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Íå æèòòÿ, à ìàñëÿíà
Ñèðíèé òèæäåíü çàâåðøèòüñÿ ïðîùåííÿì îáðàç

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Цієї неділі Київ відзначатиме останній день
Масляної. За традицією, цей день влашто-
в ють масові народні ляння та досхоч
їдять варени и з сиром і млинці. А вже на-
ст пно о дня розпочинається Вели ий піст.
Протя ом соро а днів про с оромн їж до-
ведеться заб ти. Том вихідні майже в сіх
районах столиці пе тим ть млинці та розва-
жатим ться.

“Íà ãîðàõ êàòàòèñÿ, ó ìëèíöÿõ âàëÿòèñÿ”, — êàæóòü ó íà-
ðîä³ ïðî òèæäåíü Ìàñëÿíî¿. Ó íåä³ëþ, ÷îòèðíàäöÿòîãî ëþ-
òîãî, â³í äîá³ãàº ñâîãî ê³íöÿ. Ïîïåðåäó — ñóâîðèé Âåëè-
êèé ï³ñò, ùî òðèâàòèìå ñîðîê äí³â. Òîìó öèìè äíÿìè ïðèé-
íÿòî ãóëÿòè òà ¿ñòè ìîëî÷í³ ïðîäóêòè äîñõî÷ó.

“Ìàñëÿíà — íåöåðêîâíå ñâÿòî, ÿêå â³äçíà÷àëîñÿ ó ñëî-
â’ÿíñüêèõ íàðîä³â äî ïðèéíÿòòÿ õðèñòèÿíñòâà. Ëþäè ïåê-
ëè ìëèíö³, ÿê³ çîâí³øíüî íàãàäóâàëè ñîíöå, ÷àñòóâàëè ìëèí-
öÿìè ð³äíèõ ³ íåçíàéîìèõ, î÷³êóþ÷è íàñòóïíîãî ñâÿòà íà
÷åñòü ñîíöÿ. “Äëÿ íàñ ñîíöå ïðàâäè — öå Õðèñòîñ, íàøà
â³ðà ³ ñâ³òëà íàä³ÿ. Òîìó ÷åðåç öåðêâó Ãîñïîäü íå çàáîðî-
íÿº â ö³ äí³ ïîâåñåëèòèñÿ, ùîá ïåðåä ïîñòîì íàáðàòèñÿ ñèë
äëÿ íîâèõ äóõîâíèõ çâåðøåíü”, — ïîÿñíèâ Ìèòðîïîëèò
Êè¿âñüêèé ³ âñ³º¿ Óêðà¿íè Âîëîäèìèð.

Ìàñíèöÿ, Ìàñëÿíà, Ñèðîïóñíèé òèæäåíü, Ïóùåííÿ,
Êîëîä³é — ïî-âñÿêîìó íàçèâàëè öå ñâÿòî â ð³çí³ ÷àñè. Òà
êð³çü â³êè Ìàñëÿíà çáåðåãëà õàðàêòåð íàðîäíîãî ãóëÿííÿ.
Àäæå Ìàñíèöÿ — íàéâåñåë³øå òà íàéñèòí³øå íàðîäíå ñâÿ-
òî, ÿêå òðèâàº àæ òèæäåíü. Ãîëîâíèì ¿¿ ñèìâîëîì áóëè
ìëèíö³. Òðàäèö³éíî ¿õ ïåêëè ïðîòÿãîì óñüîãî òèæíÿ, íàé-
á³ëüøå — ó âèõ³äí³. “Áåç ìëèíöÿ íå ìàñëÿíà”, — êàæóòü
ó íàðîä³. Öÿ òðàäèö³ÿ ïîâ’ÿçàíà òàêîæ ³ç ãîëîâíîþ ìåòîþ
Ìàñëÿíî¿ — ïðîâåñòè çèìó òà çóñòð³òè âåñíó. Íàø³ ïðåä-
êè ââàæàëè ìëèíåöü ñèìâîëîì ñîíöÿ. Àäæå ðóì’ÿíèé ³
êðóãëèé, â³í íàãàäóº òåïëå ñîíÿ÷íå ñâ³òèëî.

Öüîãî ðîêó â ñòîëèö³ òàêîæ ïåêòèìóòü àïåòèòí³ ìëèí-
ö³. Ìàñøòàáíå ñâÿòêóâàííÿ Ìàñëÿíî¿ âëàøòóþòü ó íåä³-
ëþ â Ìóçå¿ íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³ ï³ä â³äêðèòèì íåáîì ó Ïè-
ðîãîâ³. Ðîçïî÷íåòüñÿ ñâÿòêîâå ä³éñòâî î äåñÿò³é ðàíêó ñëóæ-
áîþ ó Öåðêâ³ Ñâÿòîãî Ìèõà¿ëà.

Áëèçüêî îï³âäíÿ â³ä åêñïîçèö³¿ Ñëîáîæàíùèíè ³ äî Ñï³-
âî÷îãî ïîëÿ Ìàñíèöþ ðàçîì ³ç Êîñòðóáàòèì Ä³äîì ïðî-
âåçóòü íà âîç³.

Òèì ÷àñîì äëÿ êèÿí âëàøòóþòü çèìîâ³ ðîçâàãè. Íà òîð-
ãîâèõ òî÷êàõ çàïðîïîíóþòü ÷àñòóâàííÿ. Ñåðåä íà¿äê³â —
ïåðåâàæíî òðàäèö³éí³ âàðåíèêè ç ñèðîì òà ìëèíö³. Ç³ãð³-
òèñÿ çàïðîïîíóþòü ÷àºì òà óçâàðîì. Íà çàâåðøåííÿ ïðî-
âîäæàòèìóòü çèìó òà ïðîáóäæóâàòèìóòü ïðèðîäó, ñïàëþ-
þ÷è Êîñòðóáàòîãî Ä³äà.

À â ñóáîòó Óêðà¿íñüêà ïðàâîñëàâíà öåðêâà çàïðîøóº â³ä-
ñâÿòêóâàòè Ìàñëÿíó íà Ïîäîë³ â ïàðêîâ³é çîí³ Ñâÿòî-²ë-
ë³íñüêî¿ öåðêâè. Ï³ñëÿ áîãîñëóæ³ííÿ òàì â³äáóäóòüñÿ âå-
ñåë³ íàðîäí³ ãóëÿííÿ. Äëÿ ãîñòåé ïðèãîòóâàëè áàãàòî êîí-

êóðñ³â, â³êòîðèí, âèñòàâîê, êîíöåðòíèõ âèñòóï³â ³, çâ³ñ-
íî, âåëèêó ê³ëüê³ñòü ñìà÷íèõ ìëèíö³â. Îðãàí³çàòîðè îá³-
öÿþòü, ùî öå áóäå ñïðàâæíº ðîäèííå ñâÿòî. Ó íåä³ëþ æ
ïîäîëÿíè ñâÿòêóâàòèìóòü Ìàñíèöþ â ïàðêó “Êóðåí³â-
ñüêèé”. Ç 15:00 äî äâàäöÿòî¿ âå÷îðà òàì â³äáóâàòèìóòüñÿ
íàðîäí³ ãóëÿííÿ.

Â ³íøèõ ðàéîíàõ Êèºâà òàêîæ â³äçíà÷àòèìóòü Ìàñ-
ëÿíó ³ ïðîâîäæàòèìóòü çèìó. Òàê, ó ñóáîòó â Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³ ñìàêóâàòèìóòü ìëèíö³ òà ðîçâàæàòèìóòü-
ñÿ á³ëÿ Öåíòðó êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ íà âóëèö³ Àëìààòèí-
ñüê³é, 109. Î äâàíàäöÿò³é ãîäèí³ òàì ðîçïî÷íåòüñÿ
“Äí³ïðîâñüêà ìàñëÿíà”. Ãîñòåé ïðèãîùàòèìóòü ìëèí-
öÿìè ç ïîâèäëîì. À ðîçâàæàòèìóòü ìàéñòðè ìèñòåöòâ
òà íàéêðàù³ ñïîðòèâí³ êëóáè ì³ñòà. Äëÿ ä³òåé ïîêàæóòü
êàçêîâå ä³éñòâî “Çîëîòèé ïðÿíèê”. Íàîñòàíîê ïðîâå-
äóòü òðàäèö³éíèé îáðÿä “Ñïàëåííÿ çèìè”.

Ìåøêàíö³â Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó çàïðîøóþòü íà ÿðìà-
ðîê ó ñóáîòó çà àäðåñîþ âóëèöÿ ×åðâîíîàðì³éñüêà, 113/129
ó ìåæàõ âóëèöü Òâåðñüêà òà Êîâïàêà. Êð³ì øèðîêîãî àñîð-
òèìåíòó ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, òàì çàïðîïîíóþòü ùå é
ñìà÷í³ ìëèíö³ çà äîñòóïíîþ ö³íîþ.

Ðîçâàãè ðîçâàãàìè, òà òðåáà é ïðî äóøó ïîäóìàòè. Öåðê-
âà íàãîëîøóº, ùî Ñèðîïóñíèé òèæäåíü — öå â ïåðøó ÷åð-
ãó ï³äãîòîâêà äî Âåëèêîãî ïîñòó. Òîìó îñòàííþ íåä³ëþ ïå-
ðåä íèì íàçèâàþòü Ïðîùåíîþ. Â öåé äåíü òðåáà ïîïðî-
ñèòè â óñ³õ ïðîáà÷åííÿ ³ ñàìîìó çàáóòè áóäü-ÿê³ îáðàçè,
ïðîáà÷èâøè ñâî¿õ íåäðóã³â. Òàêîæ öüîãî äíÿ, çà òðàäèö³ºþ,
õîäÿòü äî ëàçí³. Àäæå Âåëèêèé ï³ñò òðåáà çóñòð³÷àòè î÷èñ-
òèâøèñü ³ äóøåþ, ³ ò³ëîì
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Най оловнішою стравою Масляної — млинцями — част ватим ть иян на численних народних ляннях неділю
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Ì³ñòî ðîçðîáèòü 
àíòèðàêîâó ïðîãðàìó

Çà äîðó÷åííÿì ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ
ñïåö³àë³ñòè ïî÷àëè ïðàöþâàòè íàä ñòâîðåí-
íÿì ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè áîðîòüáè ç îíêîëîã³÷-
íèìè çàõâîðþâàííÿìè. Äëÿ öüîãî ñòâîðåíî
ðîáî÷ó ãðóïó. Ïðîåêò äîêóìåíòà ìàº áóòè
ãîòîâèì äî 1 áåðåçíÿ òà ïîäàíî íà ðîçãëÿä
Êè¿âðàäè. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà.
“Öå ðîáèòüñÿ ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâ-
íîñò³ çä³éñíåííÿ çàõîä³â ³ç ïðîô³ëàêòèêè
çëîÿê³ñíèõ íîâîóòâîðåíü òà çíèæåííÿ ð³âíÿ
ñìåðòíîñò³ îíêîëîã³÷íèõ õâîðèõ ó ñòîëè-
ö³”,— ïîÿñíèëà âîíà. Ñòâîðåííÿ àíòèðàêî-
âî¿ ïðîãðàìè äî 2016 ðîêó º âèêîíàííÿì Çà-
êîíó Óêðà¿íè “Ïðî çàòâåðäæåííÿ çàãàëüíî-
äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè áîðîòüáè ç îíêîëîã³÷-
íèìè çàõâîðþâàííÿìè íà ïåð³îä äî 2016 ðî-
êó”. Íàãàäàºìî, ó öüîìó ðîö³ â Êèºâ³ çàïðà-
öþº óí³êàëüíèé ÏÅÒ-öåíòð ðàííüî¿ ä³àãíî-
ñòèêè îíêîëîã³÷íèõ çàõâîðþâàíü. Öå äàñòü
çìîãó âèÿâëÿòè ïåðâèíí³ îçíàêè õâîðîáè íà
ìîëåêóëÿðíîìó ð³âí³

Ëþêè ïðîïîíóþòü 
çàêðèòè íà çàìêè

Íà÷àëüíèê îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åðñüêîãî
óïðàâë³ííÿ êîìïàí³¿ “Êè¿ââîäîêàíàë” Ìè-
õàéëî Âàñèëèê ïîâ³äîìèâ, ùî íàðàç³ âèâ÷à-
þòü ð³çí³ âàð³àíòè, ÿê çàïîá³ãòè êðàä³æêàì
êàíàë³çàö³éíèõ ëþê³â. Åêñïåðòè ç íàóêîâî-
äîñë³äíèõ ³íñòèòóò³â ïðîïîíóþòü ÷àñòêîâî
çàì³íèòè ÷àâóíí³ êðèøêè ãóìîâèìè òà ïëàñ-
òèêîâèìè. Ïðîòå öå ìîæíà çðîáèòè ëèøå íà
çåëåí³é çîí³, àäæå òàê³ ëþêè äåôîðìóþòüñÿ
ï³ä ÷àñ íà¿çäó òðàíñïîðòó. ²íøà ïðîïîçè-
ö³ÿ — äî êîæíîãî ëþêó ïðèëàäíàòè çàìîê
÷è íàâ³òü â³äåîñïîñòåðåæåííÿ. Ïðîòå öå íå
òàê äåøåâî, âðàõîâóþ÷è, ùî â ñòîëèö³ ìàé-
æå 180 òèñ. ÷àâóííèõ êðèøîê. Âàðò³ñòü êîæ-
íî¿ ç íèõ áåç âñòàíîâëåííÿ ñòàíîâèòü ïðè-
áëèçíî îäíó òèñÿ÷ó ãðèâåíü. Çëîä³¿ ïîöóïè-
ëè ó 2009 ðîö³ 572 ëþêè, ³ öüîãîð³÷ óæå —
44. Êîìïàí³ÿ çâåðòàºòüñÿ äî ïðîêóðàòóðè ç
ïðîõàííÿì ïîñèëèòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü ÿê äî
êðàä³¿â, òàê ³ äî ïóíêò³â ïðèéîìó ìåòàëî-
áðóõòó, ùî ïðèéìàþòü êðàäåí³ êðèøêè. ßê
â³äîìî, ê³ëüêà êèÿí çàçíàëè ñåðéîçíèõ
òðàâì, ïîòðàïèâøè äî íåïðèêðèòèõ êàíàë³-
çàö³éíèõ êðèíèöü

Êè¿â ìàñîâî ïðîñòåðèë³çóº
áåçïðèòóëüíèõ ñîáàê

Àáè íàâåñòè ëàä ³ç áåçïðèòóëüíèìè ñîáà-
êàìè íà âóëèöÿõ Êèºâà, äîâåäåòüñÿ ïðîâåñ-
òè ¿õ ìàñîâó, ïðàêòè÷íî îäíîìîìåíòíó ñòå-
ðèë³çàö³þ. Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà
ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíè Ê³ëü÷èöüêî¿, â öüîãî-
ð³÷íîìó áþäæåò³ íà òàê³ çàõîäè ïëàíóþòü
âèä³ëèòè ïðèáëèçíî 15 ìëí ãðí. Òåìïàìè,
ÿêèìè ïðîâîäÿòü ñòåðèë³çàö³þ íèí³, ñêîðî-
òèòè ê³ëüê³ñòü âóëè÷íèõ òâàðèí ó ì³ñò³
âäàñòüñÿ àæ ÷åðåç 30 ðîê³â. Äóìêó ïðî íå
íàäòî âèñîêó åôåêòèâí³ñòü íèí³øí³õ çàõîä³â
âèñëîâèëà äèðåêòîð ÊÏ “Ïðèòóëîê äëÿ òâà-
ðèí” Îëüãà Äðîçäîâà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ê³ëüê³ñòü
áðîäÿ÷èõ òâàðèí ó ì³ñò³ ëèøå çðîñòàº. “Çà-
ðàç ó íàñ íàðàõîâóºòüñÿ äåñü ïðèáëèçíî
40—45 òèñÿ÷ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí ó ì³ñò³.
Ó ïðèòóëêó æ çà ì³ñÿöü ïðîâîäèòüñÿ 100—120
îïåðàö³é ç³ ñòåðèë³çàö³¿. Öüîãî íåäîñòàò-
íüî”,— çàïåâíèëà ïàí³ Äðîçäîâà

Òðàíñïîðòíèêàì 
âèä³ëÿòü êîøòè

Ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
óõâàëèâ ð³øåííÿ ïðî âèä³ëåííÿ 40,9 ìëí ãðí
äëÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ïåðåä òðàíñ-
ïîðòíèêàìè. Öå äàñòü çìîãó ïîãàñèòè çàáîð-
ãîâàí³ñòü òà ñïðÿìóâàòè êîøòè íà ïðèäáàí-
íÿ ïàëèâíî-ìàñòèëüíèõ ìàòåð³àë³â, àâòîøèí,
àêóìóëÿòîð³â òà ³íøèõ âèòðàòíèõ ìàòåð³àë³â.
Ïàðàëåëüíî ó ñòîëèö³ íà 10—15 â³äñîòê³â áó-
äå çá³ëüøåíî îáñÿãè ïåðåâåçåíü. Â³äòàê ùî-
äåííî êèÿí äîäàòêîâî ïåðåâîçèòèìóòü 40
òðîëåéáóñ³â, 30 àâòîáóñ³â òà òðàìâà¿

Ó ñóïåðìàðêåòàõ — 
ÿê íà ñòèõ³éíèõ ðèíêàõ
Êèÿíàì ïðîäàþòü ìîðîæåí³ îâî÷³ òà äóðÿòü íà ö³ííèêàõ

Àë³ñà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Ó÷îðà Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çà-
õèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â, ðåàãóþ÷è íà ñêàð-
ãè êèÿí, ïåðåâ³ðèëî äâà çàêëàäè òîðã³âë³
ïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè. Ïîãàí³ õàð÷³ º
íàéãîñòð³øîþ ïðîáëåìîþ íà ñïîæèâ÷î-
ìó ðèíêó ñòîëèö³, îñê³ëüêè ¿æó ëþäè êóï-
ëÿþòü ùîäíÿ ³ òîìó ÷àñò³øå ç³øòîâõó-
þòüñÿ ç íåÿê³ñíèì ïðîäóêòîì.

Ïåðøèì ïðî³íñïåêòóâàëè ìàðêåò
“Ñ³ëüïî” íà ×îêîë³âñüêîìó áóëüâàð³, 28.
Ìåøêàíêà Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ïî-
ñêàðæèëàñÿ, ùî ïðèäáàëà òóò ïîãàí³ êàð-
òîïëþ òà öèáóëþ. ²íôîðìàö³ÿ ï³äòâåðäè-
ëàñÿ, ³íñïåêòîðè ñïðàâä³ âèÿâèëè íåÿê³ñ-

íèé òîâàð. Îâî÷³ ïðîäàâàëè ç ìåõàí³÷íè-
ìè ïîøêîäæåííÿìè, ìîðîæåí³, íàäòî
äð³áí³ ÷è íàâ³òü ï³äãíèë³. Çà ñëîâàìè ³í-
ñïåêòîð³â, ïëîäîâîîâî÷åâà ïðîäóêö³ÿ,
ïåðø í³æ ïîòðàïèòè íà ïîëèö³, ìàº ñîð-
òóâàòèñÿ.

Ó “Ñ³ëüïî”, ñõîæå, ïðî òàêå ïðàâèëî
çàáóëè. Êåð³âíèöòâî çàêëàäó â³ä êîìåí-
òàð³â â³äìîâèëîñÿ. Íàòîì³ñòü âèøòîâõà-
ëî ïåðåâ³ðÿþ÷èõ ðàçîì ³ç ïðåñîþ ç ìàãà-
çèíó. “Ñüîãîäí³ ìè ìàºìî ÷åðãîâèé äî-
êàç ïðî òåíäåíö³þ ïîã³ðøåííÿ ÿêîñò³
ïëîäîîâî÷åâî¿ ïðîäóêö³¿ ó ì³ñò³. Ùîðàç
á³ëüøå êèÿí ñêàðæàòüñÿ íà ïðîäóêòè ùî-
äåííîãî âæèòêó. Òàêèì ãð³øàòü íàâ³òü âå-
ëèê³ òîðãîâåëüí³ ìåðåæ³”,— ðîçïîâ³â íà-
÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ Ñåðã³é Êèÿíè÷åíêî.

ßêùî ðàí³øå êèÿíè éøëè äî ìàãàçèíó çà
ÿê³ñíèì òîâàðîì, òî çàðàç ñóïåðìàðêåòè
íå êðàù³ çà ñòèõ³éí³ ðèíêè.

Äðóãîþ òî÷êîþ êîíòðîëþ ñòàâ ìàãàçèí
“Á³-ìàðêåò” íà áóëüâàð³ Ëåïñå. Ñêàðæíèê
ïîâ³äîìèâ, ùî ïðèäáàâ òàì ç³ïñîâàíå ñà-
ëî. Ïåðåâ³ðÿþ÷³ ó ìàãàçèí³ ñàëà íå çíàé-
øëè âçàãàë³, çàòå âèÿâèëè òîâàðè ç â³ä-
ñóòí³ìè äîêóìåíòàìè ïðî ÿê³ñòü. Ïîêóï-
öÿì ïðîäàâàëè íåâ³äîìèé òîâàð.

Ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ òîðã³âë³ çàçíà-
÷èëè, ùî îñòàíí³ì ÷àñîì âåëèê³ ã³ïåð-
ìàðêåòè ïî÷àëè øàõðàþâàòè ç ÷åêàìè.
Íàïðèêëàä, íà ö³ííèêàõ âêàçàíî îäíó
âàðò³ñòü òîâàðó, à â ÷åêó — çîâñ³ì ³íøó.
Òàêó íåâ³äïîâ³äí³ñòü âèÿâëåíî ïðàêòè÷-
íî ó êîæíîìó äåñÿòîìó ÷åêó

Íåçãàñíå “Ñÿéâî”
Íàïàä íà â³äîìó êíèãàðíþ âèÿâèâñÿ äåç³íôîðìàö³ºþ

Âëàñíèêè “Ñÿéâà” ñïðîáóâàëè â÷îðà
ïðîëèòè ñâ³òëî íà êîíôë³êòíó ñèòóàö³þ
íàâêîëî ìàãàçèíó, ùî ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà
ðåàë³çàö³¿ äðóêîâàíèõ âèäàíü ³ áàãàòî ðî-
ê³â ìàº âèñîêèé ðåéòèíã íà òîðãîâîìó
ðèíêó. Â îäèí äåíü, àëå â ð³çíèé ÷àñ êî-
æåí ç íèõ ç³áðàâ ïðåñ-êîíôåðåíö³þ. ßê
ç’ÿñóâàëîñÿ, ïðî ðåéäåðñêå çàõîïëåííÿ
ìàãàçèíó íå éäåòüñÿ çîâñ³ì. Ï³äïðèºìö³-
ñï³ââëàñíèêè ç’ÿñîâóþòü ñâî¿ ³íòåðåñè,
ïîâ’ÿçàí³ ç êîìåðö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Ïðî
ùî â³äêðèòî é çàÿâëÿþòü. Öå ï³äòâåð-
äæóºòüñÿ òèì, ùî äî ñüîãîäí³ ïðåäñòàâ-
íèêè îäí³º¿ ç³ ñòîð³í — Êîñòÿíòèíà Êëè-

ìàøåíêà (â ÷àñòêàõ ç³ ñï³âðîá³òíèêàìè
ìàãàçèíó 40 % àêö³é) — íå çâåðíóëèñÿ äî
ñóäó çà ôàêòîì òàê çâàíîãî çàõîïëåííÿ
ïðèì³ùåííÿ.

“Ï³ñëÿ öüîãî âèïàäêó ìè ùîäíÿ íî÷ó-
ºìî â ìàãàçèí³,— ñïðîáóâàëà ïîÿñíèòè çà-
òðèìêó çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ìàãàçèíó
“Ñÿéâî” Àëëà Ðèøåòíèêîâà,— ñï³âðîá³ò-
íèêè ì³ë³ö³¿ óçÿëè ïîòð³áí³ ñâ³ä÷åííÿ, ìè
ìàºìî íàì³ð ïîäàâàòè äî ñóäó ò³ëüêè-íî
äî÷åêàºìîñÿ â³äïîâ³ä³ ïðàâîîõîðîííèõ îð-
ãàí³â, òà é ÷àñó ìèíóëî çîâñ³ì íåáàãàòî”.

Íàãàäàºìî, ùî 8 ëþòîãî çâó÷àëè çàÿâè
ïðî çàõîïëåííÿ ïðèì³ùåííÿ 30 îñîáàìè

â ìàñêàõ íà ÷îë³ ç îäíèì ³ç âëàñíèê³â
Ðîñòèñëàâîì Êîðí³ºíêîì (îäíîîñ³áíî
âîëîä³º 50 % àêö³é). Ïðîòå, ÿê â³í ñàì
ïîÿñíèâ, ç³ ñâî¿ìè ñï³âðîá³òíèêàìè (çà-
ãàëîì 10 ÷îëîâ³ê) âîíè ç’ÿâèëèñÿ â ìà-
ãàçèí³ äëÿ çä³éñíåííÿ ³íâåíòàðèçàö³¿.

“Ìîÿ ìåòà ïîëÿãàëà â òîìó, ùîá ïîãî-
âîðèòè ç êîëåêòèâîì ³ ïðîâåñòè ðåâ³ç³þ.
Ñïðîáè ïîðîçóì³òèñÿ ç Àëëîþ Ðèøåòíè-
êîâîþ, à òàêîæ ³íøèìè çàö³êàâëåíèìè
ñï³âðîá³òíèêàìè-àêö³îíåðàìè íå ìàëè
óñï³õó. Ç³ ìíîþ áóëè þðèñò ³ ê³ëüêà íàé-
íÿòèõ çà êîíòðàêòîì ôàõ³âö³â, ÷èþ äóì-
êó ïðî òåõí³÷íèé ñòàí ïðèì³ùåííÿ ÿ õî-
ò³â ïî÷óòè. Í³õòî ç íàñ íå ÷èíèâ îïîðó
âèêëèêàí³é íà òîé ìîìåíò ì³ë³ö³¿, ìè äà-
ëè ñâ³ä÷åííÿ”,— ïîÿñíèâ ïàí Êîðí³ºí-
êî. Ùî æ äî ðåøòè äâàäöÿòè ëþäåé, êîò-
ð³ íåñïîä³âàíî çàéøëè äî ìàãàçèíó, “ç
âóëèö³ “ìîëîä÷èê³â”, Ðîñòèñëàâ Êîðí³ºí-
êî íå çíàº, çâ³äêè ò³ ç’ÿâèëèñÿ.

Íàñàìê³íåöü â³í ïîêàçàâ äîêóìåíòè íà
ï³äòâåðäæåííÿ çàêîííîñò³ ñâî¿õ ä³é, à ñà-
ìå “Âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó
þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðè-
ºìö³â”, ÿêèé ñâ³ä÷èòü, ùî Ðîñòèñëàâ
Êîðí³ºíêî ñïðàâä³ º äèðåêòîðîì ìàãàçè-
íó “Ñÿéâî”. Ïàí Êîðí³ºíêî çàïåâíèâ
ïðèñóòí³õ, ùî êíèãàðíÿ ³ íàäàë³ íå çì³-
íèòü íàïðÿìêó ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³, à â³í ñïî-
ä³âàºòüñÿ íà êîíñòðóêòèâíèé ä³àëîã ç ïðà-
ö³âíèêàìè ìàãàçèíó, ÿêèì çâ³ëüíåííÿ íå
çàãðîæóº

ФФ ОО ТТ ОО ФФ АА КК ТТ

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Днями столицею розповсюдилися тривожні ч т и: нібито р па не-
відомих вчинила напад на приміщення ле ендарної ни арні "Сяй-
во". Ця сит ація одраз ж почала обростати с перечливими ч т а-
ми щонайтривожнішо о зміст : йшлося про те, що знаменитий ма-
азин невдовзі за риють. Проте вчора стало достовірно відомо: ні
про я е захоплення ниж ово о ма азин і мови немає — просто
приміщення стало об'є том осподарсь ої с переч и двох співвлас-
ни ів, один з я их, Костянтин Климашен о, спроб вав е спл ат ва-
ти любов иян до ни арні "Сяйво" і заявив про її захоплення неві-
домими з метою перепрофілювання. Тим часом др ий власни
Ростислав Корнієн о, я ий володіє 50 % а цій підприємства, за-
явив, що про за риття ни арні не йдеться, більше то о, вона про-
довж є працювати.
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Âàëåð³é Ì²ÐÎÍÎÂ: “Ðåàë³çàö³ÿ âåëèêèõ 
³íôðàñòðóêòóðíèõ ïðîåêò³â, íàïðèêëàä, 
ðîçâ’ÿçêà á³ëÿ ìîñòó Ïàòîíà, âæå ðåàëüíî 
ïîëåãøèëà òðàíñïîðòíó ñèòóàö³þ â ì³ñò³”
Останній рі столиці
ознамен вався тим, що
обся б дівельних і ре-
онстр ційних робіт м ні-
ципально о масштаб де-
що зменшився порівняно
з попереднім. Звісно, це
не означає, що місто не
продовж ватиме змінюва-
тися і розвиватися. Одна
чом не розчищають при-
б дин ових територій, що
б де з Києвом під час
відли и, чи с оро поб д -
ють нові лінії метро та я
розвиватиметься транс-
портна інфрастр т ра,
"Хрещати " розповів
профільний заст пни о-
лови КМДА Валерій
Міронов.

— ×è ìîæíà ðîçðàõîâóâàòè íà
íîðìàëüíèé ðîçâèòîê òðàíñïîðòíî¿
ìåðåæ³ ç îãëÿäó íà êðèçîâèé ñòàí
åêîíîì³êè êðà¿íè çàãàëîì òà íåïðèé-
íÿòòÿ äåðæàâíîãî ³ ì³ñöåâîãî áþ-
äæåò³â?

— Ìîæíà. Óí³âåðñàëüíîãî ðå-
öåïòó ðîçâ’ÿçàííÿ òðàíñïîðòíèõ
ïðîáëåì íåìàº í³äå ó ñâ³ò³. Êîæ-
íà êðà¿íà âèð³øóº ïèòàííÿ ðîç-
âèòêó ³ çì³ñòó òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ³íäèâ³äóàëüíî. Ñüî-
ãîäí³ ìîæíà àáñîëþòíî ÷³òêî ñêà-
çàòè, ùî ðåàë³çàö³ÿ íîâèõ âåëèêèõ
³íôðàñòðóêòóðíèõ ïðîåêò³â, íà-
ïðèêëàä, ðîçâ’ÿçêà á³ëÿ ìîñòó Ïà-
òîíà òà â³äêðèòòÿ âóëèö³ Çäîëáó-
í³âñüêî¿ âæå ðåàëüíî ïîëåãøèëè
òðàíñïîðòíó ñèòóàö³þ â ì³ñò³. ß
ââàæàþ, ùî ðîçâèòîê äîð³ã çàëå-
æèòü íå â³ä çàñîá³â, à â³ä ïåâíî¿
ïîë³òèêè êåð³âíèöòâà. Îö³íþþ÷è
³íâåñòèö³éíó ïðèâàáëèâ³ñòü íî-
âèõ ïåðñïåêòèâíèõ òðàíñïîðòíèõ
ïðîåêò³â, ìè ïðîâåëè ïîïåðåäí³
ïåðåãîâîðè ç ïðåäñòàâíèêàìè
ÿïîíñüêî¿ òîðãîâî¿ êîìïàí³¿ ùî-
äî ¿¿ ó÷àñò³ â áóä³âíèöòâ³ íîâî¿
ã³ëêè ìåòðî íà Òðîºùèíó.

— Ïåðñïåêòèâè — öå äîáðå. À ùî
âæå çðîáëåíî, çîêðåìà çà ìèíóëèé
ð³ê?

— ßêùî ãîâîðèòè ïðî äîñÿãíåí-
íÿ òà çäîáóòêè ÊÏ “Êè¿âñüêèé
ìåòðîïîë³òåí”, òî â ñ³÷í³ 2009 ðî-
êó ââåäåíî â åêñïëóàòàö³þ ï’ÿòü
âàãîí³â íîâîãî ïîêîë³ííÿ âèðîá-
íèöòâà ÂÀÒ “Êðþêîâñüêèé âàãî-
íîáóä³âíèé çàâîä” íà çàãàëüíó ñó-
ìó 10,4 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Òàêîæ
äëÿ ñòâîðåííÿ äîäàòêîâèõ çðó÷íîñ-
òåé ïàñàæèðàì òà ââåäåííÿ ñó÷àñ-
íèõ ñèñòåì îïëàòè çà ïðî¿çä òðè-
âàëè ðîáîòè ³ç çàïðîâàäæåííÿ òðå-
òüîãî åòàïó àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñòå-

ìè ïðîõîäó ïàñàæèð³â (ÀÑÏÏ) â
ìåòðîïîë³òåí³ ³ç çàñòîñóâàííÿì
áåçêîíòàêòíèõ êàðòîê. Ç ì³ñüêîãî
áþäæåòó 2009 ðîêó äëÿ öèõ ïîòðåá
âèä³ëåíî 2,6 ì³ëüéîíà ãðèâåíü.

— Ö³º¿ çèìè äóæå áàãàòî íàð³êàíü
â³ä ìåøêàíö³â ñòîëèö³ ùîäî ïðèáè-
ðàííÿ àâòîøëÿõ³â òà ïðèáóäèíêîâèõ
òåðèòîð³é. Ùî ìîæåòå ñêàçàòè ç
öüîãî ïðèâîäó?

— Òàê, öÿ òåìà äóæå ãîñòðî ïîñ-
òàëà íèí³øíüî¿ çèìè, îñîáëèâî
ï³ñëÿ ³íòåíñèâíîãî ñí³ãîïàäó 28-
29 ãðóäíÿ. Áóëî ïåðåâèùåíî ³ñòî-
ðè÷íó ïîçíà÷êó ñí³ãîâîãî ïîêðè-

âó, ùî óòâîðèâñÿ ïðîòÿãîì äîáè.
Îäíàê, çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ â³ä 29.12.09 ¹ 1470 “Ïðî
çàõîäè ùîäî ë³êâ³äàö³¿ ñí³ãîâèõ çà-
ìåò³â òà îæåëåäèö³ â Êèºâ³”, ñëóæ-
áè ç óòðèìàííÿ âóëè÷íî-äîðîæ-
íüî¿ ìåðåæ³ ì³ñòà ïðîäîâæóâàëè
ïðàöþâàòè â ïîñèëåíîìó ðåæèì³.
Çàóâàæó, ùî â³ä ïî÷àòêó íåãîäè
òðàíñïîðòíèé ðóõ ó ì³ñò³ íå çóïè-
íÿâñÿ. Õî÷ó ðîç’ÿñíèòè îäíó âàæ-
ëèâó ð³÷. Ïåðøî÷åðãîâî ï³ä ÷àñ
ñí³ãîïàä³â ïðèáèðàþòü âóëèö³ ç³
ñêëàäíèìè óìîâàìè ðóõó, ãîëîâí³
ìàã³ñòðàë³, âóëèö³, ÿêèìè ðóõàºòü-
ñÿ ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò. Öþ ðî-
áîòó âèêîíóþòü ïðàö³âíèêè êîð-
ïîðàö³¿ “Êè¿âàâòîäîð”. À ïðèëåã-
ë³ äî áóäèíê³â òåðèòîð³¿, çîêðåìà ³
ì³æêâàðòàëüí³ ïðî¿çäè îáñëóãîâó-
þòü êîìóíàëüí³ ñëóæáè ðàéîí³â.
Íà íåäîâèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà
íèõ îáîâ’ÿçê³â º ÿê îá’ºêòèâí³, òàê
³ ñóá’ºêòèâí³ ïðè÷èíè. Ç îäíîãî
áîêó, ÿê ÿ âæå çãàäàâ, âåëèêà ê³ëü-
ê³ñòü îïàä³â, ç ³íøîãî — âíóòð³ø-
í³ ïðîáëåìè. Ñåðåä íèõ ³ íåóêîì-
ïëåêòîâàí³ñòü øòàòó äâ³ðíèê³â, ÷å-
ðåç ùî íå âèñòà÷àº ô³çè÷íî¿ ñèëè
äëÿ ïðèáèðàííÿ âèä³ëåíî¿ òåðèòî-
ð³¿, òà ïðîáëåìè òåõí³÷íîãî îñíà-
ùåííÿ, âèõ³ä éîãî ç ëàäó. Îäíàê
ì³ñüêèé ãîëîâà, ÿê â³äîìî, ðîçïî-
ðÿäèâñÿ âèä³ëèòè ç áþäæåòó 16,5
ì³ëüéîíà ãðèâåíü íà ïàëèâî äëÿ
òåõí³êè, ñîëÿíó ñóì³ø ³ ïîíàäíîð-
ìîâ³ íàäáàâêè äëÿ êîìóíàëüíèê³â.
Íà ñüîãîäí³ êîøòè çíàéøëè ëèøå
ï’ÿòü ðàéîí³â — Ãîëîñ³¿âñüêèé —
1,227 ì³ëüéîíà ãðèâåíü, Øåâ÷åí-
ê³âñüêèé — 1,041 ì³ëüéîíà ãðè-
âåíü, Äàðíèöüêèé — 849 òèñÿ÷
ãðèâåíü, Ñîëîì’ÿíñüêèé — 780 òè-
ñÿ÷ ãðèâåííü ³ Îáîëîíñüêèé — 400
òèñÿ÷ ãðèâåíü.

— Íàø³ ÷èòà÷³ çàíåïîêîºí³ íà-
ñë³äêàìè â³äëèãè. ×è íå áóäå ï³ä-
òîïëåííÿ â ñòîëèö³? Ùî äëÿ öüîãî
ðîáèòüñÿ?

— Äëÿ â³äâåäåííÿ ïîâåðõíåâîãî
ñòîêó â³ä îïàä³â ó âèãëÿä³ äîù³â òà
çëèâ ó Êèºâ³ ïðàöþº ðîçâèíåíà
ìåðåæà äîùîâèõ êîëåêòîð³â íà ìà-
ã³ñòðàëÿõ ³ âóëèöÿõ çàãàëüíîþ ïðî-

òÿæí³ñòþ 790,3 ê³ëîìåòðà. Äîùîâ³
âîäè ñò³êàþòü ó çëèâîïðèéìà÷³,
ÿêèõ çàãàëîì º 25611 îäèíèöü.
Ñòàí êîëåêòîð³â òà î÷èùåííÿ ¿õ
îö³íþþòü çà äîïîìîãîþ îãëÿäîâèõ
êîëîäÿç³â — ¿õ íàë³÷óºòüñÿ 12179
øòóê. Åêñïëóàòóº ³ óòðèìóº ìåðå-
æó äîùîâèõ êîëåêòîð³â ç³ äîùî-
ïðèéìà÷àìè òà îãëÿäîâèìè êîëî-
äÿçÿìè ã³äðîòåõí³÷íà ñëóæáà êî-
ìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ (ðàéîíí³
ØÅÓ, ÊÏ ØÅÓ “Ìàã³ñòðàëü” òà
ÊÏ “Êè¿âàâòîøëÿõì³ñò”) êîìó-
íàëüíî¿ êîðïîðàö³¿ “Êè¿âàâòîäîð”.
Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàä³éíî¿ ðîáîòè
ìåðåæ çëèâîâî¿ êàíàë³çàö³¿ êîðïî-
ðàö³ÿ “Êè¿âàâòîäîð” ðîçðîáèëà
ïðîãðàìó ðåìîíòó îãëÿäîâèõ êî-
ëîäÿç³â ³ çëèâîïðèéìà÷³â, ÿêà
îõîïëþº ïðàêòè÷íî âñþ âóëè÷íó
ìåðåæó ì³ñòà. Êð³ì òîãî, íèí³ ïî-
ñò³éíî íà àâòîøëÿõàõ ïðàöþº ñïå-
ö³àëüíà äîðîæíà òåõí³êà — 298
îäèíèöü ç î÷èùåííÿ, ïðèáèðàííÿ
òà âèâåçåííÿ ñí³ãó.

— ßêùî âæå ìè çàãîâîðèëè ïðî
âåñíó, ÿê òðèâàº ï³äãîòîâêà ïëÿæ³â
äî â³äêðèòòÿ ñåçîíó?

— Îñíîâí³ ðîáîòè ç áëàãîóñòðîþ
ïðèçíà÷åíî íà áåðåçåíü — êâ³òåíü
2010 ðîêó. Ôàõ³âö³ ÊÏ “Ïëåñî”
ïðîàíàë³çóâàëè ïîòî÷íèé ñòàí 29
çîí â³äïî÷èíêó á³ëÿ âîäè, à òàêîæ
³íâåíòàðèçóâàëè ö³ îá’ºêòè. Çà ðå-
çóëüòàòàìè áóëî ðîçðîáëåíî Ïðî-
ãðàìó ç ï³äãîòîâêè òà áëàãîóñòðîþ
öèõ çîí íà 2010 ð³ê. Ó ¿¿ ðàìêàõ ïå-
ðåäáà÷åíî äåðàòèçàö³éí³, äåç³íôåê-
ö³éí³, àñåí³çàö³éí³, áîí³ô³êàö³îí³
çàõîäè; âèâåçåííÿ ñì³òòÿ, âïîðÿä-
êóâàííÿ ãàçîí³â ³ êâ³òíèê³â; çíå-
ñåííÿ ñóõîñò³éíèõ äåðåâ; ïîê³ñ òå-
ðèòîð³é; âñòàíîâëåííÿ, îáñëóãîâó-
âàííÿ òà îðåíäà ìîá³ëüíèõ òóàëå-
ò³â íà ïåð³îä ë³òíüîãî ñåçîíó, êîì-
ïëåêñ ðîá³ò ç ðîç÷èùåííÿ äíà àê-
âàòîð³¿ ïëÿæíî¿ çîíè â³ä âîäîðîñ-
òåé. Äëÿ ðåàë³çàö³¿ ö³º¿ ïðîãðàìè
ïîòð³áíî ïðèáëèçíî 270 ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü. Äî ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè
ïëàíóºìî çàëó÷èòè ìàëèé òà ñå-
ðåäí³é á³çíåñ

Розмовляв Ві тор ЛАДАЙ,
“Хрещати ”

Ì³ñòî çàêóïèòü ñó÷àñíó ñí³ãîïðèáèðàëü-
íó òåõí³êó, íàñàìïåðåä äëÿ ÆÅÊ³â, ØÅÄ³â,
ÊÊ “Êè¿âàâòîäîð” òà ðÿòóâàëüíèê³â. Ïðî öå
çàÿâèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ

Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî ï³ä ÷àñ íàðàäè ³ç çà-
ñòóïíèêàìè ãîë³â ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é, â³ä-
ïîâ³äàëüíèõ çà æèòëîâî-êîìóíàëüíå ãîñïî-
äàðñòâî. “Äíÿìè ï³äïèñàâ ó ìåðà äîïîâ³ä-

íó, ³ ÿêùî öå ð³øåííÿ áóäå âèêîíàíî, à ÿ
ñïîä³âàþñÿ íà öå, òî âèä³ëåí³ êîøòè ñïðÿ-
ìóþòü âñ³ì ðàéîííèì ÆÅÊàì, ØÅÄàì äëÿ
ïðèäáàííÿ ìàëî¿ ïðèáèðàëüíî¿ òåõí³êè, —
ðîçïîâ³â â³í. — Îêð³ì òîãî, çàêóïëÿòü ñïåö-
ìàøèíè äëÿ “Êè¿âàâòîäîðó” òà ðÿòóâàëüíèõ
ï³äðîçä³ë³â”. Çà ñëîâàìè ïàíà Ãîëóá÷åíêà,
ìåð óæå ï³äïèñàâ â³äïîâ³äíå äîðó÷åííÿ. Íà-
ðàç³ âîíî íà ðîçãëÿä³ â Ãîëîâíîìó ô³íàíñî-
âîìó óïðàâë³íí³.

Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî çàçíà÷èâ, ùî íàäàë³
âñ³ ì³æêâàðòàëüí³ ïðî¿çäè ïðèáèðàòèìóòü â³ä
îïàä³â êè¿âàâòîäîð³âö³, à äâîðîâ³ òåðèòîð³¿ —
ðàéîíè. Äëÿ ÿê³ñíîãî î÷èùåííÿ ³ âèâåçåííÿ
ñí³ãó ¿ì ïîòð³áíà ñó÷àñíà òåõí³êà. “Ïåðåêî-
íàíèé, ùî ç òàêèìè ìàøèíàìè ìè íå ìàòè-
ìåìî ïðîáëåì íà ì³ñüêèõ ìàã³ñòðàëÿõ óçèì-
êó, — ââàæàº â³í. — Àäæå íàâ³òü íàéá³ëüø³é
ê³ëüêîñò³ äâ³ðíèê³â íà ñüîãîäí³ ïðîáëåìà íå
ïî ñèë³, õàé ¿õ áóäå 10 ÷è é 20 òèñÿ÷. Òîìó

ïîòð³áíî ïðàöþâàòè òàê, ÿê ó ³íøèõ äåðæà-
âàõ ñâ³òó, âèêîðèñòîâóþ÷è ñó÷àñíó òåõí³êó”.

ßê ïîâ³äîìèâ ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ãåíå-
ðàëüíèé äèðåêòîð ÊÊ “Êè¿âàâòîäîð” Ãåîð-
ã³é Ãë³íñüêèé, íàðàç³ ñêëàäåíî ïåðåë³ê ñïå-
ö³àëüíî¿ òåõí³êè, ùî âêðàé ïîòð³áíà äëÿ
ïðèáèðàííÿ ì³ñòà. “Íà ¿¿ ïðèäáàííÿ ïîòð³á-
íî çàãàëîì 71 ì³ëüéîí ãðèâåíü,— çàçíà÷èâ
â³í. — Ò³ëüêè íà çàêóï³âëþ ìàøèí, ÿê³ âçèì-
êó î÷èùàòèìóòü ñòîëè÷í³ ìàã³ñòðàë³ â³ä ñí³-
ãó òà ëüîäó, ïîòð³áíî ïîíàä 60 ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü”. Ïàí Ãë³íñüêèé äîäàâ, ùî íà ö³
ãðîø³ ìîæíà ïðèäáàòè 101 îäèíèöþ òåõí³-
êè, çîêðåìà ñí³ãîïðèáèðàëüí³ òðàêòîðè, ðîç-
ïîä³ëþâà÷³ ïîñèïíèõ ìàòåð³àë³â, òðîòóàðîï-
ðèáèðàëüí³ ìàøèíè, êîâøîâ³ òà ðîòîðí³ íà-
âàíòàæóâà÷³ ñí³ãó. Öþ ñïåöòåõí³êó âèïóñ-
êàþòü ó ð³çíèõ êðà¿íàõ, ñêàæ³ìî, ïîòóæí³
ÌÀÇè — â Á³ëîðóñ³, íàâàíòàæóâà÷³ — â Ðî-
ñ³¿, òðàêòîðè — â Óêðà¿í³

Äëÿ ÆÅÊ³â çàêóïëÿòü 
ïðèáèðàëüíó òåõí³êó
Êîìóíàëüíèêè çìîæóòü â÷àñíî ³ ÿê³ñíî ÷èñòèòè ì³ñòî â³ä ñí³ãó òà ëüîäó
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Нинішньої зими, зважаючи на рясні сні опади та ожеледицю, ом -
нальни и не всти али очищ вати доро и й трот ари. Для я існо о й
вчасно о ви онання робіт їм бра вало спеціальної техні и. Столична
влада план є за пити потрібн іль ість машин. Про це повідомив
перший заст пни олови місь держадміністрації Анатолій Гол бчен о.
Зо рема ЖЕКи та ШЕДи забезпечать малою прибиральною техні ою.
Київавтодорівцям придбають с часні розподілювачі посипних матері-
алів, трот ароприбиральні а ре ати, овшові та роторні навантаж вачі
сні . Тіль и для потреб лише ом нальної орпорації потрібно 101
одиницю техні и на за альн с м понад 60 мільйонів ривень.
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На виставці пропон ють познайомитися з різними сортами імнатних фіало , роздивитися їх та
придбати собі чи на подар но

Art Class

Генеральний медіа-партнер Медіа-партнер Медіа-партнер Організаційний партнерІніціатор проекту

Партнери проекту:

Організаційний партнерОрганізаційний партнер Технічний партнерТехнічний партнерОрганізаційний партнер Організаційний партнер

Êâ³òè äëÿ êîõàíèõ
Ó ñòîëèö³ â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà ê³ìíàòíèõ ô³àëîê

Ïðàðîäèòåëüêó ñó÷àñíèõ
ê³ìíàòíèõ ô³àëîê, ÷è ñåíïî-
ë³þ, áóëî ïðèâåçåíî ç Àôðè-
êè äî Í³ìå÷÷èíè ãóáåðíàòî-
ðîì Óçàìáàðñüêîãî îêðóãó
áàðîíîì Âàëüòåðîì ôîí Ñåí
Ïîëåì. Áëàêèòíà êâ³òî÷êà
àôðèêàíñüêî¿ ìåøêàíêè íà-
ãàäàëà áàðîíó ºâðîïåéñüêó
ô³àëêó. Âò³ì, âèÿâèëîñÿ, ùî
çíàéäåíà ô³àëêà â³äíîñèòü-
ñÿ äî çîâñ³ì ³íøî¿ ðîäèíè —
ðîäèíè ãåñíåð³ºâèõ, à íàçâó
âîíà îòðèìàëà íà ÷åñòü áà-
ðîíà — ñåíïîë³ÿ, àáî æ
óçàìáàðñüêà ô³àëêà. Âëàñíå,
öå ³ º òà ñàìà ê³ìíàòíà ô³-
àëêà, ÿêà ïðèêðàøàº ï³äâ³-
êîííÿ íàøèõ äîì³âîê. Ñüî-
ãîäí³ íàðàõîâóþòü óæå ïî-
íàä 1500 âèðîùåíèõ ñåëåê-
ö³îíåðàìè òà çàðåºñòðîâàíèõ
ñîðò³â ñåíïîë³¿.

Ïîáà÷èòè ð³çíîìàí³òòÿ
ê³ìíàòíèõ ô³àëîê ëþáèòåë³
çàòèøêó ³ êâ³ò³â ìîæóòü öè-

ìè äíÿìè ó Êè¿âñüêîìó
ì³ñüêîìó áóäèíêó ïðèðîäè,
äå ñâî¿ êîëåêö³¿ ïðåäñòàâ-
ëÿº ñåêö³ÿ “Ñåíïîë³ÿ”. Öå
íàéñòàð³øèé ô³àëêîâèé
êëóá ñòîëèö³, ÿêèé ³ñíóº ç
2004 ðîêó ³ ùîð³÷íî âëàø-
òîâóº ê³ëüêà âèñòàâîê. Ó
÷ëåí³â êëóáó âåëèê³ êîëåê-
ö³¿ — ïî 300—500 ñîðò³â,
äåÿê³ çàéìàþòüñÿ ô³àëêàìè
ïîíàä 30 ðîê³â. Òðèìàþòü
êâ³òè êîëåêö³îíåðè âäîìà,
â³äâîäÿ÷è äëÿ íèõ áàëêîíè
÷è ê³ìíàòè. Äî Äíÿ ñâÿòî-
ãî Âàëåíòèíà âèñòàâêó îð-
ãàí³çîâóþòü óæå âäðóãå.
“Ìèíóëîãî ðîêó íà âèñòàâ-
ö³ áóëî áàãàòî â³äâ³äóâà÷³â.
Êóïóâàëè ïîäàðóíêè äðó-
çÿì òà êîõàíèì,— ðîçïîâ³-
ëà “Õðåùàòèêó” ãîëîâà ñåê-
ö³¿ “Ñåíïîë³ÿ” ²ðèíà Þì³-
íà.— Íàéïîïóëÿðí³øèìè
ñåðåä ëþáèòåë³â ô³àëîê º
ô³àëêè-õèìåðè, íà ïåëþñò-

êàõ ÿêèõ º âêðàïëåííÿ ³í-
øèõ êîëüîð³â, ìîõðèñò³
“ìîðîçí³ âèøí³”, à òàêîæ
ñîðòè ç çåëåíèìè ðþøàìè”.
Ñåëåêö³îíåð Ëþäìèëà ²âà-
íîâà, ùî äîäàº âëàñíèì
ñîðòàì ïðèñòàâêó “Ì³ëà”,
ïðåçåíòóâàëà ñâîþ îñòàííþ
íîâèíêó — áëàêèòíó “Ì³ëà
Àíòåðåñ”, ÿêó íàçâàëà íà
÷åñòü ÿñêðàâî¿ ç³ðêè-äîðî-
ãîâêàçó. Êîøòóþòü ô³àëêè
â³ä 50 äî 100 ãðèâåíü â çà-
ëåæíîñò³ â³ä ñîðòó. Âäâ³÷³-
âòðè÷³ äåøåâøå ìîæíà
ïðèäáàòè ëèñòêîâ³ ÷åðåíêè,
ç ÿêèõ âèðîñòå ô³àëêà, àáî
æ ìàëåíüêèõ “ä³òîê”.

Ô³àëêà ïîòðåáóº òóðáîòè,
óâàãè ³ ëþáîâ³, ñòâåðäæóþòü
ôàõ³âö³. “ßêîñü â ìåíå ïî-
÷àëà ïðîïàäàòè ô³àëêà,—
ðîçïîâ³äàº êîëåêö³îíåð Ãà-
ëèíà Êàë³í÷åâà.— ß ðîç-
ìîâëÿëà ç íåþ, ö³ëóâàëà —
³ âîíà îæèëà”. Ïîëèâàòè
ô³àëêè ïîòð³áíî ïðèáëèçíî
ðàç íà ÷îòèðè äí³, ³íäèêà-
òîð — çâîëîæåí³ñòü ´ðóíòó.
Ïåð³îäè÷íî âàðòî “êóïàòè”
ô³àëêó — ï³ä òåïëîþ âîäîþ
ñïîë³ñêóâàòè ¿¿ ëèñòÿ.
Îïòèìàëüíà òåìïåðàòóðà
äëÿ ô³àëîê — 22—26 ãðàäó-
ñ³â, àëå íå ìåíøå 18. Íå
ëþáëÿòü êâ³òè ïåðåïàä³â
òåìïåðàòóðè, ïðîòÿã³â òà
ïðÿìèõ ñîíÿ÷íèõ ïðîìåí³â,
â³ä ÿêèõ ¿õí³ ëèñòêè æîâò³-
þòü òà ïîêðèâàþòüñÿ ïëÿ-
ìàìè

Ðîìàíòè÷íèé ê³íîçàë
Ó ïðîêàò âèõîäÿòü òðè ëþáîâí³ ñòð³÷êè
Îëåêñ³é ÐÀÄÈÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Від чора в столичних інотеат-
рах спеціально до Дня за оханих
по аз ють інофільми, присвячені
любовним стос н ам і поч ттям.
Це збір а франц зь их орот о-
метражо "Місто за оханих", де
романтичні при оди відб ваються
в Парижі, "День свято о Валенти-
на" Геррі Маршалла та "Подр ж-
жя Мор ан бі ах", оловні ролі в
я ом зі рали Сара-Джессі а
Пар ер та Х'ю Грант.

Ще вісім разів
про охання

Ïàðèæ, ñóäÿ÷è ç ê³ëüêîñò³ âèïóùåíî¿ òàì
ðîìàíòè÷íî¿ ê³íîïðîäóêö³¿, çàëèøàºòüñÿ
ëþáîâíîþ ñòîëèöåþ ªâðîïè. Ðîìàíòè÷-
íèõ êîìåä³é ³ ìåëîäðàì, ãîëîâíîþ ô³ø-
êîþ ÿêèõ º ñóìíîçâ³ñíèé ôðàíöóçüêèé
ôëåð, ùîðîêó ñòàº á³ëüøå. Âñå ïî÷àëîñÿ ç³
çá³ðêè “Ïàðèæå, ÿ òåáå ëþáëþ”, äî êîòðî¿
óâ³éøëè êîðîòêîìåòðàæêè òàêèõ ìàñòèòèõ
ðåæèñåð³â, ÿê áðàòè Êîåíè ³ Ãàñ âàí Ñåíò.
Óñë³ä çà íèì ç’ÿâèëèñÿ àíàëîã³÷í³ çá³ðêè,
ïåðåâàæíî âæå äåáþòàíò³â. Îäèí ç íèõ —
ïðîãðàìà êîðîòêîìåòðàæîê “Ì³ñòî çàêî-
õàíèõ”, ïåðøó ÷àñòèíó ÿêî¿ (ï³ä íàçâîþ
“Ìàã³÷íèé Ïàðèæ”) ç óñï³õîì ïîêàçàëè íà
óêðà¿íñüêèõ åêðàíàõ òîð³ê.

Ó “Ì³ñò³ çàêîõàíèõ” óñå ïî-ïàðèçüêè ïå-
ðåäáà÷óâàíå — ïîäåêóäè çâîðóøëèâå, ïî-
äåêóäè íóäíå. Îñâ³ä÷åííÿ òóò â³äáóâàþòü-
ñÿ ïðÿìî ïîñåðåä ãàëàñëèâîãî áàðó, íà î÷àõ
ó ñï³â÷óòëèâèõ â³äâ³äóâà÷³â (“Áàãàòåëü”
Êðèñòîôà Ñâ³òñåðà). Ïî÷àòîê çëèâè âåäå íà
ïî÷àòîê ðîìàíòè÷íî¿ ïðèãîäè (“Ïîêè
éøîâ äîù” Øàðëîòò Æþë³), òàê ñàìî ÿê ³
çíàéäåíèé íà âóëèö³ íàðó÷íèé ãîäèííèê
(“Âòðà÷åíèé ãîäèííèê” Ñåáàñòüºíà Ñîð-

òó). Ïðåäñòàâíèêè íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí
òàêîæ ³íòåãðóþòüñÿ ó ôðàíöóçüêå ñóñï³ëü-
ñòâî çà äîïîìîãîþ ãîëîâíîãî ì³ñöåâîãî õî-
äîâîãî “òîâàðó” — êîõàííÿ (“Çîëîòà Ì³í”
Äæåíí³ôåð Äåâîëüäåð), ³ íàâ³òü ñòàðå÷èé
ñêëåðîç òóò íå ïðèçâîäèòü äî çãàñàííÿ ïî-
÷óòò³â (“Íå çàáóâàé ìåíå” Êîò³ Ãðèâî). Íå
îá³éøëîñÿ ³ áåç îìàæó êóëüòîâèì ïîñòàòÿì
ìèíóëîãî, ùî ñòâîðèëè ïàðèçüêèé ì³ô, ùî
äîñ³ ïðîäàºòüñÿ (ìóëüòô³ëüì ïðî Æàí-Ïî-
ëÿ Áåëüìîíäî “Éäåìî, Àëîíçî!”, ÿêèé îá³-
öÿº ñòàòè ãîëîâíèì ó ïðîãðàì³).

Любовний
переполох

Ðåæèñåð Ãåðð³ Ìàðøàëë, ùî êîëèñü çíÿâ
êàðòèíè “Êðàñóíÿ”, “Íåö³ëîâàíà”, “Íàðå-
÷åíà, ùî âòåêëà”, ïîâåðòàºòüñÿ íà åêðàíè
ç ÷åðãîâîþ ðîìàíòè÷íîþ êîìåä³ºþ “Äåíü
ñâÿòîãî Âàëåíòèíà”. Â éîãî îñòàííüîìó
òâîð³ äîë³ ê³ëüêîõ ïàð çàêîõàíèõ ³ ñïðàã-
ëèõ ëþáîâ³ ãåðî¿â ïåðåïë³òàþòüñÿ íàïåðå-
äîäí³ Äíÿ ñâÿòîãî Âàëåíòèíà. Â óñï³õó òà-
êèõ ô³ëüì³â êëþ÷îâó ðîëü â³ä³ãðàº àêòîð-
ñüêèé ñêëàä, à â “Äí³ ñâÿòîãî Âàëåíòèíà”
â³í áåçïðîãðàøíèé — Äæóë³ÿ Ðîáåðòñ, Åíí
Õåòåâåé, Åøòîí Êàò÷åð, Äæåññ³êà Àëüáà.

Випроб вання
провінцією

Ó êîìåä³éí³é ïðèò÷³ Ìàðêà Ëîóðåíñà
“Ïîäðóææÿ Ìîðãàí ó á³ãàõ” éäåòüñÿ ïðî òå,
ÿê âåëèêå ì³ñòî ðóéíóº ëþäñüê³ ñòîñóíêè.
ßê ³ íàëåæèòü óñ³ì ÿï³, Ìîðãàíè öèí³÷í³,
áàãàòî ïðàöþþòü, æèâóòü ó Íüþ-Éîðêó ³
ïåðåáóâàþòü íà ìåæ³ ðîçëó÷åííÿ. Ïðîòå
æèòòÿ ï³äêèäàº íåñïîä³âàíèé âèõ³ä: ïîäðóæ-
æÿ ñòàº ñâ³äêàìè âáèâñòâà. Íàæàõàí³, âîíè
çìóøåí³ âè¿õàòè â ìàëåíüêå ì³ñòå÷êî â íóä-
íîìó øòàò³ Âàéîì³íã. Ïðîâ³íö³ÿ, ïîêàçàíà
ç âèêîðèñòàííÿì óñ³ëÿêèõ øòàìï³â íà çðà-
çîê âåäìåä³â íà âóëèöÿõ ö³ëêîì î÷³êóâàíî
ùîíàéë³ïøå âïëèâàº íà ðîçïåùåíèõ íüþ-
éîðêö³â
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Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора з на оди Дня свято о Валентина Київ-
сь ом місь ом б дин природи розпочала
робот вистав а імнатних фіало під назвою
"Любов живе в наших серцях". Квіти зі своїх
оле цій пропон ють подивитися чи придбати
10 членів найстарішо о фіал ово о л б Ки-
єва, се ції "Сенполія". На виставці представле-
но понад 500 сортів вітів, а ошт є роз вітла
фіал а 50—100 ривень.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення змін до рішення Київради від 27.12.01
№ 208/1642 “Про формування комунальної власності 

територіальних громад районів міста Києва”

Рішення Київської міської ради № 928/2997 від 24 грудня 2009 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою
збереження комунального майна, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток до рішення Київради
від 24 грудня 2009 року № 928/2997

Перелік змін до рішення Київради від 27 грудня 2001 № 208/1642 
“Про формування комунальної власності територіальних громад 

районів міста Києва”
1. Доповнити додаток 1 до рішення позиціями такого змісту:

Внести до рішення Київради від 27.12.01 № 208/1642 “Про формування комунальної власності територіальних громад
районів міста Києва”(із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київради) зміни згідно з додатком до цього рі"
шення.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

2. У додатку 1 до рішення позиції 184, 996, 1143,1181,1182

викласти у такій редакції:

3. У додатку 6 до рішення (таблиця 5, розділ 1.1. Б) позицію 11

викласти у такій редакції:

4. У додатку 11 до рішення (таблиця 7, розділ 1.1. А) позицію 1105

викласти у такій редакції:

5. У додатку 11 до рішення (таблиця 7, розділ 1.1. Б) позицію 19

викласти у такій редакції:

6. Доповнити додаток 11 до рішення (таблиця 7, розділ 1.1. Б) позицією такого змісту:

Заст пни місь о о олови — се ретар Київради
О. Дов ий

1240 Пров л. Чеслава Бєлінсь о о, 6, літ. А 1 179,10 Нежила б дівля

1241 Пров л. Чеслава Бєлінсь о о, 6, літ. Б 153,50 Нежила б дівля

1242 Пров л. Чеслава Бєлінсь о о, 6, літ. В 8,60 Нежила б дівля

1243 Пров л. Чеслава Бєлінсь о о, 6, літ. Г 118,60 Нежила б дівля

1244 В л. Верхня, 4, літ. А 642,90 Нежила б дівля

1245 В л. Верхня, 4, літ. Б 118,00 Нежила б дівля

1246 В л. Верхня, 4, літ. В 85,80 Нежила б дівля

1247 В л. Виборзь а, 89, літ. А 1 411,50 Нежила б дівля

1248 В л. Володимирсь а, 43, літ. А 1645,70 Нежилий б дино

1249 В л. Львівсь а, 3, літ. А 413,00 Нежила б дівля

1250 В л. Львівсь а, 3, літ. Б 203,00 Нежила б дівля

1251 В л. Львівсь а, 3, літ. В 118,90 Нежила б дівля

1252 В л. Львівсь а, 3, літ. Г 23,60 Нежила б дівля

1253 В л. Львівсь а, 3, літ. Д 112,50 Нежила б дівля

1254 В л. Львівсь а, 3, літ. Е 47,80 Нежила б дівля

1255 В л. Львівсь а, 3, літ. Ж 69,90 Нежила б дівля

1256 В л. Львівсь а, 3, літ. 3 23,40 Нежила б дівля

1257 В л. Львівсь а, 3, літ. І 25,10 Нежила б дівля

1258 В л. Ма істральна, 25, літ. А 220,90 Нежила б дівля

1259 В л. Ма істральна, 25, літ. Б 34,60 Нежила б дівля

1260 В л. Ма істральна, 25, літ. В 133,20 Нежила б дівля

1261 В л. Мельни ова, 28, літ. А 406,90 Нежила б дівля

1262 В л. Миропільсь а, 8, літ. А 4557,70 Нежилий б дино

1263 В л. Миропільсь а, 8, літ. Б 461,80 Нежилий б дино

1264 В л. Миропільсь а, 8, літ. В 649,80 Нежилий б дино

1265 В л. Миропільсь а, 8, літ. Г 108,10 Нежилий б дино

1265 В л. Миропільсь а, 8, літ. Д 162,10 Нежилий б дино

1266 В л. Миропільсь а, 8, літ. Е 126,00 Нежилий б дино

1267 В л. Миропільсь а, 8, літ. Ж 30,00 Нежилий б дино

1268 В л. Миропільсь а, 8, літ. 3 120,00 Нежилий б дино

1269 В л. Овр ць а, 21/23, літ. А 704,60 Нежилий б дино

1270 В л. Тарасівсь а, 6, літ. А 3 824,80 Нежила б дівля

1271 В л. Тарасівсь а, 6, літ. Б 919,80 Нежила б дівля

1272 Б льв. Шевчен а, 19, літ. А 690,90 Нежила б дівля

1273 В л. Госпітальна, 1, літ. А 1705,00 Нежилий б дино

1274 В л. Го олівсь а, 4, літ. А 246,10 Нежилі приміщення

1275 В л. Фран а Івана, 24 А, літ. А 4037,30 Нежилі приміщення

1276 В л. Б. Хмельниць о о, 60, літ. А 918,00 Нежилий б дино

1277 В л. М. Коцюбинсь о о, 8, літ. А 897,00 Нежилий б дино

1278 В л. І. Фран а, 33, літ. А 1028,30 Нежилий б дино

1279 В л. І. Федорова, 12 2350,30 Нежилий б дино

1280 В л. Арсенальна, 18, літ. А 706,00 Нежилий б дино

1281 В л. Артема, 51/50, літ. В 1685,70 Нежилий б дино

1282 В л. Б. Хмельниць о о, 58, літ. А 377,50 Нежилий б дино

1283 В л. Б. Хмельниць о о, 64 431,00 Нежилий б дино

1284 Б льв. Т.Шевчен а, 29 853,40 Нежилий б дино

1285 В л. Золото стівсь а, 35, літ. Б 586,40 Нежилий б дино

1286 В л. Кр ло ніверситетсь а, 10, літ. А 1350,00 Нежилий б дино

1287 В л. Рейтарсь а, 33 2389,50 Нежилий б дино

1288 В л. Рейтарсь а, 39 2733,00 Нежилий б дино

1289 В л. Стрілець а, 14 1516,60 Нежилий б дино

1290 В л. Стрілець а, 15 698,60 Нежилий б дино

1291 В л. Стрілець а, 16 2733,60 Нежилий б дино

1292 В л. Володимирсь а, 16 2885,80 Нежилий б дино

1293 Михалівсь а площа, 1 74,80 Нежилий б дино

1294 В л. Обсерваторна, 19, літ. А 588,00 Нежилий б дино

1295 В л. Горь о о, 15 1859,60 Нежилий б дино

1296 Пров л. Бехтеревсь ий, 5 795,50 Нежилий б дино

1297 В л. Пиро ова, 6а 357,90 Нежилий б дино

1298 В л. Старово зальна, 26, літ. А 2054,80 Б дівля ритої пішохідної алереї

1399 В л. Оле сандрівсь а, 8, літ. А 800,70 Нежилий б дино

1300 В л. П. Са айдачно о, 3 К.1 150,00 Нежилі приміщення

1301 В л. Хрещати , 52, літ. А 1850,80 Нежилі приміщення

1302 В л. Еле тротехнічна, 6, літ. Д 12,30 Нежилий б дино

1303 В л. Еле тротехнічна, 6, літ. И 9,50 Нежилий б дино

1304 В л. Еле тротехнічна, 6, літ. Е 80,40 Нежилий б дино

1305 В л. Еле тротехнічна, 6, літ. В 146,20 Нежилий б дино

1306 В л. Гр шевсь о о, 3 Площа відповідно до даних
БТІ

Нежилий б дино

1307 В л. П ш інсь а, 38, літ. А 313,51 Нежилі приміщення

1308 В л. Горь о о, 115 Площа відповідно до даних
БТІ

Нежилий б дино

1309 Просп. А адемі а Палладіна, 9, літ. А 1790,50 Нежилий б дино

1310 В л. Володимирсь а, 42, літ. А, А' Нежилі приміщення

184 В л. Цитадельна, 7, літ. А 220,00 вб доване

996 В л. Мос овсь а, 3 3359,06 цілісний майновий омпле с -
ом нальний за лад льт ри
"Б дино льт ри "Арсенал"

1143 Пл. Контра това, 2, літ. Г 19,70 Нежилий б дино

1181 В л. Тр ханівсь а, 3-а 460,10

1182 В л. Трьохсвятительсь а, 4-д 149,90

184 В л. Цитадельна, 7, літ. А' 220,00 Нежилі приміщення

996 В л. Мос овсь а, 3 3091,60

1143 Пл. Контра това, 2- , літ. Г 19,70 Нежилий б дино

1181 В л. Тр ханівсь а, 3-а, літ. А 460,10 Нежилий б дино

1182 В л. Трьохсвятительсь а, 4, літ. Д 149,90 Нежила б дівля

11 НЕЖИЛИЙ БУДИНОК ШТ. 10320032 223,50 223,50 1 80,02 65,31 ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 33

11 НЕЖИЛИЙ БУДИНОК ШТ. 10320032 227,90 227,90 1 80,02 65,31 ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 33

1105 ЖИЛИЙ БУДИНОК ШТ. 1450,50 0,00 1 630,08 316,15 ВУЛ. ХРЕЩАТИК,10-В

1105 ЖИЛИЙ БУДИНОК ШТ. 1450,50 42,80 1 630,08 316,15 ВУЛ.ХРЕЩАТИК,10,
ЛІТ.В

19 НЕЖИЛИЙ БУДИНОК ШТ. 434,4 434,4 1 65,17 12,61 ВУЛ. МАЛА
ЖИТОМИРСЬКА, 18, ЛІТ. Б

19 НЕЖИЛИЙ БУДИНОК ШТ. 434,4 434,4 1 65,17 12,61 ВУЛ. МАЛА
ЖИТОМИРСЬКА, 18 Б

102 Господарсь а
спор да

ШТ. 0 16,4 16,4 1 ВУЛ.ЯРОСЛАВІВ ВАЛ,
19/33 А, ЛІТ.Г
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ЩУРАМ визначено стати
вірт озами в сфері он-
та тів та навчитися ма -
симально ви ористов ва-
ти збі обставин. Більше
р хайтеся, наповнюйтеся
свіжими враженнями, то-
р йте освітні царини. Змі-

на обстанов и — це ваш життєвий р шій. Перед-
сім зосередьтеся на ар’єрном сходженні, до-
с оналенні професійної майстерності. Саме че-
рез фахов сфер до вас надійд ть щасливі про-
позиції. Тверезо дивіться в майб тнє. Усе прора-
хов йте на іль а ро ів перед. Прос н тися на
сл жбі пощастить тим, хто не тіль и вміє ер ва-
ти, б ти хорошим ви онавцем, а й має дар перед-
бачення, отовий зяти на себе роль “сіро о ар-
динала”. Одна не роз ривайте “ арти”, не афі-
ш йте зад ми, пле айте їх дале о від заздрісних
очей, старанно збері айте се рети, тоді дося не-
те бажано о. Найболючішою темою б де стабіль-
ність шлюб . Партнерсь им стос н ам належить
пройти випроб вання на міцність. Саме вам по-
трібно по азати себе зраз овим і дбайливим сім’-
янином, довести пра матичном обранцю, охоп-
леном розчар ванням, що ви серйозно налаш-
товані йти далі разом і не р йн вати шлюб через
емоції. Немов чарівним ам летом по ровитель
ТИГР захистить вас від не араздів, сприяючи різ-
номанітним починанням, затіям та матеріальном
процвітанню.

БИКАМ зрештою віділ-
лються “Ти рові сльози”.
Помста б де жорсто ою,
на пощад сподіватися
марно. Мин лорічний те-
рор не мине даремно. До-
ведеться своєм розлюче-
ном армічном сл зі від-
дати належн лепт енер орес рсів, розплатити-
ся за зло, я е ви вчинили проти ньо о. Чаша тер-
піння, ймовірно, переллється через рай, одна
тримайте себе під онтролем, аде ватно реа й-
те на прово аційні ви ли и з хвало о ТИГРА, пам’-
ятаючи, що нині сила на йо о боці і наполе ливо
реаліз йте зад мане. Бездіяльність — озна а ви-
знання власної пораз и. На вірних др зів щасти-
тиме. Тримайтеся людей, отрі дихають з вами од-
ним д хом і все йтиме ч дово. Найслаб іше міс-
це — здоров’я. Йо о міць — д ховном розвит-
, армонії з дов іллям. Уни айте р йнівно о ан-

та онізм . Я що світ пре расно о співзв чний віб-
раціям д ші, то нія і хвороби вас не здолають!

У ТИГРІВ сі найтяжчі
страждання позад . Кля-
тий з рпатор БИК (ваш
армічний хазяїн) ви-
смо отав чимало сил, по-
зн щався вволю, тепер зі-
тхніть на повні р ди —
ваш зоряний час настав!

Те, що не зламало — зробило сильнішим! За ми-

н лорічне “донорство” отримаєте сповна і навіть
спадщин . Втім, під лежачий амінь вода не тече.
Це рі ардинальних стартів і потреб є олосаль-
них енер орес рсів та творчо о натхнення для ре-
алізації масштабних зад мів (із перспе тивою на
12 ро ів). Сонце дачі осяюватиме ар’єрний не-
босхил. Том , я що ви фахівець за по ли ом сер-
ця, сл жбове зростання вінчається лаврами спі-
х . З радістю хапайтеся за нові тр дові обов’яз-
и, висо их по ровителів пошле Всевишній, і вам
пощастить дося ти омріяних висот, підвищити ма-
теріальні стат и. Нама айтеся позб тися бор ових
“хвостів”. Я що ом сь зобов’язані, щось пообі-
цяли — терміново ви он йте, є можливість допо-
мо ти, позичити— не відмовляйте. Тоді життєвий
шлях б де стелено вітами спіх . Неодмінно вар-
то поліпшити імідж, адже зовнішній ви ляд стане
вашою візит ою протя ом ро .

КОТАМ варто прибор-
ати бари адний настрій,
збавити темп і відійти в
тінь. За спиною відчайд ш-
но о бла ородно о стар-
шо о брата ТИГРА ви по-
ч ватиметеся наба ато
омфортніше і навіть опа-
н єте роль “сіро о ардинала”. Втім, тримайте-
ся від хитрих апостей та авантюрних маніп ля-
цій, бо все може виплисти на поверхню з відпо-
відними не ативними наслід ами. Розпочинати
рандіозні справи, затівати масштабні прое ти не
варто, заверш йте розпочате. Претензіям, льти-
мат мам зась! Об’є тивно оцінюйте власні сили,
в шлюбних та ділових стос н ах віддайте ермо
правління партнерам, щедро діліться з ними на-
опиченим досвідом (йо о вас — хоч реблю а-
ти!) тоді життєве с дно не сяде на мілин . Рі є
винят ом із правила, про я ий аж ть: “КІТ — тва-
рина волелюбна і ляє там, де заманеться, і ш о-
дить том , хто йо о ривдить”. Нині потрібно три-
матися пари, з рт ватися зі спільни ами на тлі
пра матичних потреб. А оловне — поставити на
п’єдестал пошани ч жі д м и, бо саме в них для
вас за одовано зерна божественної істини. Біль-
ше подорож йте, спіл йтеся з людьми висо ої
д ховної льт ри, іноземцями. Ваше щастя бл -
ає дале о від домів и.

ДРАКОНАМ рі обіцяє я
яс раві при оломшливі
злети, та і розчар вання,
безліч тр днощів і поб то-
вої мет шні, битв за фінан-
сове, ар’єрне і особисте
бла опол ччя. Одна вас,
сміливців, ні оли не ля а-

ли чорно-білі см и в житті, адже завжди вдава-
лося схилити чаш терезів на свій бі . Утім, не
варто очі вати від форт ни дармових подар н ів
і незасл жених спіхів — своє щастя доведеться
заробляти в поті чола. При от йтеся наполе ли-
во та с млінно працювати, невтомно відвойов ючи
місце під сонцем. Тіль и не перетворіться на тр -

до олі а в онитві за рошима. Насамперед дбай-
те про здоров’я, расиво відпочивайте, для омпен-
сації виснажених енер орес рсів, вчасно йдіть на
допомо тим, хто потреб є захист . Неписані за-
они співдр жності в оле тиві — святе! Претензії,
попри висо ий лідерсь ий стат с, варто прибор а-
ти. ТИГР створить плідне тло для життєвих реор-
анізацій, неординарних вчин ів, хвалення ризи-
ових революційних рішень і розплати з бор ами,
що на опич валися ро ами. В рез льтаті —воро ів
на всіх фронтах із трі мфом переможете, станете
поп лярними і шанованими. Шлюбні обранці роз-
ба атіють. Тожможнарозрахов вати на ласийшмат
від пиро а роз ошів.

ЗМІЯМ рі принесе чима-
ло тр днощів та випроб -
вань (перед сім ар’єрі).
Одна не зламає, а за ар-
т є д хом. ТИГР вас по-
боюється і небезпідставно,
адже ЗМІЙ, я і одиться,
завжди отр йне жало при

собі. Передч ваючи небезпе , ви можете вип с-
тити йо о в належн мить потрібном місці. Пос-
тарайтеся з рт вати дов ола себе армонійн ді-
лов оманд (в ній ваша сила та невразливість!) і
неодмінно знайти свою творч стезю, хобі. На прес-
тижних впливових партнерівщаститиме, а подр ж-
нім парам доведеться молитися на обранців, воіс-
тин їхній демарш соці мі б де неперевершеним!
Отже, я що ЗМІЯ цьо о ро самотня,— це по а-
но, значить десь про нівила небеса. Інди атором
процвітання б де ідна пара — приз долі за добрі
вчин и. З рошима б де с т жно, том задоволь-
няйтеся с ромнимдостат ом та привчайтеся дбай-
ливо осподарювати.

КОНЕЙ очі є форт н-
ний рі ! У либині д ші ви
ТИГРА обожнюєте, тож цей
лицар без л авства від-
дячить за все сторицею.
Б дете оханими, ба ати-
ми, здоровими, патиме-
теся в славі, ле о зійдете
на олімп д ховності. Най арячіші епіцентри ро —
робота та сім’я. До ладіть ма сим м з силь для
психоло ічно о, поб тово о омфорт в рідних сті-
нах. Ладнайте з бать ами, дослідж йте енеало іч-
не оріння, шан йте пред ів, свій Рід, любіть рід-
ний рай. Національні поч ття ратим ть провідн
роль. На роботі ви с перпрофесіонал, ся н ли ви-
щої план и. Том не пра ніть вищої посади, бо но-
ві простори для творчо о розмах знайдете в різ-
номанітності ці авих сл жбових завдань, задіявши
новаторсь жил . Мрієте про хороші приб т и—
з радістю тя ніть віз різних навантажень, творчо о
е спромт вам не позичати.

Вродливих артистичних
КІЗ, на жаль, втішити ні-
чим. Ви опинитеся в ти ря-
чих лапах, я ий ратиметь-
ся з вами, немов іт із ми-
шою. Тож на особисте во-
левиявлення та дебютні по-
чинання оді й сподівати-

ся. Змінити життя на свій лад не вдасться. Ореол
авторитетної чарівної особи помер не. За осміч-
ним стат сом ТИГР—вашди татор, а ви йо о ар-
мічний сл а. Тож за найменш непо ор , провин
б дете нещадно по араними. Одна це не привід
для відчаю. Змиріться. Це рі армічної розплати
не лише за лиходійство, а й на ороди за зробле-
не добро протя ом останніх ро ів. Тож ди чаша
терезів переважить — та им і б де рі ... Сильні
емоційні потрясіння чер ватим ться з депресив-
ним станом, вселяючи песимізм та тяжіння до ал-
о олю. Втім, для збереження д шевно о спо ою
ліпше зверн тися до Бо а. Знайти ці аве творче
заняття, хобі (де отримаєте ма сим м насолоди) і
неодмінно випромінюватимете з либин серця лю-
бов до всьо о живо о. Не очі йте на висо і поч т-
тя. Нині ви п льсар охання Всесвіті! Пра ніть до
пра тичності, дбайливо ви ористов йте ожн мить
б ття. Енер ети а ро та ож сприяє боротьбі з
хронічними захворюваннями, зміцненню ім нітет .
Займайтеся профіла ти ою, ведіть здоровий спо-
сіб життя і висо ий тон с вам забезпечено.

Властивий МАВПАМ висо-
ий енер опотенціал, не
знайдема симально овихо-
д .Ймовірно,доведетьсяб -
ти на задньом плані, задо-
вольнятися др орядними
ролями,вип с аючипар до-
зовано, за обставин. Реаль-

ністьди т ватимесвоїправила ізанимипотрібно ра-
ти, аби збере ти баланс партнерсь их стос н ів і не
нажити воро ів (чи розірвати шлюб), а об’єднатися з
вірними с п тни ами. Толерантність, омпроміс, по-
ва а до інтересів оточення — ось, що перед сім ви-
ма атиме ТИГР, іна ше ризи єте нарватися на йо о
острі і ла та важ лап . Вам б де дано бла одатн
можливість проаналіз вати своє життя і вдос онали-
ти вн трішній світ, озирн тися і почистити д ш від
різноманітно о ч ттєво о мотлох , що на опич вався
ро ами. Навчитися розпізнавати зна и долі, я і, до
слова, яс раво проявлятим ться саме під рідним да-
хом.Живіть любовітазла одіздомашніми.Ріднадо-
мів а під Божим по ровом, том ба атьом пощастить
із поліпшенням житлових мов, можливе поповнення
в родині. Пра ніть до правильної самооцін и, тр діть-
сязтворчимво ни ом,матеріальнанезалежністьє о-
ловним завданням ро . Ч жі аманці вас не повинні
спо шати.Заробляйте тавитрачайтероз мно.Ні о-
пій и на вітер! Смітити рошима протипо азано.

ПІВНЯМ не варто он -
р вати, ставити пал и в о-
леса ТИГРУ, а звести пал-
ий ініціативнийент зіазмдо
бла ороз мно о мін м м .
Йдіть на омпроміс інтере-
сів ізоточенням,нелицемір-
те, а залишайтеся собою. І
хочазовнішнійтис посилиться,начальствое спл ат -
ватиме, не даючи сп с та араючи за найменші о -
ріхи — сміливо натис айте на тр дові педалі інтеле -
том, мітливістю.Виздатнінейтраліз ватинаеле три-
зован сл жбов атмосфер , надол житифахові про-
алини, с н типомил и.Золотеправилоро —опи-
нитися в потрібном місці в потрібний час. Саме там
заб’є джерело бла одатних шансів. І навіть випад о-
вий знайомий може зорієнт вати вас на правильний
шлях. Ушлюбі беріть ермо влади в свої р и, менше
звертаючи ва и на примхи оханих, тоді шлюб отри-
має др е дихання. Се с альний потенціал висо ий,
але с а ати в реч не варто. Поряд партнер, отрий
ідний вашої лебединої вірності.

СОБАКИ збиратим ть ба а-
тий рожай,посіянихраніше,
тр дових звершень. Митці
створять шедеври, вийшов-
ши на льмінаційний рівень
діяльності. Ви патиметеся
взаємній любові та симпа-

тіях.Самореаліз єтесяя фа-
хівець. Гроші потеч ть до р щедрими стр м ами.
Б дь-я ібажанняви он ватим ться,мрії зб ватим ть-
ся, мов за велінням золотої риб и. Я відомо, апетит
приходить під час їжі, том не заб вайте в пол м’яних
рвіннях, я ий інець тій азці... Остері айтеся хитрих
лицемірнихлюдей, отріналаштованіпаразит ватина
вашом бла ородстві, доброчинності, саможертовно-
сті. Допомо айте лише тим, хто цьо о засл жив.

КАБАНИ б д ть сповнені
оптимізмом та вели од ш-
ністю.Вашавпливовість,пре-
зентабельність соці мі по-
силиться. Бажання зробити
світ ращим, дос оналішим,
а людство щасливішим —
штовхатименабла ородніподви и.Б дь-я іпереш о-
дистан ть, я з с ивода.Одна незаб вайтезат р-
ботами вселенсь о о масштаб про родин . Сім’я —
це святе і, я що т т вас дис омфорт, мерщій з р-
т йте рідних та відновіть психоло ічний затишо вдо-
ма, подбайте про доброб т. Адже стріли перспе тив-
них починань дося н ть мети за мови, що домашній
тилб дезміцнено, івразіпоразо ,б дедезнайтипри-
хисто . Самотні КАБАНИ нарешті з стрін ть дов оочі-
вано о обранця серця, отрий стане др ом і охан-

цемодночасно, і зів’ютьдомашнє ніздо.Ува абізнес-
менам: брати редити та позичати роші не варто

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

ÑÑÕÕ²²ÄÄÍÍÈÈÉÉ ÃÃÎÎÐÐÎÎÑÑÊÊÎÎÏÏ
ÍÍÀÀ 22001100 ÐÐ²²ÊÊ ÒÒÈÈÃÃÐÐÀÀ

Ось і настає ця чарівна пора, за східними традиціями, з стріч Ново о ро — 14
люто о. За інч ється Рі “земляно о” БИКА — а ратно о пра мати а, хранителя
традицій і висо оморально о онсерватора (вплив холодно о Сат рна) йде в не-
б ття, передаючи осмічн естафет чарівном ТИГРУ. Символ 2010 ро — Білий
“металевий” ТИГР, втілення енер ії, свободи, м жності. Стихія Метал під по ро-
вительством Венери, том нинішньом ТИГРУ пас ють сі я ості небесної Афроді-
ти: виш аний сма , природна раса, шарм привабливості, романтизм, любовная
пристрасть. Господиня ро б де раційною, волелюбно о мисливицею. ТИГРИЦЯ,
в я ій вир ють романтичні при оди, таємні бажання, пристрасть до омфортно о
життя. Я що, напри лад, ви народилися в числа, що за інч ються на 0—1, то це
ваш рі ! Він мобіліз є олосальний потенціал вашої особистості. Жодні перепони
не змож ть пор шити ваш впевненість собі, збити з обрано о шлях . Можете з
ле істю зан ритися в феєрвер натхненних енер ій і ма симально реаліз ватися
в діловій, творчій сфері та в оханні. Жін и поч ватим ться справжніми оролева-
ми, позбавивши лицарів а ресивності, обеззброївши спо сливою чарівністю, зро-
бивши їх м’я ими та по ірними. Я що вірити стародавній східній ле енді, давним-
давно в тривалій та страшній битві ТИГРА перемі розлючений БУЙВІЛ, і тепер вва-
жає йо о своїм воро ом. Том ТИГРУ в мин лом році довелося несолод о. БУЙ-
ВІЛ зі нав свою злість по повній — тепер се мин лося. Можна з ле істю дихати,
розважатися і насолодж ватися повно ровним життям. Для тих, ом назначено
б ло з’явитися на світ Рі ТИГРА, настає зір овий час! Нині за всі страждання їм
воздасться. А ось КОЗАМ доведеться неле о. Нещасні потраплять полон до ди -
татора. Шлюб ТИГР-КОЗА — армічний, де КОЗА для повелителя сл є то і раш-
овою миш ою, то по ірною рабинею, приречена тя ти жертовн лям , при ніч -
ючи волю, обмеж ючи себе в бажаннях, ініціативних діях.
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

ОГОЛОШЕННЯ

про�проведення��он��рс��на�право���ладання

до�овор��оренди�державно�о�майна

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:�Інстит�т�теоретичної�фізи�и�ім.�М.М.�Бо�олюбова

НАН�У�раїни.

Телефони,�еле�тронна�адреса:�521-34-62.

Адреса�приміщення:�м.�Київ,�в�л.�Метроло�ічна,�14-Б.

Приміщення� розташовані� в� �оловном�� �орп�сі� інстит�т�,� наявні:

центральне�опалення,�еле�тропостачання,�т�алет,�телефони,�інтернет�—

ремонт��не�потреб�ють.

На�першом
�поверсі�під�розміщення�офіс
:

1) Кім.�№�114�площа�14�м
2

вартість�56�000,00��рн.�без�ПДВ

Стартова�ціна�45,00��рн/м
2
/міс.

2) Кім.�№�122�площа�29,6�м
2

вартість�118�400,�00��рн.�без�ПДВ

Стартова�ціна�45,00��рн/м
2
/міс.

На�др
�ом
�поверсі�під�розміщення�офіс
:

1) Кім.�№�237�площа�66,3�м
2

вартість�265�200,00��рн.�без�ПДВ

Стартова�ціна�45,00��рн/м
2
/міс.�

Приміщення� в� матеріальном�� с�ладі� інстит�т�� під� с�лад,� вип�с�

харчових� прод��тів,� вип�с�� промислової� прод��ції:� 302�м
2
вартість

724 800,�00��рн.�без�ПДВ�

Стартова�ціна�30,00 �рн/м
2
/міс.�

Умови��он��рс�:

1. У�ладення� до�овор�� оренди� за� типовим� зраз�ом,� затвердженим

Бюро�Президії�НАН�У�раїни�(розташований�на�сайті);

2. Дотримання�норм�е�спл�атації�приміщень;

3. Страх�вання�майна�на��весь�термін�оренди;

4. Компенсація�витрат�орендодавця�на�оцін���майна� та�др���вання

о�олошення�про��он��рс.

Перелі��до��ментів,�що�надаються�на�роз�ляд��он��рсної��омісії:�заява

про��часть����он��рсі;��опії�до��ментів�про�державн��реєстрацію��часни�а

�он��рс�;� посвідчені� нотарі�сом� �опії� �становчих� до��ментів� (для

юридичних�осіб);�довіреність�представни���юридичної�особи,�оформлен�

належним�чином�(для�юридичних�осіб);�відомості�про�платоспроможність

�часни�а��он��рс�;�зобов’язання��часни�а��он��рс��щодо�ви�онання��мов

�он��рс�;�зобов’язання�щодо�своєчасної�сплати�орендної�плати,�довід��

про�не�пор�шення�справи�про�бан�р�тство.

До��менти�та�пропозиції�надаються���запечатаних�печат�ою��часни�а

�он��рс���онвертах�з�надписом:�“На��он��рс”.

Адреса,�місце�та�час�проведення��он��рс�:�м.�Київ,�в�л.�Метро-

ло�ічна,�14-Б,��ім.�№�222,�10�березня�2010�ро���о�10.00.

Кінцевий�термін�прийняття�до��ментів�9�березня�2010�ро��.

ДП�“Київсь�ий�облавтодор”�в�процед�рі�лі�відації

о�олош�є�продаж�ве�селів�ДП�“Київсь�ий�облдор�пр”

в� с�мі� 25�млн.� �рн.� ціною� 17,5�млн.� �рн.� А��ціон

відб�деться�19.02.2010�р.,�письмові�заяв�и�направ-

ляти�за�адресою:�04053,�м.�Київ,�в�л.�Артема,�40-А,

ДП�“Київсь�ий�облавтодор”.�

Інформація�за�тел.�461-97-07.
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Кольороподіл А2

(формат 

660х560 мм)

01034, Київ,

вул. Володимирська,

51�а, репроцентр 

газети «Хрещатик».

Тел.: 235�82�72,

234�12�55

repro.kreschatic.

kiev.ua

Усі види

додрукарських 

робіт.

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.

З�достав�ою��азети���поштов��с�ринь��

на�місяць�—� 40��рн.�90��оп.

на�3�місяця�— 122��рн.�10��оп.

на�6�місяців�— 242��рн.�55��оп.

на�12�місяців�— 483��рн.�90��оп.

ІНДЕКС�ЧЕТВЕРГОВОГО�ВИПУСКУ

(З�ПРОГРАМОЮ�ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2009 РІКПЕРЕДПЛАТА НА 2010 РІК

2209461308

У�КАТАЛОЗІ�ПЕРЕДПЛАТНИХ�ВИДАНЬ�УКРАЇНИ�НА 2010�РІК�СТОР.�22

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ

(ВТ,�СР,�ЧТ,�ПТ)
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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 235
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Ñòîëèöÿ 
çàêîõàºòüñÿ
Êèÿíè ãîòóþòüñÿ äî Äíÿ ñâÿòîãî Âàëåíòèíà

Íåçàáóòí³é Äåíü çàêîõàíèõ
öüîãîð³÷ êèÿíàì ïðîïîíóþòü äå-
ñÿòêè ³âåíò-àãåíö³é. Îäí³ âëàø-
òîâóþòü ðîìàíòè÷íå ïîáà÷åííÿ
íà äàõó ñòàðîãî áóäèíêó ÷è íàä-
ñèëàþòü êâ³òè çà äîïîìîãîþ àëü-
ï³í³ñòà ïðîñòî ó â³êíî êîõàí³é.
Äî ñëîâà “àëüï³í³ñòîì” ìîæå
ñòàòè ñàì çàìîâíèê. Òàêà ïîñëó-
ãà îá³éäåòüñÿ â³ä 2,5 òèñÿ÷³ ãðè-
âåíü, íà ï³âòèñÿ÷³ äåøåâøå, ÿê-
ùî ïîäàðóíîê ïðèíåñå ïðåäñòàâ-
íèê êîìïàí³¿.

Ùîá, òàê áè ìîâèòè, âçÿòè â
îðåíäó â³äîìèé ó ñòîëèö³ Ì³ñòîê
çàêîõàíèõ, ³âåíòåðàì òðåáà çà-
ìîâëÿòè ïîñëóãè ïðàâîîõîðîí-
ö³â, ÿê³ ÷àòóâàòèìóòü ïîáëèçó,
íå ïðîïóñêàòèìóòü ïåðåõîæèõ òà
ñòåæèòèìóòü çà áåçïåêîþ.

Åêñòðåìàëàì ïðîïîíóþòü ê³ëü-
êà õâèëèí ïîáóòè íàîäèíö³ ïðîñ-
òî ï³ä ìîñòîì. Îñâ³ä÷åííÿ íàä
ïð³ðâîþ, ãîéäàþ÷èñü ïåðåä êîõà-
íîþ íà ìîòóçö³, êîøòóâàòèìå
ïðèáëèçíî 700 óìîâíèõ îäèíèöü.

Ìåíåäæåðè ä³ëÿòüñÿ, ùî ñàìå
íà öå ñâÿòî ïîïóëÿðíèìè çàìîâ-
ëåííÿìè º òàê³ ïîñëóãè, ÿê íà-
çâàòè ç³ðêó íà ÷åñòü êîõàíî¿, îá-

êëå¿òè ¿¿ â³êíî ñò³êåðàìè-ñåðöÿ-
ìè, íàä³ñëàòè áàíäåðîëü ç æè-
âèìè ìåòåëèêàìè.

Íèí³ â Äåíü óñ³õ çàêîõàíèõ
ìîæíà îñâ³ä÷èòèñÿ íàâ³òü ð³äíî-
ìó ì³ñòó. Ñòîëè÷íå “Ðàä³î Êè¿â
98FM” îãîëîñèëî 14 ëþòîãî
Äíåì çàêîõàíèõ ó Êè¿â. Òåïåð
êîæåí ì³ñòÿíèí ìîæå çàòåëåôî-
íóâàòè íà ñòàíö³þ ³ ç³çíàòèñÿ ó
êîõàíí³ ì³ñòó, âèêîíàâøè â åô³-
ð³ ðÿäîê ç ï³ñí³ “ßê òåáå íå ëþ-
áèòè, Êèºâå ì³é”. Óñ³ì ó÷àñíè-
êàì îá³öÿþòü ïîäàðóíêè.

Çàïðîøóº äî ñåáå çàêîõàíèõ ³
ñòîëè÷íèé çîîïàðê. Ñï³âðîá³ò-
íèêè âïåâíåí³, ùî íåçâè÷íî ðî-
ìàíòè÷íà ³ ñïîê³éíà ì³ñöèíà ïî-
ñåðåä ìåãàïîë³ñà çàö³êàâèòü ïà-
ðè, ÿê³ øóêàþòü óñàì³òíåííÿ. Äî
òîãî æ êâèòîê ïðîäàâàòèìóòü
îäèí íà äâîõ.

Ó çàòèøíîìó çàñí³æåíîìó
ïàðêó äîð³æêè — äëÿ ëþäåé, à
îçåðà — äëÿ ãðàö³éíèõ âîäî-
ïëàâíèõ. Íèí³ ó öèõ ïòàõ³â, íà-
â³òü ó ëåáåä³â — ñèìâîëà êîõàí-
íÿ — òðèâàº øëþáíèé ïåð³îä,
âîíè âæå îáëàøòîâóþòü ãí³çäà ³
ãîòóþòüñÿ äî ïîÿâè ïòàøåíÿò.

Ñïîñòåð³ãàòè çà ãðàö³éíèìè
ïåðíàòèìè â öåé ÷àñ ö³êàâî, ÿê
í³êîëè.

Íå âàðòî çàáóâàòè, ùî 14 ëþ-
òîãî çà ñõ³äíèì êàëåíäàðåì ðîç-
ïî÷èíàºòüñÿ ð³ê Òèãðà. Â çîî-
ïàðêó ìîæíà ïîáà÷èòè ñèìâîë
Íîâîãî ðîêó â óñ³é êðàñ³. Âë³ò-
êó òèãðè çäåá³ëüøîãî ïàñèâí³ ÷å-
ðåç ñïåêó, à îñü íèí³ çàëþáêè
êóïàþòüñÿ â ñí³ãó ³ ïðîãóëþþòü-
ñÿ âîëüºðîì. Ó íåä³ëþ êàñè çà-
êëàäó ïðàöþâàòèìóòü ó çâè÷íî-
ìó ðåæèì³: ç 9.00 äî 16.00.

Çâ³ñíî, ìîæíà âëàøòóâàòè âî-
ÿæ ðîìàíòè÷íèìè ì³ñöÿìè ñòî-
ëèö³ ñàìîñò³éíî. Íàéïîïóëÿðí³-
øèì ìàðøðóòîì º Ìàð³¿íñüêèé
ïàðê — Ì³ñòîê çàêîõàíèõ — îã-
ëÿäîâèé ìàéäàí÷èê íà ªâðîïåé-
ñüê³é ïëîù³.

Ìîæíà òàêîæ çàâ³òàòè äî Ìó-
çåþ Áóëãàêîâà. Òàì 14 ëþòîãî
ïîêàæóòü òåìàòè÷íó ìîíîâèñòà-
âó “Ìàðãàðèòà”, ï³ñëÿ ÿêî¿ îá³-
öÿþòü ôóðøåò ³ ñþðïðèçè. Ïî-
÷àòîê çàõîäó — î 18:00. Çàì³ñòü
êâèòêà — áëàãîä³éíèé âíåñîê äî
êàñè.

Êð³ì òîãî, íàïåðåäîäí³ Äíÿ
Âàëåíòèíà â ñòîëèö³ ìàñîâî 
ïðîâîäèòèìóòü âå÷³ðêè Speed 
Dating. Îäíó ç íèõ çàïëàíîâàíî
â ê³íîòåàòð³ “Æîâòåíü” ñüîãî-
äí³. 20 ÷îëîâ³ê³â òà 20 æ³íîê ìà-
òèìóòü ÷óäîâó íàãîäó ïîçíàé-
îìèòèñÿ, ïîñï³ëêóâàòèñü ó íå-
âèìóøåí³é àòìîñôåð³ é ïðîñòî
ö³êàâî ïðîâåñòè âå÷³ð. Çàïàëó
äîäàâàòèìå ìîäåðàòîð çàñ³äàííÿ
êëóáó — òåëåâåäó÷èé òà øîóìåí
²ëëÿ Íîÿáðüîâ. Êâèòêè íà âå-
÷³ðêó êîøòóþòü 100 ãðèâåíü

Одним з люблених місць з стрічі та ліричних зізнань столичних пар стали "за охані ліхтарі" на майдані Незалежності
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Прем’єра спе та лю “До и мама
не прийшла”
У п’ятницю і в с бот в Мо-

лодом театрі відб деться
прем’єра спе та лю про лю-
бов режисера КрістофаФер-
тьє. У стрім ом темпі він по-
ставив любовн омедію з
елементами чорно о мор
за п’єсою відомо офранц зь-
о о драмат р а Ремі Де Во-
са. За сюжетом спе та лю
“До и мама не прийшла” (ори інальна назва п’єси “До и смерть не роз-
л чить нас”) юна Симон (Кирило Бін) приїжджає на похорон своєї ба-
б сі, де з стрічається з матір’ю (Ві торія Авдієн о) і олишньою оха-
ною Анною (Римма Зюбіна). Симон і Анна розбивають рн з ремацій-
ним прахом баб сі... Власне на спробах приховати цю витів від мате-
рі поб дована нехитра інтри а.
12, 13 люто о
Молодий театр
в лиця Прорізна 17, тел. 234 62 51
Квит и: 30 — 60 рн.

Ле ції про с часне мистецтво
12 люто о до Києва з ле ціями про теорію с часно о мистецтва при-

їжджає один із найяс равіших часни ів с часної російсь ої х дожньої
сцени, х дожни і теорети , автор ниж и “Революційно-репресивний
рай” Анатолій Осмоловсь ий. Особлив ва в ле ціях він приділить
онцепції Гарі Леманна і теорії мистецтва Климента Грінбер а в епо-
х постмодернізм .
12,13 люто о
“Дні с часно о мистецтва з Анатолієм Осмоловсь им”
Державний Центр театрально о мистецтва імені Леся К рбаса
в лиця Володимирсь а, 23-в, 3 поверх, театральний зал
Вхід вільний, реєстрація за тел. 200 85 85, моб. (067) 502 38 66

або за еле тронною адресою а.zazymko@culturalproject.org

“Лю семб рзь ий сад” на Подолі
У День за оханих Театрі на Подолі по аж ть прем’єрний поетич-

но-м зичний спе та ль за ци лом Йосипа Бродсь о о “Двадцять со-
нетів до Марії Стюарт”, поставлений а тором-режисером І орем Сла-
вінсь им. Дія роз ортається в Парижі, де ерої розмовляють із с льп-
т рами, що ожили, з Лю семб рзь о о сад . У спе та лі прозв чать
вірші про любов, про розл , про зрад , про біль, доповнені м зи ою
франц зь о о шансон . Разом з яс равими нарядами постанов а ство-
рює флер відчайд шно о, зле а напідпит , від щиро о серця за о-
хано о і ле оважно о Парижа.
14 люто о
Театр на Подолі, Театральна вітальня
Андріївсь ий звіз, 20-б, тел.: 425 54 89
Квит и: 60 рн.

SHENA і Pur:Pur в Crystal Hall
У с бот в онцерт-

холі Crystal Hall відб -
деться онцерт-пре-
зентація дов оочі -
вано о дебютно о
альбом р пи
PUR:PUR з “чистою”
назвою “Pure”, реліз
я ої відб деться на-
ст пно о дня на сайті
http://www.kroogi. net.
Стиль Pur:Pur прий-
нято хара териз вати
я мінімал-джаз, інді,
new-folk, фан і easy-listening, але самим м зи антам більше до д ші
напрямо “хар івсь ий мінімалізм”.
У неділю День свято о Валентина Crystal Hall пропон є відсвят ва-

ти з однією з най ращих ха с-во алісто Вели обританії SHENA. Во-
на здоб ла поп лярність завдя и хіт Май ла Грея “The Weekend”, но-
мінованом на премію Grammy, а та ож партіями в мюзи лах “Jesus
Christ Superstar”, “What A Feeling”, “Mama, I Want To Sing”, “ItТs A Kin-
da Magic” і “Little Shop Of Horrors”. У Києві співач а представить о-
ловні хіти дебютно о альбом “Can’t Stop The Rain”, я ий вийшов ми-
н ло о літа.
13 люто о Pur:Pur, презентація дебютно о альбом “Pure”
14 люто о SHENA Вхід: 100 рн.

Під от вали:
Марися НИКИТЮК, Марія БЄЛЯЄВА, Аліса ЛОЖКІНА

Àô³øà 
“Õðåùàòèêà”

Îëÿ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У неділю столиця наповниться поціл н ами, обіймами,
зізнаннями і таємничими сміш ами. Кияни відзначати-
м ть День свято о Валентина, або День за оханих. Ч -
жоземне свято полюбилося містянам і тепер стало тра-
диційним. Цьо оріч иянам пропон ють зізнаватися в
любові не лише своїм половин ам, а й рідном міст .
Для самотніх влаштов ють побачення "наосліп".


