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Íîâèì êîë³ÿì — íîâ³ âàãîíè
Ó ñòîëèö³ ïðåçåíòóâàëè ñó÷àñíèé òðèñåêö³éíèé òðàìâàé

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора в столиці протест вали с часний три-
се ційний трамвай сан т-петерб рзь о о ви-
робництва. Нова модель значно відрізняється
від чесь их "Ш од": він здатен р хатися зі
швид істю 70 м/ од, має омфортабельний,
низь опідло овий салон. Усі ва они безш м-
ні, зі спеціальними віз ами, з двійним підре-
сорюванням і на 40 % заощадливіші від нині
працюючих. К рс ватим ть нові ва они відре-
онстр йованою лінією швид існо о трамвая
та перевозитим ть до 25 тисяч пасажирів на
один . Перші чотири станції мають здати до
інця нинішньо о ро , а всю лінію — на по-
чат наст пно о.

Íîâåíüêèé òðàìâàé ñàíêò-ïåòåðáóðçüêîãî âèðîáíèö-
òâà ïîì³òíî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ñòàðåíüêèõ “Øêîä”, ÿê³ íè-
í³ òîðîõòÿòü âóëèöÿìè ñòîëèö³. Íàñàìïåðåä çîâí³øí³ì
âèãëÿäîì, á³ëüø íàáëèæåíèì äî ºâðîïåéñüêèõ àíàëîã³â.

À ùå çðó÷íèì, êîìôîðòàáåëüíèì ñàëîíîì, ï³äâèùåíîþ
øâèäê³ñòþ, ì³ñòê³ñòþ, áåçøóìíîþ õîäîþ. Ó÷îðà ïî îá³-
ä³ íîâó òðèñåêö³éíó ìîäåëü ïðåçåíòóâàëè íà ê³íöåâ³é çó-
ïèíö³ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ — “Ñòàðîâîêçàëüíà”. Ðàçîì
³ç æóðíàë³ñòàìè îäíó çóïèíêó â íîâåíüêîìó âàãîí³ ïðî-
¿õàâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, òàêèé øâèäê³ñíèé òðàìâàé º ïðåäñòàâíèêîì
íîâîãî ïîêîë³ííÿ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó ºâðîïåéñüêî-
ãî çðàçêà.

“Ö³ âàãîíè ôàêòè÷íî áåçøóìí³, ç³ ñïåö³àëüíèìè â³çêà-
ìè, ç äâ³éíèì ï³äðåñîðþâàííÿì,— çàçíà÷èâ â³í.— Àëå
íàéãîëîâí³øå, ùî âîíè íà 40 â³äñîòê³â çàîùàäëèâ³ø³, ìà-
þòü íèçüêó ï³äëîãó äëÿ çðó÷íî¿ ïîñàäêè ëþäåé ³ç îáìå-
æåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè. Îêð³ì öüîãî, êàá³íó
âîä³ÿ îáëàäíàíî â³äåîêàìåðàìè, êîíäèö³îíåðîì”.

Äåíèñ Áàññ äîäàâ, ùî íàðàç³ â ì³ñò³ çàâåðøóþòü ðåêîí-
ñòðóêö³þ êîë³é øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ. Çîêðåìà ïåðø³ ÷î-
òèðè ñòàíö³¿ — “Ê³ëüöåâà äîðîãà”, “Ðîìåíà Ðîëëàíà”,
“Ãíàòà Þðè”, “Ñ³ì’¿ Ñîñí³íèõ” ìàþòü â³äêðèòè äî ê³í-
öÿ íèí³øíüîãî ðîêó. “Ó ïåðøîìó êâàðòàë³ 2010-ãî â Êè-
ºâ³ çàïóñòÿòü óñ³ 14 ñòàíö³é øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ,— ïî-
â³äîìèâ ïàí Áàññ.— Ó ïëàíàõ çàì³íèòè äî ªâðî-2012 óâåñü
ðóõîìèé ñêëàä íà ñó÷àñí³ âàãîíè”. Â³í äîäàâ, ùî ïåðøèé
åêçåìïëÿð óæå ïðîòåñòóâàëè ³ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ êîë³é éîãî çàïóñòÿòü íà ìàðøðóò.

Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî òðàìâàé ðîñ³éñüêîãî âèðîáíèöòâà ðó-
õàòèìåòüñÿ ç³ øâèäê³ñòþ äî 70 êì/ãîä (ùî äîð³âíþº øâèä-
êîñò³ ïîòÿã³â ìåòðîïîë³òåíà). Ïðè öüîìó ïàñàæèðîïîò³ê
íà ë³í³¿ çðîñòå äî 25 òèñ. îñ³á íà ãîäèíó. Íèçüêèé ð³âåíü
øóìó äàñòü çìîãó íå òóðáóâàòè ìåøêàíö³â, áóäèíêè ÿêèõ
ðîçòàøîâàí³ ïîáëèçó êîë³é. Ïîäîëàòè æ â³äñòàíü â³ä Ê³ëü-
öåâî¿ äî Öåíòðàëüíîãî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ðîñ³éñüêèé
ïîòÿã çìîæå âäâ³÷³ øâèäøå, í³æ éîãî ÷åñüêèé ïîáðàòèì.

Ï³ä ÷àñ ïðåçåíòàö³¿ Äåíèñ Áàññ îçíàéîìèâñÿ òàêîæ ³ç
íîâèìè òåõíîëîã³ÿìè áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿ òà óò-
ðèìàííÿ òðàìâàéíîãî ãîñïîäàðñòâà ñòîëèö³. Çîêðåìà îã-
ëÿíóâ ñó÷àñí³ øâèäê³ñí³ êîë³¿, øóìîçíèæóþ÷³ òà øóìî-
ïîãëèíàþ÷³ åêðàíè.

Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ” Ìèêîëà Ëàì-
áóöüêèé ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî òåõíîëîã³÷íî âñþ ë³-
í³þ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ çàâåðøàòü äî ê³íöÿ íèí³øíüîãî
ðîêó. À îñü â åêñïëóàòàö³þ, ðàçîì ³ç íîâèìè ñòàíö³ÿìè,
øâèäøå çà âñå çäàäóòü óæå â 2010-ìó. “Äî ñ³÷íÿ íà âèêî-
íàííÿ ðîá³ò ïåðåäáà÷åíî 80 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü”,— çàçíà-
÷èâ ïàí Ëàìáóöüêèé. Çà éîãî ñëîâàìè, äëÿ îáñëóãîâóâàí-
íÿ ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ ïîòð³áíî 50—60 ïîòÿã³â. “Çâè-
÷àéíî æ, äëÿ ðîáîòè íà íîâèõ ñó÷àñíèõ êîë³ÿõ ïîòð³áí³ é
â³äïîâ³äí³ òðàìâà¿,— ïåðåêîíàíèé ïàí Ëàìáóöüêèé.— Ì³ñ-
òî âæå äîìîâèëîñÿ ùîäî ïðèäáàííÿ 20 âàãîí³â ðîñ³éñüêî-
ãî âèðîáíèöòâà âàðò³ñòþ 15 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü êîæåí”
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Новий трамвай зможе он р вати за швид істю з поїздами метро
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Ïðèâ³òàííÿ Êè¿âñüêîãî 
ì³ñüêîãî ãîëîâè 
ç Äíåì ïðàö³âíèê³â 
õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³

Øàíîâí³ ïðàö³âíèêè ³ âåòåðàíè 
õàð÷îâî¿ ãàëóç³!

Ùèðî â³òàþ âàñ ³ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì! 18
æîâòíÿ 2009 ðîêó â Óêðà¿í³ â³äçíà÷àºòüñÿ Äåíü
ïðàö³âíèê³â õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³ — îäí³º¿
ç íàéâàæëèâ³øèõ ãàëóçåé ãîñïîäàðñüêîãî êîì-
ïëåêñó äåðæàâè. Àäæå ñàìå åôåêòèâíèé ðîç-
âèòîê ïðîìèñëîâîñò³ º çàïîðóêîþ ïîäàëüøî-
ãî åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ êðà¿íè.

Ó õàð÷îâ³é ãàëóç³ ì³ñòà ñóìë³ííî ³ ñàìîâ³ä-
äàíî ïðàöþþòü ìàéæå 26 òèñÿ÷ âèñîêîêâà-
ë³ô³êîâàíèõ ìàéñòð³â ñâîº¿ ñïðàâè — öå ïå-
êàð³ òà ìåëüíèêè, êîíäèòåðè, âèðîáíèêè
ì’ÿñà ³ ìîëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿, áåçàëêîãîëüíèõ
íàïî¿â òà áàãàòî ³íøèõ ôàõ³âö³â, ÿê³ ñâîºþ
íàïîëåãëèâîþ ïðàöåþ çàäîâîëüíÿþòü ïîïèò
êèÿí íà ïðîäóêòè.

Êîæíå ç 482 ï³äïðèºìñòâ õàð÷îâî¿ ïðîìèñ-
ëîâîñò³ Êèºâà ã³äíî òðèìàº òîðãîâó ìàðêó,
çàáåçïå÷óþ÷è âèñîêó ÿê³ñòü ïðîäóêö³¿, çíà-
íî¿ íå ò³ëüêè ó ñòîëèö³ òà Óêðà¿í³, à é äàëå-
êî çà ¿¿ ìåæàìè.

Õàð÷îâà ïðîìèñëîâ³ñòü çäîëàëà íåëåãêèé
øëÿõ ñòàíîâëåííÿ, ³ ñüîãîäí³ ìè ç ãîðä³ñòþ
çàçíà÷àºìî, ùî â ãàëóç³ º ³ñòîð³ÿ, º çíà÷í³
çäîáóòêè ³ º ÷óäîâ³ ïåðñïåêòèâè ïîäàëüøîãî
ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà âëàäà çàâæäè íàäàâàëà ïð³î-
ðèòåò ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâ õàð÷îâî¿ òà ïåðå-
ðîáíî¿ ïðîìèñëîâîñò³. Òîìó ÿ âïåâíåíèé, ùî
³ íàäàë³ ò³ñíà ñï³âïðàöÿ ñïðèÿòèìå ðîçâ’ÿçàí-
íþ ïðîáëåì, ÿê³ âèíèêàþòü ó ïðàö³âíèê³â õàð-
÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³, îñê³ëüêè â³ä åôåêòèâíî¿
ðîáîòè õàð÷îâî¿ ãàëóç³ áàãàòî â ÷îìó çàëåæèòü
ñîö³àëüíèé ñïîê³é ó ì³ñò³.

Ó ïåðåääåíü âàøîãî ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà, äî-
ðîã³ òðóä³âíèêè õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³, ïðèé-
ì³òü ñëîâà çàñëóæåíî¿ ïîäÿêè òà øàíè ³ íàé-
ùèð³ø³ â³òàííÿ ç íàãîäè Äíÿ ïðàö³âíèê³â õàð-
÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³.

Íåõàé êîæåí äåíü ïðèíîñèòü íîâ³ çäîáóòêè
³ äîñÿãíåííÿ, à âàøå æèòòÿ áóäå ùàñëèâèì ³
ðàä³ñíèì, õàé ðîäèííå òåïëî ³ çàòèøîê äîïî-
ìàãàþòü ó âèêîíàíí³ ïî÷åñíîãî ³ â³äïîâ³äàëü-
íîãî ïðîôåñ³éíîãî îáîâ’ÿçêó.

Çè÷ó âàì, øàíîâí³ òðóä³âíèêè õàð÷îâî¿ òà
ïåðåðîáíî¿ ïðîìèñëîâîñò³, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,
íàñíàãè, âèñîêèõ ìàòåð³àëüíèõ ñòàòê³â ó âàøèõ
ñ³ì’ÿõ òà íîâèõ âèðîáíè÷èõ óñï³õ³â íà áëàãî
íàøîãî Êèºâà.

Зі щирою пова ою
Київсь ий місь ий олова
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Êèÿíè ñàì³ îáåðóòü ã³ìí

ÊÌÄÀ âèçíà÷èòü ã³ìí ñòîëèö³ çà ðåçóëüòà-
òàìè îïèòóâàííÿ æèòåë³â ñòîëèö³. Ïðî öå ïî-
â³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè àäì³í³ñòðàö³¿ Â³òà-
ë³é Æóðàâñüêèé. Íàãàäàºìî, êîíêóðñè íà íà-
ïèñàííÿ ï³ñí³-ñèìâîëó ñòîëèö³ ïðîâîäèëèñÿ
òðè÷³, àëå íå äàëè ïîçèòèâíèõ ðåçóëüòàò³â. Ó
àäì³í³ñòðàö³¿ ïîÿñíþþòü öå òèì, ùî ã³ìí íå
ìîæíà íàïèñàòè íà çàìîâëåííÿ, à ëèøå çà ïî-
êëèêîì äóø³. Òîæ Êè¿âðàäà îãîëîñèëà ïðè-
ïèíåííÿ êîíêóðñó ³ çàïðîïîíóâàëà îáðàòè ³ç
äâîõ óæå “ð³äíèõ” äëÿ êèÿí âàð³àíò³â — “Êè-
ºâå ì³é” òà “Êè¿âñüêèé âàëüñ”. “Ñòîëèöÿ
Óêðà¿íè íå ìîæå çàëèøàòèñÿ áåç ñâîãî ã³ì-
íó. ² âèçíà÷èòè, ÿêà ï³ñíÿ ïîâèííà ñòàòè ñèì-
âîëîì Êèºâà, ìàþòü ñàìå ìåøêàíö³ ì³ñòà.
Íàðàç³ ìè âèâ÷àºìî ãðîìàäñüêó äóìêó êè-
ÿí”,— ñêàçàâ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. Â³í çàêëè-
êàâ óñ³õ íåáàéäóæèõ ìåøêàíö³â ñòîëèö³ âè-
ñëîâèòè ñâîþ äóìêó ç ïðèâîäó ï³ñåííîãî ñèì-
âîëó ì³ñòà, çàòåëåôîíóâàâøè äî Ñall-öåíòðó
15-51. “Òâ³ð, ÿêèé íàáåðå íàéá³ëüøå ãîëîñ³â,
³ áóäå çàòâåðäæåíèé ã³ìíîì Êèºâà íà ñåñ³¿
Êè¿âðàäè”,— çàçíà÷èâ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé

Êè¿âñüê³ øêîëÿð³ 
ñòàíóòü ñòðóíê³øèìè
Ó øêîëàõ çàïðîâàäæóþòü ïðîãðàìó “Ïîñòàâà”
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

У 90—95 % чнів иївсь их ш іл виявлено пор -
шення постави чи с оліоз. Аби виправити сит -
ацію, місь а влада облаштов є спортмайданчи и,
проводить олімпійсь і ро и тощо. А вчора в од-
ній зі ш іл презент вали про рам “Постава”. Ді-
ти ставатим ть стр н ішими завдя и заняттям на
спеціальних профіла торах. Голова постійної о-
місії Київради з питань охорони здоров’я Алла
Шлапа за ли ала соціально небайд жий бізнес
дол читися до т рботи про молоде по оління.

Ó÷îðà â ã³ìíàç³¿ “Ïîòåíö³àë” â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ïðåçåí-
òóâàëè ïðîãðàìó “Ïîñòàâà”, ñïðÿìîâàíó íà ïðîô³ëàêòèêó òà ë³-
êóâàííÿ ïîðóøåíü ïîñòàâè é âèêðèâëåííÿ õðåáòà ó ä³òåé. Öåíòð
ªâì³íîâà ïîäàðóâàâ øêîë³ 15 ñâî¿õ óæå â³äîìèõ ó ñâ³ò³ äîøîê
äëÿ âèêîíàííÿ ñïåö³àëüíî ðîçðîáëåíîãî êîìïëåêñó âïðàâ. Êð³ì
òîãî, ä³òÿì ïðèâåçëè íîâèé âèíàõ³ä — êóòîì³ð ªâì³íîâà äëÿ
â³çóàëüíîãî âèÿâëåííÿ âèêðèâëåííÿ õðåáòà.

“Ä³òÿì äóæå ïîòð³áí³ ô³çè÷í³ âïðàâè äëÿ ïðàâèëüíî¿ ïîñòà-
âè òà çì³öíåííÿ õðåáòà. Ìè îáñòåæèëè 554 ó÷í³ â îäí³é ç³ ñòî-
ëè÷íèõ øê³ë, ³ ëèøå 31 ³ç íèõ âèÿâèâñÿ çäîðîâèì. Öå îçíà÷àº,
ùî 90—95 â³äñîòê³â øêîëÿð³â ìàþòü â³äõèëåííÿ”,— ðîçïîâ³â
Â’ÿ÷åñëàâ ªâì³íîâ.

Ïåðåä ïî÷àòêîì çàíÿòü íà ïðîô³ëàêòîð³ ªâì³íîâà ä³òåé òåæ
ñë³ä îáñòåæèòè, ùîá çíàòè ¿õí³ ô³çè÷í³ ìîæëèâîñò³. Âñ³ âïðà-
âè ó÷í³ âèêîíóâàòèìóòü ï³ä íàãëÿäîì òðåíåðà. Ó÷îðà ç íèìè
ïðàöþâàâ ôàõ³âåöü ³ç Öåíòðó ªâì³íîâà, ïðîòå öå ìîæóòü ðî-
áèòè ³ â÷èòåë³ ô³çêóëüòóðè ï³ñëÿ ïðîõîäæåííÿ ìàéñòåð-êëàñó.
Ïàí ªâì³íîâ êàæå, ùî äëÿ óñï³øíî¿ êîðåêö³¿ ïîñòàâè êè¿âñüêèõ
øêîëÿð³â âèñòà÷èëî á ïî 15 ïðîô³ëàêòîð³â íà êîæåí çàêëàä.

Ç òèì, ùî äèòÿ÷å çäîðîâ’ÿ ïîòðåáóº ñåðéîçíî¿ óâàãè òà çà-
õîä³â, çãîäíà ³ ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ Àëëà Øëàïàê. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ó 5—8 êëàñàõ ïî-
ðóøåííÿ ïîñòàâè âèÿâëÿþòü ó 50 % øêîëÿð³â, à ñêîë³îç — ó
30 %. Äî 10—11 êëàñó ê³ëüê³ñòü õâîðèõ íà ñêîë³îç çá³ëüøóºòü-
ñÿ íà 10 %.

“Ïðîáëåìà ñåðéîçíà. Ì³ñüêà âëàäà ï³äõîäèòü äî ïèòàííÿ
çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ ä³òåé êîìïëåêñíî. Öå ³ îáëàøòóâàííÿ íî-
âèõ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â, ³ ïðîâåäåííÿ îë³ìï³éñüêèõ óðî-
ê³â, ³ ðåàë³çàö³ÿ ïðîãðàìè áîðîòüáè ³ç âæèâàííÿì àëêîãîëþ òà
òþòþíîêóð³ííÿì ñåðåä ìîëîä³. Ä³òÿì òðåáà äàòè àëüòåðíàòèâó,
³ òàêà îñü ðóõîâà àêòèâí³ñòü ñàìå òå, ùî ïîòð³áíî”,— óïåâíå-
íà äåïóòàò. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ÷åðåç ô³íàíñîâó êðèçó íàâðÿä ÷è
âäàñòüñÿ îäðàçó çàâåçòè ïðîô³ëàêòîðè ªâì³íîâà â óñ³ øêîëè,
áî îäíà òàêà äîøêà êîøòóº 1100 ãðí. Îäíàê ðîáèòèìóòü óñå
ìîæëèâå.

Ïàí³ Øëàïàê ââàæàº, ùî âèêîðèñòàííÿ ïðîô³ëàêòîð³â áóäå
äóæå êîðèñíå øêîëÿðàì. “Âè çíàºòå, ùî ï³âðîêó òîìó ï³ä ÷àñ

óðîêó ô³çêóëüòóðè ñòàâñÿ òðàã³÷íèé âèïàäîê, ï³ñëÿ ÷îãî ê³ëü-
ê³ñòü ãîäèí ô³çêóëüòóðè ó øêîëàõ ñêîðîòèëè. ß ïåðåêîíàíà,
òðåáà áóëî íå ãîäèíè ñêîðî÷óâàòè, à çì³íèòè íàïîâíåííÿ ¿õ.
Òàêà îñü ñïåö³àëüíà ïðîãðàìà ÿêðàç ³ º ïðèêëàäîì ÿê³ñíîãî
íàïîâíåííÿ”,— çàçíà÷èëà Àëëà Øëàïàê. ¯¿ ïîâí³ñòþ ï³äòðè-
ìóþòü åêñïåðòè, ÿê³ ââàæàþòü, ùî äèòÿ÷îìó îðãàí³çìó ùîäíÿ
ïîòð³áíî ì³í³ìóì äâ³ ãîäèíè ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³. 45 õâèëèí
óðîêó äëÿ öüîãî ÿâíî áðàêóº. Òîæ áàòüêàì ðàäÿòü òåæ íå ëè-
øàòèñÿ îñòîðîíü òà çâåðíóòè óâàãó íà ô³çè÷íå çì³öíåííÿ ä³-
òåé ó ïîçàøê³ëüíèé ÷àñ

Ó÷îðà ïðåäñòàâíèêè ñòîëè÷íî¿ ìåäè-
öèíè ó ìåð³¿ çóñòð³÷àëèñÿ ³ç äåëåãàòàìè ç
Í³ìå÷÷èíè. Çàêîðäîíí³ ãîñò³ ïðåäñòàâ-
ëÿëè Ì³ñüêó êë³í³êó Ìþíõåíà — îäíó ç
íàéá³ëüøèõ ó êðà¿í³. Ñòîðîíè îáãîâîðè-
ëè ïåðñïåêòèâè ðîçøèðåííÿ ì³æíàðîäíî¿
ñï³âïðàö³ òà íàïðÿìêè.

“Ìè âïåðøå ó Êèºâ³. Íàì ñïîäîáàëî-
ñÿ. ² áóëè á äóæå ðàä³, ÿêáè âäàëîñÿ íà-
ëàãîäèòè ç âàìè êîíòàêòè”,— ñêàçàâ êå-
ð³âíèê ñëóæáè ñòðàòåã³÷íîãî ðîçâèòêó ³
ïëàíóâàííÿ êë³í³êè Ðåéíãàðä Ôóññ.

“Ì³ñüêà âëàäà Êèºâà ïðèä³ëÿº âåëèêó
óâàãó ïèòàííÿì ì³æíàðîäíî¿ ñï³âïðàö³.

Òîìó îçíàéîìëåííÿ ç äîñâ³äîì çàðóá³æ-
íèõ êîëåã íèí³ äóæå äëÿ íàñ àêòóàëü-
íå”,— çàóâàæèâ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ Â³-
òàë³é Ìîõàðºâ. Â³í ïîâ³äîìèâ, ùî â ðîç-
âèòêó ì³æíàðîäíî¿ ñï³âïðàö³ ïåðø³ êðî-
êè âæå çðîáëåíî. Çîêðåìà, ïðè ÊÌÄÀ
ñòâîðåíî êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî, ÿêå
çàéìàòèìåòüñÿ ïèòàííÿìè ìåäè÷íîãî òó-
ðèçìó. Éîãî ðîáîòà ïåðåäáà÷àº íå ëèøå
íàïðàâëåííÿ ì³ñöåâèõ ïàö³ºíò³â ë³êóâà-
òèñÿ çà êîðäîí, à é íàäàííÿ ìåäè÷íèõ ïî-
ñëóã ³íîçåìöÿì ó Êèºâ³.

Ñòîëè÷í³ ÷èíîâíèêè òàêîæ ö³êàâèëè-
ñÿ òåëåìåäèöèíîþ òà ¿¿ îðãàí³çàö³ºþ.
Îêðåìî ïàí Ìîõàðºâ çóïèíèâñÿ íà ïè-
òàíí³ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ íàøèõ ìå-
äèê³â. “Íàñ ö³êàâëÿòü âàø³ ïðîïîçèö³¿
ùîäî ñòàæóâàííÿ êè¿âñüêèõ ë³êàð³â ó âà-
ø³é ë³êàðí³ òà ïðîâåäåííÿ äëÿ íèõ ñïå-
ö³àëüíèõ òðåí³íã³â”,— ñêàçàâ â³í. Çîêðå-
ìà, äîâîë³ àêòóàëüíèì ñüîãîäí³ º ï³äãî-
òîâêà ìåäïðàö³âíèê³â ç íàäàííÿ ïåðøî¿
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ
ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ªâðî-2012.

Í³ìåöüê³ êîëåãè ðîçïîâ³ëè, ùî òðè ðî-
êè òîìó âîíè ïðèéìàëè ÷åìï³îíàò ç ôóò-
áîëó, ³ òîìó ìàþòü ÷èì ïîä³ëèòèñÿ ç Êè-
ºâîì. “Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ìàñîâèõ çà-
õîä³â ÷åðåç Ì³ñüêó êë³í³êó Ìþíõåíà áó-
ëî îðãàí³çîâàíî âñþ ñèñòåìó íàäàííÿ
øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. Ìàéæå 70
â³äñîòê³â ïàö³ºíò³â íàïðàâëÿëè ñàìå äî
íàøîãî çàêëàäó”,— çàçíà÷èâ ïàí Ôóññ.

Íàñàìê³íåöü í³ìåöüêèì ôàõ³âöÿì ïî-
êàçàëè Êë³í³êó øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïî-
ìîãè òà Öåíòð ñåðöÿ, ÿêèé â³äêðèòî òî-
ð³ê ³ äå âæå òåïåð ë³êóþòü ³íîçåìíèõ ïà-
ö³ºíò³â

Ë³êàð³ ç Ìþíõåíà
ïîä³ëÿòüñÿ äîñâ³äîì 
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Надавати перш медичн допомо під час Євро-2012 столичних
лі арів читим ть фахівці Місь ої ліні и Мюнхена — однієї з
найбільших Німеччині. Та можливість сторони об оворили
вчора КМДА. Та ож ішлося про ймовірне стаж вання иївсь их
лі арів цьом за ладі та проведення майстер- лас в Києві.
Своєю чер ою столиця заці авила німців своїми міжнародними
зв’яз ами.

Í³ìö³ ãîòóâàòèìóòü ñòîëè÷íèõ ìåäèê³â äî ªâðî-2012

Завдя и новій про рамі влади столичних ш олах почн ть розв’яз вати
проблем ви ривлення хребта в чнів
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Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора в рам ах Все раїнсь ої
бла одійної а ції Ві тора Ян о-
вича “Я поч ю ожно о” примі-
щенні иївсь ої лінічної лі арні
№ 9 меди ам б ло вр чено пар-
тію медичної апарат ри, зо рема
апарати шт чної вентиляції ле е-
нів “Бриз” і “Малят о” та нові
ліж а для стаціонарних хворих.

Ïîäÿêóâàòè çà äîïîìîãó â àêòîâîìó çà-
ë³ êè¿âñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 9 çðàí-
êó ç³áðàëèñÿ ïðåäñòàâíèêè ð³çíèõ ìåäè÷-
íèõ óñòàíîâ ñòîëèö³. Ðàä³ñí³ îáëè÷÷ÿ ìå-
äèê³â ñâ³ä÷èëè, ùî çàïëàíîâàíèé çàõ³ä
áóâ î÷³êóâàíèì. ² íåäàðìà. Óïîâíîâàæå-
íèé â³ä Â³êòîðà ßíóêîâè÷à Â³êòîð Ñ³âåöü
³ç âåëèêîþ ïîøàíîþ çâåðòàâñÿ äî ë³êà-
ð³â, äÿêóâàâ ¿ì çà òå, ùî âîíè, ïîïðè âñ³
íåãàðàçäè, â³ääàí³ ñâî¿é ñïðàâ³ — ïîðÿ-
òóíêó ëþäñüêèõ æèòò³â — ³ âðó÷èâ ñåð-
òèô³êàòè íà îäåðæàííÿ ìåäè÷íîãî îá-
ëàäíàííÿ ïðåäñòàâíèêàì 10 êè¿âñüêèõ
ìåäè÷íèõ çàêëàä³â.

Òàê, Êè¿âñüêèé åíäîêðèíîëîã³÷íèé
öåíòð òà Êè¿âñüêèé êîíñóëüòàö³éíî-ä³à-
ãíîñòè÷íèé öåíòð îòðèìàëè ïî îäíîìó
àïàðàòó “Áðèç”. Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷-
íà ë³êàðíÿ ¹ 17 îòðèìàëà ñåðòèô³êàò íà
40 íîâèõ ë³êàðíÿíèõ ë³æîê äëÿ ñòàö³îíà-
ðó, àïàðàò “Áðèç” òà àïàðàò “Ìàëÿòêî”.
Êë³í³÷í³ ë³êàðí³ ¹ 9, ¹ 1 òà ¹ 2 îäåð-
æàëè ñåðòèô³êàòè íà àïàðàòè “Áðèç”, à
Êè¿âñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 1 òà Êè¿â-
ñüêà ì³ñüêà ë³êàðíÿ ¹ 5 îòðèìàëè àïà-
ðàòè “Ìàëÿòêî”.

Ë³äåð Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Â³êòîð ßíóêîâè÷
çàâæäè ïðèä³ëÿâ ÷èìàëî óâàãè îñâ³ò³ òà
ìåäèöèí³. Íå ïîçáàâèâ â³í äîïîìîãè ë³-
êàð³â ³ â íèí³øí³é ñêðóòíèé ÷àñ. Ðîçóì³-
þ÷è, ùî ô³íàíñóâàííÿ ìåäè÷íèõ çàêëà-
ä³â ó êðèçîâèé ïåð³îä äóæå îáìåæåíå, à

ïîòðåáè ë³êàðåíü ó íîâîìó îáëàäíàíí³
çíà÷í³, Â³êòîð ßíóêîâè÷ íå ñëîâîì, à ä³-
ëîì äîïîìàãàº ìåäèêàì.

Àïàðàòè øòó÷íîãî äèõàííÿ áóëî çàìîâ-
ëåíî íà Êè¿âñüêîìó çàâîä³ “Áóðåâ³ñíèê”,
ïðîäóêö³þ ÿêîãî âæå ïðîòÿãîì áàãàòüîõ
ðîê³â âèêîðèñòîâóþòü ó êè¿âñüêèõ ë³êàð-
íÿõ ³ çà ÿê³ñòþ âîíà ïîâí³ñòþ çàäîâîëü-
íÿº ë³êàð³â. Íîâ³ àïàðàòè ïðîòÿãîì äâîõ
ì³ñÿö³â áåçêîøòîâíî áóäóòü âñòàíîâëåí³

â ë³êàðíÿõ. Ãîëîâíèé ë³êàð Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 9 Ìèõàéëî
Âàëþê çàçíà÷èâ, ùî î÷îëþâàíèé íèì ìå-
äè÷íèé çàêëàä äóæå ïîòðåáóâàâ íîâî¿
àïàðàòóðè, îñê³ëüêè â ë³êàðí³ ïðàöþº äâà
ðåàí³ìàö³éíèõ â³ää³ëåííÿ, ³ àïàðàò³â
øòó÷íîãî äèõàííÿ äîíèí³ íå âèñòà÷àëî.
“Äîñ³ ¿õ ó íàñ áóëî ëèøå â³ñ³ì, ÿê³ âæå
çàñòàð³ë³ òà ÷àñòî ëàìàþòüñÿ. Çâ³ñíî, º é
ñó÷àñí³ø³, ³ìïîðòí³, àëå âîíè íàáàãàòî

äîðîæ÷³, äî òîãî æ, ÿêùî â íàøèõ àïà-
ðàòàõ ÿê³ñü íåãàðàçäè, òî ôàõ³âö³ çàâîäó-
âèðîáíèêà ïðè¿æäæàþòü ³ íà ì³ñö³ óñó-
âàþòü ïðîáëåìó, à ç ³ìïîðòíèìè àïàðà-
òàìè öå íàáàãàòî ñêëàäí³øå”, — ïîÿñíèâ
Ìèõàéëî Âàëþê.

Ë³êàð³ â³ä ùèðîãî ñåðöÿ ïîäÿêóâàëè
Â³êòîðó ßíóêîâè÷ó çà ïîäàðóíêè, ÿê³ äî-
ïîìîæóòü âðÿòóâàòè íå îäíå æèòòÿ ÿê äî-
ðîñëèì ïàö³ºíòàì, òàê ³ ä³òÿì

Ç äîáðîì äî ëþäåé
Êè¿âñüê³ ë³êàðí³ îòðèìàëè 10 àïàðàò³â øòó÷íîãî äèõàííÿ

Лідер Партії ре іонів Ві тор Ян ович завжди приділяв чимало ва и освіті та медицині

До підвал
потрапляли різь
ві но

ßê ðîçïîâ³ëà îïåðàòîðàì
Call-öåíòðó Îëåíà Ì. ç ïðîñ-
ïåêòó Ìàÿêîâñüêîãî, 18, ó ï³ä-
âàë³ ¿¿ áóäèíêó âæå òðèâàëèé
÷àñ ìåøêàþòü áåçõàò÷åíêè, ÿê³
ïîòðàïëÿþòü òóäè êð³çü â³êîí-
íèé îòâ³ð. “Ïðîøó âæèòè çàõî-
ä³â”, — çàæàäàëà ïàí³ Îëåíà.
“Ïèòàííÿ, ç ÿêèì âè çâåðíó-
ëèñü äî ñëóæáè äîïîìîãè ìåðà
êèÿíàì 1551, áóëî óâàæíî ðîç-

ãëÿíóòå çà îêðåìèì äîðó÷åííÿì
êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè
×åðíîâåöüêîãî Ë. Ì. òà îïðà-
öüîâàíå, — ïðî÷èòàëà çàÿâíè-
öÿ â îô³ö³éíîìó ëèñò³. — Ó ðå-
çóëüòàò³ ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ
ïðîæèâàííÿ â ï³äâàë³ áåçïðè-
òóëüíèõ îñ³á íà âåíòèëÿö³éíèõ
â³êíàõ ï³äâàëüíîãî ïðèì³ùåí-
íÿ áóëî ïîñòàâëåíî ìåòàëåâ³
´ðàòè”. Ìè ïîö³êàâèëèñü ó çà-
ÿâíèö³ ñüîãîäí³øí³ì ñòàíîì
ñïðàâ. “Ðåçóëüòàòîì ÿ çàäîâî-
ëåíà, — ñêàçàëà ïàí³ Îëåíà. —
Ñòîðîíí³õ îñ³á ó ï³äâàë³ òåïåð
íå áóâàº”.

С ар а змінила
асортимент

Ö³êàâå ïðîäîâæåííÿ ìàâ êîí-
ôë³êò Âîëîäèìèðà Á. ç ïðîñïåê-
òó Ìàÿêîâñüêîãî, 93-Á ç ïðîäàâ-
öåì õë³áíîãî ê³îñêó, ðîçòàøîâà-
íîãî íà ðèíêó á³ëÿ àâòîáóñíî¿
çóïèíêè “Âóëèöÿ Ìàðèíè Öâº-
òàºâî¿”. Çà ñëîâàìè ïàíà Âîëî-
äèìèðà, éîìó ïðîäàëè õë³á “Àð-
íàóò” çàì³ñòü “Ïøåíè÷íîãî”,
ÿêèé â³í ïðîñèâ. Ðîçïîâ³äàþ÷è
ñëóæá³ äîïîìîãè ìåðà êèÿíàì
1551 ïîäðîáèö³ êîíôë³êòó, çà-
ÿâíèê ñêàçàâ: “Îñê³ëüêè “Ïøå-
íè÷íîãî” õë³áà íå áóëî â íàÿâ-
íîñò³, ïðîäàâåöü øëÿõîì îáìà-
íó ïðîäàëà “Àðíàóò”, âèäàâøè
éîãî çà “Ïøåíè÷íèé”. Ïðè
ñïðîá³ ïîâåðíóòè õë³áèíó âîíà
â³äìîâèëà â öüîìó. Ïðîøó ¿¿ ïî-
êàðàòè”. Â³äïîâ³äü ïàí Âîëîäè-
ìèð îäåðæàâ ç Äåñíÿíñüêî¿
ðàéîííî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ÿê³é
ðîç³áðàòèñü ó ñïðàâ³ äîðó÷èâ
ñòîëè÷íèé ìåð Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé: “Çã³äíî ç ³íôîðìàö³ºþ,
íàäàíîþ êåð³âíèöòâîì õë³áî-
êîìá³íàòó ¹ 10 ÄÏ ÂÀÒ “Êè-
¿âõë³á”, îñòàíí³ì ÷àñîì íà àäðå-
ñó ï³äïðèºìñòâà íàäõîäèëè ÷èñ-
ëåíí³ çâåðíåííÿ òà ïðîïîçèö³¿
â³ä ñïîæèâà÷³â ç ïðîõàííÿì â³ä-
íîâèòè âèãîòîâëåííÿ õë³áà “Àð-
íàóò”. Ó ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåííÿ
ìàðêåòèíãó ðèíêó çáóòó áóëî
óõâàëåíå ð³øåííÿ õë³á “Ïøå-
íè÷íèé” çíÿòè ç âèðîáíèöòâà, à
çàì³ñòü íüîãî âèãîòîâëÿòè “Àð-

íàóò”, ÿêèé ìàº ñêëàäí³øèé ðå-
öåïòóðíèé ñêëàä ñèðîâèíè òà
êðàù³ ñïîæèâ÷³ âëàñòèâîñò³. Äî
ñêëàäó õë³áà “Àðíàóò” âõîäÿòü
äâà âèäè áîðîøíà, ñîíÿøíèêî-
âà îë³ÿ, öóêîð-ï³ñîê. Ïðè öüî-
ìó â ïîâ³äîìëåíí³ çàçíà÷åíî, ùî
õë³áîêîìá³íàò ¹ 21 ³ äàë³ âè-
ðîáëÿòèìå õë³á ìàñîâèõ ñîðò³â,
çîêðåìà áàòîí “Íèâà” òà õë³á
“Óêðà¿íñüêèé”, çà ñîö³àëüíî äî-
ñòóïíèìè ö³íàìè. Âîäíî÷àñ
ñïîâ³ùàºìî, ùî ïðîäîâîëü÷³ òî-
âàðè íàëåæíî¿ ÿêîñò³ íå ï³äëÿ-
ãàþòü îáì³íó (ïîâåðíåííþ) çã³ä-
íî ç Ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³-
í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 19 áåðåçíÿ
1994 ð. çà ¹ 2/172 “Ïðî ðåàë³-
çàö³þ îêðåìèõ ïîëîæåíü Çàêî-
íó Óêðà¿íè “Ïðî çàõèñò ïðàâ
ñïîæèâà÷³â”.

Лічильни
опломб вали
задарма

ßê ñòîëè÷íà âëàäà äáàº ïðî
íåçàìîæíèõ êèÿí, ìîæå çàñâ³ä-
÷èòè öåé, íà ïåðøèé ïîãëÿä,
ìàëîçíà÷íèé ôàêò. Àí³íà Á. ç
âóëèö³ Îëåêñàíäðà Ñàáóðîâà,
15, ÿêà ìàº ïåíñ³þ ëèøå 
800 ãðí, çâåðíóëàñü äî ñëóæáè
äîïîìîãè êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè êèÿíàì 1551 ç ïðîõàí-
íÿì áåçêîøòîâíî îïëîìáóâàòè
ë³÷èëüíèêè íà ãàðÿ÷å é õîëîä-
íå âîäîïîñòà÷àííÿ â ¿¿ ïîìåø-
êàíí³. Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé äàâ

îêðåìå äîðó÷åííÿ ÆÅÊó-306
âèêîíàòè ö³ ðîáîòè. ² íåâäîâç³
ôàõ³âåöü ³ç æèòëîâî¿ êîíòîðè
îïëîìáóâàâ îáèäâà ë³÷èëüíèêè
³ ñêëàâ â³äïîâ³äíèé àêò. Áåç-
îïëàòíî.

Наслід и пожежі
вими ають світло

Óë³òêó ìèíóëîãî ðîêó âíàñë³-
äîê êîðîòêîãî çàìèêàííÿ çãîð³â
åëåêòðîùèòîê â îäíîìó ç ïàðàä-
íèõ íà ïðîñïåêò³ Âîëîäèìèðà
Ìàÿêîâñüêîãî, 116. Åëåêòðîïîñ-
òà÷àííÿ â³äíîâèëè, àëå, ÿê ïî-
ñêàðæèâñÿ ìåðîâ³ Ñåðã³é Ã.,
åëåêòðèêà ñèñòåìàòè÷íî çíèêàº,
à ÆÅÊ-311 òà “Êè¿âåíåðãî” ïå-
ðåêèäàþòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà öå
îäíå íà îäíîãî, íå âæèâàþ÷è
æîäíèõ çàõîä³â. “Íà ìîº ïîïå-
ðåäíº çâåðíåííÿ íàä³éøëà íå-
ïðàâäèâà â³äïîâ³äü, ùî, ìîâëÿâ,
ðîáîòè ç óñòàíîâëåííÿ àâòîìà-
ò³â ó ïîâåðõîâîìó åëåêòðîùèò³
âèêîíàíî,— çàçíà÷èâ ïàí Ñåð-
ã³é. — Àëå íàñïðàâä³ í³÷îãî
çðîáëåíî íå áóëî. Ïðîøó òåðì³-
íîâî ïîëàãîäèòè ùèòîê”. Íà
ñêàðãó äî ñëóæáè äîïîìîãè ìå-
ðà êèÿíàì 1551 ó ÆÅÊó-311 çðå-
àãóâàëè øâèäêî, àäæå äîðó÷åí-
íÿ çðîáèòè ðåìîíò ¿ì äàâ Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé. Óæå çà ê³ëü-
êà äí³â íîâ³ àâòîìàòè ïîñòàâè-
ëè ³ ñêëàëè àêò âèêîíàíèõ ðî-
á³ò, äå ïàí Ñåðã³é çàëèøèâ àâ-
òîãðàô: “Ïðåòåíç³é íå ìàþ”

Âàñ óâàæíî ñëóõàþòü
Ñëóæáà äîïîìîãè êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè êèÿíàì 1551 âèð³øóº ïðîáëåìè ãîðîäÿí
Êèðèëî ÊÀÑÀÒÊ²Í
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Працівни ам цілодобової, без оштовної сл жби допо-
мо и иївсь о о місь о о олови иянам 1551 дово-
диться висл хов вати с ар и ородян на б дь-я і речі,
що їх драт ють. Спе тр та их звернень надзвичайно
широ ий — від претензій до любителів тварин через
те, що вони не за правилами ви люють соба , до не-
вдоволення діями місцевої влади. Про ожен фа т не-
араздів столичном житті не айно доповідають ме-
рові Леонід Черновець ом , і той дає о ремі дор чен-
ня розібратись і навести лад. Саме через особисте
втр чання місь о о олови ефе тивність роботи сл жби
1551 в рай висо а. І це відч ли на собі ияни, я і де-
далі частіше оминають своїх с ар ах житлові онтори
та звертаються одраз вищ інстанцію, ос іль и на
нижчом рівні часто- сто розв’язати навіть елемен-
тарне питання досить с ладно.

Ô
îò
î 
ç 
àð
õ³
âó
 “
Õ
ðå
ù
àò
èê
à”



44 ССУУССППІІЛЛЬЬССТТВВОО Хрещатик  16 жовтня 2009

Ó ñòîëèö³ òðèâàº îñ³íí³é ì³-
ñÿ÷íèê ç áëàãîóñòðîþ òà ñàí³òàð-
íîãî î÷èùåííÿ ì³ñòà. Íå ñòîÿòü
îñòîðîíü çàõîäó é ïðàö³âíèêè êî-
ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà, êîòðå
îï³êóºòüñÿ ñòàíîì ì³ñüêèõ êëà-
äîâèù. ßê ðîçïîâ³â "Õðåùàòèêó"
ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ðèòóàëü-
íèõ ïîñëóã ÊÌÄÀ Ìèõàéëî Êó-
ò³ùåâ, íèí³ íà âñ³õ îá'ºêòàõ ïðè-
áèðàþòü îïàëå ëèñòÿ, âèâîçÿòü
ñì³òòÿ.

"Çðîáèòè öå ìàþòü, ïîêè íå
âèïàâ ñí³ã ³ íå "çàõîðîíèâ" ïðè-
ðîäíèõ ³ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â,— çà-
çíà÷èâ â³í.— ²íàêøå äîâåäåòüñÿ
î÷èùóâàòè òåðèòîð³¿ âæå íàâåñí³.

Îêð³ì òîãî, çàãîòîâëÿþòü ï³ñîê
äëÿ ïîñèïàííÿ ï³øîõ³äíèõ äîð³-
æîê ï³ä ÷àñ îæåëåäèö³".

Ìèõàéëî Êóò³ùåâ ðîçïîâ³â, ùî
êîìóíàëüíèêè ïðî÷èùàþòü ³
ïðîäóâàþòü âîäîïðîâ³äí³ ìåðåæ³,
çàãàëüíà ïðîòÿæí³ñòü ÿêèõ ïåðå-
âèùóº 95 êì. "Äî ê³íöÿ íèí³ø-
íüîãî òèæíÿ ôàõ³âö³ ìàþòü çà-
âåðøèòè ï³äãîòîâêó âîäîãîíó äî
ðîáîòè â çèìîâèé ñåçîí,— ðîçïî-
â³â â³í.— Àäæå ñèíîïòèêè ïðîã-
íîçóþòü íàéáëèæ÷èìè äíÿìè
ïåðø³ ìîðîçè äî ì³íóñ ÷îòèðüîõ
ãðàäóñ³â".

Çà ñëîâàìè ïàíà Êóò³ùåâà,
âïîðàòèñÿ ³ç çàïëàíîâàíèì îáñÿ-
ãîì ðîá³ò êîìóíàëüíèêè ìàþòü

â÷àñíî. Õî÷à ïðîáëåìè ùå º. Íà-
ñàìïåðåä ³ç ô³íàíñóâàííÿì. "Íè-
í³øíüîãî ðîêó íà âïîðÿäêóâàííÿ

êëàäîâèù äî çèìè ÷åðåç åêîíî-
ì³÷íó êðèçó âèä³ëåíî ëèøå 30 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü,— ïîâ³äîìèâ ïàí Êó-
ò³ùåâ.— Òîáòî â ñåðåäíüîìó ïî
òèñÿ÷³ ãðèâåíü íà êîæíå. Öå
çíà÷íî ìåíøå, í³æ òîð³ê. ×àñòè-
íà êîøò³â íàä³éäå ç ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó, ³íø³ âèä³ëèòü ðèòóàëüíà
ñëóæáà ñïåö³àë³çîâàíîãî ÊÏ
"Ñïåöêîìá³íàò".

Îêðåìî Ìèõàéëî Êóò³ùåâ ãî-
âîðèâ ïðî òàðèôè íà ðèòóàëüí³
ïîñëóãè. "¯õ íå ï³äâèùóâàëè ç
2004 ðîêó, à çà öåé ÷àñ çðîñëà
ì³í³ìàëüíà çàðîá³òíà ïëàòà, ïî-
äîðîæ÷àëè ìàòåð³àëè, ãàç,— çà-
çíà÷èâ â³í.— Òîìó áóëî ïåðå-
ãëÿíóòî ðîçö³íêè íà ì³í³ìàëü-

íèé ïåðåë³ê ðèòóàëüíèõ ïîñëóã".
Çîêðåìà ïîäîðîæ÷àëè êîïàííÿ
ÿìè, ìîíòàæ/äåìîíòàæ ïàì'ÿò-
íèêà, âèäà÷à ñâ³äîöòâà ïðî
ñìåðòü. "Ïîïðè öå, çã³äíî ç ðîç-
ïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ãîëîâè, ïîõîâàííÿ êèÿí,
ÿê³ º ³íâàë³äàìè Âåëèêî¿ Â³ò÷èç-
íÿíî¿ â³éíè òà ó÷àñíèêàìè áî-
éîâèõ ä³é, â³äáóâàºòüñÿ áåçïëàò-
íî,— ñêàçàâ ïàí Êóò³ùåâ.—
Îêð³ì öüîãî, êîøòîì ì³ñòà íà
Ë³ñîâîìó êëàäîâèù³ õîâàþòü
ëþäåé áåç ïåâíîãî ì³ñöÿ ïðî-
æèâàííÿ ³ òàê çâàíèõ â³äìîâíè-
ê³â — ïîìåðëèõ, õîðîíèòè ÿêèõ
â³äìîâëÿþòüñÿ ð³äí³ é áëèçüê³
÷åðåç áðàê êîøò³â"

Òðèâàº ì³ñÿ÷íèê ç áëàãîóñòðîþ
Íà ïðèáèðàííÿ êëàäîâèù âèä³ëèëè 30 òèñÿ÷ ãðèâåíü

Òèõå ïîëþâàííÿ
Æîäí³ çàñòåðåæåííÿ íå ìîæóòü óòðèìàòè óêðà¿íö³â â³ä çáèðàííÿ ãðèá³â

Універсальний
прод т

Ãðèáè — ºäèíèé íàòóðàëüíèé
ïðîäóêò, ÿêèé ìîæå çàì³íèòè
ì’ÿñî, ìàñëî, ôðóêòè, íàâ³òü ë³-
êè. Ò³, õòî ïîëþáëÿº ãðèáè,
ìàþòü á³ëüøó òðèâàë³ñòü æèòòÿ
òà îï³ðí³ñòü îðãàí³çìó. Öå ïî-
â’ÿçàíî ç òèì, ùî äî ¿õ ñêëàäó
âõîäèòü ëåöèòèí, ÿêèé ïåðåøêî-
äæàº â³äêëàäåííþ øê³äëèâîãî

õîëåñòåðèíó íà ñò³íêàõ ñóäèí ³
çàõèùàº â³ä àòåðîñêëåðîçó. Ãðè-
áè — äæåðåëî á³ëêà äëÿ âåãåòà-
ð³àíö³â, êë³òêîâèíè ³ â³òàì³í³â
äëÿ ëþáèòåë³â ì’ÿñà. Âîíè ì³ñ-
òÿòü óñ³ íåîáõ³äí³ àì³íîêèñëîòè,
à çà á³ëêîâèì ñêëàäîì íàáëè-
æàþòüñÿ äî ì’ÿñà.

Äî òîãî æ ó íèõ ì³ñòèòüñÿ ÷è-
ìàëî çàë³çà, ôîñôîðó, êàë³þ ³
ì³êðîåëåìåíò³â — öèíêó, ìàðãàí-
öþ, éîäó, ì³ä³. Çà ê³ëüê³ñòþ â³òà-
ì³íó Â ãðèáè íå ïîñòóïàþòüñÿ

çåðíîâèì ïðîäóêòàì, â³òàì³íó ÐÐ
ó íèõ ñò³ëüêè æ, ÿê ó äð³æäæàõ ³

ïå÷³íö³. Â³òàì³íó Ñ â á³ëèõ ãðè-
áàõ ³ ëèñè÷êàõ — ìàéæå ÿê ó öèò-
ðóñîâèõ.

Дієтоло и
ре оменд ють

Êîðèñíèé á³ëîê ó ãðèáàõ õî-
âàºòüñÿ çà õ³òèíîì — ðå÷îâèíîþ,
ç ÿêî¿ ïðèðîäà ñòâîðþº ïàíöèðè
æóê³â òà ðàê³â. Òðàâíèé ñ³ê íå
ìîæå éîãî ðîçùåïèòè. Òîìó ãðè-
áè ïåðåä ïðèãîòóâàííÿì ðåêî-
ìåíäóºòüñÿ ð³çàòè ÿêíàéäð³áí³øå
³ â³äâàðþâàòè äî ì’ÿêîñò³ — òàê
âîíè êðàùå çàñâîÿòüñÿ îðãàí³ç-
ìîì. Ïðè ïðîáëåìàõ ³ç êèøêîâî-
øëóíêîâèì òðàêòîì, íèðêàìè, çà
øê³ðíèõ ³ àëåðã³÷íèõ çàõâîðþ-
âàíü ãðèáè òðåáà íå ¿ñòè, à êóø-
òóâàòè. Íàâ³òü çäîðîâèì ëþäÿì
íå ðåêîìåíäóºòüñÿ âæèâàòè á³ëü-
øå 200 ã ñâ³æèõ, 100 ã ñîëåíèõ ÷è
20 ã ñóøåíèõ ãðèá³â áóäü-ÿêîãî

âèäó. Ïîì³ðêóéòå ñàì³: òàð³ëêà
ñìàæåíèõ ï³äîñè÷íèê³â ð³âíî-
çíà÷íà øìàòêó ñàëà, à â 100 ã á³-
ëèõ ãðèá³â á³ëêà á³ëüøå, í³æ ó òà-
êîìó ñàìîìó øìàòêó ÿëîâè÷èíè.
Âèìàãàþòü ãðèáè ³ ïåâíèõ ïðàâèë
îáðîáêè òà çáåð³ãàííÿ. Ïåðåðîá-
ëÿòè ¿õ ñë³ä ëèøå ó äåíü çáèðàí-
íÿ. Îáîâ’ÿçêîâî â³äâàðþâàòè ó
äâîõ âîäàõ â åìàëüîâàíîìó ïîñó-
ä³. Ñòðàâè âæèâàòè ëèøå â äåíü
ïðèãîòóâàííÿ

Гриби — це споживачі, них не міститься хлоро-
філ, том вони нічо о не виробляють, а лише спожи-
вають. Давно відомо, що цей лісовий прод т має
здатність інтенсивно вбирати спол и важ их мета-
лів. Том в жодном випад риби не можна збира-
ти поблиз виробництв, здовж трас, межах міст,
біля сільсь о осподарсь их ідь. Брати треба лише
відомі вам риби, не варто по ладатись на народні
способи визначення отр йності (посиніння циб лі чи
почорніння срібної лож и при відварюванні разом з
рибами) — вони недостовірні. Пам’ятайте, старі пліс-
няві риби потенційно небезпечні. Лісов "здобич"
збері ати раще за все в оши чи тарі, ди добре
прони ає повітря.
При отр єнні рибами вражаються печін а, нир и,

епітелій, ишечни , ЦНС. Перші озна и отр єння мо-
ж ть з’явитись я через 30 хвилин, та і за 2—3 до-

би, залежно від то о, я і риби вживала людина. То-
м часто постраждалі і не прип с ають, що причиною
біди є риби. Отже, варто пам’ятати: летальність при
отр єнні блідою по ан ою становить 99%.
Перші прояви — біль животі, н дота, блювання,

діарея, зневоднення, пітливість, зниження артеріаль-
но о тис . Шанси на життя залежать від швид ості
надання професійної допомо и!
У разі вини нення перших озна отр єння слід не-
айно промити шл но — випити ба ато води, ра-
ще з а тивованим в іллям або ентерос елем (в іл-
ля 1—2 на 1 ва и, доз ентерос елю збільшити

іль а разів). Я що немає діареї, прийміть послаб-
люючий засіб, напри лад, сорбіт (1—2 на 1 ма-
си тіла, в 2—3 прийоми). Зробіть лізм . І най олов-
ніше — ма симально швид о доставити хворо о до
лі вально о за лад .

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА
Не варто давати риби дітям

до 12 ро ів: поживні речовини,
що містяться в лісових дарах,
ле о замінювані, а хітинов
оболон перетравити дитячий
ор анізм не в змозі. За статис-
ти ою, зі 100 дітей, я і отр -
їлись рибами, 5—6 ин ть, а
25—30 стають інвалідами на
все життя.

ППООРРААДДАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

На впоряд вання столичних ладовищ до зими в рам ах осінньо о місячни а з
бла о строю виділено лише 30 тис. рн. Тобто в середньом по тисячі ривень на
ожне ладовище. Це значно менше, ніж торі . Попри це ом нальни и обіцяють
під от вати місця поховань, вивезти сміття, листя, прочистити водо ін. Щодо ч то
про підвищення тарифів на мінімальні посл и, то вони залишалися незмінними з
2004 ро . Наразі розцін и зросли на опання ями, монтаж пам'ятни а, оформлен-
ня до ментації. З ідно з розпорядженням мера Києва, столиці й надалі безплат-
но ховатим ть інвалідів Вели ої Вітчизняної війни, часни ів бойових дій та людей
без певно о місця проживання.

Àíòîí³íà Ë²ÂÀÍÄÎÂÑÜÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Навіть найдосвідченішом рибни перед тим, я іти
до ліс , варто озброїтись не лише оши ом та ножем.
Корисно, "на доріж ", освіжити в пам’яті певн орис-
н інформацію. І хоча на сьо одні в Києві не зареєс-
тровано жодно о випад отр єння рибами, найбільш
надійно п вати риби в ма азині чи на базарі, де
здійснюється санітарно-ветеринарна е спертиза і ра-
діоло ічний онтроль. Проте ба атьох містах У раїни,
том числі й Києві, продаж ди орост чих рибів на

рин ах заборонено.

У лісі риби смачніші, але небезпечніші за ма азинні
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Сер ій НЕДАШКІВСЬКИЙ, оловний то си оло ГУОЗ м. Києва та МОЗ

Вартість однієї се нди ефірно о час для проведення
передвиборної а ітації на аналі радіомовлення “Радіо Ро с”
(Приватне підприємство “Фірма “Лямін”) с ладає:

Проміжо
ефірно о час

Вартість однієї се нди
ефірно о час ,

рн без ПДВ та ПнР

Розмір зниж и,
я а надається

3 6.00 по 21.00 5 (п ’ять) ривень 00 оп. Зниж и не надаватим ться

з 21.00 по 6.00 1 (одна) ривня 00 оп. Зниж и не надаватим ться



Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Випуск №233 (666)
п’ятниця, 16 жовтня
2009 року ДОКУМЕНТ

Нормативно

правові та інші акти
органів 
державної влади 
та управління
Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

хрещатик

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про питання оренди об'єктів права комунальної 
власності територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 860/860 від 18 грудня 2008 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про міс�
цеве самоврядування в Україні", статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального май�
на", статті 76 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких
законодавчих актів України", рішення Київської міської ради від 28.09.06 № 34/91 "Про затвердження По�
рядку передачі майна територіальної громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної пла�
ти за користування майном територіальної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна те�
риторіальної громади міста Києва", пункту 47 рішення Київради від 17.01.08 № 3/4475 "Про бюджет міс�
та Києва на 2008 рік", пункту 19 розділу V Наказу Фонду державного майна України від 13.10.04 № 2149
"Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна", а також врахову�
ючи протоколи постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 04.03.08 № 54, від 16.07.08
№ 3, від 29.09.08 № 9, від 10.10.08 № 10, від 22.10.08 № 11, від 03.11.08 № 12, від 21.11.08 № 13, від
28.11.08 № 14, від 09.12.08 № 15, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити або відмовити укласти (переукласти) дого�
вори оренди (суборенди), встановити пільгові орендні став�
ки згідно з переліками, зазначеними у додатках 1, 2, 3, 4,
5, 6 до цього рішення.

2. Доручити підприємствам (установам), за якими за�
кріплене майно на праві господарського відання (оператив�
ного управління), в термін до двох місяців укласти (пере�
укласти) договори оренди (суборенди) з фізичними та юри�
дичними особами, зазначеними у пункті 1 цього рішення,
яким надано дозвіл, в установленому порядку.

3. Договори оренди будинків або приміщень об'єктів
культурної спадщини, що є пам'ятками, крім істотних умов,
визначених у додатках до цього рішення, мають містити до�

даткові умови, визначені Головним управлінням культури і
мистецтв виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації).

4. Внести зміни до рішень Київради з питань оренди об'�
єктів права комунальної власності територіальної громади
міста Києва згідно з додатком 7 до цього рішення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань власності та на виконав�
чий орган Київської міської ради (Київську міську державну
адміністрацію).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Кучі Людмилі Василівні 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Редутній, 26-а у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 912/912 від18 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Кучі Людмилі Василівні для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Редутній, 26�а у Печерсько�
му районі м. Києва.

2. Передати громадянці Кучі Людмилі Василівні, за умо�
ви виконання пункту 3 цього рішення, у приватну власність
земельну ділянку площею 0,07 га для будівництва та обслу�
говування житлового будинку, господарських будівель і спо�
руд на вул. Редутній, 26�а у Печерському районі м. Києва
за рахунок міських земель, не наданих у власність чи корис�
тування.

3. Громадянці Кучі Людмилі Василівні:
3.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. Виконати умови забудови земельної ділянки згід�

но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища та одержати дозвіл на
виконання будівельних робіт в управлінні держархбудкон�
тролю.

3.3. 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).

3.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�

го середовища від 14.10.2008 № 19�12988, Київської місь�
кої санепідстанції від 21.10.2008 № 8157, Державного управ�
ління охорони навколишнього природного середовища в 
м. Києві від 04.09.2008 № 05�08/6205, Головного управлін�
ня охорони культурної спадщини від 11.09.2008 № 6084,
Державної служби з питань національної культурної спадщи�
ни від 23.10.2008 № 22�2791/3.

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

3.6. 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 влас�
ності на земельну ділянку.

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

4. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу 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 використання коштів, передбачених у бюджеті 
м. Києва на 2009 рік на вирішення нештатних ситуацій 

у житловому господарстві
Розпорядження № 1138 від 30 вересня 2009 року

Відповідно до статті 78 Бюджетного Кодексу України, рішення Київської міської ради від 06.03.2009
№ 124/1179 " Про бюджет міста Києва на 2009 рік", у зв'язку з виникненням пожежі, яка склалася у ре�
зультаті вибуху, та необхідністю відновлення роботи ліфтів у житлових будинках, переданих до комуналь�
ної власності від підприємств�банкрутів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Головному управлінню житлового господарства вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації):

1.1. Забезпечити у 2009 році виконання робіт із капіталь�
ного ремонту ліфтів у житлових будинках згідно з додатком.

1.2. Профінансувати роботи із капітального ремонту, за�
значені у підп. 1.1. пункту 1 цього розпорядження, за ра�
хунок коштів, передбачених в бюджеті міста Києва на 2009
рік по коду функціональної класифікації 240900 "Цільові фон�
ди, утворені Верховною радою Автономної республіки Крим,
органами місцевого самоврядування, місцевими органами

виконавчої влади (вирішення нештатних ситуацій у житло�
вому господарстві)".

2. Першому заступникові голови Київської міської держав�
ної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

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

Голова Л. Черновець ий

Про внесення доповнень 
до рішення Київради від 24.06.04 № 322/1532 

"Про затвердження переліку будинків 
комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, 
які підлягають реконструкції або реставрації 

за залучені кошти"

Рішення Київської міської ради № 861-1/861 від 18 грудня 2008 року

Відповідно до статті 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

До рішення Київради від 24.06.04 № 322/1532 "Про затвердження переліку нежилих будинків комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва, які підлягають реконструкції або реставрації за залучені кошти" внести такі
зміни:

— доповнити додаток до рішення переліком нежилих будинків, що належать до комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва та підлягають реконструкції або реставрації, зазначених у додатку до цього рішення;

— у додатку до рішення у розділі "Печерський район" позицію 14

14. Вул. Крутий узвіз, 3�а Головне управління житлового забезпечення виконавчого органу Київра�
ди (Київської міської державної адміністрації)

962,3

14.* * * * * Вул. Крутий узвіз, 3�а Головне управління житлового забезпечення виконавчого ор�
гану Київради (Київської міської державної адміністрації)

962,3

***** кошти, перераховані інвесторами до бюджету міста Києва відповідно до експертної оцінки, спрямувати для вирі�
шення питання розміщення комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду "Житло�сервіс".

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

викласти в такій редакції:

Про направлення депутатських запитів Київському 
міському голові та посадовим особам виконавчого 

органу Київради
Рішення Київської міської ради № 844/844 від 18 грудня 2008 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", частин сьомої та вось�
мої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 7.2 статті 7 Регламенту Ки�
ївської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 01.07.08 № 8/8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Направити Київському міському голові та посадовим
особам виконавчого органу Київради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) депутатські запити, внесені депутата�
ми Київради та підтримані на пленарному засіданні Київра�
ди 18.12.08, згідно з додатком.

2. Київському міському голові та посадовим особам, яким
направлено депутатський запит, надати офіційну письмову
відповідь на нього Київраді і депутатам Київради протягом
десяти днів з дня отримання запиту.

3. Взяти до відома частину четверту статті 22 Закону

України “Про статус депутатів місцевих рад", в якій зазна�
чено, що якщо запит з об'єктивних причин не може бути роз�
глянутий у встановлений Київрадою строк, то посадова осо�
ба зобов'язана письмово повідомити про це Київраді та де�
путатові Київради, який вніс запит, і запропонувати інший
строк, який не повинен перевищувати одного місяця з дня
одержання запиту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Ïîãðàºìî â ×îíê³íà
Сьо одні та завтра Теат-
рі на лівом березі Дніпра
відб деться прем'єра
спе та лю "Граємо Чон і-
на" за романом Володи-
мира Войновича в поста-
новці Оле сандра Кобзаря
і Андрія Самініна. Напере-
додні прем'єри обидва
режисери відповіли на за-
питання "Хрещаті а".

— ßê ÿ çðîçóì³ëà, âè íàìàãàºòå-
ñÿ ïîñòàâèòè “×îíê³íà” â ðåæèì³
³ãðîâîãî òåàòðó?

Ñàì³í³í: Öå ñïðîáà. ²ãðîâèé òå-
àòð ïîâ’ÿçàíèé ç áàæàííÿì ³ì-
ïðîâ³çóâàòè, à íàéâàæ÷å çàâäàí-
íÿ ïîëÿãàº â òîìó, ùîá öå áà-
æàííÿ ïðîáóäèòè â àêòîðàõ.

— Ïîâèíåí áóòè àçàðò...
Ñ.: À çâ³äêè áåðåòüñÿ àçàðò?

Îñü êàæóòü, ùî ðåæèñóðà ³ àê-
òîðñòâî — øèêàðí³ ïðîôåñ³¿: òî-
á³ ïëàòÿòü çà òå, ùî òè âèñëîâëþ-
ºøñÿ. À íàñïðàâä³ ìàëî êîìó º
ùî ñêàçàòè, íå ìîæíà “âèñëî-
âëþâàòèñÿ” ò³ëüêè òîìó, ùî öå
òâîÿ ðîáîòà, òè æ ñþäè éäåø íå
äëÿ òîãî, ùîá ñòàòè äðåñèðîâà-
íèì.

— Ìåí³ çäàºòüñÿ, á³ëüø³ñòü ³äå
ñþäè, ä³ñòàþ÷è çàðÿä àìá³ö³é â³ä
ê³íî ³ òåëåáà÷åííÿ.

Ñ.: ßêùî º áàæàííÿ ïîòðàïè-
òè íà åêðàí òåëåâ³çîðà, òîä³ ïî-
òð³áíî òóñèòè, çíàéîìèòèñÿ ç ïî-
òð³áíèìè ëþäüìè, íå îáîâ’ÿçêî-
âî çàê³í÷óâàòè òåàòðàëüíèé ³í-
ñòèòóò.

Àäæå òåàòðàëüíà ãðà íàñïðàâ-
ä³ äóæå ñòðàæäàº â³ä ñåð³àë³â. Óñå
íà÷åáòî äîáðå, àëå òè ïîì³÷àºø
â àêòîðîâ³ ÿêåñü äð³áíå äåðåí-
÷àííÿ, ñóºòó ñåð³àëüíèõ òèñÿ÷î-
äóáë³â.

Êîáçàð: Íàø õóäîæí³é êåð³â-
íèê Åäóàðä Ìèòíèöüêèé êàæå,
ùî ìè çàðÿäæàºìîñÿ â òåàòð³ ÿê
áàòàðåÿ, à ïîò³ì ³äåìî â ñåð³àëè
³ âñå òàì âèêèäàºìî, íà ñöåíó æ
ïîâåðòàºìîñÿ ïîðîæí³ìè. Çâ³ä-
ñè òå äåðåí÷àííÿ, ïðî ÿêå âè ãî-
âîðèòå. ß í³áè òóò, àëå í³áè òóò
ìåíå ³ íåìàº — äèâíå íåïðèºì-
íå â³ä÷óòòÿ. Íàéö³êàâ³øå òå, ùî

öå ñïðàâä³ ïîì³òíî â àêòîðàõ,
âîíè ïðîäîâæóþòü ïîâí³ñòþ â³ä-
äàâàòèñÿ ãëÿäà÷åâ³, àëå ùîñü
çíèêàº.

— Àëå æ âè òàêîæ çí³ìàºòåñÿ.
Ê.: Àíäð³é — òàê.

Ñ.: ² Ñàøêî — òàê. Çâ³ñíî, çí³-
ìàºìîñÿ, à ÿê ³íàêøå? Öå ³ ìà-
òåð³àëüíà ïîòðåáà, ³ äîñâ³ä, çâè-
÷àéíî. Àëå äóæå â³ä÷óòíî, ùî
çíåñèëþºøñÿ, àäæå â ê³íî ³ ñå-
ð³àëàõ âèìàãàþòü øâèäêîãî
âêëþ÷åííÿ, õàïàííÿ íà ëüîòó,
òàêî¿ “íàðâàíîñò³”, ùîá ìîæíà
áóëî 5—10 ñöåí çíÿòè çà îäèí
äåíü.

Àëå ïîò³ì öÿ çâè÷êà ïðàöþâà-
òè íà ëüîòó, ç àðêóøà, ³íåðö³éíî
ïåðåíîñèòüñÿ íà òåàòðàëüíèé
ìàéäàí÷èê. À òàì íå òà ïðîáëå-

ìàòèêà: íàì íå ïîòð³áíî ãíàòè
ïðîäóêò äî òåëååô³ðó, íàì ïî-
òð³áíî ãîòóâàòè âèñëþâëþâàííÿ,
îñîáèñòå âèñëîâëþâàííÿ ðåæè-
ñåðà, àêòîðà, õóäîæíèêà. Òà ÿê
âîíî ìîæå áóòè îñîáèñòèì, êîëè
àêòîð ïðèá³ãàº ³ çàïèòóº: “Ùî
ìåí³ òóò âèêîíàòè, êóäè ìåí³ ñòà-
òè?” Ëþäèíà ãîòîâà íà âñå, îä-
íàê íàì ïîòð³áíî, ùîá ó àðòèñ-
òà áóëî áàæàííÿ êðèêíóòè ïðî
ñâîº, ïðî íàáîë³ëå, à íå ÿê³ñíî
âèêîíàòè òðþê.

Ê.: Ó íàñ, íà ùàñòÿ, º àêòîðè
â òåàòð³, êîòð³ â äåíü ñåðéîçíîãî
ñïåêòàêëþ íå ïðàöþþòü íà çéîì-
êàõ, áî âæå ç äîñâ³äó â³äîìî: ÿê-
ùî ç³ çéîìîê ïðèá³ãàºø îäðàçó
íà ñöåíó, â òîá³ í³÷îãî íå çíàé-
äåòüñÿ, îêð³ì âíóòð³øíüî¿ ïîðîæ-
íå÷³.

Ñ.: Ìè çàìèñëþâàëè ñòàâèòè
“×îíê³íà”, òîìó ùî öå äóæå áà-
ãàòèé ìàòåð³àë äëÿ ðîáîòè ç õà-
ðàêòåðîì, ³ç ãðîþ, ïî³ìïðîâ³çóâà-
òè, à áóäü-ÿêà ³ìïðîâ³çàö³ÿ º ïî-
òðåáîþ, âîíà çà âêàç³âêîþ íå
âäàºòüñÿ.

Òîìó, êîëè íàñ çàïèòóþòü, ïðî
ùî ìè õîò³ëè ñòàâèòè “×îíêè-
íà”, íå ìîæåìî ÷³òêî ñêàçàòè, áî
âñÿ öÿ çàò³ÿ — àâàíòþðà. Íàø³
ðåïåòèö³¿ áóäóþòüñÿ íà ñïîñòåðå-
æåíí³, íà ³ãðîâèõ ñèòóàö³ÿõ, ³
ñïåêòàêëü ïåâíîþ ì³ðîþ ïåðå-
ñòàº áóòè ò³ëüêè íàøèì, à ïåðå-
òâîðþºòüñÿ íà çàãàëüíîàêòîð-
ñüêèé. Öå òå, ÷îãî íàì õî÷åòüñÿ
äîñÿãòè.

Ê.: ²ãðîâà ñòðóêòóðà, ç ÿêîþ ìè
ïðîáóºìî ïðàöþâàòè, ïðèâîäèòü
äî òîãî, ùî àêòîð ñàì ïðèäóìóº,

ôîíòàíóº ³äåÿìè, â³í ñòàº ïîâíî-
ö³ííèì òâîðöåì îáðàçó, ñèòóàö³¿,
ñòðóêòóðè. Ìè ç íèì ñòàºìî ð³â-
íîïðàâíèìè ñï³âàâòîðàìè ñïåê-
òàêëþ. ² â òàê³é ñèòóàö³¿ â³í í³-
êîëè íå äàñòü ôàëüø³, ñïåêòàêëü
ñòàíå éîãî ïðàâäîþ, éîãî â³ääó-
øèíîþ, ïåðåòâîðèòüñÿ íà ð³äíèé
³ çàõîïëèâèé ïðîñò³ð.

Ñ.: ßêùî íà ïî÷àòêó ïðîöåñó
çàïèòàòè, ïðî ùî ñïåêòàêëü, ³ äà-
òè íà íüîãî ÷³òêó â³äïîâ³äü, öå
áóäå òå ñàìå, ùî â òåáå º ï³âêðà-
¿íè, à òè ñîá³ êàæåø: “Í³, ÿ øìà-
òî÷îê îãîðîæåþ îáíåñó, ñÿäó â
íüîìó òà é ãîä³”.

— ß òàê ðîçóì³þ, ç “×îíê³íèì”
âè íàìàãàºòåñÿ íå îáìåæóâàòè ñå-
áå?

Ñ.: Ìè á õîò³ëè, ùîá ó ïðîöå-
ñ³ ïðèäóìóâàííÿ ñöåí íàðîùóâà-
ëîñÿ äóæå áàãàòî çíà÷åíü. Äî òî-
ãî æ “×îíê³í” Âîéíîâè÷à äàº
çìîãó áðàòè çâ³äòè òåìè, ÿê³ àâ-
òîð ïðèïóñêàâ, àëå íå ðîçðîáëÿâ
¿õ, â ð³çí³ ÷àñè éîãî òâ³ð ñïðèé-
ìàºòüñÿ ïî-ð³çíîìó. Â 1988 ðîö³
ó ì³ðó âñåäîçâîëåíîñò³ íà ïåð-
øèé ïëàí âèõîäèâ ñàòèðè÷íèé
ïëàñò ðîìàíó. Îäíàê ìèíóâ ÷àñ,
³ çóáîñêàëüñòâî ç ïðèâîäó ñâîº¿
êðà¿íè îñîáèñòî ìåíå íå çà÷³ïàº,
òåïåð ó “×îíê³í³” âèäíî ãëèáø³
çíà÷åííÿ.

— Íàñàìê³íåöü õîò³ëà çàïèòàòè,
÷èì ñàìå öåé òâ³ð ñòàâ äëÿ âàñ ö³-
êàâèì ñüîãîäí³?

Ñ.: Ìè ïî÷èíàëè ç òîãî, ùî çà-
ìèñëþâàëè öå ÿê ñï³ëüíó ðîáîòó
ðåæèñåð³â ç àðòèñòàìè ³ ï³äøó-
êóâàëè òîé òâ³ð, ÿêèé â³ä ïåðøî-
ãî ïóñêîâîãî ìîìåíòó, ç ìîìåí-
òó ïðî÷èòàííÿ çìóøóâàâ áè ôàí-
òàç³þ áóðõëèâî ðåàãóâàòè. À â
òâîð³ Âîéíîâè÷à º ÿñêðàâèé ãå-
ðîé — ×îíê³í, äîâêðóãè ÿêîãî º
áëèæíº êîëî ÿñêðàâèõ ãåðî¿â,
äàëüíº êîëî ÿñêðàâèõ ãåðî¿â,
êîæíå ç ÿêèõ ìàº ñâî¿ êîëà. Öåé
òâ³ð âèäàâñÿ íàì äóæå áëàãîäàò-
íèì, ùîá çàïàëèòè ôàíòàç³þ àð-
òèñò³â.

Ê.: ×îíê³í — êðåì³íü... çàïàëü-
íè÷êà

Розмовляла
Марися НІКІТЮК,

спеціально для “Хрещати а”

Áàãàòî-áàãàòî ñò³ëüö³â
Ó ×åðí³ãîâ³ ñòàðòóâàâ îðèã³íàëüíèé êóëüòóðíî-ìèñòåöüêèé ïðîåêò “728”
Îêñàíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Новий льт рно-мистець-
ий прое т "728" презен-
т вали в Місь ом палаці
льт ри Черні ова. За-

вдя и цій а ції б д ть зі-
брані ошти на придбання
нових рісел для онцерт-
ної зали палац , що має
за алом 728 місць, том
й назва прое т — симво-
лічна.

Íà çàì³íó ñò³ëüö³â ïîòð³áíî
áëèçüêî 360 òèñ. ãðí, ç ðîçðàõóí-
êó 500 ãðí çà îäíå êð³ñëî. Òîìó
çàäëÿ ìàñøòàáíîñò³ çàõîäó îðãà-
í³çàòîðè çàëó÷èëè ÿñêðàâèõ ïåð-
ñîí, ùî äîñÿãëè óñï³õó â ð³çíèõ
ñôåðàõ ä³ÿëüíîñò³. Ó ðàìêàõ ïðî-
åêòó â³äîì³ ëþäè, êåð³âíèêè ì³ñü-
êîãî é îáëàñíîãî ð³âí³â, ïðåä-

ñòàâíèêè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çà-
ö³é â³çüìóòü ó÷àñòü ó êîíöåðò³,

êîøòè â³ä ÿêîãî áóäóòü ñïðÿìî-
âàí³ íà ðîçâ’ÿçàííÿ íàãàëüíèõ

ïðîáëåì âàæëèâîãî êîíöåðòíîãî
ìàéäàí÷èêà ì³ñòà — Ì³ñüêîãî
ïàëàöó êóëüòóðè. Ï³äòðèìóº ïðî-
åêò ³ ì³ñüêèé ãîëîâà Îëåêñàíäð
Ñîêîëîâ.

— Íàðàç³ ïðîâàäèòüñÿ àêòèâíà
³íôîðìàö³éíà êàìïàí³ÿ öüîãî çà-
õîäó,— ðîçïîâ³äàº ðàäíèê ÷åðí³-
ã³âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ²ðèíà
Ñèíåëüíèê.— Öÿ àêö³ÿ îñîáëèâà
ùå é òîìó, ùî ì³ñüêîìó ïàëàöó
öüîãîð³÷ âèïîâíþºòüñÿ 40 ðîê³â,
³ çà âåñü öåé ÷àñ ñèä³ííÿ â çàë³
íå îíîâëþâàëèñÿ. Ïðîäàæ êâèò-
ê³â óæå ðîçïî÷àòî. Òàêîæ ñòàðòó-
âàëà àêö³ÿ “²ìåííèé ñò³ëåöü”, çà
ÿêîþ â ðàç³ ïðèäáàííÿ êâèòêà çà
ö³íîþ 500 ãðí, òîáòî âàðòîñò³
êð³ñëà, çà áàæàííÿì áëàãîä³éíè-
êà íà êóïëåíîìó ñò³ëüö³ áóäå çà-
êð³ïëåíî òàáëè÷êó ç ïîäÿêîþ ö³é
ëþäèí³ çà ï³äòðèìêó. Àëå áóâàº
é òàêå, ùî äîáðî÷èíö³ âîë³þòü
ëèøèòèñÿ íåâ³äîìèìè.

Ñüîãîäí³ Ì³ñüêèé ïàëàö êóëü-
òóðè º îäíèì ç ïðîâ³äíèõ êóëü-

òóðíèõ öåíòð³â ×åðí³ãîâà. Íà éî-
ãî áàç³ ä³þòü ð³çíîìàí³òí³ òâîð÷³
ñòóä³¿, çàéìàþòüñÿ òàíöþâàëüí³
êîëåêòèâè, òðèâàº àêòèâíà ãàñ-
òðîëüíà ä³ÿëüí³ñòü. 2008 ðîêó çà
ãðîø³ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó áóëî
â³äðåìîíòîâàíî ñöåíó, ãðèìó-
âàëüí³ òà ñëóæáîâ³ ïðèì³ùåííÿ
çàêëàäó. Âëàñíèì êîøòîì ïàëàö
ïðèäáàâ íîâå óí³êàëüíå ñâ³òëîâå
îáëàäíàííÿ, êð³ì òîãî çàâäÿêè
ï³äòðèìö³ ñïîíñîð³â çàêóïëåíî
ïðîôåñ³éíó çâóêîâó àïàðàòóðó.
Çàêëàä â³äíîâèâ ñâîþ ôóíêö³î-
íàëüíó ä³ÿëüí³ñòü ³ ìàº çàðàç
ù³ëüíèé êîíöåðòíèé ãðàô³ê. Àëå
âêðàé ïðîáëåìíèì ïèòàííÿì çà-
ëèøàºòüñÿ îíîâëåííÿ êð³ñåë ó
êîíöåðòí³é çàë³. ×åðåç ô³íàíñî-
â³ òðóäíîù³ òà çâàæàþ÷è íà ïåð-
øî÷åðãîâ³ñòü ô³íàíñóâàííÿ ç
ì³ñüêîãî áþäæåòó çàêëàä³â îñâ³-
òè é îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, îðãàí³çà-
òîðè âèð³øèëè çàëó÷èòè äî ðîç-
â’ÿçàííÿ ïðîáëåìè ìåøêàíö³â
ì³ñòà òà ìåöåíàò³â

На презентації прое т "728" поб вав місь ий олова Черні ова Оле сандр
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ОВНИ
Др жні й товарись і стос н и про-

ходятьфаз трансформації, депотріб-
на холодна олова і аряче серце. Не
давайтеволюбожевільнимпристрас-
тям, поставтенавартішаленихпоч т-
тів здоровий л зд і висо мораль,
щоб не вийти за межі дозволено о.
Поряд із вами знаходяться роз мні,
чарівні партнери, я і отові подар ва-
ти любов, розділити по ляди, інтереси і стати справжніми др -
зями. Ви повинні зроз міти, що вірна др жба — це вища іпос-
тась любові, де пан є д ховність, а мирсь і бажання посідають
останнє місце!

ТЕЛЬЦІ
Ваше серце перетвориться на аре-
н боротьби світлих і темних сил,
де пе ло і рай змішаються. Бла ай-
те Всевишньо о про любов і по-
орення, щоб ни н ти фат м ,
втриматися від р йнівних дій, що
за рож ють хворобливими драма-
ми, непоправними втратами в осо-
бистом , діловом житті. Перест -

пивши порі оселі, заб дьте про неприємні сімейні інциден-
ти і з радістю поспішайте на робот , де вас зі ріє сонце ар’-
єрно о спіх . Висо і по ровителі є, робота творча, ці ава,
та що перспе тиви рост д же принадні, тіль и армоніз й-
те себе!

БЛИЗНЯТА
У соці ма свої правила. Не б нт й-

те, не доводьте а ресивно свою пра-
вот незроз мілими мовами, не про-
штовх йте ідеї, а пра ніть зла оджено
вписатися в йо о за они. Ваш світо-
ляд від цьо о тіль и ви рає. Б дьте
старанними, пристрастьдороботи—
це добре, але для ращої прод тив-
ності потрібно поперемінно вист па-
ти то вролі чня, то вчителя. Радьтеся, діліться досвідом, не бій-
теся здатися профаном, одна олова добре, а дві— раще. Ко-
ле тив — це вели а сила, йо о енер ія — ч довий тоні для
б дь-я их життєвих звершень.

РАКИ
С пий платить двічі, не прово йте
дефолт! Відмова від сплати бор ів
матиме фатальні наслід и. Я що о-
м сь забор ов вали серцем, спра-
вами, рошима—надол ж йтевтра-
чене. А я що вам хтось винен і бой-
от є повернення, істери не влаш-
тов йте: насильно милим не б деш,
потерпіть, присмиривши Е о. Сліпе

пот рання споживчим бажанням є небезпечним. Зважте всі “за
і проти” на ниві співпраці й нама айтеся для підтрим и здоро-
во о баланс більше працювати на віддач , бо війна інтересів
несе вам збит и.

ЛЕВИ
Майте м жність пробачити мин лі

про оли і недолі и обранця, проже-
ніть образи. Адже ви дивитеся на все
зі своєї “дзвіниці”, а хто не без ріш-
ний?... На он долі поставлено парт-
нерсь е щастя. Потрібно с ласти іс-
пит арми на міцність шлюбних сто-
с н ів (за останніх 9місяців). Утім, я -
щоміж ваминемаєфальші, либо их
розбіжностей, то стос н ирозвиваються заформ лою: “я плюс
ти дорівнює охання”. Тож се с ладається ч дово, ваш шлюб
бла ословили Небеса, і тримається він на міцній д ховній єд-
ності.Можете б д вати сімейне ніздо, облаштов вати домаш-
ній поб т, направляючи т ди свій творчий вир ючий потенціал.

ДІВИ
Бережіть здоров’я! Раціоналізм сві-
тосприймання може зі рати з вами
злий жарт, підштовхн вши до таєм-
них авантюр, ввести в оман , підси-
ливши самообман. Не подібнюйте-
ся стра сові, я ий ховає олов в пі-
со . Потрібно підійти до розв’язання
проблем не з ви одою, а д ховними
мір ами. Ви он вана робота повин-

на приносити творче задоволення, б ти ці авою, сприяти д -
ховном розвит . З оле амимаєпан ватибратерсь аєдність.
Збері айте товарись і стос н и з людьми, попри с перечності.
Особисті по ляди і пере онання не переш ода на шлях до
справжньої міцної др жби!

ТЕРЕЗИ
Особиста раса, інтеле т альний

шарм, харизматичність відчиняють
перед вами всі двері, роблять не-
перевершеними майстрами ство-
рення святажиття! За ох вати в се-
бе тр днощів не становитиме, але
б дьте пильними: спо са розп с-
тою може під растися непомітно...
і втя н ти в безодню розтління. Ус-
миріть ріховн хіть і дотрим йтеся праведних орієнтирів, то-
ді чаша любові, подарована Всевишнім, не розхлюпнеться да-
ремно.

СКОРПІОНИ
Очі є вас а тивна боротьба з прихо-
ваними очманілими інстин тами. Я
прибор атицих запаморочливихб н-
тарів і не на оїти д рниць?... Утрима-
тися на ар’єрном плав , збере ти
професіональн реп тацію, збере ти
армоніювд ші?.. Завдання, я емож-
на розв’язати. Головний орієнтир —
бла опол ччявсім’ї, це ваштил, пра -

ніть не до ди тат , а створення вдома доброзичливої атмосфе-
ри. Втім, не та важливо, де знаходитеся. Б дь-я а людина
вашом оточенні повинна відч вати надійне др жнє плече і д -
ховне взаємороз міння.

СТРІЛЬЦІ
Маєте д же висо ий рейтин

соці мі. Зміцнюйте приятельсь і
стос н и, дбайте про с спільний
імідж. Д х братерства, спорідне-
ності по лядів, інтересів між вами
і оточенням — запор а життєво-
о процвітання. Розбіжності та пре-
тензії мож ть внести розбрат міц-
ні др жні ряди, підірвати лідер-
сь ий авторитет. Відстоюючи пере онання, маневр йте, о-
рист йтеся міло силою сво о неординарно о роз м . Лише
не переборщіть із хитром дрими трю ами заради ви оди,
іна ше наживете таємних воро ів.

КОЗОРОГИ
Затя ніть т іше поясо , посидьте на
олодном пай , дір и фінансово-
м бюджеті через невиплат зарпла-
ти визначені долею, і робити з цьо о
тра едії не потрібно. У вас ч дова ро-
бота, депра нення творчо оент зіаз-
м дад ть хороші наслід и. У ерів-
ництва ви на хорошом рах н , о-
ловне — д ховний розвито . Пізна-

вайте рас б ття через піднесені Божественні миті і не отр -
юйте життя нав оло себе рошовими проблемами!

ВОДОЛІЇ
Події тижнямають підте ст арми,

і їхнє ори ванняневвашійволі.По-
жинатимете плоди (хороші й по ані)
попередніх (9-місячних) дій. Нав оло
васпан єа ра онфронтації, а зпарт-
нерамистос н ид женапр жені. Ус-
миріть Е о, не піддавайтеся на про-
во ації! Щонайменша необачна не-
та товність із вашо о бо за рож є
розривом, підривом реп тації. Не нівіть шефа, адже професіо-
нальна діяльність виходить на передній план, і я що ваша са-
мореалізація йде врозріз творчом по ли анню, на ар’єрном
прос ванні в найближчом майб тньом доведеться поставити
хрест. Визначайтеся, до чо о лежить серце...

РИБИ
Нерозслабляйтеся, напр женадина-
мі а обставин вима ає висо ої само-
віддачі в професіональній діяльності,
бізнесі, сердечних справах — більше
інвест єте апіталів, більшеотримаєте
приб т ів! Я що маєте бізнес з даль-
німи раями, че айте аверз. Це не
випад ова без л здість, а рез льтат
помило із вашо обо щододілових

партнерів здале . Вони лицеміри і не виправдали редит ва-
шої довіри. Гідно сприйміть цей ро арми і не впадайте в де-
пресію. Нині ви є оролем омерційних се ретів, таємних ом-
проматів, інформації про сл жбові зловживання, тіль и не шан-
таж йте заради сл жбово о прос вання, а м дро орист йтеся
цими озирями

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло
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До ва и а ціонерів За рито о а ціонерно о товариства
“У раїнсь а медійна омпанія”

За рите а ціонерне товариство “У раїнсь а медійна омпанія” повідомляє
про с ли ання За альних зборів а ціонерів, я і відб д ться 3 р дня
2009 ро о 16.00 за адресою: м. Київ, в л. Воровсь о о, 22, 1-й поверх.

Порядо денний:
1. Про зміни в с ладі а ціонерів Товариства.
2. Про внесення змін до стат т Товариства.
3. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.

Реєстрація а ціонерів б де проводитися в день проведення За альних зборів
а ціонерів з 15.30 до 15.50.

Учасни за альних зборів а ціонерів необхідно мати при собі:
до мент, що посвідч є особ ;
для представни ів а ціонерів — до менти, що підтвердж ють повноваження на
представництво інтересів а ціонера.

А ціонери мож ть ознайомитися з матеріалами стосовно питань поряд денно о
та отримати додат ов інформацію за адресою: 01601 У раїна, м. Київ,
в л. Воровсь о о, 22, 1-й поверх, тел. (050)593-22-10.

Генеральний дире тор ЗАТ “У раїнсь а медійна омпанія”

За рите а ціонерне товариство “Лі об д”
(ЄДРПОУ 25273532, м. Київ, в л. Воздвиженсь а, 60) повідомляє про
проведення за альних зборів а ціонерів, я і відб д ться 4 р дня 2009 ро
о 15.00 онференц-залі за адресою: м. Київ — 25, в л. Воздвиженсь а, 60.
Реєстрація а ціонерів відб деться до 14.30.

Порядо денний:
- затвердження річно о звіт Правління ЗАТ “Лі об д” за рез льтатами

осподарсь ої діяльності Товариства;
- переобрання членів Правління ЗАТ “Лі об д”;
- переобрання членів На лядової ради ЗАТ “Лі об д”;
- переобрання членів Ревізійної омісії ЗАТ “Лі об д”;
- затвердження Стат т ЗАТ “Лі об д” в новій реда ції зв’яз з приведенням

йо о відповідність до За он “Про а ціонерні товариства” від 17.09.2008 ро
№ 514-VI;

Для часті зборах а ціонерів потрібно мати при собі паспорт або до мент,
що посвідч є особ , представни ам а ціонерів — відповідним чином оформлен
довіреність.

Ознайомлення з матеріалами під час під отов и до за альних зборів відб вається
в робочі дні за адресою: м. Київ, в л. Воздвиженсь а, 60, 7 поверх, за попереднім
зверненням за телефоном 8 (044) 462-57-47 та по одженням час для
ознайомлення.

Відповідно до п н т 2 статі 2 За о-
н У раїни від 18 березня 2004 ро
№ 1625-IV “Про порядо обрання на по-
сад та звільнення з посади професійно-
о с дді Верховною Радою У раїни” Гос-
подарсь ий с д міста Києва повідомляє
про під отов матеріалів щодо обран-
ня андидата на посад с дді Госпо-
дарсь о о с д міста Києва безстро о-
во Митрохіної Анни Валеріївни.

Відповідно до п. 2 ст. 2 За он
У раїни “Про порядо обрання на поса-
д та звільнення з посади професійно-
о с дді Верховною Радою У раїни” від
18.03.2004 p. № 1625-IV повідомляємо
про під отов матеріалів щодо обран-
ня Зайцева Михайла Петровича без-
стро ово с ддею Вищо о адміністрати-
вно о с д У раїни.

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 Твердохліб
Валентини Андріївни безстро ово
с ддею Київсь о о апеляційно о
адміністративно о с д .

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 Кривов’яза
Андрія Петровича безстро ово с д-
дею Київсь о о апеляційно о адміні-
стративно о с д .

Стат т та свідоцтво Київсь ої
місь ої асоціації працівни ів
ор анів вн трішніх справ —
часни ів лі відації наслід ів
аварії на Чорнобильсь ій АЕС
“Чорнобиль” вважати втраче-
ними.

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 Лопатю Надії
Гри орівни безстро ово с ддею
Київсь о о апеляційно о адміністратив-
но о с д .

Посвідчення лі відатора на
ЧАЕС, ате орія 2, серія А,
№ 200138 на ім’я Ребри а
Ві тора Єв енійовича вважати
недійсним.

Диплом ДМКВ №14154883 Київ-
сь о о національно о е ономічно о
ніверситет 2000 р. на ім’я С лей-
манова Оле сандра Юрійовича
вважати за бленим.
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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 1963

88 ННААООССТТААННООКК Хрещатик  16 жовтня 2009

“Б мбо с” заспіває нові пісні
Завтра поп лярний рт ві-

ді рає сольний онцерт та
презент є нове шо від DJ
Tonique і VJ Kosmos. О рім
же відомих своїх хітів, я
“Вахтерам”, “Тримай”, “Одна”,
“Бобі ”, своїм фанам б мбо -
сівці обіцяють заспівати зов-
сім нових пісень. На адаємо,
що найостанніший альбом “III”
ви онавці презент вали ще
жовтні мин ло о ро . Він став
четвертим їхній дис о рафії.
До збір и війшло 11 пісень,
що поде ди давно “ р тили-
ся” по радіо. О рім онцерт-
ної діяльності, ртівці підпра-
цьов ють і в іно. Та , саме
раїнсь ий “Б мбо с” писав са ндтре до російсь ої омедії “Хота-

бич”.
17 жовтня, 19:00
Альта-Е спо
Проспе т Мос овсь ий, 11-А
Квит и від 110 до 500 рн

Чверть століття з “Крематорієм”
На радість ба атьом прихильни ам Росії і У раїні ле ендарний “Кре-

маторій” відзначає ювілей обширним т ром “XXV”. Свят ова дво один-
на про рама онцерт представить м зи р пи від золотих хітів до
омпозицій із останньо о альбом “Амстердам”. До слова, спеціально
до ювілею беззмінний лідер оле тив Армен Грі орян записав збір
най ращих пісень “The best XXV” з а діо ни ою-історією “Крематорію”.
Щоб свято запам’яталося, в ожном місті ювілейно о т р відб ва-

тиметься са ральний а т автодафе — спалювання апелюха Армена
Грі оряна. Потрібні атриб ти ма ічно о рит ал ( апелюхи і спирт) вже
за отовлено.
17 жовтня, 19.00
Київ, ЦКМ НАУ
вхід: 80—400 рн

Висо ий ерос
З 16 жовтня в алереї Brucie Collections відб деться вистав а робіт Г -

ідо Арджентіні — відомо о італійсь о о майстра еротичної фото рафії. Це
перша масштабна демонстрація творів фотох дожни а в У раїні, і вона
носитиме о лядовий хара тер: е спозиції представлено роботи Г ідо
Арджентіні з різних серій, в лючаючи знамениті “Silvereye” і “Reflections”,
а та ож ціл низ нових знім ів. Останнім часом, зважаючи на засилля
інтернет-порно рафії, жанр еротично о фото б в дещо дис редитований.
Проте випад з Арджентіні йдеться не про в ль арність або відверт
се с альність — йо о твори засвідч ють нам не про звірине в людині, а
про те, що ерос — невід’ємний омпонент висо ої льт ри.
16 жовтня — 11 листопада
Галерея Brucie Collections
в л. Артема, 55-б

Тато відрядженні
14 жовтня в алереї “Цех” від рилася вистав а з прони ливою назвою

“Де тато? Вже їсти хочеться” одно о з найсильніших х дожни ів ола цієї
алереїМи олиБіло са. Хара терні трохи похм рі полотна, ви онані в при-
л шених тонах, на ад ють про любов Біло са до олорит ам фляж і,
на перший по ляд, розповідають дитячі історії про безт рботний відпочи-
но на пляжі, тата на р ах і та далі. Проте похм ра амма і хара терна
для Біло са пла атність спон ають до д м и про те, що перед нами за-
альнюючі образи,що відсилають до “лівої” філософії та проблемати и ри-
зи світової е ономічної системи в цілом . До о о звертається “ліричний
ерой” Біло са, хто той “тато”, отрий прирі с часне людство на олодне
свавілля? Біл Гейтс, Папа римсь ий чи Че Гевара? У зловісно а т альних
роботах Біло са ожен може ш ати свою власн відповідь.
до 29 жовтня
Галерея “Цех”
в л. Фр нзе, 69

Під от вали Марія БЄЛЯЄВА, Аліса ЛОЖКІНА,
ТОП 10, спеціально для “Хрещати а”

Ñó÷àñíèêè 
íàçäîãíàëè êëàñèê³â

Àë³ñà ËÎÆÊ²ÍÀ, ÒÎÏ 10, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Про те, що а ціонний дім
“Золотий перетин” прово-
дитиме а ціони с часно о
мистецтва, ще рі том б -
ло с ладно навіть под ма-
ти. “Золотий перетин”
традиційно спеціаліз ється
на старом добром соц-
реалізмі, розбавляючи йо-
о непо аною пропозицією
стародавніх і он. “Найс -
часнішим” мистецтвом,
я е досі потрапляло на
а ціонні тор и, що ре -
лярно проходять ось же
іль а ро ів поспіль Київ-
сь ій місь ій алереї мис-
тецтв “Лавра”, б ли робо-
ти одесь их нон онформіс-
тів ола Хр ща, Д льфана і
Ястреб, плюс іноді т ди
потрапляли роботи Оле -
сандра Ройтб рда. І ось
часи змінилися.

Íèí³ ãëîáàëüíà êîìåðö³éíà ìîäà
íà êîíòåìïîðàð³ àðò äîêîòèëàñÿ ³
äî íàøèõ êðà¿â. ² îñü â÷îðàøí³ âî-
ðîãè âñüîãî ñó÷àñíîãî íàâïåðåá³é
çìàãàþòüñÿ, âèñëîâëþþ÷è çàõîï-
ëåííÿ ðîáîòàì õóäîæíèê³â, ÿêèõ ùå
â÷îðà âîíè íå ïîì³÷àëè âïðèòóë.
Ó÷îðàøíÿ îïîðà òðàäèö³éíèõ ö³í-
íîñòåé — “Çîëîòèé ïåðåòèí” áåðå
ïðèêëàä ³ç ã³ãàíò³â àóêö³îííîãî á³ç-
íåñó, Sotheby’s ³ Phillips de Pury, ÿê³
öüîãî ë³òà àêòèâíî ïðîäàâàëè óêðà-
¿íö³â, ³ çàì³ñòü çâè÷íîãî Ãëóùåíêà
âèñòàâèëè íà òîðãè Áîðèñà Ìèõàé-
ëîâà. Íåñëàáêèé ïîâîðîò ñþæåòó.

Îêð³ì ðîá³ò Ìèõàéëîâà, ñåðåä
àóêö³îííèõ ëîò³â º ãóìîðèñòè÷íå
ïîëîòíî “Ïðîìîóòåð â ãîñòÿõ ó äå-
âåëîïåðà” ðîáîòè Îëåêñàíäðà Ðîéò-
áóðäà, íå îá³éøëîñÿ ³ áåç ²ëë³ ×è÷-
êàíà ç ÷åðãîâîþ ìàâïî÷êîþ ç öèê-
ëó “Ïñèõîäàðâ³í³çì”, òàêîæ íà òîð-
ãàõ ìîæíà áóäå êóïèòè êàõëÿíèé
îá’ºêò Æàííè Êàäèðîâî¿, êóìåäíèé
“Ãëîáóñ” â³ä Þð³ÿ Ñîëîìêà, ðîáî-
òè Ìàêñèìà Ìàìñ³êîâà, Âàñèëÿ Öà-

ãîëîâà, Îëåêñàíäðà Ãíèëèöüêîãî,
Îëåãà Ò³ñòîëà ³ Òåòÿíè Ãåðøóí³. Çà-
ãàëîì íà òîðãè âèñòàâëåíî ìàéæå òå
ñàìå êîëî õóäîæíèê³â, ÿêå áóëî îá-
êðåñëåíî íåäàâíüîþ ïåðåäàóêö³îí-
íîþ âèñòàâêîþ äîìó Sotheby’s â
Óêðà¿íñüêîìó äîì³. Ò³ëüêè öüîãî
ðàçó, íà ùàñòÿ, îá³éøëîñÿ áåç ñà-
ëîíîâî¿ Îêñàíè Ìàñü, à äî ñïèñêó
àóêö³îííèõ ëîò³â ïîòðàïèëà ìîëîäü
â îñîá³ Æàííè Êàäèðîâî¿ òà Ëåñ³
Õîìåíêî, à òàêîæ òàê³ çîðÿí³ é àâ-
òîðèòåòí³ ³ìåíà, ÿê Îëåã Êóëèê,
Þð³é Ëåéäåðìàí, Ñåðã³é Àíóôð³-
ºâ, Îëåã Ãîëîñ³é ³ Ñåðã³é Áðàòêîâ.

Àáñîëþòíî î÷åâèäíèì º òå, ùî
ðîáîòè äëÿ “Çîëîòîãî ïåðåòèíó” â³-
ä³áðàíî ðåòåëüí³øå ³ ïðîôåñ³îíàëü-
í³øå, í³æ äëÿ Sotheby’s. Öå é íå äèâ-
íî, àäæå äî öüîãî ïèòàííÿ, ç ÷óòîê,
áóëî çàëó÷åíî îäíîãî ç íàéêîìïå-
òåíòí³øèõ óêðà¿íñüêèõ êóðàòîð³â ³
ôàõ³âö³â ³ç â³ò÷èçíÿíîãî ñó÷àñíîãî
ìèñòåöòâà ²ëëþ ×è÷êàíà. Âëàñíèêè
àóêö³îííîãî äîìó “Çîëîòèé ïåðå-
òèí” Ìèõàéëî ³ Îëåêñ³é Âàñèëåíêè

äóæå ïðîñòî ïîÿñíþþòü ïðè÷èíó òà-
êî¿ ð³çêî¿ çì³íè ñâîãî êóðñó: “×è÷-
êàíà ñüîãîäí³ çíàþòü íåçð³âíÿííî
á³ëüøå ëþäåé, í³æ áàãàòüîõ â³äîìèõ
õóäîæíèê³â ðàäÿíñüêîãî ïåð³îäó”.

Íàâ³òü ÿêùî ïåðøèé àóêö³îí áó-
äå ïðîâàëüíèì (ùî íå òàê óæå íåé-
ìîâ³ðíî â óìîâàõ êðèçè), îðãàí³çà-
òîðè îá³öÿþòü, ùî “Çîëîòèé ïåðå-
òèí” Contemporary â³äòåïåð ñòàíå
ðåãóëÿðíèì çàõîäîì ³ ïðîõîäèòèìå
ùîíàéìåíøå äâ³÷³ íà ð³ê (ðàí³øå ç
òàêîþ æ ðåãóëÿðí³ñòþ “Ïåðåòèí”
òîðãóâàâ ñîöðåàë³çìîì). Åñò³ìåéòè
íà ðîáîòè ïðåäñòàâíèê³â ñòàðøîãî
ïîêîë³ííÿ ñó÷àñíèõ õóäîæíèê³â êî-
ëèâàþòüñÿ â ìåæàõ $ 20—30 òèñÿ÷,
“ìîëîäå ìèñòåöòâî” îö³íåíî ñêðîì-
í³øå — â $ 3—7 òèñÿ÷. Ïåðåäàóêö³-
îííà âèñòàâêà â³äáóäåòüñÿ â Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é ãàëåðå¿ ìèñòåöòâ “Ëàâ-
ðà” 17—23 æîâòíÿ. Àóêö³îíí³ òîð-
ãè â³äáóäóòüñÿ òóò æå 24 æîâòíÿ
17—23 жовтня
Київсь а місь а алереямистецтв

“Лавра”, в л. Івана Мазепи, 17

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïîäåêóäè íåâåëèêèé äîù.

Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+6...+16°Ñ, âíî÷³ +3...+10°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +20°Ñ; íà
Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +12...+17°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè
+15...+20°Ñ, âíî÷³ +8...+12°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+1...+4°Ñ, âíî÷³ 0...+1°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïîäåêóäè ìîæëèâèé íå-
âåëèêèé äîù. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+3...+4°Ñ, âíî÷³ 0...+3°Ñ

Àô³øà “Õðåùàòèêà”

Â³ò÷èçíÿíèé àóêö³îííèé ä³ì óïåðøå ñåðéîçíî çàö³êàâèâñÿ
óêðà¿íñüêèì 
êîíòåìïîðàð³ àðòîì

Робота Іллі Чич ана з ци л “Психодарвінізм”

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)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2009 РІКПЕРЕДПЛАТА НА 2010 РІК

2209461308

У КАТАЛОЗІ ПЕРЕДПЛАТНИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ НА 2010 РІК СТОР. 22


