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страждають від риб а на стінах

Ðåêîðäíà ñïåêà ï³äðèâàº çäîðîâ’ÿ êèÿí
Ë³êàð³ ðàäÿòü óíèêàòè ïðîãóëÿíîê â îá³äí³ ãîäèíè

Ñïðàâæíÿ ë³òíÿ ñïåêà íàñòàº â Êèºâ³.
Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ìåòåîðîëîã³÷íèõ ïðîã-
íîç³â Óêðã³äðîìåòöåíòðó Ëþäìèëà Ñàâ-
÷åíêî ðîçïîâ³ëà: “Äëÿ ë³òà òàêà ïîãîäà º
íîðìàëüíîþ, îäíàê ö³º¿ ñóáîòè ìîæëèâà
ðåêîðäíà òåìïåðàòóðà äëÿ öüîãî äíÿ. Î÷³-
êóºòüñÿ ïëþñ 35—37 ãðàäóñ³â”.

Ñïåêó ïîÿñíþþòü ïîëåì âèñîêîãî òèñêó
òà àíòèöèêëîíîì. Ðîçæàðåíå ïîâ³òðÿ íà òå-
ðåíè Óêðà¿íè íåñå ï³âäåííî-çàõ³äíèìè ïî-

òîêàìè. Âò³ì, óæå ç íàñòóïíîãî òèæíÿ òåì-
ïåðàòóðíå íàïðóæåííÿ äåùî ñïàäå. Â ïî-
íåä³ëîê óäåíü ñòîâï÷èê òåðìîìåòðà ïîêà-
çóâàòèìå âæå ìàêñèìóì +29°Ñ. Ã³äðîìåòåî-
ðîëîãè ïðîãíîçóþòü äîù³ òà íàâ³òü çëèâè.
Ïåðåäáà÷èòè ïîãîäó íà íàéáëèæ÷èé ì³ñÿöü
ñèíîïòèêè íå áåðóòüñÿ. Îäíàê êàæóòü, ùî
çíà÷íå ïîõîëîäàííÿ íàâðÿä ÷è áóäå.

Äëÿ êîãîñü ñïåêà â ðàä³ñòü — º íàãîäà ñõî-
äèòè íà ïëÿæ òà ïîðîçâàæàòèñÿ. À âò³ì, áà-

ãàòüîì íå äî ðîçâàã, áî âèñîêà òåìïåðàòóðà
ïîâ³òðÿ ïðîâîêóº óñêëàäíåííÿ çäîðîâ’ÿ. Íà-
â³òü ïîõîëîäàííÿ íå ïðèíîñèòü îñîáëèâîãî
ïîëåãøåííÿ, áî ïåðåïàä àòìîñôåðíîãî òèñ-
êó áîëÿ÷å “á’º” ïî ñàìîïî÷óòòþ. Çîêðåìà
ñòðàæäàþòü ëþäè ç ã³ïåðòåíç³ºþ, àñòìîþ, à
òàêîæ ò³, õòî ìàº ïðîáëåìè ç íèðêàìè.

Îñê³ëüêè ñïåêà ò³ëüêè ïðèéøëà äî ñòî-
ëèö³, ïîòåðï³ëèõ ñåðåä êèÿí ùå íåáàãàòî.
“Ê³ëüê³ñòü âèêëèê³â íåçíà÷íî çðîñëà. Çà-
ãîñòðþþòüñÿ õðîí³÷í³ õâîðîáè, îñîáëèâî
ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè. Îï³ê³â ³ òåïëî-
âèõ óäàð³â ùå íå áóëî. Àëå æ ïîïåðåäó âè-
õ³äí³”,— êàæå ãîëîâíèé ë³êàð Ì³ñüêî¿
ñòàíö³¿ øâèäêî¿ äîïîìîãè Àíàòîë³é Âåð-
øèãîðà. Â³í ðàäèòü ìîëîäèì ëþäÿì ó âè-
õ³äí³ íå íàìàãàòèñÿ ïåðåòâîðèòè ñåáå íà
“êóðêó-ãðèëü”, ùîá ïîò³ì íå äîâåëîñÿ ë³-
êóâàòè “çàñìàãó” â ñòàö³îíàð³.

“Äóæå îáà÷íèì òðåáà áóòè ë³òí³ì ëþäÿì,
îñîáëèâî õâîðèì íà àòåðîñêëåðîç. Âîíè äó-
æå ÷óòëèâ³ äî áóäü-ÿêèõ êë³ìàòè÷íèõ çì³í,
ïåðåïàä³â òèñêó ³ íàâ³òü ìàãí³òíèõ çáóðåíü

íà Ñîíö³. Òîìó ðàäæó íå âèõîäèòè ó ðîç-
ïàë ñïåêè íàäâ³ð. Ó ìàãàçèí³ ÷è àïòåö³, ÿê-
ùî º ïîòðåáà, ë³ïøå ïîáóâàòè äî 11-¿ ÷è
ï³ñëÿ 16-¿. Â³äïî÷èâàòè êðàùå â çàò³íêó”,—
ðåêîìåíäóº ë³êàð Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ÖÐÏ Âà-
ëåíòèí Ñîêîëîâñüêèé.

Ó ö³ äí³ ôàõ³âåöü ðàäèòü óíèêàòè ïðÿìèõ
ñîíÿ÷íèõ ïðîìåí³â, çàõèùàòè ãîëîâó êî-
ñèíêîþ ÷è êåïêîþ. Òàêîæ ñë³ä ïèòè äî-
ñòàòíüî ð³äèíè, ñòàðøèì — 1 ë íà äåíü,
ìîëîäèì — 2 ë. Íå âàðòî çëîâæèâàòè åíåð-
ãåòè÷íèìè íàïîÿìè, îñê³ëüêè âîíè íåãà-
òèâíî âïëèâàþòü íà ðîáîòó ñåðöÿ ³ çàì³ñòü
òàìóâàííÿ ñïðàãè ìîæóòü çàøêîäèòè çäî-
ðîâ’þ.

Òèì, õòî âñå æ òàêè íå áî¿òüñÿ ñîíöÿ ³ îáî-
æíþº ïëÿæ, Âàëåíòèí Ñîêîëîâñüêèé ðàäèòü
âèêîðèñòîâóâàòè çàõèñí³ êðåìè. “Ìîëîä³
çäîðîâ³ ëþäè ìîæóòü ïðîâîäèòè íà ñîíö³
áåç øêîäè äëÿ ñåáå ³ äî äâîõ ãîäèí ùîäíÿ.
Ïðàâäà, êîëè ñîíöå â çåí³ò³, ç 13-¿ äî 16-¿
ãîäèíè, íå ðàäæó çàòðèìóâàòèñÿ íà ïëÿ-
æ³”,— êàæå ë³êàð
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²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Цієї с боти иян очі є сильна спе а. В У р ідрометцентрі аж ть,
що температ ра повітря може ся н ти ре ордної для цьо о дня по-
знач и. Вдень повітря про ріється до 35—37 рад сів. Одна спе а
дар є не лише ч дов засма , а й п лопотів. Небезпе а чат є
на людей, що мають серцеві нед и, астм , надмірне сонце може
спалити ш ір та "вдарити" по нир ах. У столичній "швид ій" пові-
домляють про зростання іль ості ви ли ів і просять иян не наража-
тися на теплові дари.

Рят ючись від спе и, ияни о п вали всі фонтани на Майдані Незалежності, особливо "водні процед ри" до вподоби дітям
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Ìàéáóòí³ ºâðîïåéñüê³ 
ïîë³òèêè ç³áðàëèñü ó ìåð³¿

Ó÷îðà â Êîëîíí³é çàë³ ÊÌÄÀ â³äáó-
ëîñÿ óðî÷èñòå ñâÿòêóâàííÿ 10-î¿ ð³÷íè-
ö³  çàõîäó “ªâðîïåéñüêèé ìîëîä³æíèé
ïàðëàìåíò — Óêðà¿íà” çà ï³äòðèìêè Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ â ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìî-
ëîä³. ×ëåíè îðãàí³çàö³¿ ïðåçåíòóâàëè ñâî¿
êðà¿íè òà ïðîâåëè äåáàòè. Óñ³õ ïðèâ³òàâ
âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð ªâðîïåéñüêîãî ìî-
ëîä³æíîãî ïàðëàìåíòó Æàí Ô³ë³ïï Áåêê.
Íèí³ îðãàí³çàö³ÿ îá’ºäíóº 33 íàö³îíàëü-
í³ îñåðåäêè â êðà¿íàõ ªâðîïè, à “ªÌÏ-
Óêðà¿íà” ³ñíóº ç 2000 ðîêó. Ùîðîêó äî
óêðà¿íñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íàáèðàþòü íîâèõ
÷ëåí³â — àêòèâíó ìîëîäü â³ä 14 äî 28
ðîê³â, ÿêà ã³äíà ïðåäñòàâëÿòè Óêðà¿íó íà
Ì³æíàðîäí³é ñåñ³¿, áðàòè ó÷àñòü ó ðåã³î-
íàëüíèõ ç³áðàííÿõ òà ôîðóìàõ. Ó÷àñíè-
êè — ïðåäñòàâíèêè ªÌÏ ó ð³çíèõ êðà-
¿íàõ — ðîçïîä³ëåí³ íà êîì³òåòè, îáãîâî-
ðþþòü àêòóàëüí³ ïîë³òè÷í³, åêîíîì³÷í³,
ñîö³àëüí³ òà êóëüòóðí³ ïðîáëåìè ªÑ ³ ñâ³-
òó. ²äå¿ òà ð³øåííÿ ïåðåäàþòü äî ªâðî-
ïåéñüêîãî ïàðëàìåíòó ÿê ³í³ö³àòèâó ìî-
ëîä³. Ïîòåíö³éíî ó÷àñíèêè ñåñ³é — öå ò³,
õòî óõâàëþâàòèìóòü ñòðàòåã³÷í³ äëÿ ªâ-
ðîïåéñüêîãî Ñîþçó ð³øåííÿ çà 10-15 ðî-
ê³â. Íàïðèêëàä, ñåðåä êîëèøí³õ äåëåãà-
ò³â ì³æíàðîäíèõ ñåñ³é ªÌÏ — â³öå-ïðå-
çèäåíò Áåëüã³¿ Ôðåÿ Âàí äåð Áîø, ðàä-
íèê ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Ôðàíö³¿ (2002-
2005) Êð³ñò³àí Ãîòøàëüê

Îë³ìï³éñüê³ ÷åìï³îíè 
ïðîá³æàòüñÿ Õðåùàòèêîì

Ñòîëèöÿ ãîòóºòüñÿ äî ïðîâåäåííÿ ì³æ-
íàðîäíî¿ ñïîðòèâíî¿ àêö³¿ “Îë³ìï³éñüêèé
äåíü á³ãó-2010”. Çàõ³ä çàïëàíîâàíî íà ñó-
áîòó 19 ÷åðâíÿ ç 9 äî 18 ãîäèíè íà Õðå-
ùàòèêó. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. Â³í íà-
ãàäàâ, ùî òàêå ñâÿòî òðàäèö³éíî ïðîõî-
äèòü ó âñüîìó ñâ³ò³ ç íàãîäè çàñíóâàííÿ
Ì³æíàðîäíîãî îë³ìï³éñüêîãî êîì³òåòó (23
÷åðâíÿ 1894 ðîêó). Ðàçîì ³ç ïåðåñ³÷íèìè
ãðîìàäÿíàìè â àêö³¿ â³çüìóòü ó÷àñòü é â³-
äîì³ ñïîðòñìåíè, îë³ìï³éñüê³ ÷åìï³îíè
òà ïðèçåðè, òð³óìôàòîðè ñâ³òîâèõ ³ ºâðî-
ïåéñüêèõ ïåðøîñòåé

Ñòîëèöÿ ïðèºäíàëàñü 
äî ðåôîðì

Óïðàâë³ííÿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ ñëóæáè
ïîâ³äîìèëî ïðî ïî÷àòîê óïðîâàäæåííÿ
êîíöåïö³¿ Äåðæàâíî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè
äåðæóïðàâë³ííÿ òà äåðæñëóæáè. Äî ê³í-
öÿ ðîêó ôàõ³âö³ âíîñèòèìóòü ïðàâêè äî
äîêóìåíòà, ÿêèé ïðèéìàòèìóòü íà 2011-
2015 ðîêè. Ïëàíóºòüñÿ ñòâîðåííÿ ïðî-
çîðî¿ äåðæàâíî¿ âëàäè, ï³äçâ³òíî¿ ñó-
ñï³ëüñòâó, âèçíà÷åííÿ ÷³òêî¿ ñèñòåìè íà-
äàííÿ ïîñëóã íà çðàçîê ºäèíîãî ðåºñòðó.
Çíà÷íó óâàãó ñïðÿìîâóâàòèìóòü íà çà-
áåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ïåðåäâèáîðíèõ
îá³öÿíîê ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é òà áîðîòüá³
ç êîðóïö³ºþ. Íà âèêîíàííÿ ïðîãðàìè â
ñòîëèö³ âæå ðîçïî÷àëè ðîáîòó ç äåðæ-
ñëóæáîâöÿìè. Òàê, ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî ïî-
â³äîìèâ, ùî äî ê³íöÿ íèí³øíüîãî ðîêó
áóäå ïðîâåäåíî àòåñòàö³þ ñëóæáîâö³â
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿. Çà ðåçóëüòàòàìè áóäå çä³éñíåíî â³ä-
ïîâ³äí³ âèñíîâêè â³äïîâ³äíîñò³ ÷èíîâ-
íèê³â êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì òà çàé-
ìàí³é ïîñàä³

ßðìàðêè ïðîéäóòü 
ó ÷îòèðüîõ ðàéîíàõ

Ó íàéáëèæ÷ó ñóáîòó, 12 ÷åðâíÿ, â ñòî-
ëèö³ áóäå ïðîâåäåíî 4 ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêèõ ÿðìàðêè. Ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³
ñêóïèòèñÿ ìîæíà áóäå íà Ñòðàòåã³÷íîìó
øîñå, Äåñíÿíñüêîìó — íà âóëèö³ Ñàáó-
ðîâà. Íà Îáîëîí³ ïðîäóêòè ïðîïîíóâà-
òèìóòü íà Îáîëîíñüêîìó ïðîñïåêò³, 23-
43, à ñîëîì’ÿíö³â çàïðîñÿòü îòîâàðþâà-
òèñÿ íà âóëèö³ Ñòàä³îíí³é.

Òðàäèö³éíî êèÿíè ìàòèìóòü çìîãó ïðè-
äáàòè ïðîäóêö³þ â³ä áåçïîñåðåäí³õ âè-
ðîáíèê³â ³ç ð³çíèõ îáëàñòåé íà 10-15 %
äåøåâøå, í³æ íà ðèíêó

Íà Æóëÿíñüêîìó ìîñòó 
íå áóäå çàòîð³â
Ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ â³í ïðîïóñêàòèìå âäâ³÷³ á³ëüøå ìàøèí
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Містоб дівна рада за-
твердила прое т ре он-
стр ції Ж лянсь о о
шляхопровод . Уряд вніс
йо о до перелі най-
важливіших об'є тів
рам ах під отов и до
Євро-2012. Після завер-
шення робіт проп с на
спроможність шляхопро-
вод зросте вдвічі. До
то о ж, зменшиться іль-
ість заторів цьом
районі Кільцевої доро и.
Попередньо фахівці оці-
нюють вартість ре он-
стр ції в 450 млн рн.
Здати об'є т мають до
інця нинішньо о ро .

Ôàõ³âö³ ñòâåðäæóþòü, ùî ïåð-
ø³ çàòîðè â ñòîëèö³ ç’ÿâèëèñÿ ñà-
ìå â ðàéîí³ Æóëÿíñüêîãî øëÿ-
õîïðîâîäó. ² ñïðàâä³, îá’ºêò ìàº
ëèøå ïî äâ³ ñìóãè ³, â ðàç³ àâà-
ð³¿, ðóõ ó öüîìó ðàéîí³ ïðèçóïè-
íÿºòüñÿ íà ê³ëüêà ãîäèí. “Õâ³ñò”
òðàíñïîðòíîãî ïîòîêó ³íîä³ ñÿãàº
Îäåñüêî¿ ïëîù³.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” àð-
õ³òåêòîð ïðîåêòó ²ãîð Ùóð, äâà
ðîêè òîìó ðîçïîðÿäæåííÿì Êàá-
ì³íó áóëî âèð³øåíî çä³éñíèòè
ðåêîíñòðóêö³þ ïðîáëåìíîãî äëÿ
ì³ñòà Æóëÿíñüêîãî øëÿõîïðîâî-
äó, çâåäåíîãî ùå â 60-õ. “Çàìîâ-
íèêîì ðîá³ò âèñòóïèëî ì³ñòî,
àäæå îá’ºêò ðîçòàøîâàíî íà òå-
ðèòîð³¿ äâîõ ñòîëè÷íèõ ðàéî-
í³â — Ñîëîì’ÿíñüêîãî ³ Ñâÿòî-
øèíñüêîãî, — çàçíà÷èâ ôàõ³âåöü.
— Ç ³íøîãî áîêó ìàã³ñòðàë³ —
çåìë³ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³”.

Çà ñëîâàìè àðõ³òåêòîðà, ðåêîí-
ñòðóêö³ÿ ïåðåäáà÷àº ñïîðóäæåí-

íÿ äâîõ íîâèõ øëÿõîïðîâîä³â,
ïîðÿä ³ç òèìè, ùî âæå º, çá³ëü-
øèâøè ê³ëüê³ñòü ñìóã. Ñïî÷àò-
êó ìàþòü ñïîðóäèòè íîâ³ îá’ºê-
òè, à ïîò³ì âçÿòèñÿ çà ðåìîíò
ñòàðèõ. Òàêèì ÷èíîì ðóõ òðàíñ-
ïîðòó â öüîìó ðàéîí³ íå ïðèïè-
íÿòèìåòüñÿ. ²ãîð Ùóð ââàæàº,
ùî çà ñòóïåíåì âàæëèâîñò³ äëÿ
ì³ñòà Æóëÿíñüêèé øëÿõîïðîâ³ä
íå ïîñòóïàºòüñÿ Ìîñêîâñüê³é
ïëîù³.

“Çä³éñíèâøè ðåêîíñòðóêö³þ
îá’ºêòà, âäàñòüñÿ ðîçâ’ÿçàòè
òðàíñïîðòíó ïðîáëåìó â ñòîëèö³
íà Ê³ëüöåâ³é äîðîç³, ³ öå ñòàíå
ïîøòîâõîì äëÿ ¿¿ ïîäàëüøîãî
ðîçâèòêó,— ñêàçàâ â³í.— Ïðîåê-
òîì ïåðåäáà÷åíî ñïîðóäæåííÿ
äâîõ ï³äçåìíèõ ï³øîõ³äíèõ ïåðå-
õîä³â, ïåðåêëàäàííÿ ³íæåíåðíèõ
ìåðåæ òà áóä³âíèöòâî ï³ä’¿çíèõ
øëÿõ³â ³ç áîêó Êè¿âñüêî¿ îáëàñ-
ò³. Çàâäÿêè öüîìó, ê³ëüê³ñòü ñìóã
íà ï³ä’¿çäàõ äî øëÿõîïðîâîäó
çá³ëüøèòüñÿ â ðàéîí³ ðîçâ’ÿçêè

äî äåñÿòè ñìóã. Ïðè öüîìó ïðî-
ïóñêíà ñïðîìîæí³ñòü îá’ºêòà
çðîñòå â 2-2,5 ðàçè”. Ïàí Ùóð
óòî÷íèâ, ùî ïèòàííÿ ùîäî âè-
ä³ëåííÿ çåìë³ óçãîäæåíî ç êåð³â-
íèöòâîì Êè¿âùèíè. Ï³ñëÿ çàâåð-
øåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ¿¿ ïåðåäà-
äóòü ó êîðèñòóâàííÿ ì³ñòó.

Âàðò³ñòü ðåêîíñòðóêö³¿ Æóëÿí-
ñüêîãî øëÿõîïðîâîäó, çà ö³íàìè
2008 ðîêó, îö³íþþòü ó 310 ìëí
ãðí. Ç ÿêèõ 225 ìëí ãðí âèä³ëèòü
ñëóæáà àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã Êè-
¿âñüêî¿ îáëàñò³ ÷åðåç “Óêðàâòî-
äîð” ³ 85 ìëí ãðí — ì³ñòî. “Íà-
ðàç³ òðèâàº ïåðåãëÿä ñóìè, øâèä-
øå çà âñå âîíà çðîñòå ó 1,5 ðàçó,
— ïåðåêîíàíèé àðõ³òåêòîð. —
Ïîïåðåäíüî âîíà ñòàíîâèëà 450
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü”.

Ó÷îðà ì³ñòîáóä³âíà ðàäà çà-
òâåðäèëà ïðîåêò ðåêîíñòðóêö³¿
Æóëÿíñüêîãî øëÿõîïðîâîäó. Óñ³
çîä÷³ âèçíàëè ïîòðåáó òåðì³íîâî-
ãî ïî÷àòêó ðîá³ò. Àðõ³òåêòîð ªâ-
ãåí Ë³ùàíñüêèé ïåðåêîíàíèé,

ùî çàïðîïîíîâàíèé ïðîåêò äîñ-
êîíàëèé. Íà éîãî äóìêó, ðîçðîá-
íèêè ìàþòü ïîäáàòè ïðî åñòå-
òè÷íèé âèãëÿä îá’ºêòà, ïîë³ïøè-
òè éîãî àðõ³òåêòóðó.

“ª äîðó÷åííÿ Êàáì³íó ñòîëè÷-
í³é âëàä³ âæå äî ê³íöÿ íèí³ø-
íüîãî ðîêó çàâåðøèòè ðîáîòè íà
öüîìó îá’ºêò³, — çàçíà÷èâ âèêî-
íóâà÷ îáîâ’ÿçê³â íà÷àëüíèêà Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó
ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà Ñåðã³é Áðî-
íåâèöüêèé. — Àäæå Æóëÿíñüêèé
øëÿõîïðîâ³ä çíà÷èòüñÿ â ïåðåë³-
êó îá’ºêò³â, ÿê³ ìàþòü ï³äãîòóâà-
òè äî ªâðî-2012”. Ïàí Áðîíå-
âèöüêèé äîäàâ, ùî ïîòð³áíî ùå
ðîçâ’ÿçàòè äåÿê³ ìàéíîâ³ ïðîá-
ëåìè. Âîíè ïîâ’ÿçàí³ ç â³äñåëåí-
íÿì ìåøêàíö³â, ÿê³ ñïîðóäèëè
æèòëî â ìåæàõ ðåêîíñòðóêö³¿
øëÿõîïðîâîäó. Íàðàç³ çàìîâíèê
óçãîäæóº öå ïèòàííÿ ³ç æóëÿí-
öÿìè, ïðîïîíóþ÷è ¿ì âçàì³í
êîìïåíñàö³þ

КК ИИ ЇЇ ВВ   ——   ЄЄ ВВ РР ОО ПП ЕЕ ЙЙ СС ЬЬ КК АА   СС ТТ ОО ЛЛ ИИ ЦЦ ЯЯ

Áàãàòîïîâåðõîâèé “ÌÀÔ”
çíèêíå ç³ ñòîëèö³
Ì³ñüêà âëàäà â³äñòîþâàòèìå ïðàâà êèÿí íà “÷èñòèé” á³çíåñ

Ñüîãîäí³ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ íà
ïðîñïåêò³ Ïåðåìîãè, 135 áóäå ë³êâ³äîâàíî íå-
çàêîííó çàáóäîâó. Îòðèìàâøè äîçâ³ë íà ðîç-
ì³ùåííÿ òðüîõ ê³îñê³â, ï³äïðèºìåöü âèð³øèâ,
ùî ìàº ïðàâî ïîáóäóâàòè íà ä³ëÿíö³ ñïðàâæ-
í³é ñóïåðìàðêåò, òà ùå é ê³ëüêàð³âíåâèé. Íà-
ðàç³ áóä³âåëüíèêè âæå çâåëè ç ìåòàëîáåòîí-
íèõ êîíñòðóêö³é ïåðøèé ïîâåðõ ìàãàçèíó.
Ì³ñüêà âëàäà öå áåç÷èíñòâî âèð³øèëà ïðè-
ïèíèòè. Îá 11-é ãîäèí³ ç äîïîìîãîþ òåõí³-
êè íåäîáóäîâàíèé îá’ºêò áóäå äåìîíòîâàíî.

Âèíàõ³äëèâ³ á³çíåñìåíè âäàþòüñÿ äî íåé-
ìîâ³ðíèõ ôîðì çàðîá³òêó. Ó Êèºâ³ ïî÷àëè

âèÿâëÿòè íàâ³òü “ïîâ³òðÿí³” ê³îñêè. “Äåÿê³
“ä³ëêè” ïðèìóäðÿëèñÿ âñòàíîâëþâàòè ê³îñêè
íà ÷îòèðüîõ öåãëèíàõ ³ äîâîäèëè, ùî ÌÀÔ
íà÷å â ïîâ³òð³, à íå íà çåìë³, òîæ ³ ïëàòèòè
çà îðåíäó íåìàº ïîòðåáè”,— ðîçïîâ³äàþòü
ñïåö³àë³ñòè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü
áëàãîóñòðîþ.

Ïðîô³ëüíèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³ê-
òîð Ñ³âåöü çàïåâíÿº, ùî â ñòîëèö³ áóäå íà-
âåäåíî ïîðÿäîê ³ç òàêèìè áåçäîçâ³ëüíèìè
îá’ºêòàìè. Âîäíî÷àñ ê³îñêè, ùî ïðàöþþòü
çàêîííî, ìóñÿòü äáàòè ïðî ïðèáèðàííÿ äî-
âêîëà âëàñíî¿ òåðèòîð³¿.

Âëàñíå, ÷èñòîòè á³ëÿ ÌÀÔ³â ñïðàâä³ áðà-
êóº. Êóïè ñì³òòÿ íå ðàç âèÿâëÿëè ³íñïåêòî-
ðè ï³ä ÷àñ ì³ñÿ÷íèêà áëàãîóñòðîþ, òà é òå-
ïåð ó àêòèâíèé ïåð³îä ë³òíüî¿ òîðã³âë³. Ì³ñü-
êà âëàäà âèð³øèëà âïðîâàäèòè íîâ³ ïðàâèëà
äîòðèìàííÿ ÷èñòîòè.

ÌÀÔàì, á³ëÿ ÿêèõ âèÿâëÿòü ãîðè íåïîòðå-
áó ³ íå áóäå æîäíî¿ óðíè, âèïèñóâàòèìóòü
øòðàôè â³ä 600 äî 3000 ãðí â çàëåæíîñò³ â³ä
ïëîù³ ê³îñêó òà ð³âíÿ çàáðóäíåíîñò³. “Õòî íå
õî÷å ñïëà÷óâàòè øòðàô, íåõàé óêëàäàº äîãî-
âîðè ç ÊÏ “Êè¿âáëàãîóñòð³é”, ïðàö³âíèêè
ÿêîãî ïðèáèðàòèìóòü òåðèòîð³¿ á³ëÿ òîðãî-
âåëüíèõ òî÷îê, ³ ñì³òòÿ íå çàâàæàòèìå êèíàì
òà íå ñïîòâîðþâàòèìå ì³ñòî”, — çàçíà÷èâ
Â³êòîð Ñ³âåöü.

Âàðò³ñòü ïðèáèðàííÿ 200 ãðí çà êâ. ì. Çà
ñëîâàìè ÷èíîâíèêà, àêòóàëüíèì çàëèøàºòü-
ñÿ ïèòàííÿ íå ëèøå ïðèáèðàííÿ áðóäó, à é
ê³îñê³â-ïîðóøíèê³â, ùî ïðàöþþòü áåç äî-
çâîë³â. Íåçàáàðîì Êè¿âðàäà çàòâåðäèòü íîâ³
öèâ³ë³çîâàí³ ïðàâèëà ðîáîòè ê³îñê³â. ¯õí³
âëàñíèêè çìîæóòü óïîðÿäêóâàòè äîçâ³ëüí³ äî-
êóìåíòè ÷è îôîðìèòè ¿õ çàíîâî. Ðîçì³ùóâà-
òè òîðãîâåëüí³ òî÷êè ìîæíà áóäå ëèøå òàì,
äå öå ïåðåäáà÷àòèìå â³äïîâ³äíèé “êàäàñòð”

ВВ ЛЛ АА ДД АА   ІІ   ББ ІІ ЗЗ НН ЕЕ СС

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Повітряні іос и — це не фантастичне майб тнє, а нинішні реалії. Сприт-
ні иївсь і підприємці, розмістивши МАФи на чотирьох це линах, від-
мовляються сплач вати за оренд землі. Мовляв, тор ють фа тично з
повітря. У Святошинсь ом районі "діло " оформив дозвіл на іос , а
ставити вирішив с пермар ет. Сьо одні об’є т демонт ють. Водночас
ви он вач обов'яз ів заст пни а олови КМДА Ві тор Сівець повідомить
про нові правила дотримання чистоти біля МАФів.

Після ре онстр ції заторів на Ж лянсь ом шляхопроводі не б де, обіцяють архіте тори
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Êèÿíàì
äîøêóëÿþòü
ñì³òíèêè
Íàéá³ëüøå 
íåñàíêö³îíîâàíèõ 
çâàëèù 
ó Ñâÿòîøèíñüêîìó 
ðàéîí³

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

До Сл жби допомо и мера иянам
(15-51) щодня надходять сотні
с ар . Меш анці столиці телефо-
н ють з привод тривалої полом и
ліфтів, невідремонтованих дитячих
і спортивних майданчи ів. Чимало
дзвін ів надходить і з привод не-
сан ціонованих сміттєзвалищ,
стихійно встановлених ято і іо-
с ів. Зо рема на 9 червня місті
лишалися нелі відованими 784
смітни и. З привод неза онних
іос ів зареєстровано 3252 звер-
нення.

Ñòàíîì íà 9 ÷åðâíÿ ó ñòîëèö³ ëèøàþòü-
ñÿ íåë³êâ³äîâàíèìè 784 ñì³òòºçâàëèùà. Ñà-
ìå ñò³ëüêè çâåðíåíü íàä³éøëî îñòàíí³ì ÷à-
ñîì äî Ñëóæáè äîïîìîãè ìåðà êèÿíàì (15-
51). ßê ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê
ñàll-öåíòðó Íàòàëÿ Äàíüêî, íàéá³ëüøå
ïðîáëåì ç óòèë³çàö³ºþ íåïîòðåáó â Ñâÿòî-
øèíñüêîìó òà Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîíàõ.

“Ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ùå º 90 ñòè-
õ³éíèõ ñì³òòºçâàëèù,— ïîâ³äîìèëà ïàí³
Äàíüêî.— Íàéá³ëüøå ïîáóòîâèõ â³äõîä³â
òóò íà òðîòóàðàõ (ïð-ò Àêàäåì³êà Ïàëëàä³-
íà, 21/23), â çåëåí³é çîí³ (âóëèö³ Êîòåëü-
íèêîâà, 80à, Ñèìèðåíêà, 25/31, Êàðòâå-
ë³øâ³ë³, 3) òà íà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³-
ÿõ (âóë. Âåðõîâèííà, 34)”.

À îñü íà òåðèòîð³¿ Øåâ÷åíê³âñüêîãî
ðàéîíó çàô³êñîâàíî 61 ì³ñöå, êóäè ñòèõ³é-
íî çâîçÿòü ð³çíèé íåïîòð³á, çîêðåìà íà âó-
ëèöÿõ Á³ëîðóñüê³é, 5, Áëþõåðà, 12, íà äè-
òÿ÷èõ ìàéäàí÷èêàõ (øêîëà ¹ 139, ñòàä³-
îí “Ñòàðò”).

Ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ çâàëèùà óòâîðþ-
þòü íàâêîëî çàêëàä³â òîðã³âë³ (ïð-ò Âàñè-
ëÿ Ïîðèêà, 5), à â Äàðíèöüêîìó — âóë. Áî-
ðèñï³ëüñüêà, 28/1, äèòÿ÷èé ñàäîê ¹ 652.
Ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ³ Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-
íàõ â³äõîäè ñêëàäóþòü ùå é íà çóïèíêàõ
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó (ïð-ò Â³äðàäíèé,
36, ê³íöåâà òðàìâàÿ, âóë. Áàëüçàêà, çóïèí-
êà “Äàíüêåâè÷à”). Çà äàíèìè ì³ñüêîãî ñàll-
öåíòðó íàéìåíøå ñòèõ³éíèõ ñì³òòºçâàëèù
ó Ïå÷åðñüêîìó, Îáîëîíñüêîìó òà Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîíàõ.

Ñåðåä ³íøèõ ïðîáëåì — íåçàêîííå âñòà-
íîâëåííÿ òà äåìîíòàæ ìàëèõ àðõ³òåêòóð-
íèõ ôîðì. Íàòàëÿ Äàíüêî ïîâ³äîìèëà, ùî
ñòàíîì íà 9 ÷åðâíÿ ç öüîãî ïðèâîäó çâåð-
íóëèñÿ 3252 ìåøêàíö³ ñòîëèö³. Íàéá³ëü-
øå çàòåëåôîíóâàëî ãîðîäÿí ³ç Øåâ÷åíê³â-
ñüêîãî ðàéîíó (97), Äåñíÿíñüêîãî (85),
Äí³ïðîâñüêîãî (77).

Òàê, ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ íåçàêîí-
í³ ê³îñêè òà ïàâ³ëüéîíè, ùî çàâàæàþòü ðó-
õó ï³øîõîä³â, ï³äïðèºìö³ ïåðåâàæíî âñòà-
íîâëþþòü ïîáëèçó ñòàíö³é ìåòðîïîë³òåíó
(âóë. Îëåíè Òåë³ãè, ñò. ì. “Äîðîãîæè÷³”),
òîðãîâèõ öåíòð³â (âóë. Á³ëîðóñüêà, 2, ÒÖ
“Êâàäðàò”), íà çóïèíêàõ ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó (âóë. Àêàäåì³êà Òóïîëºâà). Ó
Äåñíÿíñüêîìó — íà ïðèáóäèíêîâèõ òåðè-
òîð³ÿõ (ïðîñïåêòè Ìàÿêîâñüêîãî, 55, Ë³-
ñîâèé, 41) òà â çåëåíèõ çîíàõ (âóëèö³ Äðàé-
çåðà, 8, Çàêðåâñüêîãî, 87). À â Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ÌÀÔè òðàïëÿþòüñÿ ³ ïîáëèçó çà-
êëàä³â îñâ³òè (Õàðê³âñüêå øîñå, 2, ÇÎØ
¹ 66, âóë. Ïëåõàíîâà, 2, ÑØ ¹ 125).

Íàéìåíøå ïðîáëåì ³ç íåçàêîííèìè
ÌÀÔàìè â Ïå÷åðñüêîìó ³ Ñîëîì’ÿíñüêî-
ìó ðàéîíàõ
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Âîäà êàì³íü òî÷èòü
×åðåç ïîðèâ âîäîñò³÷íî¿ òðóáè êèÿíè ñòðàæäàþòü 
â³ä ãðèáêà íà ñò³íàõ
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Водостічна тр ба на б -
дин № 4 на в лиці
Празь ій пош оджена в
іль ох місцях. Після
дощ вся вода потрап-
ляє на стін . Меш анці
борються з проблемою
не перший рі . Періо-
дично ЖЕКівці прово-
дять дрібний ремонт.
Проте до то о, щоб
с н ти сам причин
намо ання стіни, в о-
м нальни ів, схоже, р -
и не доходять. "Хре-
щати " з'яс вав для и-
ян, я раще розв'яза-
ти та проблем .

“Ðîç³éøëèñÿ ñòèêè âîäî-
ñò³÷íî¿ òðóáè íà áóäèíêó â
ê³ëüêîõ ì³ñöÿõ”,— ñêàðæèòü-
ñÿ “Õðåùàòèêó” ìåøêàíêà áó-
äèíêó ¹ 4 íà âóëèö³ Ïðàçü-
ê³é, ùî â Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³, Ðèòà Øêîëüíèê. Çà
ñëîâàìè æ³íêè, ï³ä ÷àñ äîùó
âñÿ âîäà ëëºòüñÿ íà ñò³íó. Öå
ïðîâîêóº ïîÿâó ãðèáêà.

Òàêà ñèòóàö³ÿ áóëà ê³ëüêà
ðîê³â òîìó, òåïåð çíîâó ïî-
âòîðþºòüñÿ. Çíèùèòè ïë³ñíÿ-
âó íå çäàòíà íàâ³òü ñïåêà. Â³ä
áåðåçíÿ êèÿíè ïèñàëè çàÿâêè
â ÆÅÊ, òåëåôîíóâàëè äî
ñëóæáè 15-51 — óñå áåçðåçóëü-
òàòíî. Ðåìîíòó íàâ³òü íå ïî-
÷èíàëè, ³ ñò³íà äîñ³ ìîêðà. Ñà-
ì³ ïîëàãîäèòè òðóáó ëþäè íå
ìîæóòü. Ïîòð³áíå ñïåö³àëüíå
îáëàäíàííÿ äëÿ âèñîòíèõ ðî-
á³ò. Âîäíî÷àñ êâàðòïëàòó
ìåøêàíö³ ñïëà÷óþòü ðåãóëÿð-

íî. “Õî÷åìî êîðèñòóâàòèñÿ
ïîñëóãàìè çà ñâî¿ ãðîø³ òà áà-
÷èòè ïîçèòèâí³ çì³íè â ðîáî-
ò³ ÆÅÊó”,— êàæóòü êèÿíè.

Äçâ³íîê æóðíàë³ñò³â äî
ÆÐÅÎ ¹ 414 çàñòàâ ïðàö³â-
íèê³â çíåíàöüêà. Çà ¿õí³ìè
ñëîâàìè, çàÿâêè â³ä ìåøêàí-
ö³â öüîãî áóäèíêó äî íèõ íå
íàäõîäèëè. Íå ïåðåäàíî é
ñêàðãè ç ì³ñüêîãî ñàll-öåíòðó.

“Ìè, çâ³ñíî, â³çüìåìî íà çà-
ì³òêó öåé áóäèíîê ³ ç’ÿñóºìî
ïðîáëåìó,— îá³öÿº äèðåêòîð
ÆÐÅÎ ¹ 414 Ëåîí³äà Ñåðã³-
íà.— Îäíàê ïîêè ùî â íàñ íà-
â³òü íå çàðåºñòðîâàíî ïèñüìî-
âî¿ çàÿâè â³ä ìåøêàíö³â çà
ö³ºþ àäðåñîþ. Öå ïåðøà ³ îáî-
â’ÿçêîâà óìîâà äëÿ ðåàãóâàí-
íÿ êîìóíàëüíî¿ ñëóæáè íà òó
÷è ³íøó ïðîáëåìó”.

ßê ïðàâèëüíî ä³ÿòè ñïîæè-
âà÷àì êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ó
ðàç³ òàêî¿ ïðîáëåìè, êèÿíàì
ïîÿñíþº þðèñò. “Â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü çà íàäàííÿ æèòëî-
âî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã íàñå-
ëåííþ íåñóòü îðãàíè ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ,— êàæå
àäâîêàò ÒÎÂ “Þðèäè÷íå áþ-
ðî Ñàõíî” ²ðèíà Ñàõíî.— Ó
Êèºâ³ öå ðàéîíí³ äåðæàâí³
àäì³í³ñòðàö³¿ òà ¿õí³ ñòðóêòóð-
í³ ï³äðîçä³ëè. Ñïîæèâà÷ó ïî-
ñëóã ïîòð³áíî çâåðíóòèñÿ äî
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà,
ÆÅÊó. ßêùî âèêîíàâåöü â³ä-
ìîâëÿºòüñÿ â³ä íàäàííÿ ïî-
ñëóã, ñïîæèâà÷ ìàº ïðàâî
çâåðíóòèñÿ äî äèðåêö³¿ ç
óïðàâë³ííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî ôîíäó â³äïîâ³äíî¿
ðàéîííî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç³
ñêàðãîþ. Îáîâ’ÿçêîâî ïîòð³á-
íî âèìàãàòè çàâ³ðåíó êîï³þ
çâåðíåííÿ”.

Íåñïðàâíîñò³ â ñèñòåì³ îð-
ãàí³çîâàíîãî âîäîâ³äâåäåííÿ
(âîäîñò³÷íèõ òðóá, âîðîíîê,

êîë³í) çîâí³øíüîãî âîäîñòî-
êó ìàþòü áóòè óñóíåí³ ïðîòÿ-
ãîì 5 ä³á. ßêùî ïîëîìêè íå
ë³êâ³äîâàíî, ñïîæèâà÷ ìàº
ïðàâî âèêëèêàòè ïðåäñòàâíè-
êà âèêîíàâöÿ ïîñëóã äëÿ ï³ä-
ïèñàííÿ àêòó-ïðåòåíç³¿ ñïî-
æèâà÷à, â ÿêîìó ïîòð³áíî
âêàçàòè ñòðîêè, âèäè, ïîêàç-
íèêè íåñïðàâíîñòåé. Òàêèé
àêò ïîâèíí³ ï³äïèñàòè îáèä-
â³ ñòîðîíè àáî íå ìåíø ÿê

äâà ñïîæèâà÷³. Ïðîòÿãîì
òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â âèêîíà-
âåöü âèð³øóº ïèòàííÿ ïðî
ïåðåðàõóíîê ïëàòåæ³â. Ñïîðè
ùîäî çàäîâîëåííÿ ïðåòåíç³é
ñïîæèâà÷³â âèð³øóº ñóä. Ñïî-
æèâà÷ ìàº ïðàâî íà â³äøêî-
äóâàííÿ çáèòê³â, çàâäàíèõ éî-
ãî ìàéíó. Âòðàòè, ùî âèíèê-
ëè ç âèíè âèêîíàâöÿ ïîñëóã,
ï³äëÿãàþòü êîìïåíñàö³¿ çà
éîãî ðàõóíîê

Ïîðÿäîê îôîðìëåííÿ ñïàäêîâèõ
ñïðàâ íà àâòîðñüê³ òà ñóì³æí³ ïðàâà
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Ùîäî ïîðÿäêó îôîðìëåííÿ ñïàäêîâèõ
ñïðàâ íà àâòîðñüê³ òà ñóì³æí³ ïðàâà, òî
â Öèâ³ëüíîìó êîäåêñ³ Óêðà¿íè (äàë³ —
ÖÊ) íåìàº íîðì, ÿê³ ðåãëàìåíòóâàëè á
ñïåöèô³êó ñïàäêóâàííÿ â ñôåð³ ³íòåëåê-
òóàëüíî¿ âëàñíîñò³. Íà îá’ºêòè àâòîðñüêî-
ãî ïðàâà çàêîíîäàâåöü ïîøèðèâ çàãàëü-
íèé ðåæèì ñïàäêóâàííÿ, îáìåæèâøèñü
âêàç³âêîþ â ñòàòò³ 1219 ÖÊ ïðî òå, ùî
ñïàäùèíîþ íå º ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè, ÿê³
íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàí³ ç îñîáîþ ñïàäêî-
äàâöÿ, çîêðåìà îñîáèñò³ íåìàéíîâ³ ïðà-
âà.

Îêðåì³ íîâåëè, ÿê³ â çàãàëüíîìó âè-
ãëÿä³ ðåãëàìåíòóþòü â³äíîñèíè, ùî âè-
íèêàþòü ó ñôåð³ àâòîðñüêîãî ïðàâà ì³æ
ïîìåðëèì àâòîðîì ³ éîãî ñïàäêîºìöÿìè,
ì³ñòèòü Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî àâòîðñüêå
ïðàâî ³ ñóì³æí³ ïðàâà”.

Îá’ºêòàìè àâòîðñüêîãî ïðàâà â³äïîâ³ä-
íî äî ñòàòò³ 8 öüîãî Çàêîíó º òâîðè â ãà-
ëóç³ íàóêè, ë³òåðàòóðè ³ ìèñòåöòâà. Ó ñòàò-
ò³ 433 ÖÊ äî îá’ºêò³â àâòîðñüêîãî ïðàâà
â³äíåñåíî:

1) Ë³òåðàòóðí³ òà õóäîæí³ òâîðè;
2) Êîìï’þòåðí³ ïðîãðàìè;
3) Êîìï³ëÿö³¿ (áàçè äàíèõ), ÿêùî âîíè

çà äîáîðîì àáî âïîðÿäêóâàííÿì ¿õ ñêëà-
äîâèõ ÷àñòèí º ðåçóëüòàòîì ³íòåëåêòóàëü-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³;

4) ²íø³ òâîðè.
Öåé ïåðåë³ê íå º âè÷åðïíèì, îñê³ëüêè

ïåðåäáà÷èòè âñ³ âèäè òâîð÷îñò³ íåìîæëè-
âî.

Äî ³íøèõ îá’ºêò³â ìîæíà â³äíåñòè ïå-
ðåäáà÷åí³ â ñòàòò³ 8 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî
àâòîðñüêå ïðàâî ³ ñóì³æí³ ïðàâà” òâîðè
ì³ñòîáóäóâàííÿ ³ ñàäîâî-ïàðêîâîãî ìèñ-
òåöòâà; òâîðè, âèêîíàí³ ñïîñîáàìè, ïîä³á-
íèìè äî ôîòîãðàô³¿; òâîðè óæèòêîâîãî
ìèñòåöòâà, ó òîìó ÷èñë³ äåêîðàòèâíîãî
òêàöòâà, êåðàì³êè, ð³çüáëåííÿ, ëèâàðñòâà,
õóäîæíüîãî ñêëà, þâåë³ðí³ âèðîáè òîùî,
ÿêùî âîíè îõîðîíÿþòüñÿ çàêîíàìè Óêðà-
¿íè ïðî ïðàâîâó îõîðîíó îá’ºêò³â ïðîìèñ-
ëîâî¿ âëàñíîñò³; çá³ðêè îáðîáîê ôîëüêëî-
ðó, åíöèêëîïåä³¿ òà àíòîëîã³¿; òåêñòè ïå-
ðåêëàä³â äëÿ äóáëþâàííÿ, îçâó÷åííÿ, ñóá-
òèòðóâàííÿ óêðà¿íñüêîþ òà ³íøèìè ìîâà-
ìè ³íîçåìíèõ àóä³î-â³çóàëüíèõ òâîð³â.

Ñïàäêîºìåöü íàáóâàº â ïîðÿäêó ñïàä-
êóâàííÿ ìàéíîâèõ ïðàâ àâòîðà, ïåðåë³ê
ÿêèõ ÷àñòêîâî íàâåäåíî â ñòàòò³ 15 Çàêî-
íó Óêðà¿íè “Ïðî àâòîðñüêå ïðàâî ³ ñó-
ì³æí³ ïðàâà”.

Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 29 öüîãî Çàêîíó
îñîáèñò³ (íåìàéíîâ³) ïðàâà àâòîðà ó ñïàä-
ùèíó íå ïåðåõîäÿòü.

Çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 28 Çàêîíó, ïðàâà àâ-
òîðà, ÿê³ ïåðåéøëè äî ñïàäêîºìö³â, ä³-

þòü ïðîòÿãîì 70 ðîê³â ï³ñëÿ ñìåðò³ àâòî-
ðà, ïî÷èíàþ÷è ç 1 ñ³÷íÿ ðîêó, íàñòóïíî-
ãî çà ðîêîì ñìåðò³ àâòîðà. Îäíàê ÿêùî
òâ³ð îïðèëþäíåíî ï³ä ïñåâäîí³ìîì ÷è
àíîí³ìíî, òåðì³í îõîðîíè çàê³í÷óºòüñÿ
÷åðåç 70 ðîê³â ï³ñëÿ òîãî, ÿê òâ³ð áóëî
îïðèëþäíåíî. ßêùî âçÿòèé àâòîðîì
ïñåâäîí³ì íå âèêëèêàº ñóìí³âó ùîäî îñî-
áè àâòîðà àáî ÿêùî àâòîðñòâî òâîðó,
îïðèëþäíåíîãî àíîí³ìíî ÷è ï³ä ïñåâäî-
í³ìîì, ðîçêðèâàºòüñÿ íå ï³çí³øå, í³æ ÷å-
ðåç 70 ðîê³â ï³ñëÿ îïðèëþäíåííÿ òâîðó,
òî ä³º ïîïåðåäíº ïîëîæåííÿ.

Òîáòî îñîáëèâ³ñòþ ñïàäêóâàííÿ àâòîð-
ñüêîãî ïðàâà ÿê îá’ºêòà ñïàäêóâàííÿ º
òå, ùî âîíî íàáóâàºòüñÿ ñïàäêîºìöåì íà
ïåâíèé òåðì³í, íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ
îá’ºêò³â ñïàäêóâàííÿ.

Òåðì³í îõîðîíè òâîð³â, ñòâîðåíèõ ó
ñï³âàâòîðñòâ³, ä³º ïðîòÿãîì óñüîãî æèòòÿ
³ 70 ðîê³â ï³ñëÿ ñìåðò³ îñòàííüîãî ñï³â-
àâòîðà, òîáòî îáðàõóâàííÿ ñòðîê³â, íà ÿê³
àâòîðñüêå ïðàâî ïåðåõîäèòü äî ñïàäêîºì-
öÿ, çàëåæèòü â³ä òîãî ÷è ñï³âàâòîðñòâî
íåðîçä³ëüíå, ÷è ðîçä³ëüíå.

Завід вач Шостої Київсь ої
державної нотаріальної онтори

КАПЕЛЬКА Н. М.

Продовження читайте в наст пних номерах
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Ðÿòóâàëüíèêè 
ïîïîâíÿòü çàïàñè

На 54-м році пішов з життя відомий політи , чений, один
із засновни ів ново о раїнсь о о телебачення Оле сандр
Зінчен о.
Ми втратили людин , я а зробила ва омий внесо розб -

дов демо ратії та становлення ромадянсь о о с спільства
У раїнсь ої держави.
Я се ретар Київради, я оле а, я завжди з либо ою по-

ва ою ставився до цієї неординарної особистості та вважав за
честь працювати разом з ним стінах Київради. Я політи він
б в при ладом небайд жості, принциповості, самовідданої пра-
ці.
У пам’яті всіх, хто знав і працював разом з Оле сандром

Оле сійовичем, він назавжди залишиться не тіль и досвідче-
ним ерівни ом, а і надзвичайно порядною та ч йною люди-
ною, отра любила життя і пі л валася про тих, хто пор ч.
Від імені Київсь ої місь ої ради та від себе особисто висло-

влюю либо і співч ття др жині, донь ам, сім рідним, близь-
им і тим, хто добре знав Оле сандра Оле сійовича, з приво-
д йо о передчасної смерті. У раїна втратила вели о о патріо-
та.
Вічна йом пам’ять.

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради Олесь Дов ий

Не стало відомо о політи а, ромадсь о о діяча та неорди-
нарної особистості Оле сандра Оле сійовича Зінчен а. На
54-м році він передчасно пішов з життя.
Ми запам’ятаємо Оле сандра Оле сійовича я талановито-

о і сильно о політи а, людин , отра зробила ва омий внесо
становлення демо ратично о с спільства в У раїні.
Він залишив по собі ба ато цінних на ових і політичних на-

дбань, а та ож добр пам’ять серцях сіх, хто йо о знав.
Працюючи на доброб т иївсь ої ромади, Оле сандр Оле -

сійович виявив себе я принципова, порядна і справедлива
людина. Всі, хто мав на од працювати з ним, знали йо о я
професійно о ерівни а і талановито о ор анізатора.
Від сво о імені та від імені всієї Київсь ої місь ої державної

адміністрації висловлюю щирі співч ття близь им та рідним
Оле сандра Оле сійовича з привод цієї тяж ої втрати.
Він завжди залишиться в нашій пам’яті та наших серцях.

Київсь ий місь ий олова
Леонід Черновець ий

9 червня з ас світлий ба атосторонньо освічений роз м, пе-
рестало битися вели е бла ородне серце Оле сандра Оле -
сійовича Зінчен а.
Оле сандр Оле сійович ер вав фра цією БЮТ в один із

найс ладніших періодів на політичній арені столиці та У раїни.
Йо о досвід та політична м дрість стали зраз ом для наслід -
вання, а поведін а під час розв’язання острих проблем—ета-
лоном для політи ів.
Він б в др ом і м дрим порадни ом для ожно о з нас. Ба-

ато ранність йо о особистості вражала. А адемі У раїнсь ої
а адемії на , професор Інстит т теле ом ні аційних систем
НТУУКПІ, андидат фізи о-математичних на , народний деп -
тат іль ох с ли ань, заст пни Голови Верховної Ради У ра-
їни, державний се ретар У раїни.
Ми пам’ятатимемо Оле сандра Оле сійовича я принципо-

в чесн людин , що вміла запалювати своїми ідеями всіх нав-
оло. Він орів бажанням змінити світ на раще. І йом це вда-
валося.
Нехай земля йом б де п хом.

Коле и, деп тати фра ції
Бло Юлії Тимошен о в Київраді

З с мом і вели им жалем сприйняли звіст про передчас-
н смерть видатно о політи а, яс равої тащирої людини Оле -
сандра Оле сійовича Зінчен а. За часів йо о роботи в Ки-
ївраді ми знали йо о я чесн , порядн та д же принципов лю-
дин — він не йшов на омпроміс із совістю, не боявся висло-
влювати власн д м та відстоювати її.
На жаль, най ращі йд ть від нас першими. Та вони залиша-

ють після себе добрі справи і людей, я их надихали та я им
допома али. І завдя и цьом та і люди ще дов о залишають-
ся з нами — наших д м ах та серцях.
Оле сандр Оле сійович пройшов непростий шлях політи-

ці й належить до невели ої частини людей, я і змо ли засл -
жити пова і соратни ів, і політичних опонентів. Ми висловлю-
ємо щирі співч ття рідним та близь им, хай те світле, що Він
приніс цей світ, залишається для нащад ів.

Фра ція Бло Леоніда Черновець о о
в Київсь ій місь ій раді

Позавчора лі арні
“Феофанія” помер відомий
раїнсь ий політи Оле -

сандр Зінчен о. Хоча в по-
літи він прийшов доволі
давно, йо о без жодних
с мнівів можна назвати по-
літи ом нової я ості. Жите-
лі столиці мали на од по-
бачити робот Оле сандра
Зінчен а я очільни а фра -
ції БЮТ Київраді останньо-
о с ли ання. Попри опози-
ційність своєї політичної си-
ли, лідер фра ції продемон-
стр вав онстр тивність
роботі. Всі йо о дії б ли
спрямовані на захист інте-
ресів виборців, незважаючи
на політичні доцільності.
Саме під ерівництвом
Оле сандра Зінчен а спе-
ціальна омісія сво о час
не доп стила транспортно-
о олапс в місті. Напра-
цьовані робочою р пою рі-
шення навіть сьо одні, до-
волі с р тні е ономічні ча-
си, дають змо ромад-
сь ом транспорт в столи-
ці працювати стабільно.
Жителі У раїни знають

Оле сандра Зінчен а я ви-
со оморальн і принципо-
в людин . Сво о час він
через нез од з партійною
верхів ою по ин в лави
СДПУ(о). Я ерівни Се -
ретаріат Президента при
Ві торі Ющен зробив смі-
лив заяв про ор пцію в
оточенні лави держави. Ці
випад и не сприймаються

с спільством, я я есь пе-
ребіжництво, бо ви ідніше
б ло б сидіти “біля орита”,
я це роблять інші політи-
и. Оле сандр Зінчен о ні-
оли не мі миритися з аб-
с рдом політиці і завжди
м жньо вист пав проти

зловживань владою.
Помер політи віці 53

ро ів. Насправді це лише
роз віт людини, том втра-
та ще болючіша для всіх.
Одна , попри молодий ві ,
пан Зінчен о всти зробити
ба ато. Він за інчив два ви-

ші — Чернівець ий нівер-
ситет за спеціальністю “ви-
ладач фізи и” та Мос ов-
сь а адемію с спільних
на за спеціальністю “полі-
толо ія”.
Навчаючись, працював

інженером афедри фізи-
и, брав а тивн часть
діяльності омсомол . У
1992 році пана Зінчен а б -
ло обрано президентом
Асоціації молодіжних ініці-
атив. З одом займався біз-
несом. Певний час б в се-
ред ерівництва незалеж-
ної телевізійної орпорації
анал “Інтер”. З одом б в
народним деп татом У ра-
їни і навіть заст пни ом спі-
ера. Останнім часом очо-
лював Національне осміч-
не а ентство У раїни. О рім
численних за онопрое тів,
Оле сандр Зінчен о напи-
сав та ож 35 на ових ро-
біт із фізи и, 15 статей про
молодіжний р х, 25 робіт
про роль ЗМІ та 25 матері-
алів про розвито с часних
політичних систем.
Усе, що робив Оле -

сандр Зінчен о, робив від
щиро о серця і з чистою
совістю. Все зроблене ним
для людей цін ється ними.
Пова а до йо о особистості
незаперечна. Том сьо о-
дні всі ми в см т та с ор-
боті. Реда ція “Хрещати а”
приєдн ється до співч ттів
сім’ї, рідним та близь им
померло о.

Óêðà¿íà âòðàòèëà ïîë³òèêà íîâî¿ ÿêîñò³

Ï³øîâ ³ç æèòòÿ 
Îëåêñàíäð Ç³í÷åíêî

Ó Êèºâ³ ñòâîðÿòü ìàòåð³àëüíèé
ðåçåðâ äëÿ ïîïåðåäæåííÿ ³ ë³êâ³äà-
ö³¿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òåõíî-
ãåííîãî ³ ïðèðîäíîãî õàðàêòåðó.
Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïè-
ñàâ ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé. Ð³øåííÿ ï³äãîòîâëåíî ç
ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ òà ë³êâ³äàö³¿
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òåõíîãåí-
íîãî òà ïðèðîäíîãî õàðàêòåðó â
ñòîëèö³ òà ì³í³ì³çàö³¿ ìîæëèâèõ
ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â ï³ä ÷àñ êà-
òàêë³çìó, à òàêîæ íàäàííÿ òåðì³íî-
âî¿ äîïîìîãè íàñåëåííþ.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” íà-
÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç
ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é
ÊÌÄÀ Â³òàë³é Ïøåíè÷íèé, çã³äíî

ç äîêóìåíòîì, ìàòåð³àëüíèìè ðå-
çåðâàìè º áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè,
ïàëüíå, ìåäèêàìåíòè, ïðîäîâîëü-
ñòâî, òåõí³êà, òåõí³÷í³ çàñîáè òà ³í-
ø³ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷í³ ö³ííîñò³.

“Âîíè ïðèçíà÷åí³ äëÿ ïðîâåäåí-
íÿ íåâ³äêëàäíèõ â³äíîâëþâàëüíèõ
ðîá³ò ³ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà çà-
ïîá³ãàííÿ, ë³êâ³äàö³þ íàäçâè÷àé-
íèõ ñèòóàö³é òåõíîãåííîãî ³ ïðè-
ðîäíîãî õàðàêòåðó òà ¿õ íàñë³äê³â,
— çàçíà÷èâ â³í. — Îêð³ì òîãî, çã³ä-
íî ç ï³äïèñàíèì ðîçïîðÿäæåííÿì,
çàòâåðäæåíî íîìåíêëàòóðó òà íîð-
ìè íàêîïè÷åííÿ ìàòåð³àëüíîãî ðå-
çåðâó, ùî ï³äëÿãàþòü çàêëàäàííþ
â ì³ñöåâèé ìàòåð³àëüíèé ðåçåðâ
ÊÌÄÀ”.

Â³òàë³é Ïøåíè÷íèé äîäàâ, ùî
çàãàëîì öå ïëàíîâèé çàõ³ä. Âîñòàí-
íº ðÿòóâàëüíèêè îíîâëþâàëè ñâ³é
ðåçåðâ äâà ðîêè òîìó. “Íèí³ æ, ïî-
ïðè êðèçó, ñòîëè÷íà âëàäà â³äíàé-
øëà ìîæëèâ³ñòü âèä³ëèòè íàì êîø-
òè äëÿ ïîïîâíåííÿ ïîòð³áíîãî çà-
ïàñó, — ïîÿñíèâ â³í. — Çîêðåìà ç
ì³ñüêîãî áþäæåòó äëÿ öüîãî ïåðåä-
áà÷åíî 600 òèñÿ÷ ãðèâåíü”.

Ãðîø³ âèêîðèñòàþòü äëÿ çàêóï³â-
ë³ íàñàìïåðåä áóä³âåëüíèõ ìàòåð³-
àë³â, îáëàäíàííÿ, ÿê³ ïðîòÿãîì
îñòàíí³õ ðîê³â âèêîðèñòîâóâàëè
ï³ä ÷àñ ë³êâ³äàö³¿ íàäçâè÷àéíèõ ñè-
òóàö³é. Çîêðåìà ÿê òîð³ê ï³ä ÷àñ
àâàð³éíèõ ðîá³ò ó Êè¿âñüêîìó ìåò-
ðîïîë³òåí³. Òîä³ ïîòð³áí³ ìàòåð³-
àëè âèÿâèëèñÿ â ðåçåðâ³ ñòîëè÷íèõ
ðÿòóâàëüíèê³â. Âèêîðèñòîâóâàòè
çàïàñ ìîæíà ëèøå ç äîçâîëó ñïå-
ö³àëüíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ë³êâ³äà-
ö³¿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òà òåõ-
íîãåííèõ êàòàñòðîô.

Â³òàë³é Ïøåíè÷íèé äîäàâ, ùî
ðîçïîðÿäæåííÿì òàêîæ ðåêîìåí-
äîâàíî êåð³âíèêàì ïîòåíö³éíî-íå-
áåçïå÷íèõ ï³äïðèºìñòâ â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó çàòâåðäèòè íî-
ìåíêëàòóðó òà îáñÿãè ìàòåð³àëüíèõ
ðåçåðâ³â. Çîêðåìà òàê³ çàïàñè ïî-
âèíí³ ìàòè “Êè¿âåíåðãî”, “Êè¿â-
ãàç” òà “Êè¿ââîäîêàíàë”

Ì³ñòî çàêóïèòü óñå ïîòð³áíå äëÿ ïîäîëàííÿ 
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Столична влада виділила 600 тисяч ривень для поповнення
запас потрібним матеріалом, інстр ментами, обладнанням
для потреб рят вальних сл жб. Створення та о о резерв
потрібно фахівцям разі оперативної лі відації в місті над-
звичайної сит ації чи техно енної атастрофи. Востаннє та-
ий запас поповнювався два ро и том . Резерв повинні
створити і підприємства, я і мають потенційно небезпечні
об’є ти та об’є ти підвищеної небезпе и, зо рема "Київене-
р о" та "Київ аз".

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé 

âèñëîâèâ ñï³â÷óòòÿ ç ïðèâîäó ñìåðò³ 
äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

VI ñêëèêàííÿ, ãîëîâè ôðàêö³¿ ÁÞÒ 
ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³, 

çàñëóæåíîãî æóðíàë³ñòà Óêðà¿íè, 
àêàäåì³êà Òåëåâ³ç³éíî¿ àêàäåì³¿ 

Óêðà¿íè, êàâàëåðà îðäåíà 
“Ñâÿòèé êíÿçü Âîëîäèìèð” IV ñòóïåíÿ

Îëåêñàíäðà Ç³í÷åíêà
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хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про звернення депутатів Київської міської ради 
до Президента України, Верховної Ради України 

та Кабінету Міністрів України
Рішення Київської міської ради № 797/4235 від 27 травня 2010 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про столицю
України — місто�герой Київ", Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України "Про
рекламу", Постанови Верховної Ради України "Про затвердження Порядку накладення штрафів за пору�
шення законодавства про рекламу" від 26.05.04, рішення Київської міської ради "Про впорядкування про�
дажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів у міській торговельній мережі" № 929/929 від 25.12.08, рі�
шення Київської міської ради "Про заборону продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива та тю�
тюнових виробів, розміщення комп'ютерних та Інтернет�клубів на території закладів охорони здоров'я ко�
мунальної власності міста Києва" № 770/1826 від 09.07.09 Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Направити звернення депутатів Київської міської ради
до Президента України, Верховної Ради України та Кабіне�
ту Міністрів України згідно з додатком.

2. Офіційно оприлюднити це звернення в газеті Київської
міської ради "Хрещатик".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань охорони здоров’я та соці�
ального захисту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 27 травня 2010 року № 797/4235

Звернення депутатів Київської міської ради до Президента України,
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України

Депутати Київської міської ради глибоко стурбовані роз�
повсюдженням алкогольних напоїв, слабоалкогольних на�
поїв та пива.

Щодня ми бачимо порушення норм чинного законодав�
ства у сфері реклами та продажу алкогольних напоїв, сла�
боалкогольних напоїв та пива. Широка реклама пива ро�
бить свою справу. Пивний алкоголізм — проблема, про яку
все частіше говорять наркологи. Все більше представників
молодого покоління потрапляють у згубну залежність.

Щорічно росте кількість пивзаводів, розширюється рек�
лама пивних напоїв, а разом з цим росте кількість спожи�
вачів пива. Для вживання пива і привід часто не потрібний.
Пиво вживають, щоб розслабитися, провести вечір, навіть
втамувати спрагу. Пристрасть до алкоголю при такому під�
ході виробляється не відразу, але вже через 10�12 років
наркологи можуть прийняти нового пацієнта.

З ранку до ночі у засобах масової інформації ми бачимо
рекламу пива. Спонсорство футбольних чемпіонатів завжди
відбувається за участю представників компаній, які вироб�
ляють пиво. Не треба зазначати назви компаній — вироб�

ників пива, які є офіційними спонсорами національної та
молодіжної збірної України по футболу. У засобах масової
інформації ці спонсори говорять, що ця реклама не сприяє
вживанню пива, але під час перегляду футбольного матчу
вболівальники завжди розпивають пиво.

Ми вважаємо, що під час проведення чемпіонату з фут�
болу Євро�2012 не повинно бути жодної реклами пива. Укра�
їна йде до європейського рівня розвитку, а реклама пива під
час проведення футбольних або інших спортивних, культур�
них заходів — це крок до зниження рейтингу нашої держа�
ви.

Депутати Київської міської ради просять внести зміни до
статей 5, 13 та 22 Закону України "Про рекламу" та заборо�
нити спонсорування теле�, радіопередач, театрально�кон�
цертних, спортивних та інших заходів з використанням зна�
ків для товарів та послуг, під якими випускаються алкоголь�
ні напої, слабоалкогольні напої та пиво.

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

Про звернення депутатів Київської міської ради 
до Президента України, Верховної Ради України 

та Кабінету Міністрів України
Рішення Київської міської ради № 798/4236 від 27 травня 2010 року

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про
столицю України — місто�герой Київ" та з метою вшанування пам'яті учасників ліквідації наслідків Чорно�
бильської катастрофи Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Направити звернення депутатів Київської міської ради
до Президента України, Верховної Ради України та Кабіне�
ту Міністрів України згідно з додатком.

2. Офіційно оприлюднити це звернення в газеті Київської
міської ради "Хрещатик".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію з питань охорони здоров’я та соціального за�
хисту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 27 травня 2010 року № 798/4236

Звернення депутатів Київської міської ради до Президента України,
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України

У нашій історії є події, які ми згадуємо з болем,— 26 квіт�
ня 1986 року стався вибух на Чорнобильській атомній елек�
тростанції. Цей день перевернув життя десятків тисяч лю�
дей. Він став мірилом людських можливостей і людської
гідності. Чорнобильська трагедія належить до тих подій,
справжнє значення яких для нашої нації й для всього люд�
ства ми, можливо, ще тільки починаємо осягати. Адже 24
роки — занадто короткий термін, аби суспільство хоча б "у
першому наближенні" усвідомило, як змінила ця катастро�
фа наше життя. Ця дата увійшла в історію сумним уроком
для нинішнього і прийдешніх поколінь.

У ці дні український народ зі скорботою згадує лихо, яке
завдав вибух реактора на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986
року.

Нині 26 квітня не є офіційним днем вшанування пам'яті
учасників ліквідації наслідків цієї страшної катастрофи. На
ім'я депутатського корпусу Київської міської ради надійшло
звернення від учасників ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи з проханням допомогти врегулювати питання
вшанування пам'яті загиблих ліквідаторів.

Депутати Київської міської ради звертаються з прохан�
ням прийняти на державному рівні відповідний норматив�
но�правовий документ, яким буде встановлено, що 26 квіт�
ня — День вшанування пам'яті учасників ліквідації наслідків
катастрофи на Чорнобильський атомній електростанції.

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

Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради 

від 01.07.08 № 8/8 "Про затвердження Регламенту
Київської міської ради"

Рішення Київської міської ради № 808/4246 від 27 травня 2010 року

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні", пункту 3.3 статті 3 Регламенту Київради, затвердженого рішенням Київради від 01.07.08 № 8/8,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до Регламенту Київської міської ради такі змі�
ни та доповнення:

1.1. Абзац третій пункту 23.3 статті 23 Регламенту Київ�
ської міської ради викласти в такій редакції:

"Рішення про включення питання до порядку денного
пленарного засідання приймається більшістю голосів депу�
татів від загального складу Київради.".

1.2. Абзац третій пункту 23.10 статті 23 Регламенту Ки�
ївської міської ради викласти в такій редакції:

"За рішенням Київради одне із пленарних засідань Ки�
ївради або його частина можуть бути присвячені заслухо�
вуванню звітів, а також інформуванню постійних комісій
Київради, керівників виконавчого органу Київради (Київ�
ської міської державної адміністрації) та посадових осіб
підприємств, установ та організацій комунальної форми
власності, а також посадових осіб органів державної вла�
ди та місцевого самоврядування відповідно до вимог за�
конодавства.

За пропозицією Київського міського голови, заступника
міського голови — секретаря Київради, постійних комісій, де�
путатських фракцій пленарне засідання Київради може бу�
ти проведено у формі громадських слухань з питань, що
становлять суспільний інтерес.

Пропозиція щодо питання порядку денного громадських
слухань вноситься до секретаріату Київради у письмовому
вигляді, в ній обґрунтовується необхідність обговорення пи�
тання, зазначаються особи, присутність яких необхідна під
час розгляду цього питання, та пропозиції до відповідного
проекту рішення Київради.

Для участі в громадських слуханнях запрошуються поса�
дові особи органів державної влади та місцевого самовря�
дування, представники підприємств, установ та організа�
цій, а також громадськості, присутність яких необхідна для
розгляду відповідного питання порядку денного.

З метою підготовки інформації для громадських слухань
Київським міським головою, заступником міського голови —
секретарем Київради можуть надаватися відповідні дору�
чення.

Для проведення громадських слухань процедурним рі�
шенням Київради затверджується порядок роботи, який
включає тривалість слухань, загальний час для розгляду
кожного питання порядку денного, тривалість виступів до�
повідачів та інші питання, що стосуються організації робо�
ти засідання.

Під час обговорення питань порядку денного громад�
ських слухань Київським міським головою, заступником місь�
кого голови — секретарем Київради можуть надаватися від�
повідні доручення відповідним посадовим особам виконав�
чого органу Київради (Київської міської державної адмініс�
трації), підприємств, установ та організацій комунальної
форми власності.

За результатами розгляду питань порядку денного гро�
мадських слухань приймаються рішення, проекти яких по�
винні бути розроблені та опрацьовані відповідно до вимог
Регламенту.

Гласність громадських слухань забезпечується шляхом
трансляції телерадіокомпанією "Київ" у запису у вечірні го�
дини розгляду питань порядку денного, а також шляхом
розміщень відповідних інформаційних повідомлень та прий�
нятих рішень на офіційному WEB�порталі Київради та пуб�
лікації їх в газеті Київради "Хрещатик".

1.3. Пункт 23.14 статті 23 Регламенту Київської міської
ради викласти в такій редакції:

"23.14. Обговорення питання порядку денного може до�
строково припинятися за пропозицією головуючого на пле�
нарному засіданні або депутата Київради за процедурним
рішенням Київради.".

1.4. Доповнити Регламент Київради новим пунктом 23.20
такого змісту:

"23.20. Запрошені та присутні на пленарному засіданні пред�
ставники органів державної влади та місцевого самоврядуван�
ня, підприємств, установ та організацій мають право на виступ
у порядку, визначеному процедурним рішенням Київради.".

1.5. Абзац другий пункту 25.9 статті 25 Регламенту Ки�
ївської міської ради викласти в такій редакції:

"Процедурним вважається питання регулювання роботи
пленарного засідання сесії Київради, а саме: питання, пе�
редбачені пунктами 23.10, 23.11, 23.13, 23.14, 23.15, 23.20
статті 23; пунктами 24.4, 24.6, 24.10, 24.13 статті 24; пунк�
том 25.8 статті 25 цього Регламенту.".

2. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті
Київської міської ради "Хрещатик".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань правопорядку, регламен�
ту та депутатської етики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про поновлення Головному управлінню 
Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві

договору оренди земельної ділянки 
для влаштування будівельного майданчика 

на вул. Кутузова, 18/7 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 488/1544 від 21травня 2009 року

Відповідно до статті 33 Закону України "Про оренду землі" та враховуючи лист�звернення Головного управ�
ління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві від 07.05.2008 № 1/2634, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 3 роки з 26.06.2008 договір оренди зе�
мельної ділянки від 25.06.2005 № 82�6�00304 площею
0,1170 га, укладений між Київською міською радою та
Головним управлінням Міністерства внутрішніх справ
України в місті Києві для влаштування будівельного май�
данчика на вул. Кутузова, 18/7 у Печерському районі 
м. Києва на підставі розпорядження Київської міської дер�
жавної адміністрації від 11.07.96 № 1098 "Про надання
Головному управлінню внутрішніх справ Міністерства
внутрішніх справ України у м. Києві земельних ділянок
для будівництва та обслуговування адмінбудинку район�
ного управління внутрішніх справ на вул. Кутузова, 18/7
у Печерському районі м. Києва" в редакції пункту 9 рішен�
ня Київської міської ради від 29.05.2003 № 483/643 "Про
внесення змін до рішень Київської міської ради".

2. Встановити, що розмір річної орендної плати, визна�

ченої в договорі оренди земельної ділянки від 25.06.2005
№ 82�6�00304, підлягає приведенню у відповідність до норм
законодавства.

3. Головному управлінню Міністерства внутрішніх справ
України в місті Києві у місячний термін звернутися до Го�
ловного управління земельних ресурсів виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) із клопотанням щодо організації робіт по внесен�
ню змін до договору оренди земельної ділянки від 25.06.2005
№ 82�6�00304.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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НН ОО ВВ ИИ НН ИИ

Íàéêðàù³ ðóøíèêè
âèñòàâèëè ó Ìóçå¿ 
²âàíà Ãîí÷àðà

Ó÷îðà â ñòîëèö³ â³äêðèëàñÿ âèñòàâ-
êà ìàéñòðèí³ Íàä³¿ Õ³ì³÷åíêî. Âîíà
ïðåçåíòóâàëà åêñïîçèö³þ "Îáóõ³âñüêèé
ðóøíèê". Êîëåêö³ÿ ÿñêðàâî äåìîíñòðóº
îñîáëèâîñò³ ñòèë³ñòèêè âèøèâêè Êè-
¿âùèíè, ãàììó êîëüîð³â, ð³çí³ òåõí³êè,
ñþæåòè. Îñîáëèâå ì³ñöå íà âèñòàâö³
íàëåæèòü âåñ³ëüíèì â³íî÷êàì ó âèêî-
íàíí³ àâòîðêè. Àäæå öåé ïðåäìåò º íå
ò³ëüêè îêðàñîþ é îáåðåãîì — éîãî íà-
çèâàþòü çíàõàðåì äóø³. Éîãî ïðèçíà-
÷åííÿ — çàáåçïå÷óâàòè ä³â÷èí³ íàä³é-
íèé çàõèñò ³ ñïðàâæíþ êðàñó. Íàä³ÿ
Õ³ì³÷åíêî âñå æèòòÿ ïðàöþâàëà áóõ-
ãàëòåðîì. Ó 1987 ðîö³, ï³ñëÿ âèõîäó íà
ïåíñ³þ, çàéíÿëàñÿ õóäîæíüîþ òâîð÷³ñ-
òþ, çàõîïèëàñÿ âèøèâêîþ. Âèñòàâêà
ïðîõîäèòü ó Íàö³îíàëüíîìó öåíòð³ íà-
ðîäíî¿ êóëüòóðè "Ìóçå¿ ²âàíà Ãîí÷à-
ðà", ùî íà âóëèö³ ²âàíà Ìàçåïè, 29.
Ïåðåãëÿíóòè êîëåêö³þ ìîæíà äî 27
÷åðâíÿ

Êèÿí çàïðîñèëè â íåáî
Êè¿âñüêèé ðîê-ãóðò "Â³é" ó÷îðà ïðå-

çåíòóâàâ ñâ³é íîâèé àëüáîì "Éøîâ ÿ
íåáîì" â îäíîìó ç³ ñòîëè÷íèõ êëóá³â.
Çà 19 ðîê³â ³ñíóâàííÿ — öå òðåò³é äèñê
ìóçèêàíò³â. Ïîïåðåäí³é àëüáîì âèé-
øîâ 7 ðîê³â òîìó ³ íàçèâàâñÿ "Õàòà
êðàé ñåëà". Âñüîãî ó àëüáîì³ 9 ï³ñåíü.
Ó "Êîëèñêîâ³é 33" éäåòüñÿ ïðî ìàò³ð,
ÿêà ïðîñèòü áàòüêà â ÷àñè Ãîëîäîìîðó
â³äíåñòè ñâî¿õ ä³òåé ïîìèðàòè äî ë³ñó,
áî íå ìàëà ÷èì ¿õ ãîäóâàòè. "Òåêñò ö³º¿
ï³ñí³ íàïèñàëà íàøà ñêðèïàëüêà Ëåñÿ
Ðîé, ïðàâäà, êàçàëà, ùî íå çíàº, ÷è
ïîìèðàâ ó íå¿ â ñ³ì'¿ õòîñü â³ä ãîëîäó.
Ó íàñ â ðîäèí³ ò³ëüêè ìàìà ðîçïîâ³äà-
ëà, ùî ¿¿ ä³ä áóâ íà çàñëàíí³ ó Ïîâîë-
æ³ — òàì òåæ áóâ ãîëîä, çáèðàâ íàñ³í-
íÿ ñîíÿøíèêà é, îá'¿âøèñü éîãî, ïî-
ìåð â³ä çàâîðîòó êèøîê",— ïîä³ëèâñÿ
ë³äåð ãóðòó Äìèòðî Äîáðèé-Âå÷³ð. Äî
àëüáîìó òàêîæ óâ³éøëà ï³ñíÿ íà â³ðø³
ëüâ³âñüêîãî ïîåòà 30-õ ðîê³â Áîãäàíà-
²ãîðà Àíòîíè÷à "Âèéäè ç ê³ìíàòè". Ðå-
ïåòèö³¿ é çàïèñ äèñêó "Éøîâ ÿ íåáîì"
çàéíÿëè ó ìóçèêàíò³â ï³âðîêó. Ïðàöþ-
âàëè â äîìàøí³é ñòóä³¿, îáëàäíàí³é ó
2-ê³ìíàòí³é êâàðòèð³ ïàíà Äîáðîãî-Âå-
÷îðà. Êóïèòè äèñêè ïîïóëÿðíèõ óêðà-
¿íñüêèõ ðîêåð³â ìîæíà â áóäü-ÿê³é ìó-
çè÷í³é êðàìíèö³

Ïåòðî Íàë³÷ âåçå 
äî ñòîëèö³ ñâ³é "ÿãóàð"

Ìóçè÷íèé êîëåêòèâ, ÿêèé íàçèâàþòü
³íòåðíåò-ïðîðèâîì, âåçå ñâî¿ õ³òè äî
Êèºâà. 18 ÷åðâíÿ ó ñòîëèö³ çàïëàíîâà-
íî êîíöåðò Ïåòðà Íàë³÷à. Ñâî¿õ ïåð-
øèõ ïðèõèëüíèê³â ðîñ³éñüê³ ìóçèêàí-
òè çíàéøëè çàâäÿêè Þòþá. Íà ïîïó-
ëÿðíèé ðåñóðñ âîíè æàðòîìà âèêëàëè
ñâ³é êë³ï íà ï³ñíþ Gitar. Ñì³øíà ëà-
ìàíà àíãë³éñüêà ç áàëêàíñüêèì àêöåí-
òîì òà ïàíê³âñüêèì ïðèñìàêîì ïðèïà-
ëà äî äóø³ ìîëîä³. Íåïðèõîâàíå ëèöå-
ä³éñòâî çàõîïèëî ìóçè÷íèõ ôàí³â. Âè-
êîíàâö³ âèâîäèëè êóïëåòè òàê, ùî ñëî-
âà áóëè çðîçóì³ë³ íàâ³òü ïåðøîêëàñíè-
êàì. Gitar, gitar, jump to my yaguar. Âîä-
íî÷àñ ó ðîë³ êðóòî¿ àâò³âêè â êë³ï³ áó-
ëà ð³äíà "êîï³éêà". Ïóáë³êà îö³íèêà
æàðòè ãóðòó, ï³ñí³ ïî÷àòè çàïóñêàòè íà
íàéâ³äîì³øèõ ðàä³îñòàíö³ÿõ. Ôàíè ïî-
÷àëè âèìàãàòè æèâèõ âèñòóï³â ïîïðè
òå, ùî âñ³ êîìïîçèö³¿ áóëè ó â³ëüíîìó
äîñòóï³ â ²íòåðíåò³. Ïåðøèé êîíöåðò
â³äáóâñÿ 2007 ðîêó. ×åðåç àæ³îòàæ áà-
ãàòî õòî íàâ³òü ³ç á³ëåòàìè íå ïîòðàïèâ
äî çàëè. Ïîò³ì ìóçèêàíòè ïî÷àëè âè-
ñòóïàòè ÷àñò³øå. Ïðî¿õàëè ç ãàñòðîëÿ-
ìè âñþ Ðîñ³þ, ïîäàëèñÿ ï³äòðèìóâàòè
çá³ðíó êðà¿íè íà Îë³ìï³àä³ â Ïåê³í³.
"Ìóçè÷íèé êîëåêòèâ Ïåòðà Íàë³÷à" îá-
ðàëè íà öüîãîð³÷íå ªâðîáà÷åííÿ. Íå-
çàáàðîì õ³òè ãóðòó íàæèâî ïî÷óþòü êè-
¿âñüê³ ôàíè. Âèñòóïàòèìóòü ðîñ³ÿíè ó
çàë³ Íàö³îíàëüíîãî àâ³àö³éíîãî óí³âåð-
ñèòåòó. Êîíöåðò ðîçïî÷íåòüñÿ î 19.00.
Êâèòêè ïðîïîíóþòü ìàéæå â óñ³õ êà-
ñàõ òà íà ³íòåðíåò-ïîðòàëàõ. Âàðò³ñòü
150—300 ãðí

“Êðà¿íà Ìð³é” ñòàíå 
ïëàòíîþ
Åòíîëþäåé çàïðîøóþòü 
íà Ñï³âî÷å ïîëå 10 ëèïíÿ

²ãðè ç âîãíåì
Ó ñòîëèö³ ðîçïî÷èíàºòüñÿ ÷åòâåðòèé Kiev Fire Fest

Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Сезон літніх етнофести-
валів столиці вже тра-
диційно від риватиме
"Країна Мрій". Цьо о ро-

фестиваль відб деть-
ся 10 та 11 липня, я
завжди, на Співочом
полі. О рім онцертів,
відвід вачі змож ть до-
єднатися до е оло ічних
а цій, поб вати на алеї
майстрів, відвідати літе-
рат рні читання та чис-
ленні майстер- ласи.
Нововведенням б де
платний вхід. Ор аніза-
тори запевняють, що це
єдиний спосіб, щоб свя-
то тривало і надалі.

Ñüîìèé Ì³æíàðîäíèé åòí³÷-
íèé ôåñòèâàëü "Êðà¿íà Ìð³é"
çíîâó çàâ³òàº äî ñòîëèö³. Öüî-
ãî ðîêó Ñï³âî÷å ïîëå íàïîâíè-
òüñÿ âèøèâàíêàìè òà â³íêàìè
10 òà 11 ëèïíÿ. Ãîëîâíà ïðîãðà-
ìà, ÿê ³ â ìèíóë³ ðîêè, ðîçïî-
÷èíàòèìåòüñÿ íàäâå÷³ð âèñòó-
ïàìè åòíîãóðò³â. Òèì ÷àñîì
óäåíü óñ³ â³äâ³äóâà÷³ çìîæóòü
îñîáèñòî äîòîðêíóòèñÿ äî ðó-
êîòâîðíèõ äèâ êîâàë³â, ãîí÷à-
ð³â, òêàëü, ïèñàíêàð³â òà ³íøèõ
ìèòö³â íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè.

Íà ìàéäàí÷èêó "Êîçàöüê³
Ðîçâàãè — Ãàëÿâèíà "ßðèëî"

ïðîõîäèòèìóòü ³íòåðàêòèâí³
çàáàâè â³ä áðàòñòâà êîçàöüêî-
ãî çâè÷àþ "Ñïàñ". Íàäçâè÷àé-
íî ö³êàâ³ ³ãðè çàïðîïîíóþòü
íàéìåíøèì êèÿíàì ó "Äèòÿ-
÷³é Ìàéñòåðí³". Òàì ðîçïîâ³-
äàòèìóòü êàçêè òà íàâ÷àòè-
ìóòü, ÿê ðîáèòè íàðîäí³ ³ã-
ðàøêè.

Ë³òåðàòóðíîþ ÷àñòèíîþ ôåñ-
òèâàëþ êåðóâàòèìóòü áðàòè
Êàïðàíîâè. Âîíè ïðåçåíòóþòü
íîâèíêè íà êíèæêîâîìó ÿð-
ìàðêó. Ñåðåä ãîëîâíèõ íåñïî-
ä³âàíîê — ìàéñòåð-êëàñ ³ç äðó-
êàðñüêî¿ ñïðàâè, âèãîòîâëåííÿ
ïàë³òóðîê êíèæîê òà ïàïåðó,
íàâ÷àííÿ êàë³ãðàô³¿.

Áóäå ïðîâåäåíî òàêîæ ïåð-
øèé â Óêðà¿í³ êîáçàðñüêèé
ñëåì, ìàðàôîí êóëåø³â â³ä
óêðà¿íñüêèõ ç³ðîê, ïðåçåíòîâà-
íî ë³òåðàòóðó åòí³÷íèõ ñï³ëüíîò
Óêðà¿íè.

Íà ìàéäàí÷èêó óêðà¿íñüêî-
ÿïîíñüêîãî öåíòðó â³äâ³äóâà÷³
ìàòèìóòü íàãîäó îçíàéîìèòèñÿ
ç êóëüòóðîþ íàðîäó Ñõîäó òà
ðîçøèðèòè ñâî¿ çíàííÿ ùîäî
ö³º¿ äèâîâèæíî¿ êóëüòóðè. Ïðà-
öþâàòèìóòü òðàäèö³éí³ äëÿ
ôåñòèâàëþ "Êîáçàðñüêà ñöåíà",
"Ìàéñòåðíÿ Òàíö³â", ñöåíà "Ï³ä
ñò³íàìè ëàâðè" òà ñöåíà "Çåëå-
íà ãàëÿâèíà".

Öüîãîð³÷íèé ôåñòèâàëü ïðî-
õîäèòèìå ï³ä åêîëîã³÷íèì ãàñ-
ëîì — "Êðà¿íà Ìð³é — ×èñòà
Êðà¿íà!", â³äâ³äóâà÷³â äîëó÷àòè-
ìóòü é äî åêîàêö³é.

ªäèíîþ íå äóæå âò³øíîþ íî-
âèíîþ ñòàíå ïëàòíèé âõ³ä. Õî-

÷à ö³íó îðãàí³çàòîðè âèçíà÷èëè
á³ëüø í³æ ëîÿëüíó.

"Íà ÷èñëåíí³ ïðîõàííÿ äîäà-
òè äî ôåñòèâàëþ ùå îäèí äåíü
îðãêîì³òåò óõâàëèâ ºäèíå ìîæ-
ëèâå ð³øåííÿ — çðîáèòè âõ³ä
ïëàòíèì. Íà ñüîãîäí³ öå ºäèíà

ìîæëèâ³ñòü ïîäîâæèòè ñâÿòî, ³
ìè ùèðî ñïîä³âàºìîñÿ, ùî ö³-
íà íà êâèòêè 30 ãðí — çâè÷àé-
íèé ³ 100 ãðí — ïàðòåð íå
çäàñòüñÿ íåïîì³ðíîþ",— ïîÿñ-
íèâ çàñíîâíèê ôåñòèâàëþ àð-
òèñò Îëåã Ñêðèïêà

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
"Õðåùàòèê"

З 11 до 14 червня відб деться
щорічний міжнародний Київсь ий
фестиваль во ню Kiev Fire Fest,
я ий презент є лядачам яс раве
во няне шо від оле тивів та ар-
тистів Німеччини, Фінляндії, У ор-
щини, Ізраїлю, Литви, Швеції, Ро-
сії й У раїни. Розпочнеться фес-
тиваль сьо одні в личною ходою
на Подолі, а продовжиться вист -
пами, майстер- ласами та ярмар-
ом вихідні в Зеленом театрі.

Ñïðàâæí³ì âóëè÷íèì ïàðàäîì ç àðòèñòà-
ìè âîãíþ, æîíãëåðàìè, áàðàáàííèêàìè, òå-
àòðàëüíèìè òà öèðêîâèìè ãðóïàìè â³äêðèº-
òüñÿ Êè¿âñüêèé ôåñòèâàëü âîãíþ. Ïîáà÷èòè
öå ÿñêðàâå ä³éñòâî ñüîãîäí³ çìîæå êîæåí ³ç
20.00 íà âóëèö³ Ñàãàéäà÷íîãî â³ä Ïîøòîâî¿
äî Êîíòðàêòîâî¿ ïëîù.

12 òà 13 ÷åðâíÿ ôåñòèâàëü â³äáóäåòüñÿ â
ñòîëè÷íîìó Çåëåíîìó òåàòð³ (Ïàðêîâà àëåÿ,
2). Âõ³ä êîøòóâàòèìå 40 ãðèâåíü. Ó ñóáîòó î
18 ãîäèí³ ðîçïî÷íóòüñÿ âèñòóïè øê³ë áàðà-
áàí³â, âîãíþ òà æîíãëþâàííÿ, ùî äîïîìî-
æå ãîñòÿì ôåñòèâàëþ, ÿê³ äàâíî çàõîïëþþ-
òüñÿ "âîãíÿíèì" ìèñòåöòâîì, çîð³ºíòóâàòèñÿ,
äå öüîãî ìîæíà íàâ÷èòèñÿ. Òàêîæ â³äáóäóòü-
ñÿ ôàéºð-áàòëè ì³æ ó÷àñíèêàìè, à â³äâ³äóâà-
÷³, ÿê³ õî÷óòü äîëó÷èòèñÿ äî "âîãíåííîãî" ðó-
õó, íà "ßðìàðö³ ðåêâ³çèò³â" îäðàçó ìàòèìóòü

çìîãó ïðèäáàòè ñïîðÿäæåííÿ — ïî¿, ñíåé-
êè, ñòàôôè, â³ÿëà òîùî.

Ó íåä³ëþ ç 18.00 ãîñòåé ðîçâàæàòèìóòü âè-
ñòóïè òàíöþâàëüíèõ òà öèðêîâèõ êîëåêòèâ³â.
Âîíè ïîêàæóòü åêñòðåìàëüí³ òà ñåðåäíüîâ³÷-
í³ øîó. Òàêîæ îðãàí³çàòîðè îá³öÿþòü ìàé-
ñòåð-êëàñè ç æîíãëþâàííÿ âîãíåì äëÿ îõî-
÷èõ ñïðîáóâàòè ñâî¿ ñèëè.

Êîæåí "âîãíÿíèé" äåíü î 20 ãîäèí³ çàâåð-
øèòü âå÷³ðíÿ ïðîãðàìà ç âèñòóïàìè òåàòð³â
³ îêðåìèõ àðòèñò³â ³ç ð³çíèõ êðà¿í. Óêðà¿íó
ïðåäñòàâëÿþòü "ÊÎÒ", PANTERA, Ãåôåñò-
øîó, Arcanum, "Îáåðåã", Sanskrit, Nushka, Na-
gachevsky brothers. Ñïåö³àëüíî çàïðîøåíèõ
çàðóá³æíèõ ãîñòåé öüîãî ðîêó ïîá³ëüøàëî.

Ñâî¿ íîâ³ ïîñòàíîâêè òà ÷óäîâó òåõí³êó âî-
ëîä³ííÿ âîãíåì ïðåäñòàâëÿòü äóåò Âàëåð³ Ñå-
ëåé è Äæîøà Ä³ôôîðòà (Í³ìå÷÷èíà), Àñàô
Ïî³áîé (²çðà¿ëü), åëåêòðî-ï³ðîòåõí³÷íå øîó
"ÀÃÍÈÂÎ" (Ðîñ³ÿ), òåàòð FEUERFRAUN
(Í³ìå÷÷èíà, Øâåö³ÿ), Êîíñòàíòèí Êîñîâåöü
(Ëèòâà), Ëåî Õîëüñò³ (Ô³íëÿíä³ÿ), ÌÅË è
ÐÅÌ (Ðîñ³ÿ). Äî Êèºâà òàêîæ çíîâó ïðè¿äóòü
Àíòò³ Ñàíüÿëà (Ô³íëÿíä³ÿ), Ë³íäà Ôàðêàø ³
Ãîðà Êð³ñò³àí ó ñêëàä³ FIREBIRDS (Óãîðùè-
íà). Ãîñò³ ïðîäåìîíñòðóþòü ð³çí³ òåõí³êè âî-
ëîä³ííÿ âîãíåì òà íîìåðè, ùî âèêëèêàþòü
ïîäèâ ³ çàõîïëåííÿ. Òàê, íàïðèêëàä, Äæîø
Ä³ôôîðò áóâ ïåðøèì ³ ºäèíèì ñòàôôåðîì,
ÿêîìó âäàºòüñÿ ëåãêî æîíãëþâàòè îäíî÷àñ-
íî ñ³ìîìà ñòàôôàìè, Ãîðà Êð³ñò³àí ïîºäíóº
àêðîáàòèêó òà äðàãîíñòàôô, RÅÌ òåõí³÷íî
ïðàöþº ç â³ÿëàìè òà ï³äãîòóâàâ íîìåð çà ìî-
òèâàìè æèòòÿ Êóðòà Êîáåéíà.

ßê ðîçïîâ³â "Õðåùàòèêó" Àñàô Ïî³áîé ç
²çðà¿ëþ, îñîáëèâ³ñòþ éîãî âèñòóï³â º ïî-
ºäíàííÿ âîëîä³ííÿ ïîÿìè ç åëåìåíòàìè õî-
ðåîãðàô³¿. Ñàì àðòèñò çàõîïèâñÿ âîãíåì ùå
â øêîë³ ó äâàíàäöÿòèð³÷íîìó â³ö³ ³ íèí³
ïðîñòî íå óÿâëÿº æèòòÿ áåç íüîãî. "Â öüî-
ìó ìèñòåöòâ³ ïîòð³áíî ïîñò³éíî âäîñêîíà-
ëþâàòèñÿ,— êàæå Ïî³áîé.— ß, õî÷ ³ âèêëà-
äàþ òåõí³êó ³íøèì, ñàì ïîñò³éíî òðåíóþñÿ
³ â÷óñÿ íîâîãî. Íèí³ â ñâ³ò³ öåé "âîãíÿíèé"
ðóõ äóæå ðîçâèâàºòüñÿ, º áàãàòî ïðîôåñ³î-
íàë³â, à òàêîæ ëþäåé, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ç âîã-
íåì ÿê õîá³". Ùîá ñòàòè "âîãíåííèì" ìàéñ-
òðîì, Ïî³áîé ðåêîìåíäóº áðàòè óðîêè ó
ïðîôåñ³îíàë³â, ó ñïåö³àë³çîâàíèõ øêîëàõ,
à òàêîæ áóòè îáåðåæíèì, àäæå ç âîãíåì íå
æàðòóþòü

У Зеленом театрі иянам вихідні презент ють
найяс равіші во няні шо

Незмінний ор анізатор фестивалю "Країна Мрій" Оле С рип а радіє,
що, попри риз , дійство та и відб деться

ФФ ЕЕ СС ТТ ИИ ВВ АА ЛЛ ЬЬ
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ОВНИ
Добросовісне ви онання обо-

в'яз ів стане для вас найа т альні-
шим. При от йтеся до терплячої,
ретельної, а ратної роботи, пле-
айте в собі дисциплінованість та
п н т альність. В азів и началь-
ства, за важення та поради оле ,
помічни ів, підле лих є для вас д -
же цінними, і проп с ати повз в -
ха їх протипо азано. Я що серце захміліє від романтично о за-
хоплення, це ч довий життєдайний тоні . Одна ваша при-
страсть не повинна вийти за моральні бере и, бо за льтяй-
ство розплатитеся здоров'ям, я ом варто приділити першо-
чер ов ва .

ТЕЛЬЦІ
Облаштов йте сімейний зати-

шо . Т т ваші оролівсь і замаш и
вже не драт ватим ть родин , а ті-
шитим ть. Фінансовий стан та ож
поліпшиться. Можливі ви ідні діло-
ві пропозиції, я і по и що не варто
офіційно оформляти. На любовно-
м небосхилі все ще "хмарно". На
жаль, через знервованість вам б -
деваж оправильносформ люватид м и, точновисловитипо-
ч ття, вчасно донести свої мір вання до оханих. Утім, ця дис-
омфортна фаза, що триває 2,5 ро , завершиться в інці лип-
ня — і справи поліпшаться.

БЛИЗНЯТА
Непороз міння зродиноювимо-

тають ваші доро оцінні сили.Одна
не впадайте в розпач (ці митарства
за інчаться в інці липня), насоло-
дж йтеся шлюбним щастям. Об-
ранці вас охають, і це оловне.Змі-
на обстанов и є життєдайним сти-
м лом! Розширюйте оло зна-
йомств, відвід йте розважальні т -
сов и. Т т здоб дете собі ба атьох прихильни ів. Не заб вай-
те та ож про свої обов'яз и (матеріальні, моральні), бездо ан-
не ви онання їх з одом повернеться вам сторицею.

РАКИ
Добре ор аніз йте свій час, жи-

віть за раціональним рафі ом, де
ожна мить має принести пра тич-
ні плоди. Адже люди нав оло вас
схильні домет шні, безвідповідаль-
ності, частої змінинастрою, зад мів,
надмірної ва идодрібниць.Під час
онфлі тних сит ацій, ідіть на ом-
проміс. Я щопост питесь, вчините
м дро, останнє слово "та " чи "ні" має б ти за партнерами.
Займайтеся бла одійністю, робіть подар н и. С пих доля по-
арає — вил чить б дь-я им способом. Напри лад, можете
щось цінне за бити чи придбати товар, я ий не відповідає
справжній вартості, чи станете жертвою ре ламно о "лохотро-
н ".

ЛЕВИ
Сяють чарівністю, вродою, роз -

мом. Обранці отові до ваших ні
небо прихилити, тож не зрадьте їх-
ніх надій. Б дьте відданими любля-
чимипартнерами і вашнер шимий
д ховний союз отримає нове ди-
хання. Я що досі щось не ладило-
ся, заб дьте про не аразди. Пере-
орніть нов сторін в подр жніх
стос н ах і б дьтещасливими! Головне—прибор ативласниць-
ий інстин т, не б ти с нарою. Ця не ативна риса пс є ваш
бла ородн вдач . Зате щедрість серця і аманця тіль и зміц-
нить ваші стос н и з рідними та партнерами. Знайте: холодний
розрах но є підст пним воро ом під час вибор товаришів та
зміцнення шлюб !

ДІВИ
Ве тор професійної діяльності

доведеться змінити (ба атьох очі-
є зміна ерівництва), хоча вам це

не в радість. Е о б нт є. Не с м й-
те, всеперемелиться.Зробіть вн т-
рішню станов на все хороше і
сміливо з стрічайте зміни. За ла-
дається ар'єрний ф ндамент на
майб тній рі . Принаймні в спадо
вам дістанеться щось д же цінне та ва оме, і це стане форт н-
ним важелем на найближчі 4 місяці. Відтепер вже ніхто не б -
де вас д рити. Ця не ативна 8-місячна см а за інчилася. Хіба
що можна завести сл жбовий роман.

ТЕРЕЗИ
На тлі ромадсь ої мет шні нама-

айтеся сховатися в психоло ічн
"м шлю", її броня ч довий захист від
нав'язливих сторонніх емоцій. Саме
наодинці з собою зможете реально
оцінювати сит ації і робити правиль-
нийвибір.В червні та липні випрохо-
дите іспит долі на вміння відрізняти
ілюзії від дійсності. Самообман може
призвести до невідворотних помило , том присл хайтеся до сто-
ронніх порад і насампередродичів. Тим, хтомріє змінитимісце ро-
боти, радимо: сидіть тихо, ваша ар'єрна зоряще не зійшла. Зате
в любові осяйна пора. Кохайтеся та ол бтеся, нині ваші с п тни и
єпосланцямиВсевишньо о.Я щоза ралисяс мніви,женіть їх еть!

СКОРПІОНИ
Дивітьсянаречі лобально.Заци -

леність на дрібницях та деталях зіб'є
вас із правильних орієнтирів, не по-
мітитезам хоюслона.Цеза острить
непороз мінняздр зями,родичами,
оле ами. Я що підпали під ар'єрні
реор анізації,збері айтезалізнесамо-
владання — і тоді пальма першості
б дезавами.Керівнийперсоналвам
симпатиз є,піді райтешеф ,аджезнайти лючдойо осерцятр д-
нощів не с ладе. Вроботі ви самадос оналість, ч довийфахівець,
можетебратися заб дь-я е завдання і ви онатийо она висо ом
рівні. В ієрархії "начальни -підле лий" орієнт єтеся вірт озно!

СТРІЛЬЦІ
Дов ола вас харизматична а ра.

Цеброньованийпанцирвідстріл он-
рентів,я інама аютьсяс ин тивас

із професійно о престол . Геть зне-
вірі! Зміна місця роботи все одно ні-
чо онедасть,тоілюзія.Терпітьза ва-
ження шефа, нехай м штр є, знімає
з вас стр ж , роблячи цапом відб -
вайломзач жінедолі и!Цістраждан-
ня (2,5 ро ), я і є іспитом долі, за інчаться в інці липня! Демон-
стр йтесвої най ращіздоб т и,ре лам йтеталанти.Шляхдосер-
дець протилежної статі для вас від ритий. І постарайтеся розпла-
титися з тими, ом зобов'язані, позб дьтеся бор ових хвостів.

КОЗОРОГИ
Важливе значення для вас мати-

м ть онта ти з людьми здале ,
представни амиіншихтрадицій,про-
фесій,на ових ал зей.Розширюй-
те свій р озір пра тичном лю-
чі,переймайтеч жийдосвід,освоюй-
те орисні навич и, обмінюйтеся ін-
формацією.Варто ни ати рити ив
робочом оле тиві, бо це ви личе
не ативн реа ціюзбо оточення.Потрапившивс перечлив си-
т аціючи он рентн борню,всезважтеіберіть ермовр и, знай-
те: ви— р льовий, і ніхто вам не аз! Я що набридли стос н и з
людьми, ставтеостаточн рап .Дбайтепрородин .Нині розпо-
чинається 4-місячний період бла одаті під сімейнимдахом, де са-
ме рідні люди стан ть для вас трансляторомщастя й спіх .

ВОДОЛІЇ
Ваші запити та апетити заш алю-

ватим ть.Том ретельнозважте"хо-
ч " та "можна", бо реальність пра -
матична і не дозволить розбазарю-
вати ошти на різні заба ан и. Осо-
бливо тримайтеся від пози та
оформлення редитів. До інця лип-
ня ч жі ошти — заборонена зона.
Я що ваш рафі входять та і захо-
ди, я відвідини подат ової інспе ції, сплата бор ів, відш од вання
збит ів, підписання ділових до ментів — наберіться терпіння. А
ось на подр жньом фронті після 8-місячної борні настане пере-
мир'я. Обранець перевтілиться чарівно о лицаря, я о о ви з ра-
дістю о орнете вели ою любов'ю, що фонтан є з либин серця.

РИБИ
Непростийтиждень.Люди,я іото-

ч ють вас, б д ть д же прис іпливи-
ми.Швидшезавсе,вониперехоплять
вас ініціатив , а вам доведеться ді-

ятивідповіднодоїхніхпланів,бажань,
роз лад , звичо . Змиріться і спро-
б йте вчинити, не забі аючи дале о
вперед.Непосилюйтерозбіжностей,
що вини ли з партнерами і рідними,
особливо я що ті народжені в середині березня. Певні непороз -
міння мож ть мати неприємні наслід и і в наст пном призвести
до прохолодних стос н ів

Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (13—19 ÷åðâíÿ)
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

АТЗТ “У раїнсь а незалежна
ТВ- орпорація”

Ідентифі аційний од 23507865
(надалі за те стом — “Товариство”),

відповідно до рішення Правління Товариства, повідомляє про
внесення змін до поряд денно о чер ових За альних зборів
а ціонерів Товариства, що о олошені на 2 липня 2010 ро
о 16.00 за адресою: в л. Дмитрівсь а, 30, м. Київ, У раїна.

Порядо денний
доповнено наст пним питанням:

Про зміни в с ладі На лядової ради Товариства.

Правління АТЗТ “У раїнсь а незалежна ТВ- орпорація”

ПОВ ІДОМЛЕННЯ
Від рите а ціонерне товариство

“Київсь ий б дино поб т “Столичний”
повідомляє про проведення за альних зборів часни ів
( становчих зборів) правонаст пни а — Товариства

з обмеженою відповідальністю “Б дино поб т “Столичний”,
я і відб д ться 3 серпня 2010 ро об 11.00 за адресою:

м. Київ, в л. Комінтерн , 28, 6 поверх, а товий зал.
Порядо денний:

1. Про обрання Голови та се ретаря зборів.
2. Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю “Б дино поб т

“Столичний” шляхом реор анізації (перетворення) з Від рито о а ціонерно о
товариства “Київсь ий б дино поб т “Столичний”.

3. Про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю “Б дино поб т
“Столичний” повним правонаст пни ом Від рито о а ціонерно о товариства
“Київсь ий б дино поб т “Столичний” з ідно з передавальним а том.

4. Затвердження Стат т Товариства з обмеженою відповідальністю “Б дино поб т
“Столичний”.

5. Обрання Голови Товариства з обмеженою відповідальністю “Б дино поб т
“Столичний”.

6. Обрання Дире тора Товариства з обмеженою відповідальністю “Б дино поб т
“Столичний”.

7. Обрання Ревізора Товариства з обмеженою відповідальністю “Б дино поб т
“Столичний”.

8. Про надання повноважень Голові товариства на підписання Стат т Товариства
з обмеженою відповідальністю “Б дино поб т “Столичний” та проведення
державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю “Б дино поб т
“Столичний”.

Для реєстрації часни ам за альних зборів необхідно мати при собі паспорт, а
представни ам — паспорт та довіреність, посвідчен з ідно з діючим
за онодавством У раїни. Почато реєстрації: о 10.00. За інчення реєстрації о 10.50.

Ознайомлення часни ів за альних зборів з до ментами, пов’язаними із
поряд ом денним, стро та способи внесення пропозицій щодо поряд денно о
мож ть б ти реалізовані відповідно до діючо о за онодавства У раїни за адресою:
01032, м. Київ, в л. Комінтерн , 28, 6 поверх, відділ адрів, Сліпч Л.А.

Конта тні телефони: 234-06-50, 244-07-33.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ

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: CÏÄ Ñêóéá³äà Â.Ï.   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 202-10
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²ðèíà Äàâèäåíêî
îäÿãàº àêòîð³â
Âîíà ðîçðîáëÿº êîñòþìè äëÿ ñïåêòàêë³â 
ó êè¿âñüêèé îïåðåò³
Ëþäìèëà ÒÊÀ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Тіль и-но мова за-
ходить про новий
спе та ль иїв-
сь ій опереті, вона
одраз починає
являти йо о еро-
їв. А точніше, що
їх одя ти. Х дож-
ни по остюмах
Ірина Давиден о
знає всі тон ощі
моделювання істо-
рично о вбрання.
Вчилася жін а на
архіте тора. Одна
попрацювати за
фахом не вдало-
ся — почалася пе-
реб дова. Тоді
майстрині з оди-
лися баб сині ро-
и шиття.

“Ïåðøèé ìàñêàðàä-
íèé êîñòþì ÿ çðîáèëà
ñåñòð³, êîëè ¿é áóëî 6,
à ìåí³ 12 ðîê³â. Àëå
êðàâ÷èíåþ íå çáèðàëà-
ñÿ ñòàâàòè. Íàâ÷àëàñü ó
òåõí³êóì³, áóä³âåëüíî-
ìó ³íñòèòóò³ íà ôàêóëü-
òåò³ àðõ³òåêòóðè. Äóæå
ëþáèëà ñâîþ ïðîôå-
ñ³þ. À êîëè â ÑÐÑÐ ïî-
÷àëàñÿ ïåðåáóäîâà, ÿ
ëèøèëàñü áåç ðîáîòè.
Ïî÷àòè òâîð÷î çàðîá-
ëÿòè íà æèòòÿ äîïî-
ìîãëè áàáóñèí³ óðîêè
êðîþ”,— ðîçïîâ³äàº
õóäîæíèê ïî êîñòþìàõ
Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëü-
íîãî òåàòðó îïåðåòè
²ðèíà Äàâèäåíêî.

Ïåðøèìè ¿¿ ðîáîòàìè
ñòàëè êîñòþìè äî ñïåê-
òàêë³â “Â³í³-Ïóõ ³ âñ³,
âñ³, âñ³...” òà “Òðîº ó â³ä-
êðèòîìó ìîð³” äëÿ ñòó-

ä³¿ Ë³ïöèíà. Ïàðàëåëüíî
æ³íêà ï³øëà íà êóðñè çà-
êð³éíèê³â ïðè êè¿âñüêî-
ìó Ðåñïóáë³êàíñüêîìó
áóäèíêó ìîäåëåé.

Òîä³ æ ïîçíàéîìèëà-
ñÿ ç â³äîìèì ó Êèºâ³
áàëåòìåéñòåðîì Àëëîþ
Ðóá³íîþ. Ïî÷àëà ñòâî-
ðþâàòè êîñòþìè äëÿ ¿¿
áàëåòó. Ïîò³ì ïðàöþâà-
ëà ó Ìîñêîâñüêîìó òå-
àòð³ ìîëîä³æíî¿ ìîäè,
äå çðîáèëè ÷îòèðè âå-
ëèê³ êîëåêö³¿ ïî 50—80
ìîäåëåé ó êîæí³é.

“ß áóëà ùàñëèâà ïî-
ïðè òå, ùî îäåðæóâàëà
ìàë³ ãðîø³ é íå ìîãëà
ñîá³ äîçâîëèòè ïðèäáà-
òè íàâ³òü ôîòîàïàðàò,
ùî áóâ ïîòð³áíèé äëÿ
ðîáîòè. Ïóò÷ ó Ìîñêâ³
çìóñèâ ìåíå ïîâåðíó-
òèñÿ äî Êèºâà”, —
ïðèãàäóº ìàéñòðèíÿ.

Ç òåàòðîì îïåðåòè
âîíà ïî÷àëà ñï³âïðà-
öþâàòè 1999 ðîêó. Çà
ìåòó ñîá³ ïîñòàâèëà
ñêîíñòðóþâàòè íàéêðà-
ù³ çðàçêè, çðîáèòè ¿õ

íàäçâè÷àéíî ãàðíèìè,
à ãîëîâíå — çðó÷íèìè
äëÿ àðòèñò³â. Äî òîãî
ñòàð³ êîñòþìè ïðîñòî
êî÷óâàëè ç îäíîãî
ñïåêòàêëþ â ³íø³é. Íè-
í³ æ ó êîæíîãî ãåðîÿ
âëàñíèé ñòèëü.

Çà ðîáîòîþ øèòè ñî-
á³ æ³íêà íå âñòèãàº. “ß
âèðàæàþ ñåáå ó òåàòð³,
ïàì’ÿòàþ÷è ïðèêàçêó:
“Ñïåêòàêëü ìîæå îá³é-
òèñÿ áåç äåêîðàö³é, 
à áåç êîñòþì³â — àæ
í³ÿê!”

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ ÿñíî. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, ï³âäåííèé,

2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +25...+30°Ñ, âíî÷³ +20...+23°Ñ; íà óçáå-
ðåææ³ Êðèìó äî +30°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +28...+30°Ñ,
íà ñõîä³ êðà¿íè +29...+34°Ñ, âíî÷³ +20...+23°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ
ì³ñöÿìè +25...+33°Ñ, âíî÷³ +20...+24°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ÿñíî. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 2—5 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +28...+36°Ñ, âíî÷³ +20...+24°Ñ.

Ñüîãîäí³
Ñâÿòî Íàéñâÿò³øîãî Ñåðöÿ ²ñóñà – êàòîëèöüêå ñâÿòî, ùî

ñâÿòêóºòüñÿ íà 19-é äåíü ï³ñëÿ Ï'ÿòèäåñÿòíèö³. Éîãî òåìîþ º ëþáîâ
Áîãà, ÿâëåíà íàì ó ñåðöå, ïîäÿêà çà íå¿ ³ äàðîâàíå ñïàñ³ííÿ. 

Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì äåíü Ôåîäîñ³¿-êîëîñÿíèö³, ÿêèé
ââàæàºòüñÿ íåùàñëèâèì: «Äåíü Ôåîäîñ³¿ âàðòèé âñ³õ ïîíåä³ëê³â».
Õë³á êîëîñèòüñÿ. Ç'ÿâëÿþòüñÿ ãðèáè-êðàñíîãîëîâö³. Ó öåé æå äåíü
äàâàëè õóäîá³ òðîõè õë³áíèõ êîðì³â, ùîá ïëîäèëàñÿ. 

²ìåíèííèêè: 
Îëåêñàíäð, Àíäð³é, Êîñòÿíòèí, Ìàð³ÿ, Ôà¿íà, Áîãóõâàë, Iâàí,

Ôåîäîñiÿ, Ôåëiêñ 
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Правила
с до

Гральне поле 9
на 9 літино . Поле
розділене на вад-
рати 3 на 3. На по-
чат ри відома
певна іль ість
цифр. Спочат —
заповнити всі по-
рожні літин и циф-
рами від 1 до 9 за
та ими правилами:
1. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

ряд .
2. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

стовпчи .
3. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

вадраті.
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Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 10 ÷åðâíÿ
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Майстер по остюмах Київсь о о театр оперети Ірина Давиден о знає, я за допомо ою
фасон та ольор с ні можна захопити лядача

Àô³øà “Õðåùàòèêà”
Paul van Dyk МВЦ

Вист пи світових зіро танцювальної м -
зи и в У раїні орист ються поп лярністю.
Радісною звіст ою для лаберів є чер овий
приїзд ле ендарно о р танцювальної м -
зи и з Німеччини, двічі ращо о ді-джея
планети Paul van Dyk. Спочат йо о он-
церт план вався на 1 травня, проте через
напр жений рафі б ло перенесено на
червень. Вист п рам ах світово о т рне
ді-джея б де посвячено свят ванню пер-
шо о десятирічно оювілею лейбла Paul van
Dyk Vandit, а, рім німець о о остя, перед столичною п блі ою вист плять
Cliff Coenraad, Mark Sherry, Ivan Ionov, Andy Power та переможець он рс
ді-джеїв 2She.
12 червня, 19.00, МВЦ на Лівом березі,
вхід: 250-500 рн.

Е стрим пар Др жби народів
12 червня в Києві відб деться перший У раїнсь ий фестиваль е стре-

мальних розва X-DAY. У про рамі фестивалю, я ий пройде в пар Др ж-
би народів, заплановано е стремальні зма ання, атра ціони, он рси, т р-
ніри з вей бордин та пейнтбол . Гості змож ть ознайомитися з новими
видами спорт , дізнатися про них більше та обрати а тивний відпочино до
сма .

Свято індіанців Київсь ом зоопар
Відч ти себе абори еном Амери и — з розфарбованим обличчям та о-

ловними борами воїнів із різно ольоровим пір’ям — змож ть дітлахи в с -
бот в столичном зоопар . Розважати юних “індіанців” б д ть стрільбою
з л а та метанням дроти ів, індіансь ими танцями і пош ами с арб —
“джерела солод о о життя” відомо о я шо олад.

Твори Моцарта в Національній філармонії
Чер ова порція моцартівсь их симфоній прозв чить на онцерті в рам ах

авторсь о о прое т Романа Кофмана “Всі симфонії Моцарта”. Перш (або
“Зальцб рзь ”), Тринадцят , Двадцять дев’ят і Соро перш (відом під
назвою “Юпітер”) симфонії ви онає Київсь ий амерний ор естр під ерів-
ництвом Ми оли Дядюри.
12 червня, 19.00,
Національна філармонія У раїни.

Deepest Blue в Crystal Hall
Під назвою Deepest Blue риється ізраїльтянин Matti Schwartz, олишній
часни Massive Attack, я ий оле тиві займається написанням м зи и, і
Joel Edwards, отрий відповідає за написання те стів і во ал. За недов е іс-
н вання д ет м зи анти всти ли підписати онтра т із Data Records і ви-
п стити альбом. Попри те, що останнім часом м зи анти в основном пра-
цюють сольно, до Києва вони привез ть спеціальн нов спільн про рам .
12 червня, 23.00, Crystal Hall,
вхід від 100 рн.

Дайверсь а вечір а з “Антитілами”
Сторіччя з дня народженняфранц зь о о дослідни аСвітово о о еан Жа-
а-Іва К сто запрош ють відзначити на вечірці в столичном л бі. В про-
рамі свят вання — тематичні он рси та ві торини, переможці я их от-
римають подар н ові сертифі ати на інтро-дайв та онцерт рт “Антиті-
ла”, я і ви онають пісню “К сто”.
11 червня, 22.00, Docker Pub

Під от вала Марія БЄЛЯЄВА, “Хрещати ”


