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Ñïðîáà íîìåð ÷îòèðè
Çá³ðíà Óêðà¿íè çàâòðà ïðîâåäå ïåðøèé ìàò÷ ïëåé-îô 
÷åìï³îíàòó ñâ³òó ç ôóòáîëó

×åìï³îíè ªâðîïè çà ó÷àñòþ â ïëåé-îô íàéãîëîâí³øèõ
çìàãàíü — òàê íàçèâàþòü çá³ðíó Óêðà¿íè. Òðè÷³ âîíà ä³ñ-
òàâàëà øàíñ ÷åðåç ñòèêîâ³ ïîºäèíêè ïðîáèòèñÿ äî ô³íàëü-
íî¿ ÷àñòèíè ïåðøîñòåé ïëàíåòè ÷è Ñòàðîãî câ³òó, àëå, íà

æàëü, óñ³ ñïðîáè âèÿâëÿëèñÿ ìàðíèìè. Ó ïëåé-îô ÷åìï³î-
íàòó ñâ³òó 1998 ðîêó íà øëÿõó óêðà¿íö³â ñòàëè õîðâàòè (0:2,
1:1), íà ºâðîïåéñüêèé ôîðóì 2000 ðîêó íàñ íå ïóñòèëè ñëî-
âåíö³ (1:2, 1:1), ³ íàðåøò³ â ïîºäèíêàõ çà âèõ³ä íà ìóíä³-
àëü-2002 ñèíüî-æîâò³ ïîòðàïèëè ï³ä “í³ìåöüêó ìàøèíó”
(1:1, 1:4). ² îñü òåïåð ÷åòâåðòà ñïðîáà, â³ä ÿêî¿ çàëåæèòü,
ïîáà÷èìî ìè êîìàíäó Îëåêñ³ÿ Ìèõàéëè÷åíêà âë³òêó 2010
ðîêó íà ïîëÿõ ÏÀÐ ÷è äî äàëåêî¿ Àôðèêè â³äáóäóòü ãðåêè.

Ñïèñîê ³ç 24 ôóòáîë³ñò³â, ÿê³ ãîòóâàëèñÿ äî ìàò÷³â ç³ çá³ð-
íîþ Ãðåö³¿, ãîëîâíèé òðåíåð óêðà¿íö³â Îëåêñ³é Ìèõàé-
ëè÷åíêî îãîëîñèâ 3 ëèñòîïàäà, à âæå çà ÷îòèðè äí³ êîìàí-
äà ç³áðàëàñÿ íà çàì³ñüê³é áàç³ ÔÊ “Äèíàìî” â Êîí÷³-Çà-
ñï³. ×åðåç òðàâìè òðåíåðñüêèé øòàá ñèíüî-æîâòèõ íå çìî-
æå çàä³ÿòè â ñòèêîâèõ çóñòð³÷àõ ãîëê³ïåðà “Äèíàìî” Îëåê-
ñàíäðà Øîâêîâñüêîãî òà ï³âçàõèñíèêà “Äí³ïðà” Ñåðã³ÿ
Íàçàðåíêà. Íàòîì³ñòü çàõèñíèê³â Äìèòðà ×èãèðèíñüêîãî
(“Áàðñåëîíà”) òà Àíäð³ÿ Ðóñîëà (“Äí³ïðî”), êîòð³ ÷åðåç
óøêîäæåííÿ ïðîïóñòèëè ïîïåðåäí³ ïîºäèíêè çá³ðíî¿ ïðî-
òè Àíãë³¿ òà Àíäîððè, çíîâó âèêëèêàíî äî çá³ðíî¿. Óïåð-
øå çàïðîøåííÿ äî ëàâ íàö³îíàëüíî¿ êîìàíäè ä³ñòàâ àòà-
êóþ÷èé ï³âçàõèñíèê “Êàðïàò” ²ãîð Õóäîá’ÿê.

Äî Àô³í çá³ðíà Óêðà¿íè â³äëåò³ëà ñüîãîäí³ çðàíêó, î
17-é ãîäèí³ â êîíôåðåíö-çàë³ ãîòåëþ Holiday Inn çàïëà-
íîâàíî ïðåñ-êîíôåðåíö³þ ãîëîâíîãî òðåíåðà ãîñòåé
Îëåêñ³ÿ Ìèõàéëè÷åíêà. À âæå ÷åðåç ãîäèíó íà ñòàä³îí³
“Îë³ìï³éñüêèé” ðîçïî÷íåòüñÿ òðåíóâàííÿ, ïåðø³ ï’ÿò-
íàäöÿòü õâèëèí ÿêîãî áóäóòü â³äêðèòèìè äëÿ ïðåäñòàâ-
íèê³â ìàñ-ìåä³à.

Íà ïîë³ àô³íñüêîãî ñòàä³îíó “Îë³ìï³éñüêèé” çá³ðí³ Ãðå-
ö³¿ òà Óêðà¿íè âèâåäå ôðàíöóçüêà áðèãàäà àðá³òð³â íà ÷î-
ë³ ç 42-ð³÷íèì Ëîðàíîì Äþàìåëåì. Òðåáà äîäàòè, ùî îä-
ðàçó äåñÿòü ãðàâö³â íàøî¿ êîìàíäè ìàþòü ó ïàñèâ³ ïî îä-
íîìó ïîïåðåäæåííþ, òîìó îòðèìàííÿ ùå îäí³º¿ æîâòî¿
êàðòêè ïðèçâåäå äî äèñêâàë³ô³êàö³¿ íà ïîâòîðíèé ïîºäè-
íîê.

Ùî ñòîñóºòüñÿ ñòàâîê ó áóêìåêåðñüêèõ êîíòîðàõ, òî âñ³
âîíè â ïåðø³é çóñòð³÷³ â³ääàþòü ïåðåâàãó ãðåêàì. Çîâñ³ì
³íøà ñèòóàö³ÿ ç âèõîäîì ñóïåðíèê³â äî ô³íàëüíî¿ ÷àñòè-
íè ÷åìï³îíàòó ñâ³òó — áóêìåêåðè â³ðÿòü ó òå, ùî äî ÏÀÐ
ïî¿äóòü ñàìå óêðà¿íö³. Òàê, îäíà ç íàéàâòîðèòåòí³øèõ
ì³æíàðîäíèõ êîíòîð äàº êîåô³ö³ºíò 1,67 äî 1 íà Óêðà¿íó
è 2,1 — íà Ãðåö³þ. ßê êàæóòü, ¿õí³ á ñëîâà òà äî Áîãà...
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На провідних равців иївсь о о “Динамо” Андрія Шевчен а (зліва) та Артема Мілевсь о о вболівальни и збірної У раїни по ладають оловні надії

Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Завтра, 14 листопада, о 20-й одині за иїв-
сь им часом на стадіоні “Олімпійсь ий” в
Афінах національна збірна У раїни з ф тбол
проведе перший матч плей-оф чемпіонат
світ проти оманди Греції. Матч-відповідь з
представни ами Еллади синьо-жовта др жи-
на Оле сія Михайличен а зі рає за чотири
дні, 18 листопада, той самий час на полі
донець ої “Донбас Арени”. Фінальна частина
фор м най ращих ф тбольних збірних пла-
нети відб деться вліт 2010 ро в ПАР.
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Áàãàòîä³òí³ 
çà êîìóíàëêó 
ïëàòèòèìóòü óäâ³÷³ 
ìåíøå

Ç 1 ñ³÷íÿ 2010 ðîêó çã³äíî ³ç Çàêîíîì
Óêðà¿íè “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çà-
êîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè ç ïèòàíü ñîö³àëü-
íîãî çàõèñòó áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé” òàêèì ðî-
äèíàì âñòàíîâëåíî ï³ëüãè íà îïëàòó æèò-
ëà, â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã òà çâ’ÿçêó. Ïðî öå
â÷îðà “Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèëà çàñòóïíèê
íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðà-
âàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ ÊÌÄÀ Òåòÿíà Ïóãà÷î-
âà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ç ïåðøîãî ñ³÷íÿ 2010-ãî
áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì íàäàºòüñÿ 50 % çíèæ-
êà íà êâàðòïëàòó, àáîíåíòñüêó ïëàòó çà òå-
ëåôîí òà ïîñëóãè ÆÊÃ. Äëÿ âíåñåííÿ ðî-
äèíè äî ïåðåë³êó ï³ëüãîâèê³â ïîòð³áíî çâåð-
íóòèñÿ äî 1 ãðóäíÿ 2009 ðîêó äî ðàéîííî-
ãî óïðàâë³ííÿ (â³ää³ëó) ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà
ìîëîä³. Äîäàòêîâ³ çàïèòàííÿ ìîæíà ïîñòà-
âèòè çà òåëåôîíîì 279-71-51

Çåëåíáóä³âö³ î÷èùàþòü 
ì³ñòî â³ä ëèñòÿ

Çà ñëîâàìè ôàõ³âö³â ÊÏ “Êè¿âçåëåíáóä”,
îïàëå ëèñòÿ, ùî íå ïðèáðàíå âîñåíè ç ãàçî-
í³â, øêîäèòü ¿õ ñòðóêòóð³, àäæå âñ³ ðîñëèíè,
ÿê³ ðîñòóòü íà íüîìó, ìîæóòü çàãèíóòè âçèì-
êó, âèïð³âàþ÷è ï³ä øàðîì ëèñòÿ. ×åðåç öå,
ïî÷èíàþ÷è ç æîâòíÿ, ôàõ³âö³ ùîäíÿ ïðèáè-
ðàþòü îïàëå ëèñòÿ ó ñêâåðàõ ³ ïàðêàõ ñòîëè-
ö³ òà çâîçÿòü éîãî äëÿ óòèë³çàö³¿. ßê ïîâ³äî-
ìèëè “Õðåùàòèê” â ÊÏ “Êè¿âçåëåíáóä”,
ìàéæå ó âñ³õ ðàéîíàõ Êèºâà, îêð³ì Øåâ÷åí-
ê³âñüêîãî ³ Ïå÷åðñüêîãî, º ä³ëÿíêè, íà ÿê³ âè-
âîçÿòü ç³áðàíå ó çåëåíèõ çîíàõ ëèñòÿ, êîì-
ïîñòóþòü éîãî ³ â ïîäàëüøîìó âèêîðèñòîâó-
þòü ó ÿêîñò³ ïðèðîäíîãî äîáðèâà. Âðàõîâó-
þ÷è òå, ùî ó öåíòðàëüíèõ ðàéîíàõ ñòîëèö³
(Øåâ÷åíê³âñüêîìó òà Ïå÷åðñüêîìó) áðàêóº
ì³ñöÿ äëÿ òàêèõ êîìïîñòíèõ ä³ëÿíîê, ÊÏ
“Êè¿âçåëåíáóä” óêëàëî óãîäó ç ÂÀÒ “Êè¿â-
ñïåöòðàíñ” íà âèâåçåííÿ îïàëîãî ëèñòÿ ç
öèõ ðàéîí³â íà ïîë³ãîíè òâåðäèõ ïîáóòîâèõ
â³äõîä³â. Íàãàäàºìî, ùî çã³äíî ç ÷èííèì çà-
êîíîäàâñòâîì, ñïàëþâàòè îïàëå ëèñòÿ êàòå-
ãîðè÷íî çàáîðîíåíî, òîìó ùî ï³ä ÷àñ éîãî
ñïàëþâàííÿ ó àòìîñôåðó âèä³ëÿþòüñÿ âêðàé
øê³äëèâ³ êàíöåðîãåíí³ ñïîëóêè

Ó ñóáîòó â³äçíà÷àòü 
Äåíü ä³àáåòó

Çà îö³íêàìè Âñåñâ³òíüî¿ îðãàí³çàö³¿ îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ, íèí³ ïîíàä 180 ìëí ëþäåé ó ñâ³-
ò³ õâîð³þòü íà öóêðîâèé ä³àáåò. Ðèçèê çàõâî-
ð³òè ìàþòü ùå 300 ìëí. Â Óêðà¿í³ ïðîæèâàº
ìàéæå ì³ëüéîí îñ³á ³ç ö³ºþ íåäóãîþ. Ó Êè-
ºâ³ çà îñòàíí³ ï’ÿòü ðîê³â ¿õ ê³ëüê³ñòü çðîñ-
ëà â 1,3 ðàçó ³ ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 80 òèñ.
îñ³á. Ôàõ³âö³ ââàæàþòü, ùî áåç â³äïîâ³äíèõ
âòðó÷àíü ÷åðåç 20 ðîê³â ê³ëüê³ñòü õâîðèõ ìî-
æå ïîäâî¿òèñü. Ìåòîþ Âñåñâ³òíüîãî äíÿ ä³à-
áåòó, äî ÿêîãî ñòîëèöÿ äîëó÷èòüñÿ ó ñóáîòó,
º ï³äâèùåííÿ ãëîáàëüíî¿ îá³çíàíîñò³ ëþäåé
ç ïèòàíü ä³àáåòó, ïîë³ïøåííÿ ìîæëèâîñòåé
ïîïåðåäæåííÿ õâîðîáè òà ¿¿ óñêëàäíåíü. Çíà-
êîì Äíÿ º áëàêèòíå êîëî ÿê ñèìâîë áåçìåæ-
íîãî æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ. Ó öåé äåíü áëàêèòíå
ï³äñâ³÷óâàííÿ çä³éñíÿòü 365 âåëèêèõ ì³ñò ñâ³-
òó. Ó Êèºâ³ ³í³ö³àòîðîì òàêîãî ä³éñòâà ñòàâ
íàðîäíèé àðòèñò Óêðà¿íè, êåð³âíèê Óêðà¿í-
ñüêî¿ ôåäåðàö³¿ ä³àáåòó Áîãäàí Áåíþê

Ñï³ëêà êðàºçíàâö³â 
âèçíà÷èòü êðàùèé 
ãðîìàäñüêèé ìóçåé

Íàö³îíàëüíà ñï³ëêà êðàºçíàâö³â Óêðà¿íè
³í³ö³þº ïðîâåäåííÿ â ëèñòîïàä³ — ãðóäí³
Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó íà êðàùèé ãðî-
ìàäñüêèé ìóçåé. Ïðî öå “Õðåùàòèê” ïîâ³-
äîìèâ ãîëîâà ñï³ëêè, àêàäåì³ê ÍÀÍ Óêðà-
¿íè, Ãåðîé Óêðà¿íè Ïåòðî Òðîíüêî. Çà éîãî
ñëîâàìè, êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî ó òðè åòà-
ïè. Ô³íàë êîíêóðñó â³äáóäåòüñÿ ó ôîðìàò³
âèñòàâêè. Ïåðåìîæö³â âèçíà÷èòü æóð³ ç 20
çàÿâîê ô³íàë³ñò³â ó 5 íîì³íàö³ÿõ. Ñåðåä
íèõ — “²ñòîð³ÿ ð³äíîãî êðàþ”, “Êðàùå åêñ-
ïîçèö³éíå îôîðìëåííÿ ìóçåþ” òà “Êðàùà
ïðîñâ³òíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü ìóçåþ”

Îäèí äëÿ âñ³õ
Ð³÷íèé ïðî¿çíèé íà ìåòðî ç’ÿâèòüñÿ ó ãðóäí³
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Незабаром столич-
ном метрополітені
почн ть продавати
єдині річні проїзні. Ко-
рист ватися ними па-
сажири змож ть з 1
січня до 31 р дня.
Кошт ватиме вито
910 рн. О рім цьо о,
в підземці по и що
залишаються вар-
тальні та місячні або-
нементи відповідно по
260 рн та 95 рн.
Ст денти традиційно
матим ть підземці
зниж и, а ш олярі о-
рист ватим ться під-
зем ою безплатно.
Водночас "Київпас-
трансі" наразі виріш -
ють, чи запровадж ва-
ти в столиці за альний
річний проїзний на всі
види транспорт —
метро, трамвай, авто-
б с, тролейб с, чи ро-
бити о ремі лише для
наземно о. Роз ляда-
ють варіант переход
лише на місячні або-
нементи.

Ð³÷í³ ïðî¿çí³ êâèòêè ó ñòî-
ëèö³ çàïðîâàäèëè ð³ê òîìó.
Êèÿíè, ó êîòðèõ òåðì³í ¿õ âè-
êîðèñòàííÿ äîá³ãàº ê³íöÿ, âñå
÷àñò³øå ö³êàâëÿòüñÿ ó êàñàõ
ìåòðîïîë³òåíó, äå ïðèäáàòè
ïðî¿çíèé íà íàñòóïíèé ð³ê. ßê
ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” êåð³â-
íèê ïðåñ-ñëóæáè ÊÏ “Êè¿â-
ñüêèé ìåòðîïîë³òåí” Íàä³ÿ
Øóìàê, öüîãî ðîêó âèä³â ïðî-
¿çíèõ ïîìåíøàº.

“Ð³÷í³ ó íàñ áóëè òðüîõ âè-
ä³â,— ïîâ³äîìèëà âîíà.—
Ïåðøèé çàïóñòèëè îäðàçó æ ó
ëèñòîïàä³ íà 12 ì³ñÿö³â, äðó-
ãèé ³ òðåò³é — â³äïîâ³äíî ç 
1 ãðóäíÿ äî 30 ëèñòîïàäà òà ç

1 ñ³÷íÿ äî 31 ãðóäíÿ”. Çà ¿¿
ñëîâàìè, òåïåð çàëèøèòüñÿ
ò³ëüêè îäèí — êàëåíäàðíèé.
Â³í çàáåçïå÷óâàòèìå ïðî¿çä
ïàñàæèðà â ï³äçåìö³ ç 1 ñ³÷íÿ
äî ê³íöÿ ðîêó. Ó êàñàõ âîíè
ç’ÿâëÿòüñÿ âæå ó ãðóäí³.

Êâèòîê êîøòóâàòèìå 910
ãðèâåíü, ÿê ³ áóëî çàòâåðäæå-
íî ùå íà ïî÷àòêó ðîêó ðîçïî-
ðÿäæåííÿì ÊÌÄÀ. “Ó ð³÷íèé
çàêëàäåíî îäíîðàçîâó âàðò³ñòü
ïî¿çäêè â ìåòðî — 1 ãðí 70
êîï.,— ïîÿñíèëà ïàí³ Øó-
ìàê.— Îêð³ì öüîãî, â ïðîäà-
æó çàëèøàþòüñÿ é ì³ñÿ÷í³ òà
êâàðòàëüí³ ïðî¿çí³. ̄ õ âàðò³ñòü
ñòàíîâèòèìå â³äïîâ³äíî 95

ãðí òà 260 ãðí. Íå çì³íèëàñÿ
é ö³íà ñòóäåíòñüêèõ ì³ñÿ÷íèõ
ïðî¿çíèõ”. Øêîëÿð³ ïðîäîâ-
æóâàòèìóòü êîðèñòóâàòèñÿ
ï³äçåìêîþ áåçïëàòíî.

Ç’ÿñóâàëîñÿ òàêîæ, ùî íîâó
ñèñòåìó îáë³êó ïðî¿çäó â ñòî-
ëè÷íîìó ìåòðîïîë³òåí³ ïîêè
ùî íå çàïðîâàäæóþòü. Òîáòî
ê³ëüê³ñòü ïî¿çäîê íà äåíü ìîæå
áóòè áóäü-ÿêîþ.

Òèì ÷àñîì “Êè¿âïàñòðàíñ”
ùå íå âèçíà÷èâñÿ ç âèäàìè
ïðî¿çíèõ êâèòê³â. “Íàðàç³ íå-
â³äîìî, ÷è çàïðîâàäæóâàòèìå-
ìî çàãàëüíèé ïðî¿çíèé, ÷è
ò³ëüêè äëÿ íàçåìíèõ âèä³â
ì³ñüêîãî òðàíñïîðòó,— ïîâ³-

äîìèâ çàñòóïíèê ãåíåðàëüíî-
ãî äèðåêòîðà “Êè¿âïàñòðàíñó”
Ñåðã³é Ëèòâèíîâ.— Ì³ñÿ÷íè-
ìè ïðî¿çíèìè ïàñàæèðè êî-
ðèñòóâàòèìóòüñÿ é íàäàë³. Îä-
íàê ÷è çì³íþâàòèìåòüñÿ ¿õ
âàðò³ñòü — öå ïèòàííÿ òåæ ùå
âèð³øóâàòèìóòü”.

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â íà-
÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ö³íîâî¿ ïîë³òèêè Ë³ä³ÿ Ïó-
øåíêî â÷îðà ïîâ³äîìèëà
“Õðåùàòèêó”, ùî íèí³ ãîòóº-
òüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ
ùîäî âñ³õ âèä³â ïðî¿çíèõ
êâèòê³â äëÿ êèÿí òà ðîçðàõî-
âóþòü ¿õ âàðò³ñòü íà íàñòóï-
íèé ð³ê

Êè¿â ìàòèìå ñâîþ â³çèò³âêó
Ó ñòîëèö³ ïîáóäóþòü Öåíòð ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà

Öåíòð ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà Êèºâó ïî-
òð³áåí. ² ïîòð³áåí ó õîðîøîìó ì³ñö³, ñà-
ìå â çåëåí³é çîí³. Ñâîºþ äóìêîþ ïðî òå,
÷îìó â Êèºâ³ íåìàº òàêîãî êóëüòóðíîãî
çàêëàäó, ÿêèì ìîãëè á ïèøàòèñÿ íå ëè-
øå êèÿíè, à é ãîñò³ ñòîëèö³, ïîä³ëèâñÿ ãî-
ëîâà êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè
òà òóðèçìó Îëåêñàíäð Áðèãèíåöü.

“Çà îñòàíí³ 100 ðîê³â ³ñíóâàííÿ ì³ñ-
òà,— êàæå ïàí Áðèãèíåöü,— íå ïîáóäî-
âàíî æîäíî¿ çíàêîâî¿ ñïîðóäè. Â Êîëî-
ìè¿ íàâ³òü çíàéøëè êîøòè íà óí³êàëü-

íèé ìóçåé ó âèãëÿä³ ïèñàíêè. Çðîçóì³ëî,
íèí³ íàñòàëè ÷àñè, êîëè ãðîøåé íà òàêå
íå âèñòà÷àº ó ì³ñüêîìó áþäæåò³. ßêùî
çíàõîäèòüñÿ äëÿ òàêî¿ ñïðàâè ìåöåíàò, ó
íàñ ÷îìóñü ñïðèéìàþòü öå ÿê â³äìèâàí-
íÿ ãðîøåé àáî âáà÷àþòü çà òèì êîðèñòü.
ßêùî ó ôóòáîëüíî¿ êîìàíäè, íàïðèêëàä,
“Äèíàìî” ÷è “Øàõòàð” çà ïëå÷èìà º òîé,
õòî îõî÷å âêëàäàº â íå¿ ãðîø³, òî é ê³í-
öåâèé ðåçóëüòàò, ÿê áà÷èìî, íå çàáàðèâ-
ñÿ. ª ñïîä³âàííÿ, ùî ³äåîëîã òà ³í³ö³àòîð
ôîíäó áóä³âíèöòâà Â³êòîð Ï³í÷óê “çàâå-

äå” ³íøèõ çàìîæíèõ êèÿí. Òèì á³ëüøå,
ùî íà éîãî ðàõóíêó âæå íå îäèí ïîçè-
òèâíèé ïðèêëàä”.

Ïðî àðõ³òåêòóðí³ ðîçðîáêè Öåíòðó ñó-
÷àñíîãî ìèñòåöòâà ïîêè ùî ãîâîðèòè
çàðàíî. Ðîçðîáëåíî ëèøå êîíöåïö³þ
öüîãî ïðîåêòó. Àëå ïðèáëèçíó äàòó éî-
ãî â³äêðèòòÿ, ÿê ïðîãíîçóþòü ì³ñüê³ äå-
ïóòàòè, âæå ìîæíà íàçâàòè — 2012 ð³ê.
Òà äëÿ öüîãî ùå ïîòð³áíî áàãàòî ïîïðà-
öþâàòè, ÷èìàëî äîêëàñòè çóñèëü äîâå-
äåòüñÿ é äî îðãàí³çàö³éíèõ ïèòàíü, çîê-
ðåìà óêëàñòè óãîäó ç ³íâåñòîðîì, ðîçðî-
áèòè âëàñíå ïðîåêò òà ³íøå. Çàïåâíèëè
íàñ ³ â òîìó, ùî íà éîãî ïðåçåíòàö³¿, ÿêà
â³äáóâàòèìåòüñÿ îô³ö³éíî, îáîâ’ÿçêîâî
íàçâóòü óñ³õ ä³éîâèõ îñ³á ö³º¿ äîáðî¿
ñïðàâè.

“Òà ãîëîâíå — ó ñòîëèö³ íàðåøò³
ç’ÿâèòüñÿ óí³êàëüíèé çàêëàä, ÿêèé âèð³-
øèòü áàãàòî ïèòàíü,— ñêàçàâ ïàí Áðèãè-
íåöü.— Ó Öåíòð³ ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà áó-
äå êîíöåðòíà çàëà, á³áë³îòåêà, êíèãîñõî-
âèùå òà ùå áàãàòî ÷îãî êîðèñíîãî. Öåíòð
çà êðàñîþ òà óí³êàëüí³ñòþ ñïðàâåäëèâî
ìîæíà áóäå íàçâàòè â³çèò³âêîþ Êèºâà”

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Концепцію створення та б дівництва Центр с часно о мистецтва
б ло одно олосно схвалено та затверджено деп татами Київради.
Але нав оло цьо о питання, я і варто б ло че ати, точилися острі
с переч и. Йдеться про виділення 2,5 е тара землі центрі Ки-
єва — пар між Хрещати ом і Дніпром здовж Володимирсь о о
звоз , що проля ає від Європейсь ої площі до Подол . Щоб я ось
прояснити сит ацію, на запитання “Хрещати а” відповів деп тат
Київради Оле сандр Бри инець.

Річний проїзний на метро зе ономить чимало час
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Ãðîø³ çà õîëîä
Êèÿíè íà ïðîñïåêò³ Ïåðåìîãè äîñ³ áåç òåïëà 
³ ãàðÿ÷î¿ âîäè

Ïëàòèòè çà òåïëî ³ æèòè â õî-
ëîäí³é êâàðòèð³ çìóøåí³ ìåø-
êàíö³ ãóðòîæèòêó ¹ 3 íà ïðîñ-
ïåêò³ Ïåðåìîãè, 15 êì. Ìåøêàí-
ö³ ñêàðæàòüñÿ, ùî âæå ê³ëüêà ðî-
ê³â ¿ì äîâîäèòüñÿ çèìóâàòè ïðè
ëåäü òåïëèõ áàòàðåÿõ àáî é çîâ-
ñ³ì õîëîäíèõ. “Ìè ðåãóëÿðíî
ïëàòèìî çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè,
àëå í³ òåïëà, í³ ãàðÿ÷î¿ âîäè íå
ìàºìî. Çàðàç áàòàðå¿ ïîâí³ñòþ õî-
ëîäí³, êîëè ìîðîçè ñèñòåìó
òðîøêè ïðîãð³âàþòü, ùîá íå ðî-
ç³ðâàëî. Ìè íå çíàºìî, ÿê çèìó-
âàòè, òèì ïà÷å â ïåð³îä òàêî¿ åï³-
äåì³¿ ãðèïó”,— ñêàðæèòüñÿ ìåø-
êàíêà ãóðòîæèòêó Ëþáîâ Òàí.

Áóä³âëÿ çíàõîäèòüñÿ ó ï³äïî-

ðÿäêóâàíí³ äåðæàâíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “Óêðà¿íñüêèé íàóêîâî-äî-
ñë³äíèé ³íñòèòóò çâ’ÿçêó”. Ìåø-
êàíö³ ðîçïîâ³äàþòü, ùî íåîäíî-
ðàçîâî çâåðòàëèñÿ äî éîãî êåð³â-
íèöòâà ç ïðîõàííÿì ðîçâ’ÿçàòè
ïðîáëåìó ç îïàëåííÿì òà ãàðÿ-
÷èì âîäîïîñòà÷àííÿì. Îäíàê ò³
íà êîíòàêò ³ç ìåøêàíöÿìè éäóòü
íåîõî÷å, ³ ðîçáèðàòèñÿ ç ö³ºþ ñè-
òóàö³ºþ íå ïîñï³øàþòü.

“Ïðîáëåìó ðîçâ’ÿçóºìî”,— ñó-
õî ñêàçàâ “Õðåùàòèêó” çàñòóï-
íèê äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà
Îëåêñàíäð Äæåíäæåðà. Â³í äî-
äàâ, ùî òàêà ñèòóàö³ÿ ñêëàëàñÿ
÷åðåç ÷àñòó çì³íó êåð³âíèêà òà
ïåðåáóâàííÿ áóä³âë³ íà áàëàíñ³

äåðæàâè. “Ìè çàáîðãóâàëè ìàé-
æå ñòî òèñÿ÷ ãðèâåíü â³éñüêîâ³é
÷àñòèí³, ÿêà çàáåçïå÷óº òåïëîì
ãóðòîæèòîê. Çàðàç íàìàãàºìîñÿ
çíàéòè ïîòð³áí³ êîøòè. Ö³º¿ çè-
ìè â ãóðòîæèòêó áóäå òåïëî”,—
çàïåâíèâ ïàí Äæåíäæåðà.

Îäíàê òàêèìè îá³öÿíêàìè
ìåøêàíö³ íå ç³ãð³þòü ñâî¿ ê³ìíà-
òè. Ëþäè çàïèòóþòü, êóäè æ âè-
òðà÷àþòü ãðîø³, ÿê³ âîíè ñïðàâ-
íî ñïëà÷óþòü çà êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè. “Ôàêòè÷íî îïëàòó çà òåï-
ëî ³íñòèòóò áåðå íà ñåáå,— ïîÿñ-
íþº ïàí Äæåíäæåðà. — Áî â ãóð-
òîæèòêó ïðîæèâàº ëèøå äâàíàä-
öÿòü ñ³ìåé, ÿê³ ìàþòü ÿêåñü â³ä-
íîøåííÿ äî ³íñòèòóòó ³ ñïëà÷ó-
þòü êîøòè íà éîãî ðàõóíîê. Ðåø-
òà ìåøêàíö³â óçÿëèñÿ òóò íåâ³äî-
ìî çâ³äêè ³ íà ÿêèõ ïðàâàõ”.

Äîêè êåð³âíèêè ï³äïðèºìñòâà
äóìàþòü, äå âçÿòè ãðîø³ íà ïîãà-
øåííÿ áîðã³â, ìåøêàíö³ çìóøåí³
ç³ãð³âàòèñÿ ïîòð³éíèìè êîâäðàìè
àáî æ íàïðîøóâàòèñÿ ïîãîñòþâà-
òè äî ðîäè÷³â ³ çíàéîìèõ, ìàþ÷è
ïðè öüîìó ñâîº çàðîáëåíå æèòëî.

“ßê öå òàê, ëþäè ïëàòÿòü ãðîø³
çà òåïëî, à íå ìàþòü éîãî? Öå ïè-
òàííÿ òðåáà íåãàéíî âèð³øóâà-
òè”,— îáóðþºòüñÿ, ä³çíàâøèñü ïðî
ïðîáëåìó êèÿí, ãîëîâà êîì³ñ³¿ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü ÆÊÃ Þð³é Áîí-
äàð. Â³í ïîïðîñèâ ìåøêàíö³â ïî-
äàòè ïèñüìîâå çâåðíåííÿ äî ö³º¿

êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè, ìåðà Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî òà äåðæàâíî¿ óñòà-
íîâè, ÿê³é ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ öåé
³íñòèòóò. “ßêùî òðåáà áóäå, ìè íà-

ïèøåìî ëèñòà äî Êàáì³íó òà
ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà, àëå öþ ñèòóàö³þ
ïîòð³áíî âëàäíàòè”,— çàçíà÷èâ
ïàí Áîíäàð

Îëåêñ³é ÄÅÌÈÄÎÂ: “Àâàð³éíèõ îá’ºêò³â 
ó ì³ñò³ íåìà, áî åíåðãåòèêà ïîìèëîê
íå äîïóñêàº”
Начальни Головно о правління
палива, енер ети и та енер о-
збереження КМДА розповів "Хре-
щати " про перспе тиви розвит-

енер етичної ал зі міста —
замін тр б та встановлення лі-
чильни ів.

— Íàðàç³ ãîëîâíèì çàâäàííÿì óñ³õ óïðàâ-
ë³íü ÊÌÄÀ º ïðîïîçèö³¿ äî áþäæåòó ñòî-
ëèö³ òà Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó íà íàñòóïíèé ð³ê. Ùî ïðîïîíóâà-
òèìå âàøå óïðàâë³ííÿ?

— Íà çàõîäè åíåðãîçáåðåæåííÿ ìè õî-
÷åìî çàêëàñòè 112 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.
Ñâîºþ ÷åðãîþ “Êè¿âåíåðãî” íàäàëî á³ëü-
øó öèôðó. Àëå, ìàþ÷è äîñâ³ä, ìè âðàõó-
âàëè ëèøå ò³ ïðîáëåìè, ÿê³ ìîæíà ðåàëü-
íî ðîçâ’ÿçàòè. Áî ÿêùî ãîâîðèòè ïðî ðå-
êîíñòðóêö³þ âñüîãî åíåðãåòè÷íîãî êîì-
ïëåêñó, òî íà öå ïîòð³áíî ïðèáëèçíî 2
ì³ëüÿðäè ãðèâåíü. Ó íàñ á³ëüø í³æ òðè
òèñÿ÷³ ê³ëîìåòð³â òåïëîâèõ ìåðåæ, 4,5 òè-
ñÿ÷³ òåïëîâèõ ïóíêò³â. À ùå ïîòð³áíî 6 òè-
ñÿ÷ ïðèëàä³â îáë³êó ñòàâèòè. Îäíàê ìè
ïîâèíí³ âèõîäèòè ç ô³íàíñîâèõ ìîæëè-
âîñòåé ³ òîìó âðàõîâóºìî íàéáîëþ÷³ø³
ì³ñöÿ.

— Ï³äñóìóéòå âèêîíàííÿ áþäæåòó 2009
ðîêó.

— Öüîãî ðîêó ïåðåäáà÷àëîñÿ îòðèìàòè
26 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Àëå, íà æàëü, çà ³í-
ôîðìàö³ºþ ô³íóïðàâë³ííÿ, êîøòè éäóòü
íà íàéçàõèùåí³ø³ ñòàòò³ áþäæåòó. Ìè ðî-
çóì³ºìî, ùî æèâåìî â ñêðóòí³ ÷àñè. Íà
ñüîãîäí³ åíåðãåòè÷íèé êîìïëåêñ ùå ìàº
ïåâíó ñòóï³íü ì³öíîñò³.

— ×è º îá’ºêòè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü â àâà-
ð³éíîìó ñòàí³?

— Í³, íåìàº. Ìè ïðîâîäèëè ï³äãîòîâ÷³
ðîáîòè, ã³äðàâë³÷í³ âèïðîáóâàííÿ. Ç íà-

ñòàííÿì õîëîä³â ïî÷àëè ïîâí³ñòþ çàáåçïå-
÷óâàòè òåïëîïîñòà÷àííÿ. Åíåðãåòèêà ïî-
ìèëîê íå äîïóñêàº, áî ìîæå ñòàòèñÿ êà-
òàñòðîôà.

— Íà ùî ïëàíóºòå âèòðà÷àòè ãðîø³ íà-
ñòóïíîãî ðîêó, ÿêùî äåïóòàòè ï³äòðèìàþòü
âàø³ ïðîïîçèö³¿ äî áþäæåòó?

— Óñüîãî íà íàñòóïíèé ð³ê ìè ïëàíó-
ºìî 29 ïóñêîâèõ îá’ºêò³â. Ïðîïîíóºìî
çàì³íþâàòè òåïëîâ³ ìåðåæ³ â Êèºâ³. Óæå
çàêóïëåíî á³ëüø í³æ òðèäöÿòü ê³ëîìåò-
ð³â òðóá, ÿê³ ëåæàòü íà ñêëàäàõ. Ìè ïå-
ðåäáà÷àºìî âèêîíàòè ïåðåêëàäêó òåïëî-
âèõ ìåðåæ çàãàëüíîþ ïðîòÿæí³ñòþ á³ëü-
øå, í³æ ø³ñòü ê³ëîìåòð³â. Áóäåìî âñòà-

íîâëþâàòè òàêîæ òåïëîâ³ ë³÷èëüíèêè, ì³-
íÿòè ³ âñòàíîâëþâàòè ³íäèâ³äóàëüí³ òåï-
ëîâ³ ïóíêòè (²ÒÏ), áî öå äàº çíà÷íó åêî-
íîì³þ ðåñóðñ³â. Òàê, íà â³äíîâëåííÿ ë³-
í³é öèðêóëÿö³¿ òà çàáåçïå÷åííÿ ãàðÿ÷îãî
âîäîïîñòà÷àííÿ é îïàëåííÿ ìàéæå 18 òè-
ñÿ÷àì ìåøêàíöÿì Ñâÿòîøèíñüêîãî òà
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîí³â ïëàíóºìî âñòàíî-
âèòè 25 ²ÒÏ. Òàêîæ õî÷åìî ïîáóäóâàòè
26 ñòàíö³é çàõèñòó ãàçîïðîâîä³â â³ä êî-
ðîç³¿. Êð³ì òîãî, ïëàíóºìî âèêîíàòè ïðî-
åêòí³ ðîáîòè äëÿ òîãî, ùîá çàêëàñòè ïåâ-
í³ íàïðàöþâàííÿ íà ìàéáóòí³ ïåð³îäè.
Çîêðåìà ïëàíóºìî ïðîåêòóâàííÿ íàñòóï-
íèõ 44 ñòàíö³é ³ ìàéæå øåñòè ê³ëîìåòð³â
ãàçîâèõ ìåðåæ.

— ×è ìàºòå áîðãè òà ÷è çàêëàäàºòå ¿õíº
ïîãàøåííÿ â áþäæåò³ íà íàñòóïíèé ð³ê?

— Òàê, çâ³ñíî, º ïåâíà çàáîðãîâàí³ñòü ùå
çà 2008 ð³ê. Òà îñê³ëüêè ó öüîìó ðîö³ íàì
íå âèä³ëèëè í³ êîï³éêè, òîæ óñþ öþ çàáîð-
ãîâàí³ñòü ìè ³ âðàõóâàëè â ïðîïîçèö³¿ íà íà-
ñòóïíèé ð³ê. Íà ïîãàøåííÿ ¿¿ ïðîïîíóºìî
çàêëàñòè äâàäöÿòü ø³ñòü ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.
Òðåáà ðîçðàõîâóâàòèñÿ çà âèêîíàí³ ðîáîòè,
áî òàêà ñèòóàö³ÿ ñòâîðþº ïðîáëåìè â ñòî-
ñóíêàõ ³ç ï³äðÿäíèêàìè. Íà ñüîãîäí³ âæå
ï’ÿòü îðãàí³çàö³é ïîäàëè ñóäîâ³ ïîçîâè íà
“Êè¿âåíåðãî” ÿê çàìîâíèêà ðîá³ò

Розмовляла Тетяна КОТИК,
“Хрещати ”

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Без тепла та арячої води жив ть меш анці ртожит
на проспе ті Перемо и, 15 м, б дино 3, хоча справ-
но платять за всі посл и. Кияни побоюються, що цьо-
о ро знов зим ватим ть із холодними батареями.
Г ртожито знаходиться підпоряд ванні державно о
підприємства "У раїнсь ий на ово-дослідний інстит т
зв’яз ". Фінансова риза та часта зміна ерівництва
за лад призвели до на опичення стотисячної забор о-
ваності інстит т за посл и теплопостачання. Страж-
дати ж за бор и інстит т доводиться і йо о працівни-
ам, що меш ають ртожит ах. Допомо ти розв'яза-
ти проблем иян пообіцяла місь а влада.

Через постійний холод та сирість меш анців ртожит на проспе ті
Перемо и, 15 ілометр же повідпадали шпалери
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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)

П Е Р Е Д П Л АТ А  Н А 2 0 1 0 Р І К

2209461308

У КАТАЛОЗІ ПЕРЕДПЛАТНИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ НА 2010 РІК СТОР. 22
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Áþäæåòíèé äåô³öèò âïëèâàòèìå
íà êóðñ ãðèâí³

— Ìåí³ á õîò³ëîñÿ, ùîá ïîë³òè-
êè, æóðíàë³ñòè áóëè äóæå îáåðåæ-
íèìè ç áóäü-ÿêèìè åêîíîì³÷íè-
ìè äèñêóñ³ÿìè. Íèí³ øâèäøå çà
âñå â ïîë³òèêóì³ òà åêñïåðòíîìó
ñåðåäîâèù³ ðîçïî÷íóòüñÿ äèñêó-
ñ³¿ ñòîñîâíî íàñë³äê³â ïðèçóïè-
íåííÿ ñï³âïðàö³ ç ÌÂÔ äî çàâåð-

øåííÿ ó íàñ ïðåçèäåíòñüêî¿ êàì-
ïàí³¿. Íàãàäàþ, ùî ñâîãî ÷àñó
äèñêóñ³ÿ ñòîñîâíî ìîæëèâîñò³ àáî
íåìîæëèâîñò³ ñï³âïðàö³ ç ö³ºþ
ì³æíàðîäíîþ ô³íàíñîâîþ îðãà-
í³çàö³ºþ ïðèçâåëà äî ð³çêîãî ï³ä-
âèùåííÿ êóðñó äîëàðà òà ïîíè-
æåííÿ ãðèâí³. Öå áóëî òîð³ê ó

æîâòí³. ² äèñêóñ³ÿ, êîëè åêñïåð-
òè, ïñåâäîåêñïåðòè, ïîë³òèêóì
ïðîáóâàëè âãàäàòè, ùî æ íàïèñà-
íî â òîìó ìåìîðàíäóì³ ïðî ñï³â-
ïðàöþ: ÿê³ êóðñîâ³ ïîêàçíèêè,
îð³ºíòèðè. Âñå öå ñïðèÿëî âèíèê-
íåííþ ïåâíî¿ ïàí³êè, ñõîæî¿ íà
íèí³øíþ ñèòóàö³þ ç ãðèïîì. Òî-
ìó ùî çà ä³ÿìè òà ìåõàí³çìàìè
ñòèë³ñòèêà ìàéæå àáñîëþòíî
³äåíòè÷íà. Òîáòî â Óêðà¿í³ áóäü-
ÿêà ïàí³êà âèíèêàº ³ âèêëèêàº
ñõîæ³ ðåàêö³¿.

ß íå ñòàâ áè ïîâ’ÿçóâàòè ïðèçó-
ïèíåííÿ ñï³âïðàö³ ç ÌÂÔ ³ç ìîæ-
ëèâîþ çì³íîþ êóðñó íàö³îíàëüíî¿

âàëþòè. Öå ñêîð³øå çà âñå ìàòè-
ìå ïåâí³ íàñë³äêè äëÿ áþäæåòó,
äëÿ éîãî âèêîíàííÿ. Êîøòè ÌÂÔ
ó ðàç³ îòðèìàííÿ ¿õ ñïðÿìóâàëè á,
ìîæëèâî, íà ïîêðèòòÿ äåô³öèòó
áþäæåòó, à òåïåð íà öå íå ï³äóòü.
À îñü â³äïîâ³äü íà çàïèòàííÿ, ÿêè-
ìè áóäóòü ìåõàí³çìè óðÿäó, ùîá
êîìïåíñóâàòè öåé äåô³öèò,—
äàñòü ïðàâäèâó êàðòèíó ùîäî êóð-
ñîâî¿ ïîë³òèêè â íàñ. Õî÷åòüñÿ â³-
ðèòè, ùî âîíà áóäå ïðîãíîçîâà-
íîþ òà ñòàá³ëüíîþ. ² òàê³ ãàðàíò³¿
º ó ïðîãðàìàõ óñ³õ êàíäèäàò³â, ÿê³
óâ³éøëè â ïðåçèäåíòñüêó êàìïà-
í³þ. Àëå ÿ ìàþ ïîáîþâàííÿ, ùî

çíîâó ðîçêðóòèòüñÿ ÷åðãîâà ïàí³-
êà.

Íà ïðèêëàä³ ãðèïó ç’ÿñóâàëîñÿ,
ùî âñ³ 450 äåïóòàò³â, êåð³âíèêè
âèùî¿ ëàíêè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè,
÷èìàëî ïîë³òèê³â ÿê ì³í³ìóì ìà-
þòü âèùó ìåäè÷íó îñâ³òó. À ñâî-
ãî ÷àñó âñ³ âîíè âèñòóïèëè åêîíî-
ì³÷íèìè åêñïåðòàìè ç ä³éñíîþ, íå
êóïëåíîþ ô³íàíñîâîþ îñâ³òîþ.
Äèâíà ð³÷: ó íàñ âñ³ åêñïåðòè àáî
ç öüîãî, àáî ç öüîãî ïèòàííÿ. Ó òî-
ìó ³ ïîëÿãàº ãîëîâíà ïðîáëåìà

Під от вала
Галина ПЕТРЕНКО, “Хрещати ”

У цьом впевнений олова п блічної виборчої ампанії
андидата в президенти У раїни Ві тора Ян овича, на-
родний деп тат Василь Горбаль. Під час передачі на
радіо "Київ", відповідаючи на запитання, чо о очі вати
напри інці ро в сфері е ономі и та фінансів держави,
я ою б де доля ривні, Василь Горбаль зазначив:

Àâòîðèíîê ïðîäîâæóº 
øóêàòè ñâîº “äíî”
Ó 2010 ðîö³ îáñÿã ïðîäàæ³â ìîæå “ïðîñ³ñòè” ùå íà 5 â³äñîòê³â
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Продаж автомобілів редит
нинішньом році в порівнянні з
анало ічним періодом 2008 ро
с оротився майже на 85 %. Та і
дані оприлюднили часни и р -
ло о стол з проблем розвит
автомобільно о рин в мовах
ризи, що відб вся позавчора в
реда ції азети "Хрещати ". Том
е сперти очі ють обся прода-
жів ле ових автомобілів цьом
році на рівні 170 тисяч. А за
мов збереження нинішніх тен-
денцій на авторин , я що не б -
де відновлено редит вання, ри-
но може "просісти" ще на
5 %,— про ноз ють вони.

Ç ïî÷àòêó ðîêó îáñÿã ïðîäàæ³â àâò³âîê ó
êðåäèò ñêîðîòèâñÿ â ïîð³âíÿíí³ ç ïîêàçíè-
êàìè 2008-ãî íà 80—84 %. Â³äòàê çàãàëüíà
ê³ëüê³ñòü ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â, ÿê³ ïðîäà-
äóòü ó öüîìó ðîö³, ìîæå ñòàíîâèòè 165—170
òèñÿ÷ îäèíèöü. Ïðî öå ïîçàâ÷îðà ïîâ³äîìè-
ëè ó÷àñíèêè êðóãëîãî ñòîëó, ùî â³äáóâñÿ â
ðåäàêö³¿ ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Åêñïåðòè ââà-
æàþòü, ùî àâòîìîá³ëüíèé ðèíîê íèí³ ùå
“íå ñÿãíóâ äíà”. Ïðè÷îìó íàéá³ëüøå ïàä³í-
íÿ ïðîäàæ³â (80—86 %) ñïîñòåð³ãàºòüñÿ â ñå-
ðåäíüîìó ö³íîâîìó ñåãìåíò³. “Ïîíàä óñå
“ïðîñ³â” ï³ä ÷àñ êðèçè ñàìå ñåðåäí³é àâòî-
ìîá³ëüíèé ñåãìåíò, âàðò³ñòþ â³ä 15 äî 35 òè-
ñÿ÷ äîëàð³â. ÂÀÇè, Daewoo, “Òàâð³¿” ïðàê-
òè÷íî çáåðåãëè ñâî¿ ïîçèö³¿”,— íàãîëîñèâ
ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð Âñåóêðà¿íñüêî¿ àñîö³-
àö³¿ àâòîâèðîáíèê³â ³ äèëåð³â Îëåã Íàçàðåí-
êî. Êð³ì òîãî, ïðàêòè÷íî íå âòðàòèâ ñâî¿õ
ïîêóïö³â íàéâèùèé ïðåì³óì-ñåãìåíò àâòî-
ìîá³ëüíîãî ðèíêó. ², íà ïåðåêîíàííÿ åêñ-
ïåðò³â, òàêà äèíàì³êà º ñò³éêîþ òà çáåðå-
æåòüñÿ â ìàéáóòíüîìó.

“Íàñòóïíîãî ðîêó àêòèâí³øèì ìîæå ñòà-
òè äðóãå ï³âð³÷÷ÿ, êîëè ìè ìîæåìî î÷³êóâà-
òè íà ïîæâàâëåííÿ óâàãè äî íàøî¿ êðà¿íè,
òîä³ ÿê ïåðøå — âðàõîâóþ÷è âèáîðè, êîëè
òðàäèö³éíî çàâìèðàº ïîïèò — ìîæå áóòè
ã³ðøèì”,— ñêàçàëà ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð
êîìïàí³¿ “ÀÂÒÎ ²íòåðíåøíë” Îëåíà Äóí³-
íà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ç óðàõóâàííÿì ïðîãíîç³â
ùîð³÷íîãî çðîñòàííÿ ÂÂÏ Óêðà¿íè çà ïåâ-
íî¿ ñòàá³ëüíîñò³, âæå ïî÷èíàþ÷è ç 2011 ðî-
êó î÷³êóâàíå çðîñòàííÿ àâòîðèíêó ìîæå ñòà-
íîâèòè 7—10 % íà ð³ê, ùî äàñòü çìîãó äî
2015—2016 ðîêó ïîâåðíóòèñÿ äî ïîêàçíèê³â
ïðîäàæ³â 2007 ðîêó (ïðèáëèçíî 550 òèñÿ÷ àâ-
òî.— “Õðåùàòèê”).

Ïîæâàâèòè ïðîäàæ³ íà àâòîðèíêó íàñòóï-
íîãî ðîêó, îêð³ì áàíê³â, çìîæóòü ³ ïðîâ³ä-
í³ àâòîäèëåðè. Çà òàêèõ óìîâ àâòîðèíîê
çìîæå çðîñòè â ìåæàõ 30 %,— ïðîãíîçóþòü
åêñïåðòè

Оле НАЗАРЕН-
КО, енераль-
ний дире тор
ВААІД:
— У 2008 році б -
ло за алом прода-
но 623 тисячі ав-
томобілів. Потім
на рин стався
спад. З січня до
вітня цьо о ро
обся продажів
становив майже

10 тисяч авто щомісяця. Потім б ла певна ста-
більність і орієнтовно в лютом -березні ми на-
мацали “дно”. Після чо о пішло зростання: про-
давали приблизно по 12—13 тисяч автомобілів
на місяць. У вересні відб вся пі — б ло про-
дано до 15 тисяч автомобілів за місяць. У жовт-
ні знов відб вся спад продажів. Але за алом,
я про ноз ю, що “дно” ми вже подолали.

Олена ДУНІНА, е-
неральний дире -
тор омпанії “Авто
Інтернешнл”:
— На мою д м ,
нижче ніж 10 тисяч
автомобілів (на мі-
сяць) не б де, і, до
слова, в жовтні цьо-
о ро б ло постав-
лено новий антире-
орд. Нині автомо-
більний рино на

рівні 2003- о. Тобто ми від отилися на шість
ро ів назад. Але більшість місяців 2009 ро
все-та и зафі с вали значне зростання про-
дажів порівняно з 2003-м, але липень та жов-
тень продемонстр вали менші обся и прода-
жів на 10 відсот ів, ніж 2003 ро .

Оле сандр СЄ-
ДИХ, фінансовий
дире тор омпанії
“Простобан Кон-
салтин ”:
— Я що на почат
ро з п’ятдесяти
найбільших бан ів
надавали пози на
авто два-три бан и,
то на почато літа це
б ло сім бан ів, а на
сьо одні надають

редити на авто вже дванадцять бан ів. Від-
сот ова став а наразі становить середньо-
м 23 відсот и. Тоді я на почат літа став-
а становила приблизно 29 відсот ів. Тобто
вона знизилася приблизно на шість відсот ів.
Це відб лося не за рах но зменшення став-
и щодо позиції, а завдя и партнерсь им про-
рамам бан ів із автосалонами.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА
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хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про забезпечення контролю за якістю пального, 
яке реалізується на АЗС міста Києва

Рішення Київської міської ради № 325/2394 від 8 жовтня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про захист прав споживачів”, рішення Київради від 15.03.07 № 251/912
“Про затвердження Програми захисту прав споживачів у м. Києві на 2007–2010 роки”, наказу Державно!
го комітету України по метрології, стандартизації та сертифікації № 19 від 16.01.1997 “Про затверджен!
ня Правил обов’язкової сертифікації нафти та нафтопродуктів”, наказу № 271/121 Міністерства палива та
енергетики України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
“Про затвердження Інструкції з контролю якості нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях
України” та з метою забезпечення реалізації у місті Києві якісного, безпечного для здоров’я, майна спо!
живачів і навколишнього природного середовища пального Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації):

1.1. Забезпечити дієвий контроль щодо якості та безпеч!
ності пального, яке реалізується на автозаправочних стан!
ціях у м. Києві.

1.2. Передбачити при формуванні бюджету міста Києва
на 2010 рік та наступні роки, у межах можливості доходної
частини, потребу у видатках на здійснення відбору зразків
пального та проведення лабораторних досліджень.

2. Головному управлінню з питань захисту прав спожи!
вачів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації):

2.1. Забезпечити постійне проведення перевірок суб’єк!
тів господарювання щодо відповідності нормативним доку!
ментам пального, яке реалізується на автозаправочних стан!
ціях у м. Києві.

2.2. Залучати до проведення планових та позапланових
перевірок представників Головного Київського міського
управління у справах захисту прав споживачів Держспожив!

стандарту України, правоохоронних та інших контролюючих
органів, а також представників комунальних засобів масо!
вої інформації.

2.3. Вживати усіх передбачених законодавством заходів
щодо притягнення до відповідальності суб’єктів господарю!
вання, які реалізують неякісне пальне.

3. Керівникам комунальних засобів масової інформації:
3.1. Забезпечити участь представників комунальних за!

собів масової інформації під час проведення перевірок.
3.2. Систематично інформувати громадськість про ре!

зультати перевірок шляхом оприлюднення інформації в га!
зеті “Хрещатик”, у новостійних випусках телерадіокомпанії
“Київ” та на офіційному веб!сайті Київської міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по!
стійну комісію Київради з питань торгівлі, підприємництва,
громадського харчування та послуг.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження Київської міської програми 
сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва на 2009–2010 роки
Рішення Київської міської ради № 931/931 від 25 грудня 2008 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра!
їні”, Закону України “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні” та
з метою підтримки та розвитку підприємництва в м. Києві, прискорення економічних реформ, формуван!
ня умов для забезпечення зайнятості населення міста, забезпечення конституційного права громадян на
підприємницьку діяльність відповідно до Закону України “Про державну підтримку малого підприємниц!
тва” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Київську міську програму сприяння роз!
витку малого та середнього підприємництва на 2009—2010
роки згідно з додатком.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації):

2.1. Забезпечити виконання Київської міської програми
сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на
2009—2010 роки.

2.2. Подавати Київській міській раді звіт про хід і резуль!
тати виконання програми.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації) при формуванні бюджету м.
Києва на 2009 та 2010 роки враховувати, в межах можли!

вості доходної частини міського бюджету, потребу у видат!
ках на здійснення заходів з реалізації Київської міської про!
грами сприяння розвитку малого та середнього підприєм!
ництва на 2009—2010 роки.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по!
стійну комісію Київради з питань торгівлі, підприємництва,
громадського харчування та послуг.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
“ПАНОРАМА;ІНВЕСТ” земельної ділянки 

для будівництва, експлуатації і обслуговування 
торговельно;розважального та офісно;готельного 

комплексу з підземним паркінгом на вул. Попудренка 
і довідведення земельної ділянки на вул. Мурманській, 6

(біля станції метро “Лісова”) у Деснянському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 951/951 від 25 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесення
змін до містобудівної документації та визначення параметрів
будівництва торговельно!розважального та офісно!готельно!
го комплексу з підземним паркінгом на вул. Попудренка біля
станції метро “Лісова” в Деснянському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва, за!
твердженого рішенням Київради від 28.03.2002 № 370/1804,
а саме: територію в межах, визначених містобудівним об!
ґрунтуванням, перевести з території зелених насаджень за!
гального користування до території громадських будівель і
споруд.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“ПАНОРАМА!ІНВЕСТ” для будівництва, експлуатації і обслу!
говування торговельно!розважального та офісно!готельно!
го комплексу з підземним паркінгом на вул. Попудренка і
довідведення земельної ділянки на вул. Мурманській, 6 (бі!
ля станції метро “Лісова”) у Деснянському районі м. Києва.

4. Передати товариству з обмеженою відповідальністю
“ПАНОРАМА!ІНВЕСТ”, за умови виконання пункту 5 цього рі!
шення, у довгострокову оренду на 10 років земельну ділян!
ку площею 1,76 га для будівництва, експлуатації і обслуго!

вування торговельно!розважального та офісно!готельного
комплексу з підземним паркінгом на вул. Попудренка і до!
відведення земельної ділянки на вул. Мурманській, 6 (біля
станції метро “Лісова”) у Деснянському районі м. Києва, у
тому числі:

— площею 1,75 га — за рахунок земель, відведених від!
повідно до пункту 14 рішення Київської міської ради від
23.12.2003 № 316/1191 “Про надання і вилучення земель!
них ділянок та припинення права користування землею”,
право користування якими посвідчено договорами оренди
земельних ділянок від 15.07.2004 № 62!6!00163, № 62!6!
00164;

— площею 0,01 га — за рахунок міських земель, не на!
даних у власність чи користування.

5. Товариству з обмеженою відповідальністю “ПАНОРА!
МА!ІНВЕСТ”:

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

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

5.3. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок про обстеження зелених насаджень,
що підлягають видаленню, від 14.02.2008 № 106) та інші пи!
тання майнових відносин вирішувати в установленому по!
рядку.

5.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ!
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере!
довища від 12.11.2007 № 19!13034, від 12.02.2008 № 19!
1683, від 22.09.2008 № 09!12055, Державної санітарно!епі!
деміологічної експертизи від 10.12.2008 № 05.03.02!
07/79822, Державного управління охорони навколишнього

природного середовища в м. Києві від 22.10.2007 № 05!
08/7662, Головного управління охорони культурної спадщи!
ни від 25.10.2007 № 8140, дочірнього підприємства “Інсти!
тут генерального плану міста Києва” від 30.10.2007 № 3328
та комунального підприємства “Київпастранс” від 15.11.2007
№ 01/1974.

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

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

6. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 14 рішен!
ня Київської міської ради від 23.12.2003 № 316/1191 “Про
надання і вилучення земельних ділянок та припинення пра!
ва користування землею”.

7. Розірвати за згодою сторін договори оренди земель!
них ділянок від 15.07.2004 № 62!6!00163, № 62!6!00164.

8. 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.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Шмайлу Андрію Петровичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд у пров. Луговому, 56 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 995/995 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 вне!
сення змін до містобудівної документації та визначення
параметрів окремого об’єкта містобудування — будівниц!
тва житлових будинків, господарських будівель і споруд
між провулками Крайнім та Луговим у Деснянському райо!
ні м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва,
затвердженого рішенням Київради від 28.03.2002
№ 370/1804, а саме: територію, яка передається відпо!
відно до цього рішення, віднести за функціональним при!
значенням до території житлової садибної забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Шмайлу Андрію Петрови!
чу для будівництва та обслуговування житлового будин!
ку, господарських будівель і споруд у пров. Луговому, 56
у Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Шмайлу Андрію Петровичу,
за умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц!
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у пров. Луговому, 56 у Деснянському
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування.

5. Громадянину Шмайлу Андрію Петровичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра!
їни.

5.2. У місячний термін звернутися до Головного управ!
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотанням
щодо організації робіт по винесенню меж земельної ділян!
ки в натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що
посвідчує право власності на земельну ділянку.

5.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання
нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних ме!
реж і споруд, що знаходяться в межах земельної ді!
лянки.

5.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених на!

саджень (висновок про обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню, від 11.01.2008 № 25) 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
Київської 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 місь!
кого середовища від 09.01.2008 № 19!96, від 01.12.2008
№ 09!14469, Київської міської санепідстанції від
10.01.2008 № 75, управління охорони навколишнього при!
родного середовища від 10.10.2008 № 071/04!4!22/5898,
Головного управління охорони культурної спадщини від
24.12.2007 № 9817, дочірнього підприємства “Інститут ге!
нерального плану міста Києва” від 16.11.2007 № 3589 та
Головного управління земельних ресурсів від 03.12.2008
№ 05!3989.

5.7. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід!
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітек!
тури та дизайну міського середовища та одержати дозвіл
на виконання будівельних робіт в управлінні держархбуд!
контролю.

5.8. Виконати роботи з інженерної підготовки терито!
рії по захисту ЇЇ від підтоплення та затоплення повеневи!
ми водами 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
постійну комісію Київради з питань земельних відносин
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про передачу громадянину 
Ковалю Володимиру 

Володимировичу земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд у пров. Козятинському, 7 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 996/996 від 25 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 містобудівне обгрунтування щодо роз!
ташування об’єкта містобудування — будівництва індиві!
дуального житлового будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Козятинському, 7 у Печерському районі м.
Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до
2020 року, затверджених рішенням Київської міської ра!
ди від 28.03.2002 № 370/1804, та до детального плану те!
риторії Печерського району м. Києва, а саме: перевести
територію в межах, визначених зазначеним містобудівним
обґрунтуванням, до території садибної житлової забудо!
ви.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Ковалю Володимиру Во!
лодимировичу для будівництва та обслуговування жит!
лового будинку, господарських будівель і споруд у пров.
Козятинському, 7 у Печерському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Ковалю Володимиру Воло!
димировичу, за умови виконання пункту 5 цього рішен!
ня, у приватну власність земельну ділянку площею 0,09
га для будівництва та обслуговування житлового будин!
ку, господарських будівель і споруд у пров. Козятинсько!
му, 7 у Печерському районі м. Києва за рахунок міських
земель, не наданих у власність чи користування.

5. Громадянину Ковалю Володимиру Володимирови!
чу: 

5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділян!
ки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра!
їни.

5.2. Виконати умови забудови земельної ділянки згід!
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітек!
тури та дизайну міського середовища та одержати дозвіл
на виконання будівельних робіт в управлінні держарх!
будконтролю.

5.3. 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
Київської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від
30.10.2008 № 561/561).

5.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь!
кого середовища від 09.06.2008 № 19!7213, комунальної
організації “Центр містобудування та архітектури” від
24.12.2008 № 15!4021, Київської міської санепідстанції від
28.01.2009 № 461, управління охорони навколишнього
природного середовища від 12.12.2008 № 071/04!4!
22/7154, Головного управління охорони культурної спад!
щини від 16.12.2008 № 8608, Державної служби з питань
національної культурної спадщини від 25.12.2008 № 22!
36!20/35.

5.5. Питання майнових відносин вирішувати в установ!
леному порядку.

5.6. У місячний термін звернутися до Головного управ!
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан!
ням щодо винесення меж земельної ділянки в натуру (на
місцевість) та виготовлення документа, що посвідчує пра!
во власності на земельну ділянку.

5.7. Забезпечити вільний доступ для прокладання но!
вих, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж
і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

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
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Шарію Володимиру 

Васильовичу земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських  будівель і споруд 
у пров. Козятинському, 3 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 997/997 від 25 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 містобудівне обгрунтування щодо роз!
ташування об’єкта містобудування — будівництва індиві!
дуального житлового будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Козятинському, 3 у Печерському районі
м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до
2020 року, затверджених рішенням Київської міської ра!
ди від 28.03.2002 № 370/1804, та до детального плану те!
риторії Печерського району м. Києва, а саме: перевести

територію в межах, визначених зазначеним містобудівним
обґрунтуванням, до території садибної житлової забудо!
ви.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Шарію Володимиру Ва!
сильовичу для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд у пров. Козя!
тинському, 3 у Печерському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Шарію Володимиру Васи!
льовичу, за умови виконання пункту 5 цього рішення, у

Про передачу громадянці 
Олешко Антоніні Василівні 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
у пров. Козятинському, 5 у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 998/998 від 25 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 містобудівне обгрунтування щодо розта!
шування об’єкта містобудування — будівництва індивідуаль!
ного житлового будинку, господарських будівель і споруд у
пров. Козятинському, 5 у Печерському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до 2020
року, затверджених рішенням Київської міської ради від
28.03.2002 № 370/1804, та до детального плану території
Печерського району м. Києва, а саме: перевести територію
в межах, визначених зазначеним містобудівним обгрунту!
ванням, до території садибної житлової забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки громадянці Олешко Антоніні Василівні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо!
дарських будівель і споруд у пров. Козятинському, 5 у Пе!
черському районі м. Києва.

4. Передати громадянці Олешко Антоніні Василівні, за
умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну влас!
ність земельну ділянку площею 0,09 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд у пров. Козятинському, 5 у Печерському районі м.
Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи
користування.

5. Громадянці Олешко Антоніні Василівні:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

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

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

5.3. 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).

5.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько!
го середовища від 09.06.2008 № 19!7211, комунальної ор!
ганізації “Центр містобудування та архітектури” від
24.12.2008 № 15!4022, Київської міської санепідстанції від
28.01.2009 № 463, управління охорони навколишнього при!
родного середовища від 12.12.2008 № 071/04!4!22/7161,
Головного управління охорони культурної спадщини від
16.12.2008 № 8606, Державної служби з питань національ!
ної культурної спадщини від 23.12.2008 № 22!35!76/35.

5.5. Питання майнових відносин вирішувати в установ!
леному порядку.

5.6. 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.

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

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

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про внесення змін до розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 25.06.2009 № 712

Розпорядження № 1245 від 30 жовтня 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто!
герой Київ”, “Про соціальні послуги”, “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”,
“Про житлово!комунальні послуги”, з метою упорядкування нормативно!правових актів виконавчого ор!
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо запровадження тарифів на жит!
лово!комунальні послуги і реалізації власних (самоврядних) повноважень:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс!
трації) від 25.06.2009 № 712 “Про надання щомісячної ад!
ресної безготівкової допомоги окремим категоріям соціаль!

но незахищених верств населення м. Києва в зв’язку з по!
етапним приведенням тарифів на комунальні послуги до
економічно обгрунтованих витрат” ( із змінами та допов!
неннями):

Пункт 1 розпорядження викласти в наступній редакції: 
“1. Надавати з 01.06.2009 до 30.09.2009 щомісячну ад!

ресну безготівкову допомогу (далі — допомога) окремим ка!
тегоріям соціально незахищених верств населення м. Києва,
що визначена як відсоток від тарифів, які діють з 01.06.2009,
а саме: 51 % від тарифу з водопостачання та водовідведен!
ня холодної та гарячої води, 16,4 % від тарифу з опалення,
28,7 % від тарифу з гарячого водопостачання. Плату за ко!
мунальні послуги для соціально незахищених верств насе!
лення м. Києва визначити як різницю між нарахуваннями за
комунальні послуги за тарифами, які діють з 01.06.2009, та
адресної безготівкової допомоги.

Починаючи з 01.10.2009 до 31.12.2009 надавати допо!
могу окремим категоріям соціально незахищених верств на!

селення м. Києва, що визначена як відсоток від тарифів, які
діють з 01.10.2009, а саме: 48,4 % від тарифу з водопоста!
чання та водовідведення холодної води та 56,8% від тари!
фу з водовідведення гарячої води. Плату за комунальні по!
слуги для соціально незахищених верств населення м. Ки!
єва визначити як різницю між нарахуваннями за комуналь!
ні послуги за тарифами, які діють з 01.10.2009, та адресної
безготівкової допомоги.”

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.

Голова Л. Черновець ий

приватну власність земельну ділянку площею 0,09 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, гос!
подарських будівель і споруд у пров. Козятинському, 3 у
Печерському районі м. Києва за рахунок міських земель,
не наданих у власність чи користування.

5. Громадянину Шарію Володимиру Васильовичу: 
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділян!

ки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра!
їни.

5.2. Виконати умови забудови земельної ділянки згід!
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітек!
тури та дизайну міського середовища та одержати дозвіл
на виконання будівельних робіт в управлінні держархбуд!
контролю.

5.3. 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
Київської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від
30.10.2008 № 561/561).

5.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь!
кого середовища від 09.06.2008 № 19!7212, комунальної
організації “Центр містобудування та архітектури” від
24.12.2008 № 15!4019, Київської міської санепідстанції від
28.01.2009 № 464, управління охорони навколишнього
природного середовища від 12.12.2008 № 071/04!4!

22/7160, Головного управління охорони культурної спад!
щини від 16.12.2008 № 8605, Державної служби з питань
національної культурної спадщини від 23.12.2008 № 22!
35!77/35.

5.5. Питання майнових відносин вирішувати в установ!
леному порядку.

5.6. У місячний термін звернутися до Головного управ!
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан!
ням щодо винесення меж земельної ділянки в натуру (на
місцевість) та виготовлення документа, що посвідчує пра!
во власності на земельну ділянку.

5.7. Забезпечити вільний доступ для прокладання но!
вих, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж
і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

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
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Ïåòðî ÒÀÐÀÙÓÊ:“Íå êóëüòóðè áîðþòüñÿ
ì³æ ñîáîþ, à êóëüòóðó âèêîðèñòîâóþòü
ÿê ³íñòðóìåíò áîðîòüáè”
Àâòîð óêðà¿íñüêîãî ïåðåêëàäó îñòàííüîãî àíãë³éñüêîãî ðîìàíó 
Âîëîäèìèðà Íàáîêîâà — ïðî ñâîþ ðîáîòó, óêðà¿íñüêó ìîâó ³ “êóëüòóðíó â³éíó”

— Ùî ÿâëÿº ñîáîþ öåé ðîìàí
Íàáîêîâà, ÿêèé âèãëÿä ìàº â ðó-
êîïèñ³, íàñê³ëüêè â³í çàê³í÷åíèé,
ÿêèé ñþæåò?

— Âîëîäèìèð Íàáîêîâ, ÿê â³-
äîìî, âñ³ ñâî¿ ðîìàíè çàïèñóâàâ
íà êàðòêàõ, ó “êàðòêîâîìó” âàð³-
àíò³ “Îðèã³íàëà Ëàóðè” íåìàº í³-
÷îãî íåçâè÷àéíîãî, ºäèíà â³äì³í-
í³ñòü — àâòîð íå çàê³í÷èâ òåêñòó
(“ïîìåð ïåðø, í³æ òåêñò ðåàë³-
çóâàâ ñâ³é çàêîí ôîðìè”,— òàê
ïèñàâ ïðî Òåîäîðà Àäîðíî ³ éî-
ãî “Òåîð³þ åñòåòèêè” ïðèÿòåëü ³
ðåäàêòîð ô³ëîñîôà, ÿêèé âïîðÿä-
êóâàâ ³ ïîñìåðòíî âèäàâ öþ
êíèæêó). Çàâäàííÿ — ï³äãîòóâà-
òè òåêñò äî ïóáë³êàö³¿ — ëÿãëî
íà ïëå÷³ ñèíà ïèñüìåííèêà
Äìèòðà Íàáîêîâà. ß ïåðåêëàäàâ
öåé òåêñò, àëå íå ââàæàâ äîðå÷-
íèì âêëþ÷àòè â íüîãî íîìåðè
êàðòîê.

Ïðî ðîáîòó áàòüêà íàä öèì ðî-
ìàíîì ³ éîãî ïîñìåðòíó äîëþ äó-
æå äîáðå íàïèñàâ ñàì Äìèòðî
Íàáîêîâ ó ïåðåäìîâ³. ß á ñêàçàâ,
ùî öå ëèøå åñê³ç ðîìàíó, ÿêèé,
äî ñëîâà, â³äêðèâàº ìîæëèâ³ñòü
çàçèðíóòè â òâîð÷ó ëàáîðàòîð³þ
ïèñüìåííèêà. Âèñëîâëþâàòè
ÿê³ñü êàòåãîðè÷í³ äóìêè ïðî öåé
ðîìàí áóëî á íåêîðåêòíî: â³í íå-
çàê³í÷åíèé. Ðîçïîâ³äàòè, ïðî ùî
â³í, ÿêèé ñþæåò — çàâäàííÿ íå-
âäÿ÷íå. Çáåðåæåìî ³íòðèãó äî
ïóáë³êàö³¿.

— ×îìó, ÿê âè ãàäàºòå, ñàì Íà-
áîêîâ íå ïðèïóñêàâ éîãî âèäàííÿ?

— Íàâðÿä ÷è ÿêèéñü ïèñüìåí-
íèê ïðàãíå îïóáë³êóâàííÿ ñâîãî
íåçàâåðøåíîãî òâîðó, òàêå áà-
æàííÿ ñâ³ä÷èëî á ïðî ïîðîæíº
ìàðíîñëàâñòâî. Íàâïàêè, ìè çíà-
ºìî áåçë³÷ ïðèêëàä³â, êîëè ïèñü-
ìåííèêè íàìàãàëèñÿ çíèùèòè
ö³ëêîì çàê³í÷åí³ êíèæêè ³ äåêî-
ëè ¿ì öå âäàâàëîñÿ. Ïðèãàäàºìî
õî÷à á Ãîãîëÿ. Íàâ³òü ðóêîïèñ
“Ëîë³òè” (ðîìàíó, ÿêèé ÿ ìàâ
÷åñòü ³ çàäîâîëåííÿ ïåðåêëàäàòè)
ìàëî íå ñï³òêàëà öÿ äîëÿ. Áàæàí-
íÿ Íàáîêîâà çíèùèòè ñâ³é íåçà-
ê³í÷åíèé ðîìàí áóëî ö³ëêîì ïðè-
ðîäíèì: âåëèêèé ìàéñòåð íå õî-
ò³â âèäàâàòè íàï³âôàáðèêàò.

— Ó ÷îìó ñïåöèô³êà óêðà¿íñüêî-
ãî ïåðåêëàäó?

— Ïèòàííÿ äâîçíà÷íå, òà â
áóäü-ÿêîìó ðàç³ íå ïåðåäáà÷àº
ïðîñòî¿ â³äïîâ³ä³. ² âñå æ òàêè:
ÿêùî ìîâà ïðî óêðà¿íñüêèé ïå-
ðåêëàä âçàãàë³, òî, ãàäàþ, ãîëîâ-
íà éîãî ôóíêö³ÿ — çáåðåæåííÿ
óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðíî¿ ñôåðè òà
óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ ³äåí-
òè÷íîñò³. Àëå ìåí³ çäàºòüñÿ, âè
ìàëè íà óâàç³ ö³ëêîì êîíêðåòíó
ð³÷: ïåðåêëàä ñàìå öüîãî ðîìàíó.
Ùî æ, òîä³ éîãî ñë³ä ïîð³âíÿòè
ç ïåðåêëàäàìè ³íøèìè ìîâàìè
(íàñàìïåðåä ç ³òàë³éñüêèì, éîãî
çðîáèâ Äìèòðî Íàáîêîâ), ¿õ ùå

íå îïóáë³êîâàíî, àëå çàâäàííÿ,
âëàñíå, ö³êàâå. Îäíàê öå ç³ ñôå-
ðè ³íòåëåêòóàëüíèõ ³ãîð, íàïåâ-
íî, äëÿ öüîãî ïîòð³áí³ ñïîê³éí³-
ø³ ÷àñè.

— ×è º ïðîáëåìà “óêðà¿íñüêîãî
Íàáîêîâà”?

— Öå çàïèòàííÿ íå äî ìåíå. Íå
ÿ ìàþ îö³íþâàòè ñâîþ ïðàöþ,
ìîæó áóòè íåþ çàäîâîëåíèé, ³
âñå. Àëå äîçâîëþ ñîá³ ïðèïóñòè-
òè, ùî íåìàº ïðîáëåìè “óêðà¿í-
ñüêîãî Íàáîêîâà”, òàê ñàìî, ÿê ³
ïðîáëåìè áóäü- ÿêîãî ³íøîãî àâ-
òîðà, ïåðåêëàäåíîãî óêðà¿íñüêîþ.
ª ëèøå ñòóï³íü ìàéñòåðíîñò³ ïå-
ðåêëàäà÷à ³ ñòóï³íü éîãî ñï³âçâó÷-
÷ÿ, ñèíãàðìîí³çìó àâòîðîâ³. Àëå
º ³íøà âåëèêà ïðîáëåìà, øòó÷íà:
ñïðèéíÿòòÿ ðîñ³éñüêîìîâíîþ
÷àñòèíîþ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëü-
ñòâà ïåðåêëàä³â ñâ³òîâî¿ êëàñèêè
óêðà¿íñüêîþ. Îäíàê òóò ìè âæå
âèõîäèìî çà ðàìêè ðîçìîâè ïðî
ïåðåêëàä: öå ñïðèéíÿòòÿ çàëå-
æèòü â³ä ñòàâëåííÿ äî óêðà¿íñüêî¿
ìîâè, â³ä çâè÷êè. Íàâ³òü ëþäèíà,
ÿêà ùèðî ëþáèòü óêðà¿íñüêó, àëå
ç ïåâíèõ îáñòàâèíè çâèêëà ÷èòà-

òè ñâ³òîâó êëàñèêó â ðîñ³éñüêèõ
ïåðåêëàäàõ, óïåðøå ãîðòàþ÷è
óêðà¿íñüêèé âàð³àíò, ìîæå â³ä÷ó-
òè â³ä÷óæåííÿ. Ðåöåïò îäèí: çì³-
íèòè îáñòàâèíè ³ âèðîáèòè íîâó
çâè÷êó. Òóò ïîâèííà áóëà á ñêà-
çàòè ñâîº ñëîâî äåðæàâà, àëå âî-
íà àáî âäàº, ùî ³ñíóº, àáî íå ³ñ-
íóº çîâñ³ì, àáî íå çíàõîäèòü ñå-
áå â ò³é êóëüòóðí³é â³éí³, ÿêà òóò
â³äáóâàºòüñÿ ³ ÿêó ìîæíà ö³ëêîì
âèïðàâäàíî íàçâàòè êóëüòóðíèì
ãåíîöèäîì àáî ë³íãâîöèäîì (ë³ê-
â³äàö³ºþ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè) ³ åò-
íîöèäîì (ðóéíóâàííÿì â³ä÷óòòÿ
åòí³÷íî¿ íàëåæíîñò³ çà äîïîìî-
ãîþ ³íøî¿ êóëüòóðè, â íàø³é ñè-
òóàö³¿ — ðîñ³éñüêî¿).

— ×åñíî êàæó÷è, ï³ä ïðîáëåìîþ
“óêðà¿íñüêîãî Íàáîêîâà” ÿ ìàëà
íà óâàç³ ëèøå òðóäíîù³ ïåðåêëàäó.
Òà êîëè ìîâà âæå ïðî êóëüòóðíó
â³éíó, ÿ ïîñòàâëþ ùå îäíå çàïè-
òàííÿ: à äî ÿêî¿ êóëüòóðè, íà âà-
øó äóìêó, íàëåæèòü Âîëîäèìèð
Íàáîêîâ?

— Êóëüòóðà, çâ³ñíî, º íà ð³çíèõ
ð³âíÿõ, ³ Âîëîäèìèð Íàáîêîâ,
áåçóìîâíî, íàëåæèòü äî êóëüòó-

ðè ñâ³òîâî¿ àáî, ÿêùî õî÷åòå, ãëî-
áàëüíî¿, êîòðà íå çíàº ìåæ, ³ êîò-
ðà, âëàñíå, ³ º òèì, ùî ó íàñ ëþá-
ëÿòü íàçèâàòè “ºäèíèì êóëüòóð-
íèì ïîëåì”, ìàþ÷è íà óâàç³ çîâ-
ñ³ì ³íøó ð³÷: çáåðåæåííÿ ³ ïîñè-
ëåííÿ ïàí³âíîãî ñòàòóñó ðîñ³é-
ñüêî¿ ìîâè â êðà¿íàõ òàê çâàíîãî
ÑÍÄ. ²ñíóº âèñîêà êóëüòóðà çà-
ãàëüíîëþäñüêîãî ïîðÿäêó, º êîí-
êðåòí³ ôîðìè ¿¿ ïðåçåíòàö³¿, ó ðà-
ç³ ë³òåðàòóðè — ò³ºþ ÷è ò³ºþ ìî-
âîþ. Ðîñ³ÿ íèí³ íàìàãàºòüñÿ, âè-
êîðèñòîâóþ÷è ð³çí³ ì³æíàðîäí³
³íñòðóìåíòè, çðîáèòè ðîñ³éñüêó
ìîâó ºäèíèì ñïîñîáîì äîñòóïó
äî ñâ³òîâî¿ êóëüòóðè, à öå ìè íà-
çèâàºìî “êóëüòóðíèì ³ìïåð³àë³ç-
ìîì”. Ïîð³âíÿéòå íàïëèâ ðîñ³é-
ñüêîìîâíèõ âèäàíü (çîêðåìà ïå-
ðåêëàä³â) òà ì³çåðíèé ñòðóìî÷îê
óêðà¿íñüêèõ. ß âæå íå êàæó ïðî
ê³íî, òåëåáà÷åííÿ ³ âñ³ëÿê³ ïðå-
ôåðåíö³¿, ñòâîðåí³ äëÿ ðîñ³éñüêèõ
òà ðîñ³éñüêîìîâíèõ âèêîíàâö³â, à
ç ³íøîãî áîêó — ³íòåíñèâíó òà-
ðàïóíüêèçàö³þ óêðà¿íñüêî¿ êóëü-
òóðè, ìàð´³íàë³çàö³þ ¿¿ ÿê ïðèì³-
òèâíî¿ ñóðæèêîâî¿ êóëüòóðè ñå-
ëþê³â-ñàëî¿ä³â. Áîþñÿ, òåìà öÿ
äóæå øèðîêà ³ íå âì³ñòèòüñÿ ó
ôîðìàò ãàçåòíîãî ³íòåðâ’þ, àëå
çðîçóì³éòå: íå êóëüòóðè áîðþòü-
ñÿ ì³æ ñîáîþ, à êóëüòóðó âèêî-
ðèñòîâóþòü ÿê ³íñòðóìåíò áî-
ðîòüáè.

ß ðîçóì³þ, ùî äóæå çàõîïèâñÿ,
îäíàê ñêëàäíî áóòè “æåðöåì” âè-
ñîêî¿ êóëüòóðè ³ çàìêíóòèñÿ ó
“âåæ³ ç³ ñëîíîâî¿ ê³ñòêè”.

Ùî æ äî “òðóäíîù³â ïåðåêëà-
äó”, òî âîíè º çàâæäè. Ç³ ñâîãî
äîñâ³äó ìîæó ñêàçàòè, ùî íåìàº
“ëåãêèõ” äëÿ ïåðåêëàäó òåêñò³â.
² ÿêùî ³íîä³ âèíèêàº òàêà ³ëþ-
ç³ÿ, òî ç íåþ ïîòð³áíî áîðîòèñÿ,
³íàêøå ìîæíà âòðàòèòè ïèëü-
í³ñòü ñïðèéìàííÿ ÷óæîãî òåêñòó
³ íåàäåêâàòíî éîãî ïåðåäàòè. Öå
àêòóàëüíî çàâæäè: ïåðåêëàäàºø
òè ðîìàíè ïðî Ôàíòîìàñà ÷è
ïðàö³ ô³ëîñîô³â. Àëå çíîâó æ òà-
êè, ÿê³ñòü ìîº¿ ðîáîòè îö³íþâà-
òè ïîâèíåí íå ÿ, à êðèòèê, òà
ÿêùî â íàñ íåìàº ïîâíîö³ííîãî
ë³òåðàòóðíîãî ïðîöåñó, òî é êðè-
òèêè ïåðåêëàä³â ïðàêòè÷íî íå
³ñíóº

Інна БУЛКІНА, “ТОП-10”,
спеціально для “Хрещати а”

Роман “The Original of Laura” розпочатий 1974 році,
незавершений, за іль а місяців до смертельної хворо-
би Володимир Набо ов знов поверн вся до ньо о. Я
писав він одном зі своїх ореспондентів, ни б ло
“завершено “в д мці”, але не на папері”. У заповіті
своєм Набо ов просив р опис роман ( іль а десят-
ів арто ) знищити. Віра Набо ова зробити цьо о не
змо ла і перед смертю “дор чила” синові. Дмитро На-
бо ов спочат план вав передати р опис до одно о
з ніверситетсь их архівів і зробити йо о лише на о-
вим надбанням. Але торі зрадив свої плани і передав
р опис видавцям. Ан лійсь ий “The Original of Laura”
вийде 17 листопада, 10 листопада продаж з’явився
р дневий номер “Плейбоя” з рив ом роман . Росій-
сь ий “Ори інал Ла ри” в пере ладі Геннадія Бараб-
тарло вийде в “Азб ці” через місяць після ан лійсь о-
о, а раїнсь ий пере лад видавництва “Фоліо” поба-
чив світ же цьо о тижня. З автором раїнсь о о пе-
ре лад Петром Таращ ом розмовляв “Хрещати ”.

Âäàëèé ê³íåöü ñâ³òó
Â³äó÷îðà â óêðà¿íñüêîìó ïðîêàò³ ñåéñì³÷íèé åïîñ Ðîëàíäà Åììåð³õà “2012”
Îëåêñàíäð ÃÓÑªÂ
“ÒÎÏ 10”
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Â³äïîâ³äíî äî íàéïîïóëÿðí³-
øîãî òðàêòóâàííÿ ïðîðîöòâ ìà-
éÿ, ëþäñòâó çàëèøèëîñÿ òðè ðî-
êè, ùîá ïðèâåñòè ñâî¿ ñïðàâè â
ïîðÿäîê: 21 ãðóäíÿ 2012 ðîêó
ïëàíåò³ íàñòàíå ïîâíèé êèðäèê.
Ñàì³ ìàéÿ çàïåâíÿþòü, ùî áë³äî-
ëèö³ âñå íàïëóòàëè ³ ñïðîñòèëè,
³ í³ÿêîãî ê³íöÿ ñâ³òó ìîæíà íå
ïîáîþâàòèñÿ, ïðîòå öå íå äîäàº
îïòèì³çìó ì³ëüéîíàì ëþäåé, êîò-
ð³ ñåðéîçíî ïåðåêîíàí³ â íàñòàí-

í³ àïîêàë³ïñèñó, ùî íàáëèæàºòü-
ñÿ. Íåçàáàðîì âîíè çìîæóòü ïî-
áà÷èòè çðèìå ³, ñïîä³âàòèìåìîñÿ,
äîâîë³ âèäîâèùíå âò³ëåííÿ ñâî-
¿õ ã³ðøèõ ïåðåä÷óòò³â ó ô³ëüì³ ãî-
ëîâíîãî ãîëë³âóäñüêîãî ôàõ³âöÿ ç
ðîçíåñåííÿ öèâ³ë³çàö³¿ â ïóõ ³
ïðàõ. Ðîëàíä Åììåð³õ ïðîðîêóº,
ùî ëèõî íàñòàíå â³äïîâ³äíî äî
òåîð³¿, âèñóíóòî¿ â ñåðåäèí³ ìè-
íóëîãî ñòîë³òòÿ àìåðèêàíñüêèì
â÷åíèì ×àðëüçîì Õåïãóäîì, ÿêà,
äî ðå÷³, çàñëóæèëà ñõâàëåííÿ
Àëüáåðòà Åéíøòåéíà. Ñóòü ¿¿ ïî-
ëÿãàº â òîìó, ùî ìàãí³òí³ ïîëþ-
ñè ïëàíåòè ïî÷íóòü çì³ùóâàòèñÿ

³ öå ïðèçâåäå äî çðóøåíü çåìíî¿
êîðè. Îçáðî¿âøèñü ö³ºþ íàóêî-
âîþ áàçîþ, Åììåð³õ çâàëþº íà
ãåðî¿â ô³ëüìó âñ³ ìèñëèì³ ïðè-
ðîäí³ êàòàêë³çìè: çåìëåòðóñè, âè-
âåðæåííÿ âóëêàí³â, áóð³ òà ïîâå-
í³. Ó ô³íàë³ ñâ³òîâèé îêåàí çàòî-
ïèòü âåëèêó ÷àñòèíó ñóø³, ïåðå-
òâîðèâøè Àëüïè ³ Ã³ìàëà¿ íà îñ-
òð³âö³.

Ïåðñîíàæ³ ô³ëüìó ïîä³ëÿþòü-
ñÿ íà äâ³ ãðóïè: ïîë³òè÷íó ³ åêî-
íîì³÷íó åë³òó, êîòðà çàçäàëåã³äü
îá³çíàíà ïðî êàòàñòðîôó, ùî íà-
ñóâàºòüñÿ, à òîìó ãîòîâà âðÿòóâà-
òèñÿ íà ñïåö³àëüíèõ ë³òàêàõ, ïðè-

õîïèâøè ç ñîáîþ øåäåâðè ìèñ-
òåöòâà ³ ïðåäñòàâíèê³â îñíîâíèõ
âèä³â òâàðèí; ³ íà ãîëîâíó ìàñó
íàñåëåííÿ ïëàíåòè, ùî ïåðåáó-
âàº â íåâ³äàíí³ àæ äî ìîìåíòó
êàòàñòðîôè. Äî îñòàíí³õ íàëå-
æèòü ³ ãîëîâíèé ãåðîé ô³ëüìó —
ëîñ-àíäæåëåñüêèé ïèñüìåííèê
(Äæîí Êüþñàê), êîòðèé ðàçîì ç³
ñâîºþ ñ³ì’ºþ â ðîçïàë ê³íöÿ ñâ³-
òó çä³éñíþº ïîäîðîæ äî áàçè ðÿ-
òóâàëüíèõ ë³òàê³â.

Ó äåÿêîìó ðîçóì³íí³ “2012” º
ãîëë³âóäñüêèì ïàðàôðàçîì ³ñòîð³¿
ïðî Âñåñâ³òí³é ïîòîï ³ Íîÿ, ÿêà,
çà ñëîâàìè ïîñòàíîâíèêà, ïðè-

âåðòàëà éîãî óâàãó ç þíèõ ðîê³â.
Äèïëîìíà ðîáîòà Åììåð³õà, éî-
ãî ïåðøèé ô³ëüì-êàòàñòðîôà, òàê
³ íàçèâàâñÿ — “Ïðèíöèï Íî¿âà
êîâ÷åãà”, ³ ñòàâ íàéäîðîæ÷îþ
ñòóäåíòñüêîþ ñòð³÷êîþ, êîëè-íå-
áóäü çíÿòîþ â Í³ìå÷÷èí³: éîãî
áþäæåò ïåðåâèùèâ 1 ìëí ìàðîê.
Áþäæåò æå “2012” ñòàíîâèòü $260
ìëí. Åììåð³õ çàïåâíÿº, ùî öåé
ô³ëüì ñòàíå éîãî îñòàííüîþ ðî-
áîòîþ â óëþáëåíîìó æàíð³: “Òî-
ìó ÿ õî÷ó, ùîá â³í ñòàâ êðàùèì
ñåðåä óñ³õ òàêèõ ô³ëüì³â. Öå áó-
äå ñïðàâæíÿ êàòàñòðîôà â æàíð³
ô³ëüì³â-êàòàñòðîô!”
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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 2137

88 ННААООССТТААННООКК Хрещатик  13 листопада 2009

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ äîù. Â³òåð ï³âäåííî-

ñõ³äíèé, çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +5...+11°Ñ, âíî-
÷³ +2...+4°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +13°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +9...+10°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +9...+10°Ñ, âíî÷³ +6...+7°Ñ;
ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +4...+5°Ñ, âíî÷³ +3...+4°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì äîù. Â³òåð çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåì-
ïåðàòóðà âäåíü +5...+6°Ñ, âíî÷³ +3...+4°Ñ

“Пі ардійсь а терція”
презент є нов про рам

Пісні, я і раніше не ви он валися, план є представити столичним сл -
хачам львівсь а во альна а апельна формація. Підбадьорити иян про-
рамою “Усе тобі” “Терція” вирішила, попри епідеміоло ічн сит ацію
з рипом. На адаємо, що вперше раїнці поч ли ви онавців 1993 ро-

на фестивалі “Червона р та” в Донець . Відтоді формація зі своїм
реперт аром об’їздила чи не півсвіт . Найдос оналішим інстр мен-
том, за допомо ою я о о до людей можна донести слово, “пі ардій-
ці” вважають олос, том нія их інших засобів і не ви ористов ють. У
реперт арі — найрізноманітніші стилі та жанри — ро , антрі, джаз,
світові хіти, народні та авторсь і пісні, ласи а.
14 листопада, 19.00
“Жовтневий палац”, в л. Інстит тсь а, 1
вхід — 50—650 рн

“Межа міцності”
Галерея “Цех”, я а з пере-

їздом на новий вистав овий
майданчи , невдалим чином,
що співпав із почат ом ри-
зи, почала проводити на сво-
їй території вели іль ість
“ остьових” прое тів, цьо о
раз запрош є на вистав
робіт нью-йор сь о о ілюс-
тратора литовсь о о похо-
дження Рея Барт са. Барт-
с відомий я автор об ла-

дино нижо Салмана Р ш-
ді і Френсіса Ф ями, а та ож я дизайнер литовсь их бан нотів 50
лит. У Києві ілюстратор представить вистав своїх робіт, присвячен
доволі дивній даті — тисячоліттю з ад и Литви в історичних джерелах.
5—26 листопада
Галерея “Цех”, в л. Фр нзе, 69

Пейзаж і більше нічо о
З 13 листопада в алереї Brucie Collections можна б де побачити ро-

боти австрійсь о о фото рафа Джозефа Хофленера, отрий здоб в
поп лярність завдя и своїм медитативним пейзажним знім ам. Чор-
но-білі роботи Хофленера є д же витонченими і стриманими, фото-
х дожни а хороший сма і висо ий рівень майстерності, в ожном йо-
о знім є щось від стародавньої ма ії, я а відч валася в творах ран-
ніх фото рафів. Джозеф Хофленер, я ий отримав 2007 році прес-
тижний тит л Nature Professional Photographer of the Year створює
швидше листів и, д же доро і фотошпалери, ніж витвори ради аль-
но о с часно о мистецтва. Йо о фото рафії є б рж азно-не онфлі т-
ними, та все ж них є без мовна чарівність і майстерність, від я ої
просто захоплює подих.
13 листопада — 8 р дня
Галерея Brucie Collections, в л. Артема, 55-б
Площа Івана Фран а, 3

“Пристрасті за Торчаловим”
У Молодом театрі по аж ть прем’єр — “Пристрасті за Торчало-

вим” Ні іти Воронова в постановці Станіслава Моїсеєва. Ця п’єса ро-
сійсь о о драмат р а Ні іти Воронова д же д сі нинішньо о Молодо-
о театр . Ч довий чорний мор, алерея впізнаних на пострадянсь о-
м просторі образів. Павло Торчалов, я о о зі рає один із най ращих
а торів театр Станіслав Бо лан,— політи , і все починається з то о,
що він помер, том від чорно о мор ні ди не дітися — в цьом спе -
та лі всі мертві, а дія відб вається в чом сь схожом на чистилище. Т т
застряють д ші померлих, хто на сторіччя, а хто й на іль а днів. Їхнє
оловне завдання — при адати свій найбільший ріх, тоді можна йти
далі, маб ть, в я сь подібність до раю. Спроби персонажів при адати
цей найбільший ріх — хороший фон для то о, щоб по азати і ст пінь
людсь ої підлості, і людсь і помил и. Одним словом, Молодом те-
атрі з’явиться ще одна постанов а, в я ій автори спроб ють по ово-
рити з лядачем на с часній мові.
14 листопада, 19.00
прем’єра “Пристрасті за Торчаловим”
Київсь ий Молодий театр, в л. Прорізна, 17

Під от вали
Аліса ЛОЖКІНА, Марися НИКИТЮК,

спеціально для “Хрещати а”

Àô³øà “Õðåùàòèêà”

ОВНИ
Не з оріть, я свіч а, во ні лю-

бовних пристрастей! Ідеал вашо о
по лоніння повинен відповідати по-
ли серця, задовольняти се с -
альні, інтеле т альні та д ховні по-
треби. Саме тоді б дете обдарова-
ні всією расою насолоди. На ро-
боті виявляйте старанність і ор а-
нізованість, пра ніть до професій-
ної дос оналості, більше онта т й-
те з шефом, оле ами, ар’єрні с-
тремління потрібно а тивіз вати.
Про др зів та ож пі л йтеся, адже
це ваші натхненни и, висо і вчите-
лі й наставни и.

ТЕЛЬЦІ
Пра ніть до армонії (ділової,

шлюбної) б дь-що, прибор айте
ординю і не ди т йте своїх мов —
про раєте. Сила на боці с перни-
ів. Мистецтво страте а поля ає в
мінні дося ти омпроміс , дайте
можливість он рентам по ачати
права, самоствердитися і реаліз -
вати свої бажання, інтереси. У збит-

не залишитеся: те, що вам при-
значила доля, матимете сповна.
Спирайтеся на товаришів, др жіть
з начальством і досл хайтеся по-
рад, під азо оточення, бо в них
зерно істини.

БЛИЗНЯТА
Демонстр йте відданість своїй

справі, наполе ливо тр діться. Жит-
тя з йо о різноманітними завдан-
нями і є робочим фронтом, де не
можна ледач вати. Ви ладайтеся
на “всі сто” творчо, фізично, емо-
ційно — дезертирство протипо а-
зане. Я що ата ють хвороби, не
пані йте, це наслідо стресів (про-
тя ом ро ), витіснених підсвідо-
мість. Пере свідомивши ріховні
д м и, вчин и, ви здатні подолати
хвороб без лі ів. Змініть раціон
харч вання, о олосіть бій астро-
номічним пристрастям, і тоді змо-
жете дібрати потрібн ор анізмові
дієт з нат ральних прод тів, очис-
титися від шла ів. На сл жбі под-
байте про омфортні мови, щоб
робота приносила ма сим м задо-
волення д ші й тіл .

РАКИ
Виходьте на романтичне полю-

вання і зап с айте ам рні стріли —
вони вл чать ціль! Самотність
протипо азана, зів’янете, я віт а
без сонця. На аз долі: знайти пар
або відновити стос н и з давнім об-
ранцем. Нині ви є еталоном
справжньо о чолові а (жін и), п б-
лі а пається флюїдах чарівності,
від прихильниць (- ів) немає спас .
Зволі ати не можна, дайте пол -
м’яном серцю терміново виплес-
н ти відч ття на об’є т симпатій!
Я що зі звич ою смітити рішми бо-
ротися с ладно, натис айте на тр -
дові педалі та більше заробляйте
(можливості є). У творчої нат ри пе-
ріод роз віт .

ЛЕВИ
Ваш норов, енер етична напо-

ристість драт є оточення, прово -
ючи анало ічн реа цію. Знайдіть
раціональне застос вання цьо о
потенціал , спрям йте йо о на впо-
ряд вання житла, ор аніз йте до-

мочадців і подбайте про поб товий
омфорт, залатайте психоло ічні
дір и в сімейній а рі. Нині ви ат-
лант, на я ом тримається сімейне
щастя. Демонстр йте талант ос-
подарни а, ріплюйте сімейні ти-
ли. З одом пере онаєтеся, що не
змарн вали доро оцінно о час ,
протя ом ро б де де знайти за-
тишний прихисто , відпочити д -
шею і тілом моменти соціальних
ата лізмів.

ДІВИ
Глибо ий роз м і прони ливість,

дар расномовства зроблять вас
неперевершеним оратором, що
впливає на підсвідомість оточення.
Одна цим не зловживайте, адже
здатні тримати під іпнотичним ов-
па ом людей і вселити в їхні оло-
ви що зав одно. Можна зав’язати
ба ато приємних і орисних зна-
йомств, прос н ти ділові ідеї, по-
флірт вати і навіть о ось спо си-
ти, за р тивши захопливий роман.
Вам я повітря потрібне плотсь е
спіл вання, пра ніть до любовно-
о поді м — там ваше щастя! Про
дім та ож не заб вайте, т т визрі-
ває піднесений д х, саме сім’я сл -
жить олис ою набожності й релі-
ійності.

ТЕРЕЗИ
Визначіться з фінансовою стра-

те ією, с ладіть план витрат і над-
ходжень до власно о бюджет . За-
ладається база зростання матері-
ально о доброб т на рі . Я що на-
дійд ть ці аві ви ідні пропозиції, все
зважте, прорах йте і беріться до
реалізації. Бажання розба атіти —
не ри ненаситно о Е о, а ціл ом
нормальна потреба. Життєві енер-
орес рси величезні, спрям йте їх
раціональне р сло. Впоряд ван-

ня сімейно о ніздеч а нині на пер-
шом плані. А ар’єра ні ди не вте-
че. Т т вас все “схоплено”, досвід
випліс ється через рай, тож за-
пхнете за пояс б дь-я о о он -
рента!

СКОРПІОНИ
Ви пере ортаєте чер ов сторін-
в житті. Б дьте а тивними, став-

те перед собою лобальні цілі й
сміливо до них р хайтеся! Постав-
те на не ативном мин лом хрест,
д х невбла анно о про рес личе
вперед. Старт йте з новими про-
е тами, дебют йте с різь, де ці а-
во й можна добре заробити. Дай-
те волю творчом натхненню, іна -
ше воно пере орить. Не бійтеся ви-
датися настирливими, демон-
стр йте допитливість, товарись-
ість. І пам’ятайте про ма ію осо-
бистої чарівності, вона здатна тво-
рити дива і на серцевом , і на ді-
ловом фронтах.

СТРІЛЬЦІ
Період рела сації триває. Ор а-

нізм виснажений, тож відновлюйте
сили, не перевтомлюйтеся, робіть
се задля психоло ічної армонії,
більше відпочивайте, проводьте до-
звілля приємній, доброзичливій
обстановці. Ревізія мин ло о ро
для свідомлення помило обов’яз-
ова. Неодмінно розрах йтеся з
редиторами, іна ше хвости бор ів

потя н ться в майб тній рі ! Заво-
дити таємний зв’язо немає сенс
(а спо са б де!) — він принесе
сп стошення. Це не той ідеал, вам
се ввижається в запалі романтич-
них марень. Пра ніть до об’є тив-
ної самооцін и, збаланс йте бажан-
ня і можливості, щоб триматися
на фінансовом плав . І пам’ятай-
те: ористь др жбі неприп сти-
ма, ви орінюйте її в собі й оніть
подалі приятелів, одержимих мер-
антильністю!

КОЗОРОГИ
Я що не щастить оханні,

пам’ятайте: на сил вання немає
мил вання. Ви перепл тали др ж-
ні поч ття із се с альним захоп-
ленням (зважаючи на висо ста-
тев а тивність) і вима аєте відпо-
відної пристрасті від обранця. Та,
на жаль, поєднати рас інтим з
висо им оханням нині неможли-
во. Задовольняйтеся товарись и-
ми стос н ами, зба ач йтеся д -
шевними емоціями. Нині відпові-
даєте за долі ба атьох людей, тож
повинні добре ви он вати свій обо-
в’язо перед сім’єю, бать ами (де
імідж доброчесно о сім’янина мо-
же зр йн ватися, я арт овий б -
диночо ), ладити з шефом і б ти
справедливим ерівни ом для під-
ле лих. На ар’єрній стежці почи-
нається пора (на два ро и) серйоз-
них випроб вань фат м на міц-
ність д х , де щонайменша непо-
ора за рож ватиме дестр тивни-
ми наслід ами.

ВОДОЛІЇ
Професійна діяльність для вас

нині є основним джерелом приб т-
. Одна , щоб більше заробити,

беріться за неординарні пропози-
ції, де творча ори інальність плюс
завзятість допомож ть дося ти ви-
со их рез льтатів. Та заре омен-
д єте себе ч довим фахівцем і до-
ведете ерівництв свою адров
цінність. А втім, навіть з олосаль-
ною чарівністю взяти під онтроль
сит ацію с ладно — лише підсили-
те протидію, а я що почнете спо-
шати о ось із ерівництва, на-

еле триз єте атмосфер . Вчіться
дося ати мети без лобових ата , а
обхідними стежинами, все до дріб-
ниць зваживши — рез льтат пере-
вершить очі вання. В офісі остері-
айтеся пліто , і не нав’яз йте ні о-
м своєї д м и.

РИБИ
Р хайтеся! Зміна обстанов и,

е с рсії, подорожі, романтичні за-
хоплення — ч довий життєвий то-
ні ! Обличчям до обличчя особис-
тості не побачиш, зате дале о від
дом вас ідно оцінять, зроз мі-
ють, виявлять пова , при ол б-
лять арячими симпатіями і любо-
в’ю. У ба атьох зміняться життєві
пріоритети: те, що вчора б ло на
п’єдесталі по лоніння, сьо одні
втратить барвистість поч ттів, ві-
дімре, звільнивши місце новим
ідеалам. На роботі прихильності
до вас шефа не афіш йте, бо це
ви личе заздрість оле . Дар
розтопити лід серцях людей сен-
тиментами маєте, але нині небе-
са ставлять інше завдання: твере-
зий розрах но і пра тичність —
саме ці риси слід льтив вати в
собі в ім’я зміцнення др жніх з.
Я що пощастить створити свій
“ лан” і стати йо о лідером — ви
на правильном шлях !

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА,

астроло
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