿ êóð-
ñó âàëþòè íà îäíîìó ð³âí³.

Ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî íàðàç³ ïîì³òíî çíè-
çèëèñÿ ö³íè íà ðåêëàìó, âèðîáíèêè ñîê³â íå
ìîãëè íå âèêîðèñòàòè òàêó ìîæëèâ³ñòü. Äè-
ðåêòîð ³ç ïðîäàæó ÒÌ “Á³îëà” ªâãåí³é Êîí-
ñòàíòèíîâñüêèé ðîçïîâ³â, ùî ìèíóëîãî ðî-
êó êîìïàí³ÿ íå çàéìàëàñÿ òåëåâ³ç³éíîþ ðåê-
ëàìîþ, à öüîãîð³÷ âèïóñòèëà ê³ëüêà ðîëèê³â
íà òåëåáà÷åíí³. Áàãàòî êîìïàí³é âäàþòüñÿ äî
ðîçøèðåííÿ ñâîãî àñîðòèìåíòó.

“Ìè ïî÷èíàºìî àêòèâíî îñâîþâàòè íîâ³
ñîêîâ³ ñåãìåíòè ðèíêó: õîëîäíèé ÷àé, åíåð-
ãåòèêè, ñîëîäê³ ãàçîâàí³ âîäè. Ö³ íàïðÿìêè
äàþòü çìîãó íàì íàðîùóâàòè îáñÿãè”,— ïî-
ä³ëèëàñÿ ïëàíàìè äèðåêòîð ³ç ìàðêåòèíãó
êîìïàí³¿ “Ñàíäîðà” Îëåíà Ñòîÿíîâà.

Упа ов а вносить
оре тиви
Ç êîæíèì ðîêîì çðîñòàº íå ëèøå àñîð-

òèìåíò ñîêîâî¿ ïðîäóêö³¿, à é âàð³àíòè óïà-
êîâêè. Íàéïîïóëÿðí³øîþ çàëèøàºòüñÿ
òåòðà-óïàêîâêà øâåäñüêîãî êîíöåðíó “Òåò-
ðà-Ïàê”. Äî äàâíî çâè÷íèõ ðîçôàñîâîê 0,2
òà 1 ë³òð ïðèºäíàëèñÿ 0,5, 1,5 òà 2 ë³òðè. Â
óìîâàõ êðèçè íàéïîïóëÿðí³øèìè ñåðåä ïî-
êóïö³â ñòàþòü òàê çâàí³ âåëèê³ åêîíîìí³
ïà÷êè ºìí³ñòþ ï³âòîðà òà äâà ë³òðè.

Ñóòòºâî âïëèíóëà íà ðèíîê ó 2004 ðîö³,
â³äõîïèâøè ïîì³òíó éîãî ÷àñòêó, ÒÌ “Á³î-
ëà”, ÿêà âèïóñòèëà ñ³ê ó ïëàñòèêîâ³é ïëÿø-
ö³. Óïàêîâêà, áåçïåðå÷íî, ñòàëà ³ííîâàö³ºþ
òà çíàéøëà ñâîãî ïîêóïöÿ. Àäæå ïëÿøêà
ìåíøå ï³ääàºòüñÿ äåôîðìàö³¿ òà º çðó÷í³-
øîþ â äîðîç³. Ñâîãî ÷àñó ÒÌ “Â³íí³Ôðóò”
ïîâåðíóëà ñïîæèâà÷àì ñîêè â 3-ë³òðîâèõ
áàíêàõ.

Îêð³ì ë³òðàæó, âèðîáíèêè ïðîäîâæóþòü
ïîøóêè îïòèìàëüíî¿ ôîðìè òà âèãëÿäó óïà-
êîâêè. Çíà÷óùèì äëÿ ðèíêó â öüîìó ñåíñ³
ñòàëà ïîÿâà “á³ëî¿ óïàêîâêè” Îäåñüêîãî
êîíñåðâíîãî çàâîäó äèòÿ÷îãî õàð÷óâàííÿ.
“Íåáðåíäîâèé” ñ³ê ó òàê³é óïàêîâö³ ïîì³ò-
íî çäîáóâ ïîïóëÿðí³ñòü ñåðåä ñïîæèâà÷³â.

Îäíàê, âèáèðàþ÷è ñ³ê, íå ïîòð³áíî äè-
âèòèñÿ ëèøå íà ïðèâàáëèâ³ñòü óïàêîâêè.
ßê ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” ìåíåäæåð ñîêî-
âî¿ êàòåãîð³¿ êîìïàí³¿ “Òåòðà-Ïàê” Íàòà-
ë³ÿ ßêèìåíêî, ïàïåðîâà óïàêîâêà ìàº á³ëü-
øå çàõèñíèõ ôóíêö³é, àí³æ áóäü-ÿêà ³íøà.
“Çàâäÿêè áàãàòîøàðîâîñò³ êàðòîííî¿ óïà-
êîâêè âîíà êðàùå çàõèùàº ñ³ê â³ä ñîíÿ÷-
íèõ ïðîìåí³â, òîæ ó íüîìó çáåð³ãàºòüñÿ
á³ëüøå ïîæèâíèõ ðå÷îâèí”,— ïîÿñíèëà
ôàõ³âåöü

Назва со

Мор вяний Апельсиновий Ябл чний Томатний Ананасовий

Вплив на ор анізм По ращ є зір,
відновлює сили після
хвороби, зміцнює
нервов систем ,
зміцнює слизові
оболон и, допома ає
при мало рів’ї та
т бер льозі.

Містить добов
норм вітамін С.
Захищає від вільних
ради алів, зміцнює
с дини, підвищ є
ім нітет, а тивіз є
робот оловно о
моз , стим лює
літ овий обмін,
спалює жири.

Посилює ровообі ,
виводить амені з
ниро , очищ є
ор анізм від то синів,
пониж є рівень
холестерин в рові,
зміцнює слаб і вени,
ре лює в леводний
обмін.

По ращ є обмінні
процеси, ба атий на
вітаміни та
мі роелементи,
захищає літини від
ш оджень, посилює
синтез ормонів,
відновлює діяльність
нервової системи.

Має
жироспалювальні
властивості, сприяє
очищенню ор анізм ,
сприяє засвоєнню
біл ової їжі, запобі ає
творенню тромбів,
омолодж є ор анізм.

Òîìàòíèé ñ³ê çàñïîêîþº íåðâè

Äî ðå÷³, ñîêîì ìîæíà íå ëèøå âòàìóâàòè ñïðàãó, àëå é ïîêðàùèòè ñâîº çäîðîâ’ÿ òà  íàâ³òü ïîçáóòèñÿ äåÿêèõ õâîðîá. Îäíàê ÿêèé
áè øèðîêèé âèá³ð ö³º¿ ïðîäóêö³¿ íå ïðîïîíóâàëè âèðîáíèêè, âñå æ òå, ùî çðîáëåíå âëàñíèìè ðóêàìè ó áóäü-ÿêîìó ðàç³ áóäå ÿê³ñí³øå
³ êîðèñí³øå. Ë³êàð³ ðåêîìåíäóþòü ðåãóëÿðíî âæèâàòè ñâ³æ³ ñîêè, ÿê³ áàãàò³ íà â³òàì³íè òà ì³êðîåëåìåíòè. 
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Про встановлення тарифів на інвентаризацію 

нерухомого майна та реєстрацію прав власності 
на об’єкти нерухомого майна
Розпорядження № 879 від 4 серпня 2009 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 “Про встановлення повнова�
жень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” (із змі�
нами і доповненнями), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Встановити тарифи на інвентаризацію нерухомого май�
на та реєстрацію прав власності на об’єкти нерухомого май�
на, що здійснюються комунальним підприємством “Київ�
ське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації пра�

ва власності на об’єкти нерухомого майна”, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, розпоряджен�

ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації).

від 16.08.2007 № 1064 “Про встановлення тарифів на ін�
вентаризацію нерухомого майна та реєстрацію прав влас�
ності на об’єкти нерухомого майна” (із змінами), зареєстро�
ване в Головному управлінні юстиції у м. Києві 27.08.2007
за № 20/755;

від 12.12.2007 № 1650 “Про внесення змін до розпоря�
дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 16.08.2007 № 1064”, за�
реєстроване в Головному управлінні юстиції у м. Києві
27.12.2007 за № 31/766.

3. Скасувати розпорядження виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) від 01.06.2009 № 640 “Про встановлення тарифів на ін�
вентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав влас�

ності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких
прав”.

4. Розпорядження набуває чинності з моменту його опри�
люднення.

5. Першому заступникові голови Київської міської дер�
жавної адміністрації Бассу Д. Я. забезпечити висвітлення в
засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про передачу громадянці 
Горбуновій Євдокії Андріївні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Бобринецькій,

161 у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 903/903 від 18 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації комплексної садибної
забудови в с. Биківня в Деснянському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва, за�

твердженого рішенням Київради від 28.03.2002 № 370/1804,
а саме: територію, яка передається відповідно до цього рі�
шення, віднести за функціональним призначенням до тери�
торії житлової садибної забудови.

Про передачу громадянину Горі Вадиму Вікторовичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Дружній, 16 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 914/914 від 18 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Горі Вадиму Вікторовичу для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Дружній, 16 у Солом’ян�
ському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Горі Вадиму Вікторовичу, за
умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,02 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Дружній, 16 у Солом’янському районі м. Ки�
єва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи
користування.

3. Громадянину Горі Вадиму Вікторовичу:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.4. 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 Київ�
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 12.08.2005 № 19�6698, Державного управління
екології та природних ресурсів в м. Києві від 08.11.2005
№ 06�6�25/5753, головного державного санітарного лікаря
м. Києва від 11.10.2005 № 7523, Головного управління зе�
мельних ресурсів від 04.04.2007 № 03�16/492�В.

4. Попередити власника земельної ділянки, що викорис�
тання землі не за цільовим призначенням тягне за собою
припинення права власності на неї відповідно до вимог ста�
тей 140, 143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Горбуновій Євдокії Андріївні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Бобринецькій, 161 у Дес�
нянському районі м. Києва.

4. Передати громадянці Горбуновій Євдокії Андріївні, за
умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Бобринецькій, 161 у Деснянському районі
м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.

5. Громадянці Горбуновій Євдокії Андріївні:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

5.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

5.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню, від 24.12.2007 № 127) та інші питан�
ня майнових відносин вирішити в установленому порядку.

5.5. 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 Київ�
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

5.6. Виконати вимоги, викладені у листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 22.04.2008 № 19�4875, від 21.11.2008
№ 09�14308, Київської міської санепідстанції від 24.04.2008
№ 3488, від 23.09.2008 № 8285, управління охорони навко�
лишнього природного середовища від 01.08.2008 № 071/04�
4�19/4484, від 17.09.2008 № 071/04�4�22/5358, Київського
комунального об’єднання зеленого будівництва та експлу�
атації зелених насаджень міста “Київзеленбуд” від 09.04.2008
№ 148�847, Головного управління охорони культурної спад�
щини від 29.05.2008 № 3678 та Головного управління зе�
мельних ресурсів від 26.11.2008 № 05�3929.

5.7. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища виконавчого органу Ки�
ївради (Київської міської державної адміністрації) та одер�
жати дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні
держархбудконтролю.

6. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Петренку Анатолію 
Прокоповичу у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Іртиській, 16 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 916/916 від 18 грудня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116,
118, 121, 141 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації — будівництва житло�
вого будинку та господарських споруд на вул. Іртиській, 16
в Голосіївському районі м. Києва, розроблене та погодже�
не у встановленому порядку.

2. Внести зміни до Генерального плану розвитку міста Ки�
єва та проекту планування його приміської зони на період
до 2020 року, затверджених рішенням Київської міської ра�
ди від 28.03.2002 № 370/1804, а саме: територію в межах,
визначених містобудівним обґрунтуванням, перевести за
функціональним призначенням з сельбищної території до
території садибної житлової забудови.

3. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
17.11.2005 № 405/2866 “Про надання Інституту фізичної хі�
мії ім. Л. В. Писаржевського Національної академії наук Укра�
їни земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
будівель і споруд на просп. Науки, 31 у Голосіївському райо�
ні м. Києва”, доповнивши його підпунктом 3.7 пункту 3 в та�
кій редакції: “Визнати такими, що втратили чинність, рішен�
ня виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів
трудящих від 26.08.47 № 2136 “Про відвод Академії Наук
УРСР земельної дільниці в Кагановичському районі під бу�
дівництво інституту фізичної хімії”, від 06.02.62 № 186 “Про
додатковий відвод земельної ділянки інституту фізичної 
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хімії Академії Наук УРСР під поширення території інституту
та будівництво лабораторних та інших корпусів”.

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Петренку Анатолію Прокопо�
вичу для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд на вул. Іртиській, 16 у
Голосіївському районі м. Києва.

5. Передати громадянину Петренку Анатолію Прокопови�
чу, за умови виконання пункту 6 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Іртиській, 16 у Голосіївському райо�
ні м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у влас�
ність чи користування.

6. Громадянину Петренку Анатолію Прокоповичу:
6.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
6.2. Виконати умови забудови земельної ділянки згідно

з АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища та одержати дозвіл на вико�
нання будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

6.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

6.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень та інші питання майнових відносин вирішувати в
установленому порядку.

6.5. 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 Київ�
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

6.6. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

6.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 17.04.2008 № 09�4574, головного дер�
жавного санітарного лікаря м. Києва від 07.08.2003 № 5818,
управління охорони навколишнього природного середови�
ща від 20.08.2003 № 119/04�4�10/226, Державної служби з
питань національної культурної спадщини від 01.08.2008
№ 22�1998/35, Головного управління земельних ресурсів
від 04.11.2008 № 05�3778.

7. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Дубиківській Ульяні Павлівні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Михайла Котельникова, 45Aд 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 919/919 від 18 грудня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити Головному управлінню охорони здоров’я
та медичного забезпечення право користування частиною
земельної ділянки площею 0,05 га, відведеної відповідно до
рішення виконкому Київської міської Ради депутатів трудя�
щих від 02.06.75 № 548/7 (лист�згода від 17.03.2008 № 039�
1545/8) та віднести її до міських земель, не наданих у влас�
ність чи користування.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Дубиківській Ульяні Павлівні для
будівництва, експлуатації та обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд на вул. Михайла Ко�
тельникова, 45�д у Святошинському районі м. Києва.

3. Передати громадянці Дубиківській Ульяні Павлівні, за
умови виконання пункту 4 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,05 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Михайла Котельникова, 45�д у Святошин�
ському районі м. Києва за рахунок міських земель, не на�
даних у власність чи користування.

4. Громадянці Дубиківській Ульяні Павлівні:
4.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
4.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно

з АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища та одержати дозвіл на вико�
нання будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю. 

4.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

4.4. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�

ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

4.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 17.04.2008 № 19�4591, головного дер�
жавного санітарного лікаря м. Києва від 14.05.2008 № 3781,
управління охорони навколишнього природного середови�
ща від 24.04.2008 № 071/04�4�22/3066, Головного управлін�
ня земельних ресурсів від 22.07.2008 № 05�3402.

4.6. 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 Київ�
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

4.7. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок попереднього обстеження зелених на�
саджень від 15.10.2006 № 104) та інші питання майнових
відносин вирішувати в установленому порядку.

5. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю “Печерський ринок” 
для експлуатації та реконструкції Печерського ринку 
та будівництва багатофункціонального торговельноA

офісного центру на вул. Кіквідзе, 1/2 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 884/884 від 18 грудня 2008 року

Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“Печерський ринок” для експлуатації та реконструкції Печер�
ського ринку та будівництва багатофункціонального торго�
вельно�офісного центру на вул. Кіквідзе, 1/2 у Печерсько�
му районі м. Києва.

2. Передати товариству з обмеженою відповідальністю
“Печерський ринок”, за умови виконання пункту 3 цього рі�
шення, у довгострокову оренду на 15 років земельну ділян�
ку 0,082 га для експлуатації та реконструкції Печерського
ринку та будівництва багатофункціонального торговельно�
офісного центру на вул. Кіквідзе, 1/2 у Печерському райо�

ні м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у влас�
ність чи користування.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю “Печер�
ський ринок”:

3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно
до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

3.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право користування земельною ділянкою.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

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

3.5. Питання майнових відносин вирішувати в установ�
леному порядку.

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 21.11.2008 № 09�14295, Київської місь�
кої санепідстанції від 07.10.2008 № 8637, управління охо�

рони навколишнього природного середовища від 12.12.2008
№ 071/04�4�22/7149, Головного управління охорони куль�
турної спадщини від 16.12.2008 № 8609, Державної служ�
би з питань національної культурної спадщини від 12.02.2007
№ 22�331/35.

4. Попередити землекористувача, що використання зем�
лі не за цільовим призначенням тягне за собою припинен�
ня права користування нею відповідно до вимог статей 141,
143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Ісаку Валентину 
Михайловичу у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд на вул. Оболонській 
набережній, 45, 47 в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 911/911 від 18 грудня 2008 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши технічну докумен�
тацію із землеустрою про передачу у приватну власність земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянину Ісаку Валентину Михайловичу,
за умови виконання пункту 2 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку для будівництва та обслугову�
вання житлових будинків, господарських будівель і споруд
на вул. Оболонській набережній, 45, 47 в Оболонському
районі м. Києва загальною площею 0,08 га за рахунок час�
тини земель, відведених відповідно до пункту 31 рішення
Київської міської ради від 08.11.2001 № 85/1519 “Про на�
дання і вилучення земельних ділянок та припинення права
користування землею”, право користування якими посвід�
чено договором оренди земельної ділянки від 10.09.2002
№ 78�6�00061, та у зв’язку з переходом права власності на
малоповерхові житлові будинки (свідоцтва про права влас�
ності від 25.05.2004 серія САА № 783496, серія САА
№ 783481).

2. Громадянину Ісаку Валентину Михайловичу:
2.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
2.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно

з АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища та одержати дозвіл на вико�
нання будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

2.3. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

3. Оболонській районній у місті Києві державній адмініс�
трації замовити у Головному управлінні земельних ресурсів
виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації’) в установленому порядку внесення змін до до�
говору оренди земельної ділянки від 10.09.2002 № 78�6�
00061.

4. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на земельну ділянку може бути припи�
нено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Земель�
ного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
“Інформаційна група “Агентство столичних сполучень” 

земельної ділянки для реконструкції, будівництва, 
експлуатації та обслуговування адміністративного 

комплексу з будованими та прибудованими приміщеннями
торговельного призначення на вул. Студентській, 5A7 

(літера “Б”) у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 873/873 від 18 грудня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 93, 120,
123, 124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“Інформаційна група “Агентство столичних сполучень” для
реконструкції, будівництва, експлуатації та обслуговування
адміністративного комплексу з будованими та прибудова�
ними приміщеннями торговельного призначення на вул.
Студентській, 5�7 (літера “Б”) у Шевченківському районі 
м. Києва.

2. Передати товариству з обмеженою відповідальністю
“Інформаційна група “Агентство столичних сполучень”, за
умови виконання пункту 3 цього рішення, у довгострокову
оренду на 15 років земельну ділянку площею 0,05 га для ре�
конструкції, будівництва, експлуатації та обслуговування ад�
міністративного комплексу з вбудованими та прибудовани�
ми приміщеннями торговельного призначення на вул. Сту�
дентській, 5�7 (літера “Б”) у Шевченківському районі м. Ки�
єва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи
користування, у зв’язку з переходом права власності на не�
житловий будинок (договір купівлі�продажу нежитлового бу�
динку від 15.08.2007 № 872, акт приймання�передачі від
15.08.2007).

3. Товариству з обмеженою відповідальністю “Інформа�
ційна група “Агентство столичних сполучень”:

3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно
до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

3.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 17.03.2008 № 19�3294, дочірнього під�
приємства “Інститут генерального плану міста Києва” від
26.03.2008 № 926, Київської міської санепідстанції від
24.06.2008 № 4846, Державного управління охорони навко�
лишнього природного середовища в м. Києві від 12.11.2007
№ 05�08/8925 та від 20.02.2008 № 05�09/1382, Головного
управління охорони культурної спадщини від 06.06.2008
№ 3914, Державної служби з питань національної культур�

ної спадщини від 08.07.2008 № 22�1794/35, відкритого ак�
ціонерного товариства “Спеціалізоване управління проти�
зсувних підземних робіт” від 27.03.2008 № 8/1�464.

3.3. Питання майнових відносин вирішувати в установ�
леному порядку.

3.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.5. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до винесення меж земельної ділянки в натуру (на місце�
вість) та виготовлення документа, що посвідчує право ко�
ристування земельною ділянкою.

3.6. Питання пайової участі вирішити до початку рекон�
струкції та будівництва відповідно до рішення Київської місь�
кої ради від 17.01.2008 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва
на 2008 рік” (із змінами та доповненнями, внесеними рішен�
нями Київської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від
30.10.2008 № 561/561).

3.7. Передбачити проектом будівництва місця постійно�
го зберігання автотранспорту (крім відкритих автостоянок)
із кількістю машиномісць відповідно до державних будівель�
них норм.

4. Попередити землекористувача, що використання зем�
лі не за цільовим призначенням тягне за собою припинен�
ня права користування нею відповідно до вимог статей 141,
143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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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; питання б дівництва та своєчасно о введення
в е спл атацію отелів м. Києві, я і б д ються до Євро-2012)

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
(питання бла о строю міста; вн трішньо о фінансово о онтролю; забезпечення за онності та правопоряд ; прийняття в
е спл атацію за інчених б дівництвом об’є тів)

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

Добр ць ий І ор І орович 1 вівторо 11.00-12.00
1 четвер 11.00-12.00

- - 2 вівторо 10.00-11.00

Ж равсь ий Віталій Станіславович
(питання 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
(питання 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
( тримання та ремонт дорі ; робота метрополітен ; тримання вн трішніх водоймищ та прибережних територій)

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 вн трішньої політи и та с спільно-політичної сит ації в столиці; 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
(питання 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 с/
прод цією, ор анізації вистав ової діяльності)

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

2 понеділо 14.00-15.00

Ш хман Володимир Фрідріхович
(питання житлово о та ом нально о осподарств; тримання житлово о фонд )

4 вівторо 14.00-15.00
3 середа 14.00-15.00

- - 2 четвер 14.00-15.00

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

Уперше в У раїні відб -
деться яс равий претен-
зійний прое т епатажно о
раїнсь о о фото рафа

Віталія Васильєва і х -
дожни а Єв енія Матвє-
єва, присвячений мото-
мистецтв , єднанню сер-
дець людей і бай ів.

Íàãàäàºìî, 3 æîâòíÿ â ãàëåðå¿
“Ëàâðà” àðò-ïðîåêò Metal Hearts
â ïðîìî-âåðñ³¿ ïåðøèìè çìîãëè
ïîáà÷èòè âñ³ îõî÷³ êèÿíè ³ ãîñò³
ñòîëèö³. Íà çàêðèòò³ ôîòîåêñïî-
çèö³¿ íà ãëÿäà÷³â î÷³êóº ãðàíä³îç-
íå àðò-ä³éñòâî ç æèâèìè ìàíåêå-
íàìè, êóëüì³íàö³ºþ ÿêîãî ñòàíå
àóêö³îí íàéêðàùèõ ôîòîêàðòèí
âèñòàâêè.

Ïîä³ÿ çáåðå á³ëÿ ñò³í “Ëàâðè”
ìîãóòíþ òóñîâêó íå ëèøå ö³íè-
òåë³â õóäîæíüîãî ôîòî, à é ìîòî-
ëþáèòåë³â, àäæå ãîëîâíèé ãåðîé
âåëè÷åçíèõ ôîòîðîá³ò — áàéê.
Ñïðàâæí³é áàéê — öå ìàøèíà
íàñò³ëüêè ñàìîäîñòàòíÿ ³ äîñêî-
íàëà, ùî ¿¿ õàðèçìà íå ìîæå íå
âïëèíóòè íà òîãî, õòî íàâàæèâñÿ
çàãëÿíóòè â ¿¿ ìåòàëåâó äóøó. “Òè
õî÷åø ï³äêîðèòè ìåíå? Òîä³
ñòàíü ÷àñòèíîþ ìåíå, äóìàé, ÿê
ÿ, â³ä÷óâàé ñâ³ò, ÿê ÿ, çìóñü ñâîº
ñåðöå áèòèñÿ â òàêò ìîºìó ìîòî-

ðó, ïîì³íÿé éîãî íà ìåòàëåâå, ³
òîä³ ìè ñòàíåìî îäíèì ö³ëèì. Ìè
ñòàíåìî äîñêîíàëîþ êîíñòðóê-
ö³ºþ, ÿêà ï³äâëàäíà ëèøå íåñê³í-
÷åíí³é äîðîç³ ³ ñð³áíîìó â³òðó.
Ìè ñòàíåìî “Metal Hearts” — ñà-
ìå öåé massage ÷èòàºòüñÿ â êîæ-
íîìó êàäð³ ôîòî³ñòîð³¿.

ªâãåí³é Ìàòâººâ, îäèí ³ç àâòî-
ð³â ôîòî³ñòîð³¿ (ãðóïà ART AD-
VENTUS) ðîçïîâ³äàº: “Ìè çíàé-
øëè êîíöåïòóàëüíèé õ³ä, ÿêèé
îõàðàêòåðèçóâàëè äëÿ ñåáå, ÿê
“òðàíñôîðìåð” — òîáòî ïðåä-
ñòàâëåííÿ ºäèíîãî îðãàí³çìó —
ìåòàëåâîãî ëþäèíîáàéêà. ²äåÿ
ç’ºäíàòè âîºäèíî âèùå òâîð³ííÿ
Ïðèðîäè ³ ëþäñüêîãî Ðîçóìó âè-
ÿâèëàñÿ ïðîäóêòèâíîþ. Îñíîâíå
çàâäàííÿ, ÿêå íàì, ñïîä³âàºìîñÿ,
âäàëîñÿ ðîçâ’ÿçàòè, öå ñòâîðèòè
ñïðàâæí³ îðèã³íàëüí³ âèòâîðè
ìèñòåöòâà”.

Áàéêåðñüêà êóëüòóðà ç ¿¿ æîðñò-
êîþ çàë³çíîþ ðîìàíòèêîþ ñòàëà
îñíîâîþ ô³ëîñîôñüêî¿ ³ñòîð³¿ ïðî
ãàðìîí³þ ñâ³òó, ÿêó ïðåäñòàâëÿ-
þòü ó ñâîºìó ïðîåêò³ Â³òàë³é Âà-
ñèëüºâ ³ ªâãåí³é Ìàòâººâ. Õòî
çíàº, ìîæëèâî, ñàìå áàéêåðè ç
¿õíüîþ îñîáëèâîþ ñóáêóëüòóðîþ,
ðîçóì³ííÿì ä³éñíîñò³ çìîæóòü
çðîáèòè öåé ñâ³ò äîñêîíàë³øèì.

“Ïîëîíåí³ äîð³ã”, “Ëèöàð³ õàé-
âå¿â”, “Í³÷í³ àíãåëè” ³ “Ìåòàëå-
â³ ñåðöÿ” — êàñòà, ÿêà ìàº ñâîþ

ô³ëîñîô³þ, îäÿã ³ íàâ³òü ìîâó. Âè-
ùîþ ö³íí³ñòþ äëÿ òèõ, õòî ñïðàâ-
ä³ íàëåæèòü äî êàñòè îáðàíèõ,
çàâæäè áóäå ñâîáîäà, çàë³çíèé

“õàðëåé” ³ íåñê³í÷åííèé õàéâåé.
Íåìàº ñåíñó ïåðåêîíóâàòè â

öüîìó ñïðàâæí³õ ïîö³íîâóâà÷³â,
ÿê³ ã³äíî çìîæóòü îö³íèòè ôîòî-

ìèñòåöòâî â ñòèë³ ìîòî-àðò-
äðàéâ. Ìèñòåöòâî High quality

Галина ПЕТРЕНКО,
“Хрещати ”

Ìåòàëåâ³ ñåðöÿ
Ñüîãîäí³ î 19:00 â ãàëåðå¿ “Ëàâðà” (âóëèöÿ ²âàíà Ìàçåïè, 17) Òåòÿíà Ìèðîíîâà
ïðåäñòàâëÿº ãðàíä³îçíó çà ìàñøòàáàìè ðîá³ò ôîòîâèñòàâêó Metal Hearts
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Îëåíà ÊÎÐÎËÜ: “Â³ää³ëåííÿ 
ðåàí³ìàö³¿ íîâîíàðîäæåíèõ
“Îõìàòäèòó” ºäèíå â Êèºâ³,
äå îïåðóþòü íåäîíîøåíèõ
òà äîíîøåíèõ 
íîâîíàðîäæåíèõ ä³òåé”
Ще іль а десятиліть то-
м плід ва ою менше і-
ло рама не вважався ди-
тиною. Нині відділенні
реанімації новонародже-
них Національної спеціалі-
зованої лі арні "Охмат-
дит" виходити можна на-
віть дітей ва ою від 430
рамів. Це можливо за-
вдя и постійній підтримці
держави та небайд жих
ор анізацій. Та нещодав-
но правління раїнсь о о
БТА Бан виділило відді-
ленню фінансов допомо-

на за півлю потрібної
апарат ри для шт чної
вентиляції ле ень та ре-
монт бо сів. Про це та
про інші дося нення відді-
лення розповіла йо о за-
від вач Олена Король.

— Çà ÷àñ³â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó
îõîðîíà ìàòåðèíñòâà òà äèòèíñòâà
áóëà ïð³îðèòåòíîþ äëÿ äåðæàâè.
ßê ñüîãîäí³ äåðæàâà ï³êëóºòüñÿ
ïðî ä³òåé?

— Òàê, ñïðàâä³, çäîðîâ’ÿ ä³òåé
çàâæäè áóëî ïð³îðèòåòíèì äëÿ
äåðæàâè. ² íèí³ äåðæàâà íàäàº
íàì ï³äòðèìêó ³ ô³íàíñîâó, ³ ìà-
òåð³àëüíó. ß ìîæó ñêàçàòè, ùî
“Îõìàòäèò” º íàö³îíàëüíîþ ë³-
êàðíåþ, ³ âåñü öåé ÷àñ, ÿêèé ÿ
çàâ³äóþ â³ää³ëåííÿì ðåàí³ìàö³¿
íîâîíàðîäæåíèõ ä³òåé, ÿ æîäíî-
ãî ðàçó íå â³ä÷óâàëà, ùî íàñ ïî-
êèíóëè, ùî ìè í³êîìó íå ïîòð³á-
í³. Íàñ ïîñò³éíî ï³äòðèìóº ³ Ì³-
í³ñòåðñòâî, ³, çâ³ñíî, àäì³í³ñòðà-
ö³ÿ íàøî¿ ë³êàðí³.

— Ðîçêàæ³òü äåòàëüí³øå ïðî âà-
øå â³ää³ëåííÿ? ×èì âîíî óí³êàëü-
íå?

— Íàøå â³ää³ëåííÿ ðîçðàõîâà-
íå íà 15 ì³ñöü. Ìè ãîñï³òàë³çó-
ºìî ä³òåé â³ä 500 ãðàì³â ³ âèùå
ç ñîìàòè÷íèìè òà õ³ðóðã³÷íèìè
ïàòîëîã³ÿìè. Ó Êèºâ³ ò³ëüêè íà-
øå â³ää³ëåííÿ ïðèéìàº òàêèõ
ìàëåíüêèõ ä³òåé, àäæå á³ëüø³ñòü
âçìîç³ çàáåçïå÷èòè æèòòºä³ÿëü-
í³ñòü ä³òÿì âàãîþ â³ä 1,5 ê³ëî-
ãðàìà. Òàêîæ ó íàñ ºäèíå â³ää³-
ëåííÿ â ì³ñò³, ÿêå íå ëèøå ïðèé-
ìàº òàêèõ ä³òåé, à é îïåðóº ¿õ,
ÿêùî º âðîäæåí³ ïàòîëîã³¿. ² òà-
êèõ ä³òåé ó íàñ ÷èìàëî. Ó â³ää³-
ëåíí³ íàâ³òü º ä³òè, âàãà ÿêèõ

ìåíøà 500—470 ³ íàâ³òü 430 ãðà-
ì³â.

Çâ³ñíî, ëþäè, ÿê³ ïðàöþþòü ó
íàñ, íàñïðàâä³ â³ääàí³ ñâî¿é ïðî-
ôåñ³¿. Öå ëþäè, ÿê³ ïðèéøëè ñþ-
äè íå ñò³ëüêè çàðîáëÿòè ãðîø³,
ñê³ëüêè äîïîìàãàòè ä³òÿì. Àäæå
ïðàöþâàòè òóò ñïðàâä³ âàæêî.

— ×è ñïðàâä³ îñòàíí³ì ÷àñîì íå-
äîíîøåí³ ä³òè íàðîäæóþòüñÿ ÷àñ-
ò³øå? ² ÿê³ îñíîâí³ ïðè÷èíè öüî-
ãî?

— Ìè íàäàºìî ä³àãíîñòè÷íî-
êîíñóëüòàòèâíó äîïîìîãó òà ë³êó-
ºìî ä³òåé ç åêñòðåìàëüíî íèçü-
êîþ (500—1000 ã) ìàñîþ ò³ëà. Òà-
êèõ ä³òî÷îê ó íàñ ìàéæå 80 â³ä-
ñîòê³â. 95—98 â³äñîòê³â ³ç íèõ ïî-
òðåáóþòü øòó÷íî¿ âåíòèëÿö³¿ ëå-
ãåí³â. Àëå ñêàçàòè, ÷è çá³ëüøèëà-
ñÿ ê³ëüê³ñòü òàêèõ ä³òåé, ÿ íå ìî-
æó, àäæå ¿õ çàâæäè áóëî áàãàòî, áî
ò³ëüêè íàøå â³ää³ëåííÿ ¿õ ë³êóº.

Ùîäî ïðè÷èí, òî íàé÷àñò³øå
öå âíóòð³øíüî÷åðåâíà ³íôåêö³ÿ.
Âîíà ìîæå ïðîÿâëÿòèñÿ ó âèãëÿ-
ä³ âèñèï³â íà øê³ð³, ÿêèì æ³íêà
÷àñòî íå íàäàº í³ÿêîãî çíà÷åííÿ.
Òîìó ÿêùî æ³íêà çáèðàºòüñÿ ñòà-
òè ìàò³ð’þ, âîíà îáîâ’ÿçêîâî ìàº
ïðîéòè â³äïîâ³äíå îáñòåæåííÿ,
çäàòè àíàë³çè äëÿ òîãî, ùîá çà-
ïîá³ãòè íàðîäæåííþ íåäîíîøå-
íî¿ äèòèíè ç âðîäæåíèìè ïàòî-
ëîã³ÿìè.

— ßêå îáëàäíàííÿ âèêîðèñòîâó-
þòü ó âàøîìó â³ää³ëåí³?

— Ó íàøîìó â³ää³ëåííÿ çíàõî-
äèòüñÿ íàéñó÷àñí³øå îáëàäíàí-
íÿ. Äóæå áàãàòî çàêóïîâóº Ì³í³ñ-
òåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÿê íà
íàøå â³ää³ëåííÿ, òàê ³ íà “Îõ-
ìàòäèò” âö³ëîìó. Áàãàòî àïàðàòó-
ðè êóïóþòü íàì ñïîíñîðè. Àëå

ñïðàâà â òîìó, ùî àïàðàòàì âëàñ-
òèâî âèïðàöüîâóâàòè ñâ³é òåðì³í.
Ó íàñ àïàðàòè â³äïðàöüîâóþòü
òðè, ÷îòèðè, à ïîäåêóäè ³ ï’ÿòü
òàêèõ òåðì³í³â. Çâè÷àéíî, çà íè-
ìè äîáðå äîãëÿäàþòü ³ ðåìîíòó-
þòü â³äïîâ³äí³ ñëóæáè, àëå âîíè
âñå ð³âíî ëàìàþòüñÿ. Òîìó ¿õ ïî-
ñò³éíî íå âèñòà÷àº, ³ âîíè çàâ-
æäè â ðîáîò³.

— ßê ñüîãîäí³ ô³íàíñóºòüñÿ â³ä-
ä³ëåííÿ? ßê³ ïîòðåáè º ó âàñ?

— Áåçïåðå÷íî, íàñ äóæå äîáðå
ô³íàíñóº äåðæàâà. Òàê, çà äåð-
æàâí³ êîøòè ïîñò³éíî çàêóïîâó-
þòü äîðîãîâàðò³ñí³ ìåäèêàìåíòè,
àïàðàòóðó. Çâè÷àéíî, áóâàþòü âè-
ïàäêè, êîëè áàòüêè òàêîæ ùîñü
êóïóþòü.

Äîïîìàãàþòü íàì ³ ñïîíñîðè.
Òàê, ðåìîíòè â ïðèì³ùåííÿõ çäå-
á³ëüøîãî ðîáèìî çà ðàõóíîê ñà-
ìå òàêî¿ äîïîìîãè. Íàâ³òü ÿêùî
äèòèíà çíàõîäèòüñÿ â ñïåö³àëü-
íîìó êþâåò³, âèãëÿä ê³ìíàòè ìàº
ðàäóâàòè ³ ìàìó, ³ öþ äèòèíó.
Êð³ì òîãî, êþâåòè ÷àñòî â³äêðè-
âàþòü, òîìó íåïðèïóñòèìî, ùîá
ó ïðèì³ùåíí³ áóëî õîëîäíî.

Íàøèìè ñïîíñîðàìè âèñòóïà-
þòü ÿê ïðîñò³ ëþäè, òàê ³ âåëèê³
îðãàí³çàö³¿, ÿê³ íàé÷àñò³øå íå õî-
÷óòü îçâó÷óâàòè ñâîþ áëàãîä³éíó
ä³ÿëüí³ñòü ³ ðîáëÿòü öå â³ä ùèðî-
ãî ñåðöÿ.

— ßêà ðîëü áàòüê³â ó äîãëÿä³ çà
íåäîíîøåíèìè ä³òüìè?

— Ìàìè â³äâ³äóþòü ñâî¿õ ä³òåé
ùîäíÿ. Ñï³ëêóþòüñÿ ç íèìè, ÿê-
ùî ñòàí çäîðîâ’ÿ ìàëå÷³ äîçâîëÿº
¿ì öå ðîáèòè, ä³ëÿòüñÿ ç ä³òüìè
ïîçèòèâíèìè åìîö³ÿìè, âèÿâëÿ-
þòü ñâîþ ëþáîâ, ùî ñïðèÿº
øâèäêîìó îäóæàííþ ìàëþê³â.

— Ðîçêàæ³òü ê³ëüêà ³ñòîð³é
óñï³øíîãî ë³êóâàííÿ ïàö³ºíò³â.

— Òàê îäðàçó ³ âàæêî âèçíà÷è-
òèñÿ, àäæå íà äóìêó ñïàäàº äóæå
áàãàòî ³ñòîð³é. Äî íàñ íå ãîñï³-
òàë³çóþòü çäîðîâèõ ä³òåé, ³ âàæ-
êî ñêàçàòè, ñê³ëüêè ÷àñó äèòèíà
ïåðåáóâàòèìå òóò, ³, íà æàëü,
ÿêèì áóäå ê³íåöü. Ï³ñëÿ âèïèñêè
çà öèìè ä³òüìè ùå äåÿêèé ÷àñ
ñïîñòåð³ãàþòü ë³êàð³, ³ äóæå ïðè-
ºìíî, êîëè âîíè éäóòü â³ää³ëåí-
íÿì âæå ñâî¿ìè í³æêàìè

Розмовляла Ірина КОНДРАТЮК,
спеціально для “Хрещати а”
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Історія “Охматдит ” розпочинається в 1890 році, оли видатний ра-
їнсь ий підприємець та штатсь ий радни Ми ола Терещен о о олосив
про наміри поб д вати лі арню для незаможних людей. У 1891 році під
б дівництво лі арні б ло виділено ділян між Ш ляв ою та місь ими а-
зармами. Саме тоді а адемі Ні олаєв розпочав розроб прое т май-
б тньої лі арні на 50 ліжо . На б дівництво приміщення Ми ола Тере-
щен о виділив 100 тисяч арбованців власних оштів та ще 15 тисяч —
на придбання потрібно о обладнання.
Йо о починання б ло підтримано др жиною Пела еєю, сином Іваном

та ба атьма іншими людьми.
Відтоді сім’я Терещен ів постійно допома ає лі арні. І нині нащад и

Ми оли Терещен а не заб вають про доброчиннн справ сво о пред-
а та надають постійн допомо “Охматдит ”.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

АКЦІОНЕРАМ ВАТ “КБ “АКТИВ-БАНК”
Від рите а ціонерне товариство “Комерційний бан “А тив-бан ”

повідомляє про проведення позачер ових за альних зборів
а ціонерів, я і відб д ться 20 листопада 2009 ро об 11.00 за ад-
ресою: м. Київ, в л. Борисо лібсь а, б д. 3. Реєстрація а ціонерів
та їх повноважених представни ів відб деться за місцем та в день
проведення зборів з 10.00 до 10.50 за иївсь им часом.

Порядо денний:
1. Від ли ання та обрання членів Спостережної ради ВАТ “КБ “А тив-бан ”.
2. Внесення змін до Положення про Спостережн рад ВАТ “КБ “А тив-бан ”.
3. Внесення змін до Положення про Правління ВАТ “КБ “А тив-бан ”.
Для часті зборах а ціонери повинні мати при собі до мент, що посвідч є

особ , а представни и а ціонерів — до мент та довіреність на право часті та
олос вання на за альних зборах, оформлен відповідно до чинно о за онодав-
ства. Підпис а ціонера на довіреності повинен б ти посвідчений нотаріально, ор-
аном державної влади або місцево о самовряд вання, реєстратором а цій То-
вариства, Головою Правління Товариства.

Довід и за тел. (044) 207-45-71.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про с ли ання позачер ових
За альних зборів а ціонерів

Відповідно до рішення Правління (Прото ол № 34 від
01.10.2009 р.) Від рите а ціонерне товариство “Бан Р с ий
Стандарт”, од ЄДРПОУ 34186061, зареєстроване Шев-
чен івсь ою районною місті Києві державною адміністрацією
06.08.2008 р. (далі — “Бан ”), повідомляє про проведення по-
зачер ових За альних зборів а ціонерів Бан , я і відб д ться 20
листопада 2009 ро о 9.00 (за мос овсь им часом) за адре-
сою: Російсь а Федерація, 105187, м. Мос ва, в л. Т аць а,
б д. 36. Почато реєстрації а ціонерів та їх представни ів о 8.30
(за мос овсь им часом).

Порядо денний:

Про внесення змін до Стат т Бан шляхом ви ладення йо о в новій
реда ції.

Для часті в позачер ових За альних зборах а ціонерів Бан
при собі необхідно мати наст пні до менти:

А ціонерам — фізичним особам — паспорт або інший до мент, що
посвідч є особ .

Представни ам а ціонерів — фізичних осіб — паспорт або інший до-
мент, що посвідч є особ , та довіреність, посвідчен нотаріально.

Представни ам а ціонерів — юридичних осіб — паспорт або інший
до мент, що посвідч є особ представни а; довіреність, підписан
ерівни ом та засвідчен печат ою юридичної особи.

З матеріалами та до ментами, пов’язаними з поряд ом денним по-
зачер ових За альних зборів а ціонерів Бан , а ціонери мож ть озна-
йомитися в ВАТ “Бан Р с ий Стандарт” за адресою: м. Київ, в л. По-
ловець а, 3/42, починаючи з 10 жовтня 2009 ро .

Правління ВАТ “Бан Р с ий Стандарт”

В О р жном адміністративном с ді м. Києва (с ддя
Арсірій P. O., зал с дово о засідання № 6) 27.10.09 об 11.15
б де роз лядатися справа № 2а-4927/09/2670 за позовом ДПІ
Оболонсь ом районі м. Києва до ТОВ “А рос КНК” ( од

ЄДРПОУ 25393354, м. Київ, в л. Л ова, 1-А) та Козимір Валерії
Давидівни (ІК 2650814664, паспорт серії CO №590861, м. Київ,
пр-т Оболонсь ий, 22-В, в. 147) про стя нення дохід держа-
ви оштів, одержаних за ні чемним правочином з ідно до ово-
р б/н від 01.01.2007р. В с дове засідання ви ли аються в я ості
відповідачів ТОВ “А рос КНК” та Козимір Валерія Давидівна.

Київсь е місь е відділення Фонд
соціально о захист інвалідів

о олош є он рс на заміщення ва антних посад:
- оловно о спеціаліста адрово о се тор ;
- провідно о спеціаліста відділ забезпечення надходжень, ор анізаційної ро-

боти по соціальном захист інвалідів.
Вимо и до андидатів: повна вища освіта відповідно о професійно о спрям -

вання, стаж роботи за фахом на держ. сл жбі не менше 2 ро ів або в інших сфе-
рах правління не менше 3 ро ів, ромадянство У раїни, дос онале володіння
раїнсь ою мовою, вміння працювати на омп’ютері.
Термін подачі до ментів — 30 днів з дня п блі ації о олошення.
До менти приймаються за адресою: 03150, м. Київ, в л. Божен а, 86- .
Додат ові відомості про мови проведення он рс можна одержати по теле-

фон 205-41-65.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до п.2 ст. 2 За он

У раїни „Про обрання на посад та
звільнення з посади професійно о
с дді Верховною Радою У раїни”
повідомляємо про під отов ма-
теріалів щодо обрання Данилен о
Віталія Валерійовича безстро ово
с ддею Київсь о о апеляційно о
адміністративно о с д .

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
Тел.: 235-82-72, 234-12-55
repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.
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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  òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 1911
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Ìîíñòðè íà Ìàéäàí³
Ó Êèºâ³ â³äáóâñÿ ïåðøèé ñòàëêåð-ôåñòèâàëü

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿì. Ó çàõ³äíèõ òåðèòîð³ÿõ ïîäå-

êóäè íåâåëèêèé äîù. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +14... +19°Ñ, âíî÷³ +6...+14°Ñ; íà óçáåðåææ³
Êðèìó äî +20°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +19...+25°Ñ,
íà ñõîä³ êðà¿íè +14...+20°Ñ, âíî÷³ +9...+12°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñ-
òÿõ ì³ñöÿìè +14...+16°Ñ, âíî÷³ +10...+12°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿì. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³-
òåð çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +10...+16°Ñ, âíî÷³
+6...+10°Ñ

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 6 æîâòíÿ
День промайне в т рботах про земне, а д ховне відійде на

др ий план. Навіть затятим ідеалістпм доведеться сп стити-
ся на землю і навчитися рах вати роші. Виріш йте матеріаль-
ні питання, робіть заплановані по п и, проводьте фінансові опе-
рації. Ви ода та рентабельність — ваші най ращі др зі.

ОВНИ, здоровий л зд ваш най ращий поводир. Д майте, аналі-
з йте, виважено все обмір ов йте, а потім дійте. У сімейном житті,
стос н ах із бать ами фінансові аспе ти виходять на перше місце. Тож
сп стіться з небес на землю і а тивно займайтеся вирішенням мате-
ріальних питань та на альними поб товими проблемами.
ТЕЛЬЦІ, присл хайтеся до олос інт їції, вона під аже найправиль-

ніші, зважені рішення. Ймовірність термінових справ є мінімальною.
Можете влашт вати невелич ий відпочино , я що втомилися чи за-
нед жали і я що потреб єте додат ово о час для обмір вання пла-
нів. Сімейні стос н и, виховання дітей ставатим ть раціональнішими.
На цьом фоні проявляться плюси та мін си, напри лад, сміливої аван-
тюри в професійній ал зі.
БЛИЗНЯТА, за альний ритм життя б де не вапливим. Відмовляй-

теся від енер ійних, ріш чих дій. Займіться оцінюванням пра тичної
ористі зад мано о прое т . Зміцніть здоров’я медитацією на приро-
ді: лісі, тихом пар , на березі озера, річ и. Ймовірно, вам сподо-
бається домашнє самітнення, що дасть змо навести лад в оселі,
стос н ах із домашніми та власній д ші.
РАКИ, ни айте важ их фізичних навантажень, добре харч йтеся,

вчіться насолодж ватися простими радощами б ття. Від цьо о зале-
жить сила вашо о енер опотенціал і самопоч ття. Переймаючись від-
даленими матеріальнимим перспе тивами, можете піддатися спо -
сі під час в ладання рошей прое т. Надія на д же вели і приб т и
не виправдається.
ЛЕВИ, професійні справи, власний бізнес, стос н и з ерівниц-

твом — т рб ватим ть найбільше. Матеріальна віддача стане найбо-
лючішим місцем. Остері айтеся під час тор ів продешевити! Я що між
вами і партнерами є фінансові розбіжності, це може перерости в он-
флі т. Спроб йте триматися від прямо о з’яс вання стос н ів. Зав-
тра зможете холодно ровно і онстр тивно все владнати.
ДІВИ, з насолодою працюйте і відпочивайте. Можна не боятися ав-

ралів, форс-мажорних сит ацій. Навіть я що та і вини н ть, впораєте-
ся з ними, раючись, — пра тично о досвід не позичати. Під час на-
ла одження зар біжно о бізнес заче айте до завтра з хваленням
остаточних рішень і затвердженням планів, адже ваші омпаньйони
схильні наобіцяти нездійсненні золоті ори.
ТЕРЕЗИ, питання спільної фінансової, осподарсь ої діяльності вий-

де на перший план. Вдень отримаєте ці ав інформацію, я варто
пост пово аналіз вати та систематиз вати або дор чити це надійно-
м помічни , посередни . У ба атьох вини не потя до роз ішно о
життя, вели их витрат. Тож ши йте м дро.
СКОРПІОНИ, я що охано о зросте інтерес до расиво о життя,

наставляйте транжир на шлях дбайливості. Витрати на створення
поб тово о затиш мають б ти роз мними. У діловій сфері можете
замахн тися на нереальний прое т! Тож с ладаючи план або ошто-
рис, перехворійте явно нездійсненними мріями, а завтра розпочніть
все по-новом .
СТРІЛЬЦІ, завдання підтрим вати себе ч довій професійній і фі-

зичній формі — здійсненне. А для цьо о треба пот рб ватися про ом-
фортне робоче місце: обладнайте, причеп ріть йо о. Затишно б де в
офісі, тоді й праця б де в радість, і творча самореалізація йтиме на-
повн . Тіль и не розпорош йтеся на порожні розмови з оле ами.
КОЗОРОГИ, поспішіть на лоно ди ої природи! Там дістанете ма -

симальн насна для д ші та тіла. Я що розрахов єте е ономно від-
почити, не сподівайтеся. Доведеться добре потр сити аманцем. Не
вдасться ни н ти спо си пити щось незвичне, робитимете щед-
рі подар н и близь им.
ВОДОЛІЇ, на поряд денном — сімейні справи. Спіл йеся з бать-
ами, дітьми, відвідайте рідні місця, влашт йте домашнє свято. Та им
чином збережете зв’язо із аналом родовод і отримаєте д ховне під-
живлення. Можливо, саме роші стан ть об’є том ва и до вашої пер-
сони. Але дарма, близь і с чили за вами, і це — оловне!
РИБИ, обставини сприяють спо ійним про лян ам, орот им по-

їзд ам. Творчі рвіння ч дово співісн ватим ть із пра тицизмом. Поєд-
н йте приємне з орисним, по ляйте з дитиною або зробіть шопін
із я ою-неб дь он ретною метою, влашт йте сімейн вечерю. Зби-
райте орисн інформацію, я а з одом неодмінно при одиться

Під от вала Любов Шехматова,
астроло

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Потворних м тан-
тів, я і з’явилися
після виб х на
Чорнобильсь ій
АЕС, нищили в с -
бот на майдані
Незалежності. Там
відб вся перший
міжнародний S. T.
A. L. K. E. R.-FEST.
Подію присвятили
виход третьої
частини льтової
омп’ютерної ри
раїнсь о о ви-

робництва. Для
молоді ам фля-
жі та проти азах
ор аніз вали та ож
свят овий онцерт.

Ìèíóëî¿ ñóáîòè ãî-
ëîâíó ïëîùó ñòîëèö³
ïåðåòâîðèëè íà 4-é
åíåðãîáëîê ×îðíîáèëü-
ñüêî¿ ÀÅÑ. “Çîíîþ”
áëóêàëè äèâí³ ìîëîä³
ëþäè â êàìóôëÿæ³ òà
ïðîòèãàçàõ. Öå ç ð³çíèõ
ì³ñò Óêðà¿íè ³ íå ò³ëü-
êè ç’¿õàëèñÿ ó÷àñíèêè
ïåðøîãî ì³æíàðîäíîãî
ôåñòèâàëþ S. T. A. L.
K. E. R.-FEST. Çà äåíü
äî òîãî ó ñâ³ò³ â³äáóâñÿ
ðåë³ç òðåòüî¿ ÷àñòèíè
ãðè “S. T. A. L. K. E. R.
— ïîêëèê Ïðèï’ÿò³”.
Ãðà S. T. A. L. K. E. R
óêðà¿íñüêîãî ðîçðîáíè-

êà GSC Game World
ñòàëà êóëüòîâîþ â óñüî-
ìó ñâ³ò³. Ôåñòèâàëü ñòàâ
òàêèì ñîá³ ìåòîäîì
ðåêëàìè ÷è ïîïóëÿðè-
çàö³¿.

Ñþæåò ãðè çìàëüîâóº
ðîçâèòîê ïîä³é ï³ñëÿ
äðóãîãî âèáóõó íà ÀÅÑ,
ÿêèé í³áèòî ñòàâñÿ ó
2020 ðîö³. Ï³ñëÿ öüîãî
äîâêîëà ×îðíîáèëÿ óò-
âîðèëàñÿ çàêðèòà çîíà,
äå ï³ä ä³ºþ ðàä³àö³¿ âè-
íèêëè ÿê æàõëèâ³ ìó-
òàíòè, òàê ³ êîðèñí³ àð-
òåôàêòè. Ãåðîé ãðè

(ãðàâåöü) õîäèòü çîíîþ
³ ëèõå âèíèùóº, à äîá-
ðå çáèðàº. Âàðòî çàçíà-
÷èòè, ùî ÷îðíîáèëü-
ñüê³ ì³ñöÿ, ÿêèìè äîâå-
äåòüñÿ áëóêàòè ãðàâöþ,
â³äïîâ³äàþòü ðåàëüíèì.
Ñïåö³àëüíî äëÿ ãðè íè-
í³øíþ çîíó â³ä÷óæåí-
íÿ çíÿòî íà â³äåî.

Ïîòðàïèòè â ×îðíî-
áèëü ç óñ³ìà éîãî æàõ³ò-
òÿìè ïðîñòî ç ìàéäàíó
Íåçàëåæíîñò³ ìîæíà
áóëî çà äîïîìîãîþ
ãåéì-çîíè. Íà 50 êîì-
ï’þòåðàõ óñ³ îõî÷³ ìîã-

ëè ïðîòåñòóâàòè íîâó
âåðñ³þ ãðè. Ïðîòå ¿õ ç³-
áðàâñÿ ö³ëèé íàòîâï,
òîæ êîæíîìó ãðàâöåâ³
â³äâîäèëè ïî 20 õâèëèí.
Ñòàëêåðè âèíèùóâàëè
ìóòàíò³â äåñÿòü ãî-
äèí — ç 12-¿ äî 22-¿. Áó-
ëè é ³íø³ ðîçâàãè, çîê-
ðåìà ìîëîä³æí³ âèêî-
íàâö³ âëàøòóâàëè êîí-
öåðò. Â³äêðèâ éîãî ãóðò
“Ôàºðëåéê”, äàë³ ñï³-
âàëè âñ³ì â³äîì³ ãóðòè
“Òàðòàê”, “Ñêðÿá³í”,
“Ñêàé”, ÂÂ, “Áóì-
áîêñ”

Учасни и фестивалю довели, що отові до б дь-я их вірт ально-радіаційних небезпе

Ó÷îðà â ñòîëèö³ ó÷í³ òà äðóç³ â
îñòàííþ ïóòü ïðîâåëè çàñëóæå-
íîãî ä³ÿ÷à ìèñòåöòâ Óêðà¿íè Âà-
ëåð³ÿ Êóðáàíîâà. Îñòàíí³õ 30 ðî-
ê³â â³í âèêëàäàâ ñîëüíèé ñï³â òà
îñíîâè ìóçè÷íî¿ ðåæèñóðè íà êà-
ôåäð³ ìóçè÷íîãî âèõîâàííÿ ó Êè-
¿âñüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåð-
ñèòåò³ òåàòðó, ê³íî ³ òåëåáà÷åííÿ
³ìåí³ ²âàíà Êàðïåíêà-Êàðîãî.

Íàðîäèâñÿ Âàëåð³é Êóðáàíîâ
ó ñõ³äíîìó Ñèá³ðó. Áóâ îíóêîì
ïîë³òè÷íèõ çàñëàíö³â ç Óêðà¿íè
òà Àçåðáàéäæàíó. Îñâ³òó çäîáóâàâ
ó Ìîñêîâñüê³é êîíñåðâàòîð³¿ ³ìå-
í³ Ï. ². ×àéêîâñüêîãî çà ñïåö³-
àëüí³ñòþ “ñîëüíèé ñï³â” òà â Êè-
¿âñüêîìó òåàòðàëüíîìó ³íñòèòóò³
³ìåí³ ². Ê. Êàðïåíêà-Êàðîãî —
íà ðåæèñåðñüêîìó â³ää³ëåíí³.

Ï³ñëÿ íàâ÷àííÿ 20 ðîê³â ñï³âàâ
íà ñöåí³ Àçåðáàéäæàíñüêîãî àêà-
äåì³÷íîãî òåàòðó îïåðè ³ áàëåòó
³ìåí³ Ì. Ô. Àõóíäîâà â Áàêó, ùå
2 ðîêè âèñòóïàâ íà ñöåí³ Áîëü-
øîãî òåàòðó â Ìîñêâ³. Íåîäíî-

ðàçîâî ñèëüíîãî áàñ-áàðèòîíà çà-
ïðîøóâàâ Ìóñë³ì Ìàãîìàºâ. Âà-
ëåð³é Êóðáàíîâ âèêîíàâ á³ëüø
ÿê 50 îïåðíèõ ïàðò³é, çîêðåìà
Áîðèñà Ãîäóíîâà, Ìåô³ñòîôåëÿ,
Ðàìô³ñà, äîíà Áàçèë³î.

Âàëåð³é Êóðáàíîâ º ÷àñòèíîþ
“Çîëîòîãî ôîíäó” Êèºâà òà
Ìîñêâè. Îäíî÷àñíî ç âèñòóïàìè
â³í çàéìàâñÿ ðåæèñåðñüêîþ ä³-
ÿëüí³ñòþ — ñòàâèâ îïåðè òà äðà-
ìè. Êåðóâàâ êóðñîì ìóçè÷íèõ
ðåæèñåð³â ó Íàö³îíàëüí³é ìóçè÷-
í³é àêàäåì³¿ ³ìåí³ Ï. ². ×àéêîâ-
ñüêîãî.

Äî óêðà¿íñüêî¿ ñòîëèö³ çàñëó-
æåíèé àðòèñò Àçåðáàéäæàíó
Êóðáàíîâ ïåðå¿õàâ çà ñ³ìåéíèìè
îáñòàâèíàìè. Ñèíîâ³ íå ï³äõî-
äèâ ì³ñöåâèé êë³ìàò. Çà ÷àñ ðî-
áîòè â Êèºâ³ âèõîâàâ íå îäíó
ç³ðêó. “Ç âèãëÿäó öå áóâ äóæå ñó-
âîðèé âèêëàäà÷, ãó÷íèé, ãîëîñ-
íèé. Àëå éîãî ñòóäåíòè çíàëè,
ùî öå íàäçâè÷àéíî òîíêà ëþäè-
íà. Ì³ã ³ ïîæàðòóâàòè, ³ äî ä³â-

÷àò ïîçàëèöÿòèñÿ. Õî÷à á ñê³ëü-
êè áóëî êîíôë³êò³â ÷è íåïîðî-
çóì³íü — âñ³ âîíè çàëèøàëèñÿ
ì³æ íàìè. Õî÷à á ùî êàçàâ íà-
îäèíö³ ñòóäåíòàì — íà çàõèñò³
çàâæäè ñòîÿâ ãîðîþ çà ñâî¿õ.
Êð³ì ïðîôåñ³éíèõ ÿêîñòåé, â³ä
íüîãî ìè äîáðå çàñâî¿ëè, ùî
“ñâîº ñì³òòÿ” í³êîëè íå ïîòð³á-
íî âèíîñèòè íà ëþäè”,— ïðèãà-
äóº ñîë³ñò Â²À “Àâ³àòîð” Äìèò-
ðî Òîäîðþê. Ó Âàëåð³ÿ Êóðáà-
íîâà â÷èëèñÿ òàêîæ ïèñüìåííè-
öÿ-ôàíòàñò Ìàðèíà Äÿ÷åíêî, ê³-
íîðåæèñåð Îêñàíà Òàðàíåíêî.
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Ïîìåð “çîëîòèé” 
îïåðíèé ñï³âàê 
Âàëåð³é Êóðáàíîâ
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