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Ïîâåðíåííÿ 
Öåíòðàëüíîãî ãàñòðîíîìó
Íà Áåññàðàáö³ â³äêðèâñÿ íîâèé ìàãàçèí

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

П'ятирічні походи по прод ти на с сідні в -
лиці чи в ларь и для меш анців Хрещати а
та центральних варталів нарешті за інчили-
ся. Ос іль и попередня влада 2004 році
за рила Центральний астроном на Хрещати-
, навіть по хліб людям доводилося ходити

дале о. Учора ж на Бессарабці від рився
"Центральний астроном Billa". Кияни, що
прийшли оцінити новий ма азин, залишилися
задоволеними. Дост пні ціни та я існі про-
д ти привабили по пців.

Ó÷îðà êèÿíè, íåçâàæàþ÷è íà åï³äåì³÷íó ñèòóàö³þ, çá³ã-
ëèñÿ íà Áåññàðàáñüêèé ðèíîê ïîäèâèòèñÿ íà â³äêðèòòÿ
“Öåíòðàëüíîãî ãàñòðîíîìó Billa”. Çàïðàöþâàòè â³í ìàâ
ùå ê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó, îäíàê çàâàäèëà êðèçà. Â³äêðèò³
á³ðæîâ³ òîðãè íà ïðèì³ùåííÿ ì³ñüêà âëàäà ïðîâåëà öüî-
ãîð³÷ ó ëþòîìó. Ï³ä ñòâîðåííÿ ïðîäîâîëü÷îãî ìàãàçèíó
âèñòàâèëè ôàñàäíó ÷àñòèíó Áåññàðàáñüêîãî ðèíêó. Â³í
ìàâ çàì³íèòè êèÿíàì ñòàðèé öåíòðàëüíèé ãàñòðîíîì íà

Õðåùàòèêó, ÿêèé çà ïîïåðåäíüî¿ âëàäè ïåðåòâîðèëè íà
êðàìíè÷êè òà áóò³êè.

“Ãàñòðîíîì íàâïðîòè ÖÓÌó áóâ äóæå çðó÷íèì, ï³ñëÿ
éîãî çàêðèòòÿ â öåíòð³ ôàêòè÷íî áóëî í³äå êóïèòè ïðîäóê-
ò³â. Òîìó ìè âèð³øèëè çíîâó â³äêðèòè öåíòðàëüíèé ãàñòðî-
íîì, àáè ëþäè, îñîáëèâî ë³òí³, ìàëè çìîãó ïðèäáàòè õàð-
÷³ á³ëÿ ñâîãî áóäèíêó ³ íå ¿çäèòè ïî íèõ äàëåêî”,— ðîçïî-
â³ëà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà.

Â àóêö³îí³ çìàãàëèñÿ 11 ó÷àñíèê³â, ³ ïðàâî ï’ÿòèð³÷íî¿
îðåíäè ïëîù³ ðèíêó 601,5 êâ. ì çäîáóëà êîìïàí³ÿ “Billa
Óêðà¿íà”, ÿêà îäðàçó æ ñïëàòèëà äî ì³ñüêîãî áþäæåòó 3
ìëí ãðí. “Öÿ óãîäà äóæå âèã³äíà äëÿ Êèºâà òà êèÿí: ôàê-
òè÷íî íàïåðåä ì³ñòî îòðèìàëî îðåíäíó ïëàòó ïðèì³ùåí-
íÿ çà 5 ðîê³â. Êð³ì òîãî, êîìïàí³ÿ ìàº íàâàíòàæåííÿ ñî-
ö³àëüíîãî õàðàêòåðó, àäæå éäåòüñÿ ïðî ðåàë³çàö³þ â ìó-
í³öèïàëüíîìó ãàñòðîíîì³ “Öåíòðàëüíèé ãàñòðîíîì Bil-
la” ò³ëüêè òîâàð³â ïðîäîâîëü÷î¿ ãðóïè, ïðè÷îìó ïîíàä 20
íàéìåíóâàíü ïðîäóêö³¿ ïðîäàâàòèìóòü ç íàö³íêîþ íå á³ëü-
øå, ÿê 10 â³äñîòê³â. Òàêèì ÷èíîì, êè¿âñüêà âëàäà íå ò³ëü-
êè çíàéøëà åôåêòèâíèé ñïîñ³á íàïîâíåííÿ ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó â ïåð³îä åêîíîì³÷íî¿ êðèçè, à é âêîòðå ïðîäåìîí-
ñòðóâàëà âñ³é Óêðà¿í³ ïðèêëàä äàëåêîãëÿäíî¿ ñîö³àëüíî¿
ïîë³òèêè òà çàëó÷åííÿ ïðèâàòíîãî á³çíåñó äî âçàºìîâè-
ã³äíî¿ ñï³âïðàö³”,— ñêàçàëà ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà.

Ó òîé ÷àñ, êîëè íåâåëèê³ òîðãîâ³ òî÷êè ÷àñòî çàêðèâàþ-

òüñÿ ÷åðåç ñïàä îáñÿã³â ïðîäàæó, êèÿíè â öåíòð³ ì³ñòà ìà-
þòü ãàðàíòîâàíó íà 5 ðîê³â ìîæëèâ³ñòü êóïóâàòè ÿê³ñíó
ïðîäóêö³þ ùîíàéøèðøîãî àñîðòèìåíòó. Â÷îðà ìåøêàí-
ö³, ÿê³ ïðèéøëè ïðîñòî ïîäèâèòèñÿ íà íîâèé ãàñòðîíîì,
íå çìîãëè âèéòè çâ³äòè áåç ïîêóïîê. “Billa” íà ñâî¿õ øåñ-
òèñòàõ ìåòðàõ ïðèìóäðèëàñÿ ðîçì³ñòèòè âåñü ïåðåë³ê îñ-
íîâíèõ ïðîäóêò³â. Äî òîãî æ ö³íè âèÿâèëèñÿ íèæ÷èìè,
í³æ ïîäåêóäè ó âåëèêèõ ñóïåðìàðêåòàõ. Òàê, ëèøå òîâàð
¹ 1 íèí³øíüîãî ñåçîíó — öèáóëþ — ïðåäñòàâëåíî ÷î-
òèðüîõ âèä³â. Ê³ëîãðàì çâè÷àéíî¿ îá³éäåòüñÿ â 3,99 ãðí.
Ïó÷îê ñâ³æî¿ çåëåíî¿ êîøòóº ñò³ëüêè æ. Ê³ëîãðàì ëèìî-
í³â ìîæíà êóïèòè çà 21,99, òîä³ ÿê íà ðèíêàõ ¿õ ïðîäà-
þòü íå ìåíøå, í³æ ïî 35—40 ãðí. ßáëóêà ïðîïîíóþòü â³ä
4,49 ãðí, à ìîëîêî — â³ä 5,75 ãðí.

Áàãàòèé âèá³ð ì’ÿñíî¿ ïðîäóêö³¿. Ìàéæå âñÿ âîíà óêðà-
¿íñüêîãî âèðîáíèöòâà — “Ï’ÿòà÷îê”, “Êîçÿòèíñüêèé ïòà-
õîçàâîä”. Íà ñòåëàæàõ íåïîäàë³ê — áàãàòî âèä³â ñîêó,
÷àþ, êàâè. Äî ñëîâà, áàíêà îñòàííüî¿ êîøòóº íà 15—20
ãðí äåøåâøå, í³æ ó ìàãàçèí÷èêó íåïîäàë³ê ìàéäàíó Íå-
çàëåæíîñò³.

Ö³íè ïðèâàáèëè âæå ïåðøèõ ïîêóïö³â — âîíè îäðàçó
æ îòîâàðèëèñÿ. Íà âèõîä³ ç ìàãàçèíó â³äâ³äóâà÷³â ÷åêàâ
ñþðïðèç — âëàñíèêè ÷åê³â ó áåçïðîãðàøí³é ëîòåðå¿ âè-
ãðàâàëè ÷àøêè àáî ðó÷êè ç ëîãîòèïîì íîâîãî öåíòðàëü-
íîãî ãàñòðîíîìó
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Кияни, що прийшли оцінити новий ма азин, залишилися задоволеними
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Ñòîëè÷í³ âóëèö³ îñâ³òÿòü
Íà çàìîâëåííÿ ñòîëè÷íî¿ âëàäè ÊÏ "Êè-

¿âì³ñüêñâ³òëî" ðîçðîáèëî ïðîãðàìó îñâ³òëåí-
íÿ ì³ñüêèõ âóëèöü. Äîêóìåíòîì ïåðåäáà÷å-
íî êàï³òàëüíèé ðåìîíò òà ðåêîíñòðóêö³þ
åëåêòðîìåðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ âóëèöü
³ç çàì³íîþ ñâ³òèëüíèê³â íà òàê³, ùî ìàþòü ïî-
ë³ïøåí³ îñâ³òëþâàëüí³ ïàðàìåòðè, òà íà åíåð-
ãîåêîíîìí³ ëàìïè. Çàïëàíîâàíî ìîäåðí³çó-
âàòè ñèñòåìó îñâ³òëåííÿ ïðèáóäèíêîâèõ òå-
ðèòîð³é ³ç âñòàíîâëåííÿì ñâ³òëîä³îäíèõ ñâ³-
òèëüíèê³â ç òðèâàëèì òåðì³íîì åêñïëóàòàö³¿
òà ïîë³ïøåíèìè ÿêîñòÿìè ñâ³òëîâ³ääà÷³.

Ó "Êè¿âì³ñüêñâ³òë³" ïîâ³äîìèëè, ùî ç áþ-
äæåòó âèä³ëåíî êîøòè íà âïðîâàäæåííÿ
ñèñòåìè àâòîìàòè÷íîãî óïðàâë³ííÿ ìåðå-
æàìè îñâ³òëåííÿ òà êîíòðîëþ çà ðîáîòîþ,
òîæ ìîæíà áóäå øâèäêî óñóâàòè íåäîë³êè.
Êð³ì òîãî, òðèâàº êîìïëåêñíà çàì³íà ëàìï
íà âñ³é äîâæèí³ îêðåìèõ âóëèöü íà åíåð-
ãîåêîíîìí³. Òàêîæ ïðèäáàíî àâòîìîá³ëüíó
ëàáîðàòîð³þ ç íîâ³òí³ì îáëàäíàííÿì, çà-
âäÿêè ÿê³é ìîæíà çàïîá³ãòè ïåðåáîÿì ó ðî-
áîò³ åëåêòðîìåðåæ îñâ³òëåííÿ òà ïîñèëèòè
áåçïåêó ïðàö³ ïåðñîíàëó êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà

Ì³ñò Ïàòîíà ³ ïðèëåãë³
âóëèö³ çàêðèþòü äëÿ ïðî¿çäó

Ó çâ'ÿçêó ç áóä³âíèöòâîì ï³äï³ðíî¿ ñò³-
íè, ïåðåäáà÷åíî¿ ðåêîíñòðóêö³ºþ òðàíñ-
ïîðòíî¿ ðîçâ'ÿçêè íà ïåðåòèí³ Äí³ïðîâñüêî¿
íàáåðåæíî¿ òà ïðîñïåêòó Âîçç'ºäíàííÿ, ç 10
äî 20 ëèñòîïàäà áóäå çàêðèòî ðóõ óñ³õ âè-
ä³â òðàíñïîðòó íà ê³ëüêîõ ìàã³ñòðàëÿõ. Çîê-
ðåìà îáìåæàòü ðóõ íà ïðàâîïîâîðîòíîìó
ç'¿çä³ ç Ðóñàí³âñüêî¿ íàáåðåæíî¿ íà ì³ñò Ïà-
òîíà. Òðàíñïîðòí³ ïîòîêè ñêåðóþòü íà âó-
ëèö³ Åíòóç³àñò³â, Ìàðèíè Ðàñêîâî¿ òà Ïëå-
õàíîâà ç âè¿çäîì íà ïðîñïåêò Âîçç'ºäíàí-
íÿ. Òàêîæ áóäå çàêðèòî ðóõ íà ïðàâîïîâî-
ðîòíîìó ç'¿çä³ ç ìîñòó Ïàòîíà íà Äí³ïðîâ-
ñüêó íàáåðåæíó äî âóëèö³ Ïàâëà Òè÷èíè.
Îêð³ì òîãî, îðãàí³çóþòü ðóõ àâò³âîê ïðîñ-
ïåêòîì Âîçç'ºäíàííÿ ç³ ç'¿çäîì íà âóëèöþ
Áåðåçíÿê³âñüêó, à òàêîæ âóëèöåþ Ïàâëà
Òè÷èíè ç âè¿çäîì íà Äí³ïðîâñüêó íàáåðåæ-
íó. Íåìîæëèâî áóäå ïðî¿õàòè âóëèöåþ Ñå-
ðàôèìîâè÷à â³ä âóëèö³ Áó÷ìè äî Äí³ïðîâ-
ñüêî¿ íàáåðåæíî¿ â îáîõ íàïðÿìêàõ. Ðóõ
òðàíñïîðòó â îáîõ íàïðÿìêàõ áóäå âóëèöåþ
Áó÷ìè, Òè÷èíè òà Äí³ïðîâñüêîþ íàáåðåæ-
íîþ. Ó "Êè¿âàâòîäîð³" "Õðåùàòèêó" ïîâ³-
äîìèëè, ùî íàðàç³ òðèâàº çàâåðøàëüíèé
åòàï ðåêîíñòðóêö³¿ ðîçâ'ÿçêè. Áóä³âåëüíè-
êè ïðàöþþòü ìàéæå â ö³ëîäîáîâîìó ðåæè-
ì³, ùîá ì³í³ì³çóâàòè òèì÷àñîâ³ íåçðó÷íî-
ñò³, ïîâ'ÿçàí³ ç îáìåæåííÿì àâòîìîá³ëüíî-
ãî ðóõó. Ôàõ³âö³ ïîâí³ñòþ ïîáóäóâàëè òó-
íåëü òà çàâåðøóþòü îçäîáëþâàëüí³ ðîáîòè
³ âñòàíîâëåííÿ çëèâîñòîê³â. Ðåêîíñòðóêö³ÿ
ðîçâ'ÿçêè äàñòü çìîãó ë³êâ³äóâàòè ñâ³òëî-
ôîðè òà îðãàí³çóâàòè ðóõ òàêèì ÷èíîì, ùîá
òðàíñïîðòí³ ïîòîêè íå ïåðåòèíàëèñÿ. Òèì
ñàìèì ïðîïóñêíà ñïðîìîæí³ñòü íà ìîñòó
Ïàòîíà çðîñòå ó ï³âòîðà ðàçó. Ôàõ³âö³ ÊÊ
"Êè¿âàâòîäîð" ïëàíóþòü çàê³í÷èòè âñ³ ðî-
áîòè çã³äíî ç ïðîåêòîì, òîáòî äî ê³íöÿ ëèñ-
òîïàäà

Ë³ôòåð³â çàïðîøóþòü 
íà ðîáîòó

Òèæíåâ³ ïðîñòî¿ ï³äéîìíèê³â ó ñòîëèö³ ìî-
æóòü â³ä³éòè â ìèíóëå. Ì³ñüêà âëàäà âèð³øè-
ëà çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü ðîá³òíèê³â ó ðåìîíò-
íèõ áðèãàäàõ. Íàðàç³ îãîëîøåíî íàá³ð ñïå-
ö³àë³ñò³â åëåêòðîìåõàí³ê³â ç îáñëóãîâóâàííÿ
ë³ôò³â 1-6 ðîçðÿä³â. Â³äïîâ³äíî äî ðîçðÿäó
ïðàö³âíèêà, ïî÷àòêîâó çàðïëàòó ïðîïîíóþòü
ó ðîçì³ð³ â³ä îäí³º¿ äî øåñòè òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Îêð³ì òîãî, ðåìîíòíèêè ìàþòü ïîâíèé ñî-
ö³àëüíèé ïàêåò. Äåòàëüí³øó ³íôîðìàö³þ
ìîæíà ä³ñòàòè, çàòåëåôîíóâàâøè äî ì³ñüêî-
ãî ñall-öåíòðó 15-51. Ó ÊÌÄÀ ñïîä³âàþòüñÿ,
ùî â óìîâàõ êðèçè êèÿí çàö³êàâëÿòü íîâ³ ðî-
áî÷³ ì³ñöÿ

Êè¿â ïðîñÿòü çàêðèòè 
íà êàðàíòèí
Ó ñòîëèö³ çàô³êñîâàíî äâà ëåòàëüíèõ âèïàäêè ÷åðåç ãðèï

Небезпечний вір с
поширюється У раїною

Â Óêðà¿í³ â³ä ïî÷àòêó åï³äåì³¿ â³ä ãðè-
ïó òà éîãî óñêëàäíåíü ïîìåðëî 96 ëþäåé.
Ïðî öå ï³ä ÷àñ ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè çàÿâèëà ãîëîâà ïàð-
ëàìåíòñüêîãî êîì³òåòó ç ïèòàíü îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ Òåòÿíà Áàõòººâà. Âîíà íàãîëî-
ñèëà, ùî ñåðåä çàãèáëèõ — øåñòåðî ë³-
êàð³â, ñåìåðî âàã³òíèõ ³ äåâ’ÿòü ä³òåé.
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî ââà-
æàº, ùî â Óêðà¿í³ ñèòóàö³ÿ ç åï³äåì³ºþ
ãðèïó/ÃÐÂ² º íàäçâè÷àéíî ñêëàäíîþ.

"Ìè ìàºìî îñîáëèâ³ ôàêòîðè ðèçèêó,
ÿê³ îáòÿæóþòü åï³äåì³þ â Óêðà¿í³, íà â³ä-
ì³íó â³ä àíàëîã³÷íèõ â ³íøèõ êðà¿íàõ. Îä-
íî÷àñíî ó íàñ ç³éøëèñÿ òðè òÿæê³ â³ðóñ-
í³ ³íôåêö³¿: äâ³ ñåçîíí³ òà â³ðóñ "êàë³ôîð-
í³éñüêîãî" ãðèïó. Çà âèñíîâêàìè â³ðóñî-
ëîã³â, òàêå ïîºäíàííÿ ³íôåêö³é óíàñë³äîê
ìóòàö³é ìîæå äàòè ùå àãðåñèâí³øèé íî-
âèé â³ðóñ", — çàçíà÷èâ Â³êòîð Þùåíêî.

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè çâåðíóâñÿ äî ÎÎÍ
³ç ïðîõàííÿì çä³éñíèòè â³ðóñîëîã³÷íó
åêñïåðòèçó ³ ñòâîðèòè â³äïîâ³äíó ëàáîðà-
òîð³þ, ùîá ìàòè çìîãó çàâ÷àñíî âæèòè
ïîòð³áí³ çàõîäè. Ðàçîì ³ç öèì ïàí Þùåí-
êî çàêëèêàâ óêðà¿íñüêó ñï³ëüíîòó ïåðå-
ãëÿíóòè ñâîº ñòàâëåííÿ äî âàêöèíàö³¿. Çà
éîãî ñëîâàìè, ñàìå âîíà ìîæå ñòàòè âè-
õîäîì ³ç ñèòóàö³¿.

У столиці рип забрав
двоє життів

Ñòàíîì íà 5 ëèñòîïàäà â ñòîëèö³ áóëî
çàô³êñîâàíî 47 460 âèïàäê³â ðåñï³ðàòîð-
íèõ ³íôåêö³é, ç íèõ ïîíàä 18 òèñÿ÷ — ä³-
òè. Â÷îðà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ ÊÌÄÀ
Âîëîäèìèð Çàãîðîäí³é ïîâ³äîìèâ, ùî â
Êèºâ³ â³ä ãðèïó ïîìåðëî 2 ëþäèíè — îä-
íà â³ä òàê çâàíîãî ñâèíÿ÷îãî, ³íøà — â³ä
çâè÷àéíîãî.

"Ó ë³êàðí³ ¹ 4 ïîìåðëà 35-ð³÷íà æ³í-
êà, êîòðà çàíåäóæàëà 29 æîâòíÿ, àëå êà-
òåãîðè÷íî â³äìîâèëàñÿ â³ä ãîñï³òàë³çàö³¿,—
ñêàçàâ â³í. — Ó í³÷ íà ñåðåäó ¿¿ äîñòàâè-
ëè â ë³êàðíþ ç òåìïåðàòóðîþ ³ ñèëüíèì
êàøëåì, àëå âðÿòóâàòè âæå íå âäàëîñÿ”.
Ó íå¿ áóëà ñêëàäíà ñåðöåâà ³ ëåãåíåâà ïà-
òîëîã³ÿ, äî òîãî æ ÷åòâåðòèé ñòóï³íü îæè-
ð³ííÿ. Âîíà âàæèëà 213 ê³ëîãðàì³â. Øâèä-
øå çà âñå, öå áóâ òàê çâàíèé ñâèíÿ÷èé
ãðèï. Çà éîãî ñëîâàìè, ó ñòîëèö³ òàêîæ ïî-
ìåð 17-ð³÷íèé õëîïåöü, àëå â³ä çâè÷àéíî-
ãî ãðèïó. Ïàí Çàãîðîäí³é äîäàâ, ùî ç ïî-
íåä³ëêà â ñòîëèö³ îãîëîøåíî êàðàíòèí äëÿ
çàãàëüíîîñâ³òí³õ òà âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â, äèòÿ÷èõ ñàäê³â ñòîëèö³.

Київ перест пив
епідеміоло ічний порі

Ñòàíîì íà 04.10.2009 ðîêó â Êèºâ³ çà-
ðåºñòðîâàíî ïîíàä 26 òèñÿ÷ õâîðèõ íà
ãîñòð³ ðåñï³ðàòîðí³ â³ðóñí³ ³íôåêö³¿, ùî
ñâ³ä÷èòü ïðî íåáëàãîïîëó÷íó åï³äåì³îëî-
ã³÷íó ñèòóàö³þ. Ç ìåòîþ ëîêàë³çàö³¿ ñïà-
ëàõ³â ³íôåêö³éíèõ õâîðîá òà íåäîïóùåí-
íÿ ïîøèðåííÿ åï³äåì³¿, ì³ñüêèé ãîëîâà
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çâåðíóâñÿ äî
ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Þë³¿ Òèìîøåíêî ç ïðî-
õàííÿì äàòè äîðó÷åííÿ ãîëîâíîìó äåð-
æàâíîìó ñàí³òàðíîìó ë³êàðþ Óêðà¿íè ïðî
îãîëîøåííÿ â ñòîëèö³ êàðàíòèíó.

Íà ñüîãîäí³ ð³âåíü çàõâîðþâàííÿ ìåø-
êàíö³â ñòîëèö³ íà ³íôåêö³éí³ õâîðîáè ïå-
ðåâèùóº áàãàòîð³÷í³ ñåðåäí³ ïîêàçíèêè.

Çà ñëîâàìè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, â
ñòîëèö³ ñêëàëàñÿ äóæå ñêëàäíà ñèòóàö³ÿ.
"Ùîá çàïîá³ãòè ïîøèðåííþ ³íôåêö³¿ é
óáåçïå÷èòè íàñåëåííÿ Êèºâà, ìè ìàºìî
â íàéáëèæ÷èé ÷àñ ââåñòè êàðàíòèí",—
ïåðåêîíàíèé ìåð. Îäíàê â³äïîâ³ä³ íà
ïðîõàííÿ ùîäî ââåäåííÿ êàðàíòèíó â³ä
ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà ì³ñüêà âëàäà ïîêè ùî íå
îòðèìàëà.

Інформація щодо
ле еневої ч ми в столиці
не відповідає дійсності

Íåâ³äîì³ îñîáè íà ï³äðîáëåíèõ áëàí-
êàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÊÌÄÀ
ïîøèðþþòü ó ì³ñò³ íåäîñòîâ³ðíó ³íôîð-
ìàö³þ ùîäî âèÿâëåííÿ âèïàäê³â çàõâîðþ-
âàííÿ ëåãåíåâîþ ÷óìîþ. Ïðî öå çàÿâèëà
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà. "Ðîçïîâñþäæåííÿ ïðîâîêà-
ö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ ç âèêîðèñòàííÿì ï³ä-
ðîáëåíèõ äîêóìåíò³â â óìîâàõ çàãðîçè ïî-
øèðåííÿ åï³äåì³¿ º íåïîðÿäíèì ³ ìîæå
ïðèçâåñòè äî ïàí³êè ñåðåä íàñåëåííÿ, ùî
º íåäîïóñòèìèì, — çàÿâèëà âîíà. — Õî-
÷ó íàãîëîñèòè, ùî áóäü-ÿêà ³íôîðìàö³ÿ
ñòîñîâíî âèÿâëåííÿ ëåãåíåâî¿ ÷óìè àáî
áóäü-ÿêî¿ ³íøî¿ ð³äê³ñíî¿ ³íôåêö³¿ íå â³ä-
ïîâ³äàº ä³éñíîñò³".

²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà çàêëèêàëà âñ³õ ïðåä-
ñòàâíèê³â çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ óò-
ðèìóâàòèñÿ â³ä ðîçïîâñþäæåííÿ íåïåðå-
â³ðåíî¿ ³ íåäîñòîâ³ðíî¿ ³íôîðìàö³¿, à êè-
ÿí òà ãîñòåé ì³ñòà íå ïàí³êóâàòè.

Ярмар ів на вихідних
не б де

Â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ
â³ä 30.10. 2009 ðîêó ¹ 1246 "Ïðî çàïî-
á³ãàííÿ ïîøèðåííþ ãðèïó À/Í1N1 Êà-
ë³ôîðí³ÿ /04/09 ³ ãîñòðèõ ðåñï³ðàòîðíèõ
çàõâîðþâàíü ñåðåä íàñåëåííÿ Êèºâà", ó
ñòîëèö³ çàáîðîíåíî ïðîâåäåííÿ ìàñîâèõ
çàõîä³â, çîêðåìà ³ òðàäèö³éíèõ ïðîäî-
âîëü÷èõ ÿðìàðê³â, ïîâ³äîìèëè "Õðåùà-
òèêó" â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ òîðã³âë³ òà
ïîáóòó. Íàñàìïåðåä ò³ ç íèõ, ÿê³ áóëè çà-
ïëàíîâàí³ íà 7 ëèñòîïàäà. Çà òðàäèö³éíî
íèçüêèìè ö³íàìè öüîãî ðàçó ñêóïèòèñÿ
íå çìîæóòü æèòåë³ Ãîëîñ³¿âñüêîãî, Äåñ-
íÿíñüêîãî, Äí³ïðîâñüêîãî, Ñîëîì’ÿí-
ñüêîãî òà Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîí³â

Під час епідемії містян просять ма симально бере тися від б дь-я их прост дних захворювань
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ПОВІДОМЛЕННЯ

Печерсь а районна місті Києві рада
повідомляє, що чер ова одинадцята се-
сія районної ради починає свою робот
19 листопада 2009 ро о 16.00 примі-
щенні районної ради за адресою: в л. С -
ворова, 15.

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Станом на вчора в У раїні б ло зафі совано 96 смертей від рип ,
а столиці — два. Підозрюють, що причиною однієї з них є "свиня-
чий рип". Через с ладн епідеміоло ічн сит ацію місь ий олова
Леонід Черновець ий зверн вся до прем'єр-міністра У раїни Юлії
Тимошен о запровадити в столиці арантин. Адже Києві наразі
зареєстровано понад 26 тисяч хворих на острі респіраторні вір сні
інфе ції. Через це в місті с асовано масові заходи, а та ож тради-
ційні ярмар и. Разом із цим фахівці спростов ють інформацію, я
поширюють невідомі, щодо виявлення в столиці випад ів захворю-
вання на ле енев ч м .
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Êàðàíòèííå çàòèøøÿ ïåðåä 
âåëèêèì ñïîðòîì

К ди податися
шан вальни ам
Шевчен а

Íà ñüîãîäí³ Óêðà¿íà îáì³íÿëà-
ñÿ ïàì’ÿòíèêàìè Øåâ÷åíêó ëåäü
íå ç óñ³ì ñâ³òîì. Íå ïîùàñòèëî
õ³áà ùî êðà¿íàì òðåòüîãî ñâ³òó.
Ïðîòå á³ëüø³ñòü ³íîçåìö³â çäèâî-
âàí³, ÷îìó â æèòò³ Øåâ÷åíêî ìî-
ëîäèé, à íà ïîñòàìåíò³ — âóñàòèé
äÿäüêî? Âåñü ñâ³ò íèí³ êðàùå çíàº
Øåâ÷åíêà, àëå ãåí³ÿ ôóòáîëó, à
íå ïîåç³¿. Øàíóâàëüíèêàìè êðà-
ùîãî ôîðâàðäà º é óñ³ õëîï÷èêè
øê³ëüíîãî òà ³ áóäü-ÿêîãî â³êó. Òà
é ä³â÷àòêà òåæ. Ó Êèºâ³ ì³ñöü äëÿ
ãðè íå áðàêóº, ìîæëèâî, ñàìå ÷å-
ðåç öå âñ³ ñïîðòèâí³ øêîëè Êè-
ºâà ïðîïîíóþòü çàíÿòòÿ ç ôóòáî-
ëó áåçïëàòíî. Ó ì³ñò³ º ïðèáëèç-
íî 20 øê³ë, äå ä³òåé íàâ÷àþòü, ÿê
ïðàâèëüíî ãðàòè ó ôóòáîë. Îòæå,
ïðîô³ëüí³ ãóðòêè º ó:

ДЮСШ № 15
Голосіївсь о о район , в лиця

Маршала Я бовсь о о, 7-а. Занят-
тя безплатні. Грати ф тбол бе-
р ть хлопчи ів із 7 ро ів. Раніше б -
ла р па дівчато , але оманда не
набралася і “пре расна половина”
по и що не аняє м’яча. Крім ф т-
бол , ш олі трен ють і в інших ви-
дах спорт , а саме: велоспорт, ве-
ли ий теніс, лижні он и, ірсь о-
лижний спорт. Вихованець ш оли з
ірсь олижно о спорт представля-
тиме У раїн на Олімпіаді Ван -
вері. Тел. 250-10-33, 250-15-97.

Фіз льт рно-спортивний
л б “Ло омотив”
Солом’янсь о о район , в лиця

Стадіонна, 10/2. Заняття безплат-

ні. Вільні місця є, треба підійти до
тренера на співбесід . Для хлоп-
чи ів із 8 ро ів. Тел. 465-32-75,
248-04-05.

ДЮСШ “Переможець”
Шевчен івсь о о район , в лиця

Хрещати , 12. Міні-ф тбол та вели-
ий ф тбол для хлопчи ів із 7 ро ів.
Заняття безплатні. Тел. 552-51-84.

Дитяча ф тбольна ш ола “Ди-
намо”
Шевчен івсь о о район , в лиця

Салютна, 35. У цій ш олі, де мріють
трен ватися хлопчи и з сієї У ра-
їни, заняття та ож є безплатними.
Приймають т ди з 7 до 17 ро ів.
Набір обмежений — ш ола розра-
хована на 1200 чнів. Набори про-
водять вересні та травні. Але бе-
р ть не всіх, а тіль и най ращих. В
старші р пи бер ть “досвідчених”
хлопців, що вже перема али різ-
них зма аннях, а в молодші тих,
о о природою за ладено сприт-
ність, р хливість, швид ість та о-
ординація. Детальніш інформацію
можна дізнатися за тел. 537-35-74,
537-35-70.

Басейн по оліна
“Õðåùàòèê” óæå ïèñàâ ïðî ³í³ö³-

àòèâó îë³ìï³éñüêèõ ÷åìï³îí³â ßíè
Êëî÷êîâî¿ òà Äåíèñà Ñèëàíòüºâà, ÿê³
çàõîäèëèñÿ â÷èòè ïëàâàòè óñ³õ óêðà-
¿íñüêèõ ä³òåé. Ïî÷àëè ç Êèºâà òà
âëàñíå Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó. Íèí³
áàñåéíè äëÿ ä³òåé â³äêðèâàþòü ï³ä
÷àñ áóä³âíèöòâà òà íàâ³òü ðåêîíñòðóê-
ö³¿ øê³ë. Àëå ÿêùî âè õî÷åòå, ùîá
âàøà äèòèíà ïî÷óâàëàñÿ ó âîä³ ÿê ðè-
áà, ìîæåòå â³äïðàâèòè ¿¿ äî ãóðòê³â
äåñÿòè ñòîëè÷íèõ áàñåéí³â. Ùîïðàâ-
äà, íå ñêð³çü öå áåçïëàòíî.

Дитячий фіз льт рно-оздо-
ровчий л б “Зоряний”
Солом’янсь о о район , прос-

пе т Повітрофлотсь ий, 22. Для
дітей т т пропон ють стриб и,
танці воді. Заняття з плавання
обійд ться для дитини: разове —
15 рн, місячний абонемент (8 від-
від вань) — 100 рн. Дітьми вва-
жаються особи до 16 ро ів. Тел.
249-58-39.

Палац підводно о плавання
Дніпровсь о о район , в лиця

Сер ієн а, 2/3. Дітей вчать плавати
з 6—7 (залежно від фізично о роз-
вит дитини) і до 14 ро ів. Займаю-
ться малю и р пах. У ожній до 15
осіб. Абонемент теж р повий і ош-
т є 480 рн на місяць. Вільні місця
є. Детальніша інформація за тел.
502-54-89.

Дитячий центр навчання пла-
ванню
Деснянсь о о район , в лиця За-
ревсь о о, 67-а. Дітей набирають
ві ом від 6 до 14 ро ів. Вартість мі-
сячно о абонемента для дітей—160
рн. Тел. 530-07-06.

ДЮСШ № 19
Дарниць о о район , в лиця Трос-

тянець а, 7-б. Заняття безплатно.
Тел. 562-01-17.

ДЮСШ № 18
Деснянсь о о район , в лиця

Бальза а, 52-б. Заняття безплатно.
Тел. 515-42-66.

Удари не нижче пояса
Áîðîòüáà çà âèæèâàííÿ âçàãàë³

÷è íå ãîëîâíèé ïðèíöèï äëÿ æè-

âèõ ³ñòîò. Äëÿ âàøèõ æå ä³òåé çà-
íÿòòÿ ÿêèìîñü âèäîì áîðîòüáè
äàñòü óïåâíåí³ñòü ó ñîá³, õîðîøó
ô³çè÷íó ôîðìó òà çäàòí³ñòü çàõèñ-
òèòè ñåáå òà ³íøèõ, áëàãî â³ä ÷î-
ãî çàõèùàòèñü íå áðàêóº. Õòî á
ì³ã ïîäóìàòè, ùî ìàëåíüê³ ïðè-
â³òí³ êè¿âñüê³ øêîëÿð³ çäàòí³ çàâ-
äàòè ñåðéîçíèõ òðàâì íàâ³òü äî-
ðîñë³é ëþäèí³. Ó ñòîëèö³ º äåñÿò-
êè ñïîðòèâíèõ øê³ë, ÿê³ íàâ÷à-
þòü ä³òåé îñíîâàì àéê³äî, äçþäî,
äæèó-äæ³òñó òà ùå ç äåñÿòêó çàãàä-
êîâèõ áîéîâèõ ìèñòåöòâ. Ñòàòè
ñèëüíèì ³ ìàòè ãàðìîí³þ ç³ ñâ³òîì
çàâäÿêè ñïîðòó ä³òè ìîæóòü, ÿê-
ùî ¿õí³ áàòüêè ïðîïëàòÿòü
200—300 ãðí íà ì³ñÿöü, çàëåæíî
â³ä âèäó áîðîòüáè.

Спортивний омпле с “П ма”
Оболонсь о о район , проспе т

Героїв Сталін рада, 14- .
Діти мож ть т т навчитися ай ідо,

тае вондо, і бо син (з 6 до 14 ро-
ів). Є трен вання з тайсь о о бо с
для підліт ів.
Для дітей молодших р п однора-

зове відвід вання ошт є 40 рн,
300 рн обійдеться місячний абоне-
мент на 12 занять. Старші р пи —
60 рн одноразове відвід вання, 300
рн — абонемент.

Ш ола бойових мистецтв Оле -
сандра Синє ба (OSMAS)
Дарниць о о район , в лиця Ре-

в ць о о, 13-а. Є зали і в інших райо-
нах. Дітей приймають з 6 ро ів на ай-
ідо. Трохи старших за ві ом—на р -
опашний бій. Вартість місячно о
абонемента залежить від район роз-
таш вання зал , але приблизно це
200 рн (за 10—12 занять). Тел.
223-49-28, 050 351-69-89.

Центральна СДЮШ з видів єди-
ноборств
Шевчен івсь о о район , в лиця

Петлюри, 4. Т т трен ють із вільної
боротьби, ай ідо, бо с , дзюдо. Ді-
тей набирають із 7 ро ів. Заняття
безплатні. Тел. 234-45-44.

Ó íàñòóïíèõ íîìåðàõ “Õðåùà-
òèê” ïðîäîâæèòü çíàéîìèòè êè-
ÿí ³ç çàêëàäàìè äëÿ ðîçâèòêó øêî-
ëÿð³â

Під от вала
Ірина ЛАБУНСЬКА,

“Хрещати ”

Âàëåíòèíà ÑÅÐÃªªÂÀ: “Ê³êáîêñèíã — öå äóæå êðàñèâî”
Столичній спортивній
ш олі "Арсенал" же 55
ро ів. Стіль и ж час там
роблять із юних иян
вправних майстрів і бо -
син , па ерліфтин . За-
раз є ще й заняття з фіт-
нес . Я виростити з
хлопчи а м жньо о чоло-
ві а, а з дівчин и — впев-
нен жін , розповіла
"Хрещати " дире тор
ш оли.

— ×îìó âè òðåíóºòå ä³òåé ê³ê-
áîêñèíãó? Öå æ àãðåñèâíèé âèä
ñïîðòó.

— ßê ³ êîæåí âèä ñïîðòó, ê³ê-
áîêñèíã ñïðèÿº ïîë³ïøåííþ
çäîðîâ’ÿ ëþäèíè. Ðîçâèâàº ÿê
ô³çè÷íî, òàê ³ äóõîâíî, àäæå,
çàéìàþ÷èñü, ñòàºø âïðàâíèì òà
âïåâíåíèì ó ñîá³. Àãðåñ³ÿ? Í³, ó
íàñ íåìàº ïîáî¿ù. Ê³êáîêñèíã,

íà ì³é ïîãëÿä, äóæå êðàñèâèé ³
ãàðìîí³éíèé âèä ñïîðòó. Ó íàñ º
ìóçè÷í³ âïðàâè, çîêðåìà äëÿ ä³â-
÷àò, ó íèõ º íàâ³òü ñâîºð³äíà åñ-
òåòèêà. Õî÷à íå ìîæíà çàïåðå-
÷óâàòè òîãî, ùî áàãàòüîõ õëîïö³â
ö³êàâèòü ñàìå áîéîâèé àñïåêò.

— Ìîæëèâî, öå ¿ì ïîòð³áíî äëÿ
ñàìîçàõèñòó?

— Çâè÷àéíî, âîëîä³ííÿ íàâè÷-
êàìè ê³êáîêñèíãó äîïîìîæå ï³ä
÷àñ ñàìîçàõèñòó. Àëå íàâ³òü ÿêùî
äëÿ öüîãî â³í íå çíàäîáèòüñÿ, ëþ-
äèíà ïðîñòî â³ä÷óâàº ñåáå ñèëü-
íîþ îñîáèñò³ñòþ ³ öå ïîçèòèâíî
ó áóäü-ÿêîìó ðàç³.

— Ç ÿêîãî â³êó ìîæóòü ó âàñ çàé-
ìàòèñÿ ä³òè?

— Ê³êáîêñèíãîì ç 10—12 ðî-
ê³â. Ïîòð³áíà äîâ³äêà â³ä ë³êàðÿ,
êð³ì òîãî, ó íàñ äîñâ³ä÷åí³ òðå-
íåðè, ÿê³ äèâëÿòüñÿ ³ âèçíà÷àþòü,
÷è ìîæå äèòèíà çàéìàòèñÿ òàêèì
âèäîì ñïîðòó. Ô³çè÷íà ï³äãîòîâ-
êà ìàº çíà÷åííÿ. Îò ìóçè÷íèìè
âïðàâàìè ìîæíà çàéìàòèñÿ ðîê³â
³ç ñåìè.

— Ñê³ëüêè êîøòóþòü çàíÿòòÿ ó
âàø³é øêîë³?

— Òðåíóþòüñÿ ó íàñ áåçïëàòíî.
Çâ³ñíî, ÿêùî ïîòð³áíå ÿêåñü åê³-
ï³ðóâàííÿ ÷è ñïîðÿäæåííÿ, áàòü-
êè ìîæóòü ïðèäáàòè öå çà âëàñ-

íèé êîøò. Àëå çà ñàì³ çàíÿòòÿ
ñïëà÷óâàòè íå òðåáà.

— À çà ùî øêîëà âèæèâàº?
— Âçàãàë³ ñïîðòèâí³ øêîëè, ÿê³

êîëèñü áóëè äåðæàâíèìè, òåïåð
ââàæàþòüñÿ ïðèâàòíèìè. Àëå íà-
ñïðàâä³ í³÷îãî ïðèâàòíîãî ó íàñ
íåìàº. Ìè çàéìàºìî ïðèì³ùåí-
íÿ çàâîäó “Àðñåíàë”. Âîíî ó êî-
ìóíàëüí³é âëàñíîñò³ ðàéîíó, ³ ìè
ñïëà÷óºìî çà îðåíäó. Ïëàòó äóæå
ï³äâèùèëè, àëå ìè çâåðíóëèñÿ äî
äåïóòàò³â ³ íàì äîïîìîãëè. Òåïåð
ïëàòèìî íå òàê áàãàòî.

— Âè ñêàçàëè, ùî áàòüêè ìî-
æóòü êóïèòè åê³ï³ðóâàííÿ. Àëå,
çäàºòüñÿ, ó âàñ òðåíóþòüñÿ ñèðî-
òè ³ íàâ³òü ä³òè ç âóëèö³?

— Òàê, ÿêùî äèòèíà ïðèõîäèòü
äî íàñ ³ õî÷å çàéìàòèñÿ, ìè í³êî-
ëè íå â³äìîâëÿºìî. Áàãàòî õòî ïî-
áà÷èâ, ùî äðóç³ çàéìàþòüñÿ ÷è
õëîïö³ ç äâîðó, òà õî÷óòü ³ ñîá³. ß
ââàæàþ, öå äóæå ïîçèòèâíî. Ñïîðò

äëÿ íèõ — äóæå õîðîøà ³ êîðèñíà
àëüòåðíàòèâà ïðîâåäåííÿ ÷àñó çà-
ì³ñòü âæèâàííÿ àëêîãîëþ, êóð³í-
íÿ ÷è çàâèñàííÿ á³ëÿ êîìï’þòåð³â.

— Ê³êáîêñèíã — öå çäîðîâ’ÿ.
Àëå äåõòî íå ïðîñòî ï³äòðèìóº òà-
êèì ÷èíîì ôîðìó, à é ïðàãíå äî-
ñÿãòè âåëèêèõ óñï³õ³â ó ñïîðò³. Âà-
øà øêîëà ìàº ñâî¿õ ÷åìï³îí³â?

— Òàê, íàøà âèõîâàíêà — ÷åì-
ï³îíêà ñâ³òó Íàòàëÿ Á³ðþê. ª òðè
÷åìï³îíè Óêðà¿íè. Ùå á³ëüøå
ïåðåìîæö³â ð³çíèõ çìàãàíü. Íà-
ø³ ó÷í³ ìàþòü òàêîæ íàãîðîäè ç
ïàóåðë³ôòèíãó

Розмовляла Ірина ЛАБУНСЬКА,
“Хрещати ”

Київсь а ДЮСШ “Арсенал”
Печерсь ий район, в л. Івана Ма-

зепи, 4/6. Тел. 280-45-33.
Кі бо син (з 10 ро ів), па ер-

ліфтин (з 13—14 р.), фітнес-боді-
білдин (з 10 ро ів).
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До се ції бойових мистецтв малень их иян приймають із шестирічно о ві

Епідемія рип чи не найбільше зачепила ш олярів, не
прямо, а опосеред овано. Головний побічний симптом
навіть здорових дітей — н дь а. Через арантин иїв-
сь і ш олярі, а їх 300 тисяч, не відвід ють ні ш оли, ні
різні поза ласні рт и. Вся "дитяча інфрастр т ра"
завмерла. За лади пра тично порожні. Це попри те,
що лі арі радять для профіла ти и прост дних захво-
рювань фізичн а тивність. До то о ж підчепити хворо-
б простіше тій самій аптеці, ніж спортзалі, ди
хворі люди особливо не поспішають. До и ш ільна ма-
леча по линає алин -малин та набирається сил,
"Хрещати " вирішив з’яс вати, де дітям після аранти-
н арт вати свої юні ор анізми.
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Ñåðã³é ÍÀÓÌÎÂ: “Íàâ³òü ó íåïðîñòèõ
óìîâàõ “Óêðcèááàíê” äèíàì³÷íî
ðîçâèâàºòüñÿ”

Á³ëüø í³æ ð³ê Óêðà¿íà æèâå â êðèç³. Ãî-
ëîâíèé óäàð íà ñåáå âçÿëà áàíê³âñüêà ñèñ-
òåìà. Îäíàê º é ïîçèòèâí³ çì³íè. Êë³ºí-
òè ñòàëè äîñâ³ä÷åí³øèìè ³ òåïåð ãðàìîò-
í³øå îáèðàþòü áàíê. Âèñîê³ ñòàâêè áàí-
ê³â íå º ãîëîâíèì àðãóìåíòîì âèáîðó. Íà
ïåðøå ì³ñöå íèí³ âèõîäÿòü ðåéòèíãè òà
íàä³éí³ñòü áàíêó. Îäíèì ³ç òàêèõ áàíê³â
êðà¿íè º "Óêðñèááàíê". Ãîëîâíèé àêö³îíåð
ÿêîãî BNP Paribas Group ìàº íàéâèùèé
ðåéòèíã äîâ³ðè ÀÀ. Òàêó îö³íêó ìàþòü ëè-
øå ê³ëüêà áàíê³â ó ñâ³ò³. Ì³æ ³íøèì, BNP
Paribas — íàéá³ëüøà ô³íàíñîâà ãðóïà,
ïðåäñòàâëåíà â Óêðà¿í³. Òîìó ïðî òå, ÿê
íàðàç³ ðîçâèâàºòüñÿ ñèòóàö³ÿ â áàíê³âñüêî-
ìó ñåêòîð³ êðà¿íè, "Õðåùàòèê" ³ ïîö³êàâèâ-
ñÿ ó ãîëîâè ïðàâë³ííÿ Óêðcèááàíêó BNP
Paribas Group Ñåðã³ÿ Íàóìîâà.

— ßê âè îö³íþºòå íèí³øí³ òåíäåíö³¿ â áàí-
ê³âñüêîìó ñåêòîð³ êðà¿íè?

— Â³ä ïî÷àòêó ô³íàíñîâî¿ êðèçè â Óêðà-
¿í³ ìèíóâ ð³ê. Íàøà êðà¿íà ñèëüí³øå çà ³í-
ø³ ñõ³äíîºâðîïåéñüê³ êðà¿íè ïîñòðàæäàëà
â³ä ¿¿ âïëèâó. Ãîëîâíîãî óäàðó çàçíàâ áàí-
ê³âñüêèé ñåêòîð. Íàðàç³ â³äò³ê äåïîçèò³â
ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 40 â³äñîòê³â (25 â³ä-
ñîòê³â ³ç óðàõóâàííÿì ³íôëÿö³¿). Ïðèºìíî
çàçíà÷èòè, ùî, çà ïðîãíîçàìè àíàë³òèê³â,
óæå íàñòóïíîãî ðîêó î÷³êóºòüñÿ çðîñòàííÿ
åêîíîì³êè, çá³ëüøåííÿ äîâ³ðè äî áàíê³â.
Óò³ì, íàâ³òü ó íåïðîñòèõ óìîâàõ "Óêðñèá-
áàíê" äèíàì³÷íî ðîçâèâàºòüñÿ ³ çá³ëüøóº
÷àñòêó íà ðèíêó äåïîçèò³â. Ñòàá³ëüí³ñòü
áàíêó, ÿê³ñòü îáñëóãîâóâàííÿ, íàä³éí³ñòü ³
âèñîêèé ðåéòèíã ÀÀ ãîëîâíîãî àêö³îíå-
ðà — BNP Paribas — ïðèâåðòàº äî ñåáå âñå
íîâèõ ³ íîâèõ êë³ºíò³â. Íàðàç³ ÷èñëî ðîç-
äð³áíèõ êë³ºíò³â ïåðåâèùóº 1,5 ì³ëüéîíà.

— ßê âäàºòüñÿ íå ëèøå çóïèíèòè â³äò³ê
êë³ºíò³â, à é çàëó÷àòè íîâèõ âêëàäíèê³â äî
áàíê³âñüêèõ ïðîäóêò³â "Óêðñèááàíêó"?

— Ç ïî÷àòêó êðèçè ñïðàâæí³ì õ³òîì áóâ
âêëàä "Àêòèâí³ ãðîø³". Íàâ³òü â óìîâàõ
îáìåæåííÿ äîñòðîêîâîãî çíÿòòÿ äåïîçè-
ò³â êë³ºíòè "Óêðèááàíêó" ìîãëè ó áóäü-
ÿêèé ÷àñ çí³ìàòè êîøòè ³ ïîïîâíþâàòè
ðàõóíîê ÿê ÷åðåç êàñó áàíêó, òàê ³ ÷åðåç
ÀÒÌ. À òèõ êë³ºíò³â, êîòð³ íå çí³ìàþòü
êîøòè ê³ëüêà ì³ñÿö³â, áàíê ùå é çàîõî÷óº
ï³äâèùåíèìè â³äñîòêàìè. Ðîçì³ñòèâøè
âêëàä "Àêòèâí³ ãðîø³", íàø³ êë³ºíòè áà-
÷àòü, ùî ìîæóòü â³ëüíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ
ñâî¿ìè ãðîøèìà, îòðèìóþòü íåïîãàíèé
ïðèáóòîê, ³ áàíê ïðè öüîìó ¿õ íå ï³äâî-
äèòü. Òàê, óñå á³ëüøå ³ á³ëüøå îñ³á îáè-
ðàþòü òåðì³íîâ³ äåïîçèòè íà äîâø³ òåð-

ì³íè. Äî òîãî æ òàê³ âêëàäè äàþòü á³ëü-
øó ïðèáóòêîâ³ñòü.

— Íèí³ ÷èìàëî áàíê³â óæå ïðîïîíóþòü
òàê³ ïðîãðàìè, ÿê "Àêòèâí³ ãðîø³". ×è º â
"Óêðñèááàíêó" ùîñü íîâå?

— Ëþäè, ÿê ³ ðàí³øå, ìð³þòü äîáðå æè-
òè. Ìð³þòü ïðî õîðîøó îñâ³òó, ö³êàâèé
â³äïî÷èíîê, íîâó àâò³âêó òà æèòëî. Àëå â
óìîâàõ êðèçè íàñåëåííÿ íå ìîæå ñîá³ äî-
çâîëèòè æèòè ó êðåäèò, òîìó ïî÷èíàþòü
íàêîïè÷óâàòè. Öå àáñîëþòíî ëîã³÷íî, ùî
ó ÷àñè ñòð³ìêîãî çðîñòàííÿ åêîíîì³êè ëþ-
äè á³ëüøå âèòðà÷àþòü, à ó òÿæê³ — çàâæäè
íàêîïè÷óþòü. Ñüîãîäí³ "Óêðñèááàíê" ïðî-
ïîíóº êë³ºíòàì "Ïåðñîíàëüíèé ïëàí çáà-
ãà÷åííÿ" — äåïîçèò, ÿêèé äîïîìîæå çä³éñ-
íèòè ìð³þ. Òàê, çà óìîâàìè äåïîçèòó, ùî-

ì³ñÿöÿ â³äêëàäàþ÷è ùîíàéìåíøå 100 ãðè-
âåíü, âêëàäíèêè îòðèìóþòü 20 â³äñîòê³â
ð³÷íèõ. Ì³æ ³íøèì, ïîòðåáè ïîñò³éíî â³ä-
â³äóâàòè â³ää³ëåííÿ äëÿ çàðàõóâàííÿ êîø-
ò³â íåìàº. Áàíê ìîæå àâòîìàòè÷íî ïåðå-
ðàõîâóâàòè ïåâíó ñóìó ç ðàõóíêó êë³ºíòà.
À êîëè ñòðîê äåïîçèòó çàê³í÷èòüñÿ, êë³ºíò
çìîæå âçÿòè ó áàíêó êðåäèò íà ñóìó, ÿêî¿
íå âèñòà÷àº íà çä³éñíåííÿ ìð³¿.

— Ùî äîïîìàãàº áàíêó øâèäêî äîëàòè
íàñë³äêè êðèçè òà çàëó÷àòè íîâèõ êë³ºíò³â?

— Â óìîâàõ êðèçè ìè ðîçóì³ºìî, ùî
áàíê — öå íå ò³ëüêè âåëèêà ê³ëüê³ñòü â³ä-
ä³ëåíü. Íàø ïð³îðèòåò — ÿê³ñòü ³ äîñòóï-
í³ñòü. Ñèòóàö³ÿ íà ðèíêó çì³íþºòüñÿ íàä-
çâè÷àéíî ñòð³ìêî. Êîíêóðåíö³ÿ âèìàãàº
íîâèõ ï³äõîä³â äî á³çíåñó, ðîçâèòêó òà
ôîðìóâàííÿ íîâèõ êàíàë³â ïðîäàæó. Ñüî-
ãîäí³ áàíê îïòèì³çîâóº ñâîþ ìåðåæó, â³ä-
êðèâàþ÷è íîâ³ ñó÷àñí³ òîðãîâåëüí³ òî÷êè
³ç çîíàìè ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ. Íåùîäàâ-
íî çàïðàöþâàâ íîâèé ñàéò äëÿ êë³ºíò³â
www.my.ukrsibbank.com, ùî íåçàáàðîì
ñòàíå àëüòåðíàòèâíèì â³ðòóàëüíèì â³ää³-
ëåííÿì, â ÿêîìó òàêîæ ìîæíà áóäå ïîãà-
øàòè êðåäèòè òà ïðîâîäèòè ð³çí³ áàíê³â-
ñüê³ îïåðàö³¿, íàâ³òü íå âèõîäÿ÷è ç äîìó.
Ìè ïðàãíåìî ñòàòè íàéêðàùèì áàíêîì. ²
äëÿ öüîãî â "Óêðñèááàíêó" º âñå: ÷óäîâ³
ïðîäóêòè ³ íàä³éí³ñòü, ï³äêð³ïëåíà ðåïó-
òàö³ºþ ãîëîâíîãî àêö³îíåðà BNP Paribas.
Ñï³ëüíî ç ñèëüíèì ì³æíàðîäíèì áðåíäîì
BNP Paribas "Óêðñèááàíêó" ï³ä ñèëó ïî-
çèòèâí³ çì³íè

Розмовляв
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,

спеціально для "Хрещати а"

Êðèçà â³äïî÷èíêó íå ïåðåøêîäà
Òóðèñòè÷íèé á³çíåñ ó ñòîëèö³ ïðîäîâæóº ðîçâèâàòèñÿ

Åêîíîì³÷íèé ñïàä â Óêðà¿í³ íå
ì³ã íå ïîçíà÷èòèñÿ íà äèíàì³ö³
ðèíêó òóðèñòè÷íèõ ïîñëóã Êèºâà.
Ïðè÷îìó íà òë³ â³ä÷óòíîãî ñïàäó
â ³íøèõ ñåêòîðàõ åêîíîì³êè òó-
ðèñòè÷íèé á³çíåñ ãíó÷êî ðåàãóº
íà çíèæåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³
óêðà¿íö³â. "Ñüîãîäí³ ó Êèºâ³ ìàé-
æå 1800 òóðèñòè÷íèõ ï³äïðè-
ºìñòâ. Öå áëèçüêî 30 â³äñîòê³â
óñ³õ çàðåºñòðîâàíèõ òóðï³äïðè-
ºìñòâ Óêðà¿íè. Á³ëüø³ñòü ³ç
íèõ — òóðîïåðàòîðè. Ñòîëè÷í³
òóðèñòè÷í³ ï³äïðèºìñòâà ïðàöþ-
þòü ñüîãîäí³, ÿê ³ ïðîòÿãîì ê³ëü-
êîõ îñòàíí³õ ðîê³â, ñòàá³ëüíî",—
çàóâàæèâ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà
ÃÓ ç ïèòàíü êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ
òóðèçìó, ãîòåëüíîãî ãîñïîäàðñòâà
òà êóðîðò³â Ìèêîëà Ãðèöèê. Çà
éîãî ñëîâàìè, ç 2000 ðîêó òóð-
á³çíåñ ñòîëèö³ äèíàì³÷íî ðîçâè-
âàâñÿ. Ïðè÷îìó ïðîòÿãîì 2007—
2008 ðîê³â çðîñòàííÿ çà îêðåìè-
ìè ïîêàçíèêàìè ñòàíîâèëî äî 25
%. "ßêùî ãîâîðèòè ïðî íàäõî-
äæåííÿ äî áþäæåòó, òî, íàïðè-
êëàä, â 2000 ðîö³ öå áóëî 47 ì³ëü-

éîí³â ãðèâåíü, à â 2008-ìó —
ìàéæå 82 ì³ëüéîíè ãðèâåíü",—
íàãîëîñèâ ïàí Ãðèöèê.

Îäíàê öüîãîð³÷ ðèíîê òóðïîñ-
ëóã çàçíàâ ïåâíîãî êîðèãóâàííÿ.
"Êðèçà, çâ³ñíî, ñåðéîçíî çì³íè-

ëà ³ ïð³îðèòåòè íàøèõ ãðîìàäÿí,
à òàêîæ ñàìó ê³ëüê³ñòü ìàíäð³â-
íèê³â. Ñåðåäí³é ñïàä çàãàëîì ïî
ðèíêó çà 9 ì³ñÿö³â íèí³øíüîãî
ðîêó ñòàíîâèâ 30 â³äñîòê³â",— ïî-
â³äîìèëà â³öå-ïðåçèäåíò Àñîö³-
àö³¿ ë³äåð³â òóðá³çíåñó Óêðà¿íè
(ÀËÒÓ) Îëåíà Øàïîâàëîâà.

Îäíàê ãðàâö³ ðèíêó íà öå â³ä-
ðåàãóâàëè â³ä÷óòíèì çíèæåííÿì
ö³í. Çîêðåìà íà ïåâí³ íàïðÿì-
êè (íàïðèêëàä, Åì³ðàòè, Òà-

¿ëàíä. — "Õðåùàòèê") — ïðè-
áëèçíî íà 35-40 %. Âîäíî÷àñ öå
çóìîâèëî ðîçâèòîê ñåãìåíòó
âíóòð³øíüîãî òóðèçìó, îáñÿã íà-
äàííÿ ïîñëóã ó ÿêîìó íàâ³òü
çá³ëüøèâñÿ. Òàêî¿ äèíàì³êè
ãðàâö³ ðèíêó î÷³êóþòü ³ íàñòóï-
íîãî ðîêó òà ðîçðàõîâóþòü íà
çá³ëüøåííÿ äîõ³äíîñò³ ïîð³âíÿ-
íî ç ïîêàçíèêàìè 2009 ðîêó

Фото Ми оли ТИМЧЕНКА

Олена
ШАПОВАЛОВА,
віце-президент
АЛТУ, омпанія
"Пан Ю рейн":
— На почат цьо о
ро через різні об-
ставини, з мовлені
ризою, ба ато лю-
дей б ли зм шені
від ласти подоро-
жі. Одна , я вва-
жаю, що до інця
ро динамі а все
ж та и поліпшить-
ся, і за альний
спад по рин б де

на рівні 20 відсот ів. Том що нині, попри пе-
редвиборн президентсь ампанію, пані з
привод епідемії, люди одна їздять та подо-
рож ють, незважаючи ні на що.

Людмила
ВЛАСЕНКО, ене-
ральний дире тор
ТОВ "САМ":
— Поп лярними
сьо одні для т рис-
тів залишилися
е с рсійні т ри
Києвом, раїнами
близь о о зар біж-
жя. Столиця з ож-
ним ро ом приваб-
лює все більше
мандрівни ів, інте-
рес до У раїни з
бо іноземців та
Києва не зменш є-

ться. Звісно, позитивні зміни відб ваються і з
о ляд на під отов до Євро-2012. Крім то о,
а тивно розвиваютьсяі інші напрям и на вн т-
рішньом рин : ті самі Карпати та Крим.

Ми ола
ГРИЦИК, заст пни
начальни а ГУ з
питань ом наль-
но о осподарства:
— Т ристичний біз-
нес та отельне ос-
подарство в Києві
протя ом останніх
восьми-дев'яти ро-
ів розвивається аб-
солютно стабільно.
У нас постійно збіль-
ш ються по азни и.
Я що оворити про
за альний обся на-

дання посл т ристичними ор анізаціями Києва,
то, напри лад, 2000 році надано посл трохи
більше я 327 тисяч, сьо одні цей по азни ста-
новить майже 2мільйони. Іноземних т ристів 2000
ро в нас б ло приблизно 108 тисяч, а 2008-
о — понад 313 тисяч.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Незважаючи на риз , т ристичний бізнес місті продовж є розвиватися. Та о о
виснов дійшли часни и чер ово о р ло о стол , що відб вся в реда ції азети
"Хрещати ". Е ономічний спад в У раїні з мовив переорієнтацію споживчо о попи-
т , вважають е сперти. Одна , на їхню д м , це стим лює розвито вн трішньо о
т ризм та жодним чином не позначається на в'їзном т ризмі.

Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ Óêðñèááàíê BNP Paribas Group ïðî ñèòóàö³þ â áàíê³âñüêîìó
ñåêòîð³ êðà¿íè
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Cåðã³é ÊËÅÏ×ÅÂ: “Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ
çìàãàíü äóæå ö³íóºø âîäó — 
çâè÷àéíó ÷èñòó âîäó”
×åìï³îí ñâ³òó ç ô³òíåñó 2009 ïðî ïåðø³ñòü íà çìàãàííÿõ, 
îñîáëèâîñò³ òóðí³ðó òà òâîð÷³ çàõîïëåííÿ
Напри інці жовтня в іта-
лійсь ом містеч Комо
відб валися 27-й Чемпіо-
нат світ серед жіно із
бодібілдин та бодіфітне-
с та 14-й Чемпіонат світ
з фітнес . Серед чолові-
ів-фітнесистів перше
місце посів раїнець
Сер ій Клепчев. "Хреща-
ти " розпитав чемпіона,
я проходили зма ання,
про йо о плани на май-
б тнє та люблені види
відпочин .

— ßê âçàãàë³ ñïîðòñìåíè ïî-
òðàïëÿþòü íà ÷åìï³îíàò ñâ³òó?

— Äëÿ ïî÷àòêó ïîòð³áíî âèãðà-
òè ÷åìï³îíàò ì³ñòà ³ îáëàñò³, â
ÿê³é ïðîæèâàº ñïîðòñìåí, ïîò³ì
âèãðàòè ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè. Àëå
³ öüîãî çàìàëî. Àäæå â ÷åìï³îíà-
ò³ Óêðà¿íè íàéêðàù³ ñïîðòñìåíè
ìîæóòü íå áðàòè ó÷àñò³, é òðåíå-
ðè çá³ðíî¿ Óêðà¿íè ñàì³ âèð³øó-
þòü êîãî â³äïðàâëÿòè. Â³ä îäí³º¿
êðà¿íè íà çìàãàííÿ ìîæóòü ïî¿õà-
òè 2 ñïîðòñìåíè. Ó íàñ â Óêðà-
¿í³ º òðè íàéñèëüí³øèõ ô³òíåñèñ-
òè, ïðîòå îäèí ä³ñòàâ òðàâìó äâà
ðîêè òîìó ³ äîñ³ ë³êóºòüñÿ, äðó-
ãèé çàéìàºòüñÿ ïàðàëåëüíî äæ³ó-
äæèòñó ³ öüîãî ðîêó ÿêðàç ãîòó-
âàâñÿ äî Âñåñâ³òí³õ ³ãîð ³ç  äæ³ó-
äæèòñó. Ùîäî ìåíå, òî ÿ âõîæó
äî ñêëàäó çá³ðíî¿ Óêðà¿íè ç ô³ò-
íåñó ³ º íîìåðîì ïåðøèì ³ç öüî-
ãî âèäó ñïîðòó.

— Áóëè ÿê³ñü íåñïîä³âàíêè íà
çìàãàííÿõ?

— Ïåðøà íåñïîä³âàíêà ÷åêàëà
íàñ â àåðîïîðòó. Äî Ì³ëàíà ìè
ëåò³ëè ç Êèºâà ç ïåðåñàäêîþ â
Àìñòåðäàì³. ² âæå â Ì³ëàí³ âè-
ÿâèëîñÿ, ùî íàø³ ÷åìîäàíè çà-
ãóáèëèñÿ. Ñïîðòñìåíè, îñîáëèâî
ô³òíåñèñòè, êîëè ¿äóòü íà ÷åì-
ï³îíàò, çàâæäè ìàþòü ç ñîáîþ
ðåêâ³çèò — ãðèì, ïëàâêè ÷è êó-
ïàëüíèêè, êîñòþìè äëÿ äîâ³ëü-
íèõ ïðîãðàì. Íàñ çàâæäè ïîïå-
ðåäæàþòü áðàòè âñå ïîòð³áíå äëÿ
âèñòóïó â ðó÷íó ïîêëàæó. Àëå,
çâ³ñíî, íå ïîñëóõàëèñÿ âñ³ òà ïî-
êëàëè ðå÷³ äî ÷åìîäàí³â. Êîëè
ìè ïðèëåò³ëè äî Ì³ëàíà, òî ïî-
ëîâèíè áàãàæó ïðîñòî íå áóëî,
äîâåëîñÿ î÷³êóâàòè íàñòóïíîãî
ðåéñó.

— ßê ïðîõîäèâ ñàì ÷åìï³îíàò?
— Ïåðøèé åòàï çìàãàíü — öå

ðåºñòðàö³ÿ òà çâàæóâàííÿ. Êîæåí
ó÷àñíèê ïîêàçóº êîñòþì, äàº ôî-
íîãðàìó íà âèñòóï, âèòÿãóº ñâ³é
ïîðÿäêîâèé íîìåð òà ïðîõîäèòü
ïðîöåäóðó çâàæóâàííÿ ³ âèì³ðþ-
âàííÿ çðîñòó. Ó ô³òíåñ³ º ïåâí³
ðàìêè: äëÿ ÷îëîâ³ê³â âàãà ìàº áó-
òè çð³ñò ì³íóñ 100 ñì ïëþñ ê³ëü-
êà ê³ëîãðàì³â (äî 178 ñì — ïëþñ
2 êã, 178—185ñì — ïëþñ 3 êã, ïî-
íàä 185 — ïëþñ 4 êã). Ä³â÷àò íå
çâàæóþòü, ó íèõ çð³ñò âèñòóïàº
êàòåãîð³ºþ â³äáîðó. ßêùî ó
ñïîðòñìåíà º íàâ³òü 100—200 çàé-
âèõ ãðàì³â, â³í íå äîïóñêàºòüñÿ
äî ó÷àñò³ ó çìàãàííÿõ, éîìó ìî-
æóòü äàòè äâ³ ãîäèíè, ùîá ñêè-
íóòè çàéâó âàãó. Òàê ñòàëîñÿ ç ïî-
ëÿêîì Ìàðò³íîì Ëîïóöê³, êîòðèé
íà ÷åìï³îíàò³ ïîñ³â òðåòº ì³ñöå.

Éîãî âàãà âèÿâèëàñÿ á³ëüøîþ íà
äâà-òðè ê³ëîãðàìè. Â³í ï³øîâ äî
òðåíàæåðíîãî çàëó ïðè ãîòåë³, äå
á³ãàâ ³ çàéìàâñÿ âïðàâàìè. ² âæå
íà ì³ñö³ ïðîâåäåííÿ çìàãàíü, ó
ô³íàë³, ÿ éîãî ïîáà÷èâ. Â³í áóâ
îäíèì ³ç íàéñèëüí³øèõ êîíêó-
ðåíò³â, ÿêèé óæå âèãðàâàâ ÷åì-
ï³îíàòè ªâðîïè, à íà ñâ³òîâ³ çìà-
ãàííÿ ïðè¿õàâ óïåðøå.

— Õòî ùå áóâ íåáåçïå÷íèì ñó-
ïåðíèêîì äëÿ òåáå?

— Ðîñ³ÿíèí Ñòàí³ñëàâ Çàéí³-
ëîâ, êîòðèé öüîãî ðîêó âèãðàâ
÷åìï³îíàò ªâðîïè, àëå â ñâ³òîâèõ
çìàãàííÿõ äî òð³éêè íå âõîäèâ.
Äâà ðîêè òîìó â³í áóâ äèñêâàë³-
ô³êîâàíèé, îñê³ëüêè íå ïðîéøîâ
äîï³íã-êîíòðîëþ. Àëå âñå-òàêè â
ìåíå øàíñ³â áóëî íàéá³ëüøå, îñ-
ê³ëüêè ìèíóëîãî ðîêó ÿ ñòàâ äðó-
ãèì íà ×åìï³îíàò³ ñâ³òó, à ðîñ³-
ÿíèí òà ïîëÿê æîäíîãî ðàçó íå
ââ³éøëè äî òð³éêè. Öüîãî ðîêó
Ñòàí³ñëàâ Çàéí³ëîâ ñòàâ äðóãèì.

— Ïåðø³ ì³ñöÿ ó ÷åìï³îíàò³ ïî-
ñ³ëè ó÷àñíèêè ç Óêðà¿íè, Ðîñ³¿ òà
Ïîëüù³. Âèõîäèòü, íàéñèëüí³øèìè
ñïîðòñìåíàìè ó ô³òíåñ³ º ñëîâ’ÿ-
íè?

— Ñëîâ’ÿíè çàâæäè ñëàâèëèñÿ
ÿê íàéêðàù³ ñïîðòñìåíè. Ìèíó-
ëîãî ðîêó ÷åìï³îíîì ñâ³òó ñòàâ
ïîëÿê, ïåðåä öèì áóâ ³ñïàíåöü, ³
äî öüîãî äâ³÷³ ïåðø³ñòü âèãðàâàâ
ðîñ³ÿíèí ªøàí³í.

— Ðàçîì ³ç ÷îëîâ³÷èì ×åìï³îíà-
òîì ñâ³òó ç ô³òíåñó îäíî÷àñíî ïðî-
âîäèëèñÿ ³ æ³íî÷³ çìàãàííÿ ç áîä³-
á³ëäèíãó, áîä³ô³òíåñó òà ô³òíåñó.
ßê³ óñï³õè óêðà¿íñüêèõ æ³íîê íà
÷åìï³îíàò³?

— Íà çìàãàííÿ ó Êîìî ëåò³ëî
8 ñïîðòñìåí³â: ñ³ì ä³â÷àò ³ ÿ. Ç
óñ³º¿ êîìàíäè òðîº óâ³éøëè äî
ô³íàëó. Áîíäàð Îëåíà ïîñ³ëà òðå-
òº ì³ñöå ç ô³òíåñó (â êàòåãîð³¿
163+), à Ïðóöêîâà ªâãåí³ÿ — òðå-

òº ì³ñöå ç áîä³ô³òíåñó (â êàòåãî-
ð³¿ 168+).

— Ùî áóëî íàéâàæ÷èì ó ïåð³îä
ï³äãîòîâêè?

— Òðåíóâàííÿ òðèâàþòü ïðîòÿ-
ãîì ðîêó, íàéñêëàäí³øå ïî÷èíà-
ºòüñÿ çà òðè ì³ñÿö³ äî ÷åìï³îíà-
òó — öå ñóâîðà ä³ºòà òà äâà òðå-
íóâàííÿ íà äåíü. Çà ì³ñÿöü ä³ºòà
ïîñèëþºòüñÿ, ñïîðòñìåí íå âæè-
âàº í³÷îãî ñîëîíîãî, ñîëîäêîãî,
ïðè öüîìó çàéìàºòüñÿ 18 ðàç³â íà
òèæäåíü. Öå çàíÿòòÿ ó òðåíàæåð-
íîìó çàë³, ã³ìíàñòèêà ç àêðîáàòè-
êîþ òà õîðåîãðàô³ÿ äëÿ äîâ³ëüíî¿
ïðîãðàìè. Îñîáèñòî ÿ ñòàâèâñÿ
äî öüîãî ñïîê³éíî, îñê³ëüêè âæå
çâèê òà çíàâ, ùî âñå ðîáèòüñÿ äëÿ
ðåçóëüòàòó. Îñòàíí³ òðè äí³ äî
òóðí³ðó äîâîäèëîñÿ âæèâàòè ëè-
øå ï³ñíó òà â³äâàðíó á³ëêîâó ¿æó
áåç ñîë³ òà ìàéæå â³äìîâèòèñÿ â³ä
ð³äèíè. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ çìàãàíü
äóæå ö³íóºø âîäó — çâè÷àéíó
÷èñòó âîäó.

— ßêèé íîìåð äëÿ äîâ³ëüíî¿
ïðîãðàìè ãîòóâàâ íà ÷åìï³îíàò?

— Ó ìåíå áóâ îáðàç àâòîãîí-
ùèêà “Ôîðìóëè îäèí”. Ñïåö³-
àëüíî äëÿ âèñòóïó ç ìîäåëüºðîì
øèëè êîñòþì. Äóæå äîâãî øóêà-
ëè ìàòåð³àë — ÿ õîò³â êîñòþì ³ç
ÿñêðàâî-æîâòî¿ øê³ðè. Äî êîñòþ-
ìó ïðèäáàëè øîëîì, òàêîæ ðîç-
ôàðáîâàíèé ó æîâòèé êîë³ð. Ó
ô³ëüì³ “Âáèòè Á³ëà” ÿ ïîáà÷èâ
Óìó Òóðìàí, ÿêà áóëà â æîâòîìó
êîñòþì³ òà ç ìå÷åì, çâ³äñè âè-
íèêëà é ³äåÿ êîñòþìà.

— ßê³ “ï³äâîäí³ êàìåí³” º íà
÷åìï³îíàò³?

— Êîæåí ó÷àñíèê ïðîõîäèòü
äîï³íã-êîíòðîëü. Áóâàº òàêå, ùî
õòîñü ìîæå ï³ä³éòè é çàïðîïîíó-
âàòè ïðèãîñòèòè êàâîþ ÷è ñîêîì,
à â öåé ÷àñ ï³äêèíóòè äîï³íã,
ÿêèé òè íå ïîì³òèø. Äóæå âàæ-
ëèâî ñòåæèòè çà òèì, ùî âæèâà-

ºø ó ¿æó òà ï’ºø, ³íàêøå º çàãðî-
çà äèñêâàë³ô³êàö³¿.

— ßê³ íàéâåñåë³ø³ ìîìåíòè ìî-
æåø ïðèãàäàòè íà ÷åìï³îíàò³?

— Íàéö³êàâ³øå òðàïëÿºòüñÿ,
êîëè çàê³í÷óºòüñÿ ÷åìï³îíàò ³
âñå ïîçàäó,— ä³ºòè, òðåíóâàííÿ
³ ìîæíà íàðåøò³ â³äïî÷èòè. Òðà-
äèö³éíî ï³ñëÿ ÷åìï³îíàò³â âëàø-
òîâóþòü áàíêåòè. Ñòîëè ëîì-
ëÿòüñÿ â³ä ñìà÷íèõ ñòðàâ òà íà-
ïî¿â. Ñïî÷àòêó â³äáóâàºòüñÿ óðî-
÷èñòà ÷àñòèíà: ïðåçèäåíò ì³æíà-
ðîäíî¿ ôåäåðàö³¿ âèñòóïàº ç ïðî-
ìîâîþ, âëàøòîâóºòüñÿ êîíöåðò
çà ó÷àñòþ ç³ðîê... ³ âñ³ ïîñï³øà-
þòü ¿ñòè. Â îñíîâíîìó ÷åìï³îíàò
æ³íî÷èé. À ä³â÷àòà, ÿê³ çàéìàþ-
òüñÿ áîä³á³ëäèíãîì òà áîä³ô³òíå-
ñîì, ÿê ïðàâèëî, ÷îëîâ³êîïîä³á-
í³, äóæå ì³öí³ é íàêà÷àí³. Ïðî-
òå â æèòò³ âîíè çàëèøàþòüñÿ
æ³íêàìè ³ áåðóòü ç ñîáîþ ñïåö³-
àëüíî íà áàíêåò âå÷³ðí³ ñóêí³.
Êîëè àâòîáóñ ïðè¿æäæàº äî ì³ñ-
öÿ áàíêåòó ³ âèõîäÿòü ä³â÷àòà-
ñïîðòñìåíêè â âå÷³ðí³é ñóê-
íÿõ,— öå íåçàáóòíº âèäîâèùå.
Ïîò³ì âîíè ïî÷èíàþòü íàë³òàòè
íà ñòîëè ç ¿æåþ, ùî ìàº ö³êàâèé
³ ñì³øíèé âèãëÿä. Çâ³ñíî, äëÿ
îðãàí³çìó, ÿêèé ïåðåáóäóâàâñÿ,
òàê³ áàíêåòè º íåàáèÿêèì íàâàí-
òàæåííÿì ï³ñëÿ âñ³õ ä³ºò ³ òðå-
íóâàíü.

— ßêèé øëÿõ òè ïðîéøîâ äî ñâ³-
òîâîãî ÷åìï³îíàòó?

— Ó ïðîôåñ³îíàëüíèõ çìàãàí-
íÿõ ÿ áåðó ó÷àñòü óæå ï’ÿòü ðî-
ê³â, à ñïîðòîì çàéìàþñÿ ç øåñòè
ðîê³â. Ñïî÷àòêó áóëà ã³ìíàñòèêà
ç àêðîáàòèêîþ, äàë³ ï³øîâ äî ìó-
çè÷íî¿ òà õóäîæíüî¿ øê³ë ³ òðîõè
çàêèíóâ ö³ çàíÿòòÿ. Â òåõí³êóì³,
äå ÿ íàâ÷àâñÿ íà òåõí³êà-ìåõàí³-
êà, çíîâó ðîçïî÷àâ òðåíóâàòèñÿ ç
“çàë³çîì” â òðåíàæåðíîìó çàë³.
Òîä³ ÿ çàõîïèâñÿ ñèëîâèìè âèäà-
ìè ñïîðòó — âàæêà àòëåòèêà, ãè-

ðüîâèé ñïîðò, àðìðåñòë³íã. Çäî-
áóâ çâàííÿ ìàéñòðà ñïîðòó, âè-
ñòóïàâ ó çìàãàííÿõ ç áîä³á³ëäèí-
ãó. Ùå â òåõí³êóì³ ÿ ïîñòàâèâ ñî-
á³ çà ìåòó ñòàòè ìàéñòðîì ñïîð-
òó, ³ íå ç îäíîãî, à ùîíàéìåíøå
ç òðüîõ ð³çíèõ âèä³â ñïîðòó. Íà-
ðàç³ âæå çäîáóâ ìàéñòðà ñïîðòó ç
äâîõ âèä³â.

— ßê³ ÿêîñò³ ìàþòü áóòè ó
ñïîðòñìåíà-ïåðåìîæöÿ?

— Öå ãåíåòè÷íà ñõèëüí³ñòü òà
âîëÿ. Ëèøå çàâäÿêè âîë³ ìîæíà
ñòàòè ÷åìï³îíîì, àäæå íà öüîìó
øëÿõó áàãàòî â³ä ÷îãî äîâîäèòü-
ñÿ â³äìîâëÿòèñÿ.

— ßê³ êóìèðè áóëè â òåáå â äè-
òèíñòâ³?

— Àêòîðè, òàê³ ÿê Àðíîëüä
Øâàðöåíåããåð, Æàí-Êëîä âàí
Äàìì òà Ñèëüâåñòð Ñòàëëîíå.
Êîëè ÿ áóâ ï³äë³òêîì, âîíè áóëè
äëÿ ìåíå ïîøòîâõîì, ùîá çàé-
ìàòèñÿ ñïîðòîì. Êîëè äèâèâñÿ
ô³ëüìè çà ¿õíüîþ ó÷àñòþ, öå çà-
ðÿäæàëî ìåíå íà òðåíóâàííÿ.

— Ùî ïëàíóºø ðîáèòè òåïåð,
ï³ñëÿ ñâîº¿ ïåðåìîãè?

— Áóëî ïðîâåäåíî äóæå ñêëàä-
íó ðîáîòó, ðåçóëüòàòîì ÿêî¿ ñòàâ
òèòóë ÷åìï³îíà. Íàðàç³ õî÷åòüñÿ
ñêîðèñòàòèñÿ öèì ìàêñèìàëüíî.
Âæå º ê³ëüêà ïðîïîçèö³é. Äëÿ
ìåíå áóëî ïðèíöèïîâî âàæëèâî
ñòàòè ïåðøèì, àäæå äðóã³ í³êî-
ìó íå ïîòð³áí³. Àáî òè ÷åìï³îí
“ìèðà”, àáî ÷åìï³îí “ìèìî”.
Íàäàë³ õî÷ó â³äêðèòè âëàñíèé
ñïîðòèâíèé êëóá. Çàéìàòèñÿ
ïðîôåñ³îíàëüíî çìàãàëüíèì ô³ò-
íåñîì ïëàíóþ ùå ïðèíàéìí³ ð³ê,
õî÷ó ïî¿õàòè íà ×åìï³îíàò ñâ³òó
2010-ãî, ÿêèé ïðîõîäèòèìå â
Ìåêñèö³. Íèí³ ÿ º ìàéñòðîì
ñïîðòó ì³æíàðîäíîãî êëàñó, â
ïåðñïåêòèâ³ — çäîáóòòÿ çâàííÿ
çàñëóæåíîãî ìàéñòðà ñïîðòó, ùî
ìåí³, ìîæëèâî, äàñòü ³ ïåðåìîãà
íà ñâ³òîâîìó ÷åìï³îíàò³. Äàë³ â
ïðîôåñ³îíàëüíîìó ñïîðò³ ðîñòè
âæå í³êóäè.

— ×è âèêîðèñòîâóºø äåñü ñâî¿
ñïîðòèâí³ âì³ííÿ?

— ²íîä³ ìåíå çàïðîøóâàëè âè-
ñòóïàòè ç äîâ³ëüíèìè ïðîãðàìà-
ìè â êëóáàõ íà øîó. Âë³òêó, íà
ïëÿæàõ ÿ êîðèñòóþñÿ ìîæëèâ³ñ-
òþ òðîõè ïîòðåíóâàòèñÿ, òà é
äðóç³ ÷àñòî ïðîñÿòü ùîñü ïðîäå-
ìîíñòðóâàòè.

— Ïîñò³éí³ òðåíóâàííÿ çàáèðà-
þòü áàãàòî ñèë òà ÷àñó. ßê â³äïî-
÷èâàºø?

— ßêùî öå íàïðóæåí³ òðåíó-
âàííÿ, òî â³äïî÷èâàþ âäîìà. Íà-
ïðèêëàä, ëþáëþ ïîãðàòè íà ã³òà-
ð³, ïîñï³âàòè. ß çàê³í÷èâ ìóçè÷-
íó øêîëó, ìóçèêîþ çàéìàâñÿ ç
6—7 ðîê³â. Òàêîæ çàê³í÷èâ ³ õó-
äîæíþ øêîëó. Òåïåð íå ìàëþþ,
àëå äóæå õî÷åòüñÿ ïðèãàäàòè. Ìà-
ëþâàííÿ ìåí³ â æèòò³ äóæå äîïî-
ìàãàëî, òàê ñàìî ÿê ³ ñïîðò. Êî-
ëè ÿ íàâ÷àâñÿ â òåõí³êóì³, â óí³-
âåðñèòåòàõ, çàâæäè îôîðìëÿâ
ñò³íí³ ãàçåòè, ïëàêàòè, ìàëþâàâ
íà êîíêóðñè. Êîëè ìàþ ÷àñ, â³ä-
â³äóþ ³ í³÷í³ êëóáè — ëþáëþ ïî-
ñëóõàòè ìóçèêó òà ïîòàíöþâàòè

Розмовляла
Марія БЄЛЯЄВА, “Хрещати ”
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про передачу громадянці 

Петросюк Оксані Василівні у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
у пров. Луговому, 20 у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 972/972 від 25 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. Затвердити містобудівне обгрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів окремого об’єкта містобудування — будівництва жит�
лових будинків, господарських будівель і споруд між провул�
ками Крайнім та Луговим у 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.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Петросюк Оксані Василівні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд у пров. Луговому, 20 у Деснян�
ському районі м. Києва.

4. Передати громадянці Петросюк Оксані Василівні, 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 у пров. Луговому, 20 у Деснянському районі м. Ки�
єва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи
користування. 

5. Громадянці Петросюк Оксані Василівні:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. 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.

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 на�

саджень (висновок про обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню, від 11.01.2008 № 15) 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 01.10.2008 № 09�12510, від 01.10.2008
№ 19�12510, Київської міської санепідстанції від 17.01.2008
№ 337, управління охорони навколишнього природного се�
редовища від 25.02.2008 № 071/04�4�22/878, Головного
управління охорони культурної спадщини від 27.12.2007
№ 10018, дочірнього підприємства “Інститут генерального
плану міста Києва” від 23.01.2008 № 209 та Головного управ�
ління земельних ресурсів від 03.12.2008 № 05�3977.

5.7. 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.

5.8. Виконати роботи з інженерної підготовки території
по захисту її від підтоплення та затоплення повеневими во�
дами та погодити їх у встановленому порядку.

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 громадянці Масловій Наталії Анатоліївні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд у пров. Крайньому, 31 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 973/973 від 25 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. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів окремого об’єкта містобудування — будівництва жит�
лових будинків, господарських будівель і споруд між провул�
ками Крайнім та Луговим у 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.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Масловій Наталії Анатоліївні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд у пров. Крайньому, 31 у Деснян�
ському районі м. Києва.

4. Передати громадянці Масловій Наталії Анатоліївні, 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 у пров. Крайньому, 31 у Деснянському районі 
м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.

5. Громадянці Масловій Наталії Анатоліївні:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. 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.

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 на�
саджень (висновок про обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню, від 11.01.2008 № 62) та інші питан�
ня майнових відносин вирішити в установленому порядку.

5.5. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київської міської ради від 17.01.2008
№ 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік” (із змінами
та доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ра�
ди 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 10.07.2008 № 19�8474, від 17.10.2008
№ 09�13068, Київської міської санепідстанції від 17.01.2008
№ 340, управління охорони навколишнього природного се�
редовища від 12.02.2008 № 071/04�4�22/1001, Головного
управління охорони культурної спадщини від 27.12.2007
№ 10108, дочірнього підприємства “Інститут генерального
плану міста Києва” від 23.01.2008 № 208 та Головного управ�
ління земельних ресурсів від 03.12.2008 № 05�3978.

5.7. 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.

5.8. Виконати роботи з інженерної підготовки території
по захисту її від підтоплення та затоплення повеневими во�
дами та погодити їх у встановленому порядку.

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 відкритому акціонерному товариству 
“Інститут транспорту нафти” земельних ділянок 

для експлуатації та обслуговування будівель 
і споруд вишукувальної бази на вул. Сирецькій, 43 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 957/957 від 25 грудня 2008 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект відведен�
ня земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект відведення земельних ділянок від�
критому акціонерному товариству “Інститут транспорту наф�
ти” для експлуатації та обслуговування будівель і споруд ви�
шукувальної бази на вул. Сирецькій, 43 у Шевченківському
районі м. Києва.

2. Передати відкритому акціонерному товариству “Інсти�
тут транспорту нафти” земельні ділянки загальною площею
1,89 га для експлуатації та обслуговування будівель і спо�
руд вишукувальної бази на вул. Сирецькій, 43 у Шевченків�
ському районі м. Києва, в тому числі:

— ділянку № 1 площею 0,28 га — в довгострокову орен�
ду на 10 років за рахунок земель, відведених відповідно до
рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депу�
татів трудящих від 07.01.74 № 43 “Про відведення земель�
ної ділянки інституту “Південдіпронафтопровід” по вул. Си�
рецькій № 43�47 під будівництво вишукувальної бази”;

— ділянку № 2 площею 1,26 га — в довгострокову орен�
ду на 10 років за рахунок земель, відведених відповідно до
рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депу�
татів трудящих від 07.01.74 № 43 “Про відведення земель�
ної ділянки інституту “Південдіпронафтопровід” по вул. Си�
рецькій № 43�47 під будівництво вишукувальної бази” (пло�
щею 1,21 га) та міських земель, не наданих у власність чи
користування (площею 0,05 га);

— ділянку № 3 площею 0,35 га, в межах червоних ліній,—
в короткострокову оренду на 5 років за рахунок міських зе�
мель, не наданих у власність чи користування.

3. Відкритому акціонерному товариству “Інститут транс�
порту нафти”:

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

3.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування та архітектури від 06.12.2006
№ 19�10437 та від 13.07.99 № 07�4415, Київської міської сан�
епідстанції від 18.01.2007 № 222, управління охорони нав�
колишнього природного середовища від 20.04.2004
№ 071/04�4�19/1259, Шевченківської районної у м. Києві
ради від 11.08.2004 № 1490, дочірнього підприємства “Ін�

ститут генерального плану міста Києва” від 07.06.2005
№ 1176, Головного управління земельних ресурсів від
25.08.2005 № 03�23/850.

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

3.4. 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 перенесенню меж земельних діля�
нок в натуру (на місцевість) та виготовленню документів, що
посвідчують право користування земельними ділянками.

3.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішен�
ня Київської міської ради від 17.01.2008 № 3/4475 “Про бю�
джет міста Києва на 2008 рік” (із змінами та доповненнями,
внесеними рішеннями Київської міської ради від 17.07.2008
№ 16/16 та від 30.10.2008 № 561/561).

3.6. У разі необхідності проведення реконструкції чи но�
вого будівництва питання оформлення дозвільної та про�
ектно�кошторисної документації вирішувати в порядку, ви�
значеному правилами забудови м. Києва.

3.7. Земельну ділянку в межах червоних ліній викорис�
товувати з обмеженнями відповідно до вимог містобудівно�
го законодавства.

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення вико�
навчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих
від 07.01.74 № 43 “Про відведення земельної ділянки інсти�
туту “Південдіпронафтопровід” по вул. Сирецькій № 43�47
під будівництво вишукувальної бази”.

5. 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.

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 встановлення релігійній організації релігійній 
громаді парафії Кафедрального собору на честь 

Воскресіння Христового у Печерському районі м. Києва
Української православної церкви орендної плати 

за земельну ділянку на Залізничному шосе, 3 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 926/926 від 25 грудня 2008 року

Відповідно до рішення Київради від 21.12.00 № 118/1095 “Про орендну плату за землю в м. Києві” (із
змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Київради від 11.07.02 № 126/126, від 15.07.04 № 440/1850,
від 15.07.04 № 457/1867, від 21.10.04 № 564/1974, від 8.12.05 № 560/3021, від 22.12.05 № 616/3077,
від 28.09.06 № 37/94), враховуючи звернення Української православної церкви від 19.09.08 № 1279, Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити релігійній організації релігійній громаді па�
рафії Кафедрального собору на честь Воскресіння Христо�
вого у Печерському районі м. Києва Української православ�
ної церкви річну орендну плату за земельну ділянку на За�
лізничному шосе, 3 у Печерському районі м. Києва у роз�
мірі 3 (три) відсотки від її нормативної грошової оцінки.

2. Релігійній організації релігійній громаді парафії Кафед�
рального собору на честь Воскресіння Христового у Печер�
ському районі м. Києва Української православної церкви
звернутись до Головного управління земельних ресурсів ви�
конавчого органу Київради (Київської міської державної ад�

міністрації) для внесення зміни до договору оренди земель�
ної ділянки.

3. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�
го органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції) внести зміну до пункту 4.2 договору оренди земельної
ділянки № 82�6�00447 згідно з пунктом 1 цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань бюджету та соціально�еко�
номічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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ОВНИ
Геть с пість і заздрість! Бездо-
анно ви он йте бор ові зобов’-
язання перед іншими, інвест йте
моральні й матеріальні апітали,
щедро в ладайте все, що послав
Господь, тоді отримані дивіденди
перевершать сі сподівання. Від-
повідальність за стабільність
шлюбі в найближчих 2 ро и вихо-
дить на перший план. Відволі ати-
ся на романтичні інтриж и не мож-
на, ористі від цьо о нія ої, лише
здоб дете нервові стреси. Я що
поряд є люди, з я ими вас ріднять
за альні д ховні по ляди — моліть-
ся за них!

ТЕЛЬЦІ
Вам належить освоїти мистецтво

з оди і армонії, наб ти навичо
спіл вання, навчитися роз міти ін-
ших людей і розібратися в тон о-
щах сімейної прем дрості. Се рет
подр жньо о щастя простий: стри-
майте претензії, пристр ніть оро-
лівсь ий апломб, знизьте план
вимо і віддайте ермо влади бла-
овірним. Нехай тішаться провід-
ною роллю в парі, а з вас орона
не впаде, пост пившись першіс-
тю,— ви раєте ба аторазово. Го-
ловне — не вип стити з поля зор
охано о принца, іна ше с перни-
ці в рад ть вашо о расеня, адже
він зараз та ий чарівний і се с -
альний! Б дьте пильними!

БЛИЗНЯТА
Варто осмислити стиль життя,

проаналіз вати, чи отрим єте за-
доволення від роботи, стос н ів із
оле ами, мов б ття, чи ефе тив-
ною є ваша праця. Процес свідом-
лення потрібний, бо б дь-я е на-
сильство над собою (емоційне, фі-
зичне) спричинить втрат здоров’я.
Я що захворієте, не пані йте — це
си нал, що протя ом ро обста-
вини прим ш вали займатися не-
любою справою, а від зобов’язань,
призначених долею, ви швидше за
все помил ово хилилися. Внаслі-
до чо о на опичилися стресові
шла и, фізіоло ічні розлади. Ор а-
нізм повинен їх спалити в хворобі,
щоб прибрати інто си ацію і очис-
титися.

РАКИ
Без пристрасті, обожнювання,

схиляння ви зів’янете, я віт а без
сонця. Серце сповнене висо ими
поч ттями, вима ає охати і б ти
оханими! Слід йте йо о імп льсам
і облаштов йте особисте життя! Є
шанс б дь-я е пол м’яне захоплен-
ня перетворити на серйозні пер-
спе тивні стос н и, адже впевне-
но ро вати по життю нині ви мо-
жете тіль и в парі з надійним парт-
нером — самотність протипо аза-
на. Не с мнівайтеся, доля пошле
вірно о с п тни а — тверезомисля-
чо о, забезпечено о, з висо им со-
ціальним стат сом, за я им б де-
те, я за ам’яною стіною!

ЛЕВИ
Не форс йте подій! М сите змі-

нити життєві цінності, перестати
хворобливо реа вати на вир ючі
події соці м , аде ватно сприйма-
ти поведін тих, хто оточ є вас,
ви оренити страхи, омпле си, об-
рази. Досить збирати не атив, а-
т вати інших і терзати себе! Запро-
рам йте вн трішній “таймер” на
шлях мир , добра і світла! Енер о-
потенціал вас олосальний, і я -
що ви ористов вати йо о роз мно,
можна дося ти б дь-я их висот. Го-
ловне — не піддаватися на прово-
ації, б ти зраз овим сім’янином,
поблажливо сприймати бажання
партнерів і раціонально працювати.
Розпорош вати безоплатно ент зі-
азм протипо азано.

ДІВИ
Не самітнюйтеся, ви бажаний

ість б дь-я ій омпанії. Талант
до імпровізацій, ваша чарівність,
дар расномовства, витончене по-
ч ття мор зроблять вас ці авим
співрозмовни ом, відчинять двері
до впливових осіб, проб дять від
спляч и з аслі серця протилежної
статі. Знайомтеся, спіл йтеся, по-
спішайте зав’язати онта ти, вони
потім принес ть величезн ористь.
Мистецтво др жби ви освоїли на
відмінно, тепер (на півтора ро и)
варто навчитися розпалювати і під-
трим вати романтичне пол м’я.
Пра ніть за б дь-я цін дося ти
стан за оханості, воно зцемент є
поч ття.

ТЕРЕЗИ
Гроші я символ ба атства, впли-

в і власно о престиж мають нині
для вас величезне значення, штов-
хаючи за б дь-я цін отримати ба-
жане, більше працювати. Пристр -
нити інстин т на ромадження
с ладно, але потрібно. Адже світ
тримається не лише на итах мате-
ріальних бла , поб товом омфор-
ті, потрібне і д ховне підживлення.
Щоб не потрапити в рабство Е о,
пра ніть дося ти рівнова и між д -
ховними потребами і повся денни-
ми потребами. Відс тність баланс
спрово є сит ації, що прим сять
змінити спосіб життя. Б дьте ото-
вими до поворотів долі, що си на-
ліз ють про те, що заробляти с ар-
би потрібно не на землі, а на Не-
бі — там вони нетлінні.

СКОРПІОНИ
Починається новий еволюційний

вито , де ваша се сапільність і при-
вабливість, ма ія слова, пристрас-
на воля до дій (це не всім до впо-
доби, особливо начальств , оле-
ам) може зі рати по ан роль.
Б дьте обачними на роботі, не
створюйте е сцесів, професіональ-
на самореалізація вима ає вели ої
самовіддачі, пра тичної майстер-
ності та раціонально о підход до
ділових зв’яз ів. Доцільність і м д-
рість всьом — ось ваше асло!

Вис вайте роз мні плідні ідеї і пра -
ніть їх швидше втілити в життя,—
помічни и знайд ться. Усе в ваших
р ах!

СТРІЛЬЦІ
У хитрості, іпнотичній прони ли-

вості, вмінні прони н ти в най ли-
бинніші пласти людсь ої психі и і
виверн ти навиворіт найпотаємні-
ше (особливо не атив) вам немає
рівних. Ви — ні альний “рент ен”,
від я о о нічо о не можна захова-
ти. Це і добре, і по ано. Мін с
спо сах до маніп ляцій п блі ою
заради дося нення е оїстичної ме-
ти. Прибор айте ці прояви. Нині ва-
ше місце не в театрі маріонето , а
на “ илимі” Всевишньо о — зві-
т йте йом за мин лий рі , при-
носьте спо тн жертв (на свій
розс д) за ріхи і айтеся!

КОЗОРОГИ
Я що вам самотньо, д ша рветь-

ся в товарись ий оле тив, щоб
стати невід’ємною частиною йо о
ор анізм , злитися воєдино з йо о
ритмом, це означає, що ви на пра-
вильном шлях . Втім, при ниніш-
ніх ба атих енер орес рсах ви ціл-
ом можете претенд вати на мо-
зо і серце др жньо о співтовари-
ства, з я им об’єдн ють за альна
мета, інтереси. Р люйте, задавай-
те тон діяльності р пи, не бійтеся
стати білою вороною, революцій-
на ініціатива повинна виходити від
вас. Тоді настане осяяння і с оре -
т є ваш долю в про ресивном на-
прям .

ВОДОЛІЇ
Ви з азартом р хаєтеся до ар’-

єрної мети, де на вас очі ють ар-
динальні зміни в атмосфері войов-
ничої онфронтації. Не переходьте
ні ом доро в пориві пристрас-
ті — підсилите анта онізм тих, хто
оточ є, наживете воро ів. Ш айте
таємні раціональні стеж и і обхідні
шляхи. Пра ніть отримати ористь
із досвід он рентів, візьміть на
озброєння я позитив, та і не атив
спільної співпраці. Констр тив-
ність, роз мна тверезість всьо-
м — ось рятівне оло в б рхливих
водах реальності, де ваш при олом-
ш ючий ент зіазм може зі рати
злий жарт. Нія их е спериментів і
ризи ованих заходів, олос майб т-
ньо о для вас спотворений! Захоп-
лення ори інальними псевдоцілями,
фі с-ідеями, нетрадиційними мето-
дами — спо са від л аво о.

РИБИ
Праця до сьомо о пот може вам

д же доро о ошт вати, не з орай-
те в запалі ент зіазм заради ро-
шей, е ономно розподіляйте сили,
вчасно відпочивайте, розважайте-
ся, ре лам йте особисті таланти і
дося нення на п бліці. І обов’яз о-
во за ох йтеся! Період за оханості
розпалі, вн трішній олос личе в
аз похітливості, йдіть за ним і не
помилитеся. Стати жертвою очма-
нілих поривань вам не за рож є,
адже обранець повністю впис єть-
ся вимо и вашо о ідеал — ство-
рюйте міцний шлюб і б дьте щас-
ливими!

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА,

астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (8—14 ëèñòîïàäà)

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

Ре іональне відділення Фонд
державно о майна У раїни по м. Києв

повідомляє про об’є ти малої приватизації, я і в лючені
до перелі об’є тів ом нальної власності р п А, що
підля ають приватизації шляхом ви п орендарями:

- нежилі приміщення площею 95,10 в. м, за адресою: м. Київ,
в л. Кі відзе, 19;

- нежилі приміщення площею 369,0 в. м, за адресою: м. Київ,
в л. Довнар-Запольсь о о, 5, літ. “А”.

Ком нальне підприємство “Централізована
система дитячо-юнаць их л бів “Дитячі мрії”

Шевчен івсь ої районної м. Києві ради
о олош є он рс на заміщення ва антних посад:

- завід вача центр ;
- ерівни а рт а фіз льт рно-спортивно о напрям ;
- ерівни а рт а т ристсь о- раєзнавчо о напрям ;
- ерівни а рт а оздоровчо о напрям ;
- ерівни а х дожньо о;
- методиста.

Кваліфі аційні вимо и до ва антних посад та інформація щодо мов
проведення он рс надається за адресою: м. Київ, в л. М. Рибал а, 7,
тел. (044) 486-75-02.

Заяви та необхідні до менти на часть он рсі подаються протя ом
30 алендарних днів з дня п блі ації дано о о олошення про проведення он рс
за адресою: м. Київ, в л. М. Рибал а, 7.

Головне правління з питань вн трішньої політи и
о олош є он рс на заміщення ва антної посади оловно о
спеціаліста відділ з питань оординації діяльності РДА

м. Києва, зв’яз ів з ор анами самовряд вання,
та по роботі з ОСН і садовими ооперативами (на час
відп ст и по до ляд за дитиною основно о працівни а)

Вимо и до андидата:
ромадянство У раїни, вища освіта, вільне володіння персональним
омп’ютером, знання державної мови, досвід роботи за фахом від 3 до 5 ро ів.

До заяви додаються: особова арт а (форма П-2ДС), паспорт, опія диплома,
опія війсь ово о вит а, де ларація про доходи.

Прийом до ментів протя ом 1 місяця з дня оп блі вання о олошення
за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 44, тел. 254-18-88.

Від рите а ціонерне товариство
“Фондова біржа ПФТС”

повідомляє, що чер ові за альні збори а ціонерів
ВАТ “Фондова біржа ПФТС” відб д ться 25.12.2009 р. о 9.00

за адресою: м. Київ, в л. Щорса, б д. 31, 5 поверх.

Порядо денний:
1. Про затвердження звіт та виснов ів ревізійної омісії Від рито о
а ціонерно о товариства “Фондова біржа ПФТС” за 2008 рі ;

2. Про затвердження річних рез льтатів діяльності Від рито о а ціонерно о
товариства “Фондова біржа ПФТС” за 2008 рі ;

3. Про розподіл приб т та по риття збит ів Від рито о а ціонерно о
товариства “Фондова біржа ПФТС” за 2008 рі .

Та ож повідомляємо про те, що зазначені питання поряд денно о б д ть
попередньо винесені на роз ляд За альних зборів Членів Асоціації “ПФТС”.
Рішення щодо в лючення до поряд денно о За альних зборів а ціонерів ВАТ
“Фондова біржа ПФТС” питань щодо додат ово о вип с а цій товариства
б де прийнято після затвердження поряд денно о За альних зборів Членів
Асоціації “ПФТС”.

Основні по азни и фінансово- осподарсь ої діяльності підприємства (тис. рн)

Наймен вання по азни а

період

Звітний
2008 рі

Попе-
редній
2007 рі

Усьо о а тивів 40048 18968

Основні засоби 34322 15131

Дов остро ові фінансові інвестиції 1285 485

Запаси - -

С марна дебіторсь а забор ованість 164 119

Грошові ошти та їх е віваленти 4277 3233

Нерозподілений приб то 3700 1308

Власний апітал 39734 18939

Стат тний апітал 16000 16000

Дов остро ові зобов’язання - -

Поточні зобов’язання 333 37

Чистий приб то (збито ) 2392 1618

Середньорічна іль ість а цій (шт.) - -

Кіль ість власних а цій, ви плених протя ом період (шт.) - -

За альна с ма оштів, витрачених на ви п власних а цій
протя ом період

- -

Чисельність працівни ів на інець період (осіб) 27 23

Дарниць ий районний с д повідомляє про те, що 17 листопада 2009 ро
о 15.30 відб деться роз ляд цивільної справи за позовом А ціонерно о омерційно о
бан а “У рСиббан ” до М хи Оле сандра Івановича, Шанявсь о о Віталія Ві торовича
про звернення стя нення на предмет іпоте и та виселення.

М ха Оле сандр Іванович, що проживає: м. Київ, в л. Ахматової, 18, в. 58 або
Л ансь а обл., м. Кремінна, в л. Жовтнева, 8, в. 146 та Шанявсь ий Віталій
Ві торович, що проживає: м. Київ, в л. Рев ць о о, 18-а, в. 375, необхідно з’явитися
до Дарниць о о районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Кошиця, 5-а,
аб. 210 для часті роз ляді справи!
Наслід ом неяв и може б ти заочний роз ляд справи!
Обов’яз ово, випад неяв и останній зобов’язаний повідомити с д про причини

неяв и!
С ддя А. О. Мальчен о

Головне правління зв’яз , інформатизації та захист інформації ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (КМДА) о олош є он рс на заміщення ва антної посади:

Головний спеціаліст-юрис онс льт
Основні обов’яз и:

- здійснювати методичне ерівництво правовою роботою в Головном правлінні,
- брати часть під отовці виснов ів щодо правових питань, я і вини ають діяльності Головно о

правління;
- приймати часть юридичном ґр нт ванні тендерної до ментації.

Вимо и:
- освіта за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра або спеціаліста;
- стаж роботи за фахом державній сл жбі на подібних посадах не менше 3 ро ів або стаж

роботи за фахом не менше 2 ро ів;
Особисті я ості:

- відповідальність, цілеспрямованість, ініціативність, чесність, порядність.
Умови праці:

- ідна оплата праці, премії, доплати за ран и, надбав и за висл ро ів на державній сл жбі;
- підвищений розмір пенсії;
- оплач вана відп ст а тривалістю 30 алендарних днів.

Адреса майб тньо о місця роботи: м. Київ, в л. Лабораторна, 1/62-а.
Телефон для довідо 529-71-96.
До менти приймаються до 6 р дня 2009 ро .

Вищий осподарсь ий с д
У раїни повідомляє про під о-
тов матеріалів щодо обран-
ня безстро ово на посад
с дді Вищо о осподарсь о о
с д У раїни За ропивно о
Оле сандра Васильовича.

Дарниць им районним с дом м. Києва пор шено провадження справі
№ 2о-275/2009 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю “Б дівельна
інд стрія ЛТД” (07300, Київсь а область, Виш ородсь ий район, м. Виш ород,
в л. Шлюзова, 1), про визнання втрачених ве селів недійсними і про відновлення
прав на втрачені ве селі.

Втрачено прості ве селі серії АА№1723255, на с м 7000000 рн, та№1723256,
на с м 7500000 рн, с ладені 02.09.2009 м. Києві, із стро ом платеж — за
пред’явленням, місце платеж — м. Виш ород, ве селедавець — Товариство з
обмеженою відповідальністю “Компанія СТС-Енер о” (02099, м. Київ, в л. Ялтинсь а,
5-Б), перший ве селедержатель — Товариство з обмеженою відповідальністю
“Б дівельна інд стрія ЛТД”, інших зобов’язаних за ве селями осіб немає.

Держателю втрачених ве селів пропон ється повідомити с д про свої права на
втрачені ве селі, тримісячний стро з дати п блі ації цьо о о олошення.

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
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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 2093
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“Межа міцності”
Галерея "Цех", я а з переїздом на новий вистав овий майданчи ,

що співпав із почат ом ризи, почала проводити на своїй території
вели іль ість " остьових" прое тів, цьо о раз запрош є на вистав-

робіт нью-йор сь о о ілюстратора литовсь о о походження Рея
Барт са. Барт с відомий я автор об ладино нижо Салмана
Р шді і Френсиса Ф ями, а та ож я дизайнер литовсь их бан нот
50 лит. У Києві ілюстратор представить вистав своїх робіт, при-

свячен досить дивній даті — тисячоліттю з ад и Литви в історичних
джерелах.
5—26 листопада
Галерея "Цех",
в лиця Фр нзе, 69

Арт по-пе інсь и
Мистецтво с часно о Китаю, я і все в цьом самоб тньом раї,

б ває д же різним. І я що до "прос н тих" євро-амери ансь их рин-
ів, та й до Мос ви, вже давно доїхав а т альний арт із Піднебесної,
то У раїна по и що вим шена задовольнятися більше традиційними
і де оративними творами, я і вели ій іль ості можна б де поба-
чити в алереї "Лавра" на виставці "PLAY INK INK PLAY. Пе інсь а опе-
ра в с часном итайсь ом живописі" представлена Шанхайсь ою
м ніципальною алереєю. Це, звичайно, не найсвіжіше і затреб ва-
не з с часно о мистецтва однієї з наймодніших і наймо тніших ра-
їн новітньої лобальної е ономічної системи, але, я мовиться, на
безриб'ї і пе інсь а опера — с часне мистецтво.
7—24 листопада
Київсь а місь а алерея мистецтв "Лавра",
в лиця Івана Мазепи, 17

Вели ий сольний онцерт “Дельфіна”
Під час літньо о ро -фестивалю "Чай а" Андрій Лисі ов, він же

Дельфін, зарі ся вист пати на фестивалях через по ан я ість зв -
. Втім, иївсь им прихильни ам переживати не варто — м зи ант

відвід є столицю з сольни ами із завидною ре лярністю. З момен-
т останньо о иївсь о о вист п "Дельфін" не вип стив нових аль-
бомів. Остання йо о робота пов'язана з літерат рою— це прое т "Т -
нель", са ндтре до романа Дмитра Гл ховсь о о "Метро 2034". От-
же, ін редієнти онцерт залишаться тими самими: Андрій Лисі ов
за барабанами, перевірені хіти і пара-трій а свіжих омпозицій.
8 листопада, 19:00,
л б "Бін о".
Вхід: 120—200 рн.

Битва титанів
Героями вечір и "Зоряний DJ-s Battle", отрі борються за схиль-

ність п блі и на танцполі, стан ть один із ращих х дожни ів с час-
ності Ілля Чич ан і м зичний еній Дмитро Ш ров. Ілля Чич ан от є
до поєдин "виб ховий" мі с із омпозицій, написаних Юрою Х с-
точ ою спеціально для нової е спозиції Маші Ш біної в PinchukArt-
Centrе. Композитор і м зи ант Дмитро Ш ров, отрий порад вав
п блі перформансом на по азі Лілії Літ овсь ої, обіцяє чер ов пор-
цію м зичних е спериментів. З собою він захопить омп'ютер, щоб
розбавити мі си еле тронними примоч ами. Ціл ом можливо, що
часни и віді рають і спільний сет. Щоб ідно вист пити на д елі, но-
воспечені ді-джеї вже протя ом іль ох тижнів бер ть майстер- лас
dj Rocket.
Прое т "Зоряний DJ-s Battle" народився із "Зіро ді-джеїв", для я о-
о за ді-джейсь ий п льт запрош вали одраз іль а відомих пред-
ставни ів світ шо -бізнес . Т т же вибір зробити б де простіше, але
тим напр женішою б де боротьба. Переможця визначатим ть сл -
хачі за принципом ш мометра — чність реа ції на вист п. Приходь-
те і підтримайте своїх любленців.
6 листопада, 23:00,
Team Action
л б "Heaven"

Під от вали Аліса ЛОЖКІНА,
Марія БЄЛЯЄВА,

"Хрещати "

Àô³øà 
“Õðåùàòèêà”²âàí Þùóê íàïèñàâ 

20 ï³äðó÷íèê³â 
ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè
76-ð³÷íèé çàñëóæåíèé ïðîôåñîð âèäàâ íîâèé
çá³ðíèê âïðàâ
Îëüãà ØÀËÀÁÀÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Чи не ожном ш оляреві
та ст дентові в У раїні ві-
доме ім'я Івана Ющ а.
Саме він, нині 76-річний
професор, є автором
більшості підр чни ів з
раїнсь ої мови, затвер-

джених Міністерством ос-
віти і на и. Написав їх
більш я двадцять. Нещо-
давно до ни арень надій-
шов та ож збірни вправ
для тих, хто вивчає ра-
їнсь . Мов без помило
професор пропа є і на
телебаченні. Веде пере-
дач "Я ми оворимо".
Пан Ющ пише та ож х -
дожні твори.

"Íåìàº êðàùèõ ³ ã³ðøèõ, âèùèõ
³ íèæ÷èõ ìîâ. Àëå º ìîâà ð³äíîãî
íàðîäó, ÿêó íå ìîæå çàì³íèòè æîä-
íà ³íøà", — ç òàêèì ãàñëîì ïðî-
ôåñîð ²âàí Þùóê, â³äçíà÷åíèé
ð³çíîìàí³òíèìè ïðåì³ÿìè òà çâàí-
íÿìè, á³ëüø ÿê ï³âñòîë³òòÿ ïðè-
ñâÿòèâ óêðà¿íñüê³é ìîâ³. Â³í — àâ-
òîð ïîíàä äâîõ äåñÿòê³â ï³äðó÷íè-
ê³â, çà ÿêèìè ïðåäìåò âèêëàäàþòü
ó øêîëàõ, âèøàõ. Äëÿ øèðîêîãî
êîëà ñëóõà÷³â ïðîôåñîð óæå ÷îòè-
ðè ðîêè âåäå ïåðåäà÷ó "ßê ìè ãî-
âîðèìî" íà ðàä³î, äå ïîÿñíþº âñ³
ìîâí³ ïîìèëêè â ùîäåííîìó ñï³ë-
êóâàíí³.

Íàðîäèâñÿ ²âàí Þùóê 1933 ðî-
êó íà Âîëèí³ â ñåë³ ×åðíèê³â. Ï³ñ-
ëÿ øêîëè âñòóïèâ íà ôàêóëüòåò
ñëîâ'ÿíñüêî¿ ô³ëîëîã³¿ äî Ëüâ³â-

ñüêîãî óí³âåðñèòåòó. Äàë³ éîãî çà-
ïðîñèëè â àñï³ðàíòóðó äî ²íñòèòó-
òó ë³òåðàòóðè Àêàäåì³¿ íàóê ó Êè-
ºâ³. Â³äòîä³ ìàéæå ï³âñòîë³òòÿ æè-
âå òà âèêëàäàº ó ñòîëèö³. Íèí³ î÷î-
ëþº êàôåäðó ñëîâ'ÿíñüêî¿ ô³ëîëî-
ã³¿ ³ çàãàëüíîãî ìîâîçíàâñòâà â Êè-
¿âñüêîìó ì³æíàðîäíîìó óí³âåðñè-
òåò³.

Äíÿìè äî ñòîëè÷íèõ êíèãàðåíü
íàä³éøîâ "Çá³ðíèê âïðàâ ç óêðà-
¿íñüêî¿ ìîâè" ²âàíà Þùóêà. Â³í
çîð³ºíòîâàíèé íå íà ãðàìàòèêó,
à íà ïîáóäîâó çâ'ÿçíîãî ìîâëåí-
íÿ. Íèí³ äî äðóêó 76-ð³÷íèé ïðî-
ôåñîð ãîòóº "Çá³ðíèê ñëîâåíñüêî¿
ë³òåðàòóðè ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ". Äî ñëî-

âà, çàéìàºòüñÿ ïàí Þùóê íå ëè-
øå ìåòîäèêîþ òà âèêëàäàííÿì
ìîâè, â³í òàêîæ º àâòîðîì ïîíàä
15 ïðîçîâèõ ïåðåêëàä³â, ñåðåä
ÿêèõ "Ôîðòåöÿ" ñåðáñüêî-áîñí³é-
ñüêîãî Ìåø³ Ñåë³ìîâè÷à òà "Ñë³-
äàìè êîðàáåëüíîãî æóðíàëó"
Ì³ëë³âîÿ Ìàòîøåöÿ. Ïèøå ³
âëàñí³ íîâåëè. Âèäàâ òàêîæ íà-
óêîâî-ôàíòàñòè÷íó ïîâ³ñòü "Òðîº
íà Ì³ñÿö³".

Äî íàïèñàííÿ ï³äðó÷íèê³â ²âàí
Þùóê ï³äõîäèòü òâîð÷î, íàìà-
ãàºòüñÿ âèãàäóâàòè ð³çí³ ñïîñîáè
äëÿ çàñâîºííÿ ïðàâèë, íà éîãî
ëåêö³ÿõ ìð³þòü ïîáóâàòè ÷èìàëî
ñòóäåíò³â-óêðà¿íîçíàâö³â

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

Â³òåð ï³âäåííèé, ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+5...+10°Ñ, âíî÷³ +2...+6°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +19°Ñ; íà Îäå-
ùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +13...+15°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +4...+5°Ñ,
âíî÷³ +2...+3°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +4...+5°Ñ, âíî÷³
0...+4°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì íåâåëèêèé äîù. Â³òåð ï³âäåííèé,
2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +5...+7°Ñ, âíî÷³ +2...+3°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА
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Іван Ющ автор понад двох десят ів підр чни ів, за я ими ви ладають
ш олах, вишах


