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Кияни змож ть платити менше
навіть при збільшенні тарифів
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ДІРЯВЕ ВЗУТТЯ
Киянам не завжди вдається замінити
нея існі т флі чи босоніж и

Êèÿíè áóäóòü ³ç õë³áîì
ÂÀÒ “Êè¿âìëèí” óæå ïî÷àâ ìîëîòè çåðíî íîâîãî âðîæàþ

— Áåç ñîë³ ³ õë³áà íåìàº îá³äó,
— êàæóòü ó íàðîä³. Ïðîòÿãîì ðî-
êó ãîëîâíèé ïðîäóêò õàð÷óâàííÿ
íà ñòîë³ â êèÿí òî÷íî áóäå. Õë³áîì
ñòîëè÷íèõ ìåøêàíö³â çàáåçïå÷àòü
ñïîâíà. Ïðèíàéìí³ òàê çàïåâíÿ-
þòü ó ãîëîâíîìó çåðíîâî-ïåðåðîá-
íîìó ï³äïðèºìñòâ³ ì³ñòà ÂÀÒ “Êè-
¿âìëèí”. Óæå ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â
ï³äïðèºìñòâî ïðèéìàº çåðíî íîâî-
ãî âðîæàþ. Çà öåé ÷àñ ñþäè çàâåç-
ëè âæå ïîíàä ø³ñòü òèñÿ÷ òîíí

çåðíîâèõ. À â ñïåö³àëüí³é ëàáîðà-
òîð³¿ òîâàðèñòâà âèï³êàþòü ïåðø³
çðàçêè õë³áà, àáè âïåâíèòèñÿ, ùî
äî êèÿí ³ ñïîæèâà÷³â ³íøèõ ðåã³î-
í³â íàä³éäå ÿê³ñíå áîðîøíî ³ ñìà÷-
í³ ïàëÿíèö³.

“Çá³ð óðîæàþ éäå ïîâíèì õî-
äîì. Íèí³ åëåâàòîðè “Êè¿âìëèíà”
ïðèéìàþòü ïðèáëèçíî ï³âòîðè òè-
ñÿ÷³ çåðíà ùîäîáè. Öå ïðè òîìó,
ùî â òàêó ñïåêó ðóõ âàíòàæ³âîê äî
ñòîëèö³ ïåðåêðèòî. Òîìó ìàøèíè

ç âðîæàºì ïðèõîäÿòü ï³ñëÿ äåñÿòî¿
âå÷îðà ³ äî âîñüìî¿ ðàíêó ðîçâàí-
òàæóþòüñÿ”, — ïîâ³äîìèâ ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ
“Êè¿âìëèí”, ãîëîâíèé ³íæåíåð
ï³äïðèºìñòâà Âîëîäèìèð Âðóáëåâ-
ñüêèé.

Óðîæàé öüîãî ðîêó, êàæóòü ôà-
õ³âö³, õîðîøèé. Õî÷à ÷åðâíåâ³ äî-
ù³ òðîõè âïëèíóëè íà ÿê³ñòü çåð-
íîâèõ. Òàê, ³ç ï³âäíÿ Óêðà¿íè çåð-
íî çàâæäè áóëî âèñîêîãî ãàòóíêó,

à öüîãî ðîêó äåùî ïðîðîñëå. Âîä-
íî÷àñ òåïåð³øíÿ ñïåêà êîìïåíñóº
íåãàòèâíèé âïëèâ âåëèêî¿ ê³ëüêî-
ñò³ îïàä³â. “Çåðíî, ÿê ³ âèíîãðàä:
÷èì á³ëüøå ñîíöÿ, òèì êðàùå. Â
ïåð³îä äîçð³âàííÿ ñîíÿ÷íà àêòèâ-
í³ñòü ò³ëüêè ñïðèÿº äîçð³âàííþ
çåðíîâèõ”, — ðîçïîâ³â ïàí Âðóá-
ëåâñüêèé.

Õî÷à ïðîãíîçóâàòè ìàñøòàáè
öüîãîð³÷íîãî âðîæàþ ôàõ³âö³
“Êè¿âìëèíà” ïîêè ùî íå áå-
ðóòüñÿ. Òàê ñàìî, ÿê íåìîæëè-
âî ïåðåäáà÷èòè ö³íè íà áîðîø-
íî òà õë³áîáóëî÷í³ âèðîáè. Çà
ñëîâàìè ãîëîâíîãî ³íæåíåðà,
óêðà¿íñüêèé ðèíîê çåðíà  íåïå-
ðåäáà÷óâàíèé. “Ñïî÷àòêó ö³íè
íà âðîæàé çíèçèëèñÿ, ïîò³ì
çðîñëè. Òîìó íèí³ ãîâîðèòè,
ÿêèìè âîíè áóäóòü íà ãîòîâó
ïðîäóêö³þ — íå ìîæíà. Òàê ÿê
Óêðà¿íà áàãàòî åêñïîðòóº çåðíî-
âèõ êóëüòóð, òî âíóòð³øíüîäåð-
æàâíà ö³íîâà ïîë³òèêà íà áî-

ðîøíî çàëåæèòü ùå é â³ä òîãî,
ÿêó ¿¿ âñòàíîâëÿòü ó ïîðòàõ”, —
çàçíà÷èâ ïàí Âðóáëåâñüêèé.

Òà çà ÿê³ñòü áîðîøíà íà ÂÀÒ
“Êè¿âìëèí” ðó÷àþòüñÿ. Æóðíà-
ë³ñòè “Õðåùàòèêà” íà âëàñí³ î÷³
ïåðåêîíàëèñÿ, ùî òóò ðåòåëüíî
ïåðåâ³ðÿþòü ìàëî íå êîæíó æìå-
íüêó çåðíà. Äëÿ öüîãî ï³äïðèºì-
ñòâî çàêóïèëî ñïåö³àëüíå ºâðî-
ïåéñüêå îáëàäíàííÿ. “Ñïåðøó
ïåðåâ³ðÿºìî çåðíîâ³ íà çàðàæå-
í³ñòü øê³äíèêàìè. ßêùî òàêèõ
çíàéøëè, òî öþ ïàðò³þ íå ïðèé-
ìàºìî. Ïîò³ì áåðåìî àíàë³çè
ïðèâåçåíîãî ïðîäóêòó íà ð³âåíü
ðàä³àö³¿ òà âàæêèõ ìåòàë³â. Îï³ñ-
ëÿ âèçíà÷àºìî â³äñîòîê á³ëêà,
êëåéêîâèíè, êðîõìàëþ, âîëîãî-
ñò³ òîùî, — ðîçïîâ³ëà ïðîâ³äíèé
³íæåíåð ï³äïðèºìñòâà Êàòåðèíà
Ãðèöàé. Òîìó é íå äèâíî, ùî
ÂÀÒ “Êè¿âìëèí” óæå òðèâàëèé
÷àñ ó òð³éö³ ë³äåð³â ñåðåä óêðà-
¿íñüêèõ âèðîáíèê³â áîðîøíà 
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До столично о підприємства "Київмлин" вантажів и вже почали завозити зерно ново о врожаю
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Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Столицю забезпечать хлібом сповна. Борошно з зерна ново о врожаю вже почали
робити на оловном переробном підприємстві ВАТ "Київмлин". За десять днів т т
прийняли вже більш ніж шість тисяч тонн зернових. Урожайність, аж ть фахівці,
цьо оріч хороша. Навіть сильні зливи її не по іршили. А я ість зерна на підприєм-
стві доводять до найвищо о ат н . Ж рналісти "Хрещати а" на власні очі пере о-
налися, що т т ретельно перевіряють, очищ ють і просіюють мало не ожн
жмень .
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“Óêðçàë³çíèöÿ” â³çüìå 
370 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü 
êðåäèòó äëÿ áóä³âíèöòâà 
Äàðíèöüêîãî ìîñòó

Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â äîçâîëèâ Äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿ çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó “Óêðçà-
ë³çíèö³” âçÿòè êðåäèò 370 ìëí ãðí íà áóä³â-
íèöòâî Äàðíèöüêîãî àâòîìîá³ëüíî-çàë³çíè÷-
íîãî ìîñòó â Êèºâ³. Ïðî öå æóðíàë³ñòàì ïî-
â³äîìèâ ì³í³ñòð òðàíñïîðòó ³ çâ’ÿçêó Êîñ-
òÿíòèí ªôèìåíêî. “Óðÿä ïðèéíÿâ ïîñòàíî-
âó, ÿêîþ äîçâîëèâ “Óêðçàë³çíèö³” âçÿòè öüî-
ãî ðîêó 370 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü êðåäèòó ç â³ä-
ñîòêîâîþ ñòàâêîþ íå á³ëüøå 15 â³äñîòê³â â
óêðà¿íñüêèõ áàíêàõ ³ç êîìïåíñàö³ºþ â³äñîò-
ê³â ³ç äåðæàâíîãî áþäæåòó â 2011 ðîö³”,—
ñêàçàâ ïàí ªôèìåíêî. Ïèòàííÿ ïðî êðåäè-
òóâàííÿ “Óêðçàë³çíèöÿ” îïðàöüîâóº íèí³ ç
5 áàíêàìè: “Óêðåêñ³ìáàíêîì”, “Îùàäáàí-
êîì”, “Ðîäîâ³ä Áàíêîì”, “Óêðãàçáàíêîì” ³
áàíêîì “Êè¿â”. Çà ñëîâàìè ì³í³ñòðà, ïåð-
øèé òðàíø êðåäèòó î÷³êóºòüñÿ â ñåðïí³. Â³í
òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî íà áóä³âíèöòâî ìîñòó
âæå âèòðà÷åíî ïðèáëèçíî 5 ìëðä ãðí, ³ç íèõ
ìàéæå 2 ìëðä ãðí — êîøòè äåðæáþäæåòó,
ÿê³ ï³øëè íà áóä³âíèöòâî àâòîìîá³ëüíî¿
ñêëàäîâî¿ ìîñòó. Íàãàäàºìî, 7 ëèïíÿ Êàáì³í
âèä³ëèâ Íàöàãåíòñòâó ç ï³äãîòîâêè ªâðî-2012
ç³ ñòàá³ë³çàö³éíîãî ôîíäó 625 ìëí ãðí íà áó-
ä³âíèöòâî Äàðíèöüêîãî ìîñòó. Ï³ñëÿ çàâåð-
øåííÿ ðîá³ò ïðîïóñêíà ñïðîìîæí³ñòü ïåðå-
ïðàâè ñòàíîâèòèìå 60 òèñ. àâòîìîá³ë³â ³ 120
ïàð ïîòÿã³â íà äîáó

Áþâåòàìè îï³êóâàòèìåòüñÿ
íîâîñòâîðåíå êîìóíàëüíå
ï³äïðèºìñòâî

Íèí³ â ñòîëèö³ 206 áþâåòíèõ êîìïëåêñ³â,
ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà îáñëóãîâóâàíí³ ð³çíèõ
áàëàíñîóòðèìóâà÷³â. ²ç íèõ 73 íå ôóíêö³î-
íóþòü ³ç ð³çíèõ ïðè÷èí. Ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ ïîâ³äîìèâ,
ùî äëÿ âïîðÿäêóâàííÿ ðîáîòè áþâåò³â ïèò-
íî¿ âîäè âèð³øåíî ïåðåäàòè ¿õ íà áàëàíñ ºäè-
íîãî ñïåö³àëüíî óòâîðåíîãî êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà. Äëÿ öüîãî áóäå âèä³ëåíî â³ä-
ïîâ³äí³ ðåñóðñè, çàëó÷åíî á³çíåñîâ³ ñòðóêòó-
ðè òà ïîãîäæåíî öåé êðîê ³ç ðàéîííèìè àä-
ì³í³ñòðàö³ÿìè. Çà éîãî ñëîâàìè, íà ô³íàí-
ñóâàííÿ ïðîãðàìè “Ïèòíà âîäà” öüîãî ðîêó
â áþäæåò³ ì³ñòà áóëî çàêëàäåíî 2 ìëí ãðí,
íàðàç³ ïåðåäáà÷åíî äîäàòêîâå ô³íàíñóâàííÿ
ó ðîçì³ð³ 8 ìëí ãðí, à íàñòóïíîãî ðîêó ïëà-
íóþòü çàâåðøèòè âèêîíàííÿ ïðîãðàìè. “Ðå-
àë³çîâóþ÷è Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî ïèòíó âî-
äó”, ìè ìîãëè á âèð³øèòè öå ïèòàííÿ äëÿ
Êèºâà íà áàãàòî ðîê³â óïåðåä, çàáåçïå÷èâøè
íàñåëåííÿ íå ëèøå ÿê³ñíîþ ïèòíîþ âîäîþ
â äîñòàòí³é ê³ëüêîñò³, à é íå äîïóñòèòè ï³ä-
âèùåííÿ òàðèô³â. À íàéãîëîâí³øå — ÿê³ñíà
ïèòíà âîäà — öå çäîðîâ’ÿ êèÿí”,— íàãîëî-
ñèâ Îëåêñàíäð Ïîïîâ

Äî Äíÿ Íåçàëåæíîñò³ 
â Êèºâ³ ðîçãîðíóòü 
íàéá³ëüøèé ïðàïîð

Íàéá³ëüøå ïîëîòíèùå êèÿíàì ïîêàæóòü
23 ñåðïíÿ ó Öåíòð³ íàðîäîçíàâñòâà “Êîçàê
Ìàìàé”. Ïëîùà ïðàïîðà 900 êâ. ì, øèðè-
íà — 12 ì, à äîâæèíà — ïîíàä 75 ì. Îêð³ì
ðîçãîðòàííÿ íàéá³ëüøîãî óêðà¿íñüêîãî ïðà-
ïîðà, â íåáî âèïóñòÿòü 7518 æîâòî-ñèí³õ
êóëüîê. Ó öåé ÷àñ ñï³âàê Îëåã Ñêðèïêà ðà-
çîì ç óêðà¿íñüêèìè êîçàêàìè âèêîíàþòü
ã³ìí Óêðà¿íè. Êóëüì³íàö³ºþ çàõîäó ñòàíå
ïîêàçîâèé âèñòóï ê³ííîãî êàñêàäåðñüêîãî
òåàòðó “Óêðà¿íñüê³ êîçàêè”, êîíöåðò ôîëüê-
ëîðíèõ êîëåêòèâ³â çà ó÷àñòþ ãðóïè “Ðîæà-
íèöÿ”. Çàâåðøèòüñÿ äåíü âå÷îðíèöÿìè ï³ä
ñóïðîâ³ä òðî¿ñòèõ ìóçèê ³ çâàðåíîþ â êàçà-
íàõ íà â³äêðèòîìó âîãí³ êîçàöüêîþ êà-
øåþ — òåòåðåþ

РР АА ЙЙ ОО НН ИИ
Àíîíñ
Ñüîãîäí³ î 14.00 â àêòîâîìó çàë³ çàñ³äàíü

(1 ïîâåðõ) Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéðàäè çà àäðåñîþ
ïðîñïåêò 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42 â³äáóäåòüñÿ
êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè îá’ºêò³â ³ ïðàâà
òèì÷àñîâîãî êîðèñòóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíî âè-
çíà÷åíèõ îá’ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè Ãî-
ëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó

Ë³÷èëüíèêè 
çàîùàäÿòü êîøòè
Êèÿíè çìîæóòü ïëàòèòè ìåíøå íàâ³òü ïðè çá³ëüøåíí³ òàðèô³â

Íàâ³òü ïðè éìîâ³ðíèõ çðîñ-
òàííÿõ òàðèô³â íà ñâ³òëî, âî-
äó òà òåïëî êèÿíè ³ ñàìå ì³ñ-
òî ìîæóòü ñïëà÷óâàòè ìåíøå.
Äîñÿãòè öüîãî ìîæíà çàâäÿêè
åíåðãîçáåðåæåííþ. À âîíî í³-
ÿê íå ìîæëèâå áåç îáë³êó. ×å-
ðåç öå ñòîëèöÿ â êîìóíàëüíî-
ìó ãîñïîäàðñòâ³ îçáðîþºòüñÿ
ë³÷èëüíèêàìè. “Ïîêè ÿ áóäó
ïðàöþâàòè íà ïîñàä³, öüîìó
ïèòàííþ ïðèä³ëÿòèìåòüñÿ äó-
æå ñåðéîçíà óâàãà. Àäæå íåìàº
îáë³êó — íåìàº åíåðãîçáåðå-
æåííÿ, áî éîãî ïðîñòî íåìîæ-
ëèâî çàô³êñóâàòè”,— ïîÿñíþº
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäð Ìàçóð÷àê.

Ïåðøà “õâèëÿ” ë³÷èëüíèê³â
ï³äå íà “Êè¿âì³ñüêñâ³òëî”.
Âèÿâëÿºòüñÿ, îñâ³òëåííÿ äîð³ã
³ âóëèöü ì³ñòà íèí³ îïëà÷óº-
òüñÿ çà ºäèíèì òàðèôîì — 70
êîï³éîê çà ê³ëîâàò åíåðã³¿. À
ìîæíà ñïëà÷óâàòè äèôåðåíö³-
éîâàíî — âäåíü ïî 70 êîï., à
âíî÷³ — âñüîãî ïî 18. Òàê ïëà-
òÿòü ó á³ëüøîñò³ ì³ñò Óêðà¿íè.
“Êè¿â ÷è íå ºäèíå ì³ñòî, ùî
ìàéæå íå âèêîðèñòîâóº áàãà-
òîòàðèôíèõ ë³÷èëüíèê³â. Ìè
õî÷åìî âèïðàâèòè öå äî ê³í-
öÿ íèí³øíüîãî ðîêó”,— çà-
çíà÷èâ ïàí Ìàçóð÷àê. Íèí³ íà
ìåðåæàõ îñâ³òëåííÿ ä³º ëèøå
112 òàêèõ ë³÷èëüíèê³â, à òðå-
áà 1400. Âñòàíîâëåííÿ ¿õ îá³é-

äåòüñÿ â 17 ìëí ãðí. Çàòå ùî-
ðîêó ì³ñòî çìîæå åêîíîìèòè
äî 40 ìëí ãðí. Íàâ³òü çà ê³ëü-
êà ì³ñÿö³â öüîãî ðîêó âäàñòü-
ñÿ çàîùàäèòè 12 ìëí ãðí.
Îêð³ì òîãî, ðàçîì ³ç íîâèìè
ë³÷èëüíèêàìè ñòàâèòèìóòü
íîâó àâòîìàòèêó, ùî çàõèñ-
òèòü ñèñòåìó îñâ³òëåííÿ â³ä
êðàä³æîê åíåðã³¿ äëÿ ðåêëàì-
íèõ ùèò³â ³ ñ³ò³-ëàéò³â.

Ùîäî ïîáóäèíêîâèõ ë³-
÷èëüíèê³â òåïëà. Íàïðèêëàä,
³ç äâîõ îäíàêîâèõ áóäèíê³â
òîé, ÿêèé ìàº òàêèé ë³÷èëü-

íèê, ñïëà÷óº íà 30 % ìåíøå.
“Ïðîòå öå íå ãîëîâíå. ßêùî
º ë³÷èëüíèê, òîä³ ðàö³îíàëüíî
ïðîâîäèòè çàõîäè ç åíåðãî-
çáåðåæåííÿ — ïîñòàâèòè ïðó-
æèíó íà äâåð³, çàñêëèòè â³ê-
íà íà ñõîäîâèõ êë³òèíàõ, ïî-
ëàãîäèòè ïîêð³âëþ. ×åðåç öå
ñïîæèâàííÿ òåïëà çíèæóºòü-
ñÿ, ³ ë³÷èëüíèê öå ô³êñóº”,—
ïîÿñíèâ Îëåêñàíäð Ìàçóð-
÷àê. Çà éîãî ñëîâàìè, íèí³ â
ñòîëèö³ òàê³ ë³÷èëüíèêè ñòî-
ÿòü ïðèáëèçíî íà 35 â³äñîòêàõ
îá’ºêò³â æèòëîâîãî ôîíäó òà
³íøèõ. Àëå ðåàëüíî âèêîðèñ-
òîâóþòü äåñü ï’ÿòó ¿õ ÷àñòèíó.
Ðåøòà íå ïðîéøëè íàëåæíî¿
äåðæàâíî¿ âèâ³ðêè ðàç íà äâà-
òðè ðîêè. “Íàïðèêëàä, òàêè-
ìè ë³÷èëüíèêàìè îáëàäíàíî
âñ³ îá’ºêòè áþäæåòíî¿ ñôåðè.
Àëå ÷åðåç â³äñóòí³ñòü âèâ³ðêè
âòðàòè ëèøå çà ìèíóëèé ð³ê
ñòàíîâèëè 9 ì³ëüéîí³â ãðè-
âåíü. Òîìó ÿ äîðó÷èâ äî ïî-
÷àòêó îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó
ïðîâåñòè âèâ³ðêó âñ³õ óñòà-
íîâëåíèõ ë³÷èëüíèê³â íà áþ-
äæåòíèõ óñòàíîâàõ”,— çàçíà-
÷èâ ÷èíîâíèê. Óâåñü æèòëî-
âèé ôîíä Êèºâà îòðèìàº òà-
ê³ ë³÷èëüíèêè ïðîòÿãîì äâîõ-
òðüîõ ðîê³â. Äî ñëîâà, ë³÷èëü-

íèêè áóäóòü ³ ðåãóëÿòîðàìè.
Çà òåïëî¿ ïîãîäè íà áóäèíêè
ïîäàâàòèìóòü ìåíøå òåïëà,
ùîá íå äîâåëîñÿ éîãî âèïóñ-
êàòè â ïîâ³òðÿ.

Ñàìèì ìåøêàíöÿì Îëåê-
ñàíäð Ìàçóð÷àê ðàäèòü ñòàâè-
òè êâàðòèðí³ ë³÷èëüíèêè íà
õîëîäíó òà ãàðÿ÷ó âîäó. Êàæå,
ùî ôàêòè÷íå ñïîæèâàííÿ º
ìàéæå âòðè÷³ ìåíøèì â³ä
íîðìè. “Ñüîãîäí³ íîðìà ó Êè-
ºâ³ 320 ë³òð³â íà îñîáó ùîäî-
áè. Íàâ³òü ÿêùî êóïàòè áåãå-
ìîòà, ñò³ëüêè âîäè íå âèêî-
ðèñòàºø”,— çàïåâíÿº ÷èíîâ-
íèê. Â³äòàê, ìåøêàíö³ íå ïëà-
òèòèìóòü çàéâèõ ãðîøåé.

Äëÿ òèõ, õòî íå ìîæå ñïëà-
÷óâàòè çà êâàðòèðó, º ïðè-
ºìí³ íîâèíè ïðî ñóáñèä³þ.
Ïî-ïåðøå, äåðæàâà çíèçèëà
“ïîð³ã”. Íàïðèêëàä, ÿêùî
ðîäèíà ç äîõîäîì 1 òèñ. ãðí
ïëàòèëà çà “êîìóíàëêó” íå
á³ëüøå 20 â³äñîòê³â äîõîäó,
òî òåïåð óæå 15 â³äñîòê³â.
Ïåíñ³îíåðè òà ³íâàë³äè òî é
óçàãàë³ — 10 â³äñîòê³â. Ñïðî-
ñòèâñÿ é ñàì ìåõàí³çì
îôîðìëåííÿ ñóáñèä³¿. Ìàëî-
çàáåçïå÷åíèì íàäñèëàþòü
ëèñòîì ôîðìó äëÿ çàïîâíåí-
íÿ, ñâîºð³äíó äåêëàðàö³þ
ïðî äîõîäè, º çðàçîê, ÿê ¿¿
çàïîâíèòè. Äî öüîãî äîäàº-
òüñÿ çàÿâà íà îòðèìàííÿ ñóá-
ñèä³¿. Êîíâåðò ç àäðåñîþ
Óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó òàêîæ äîäàºòüñÿ.

“Ìåøêàíöÿì âàæëèâî íå òå,
âåëèêèé ÷è ìàëåíüêèé òàðèô,
à òå, ñê³ëüêè âîíè ñïëà÷óþòü
ó ï³äñóìêó. Íàâ³òü ïðè çðîñ-
òàíí³ òàðèô³â ìîæíà ïëàòèòè
ìåíøå. Íàøå ãîëîâíå çàâäàí-
íÿ — çìåíøèòè ñîá³âàðò³ñòü
ïîñëóã. Äðóãå — çàõèñòèòè òèõ
ëþäåé, ÿê³ íå ìîæóòü ñïëà÷ó-
âàòè ³ òàêèõ ñóì”,— ñêàçàâ
Îëåêñàíäð Ìàçóð÷àê. Íèí³
ñóáñèä³ÿìè êîðèñòóþòüñÿ ïðè-
áëèçíî 22 òèñÿ÷³ êè¿âñüêèõ ðî-
äèí. Ó ÊÌÄÀ ïðîãíîçóþòü,
ùî öÿ öèôðà íåçàáàðîì ïî-
äâî¿òüñÿ

Завдя и масовом встановленню лічильни ів ияни змож ть майже втричі с оротити витрати на тепло, аряч та холодн вод

Оле сандр МАЗУРЧАК,
заст пни олови КМДА:

— Варто оворити не
про величин тариф , а
про собівартість і ті за-
ходи, я і вед ть до йо о
зниження. Люди не по-
винні заци люватися на
том , висо ий тариф чи
низь ий, а на том ,
с іль и реально вони
платять. Ми ж повинні
робити все, щоб вони
платили менше, навіть
я що тариф зросте.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Я що з ново о ро зрост ть тарифи, лити вод
наче різь сито чи вип с ати тепло різь прочине-
ні навстіж ві на стане недозволеною роз ішшю.
Кияни, навпа и, змож ть е ономити на “ ом нал-
ці” завдя и облі спожито о. У місті а тивно
ставлять лічильни и с різь і на все. До інця ро
мережі в лично о освітлення обладнають ба ато-
тарифними лічильни ами. Протя ом 2—3 ро ів
всіх б дин ах б д ть лічильни и тепла. Кияни
продовж ють ставити лічильни и на вод в вар-
тирах, що зменш є витрати втричі. Тим часом
для малозабезпечених спростили механізм
оформлення с бсидій.
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Олена ФАДЄЄВА,
член ре іональної ро-
мади:

— Доводилося. І не
один раз. Напри лад, із
меблями б в випадо —
стін а нас д же розчар -
вала. Вже на третій день
почали виявлятися всі її
дефе ти, причом ви-
робни ніби хороша и-
ївсь а омпанія. Для нас
це б ло д же неочі ва-
но. Та ож із нея існими
хонними приладами

часто сти алися. Одно-
о раз нея існий пило-
сос придбали. Б диль-

ни и — це вза алі щось
жахливе. Навіть же
фірмовом ма азині -
п вали, та він пропра-
цював на с іль и виста-
чило однієї батарей и й
за л х. Нам ма азині
двічі замінювали б диль-
ни и.
Віталій КАМЕНІН,

ст дент:

— Ні, не доводилося.
Завжди все я існе -
п ю, ні оли не б ло
проблем. Я ні оли осо-
бливо прис іпливо не
ставлюся до місць про-
даж . І через Інтернет

п ю, і в с пермар е-
тах, і в ма азинах.

Наталія КОСТЕНКО,
хатня робітниця:

— Ні, жодно о раз . Я
завжди п ю все в пе-
ревірених місцях. Техні-
, напри лад, п ю в

спеціальних с пермар-
етах. Там завжди є
можливість поверн ти,
я що вже щось трапило-
ся. А оли п єш на
рин , то малоймовірно,
що поверн ть роші за
б дь-я нея існ про-
д цію. Том нама аюся
всі речі не п вати на
рин ах, чи в я ихось

с мнівних місцях, а ли-
ше в перевірених.

Данило ЛИХОВО-
ДОВ, ст дент:

— Та , доводилося. В
основном це стос ється
одя . Напри лад, оли со-
роч и п ю, то вони на
перший по ляд здаються
мені я існими, а через іль-
а днів розлазяться й
рв ться. Ще б ла та а си-
т ація на базарі, оли я
обирав собі вз ття. У при-
с тності продавця йо о по-
міряв і воно порвалося, а
він мені почав азати: “Ви-
пайте, це ви йо о порва-

ли”. Хоча воно б ло нея іс-
ним. А на техні по и що

не с арж ся. Все, що -
п вав, б ло я існим.

Лідія ГРИГОР’ЄВА,
пенсіонер а:

—Одно о раз ми п -
вали холодильни , і оли
виявили, що він нея існий,
то йо о в нас забрали на-
зад і поміняли на інший.
Більше нічо о не при ад ю.
Ми зараз мало чо о п -
ємо. Проте я хоч с азати,
що я ість непродовольчих
товарів останнім часом
значно по іршилася, осо-
бливо це стос ється еле -
тро- та радіотоварів.

Під от вала
Аліса КОВАЛЕНКО

“Хрещати ”
Фото

Ми оли ТИМЧЕНКА

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

ПП РР ОО ББ ЛЛ ЕЕ ММ ИИ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Ä³ðÿâå âçóòòÿ
Êèÿíàì íå çàâæäè âäàºòüñÿ çàì³íèòè íåÿê³ñí³ òóôë³ 
÷è áîñîí³æêè
Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Маб ть, ожно о иянина хоча
б раз житті вини али пробле-
ми із нея існим вз ттям. За ста-
тисти ою Головно о правління
з питань захист прав спожива-
чів, с ар и на нея існе вз ття
посідають др е місце, одраз
ж за нея існими прод тами.
З ідно зі зверненнями до саll-
центр , навіть виявивши недолі-
и протя ом місяця, споживачам
не завжди вдається замінити
нея існе вз ття або поверн ти
ошти.

Êóïèòè íåäåøåâ³ áîñîí³æêè, à íà äðó-
ãèé äåíü “åêñïëóàòàö³¿” âèÿâèòè â ï³-
äîøâàõ ä³ðêè. Òàêà ³ñòîð³ÿ íåùîäàâíî
òðàïèëîñÿ ç Òåòÿíîþ Øòóêîþ, ÿêà ïðè-
äáàëà çà 380 ãðí áîñîí³æêè ó ìàãàçèí-
÷èêó “Ñó÷àñíå âçóòòÿ”, ùî íà âóëèö³
Ñð³áíîê³ëüñüê³é. ² õî÷à êèÿíêà çáåðåã-
ëà ÷åê, ïîâåðíóòè ãðîø³ ¿é â³äìîâèëè-
ñÿ. Âìèâàþòü ðóêè ïðîäàâö³, êîëè êè-
ÿíè ñêàðæàòüñÿ íà çëàìàí³ â áîñîí³æ-
êàõ ñóï³íàòîðè ÷è â³ä³ðâàí³ çàñò³áêè,
íàâ³òü êîëè ùå íå ìèíóëî 14 äí³â, ïðî-
òÿãîì ÿêèõ òîâàð ìîæíà ïîâåðíóòè.

Òðåáà ïàì’ÿòàòè, ùî â ïåð³îä ãàðàí-
ò³éíîãî òåðì³íó ñïîæèâà÷³ ìàþòü ïðàâî
âèìàãàòè â ìàãàçèí³ ðåìîíòó âçóòòÿ. ßê-
ùî íåäîë³êè íåìîæëèâî óñóíóòè àáî ï³ñ-
ëÿ ðåìîíòó âçóòòÿ ñòàº íåïðèäàòíèì äëÿ
âèêîðèñòàííÿ, òî ïðîäàâåöü çîáîâ’ÿçà-
íèé çàì³íèòè âèð³á àáî ïîâåðíóòè êîø-
òè â äåíü çâåðíåííÿ, àëå íå ï³çí³øå ñå-
ìè äí³â, — ðîçïîâ³äàþòü ó Ãîëîâíîìó
óïðàâë³íí³ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ñïî-
æèâà÷³â ÊÌÄÀ. Âîäíî÷àñ, ÿê ïîÿñíþ-
þòü ÷èíîâíèêè, ïðîäàâöÿì çàëèøàþòü
ïðàâî ïðîâåñòè åêñïåðòèçó (â “Óêðìåò-
ðòåñòàíäàðò³”, Òîðãîâî-ïðîìèñëîâ³é ïà-
ëàò³ ÷è ñóäìåäåêñïåðòèç³) ³ ÿêùî áóäå
äîâåäåíî, ùî âçóòòÿ ç³ïñóâàëîñÿ ÷åðåç
íåïðàâèëüíó åêñïëóàòàö³þ, òî ïîêóïåöü

çàëèøèòüñÿ ç ä³ðÿâèìè òóôëÿìè ³ ùå é
çìóøåíèé áóäå çàïëàòèòè çà ïðîâåäåí-
íÿ åêñïåðòèçè.

Ïðîäàâö³ äóæå äîáðå çíàþòü öþ íîð-
ìó çàêîíó, ³ êîëè âçóòòÿ ç³ïñóâàëîñÿ,
áåðóòü éîãî â ðåìîíò. ²íøà ñïðàâà, êî-
ëè âîíî âæå íå ï³äëÿãàº îíîâëåííþ.
Êèÿíêà Àëëà Ìîðîçîâà ïðèäáàëà ó ìà-
ãàçèí³ “Ñóìêè. Âçóòòÿ”, ùî íà âóëèö³
Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, ë³òí³ ÷åðåâèêè çà
350 ãðí. Êàñîâîãî ÷åêà ¿é íå âèäàëè,
ëèøå ïàï³ðåöü, äå áóëî çàçíà÷åíî ìî-
äåëü òà ö³íó âèðîáó. Ïîõîäèâøè â íî-
âèõ ÷åðåâè÷êàõ óäîìà, âèÿâèëà, ùî âî-
íè ñèëüíî íàòèðàþòü íîãè. Êîëè æ³í-
êà çâåðíóëàñÿ äî ìàãàçèíó ³ ïîïðîñèëà
ïîâåðíóòè ãðîø³, ¿é â³äìîâèëè. ×åðåâè-
êè çàáðàëè, ñêëàëè àêò ïðî òå, ùî ¿õ

â³äïðàâèëè íà åêñïåðòèçó. Ïîîá³öÿëè
ïðîòÿãîì 10 äí³â íàäàòè â³äïîâ³äü. Àëå
÷åðåç âèçíà÷åíèé òåðì³í í³ âçóòòÿ, í³
êîìïåíñàö³¿ çà íüîãî, íàâ³òü çðîçóì³ëî-
ãî ïîÿñíåííÿ òàê ³ íå áóëî.

“Çâåðòàéòåñÿ äî íàñ ³ ìè áóäåìî âæè-
âàòè ùîäî òàêèõ ìàãàçèí³â â³äïîâ³äí³
ñàíêö³¿,— ðàäèòü íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ñïî-
æèâà÷³â Ñåðã³é Êèÿíè÷åíêî.— Àáî ñà-
ìîñò³éíî çâåðòàéòåñÿ äî ñóäó. ßê ñâ³ä-
÷èòü ïðàêòèêà, ÿêùî ïîêóïåöü ìàº ïî-
òð³áí³ äîêóìåíòè (êàñîâèé ÷åê, âèñíîâ-
êè åêñïåðòèçè ïðî òå, ùî âçóòòÿ ç³ïñó-
âàëîñÿ íå ç âèíè çàÿâíèêà), òî â 99 â³ä-
ñîòêàõ âèïàäê³â ð³øåííÿ áóäå íà éîãî
êîðèñòü. ² ïðîäàâö³ çìóøåí³ áóäóòü êîì-
ïåíñóâàòè âñ³ âèòðàòè”

×è äîâîäèëîñÿ êóïóâàòè íåÿê³ñí³ ðå÷³?

У столиці с ар и на нея існе вз ття посідають др е місце, одраз ж за нея існими прод тами
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Ãðà 
â ðóëåòêó
Íåÿê³ñíó ïîáóòîâó 
òåõí³êó êèÿíàì 
ïðîäàþòü ÿê 
â ³íòåðíåò-ìàãàçèíàõ,
òàê ³ â ñïåö³àë³çîâàíèõ
ìàãàçèíàõ
Íàòàëêà Ìàðê³â
“Õðåùàòèê”

К п ючи вели о абаритн поб тов
техні чи матеріали для ремонт ,
по пці ін оли замість арно о на-
строю від “обново ” мають лопіт.
Адже техні а трапляється з дефе -
тами, а не ерметичні пласти ові
ві на і двері з одом тріщать по
швах. Ці аво, що нея існий товар
можна придбати я в інтернет-ма-
азинах, та і в відомих салонах. З
першо о до 19 липня до саІІ-цен-
тр надійшло 40 листів від невдо-
волених иян, я і паралельно із
с ар ами в Управління з питань за-
хист прав споживачів зверн лися
до Сл жби допомо и мера иянам.

Ô³íàíñîâà êðèçà, ÿêà ñóòòºâî çìåíøèëà ïëà-
òîñïðîìîæí³ñòü óêðà¿íö³â, ìàëà á íå ïðîñòî
çá³ëüøèòè êîíêóðåíö³þ ñåðåä ïðîäàâö³â òåõ-
í³êè òà ³íøèõ òîâàð³â, à é çðîáèòè ¿õ óâàæí³-
øèìè òà â³äïîâ³äàëüí³øèìè äî ïîêóïö³â. Ïðî-
òå, àíàë³çóþ÷è çâåðíåííÿ êèÿí äî ñàll-öåíòðó,
ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ÷èìàëî ï³äïðè-
ºìö³â çàö³êàâëåí³ ëèøå çáóòè ñâ³é òîâàð ³, ïî-
ïðè Çàêîí “Ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷³â”, íå
õî÷óòü íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîþ ïðîäóê-
ö³þ. Ó òàêó õàëåïó ïîòðàïèëà ìåøêàíêà ç âó-
ëèö³ Êðåéñåðà Àâðîðè Îêñàíà Ìàöþê, ÿêà 21
òðàâíÿ ïðèäáàëà â òîðãîâåëüíîìó öåíòð³ “Ìî-
á³ Ä³ê”, ùî íà âóëèö³ Ëÿòîøèíñüêîãî, ìîá³ëü-
íèé òåëåôîí. Â àïàðàò³ âèÿâèëèñÿ òåõí³÷í³ íå-
äîë³êè, îäíàê, çà ñëîâàìè Îêñàíè Ìàöþê, êå-
ð³âíèöòâî ñàëîíó â³äìîâèëî ¿é ó ïðîõàíí³ îá-
ì³íÿòè áðàêîâàíó ñëóõàâêó àáî ïîâåðíóòè êîø-
òè. Òàêà ñàìà ³ñòîð³ÿ òðàïèëàñÿ ³ ç Âîëîäèìè-
ðîì Ñèäîðåíêîì. Ó ìàãàçèí³ “Ìîá³ëüíèé
ñâ³ò”, ùî íà Ëåí³íãðàäñüê³é ïëîù³, â³í ïðè-
äáàâ çàðÿäíèé ïðèñòð³é äî ìîá³ëüíîãî “Àëêà-
òåëü-310”, ïðîòå ÷åðåç áðàê ñêîðèñòàòèñÿ íèì
íå çì³ã. Îñê³ëüêè ãàðàíò³éíèé òåðì³í ïðèäàò-
íîñò³ ùå íå çàê³í÷èâñÿ, çâåðíóâñÿ äî ñåðâ³ñ-
íîãî öåíòðó (ìåòðî “Ïåòð³âêà”). “Çàðÿäêó” éî-
ìó ïîì³íÿëè. Ïðîòå, âèÿâèëîñÿ, ùî íîâèé
ïðèñòð³é, çà ñëîâàìè Âîëîäèìèðà Ñèäîðåíêà,
âèÿâèâñÿ òàêèì ñàìèì íåÿê³ñíèì, ÿê ³ ïîïå-
ðåäí³é. Êîëè æ ÷îëîâ³ê çàõîò³â ïîâåðíóòè ñâî¿
ãðîø³, éîìó â³äìîâèëè, ñêàçàâøè, ùî òîâàð
ìîæíà ëèøå çàì³íèòè.

Íåÿê³ñíó òåõí³êó ïðîäàþòü ³ â ³íòåðíåò-ìà-
ãàçèíàõ. Í³íà Ñ³÷êàðåíêî, ÿêà ìåøêàº íà ïðîñ-
ïåêò³ Áàæàíà, ïðèäáàëà ïðàëüíó ìàøèíó â ³í-
òåðíåò-ìàãàçèí³. Ï³ä ÷àñ ï³äêëþ÷åííÿ âèÿâè-
ëîñÿ, ùî àïàðàò íåñïðàâíèé. À êîëè ïàí³ Ñ³÷-
êàðåíêî çâåðíóëàñÿ ç ïðîõàííÿì çàì³íèòè ïî-
êóïêó àáî ïîâåðíóòè êîøòè, ¿é â³äìîâèëè, ïî-
îá³öÿëè ëèøå â³äðåìîíòóâàòè.

Òîð³ê, ó âåðåñí³, ó êâàðòèð³ Ñâ³òëàíè Õëÿ-
ïîâî¿, íà âóëèö³ Çîä÷èõ, 30 ïðàö³âíèêè ÒÎÂ
“Óêðïðîìñêëî” âñòàíîâèëè ìåòàëîïëàñòèêîâ³
â³êíà é íàäàëè íà íèõ ãàðàíò³þ íà ï’ÿòü ðî-
ê³â. Ïåðåçèìóâàëà ñ³ì’ÿ Õëÿïîâèõ ó òåïë³. Ïðî-
òå â êâ³òí³ öüîãî ðîêó îäíå ç â³êîí âèéøëî ç
ëàäó. Ïðàö³âíèêè ô³ðìè, ÿê³ ïðèéøëè çà âè-
êëèêîì, âèçíàëè, ùî â³êíî ïîòð³áíî çàì³íè-
òè. Ïðîòå äàë³ ñë³â ñïðàâà íå ðóøèëà, ³ Ñâ³ò-
ëàíà Õëÿïîâà çâåðòàºòüñÿ äî ñàll-öåíòðó ç ïðî-
õàííÿì ïðî äîïîìîãó.

×àñòî ìàãàçèíè òà ð³çíîìàí³òí³ ô³ðìè íà-
ìàãàþòüñÿ íàêèíóòè ñïîæèâà÷àì ñâî¿ óìîâè
ùîäî ãàðàíò³éíèõ òåðì³í³â ïðîäóêö³¿ ÷è ¿¿ îá-
ñëóãîâóâàííÿ. Êèÿíè, íå ìàþ÷è áàæàííÿ, ùîá
¿õ âòÿãóâàëè â äîâãîòðèâàë³ ñóïåðå÷êè ç ô³ð-
ìàìè, íå êîðèñòóþòüñÿ ïðàâàìè, ÿê³ ¿ì ãàðàí-
òóº Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæè-
âà÷³â”. Íà äóìêó ôàõ³âö³â, ÿêùî ìåøêàíö³ ñòî-
ëèö³ àêòèâíî â³äñòîþâàòèìóòü ñâî¿ ïðàâà, ïðî-
äàâö³ çìóøåí³ áóäóòü óâàæíî ñòàâèòèñÿ äî ñâî-
¿õ êë³ºíò³â íå ëèøå â ðåêëàìíèõ ðîëèêàõ íà
òåëåáà÷åíí³, à é ó æèòò³
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Ãîëîâíèé ñèìâîë 
Çà ñâ³ä÷åííÿìè ôàõ³âö³â, æîäíà ç³ ñêóëüïòóð ëåâ³â ó Ëüâîâ³ íå ïîâòîðþºòüñÿ 

Ñêóëüïòóðè ëåâ³â XVI ñòîë³òòÿ,
ÿê³ º íà òåðèòîð³¿ Âèñîêîãî Çàì-
êó, çàì³íèëè êîï³ÿìè ç³ øòó÷íî-
ãî êàìåíþ. Çàì³íèëè ç ò³º¿ ïðè-
÷èíè, ùî òóðèñòè, â³ðÿ÷è â ëå-
ãåíäè, ÿê³ ðîçïîâ³äàþòü åêñêóð-
ñîâîäè, íàìàãàþòüñÿ äîòîðêíó-
òèñÿ äî íèõ íà ùàñòÿ. Àëå ùàñ-
òÿ ëåâè ïðèíîñÿòü ìåøêàíöÿì
ì³ñòà é ó ³íø³ ñïîñîáè. Íàïðè-
êëàä, êðåàòèâí³ ìèòö³ çàïðîïî-
íóâàëè ïðîâîäèòè àðò-ôåñòèâàë³
“Ïàðàä ëåâ³â ó Ëüâîâ³”. Äî ôåñ-
òèâàë³â âîíè ãîòóþòü êîï³¿ ô³ãóð
ëüâ³âñüêèõ ëåâ³â, ðîçìàëüîâóþòü
¿õ. À äàë³... àóêö³îí íà ïëîù³ Ðè-
íîê ³ êîíêóðñ “Ëåâ ãëÿäàöüêèõ
ñèìïàò³é”. Ïîò³ì ¿õ ïðîäàþòü, à
âèðó÷åí³ ãðîø³ ñïðÿìîâóþòü, íà-
ïðèêëàä, íà áóä³âíèöòâî äèòÿ÷èõ
ìàéäàí÷èê³â “Ëåâåíÿ” â äâîðàõ
ì³ñòà.

Íåáàéäóæå ñòàâëÿòüñÿ äî ëåâ³â
³ æèòåë³ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.
Ñïðàâä³, ëåâ³â ó ï³âí³÷í³é ñòîëè-
ö³ Ðîñ³¿ ÷èìàëî. Âîíè ç’ÿâëÿëè-
ñÿ â ì³ñò³ â ð³çíèé ÷àñ. Ó Ïåòåð-
áóðç³ º áåçë³÷ ëåâ³â-áëèçíþê³â,
òîáòî êîï³é. ª é ïðèâåçåí³, çîê-
ðåìà ç ²òàë³¿, Ìîíãîë³¿. Òóò æå é

óí³êàëüíà ðîäèíà ëåâ³â íà äà÷³
Áåçáîðîäüêà: ó ñàäêó ïåðåä áó-
äèíêîì ñòîÿòü 29 ñòàòóé! Êîæåí
³ç ëåâ³â òðèìàº â çóáàõ âàæê³ ÷à-
âóíí³ ëàíöþãè.

Ïðèñòðàñòü ïåòåðáóðæö³â äî ëå-
âèíèõ ñêóëüïòóð, ñõîæå, ñòàº çà-
ðàçëèâîþ: ÿêùî ëüâ³â’ÿíè íîâèõ

ñêóëüïòóð ëåâ³â óæå íå ðîáëÿòü,
òî â Ï³òåð³ âñòàíîâëþþòü ¿õ äî-
òåïåð, ó òîìó ÷èñë³ é ïðè¿æäæ³.
Íåùîäàâíî, íàïðèêëàä, âèÿâèëè
íîâîãî ëåâà ïåðåä âõîäîì äî çîî-
ïàðêó, ùå äâîõ êèòàéñüêèõ ëåâ³â
íà Ñ³íí³é ïëîù³, òà äâîõ — íà
Ìàë³é Ñàäîâ³é. Òîìó é öèôðó
ñòàòóé ïåòåðáóðæö³ íàçèâàþòü ç³
ñëîâîì “ïðèáëèçíî”: 48900!

Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ïåðøèé ëåâ ó
Ïåòåðáóðç³ ç’ÿâèâñÿ â Ë³òíüîìó
ñàäó â 1722 ðîö³ íà ÷åñòü ïåðå-
ìîãè íàä øâåäàìè. Éîãî âèë³ïèâ
íà çàìîâëåííÿ Ïåòðà Âåëèêîãî
âåíåö³àíñüêèé ìàéñòåð. Ïîòîï-
òàíèé ëåâ ñèìâîë³çóº Øâåö³þ, íà
ãåðá³ ÿêî¿ — öàð çâ³ð³â. Íàéïî-
ïóëÿðí³ø³ â Ï³òåð³ — ñòîðîæîâ³
ëåâè ç ì³ä³ íà Ïàëàöîâ³é ïðèñòà-

í³ Àäì³ðàëòåéñòâà. ¯õí³ ô³ãóðè
ãð³çí³: âàæê³ ïàçóðèñò³ ëàïè, âè-
ðàçí³ ñòðàõàþ÷³ ìîðäè, ìóñêóëèñ-
òå ò³ëî, à ïîçè, â ÿêèõ ¿õ çîáðà-
æåíî, ñâ³ä÷àòü ïðî ãîòîâí³ñòü äî
áèòâè.

Ìåøêàíö³ Ëüâîâà é Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà ââàæàþòü, ùî êîæåí
ëåâ ñòåðåæå òà îáåð³ãàº ¿õíº
ì³ñòî

Ëþäìèëà ÒÊÀ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У ожно о з постаментів — чи він мідний, ам'яний чи
чав нний — є свої ле енди, я і дбайливо збері ають в
архівах м зеїв. Ви онано їх найнесподіваніших ра-
рсах. Леви ці сидять і лежать, сердиті й добрі,
раються і щось стереж ть. З'яс валося, що чимало
стат й "царя звірів" встановлено в російсь ом Сан т-
Петерб рзі. Місцеві жителі пере онані, що бронзових
с льпт р їхньом місті чи не найбільше, ніж в інших
містах світ .

Дістатися з Києва до Львова най-
раще залізницею: майже всі поїз-
ди до Європи їд ть через місто. Є
чимало поїздів “Київ — Львів”. На-
при лад, № 659 — щоденно, час
відправлення 15.43, № 531 — в
23.52, № 97 — в 22.00 та інші. Вар-
тість вит а в пе 147 рн 94 оп.,
плац артном ва оні — 92 рн 77
оп.
До Сан т-Петерб р а з Києва
рс є та ож чимало поїздів, зо -

рема з півдня. Напри лад, потя и
Полтава — Сан т-Петерб р , Л -
ансь — Сан т-Петерб р , Сімфе-
рополь — Сан т-Петерб р . Вар-
тість проїзд в лю сі — 1837 рн, в
пе — 922 рн 72 оп., плац арт-

ном — 523 рн.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Íàéá³ëüøèé äåíäðîïàðê Óêðà¿íè
Çàãàëüíà ïëîùà “Îëåêñàíäð³¿”, ùî ðîçòàøîâàíà ïîáëèçó Á³ëî¿ Öåðêâè, 
ñòàíîâèòü ïîíàä 200 ãåêòàð³â

²ñòîð³ÿ íàðîäæåííÿ öüîãî ïàð-
êó ïîä³áíà äî ³ñòîð³¿ “Ñîô³¿âêè”.
Íàïðèê³íö³ XVIII ñòîë³òòÿ ïîëü-
ñüêèé êîðîëü Ñòàí³ñëàâ Àâãóñò
ïîäàðóâàâ ì³ñòå÷êî Á³ëó Öåðêâó
âåëèêîìó ãåòüìàíó Ïîëüù³ Êñàâå-
ð³þ Áðàíèöüêîìó. Äðóæèíîþ
Êñàâåð³ÿ íåçàáàðîì ñòàëà óëþá-
ëåíà ôðåéë³íà ³ìïåðàòðèö³ Êàòå-
ðèíè II, ïëåì³ííèöÿ êíÿçÿ Ïî-
òüîìê³íà — Îëåêñàíäðà Åíãåëü-
ãàðä. Ñàìå âîíà, çãàäóþ÷è ñâîº
äèòèíñòâî, ÿêå ïðîâåëà ñåðåä íàé-
êðàñèâ³øèõ ïàðê³â Ïåòðîäâîðöà é
Öàðñüêîãî Ñåëà, çàõîò³ëà ìàòè ó
ñâî¿é óêðà¿íñüê³é ðåçèäåíö³¿ ùîñü
ïîä³áíå äî íèõ.

¯¿ ìð³ÿ çáóëàñÿ. Íà ñòâîðåííÿ
ïàðêó áóëî âèòðà÷åíî í³ áàãàòî,
í³ ìàëî — ì³ëüéîíè ðóáë³â, ùî
íèí³ â³äïîâ³äàº âàðòîñò³ îäí³º¿
òðåòüî¿ âñüîãî âðîæàþ çåðíà
Óêðà¿íè. Ïàðê áóëî íàçâàíî íà

÷åñòü éîãî ãîñïîäèí³ — “Îëåê-
ñàíäð³ÿ”.

Ïî÷àòêîì áóä³âíèöòâà ïàðêó
ââàæàþòü 1788 ð³ê, êîëè äî ì³ñòà
ïðè¿õàâ â³äîìèé ôðàíöóçüêèé àð-
õ³òåêòîð, ìàéñòåð ïàðêîâèõ ñïðàâ
Ìþôôî. Ç ªâðîïè é Àìåðèêè äî
ïàðêó ïðèâîçèëè áåçë³÷ ñàäæàíö³â
åêçîòè÷íèõ ðîñëèí, ó áàëêàõ ñïî-
ðóäæóâàëè êàñêàäè ñòàâê³â ç âîäî-
ñïàäàìè é ôîíòàíàìè. Ó ñåðåäè-
í³ XIX ñòîë³òòÿ “Îëåêñàíäð³ÿ” ñòà-
ëà îäíèì ³ç íàéêðàùèõ ïåéçàæ-
íèõ ïàðê³â Óêðà¿íè.

Á³ëÿ âõîäó â ïàðê — ïîãðóääÿ
Òàðàñà Øåâ÷åíêà é Îëåêñàíäðà
Ïóøê³íà, ÿê³ â³äâ³äóâàëè öåé óí³-
êàëüíèé êóòî÷îê. Äî ñëîâà, Ïóø-
ê³í íàâ³òü íàïèñàâ òóò ÷àñòèíó ïî-
åìè “Ïîëòàâà”. Ó ãëèáèíó ïàðêó
âåäå ãîëîâíà àëåÿ, ùî âïèðàºòü-
ñÿ â ì³ñöå, äå êîëèñü ñòîÿâ ïàëàö
Áðàíèöüêèõ — Äåäèíåöü. Â³ä íüî-

ãî ïî ðàä³óñó ðîçõîäÿòüñÿ âñ³ ³í-
ø³ àëå¿. Äîðîæíüî-àëåéíà ìåðå-
æà ïàðêó ñòàíîâèòü ïîíàä 20 ê³-
ëîìåòð³â.

Öåíòðîì ïàðêó ââàæàºòüñÿ Âå-
ëèêà ãàëÿâèíà, ç ÿêî¿ â³äêðèâàº-
òüñÿ íåïîâòîðíà êðàñà âåëè÷íèõ
ïåéçàæ³â. Çâ³äñè ìîæíà ðîçäèâè-
òèñÿ êîëîíàäó Åõî, ùî º îäíèì
³ç íàéâ³äîì³øèõ ïàì’ÿòíèê³â ïàð-
êó. Ïîáóäîâàíà âîíà àìô³òåàòðîì
³ ìàº óí³êàëüíèé àêóñòè÷íèé
çâóê.

Íàéîðèã³íàëüí³øèì ñïîðó-
äæåííÿì ïàðêó º Ðó¿íè, ÿê³ í³êî-
ëè íå ìàëè ö³ë³ñíîãî âèäó. Òàêîþ
êîìïîçèö³þ ïëàíóâàëè â³ä ñàìî-
ãî ïî÷àòêó — öå äåêîðàòèâíèé
åëåìåíò ïàðêó. Ç-ï³ä Ðó¿í âèïëè-
âàº âîäîñïàä, à íåïîäàë³ê — íà
îñòðîâ³ Ìð³é — á’º ôîíòàí. Ó
òðüîõ ïåðåñ³÷íèõ áàëêàõ ñïîðó-
äæåíî êàñêàäè ãëèáîêèõ ñòàâê³â
³ç ðèáîþ, ëåáåäÿìè é êà÷êàìè. Äî
÷óäîâî¿ àëüòàíêè âåäå Êèòàé-
ñüêèé ì³ñòîê.

Äî ñëîâà, äåíäðîïàðê “Îëåê-
ñàíäð³ÿ” çàéìàº ïëîùó á³ëüø í³æ
200 ãåêòàð³â ³ º íàéá³ëüøèì â
Óêðà¿í³

Розмальовані опії фі р на он рсі "Лев лядаць их симпатій"

Де оративний елемент пар — Р їни
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Дістатися до Білої Цер ви з Ки-
єва можна на маршр тном та -
сі, що відправляються з площі пе-
ред Центральним залізничним
во залом і з площі, що поряд зі
станцією метро “Либідсь а”. Вар-
тість вит а 15 рн.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””Ëþäìèëà ÒÊÀ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Неподалі зведено о ще в XVIII сторіччі поблиз Білої
Цер ви маєт Браниць их, здовж річ и Рось, роз и-
н вся р отворний дендропар "Оле сандрія". Він вва-
жається одним із найбільших в У раїні. Площа пейзаж-
но о пар ся ає 200 а. Тіль и дорожньо-алейна мере-
жа зеленої оази становить більш я 20 ілометрів. Сво-
о час сюди завозили з Європи й Амери и безліч са-
джанців е зотичних рослин, бал ах спор дж вали
ас ади став ів із водоспадами й фонтанами. Серед
відвід вачів пар б ли Оле сандр П ш ін та Тарас
Шевчен о.
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хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про використання водіями та кондукторами
громадського транспорту міста Києва 

інформаційних карток
Рішення Київської міської ради № 538/1594 від 28 травня 2009 року

Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 2 статті 22 За�
кону України "Про столицю України — місто�герой Київ", Закону України "Про автомобільний транспорт",
статті 4 Закону України "Про захист прав споживачів" пункту 147 постанови Кабінету Міністрів України від
18 лютого 1997 року № 176 "Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного
транспорту", постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1735 "Про затвердження Пра�
вил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом" та з метою поліпшення якос�
ті надання послуг у сфері перевезення пасажирів Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Головному управлінню транспорту виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації):

1.1. Розробити інформаційну картку єдиного зразка для
водіїв та кондукторів громадського транспорту у місті Києві.

1.2. Ввести у використання водіями та кондукторами

громадського транспорту міста Києва інформаційну карт�
ку.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань транспорту та зв'язку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Рачуку Олегу Анатолійовичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Отто Шмідта, 2-о 

у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 562/1618 від 28 травня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до "Програми розвитку зеленої зони міс�
та Києва до 2010 року та концепції формування зелених на�
саджень в центральній частині міста", затверджених рішен�
ням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, ви�
ключивши з переліку озеленених територій загального ко�
ристування міста Києва, що відповідають типологічним озна�
кам та планувальним вимогам (таблиця 2), земельну ділян�
ку площею 0,08 га на схилах вул. Отто Шмідта у Шевчен�
ківському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва, за�
твердженого рішенням Київради від 28.03.2002 № 370/1804,
а саме: територію, яка передається відповідно до цього рі�
шення, віднести за функціональним призначенням до тери�
торії житлової садибної забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Рачуку Олегу Анатолійовичу
для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд на вул. Отто Шмідта, 2�о у
Шевченківському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Рачуку Олегу Анатолійовичу,
за умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Отто Шмідта, 2�о у Шевченків�
ському районі м. Києва за рахунок міських земель, не на�
даних у власність чи користування.

5. Громадянину Рачуку Олегу Анатолійовичу:
5.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

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

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

5.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

5.4. Виконати вимоги, викладені у листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 11.02.2009 № 19�1292, від
20.02.2009 № 09�1667, Київської міської санепідстанції від
31.03.2009 № 1701, Державного управління охорони нав�
колишнього природного середовища в м. Києві від
27.02.2009 № 05�08/939/1, Державної служби з питань
національної культурної спадщини від 08.04.2009 № 22�
934/9 та Головного управління земельних ресурсів від
06.05.2009 № 05�4474.

5.5. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

5.6. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
06.03.2009 № 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009
рік".

6. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Мубаракшину Володимиру
Миколайовичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд у пров. Радистів, 26 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 565/1621 від 28 травня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації будівництва комплек�
су садибної забудови у пров. Радистів (с. Биківня) у Дес�
нянському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до 2020

року, а саме: територію, яка передається відповідно до цьо�
го рішення, перевести за функціональним призначенням до
території садибної житлової забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Мубаракшину Володимиру
Миколайовичу для будівництва та обслуговування житлово�

го будинку, господарських будівель і споруд у пров. Радис�
тів, 26 у Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Мубаракшину Володимиру Ми�
колайовичу, за умови виконання пункту 5 цього рішення, у
приватну власність земельну ділянку площею 0,10 га для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд у пров. Радистів, 26 у Деснянсько�
му районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих
у власність чи користування.

5. Громадянину Мубаракшину Володимиру Миколайовичу:
5.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�

но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища виконавчого органу Ки�
ївради (Київської міської державної адміністрації) та одер�
жати дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні
держархбудконтролю.

5.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 22.02.2008 № 19�2323, дочірнього під�
приємства "Інститут генерального плану міста Києва" від
13.03.2008 № 761, Державної санітарно�епідеміологічної
експертизи від 24.03.2008 № 05.03.02�07/16863, управлін�

ня охорони навколишнього природного середовища від
19.08.2008 № 071/04�4�22/4894.

5.4. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

5.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

5.6. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київради від 06.03.2009
№ 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік".

6. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Полунєєву Юрію Володимировичу у приватну власність
земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Миколи Юнкерова, 89-б в Оболонському районі
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 572/1628 від 28 травня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу 
товариству з обмеженою відповідальністю "ТОСКО"

земельної ділянки для будівництва, експлуатації 
та обслуговування магазину 

на вул. Березняківській, 36-а у Дніпровському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 555/1611 від 28 травня 2009 року

Відповідно до статей 9, 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"ТОСКО" для будівництва, експлуатації, та обслуговування

магазину на вул. Березняківській, 36�а у Дніпровському
районі м. Києва.

2. Передати товариству з обмеженою відповідальністю

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Полунєєву Юрію Володими�
ровичу для будівництва та обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд на вул. Миколи Юн�
керова, 89�б в Оболонському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Полунєєву Юрію Володимиро�
вичу, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приват�
ну власність земельну ділянку площею 0,06 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Миколи Юнкерова, 89�б в Оболон�
ському районі м. Києва за рахунок міських земель, не на�
даних у власність чи користування.

3. Громадянину Полунєєву Юрію Володимировичу:
3.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділян�

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

3.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

3.3. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища виконавчого органу Ки�
ївради (Київської міської державної адміністрації) та одер�
жати дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні
держархбудконтролю.

3.4. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київради від 06.03.2009
№ 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік".

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

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 29.11.2007 № 19�14012, Київської місь�
кої санепідемстанції від 04.02.2008 № 922, Оболонської
районної у м. Києві державної адміністрації від 06.12.2007
№ П�3984, Державного управління охорони навколишнього
природного середовища в м. Києві від 20.02.2008 № 05�
08/614, Державної служби з питань національної культурної
спадщини від 13.11.2008 № 22�3073/9, Головного управлін�
ня земельних ресурсів від 09.12.2008 № 05�4070.

3.7. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

4. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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"ТОСКО", за умови виконання пункту 3 цього рішення, у ко�
роткострокову оренду на 5 років земельну ділянку площею
0,03 га для будівництва, експлуатації та обслуговування ма�
газину на вул. Березняківській, 36�а у Дніпровському райо�
ні м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у влас�
ність чи користування.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю "ТОСКО":
3.1. Виконати вимоги, викладені в листах Головного

управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 26.07.2004 № 19�7122, головного
державного санітарного лікаря м. Києва від 11.04.2003
№ 2312, Державного управління екології та природних ре�
сурсів в м. Києві від 05.11.2004 № 08�8�20/6629.

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

3.3. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київської міської ради від 06.03.2009
№ 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік".

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

3.5. У місячний термін звернутися до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право користування земельною ділянкою.

3.6. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно
до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

3.7. Перерахувати місту кошти через Головне управлін�
ня економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) як
компенсацію витрат за інженерну підготовку та гідронамив
території.

4. Попередити землекористувача, що використання зем�
лі не за цільовим призначенням тягне за собою припинен�
ня права користування нею відповідно до вимог статей 141,
143 Земельного кодексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради 

від 02.04.2009 № 181/1237 
"Про поновлення договору оренди земельної ділянки 

від 20.03.2008 № 91-6-00759 
та продаж цієї земельної ділянки товариству 

з обмеженою відповідальністю "ВЕНБЕСТ" 
для реконструкції існуючого та будівництва нового

адміністративного будинку 
з подальшими їх експлуатацією та обслуговуванням 
на просп. Перемоги, 90/1 у Шевченківському районі 

м. Києва"

Рішення Київської міської ради № 587/1643 від 28 травня 2009 року

Відповідно до статей 110, 111, 128 Земельного кодексу України, статей 34, 73 Закону України "Про но�
таріат", постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 "Про затвердження Порядку здійснення роз�
рахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності",
враховуючи лист товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНБЕСТ" від 30.04.2009 № 588, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
02.04.2009 № 181/1237 "Про поновлення договору оренди
земельної ділянки від 20.03.2008 № 91�6�00759 та продаж
цієї земельної ділянки товариству з обмеженою відповідаль�
ністю "ВЕНБЕСТ" для реконструкції існуючого та будівниц�
тва нового адміністративного будинку з подальшими їх екс�
плуатацією та обслуговуванням на просп. Перемоги, 90/1 у
Шевченківському районі м. Києва", а саме:

— підпункт 6.2 пункту 6 викласти в такій редакції:
"Після підписання договору купівлі�продажу земельної

ділянки, його нотаріального посвідчення та сплати першо�
го платежу організувати виготовлення, реєстрацію та вида�
чу товариству з обмеженою відповідальністю "ВЕНБЕСТ" в
установленому порядку державного акта на право власно�
сті на земельну ділянку";

— пункт 6 доповнити підпунктом 6.3 такого змісту:
"Протягом п'яти робочих днів після повного розрахунку

згідно з договором купівлі�продажу земельної ділянки на�
правити до нотаріальної контори повідомлення про зняття
заборони на відчуження покупцем земельної ділянки у зв'яз�
ку з повним розрахунком за неї".

2. Внести зміни в додаток до вищезазначеного рішення,
а саме:

— пункт 7 викласти в такій редакції:
"Зарахувати до сум, які покупець має сплатити за зе�

мельну ділянку, аванс у сумі 328 664,64 грн. (триста два�
дцять вісім тисяч шістсот шістдесят чотири гривні 64 копій�
ки), сплачений відповідно до угоди № 35 від 10.04.2008, що
підтверджено платіжним дорученням. Решта вартості зе�
мельної ділянки у сумі 4 594 335,36 грн. (чотири мільйони
п'ятсот дев'яносто чотири тисячі триста тридцять п'ять гри�
вень 36 копійок) сплачується у такому порядку:

— протягом 30 календарних днів після нотаріального по�
свідчення договору купівлі�продажу сплатити в повному
обсязі частини платежу, що зараховується до державного

бюджету (не підлягає розстроченню), у сумі 459 433,54
грн. (чотириста п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста три�
дцять три гривні 54 копійки), та 50 відсотків частини пла�
тежу, що зараховується до місцевого бюджету, у сумі
2 067 450,91 грн. (два мільйони шістдесят сім тисяч чоти�
риста п'ятдесят гривень 91 копійка). Решта вартості зе�
мельної ділянки у сумі 2 067 450,91 грн. (два мільйони
шістдесят сім тисяч чотириста п'ятдесят гривень 91 копій�
ка) може сплачуватись у розстрочку протягом одного ро�
ку рівними частинами до двадцять п'ятого числа кожного
місяца або за бажанням покупця — одноразово у повному
обсязі у цей самий строк після внесення першого черго�
вого платежу";

— додаток доповнити пунктами 9, 10, 11, а саме:
"9. Розмір платежу визначається із врахуванням індексу

інфляції, встановленого Держкомстатом за період з місяця,
що настає за тим, в якому внесено перший платіж, по мі�
сяць, що передує місяцю внесення платежу.

10. При простроченні погашення платежу на два місяці,
починаючи з 25 числа місяця, в якому здійснювався пер�
ший або черговий платіж, розстрочення платежу за при�
дбання земельної ділянки припиняється. В такому разі про�
тягом наступного дня з моменту припинення розстрочення
платежу покупець зобов'язаний сплатити залишок вартості
земельної ділянки.

11. У договорі купівлі�продажу земельної ділянки перед�
бачити пункт про накладення заборони на продаж або інше
відчуження покупцем земельної ділянки до повного розра�
хунку.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу 
громадянину Козаченку Степану Тимофійовичу, 

члену садівничого товариства "Підбірний" 
Дарницького району м. Києва, у приватну власність

земельної ділянки для ведення колективного
садівництва на вул. Підбірній, 2-б у Дарницькому районі

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 573/1629 від 28 травня 2009 року

Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Козаченку Степану Тимофійо�
вичу, члену садівничого товариства "Підбірний" Дарницько�
го району м. Києва, для ведення колективного садівництва
на вул. Підбірній, 2�б у Дарницькому районі м. Києва.

2. Передати громадянину Козаченку Степану Тимофійо�
вичу, члену садівничого товариства "Підбірний" Дарницько�
го району м. Києва, за умови виконання пункту 3 цього рі�
шення, у приватну власність земельну ділянку площею 0,04
га для ведення колективного садівництва на вул. Садовій,
2�б у Дарницькому районі м. Києва за рахунок міських зе�
мель, не наданих у власність чи користування.

3. Громадянину Козаченку Степану Тимофійовичу члену са�
дівничого товариства "Підбірний" Дарницького району м. Києва:

3.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.

3.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 17.01.2008 № 19�511, управління охо�
рони навколишнього природного середовища від 22.10.2007
№ 071/04�4�19/5883, головного державного санітарного лі�
каря м. Києва від 25.01.2008 № 592, дочірнього підприєм�

ства "Інститут генерального плану міста Києва" від
04.10.2007 № 3090, Головного управління земельних ре�
сурсів від 05.08.2008 № 05�3469.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж, що
знаходяться в межах земельної ділянки.

3.4. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

4. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Ткаченко Наталії Володимирівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд на вул. Бродівській,
149-р в Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 575/1631 від 28 травня 2009 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, та відповідно до статей 8.1, 116,
118, 12.1 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Ткаченко Наталії Володимирів�
ні для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 149�р
в Голосіївському районі м. Києва.

2. Передати громадянці Ткаченко Наталії Володимирів�
ні, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Бродівській, 149�р в Голосіївсько�
му районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих
у власність чи користування.

3. Громадянці Ткаченко Наталії Володимирівні:
3.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.4. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київради від 06.03.2009
№ 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік".

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 08.11.2007 № 19�12824 та від 21.11.2008
№ 09�14294, дочірнього підприємства "Інститут генераль�
ного плану міста Києва" від 27.10.2006 № 2513, Київської
міської санепідстанції від 02.07.2008 № 5079, Головного
управління охорони культурної спадщини від 06.04.2007
№ 2165, Державного управління охорони навколишнього
природного середовища від 24.07.2008 № 05�08/5143, Го�
ловного управління земельних ресурсів від 17.11.2008 № 05�
3854.

4. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Кліщ Тетяні Михайлівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Пожарського, 32 

у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 582/1638 від 28 травня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Кліщ Тетяні Михайлівні для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Пожарського, 32 у Деснян�
ському районі м. Києва.

2. Передати громадянці Кліщ Тетяні Михайлівні, за умо�
ви виконання пункту 3 цього рішення, у приватну власність
земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслу�
говування житлового будинку, господарських будівель і спо�
руд на вул. Пожарського, 32 у Деснянському районі м. Ки�
єва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи
користування.

3. Громадянці Кліщ Тетяні Михайлівні:
3.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

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

но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища виконавчого органу Ки�
ївради (Київської міської державної адміністрації) та одер�
жати дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні
держархбудконтролю.

3.3. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київради від 06.03.2009
№ 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік".

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

го середовища від 02.03.2009 № 09�1859 та від 10.02.2009
№ 19�1258, Київської міської санепідстанції від 13.03.2008
№ 1914, Державного управління охорони навколишнього
природного середовища в м. Києві від 17.06.2008 № 05�
08/3501, Головного управління земельних ресурсів від
18.03.2009 № 05�4363.

3.5. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

3.6. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�
вих, реконструкції та експлуатації існуючих інженерних
мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділян�
ки.

4. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Головний дири ент ан-
самблю “Київсь і солісти”
про свою річн робот з
оле тивом, спільний он-
церт із Джоном Лордом і
про те, чом він не рає
на ларнеті

Íåùîäàâíî ìèíóâ ð³ê â³äòîä³, ÿê
äèðèãåíòîì “Êè¿âñüêèõ ñîë³ñò³â”
ï³ñëÿ ñìåðò³ Áîãîäàðà Êîòîðîâè÷à
ñòàâ Äìèòðî Ëîãâèí. Â³í ñòàâ íå
ïðîñòî ïðåêðàñíèì äèðèãåíòîì
“Êè¿âñüêèõ ñîë³ñò³â”, à é íàëàãî-
äèâ ñèñòåìó ù³ëüíîãî ãðàô³êó êîí-
öåðòíèõ âèñòóï³â êîëåêòèâó, äî-
êëàâ ÷èìàëî çóñèëü, àáè àíñàìáëü
íàðåøò³ îòðèìàâ ñòàòóñ Íàö³îíàëü-
íîãî, êð³ì òîãî, ïë³äíî ïðàöþº íàä
¿õí³ì ³ì³äæåì.

— ×è çàäîâîëåí³ ñâîºþ ðîáîòîþ
ç “Êè¿âñüêèìè ñîë³ñòàìè”?

— Øâèäøå òàê, àí³æ í³. ß ïîâ-
í³ñòþ çàäîâîëåíèé äîñâ³äîì —
âçàºìîâ³äíîñèíàìè ç ìóçèêàíòà-
ìè, ç àäì³í³ñòðàö³ºþ, ç ïóáë³êîþ
òà ñîë³ñòàìè (ç íàìè âèñòóïèëè
ï³àí³ñòè ²ãîð ×åòóºâ òà Âàã Ïàïÿí
³ç ²çðà¿ëþ, äóåò ³çðà¿ëüñüêèõ êëàð-
íåòèñò³â áðàòè Ãóðô³íêåëü, øâåé-
öàðö³ Äåíèñ Ñåâåðèí (â³îëîí÷åëü)
òà Äìèòðî Àøê³íàç³ (êëàðíåò), íà-
ø³ ñîë³ñòè Ìèðîñëàâà Êîòîðîâè÷,
Ñåðã³é Òîïîðåíêî ³ Þð³é Ïîãî-
ðåöüêèé). Ìè ç³ãðàëè ñ³ì íîâèõ
äëÿ îðêåñòðó ïðîãðàì. Îòðèìàëè
“ñâîþ” ïóáë³êó, òîáòî ëþäåé, ÿê³
ïðèõîäÿòü ñàìå íà “Êè¿âñüêèõ ñî-
ë³ñò³â”. Çðåøòîþ ìè çäîáóëè ñòà-
òóñ Íàö³îíàëüíîãî àíñàìáëþ. Àëå
ç ³íøîãî áîêó, º é ÷èìàëî ïðîá-
ëåì. “Êè¿âñüê³ ñîë³ñòè” äîñ³ íå ìà-
þòü ñâîãî êóòî÷êà äëÿ ðåïåòèö³é.
Íàñ ïðèéíÿëà, ìîæíà ñêàçàòè,
Ñï³ëêà êîìïîçèòîð³â. Ïàðàäîêñ:
Íàö³îíàëüíèé êîëåêòèâ íå ìàº
ñâîãî ïðèì³ùåííÿ! Àëå ðàí³øå áó-
ëî ùå ã³ðøå: ðåïåòèö³¿ àíñàìáëþ
ïðîâîäèëèñÿ â êëàñ³ êîíñåðâàòî-
ð³¿... ª ïðîáëåìè ç ô³íàíñóâàííÿì.
Äåðæàâíèé áþäæåò íå ïåðåäáà÷àº
æîäíî¿ êîï³éêè àí³ äëÿ ãàñòðîëü-
íèõ ïî¿çäîê (Óêðà¿íîþ, ÿ âæå íå
êàæó ïðî çàêîðäîíí³ ãàñòðîë³), àí³
äëÿ îðåíäè ïðèì³ùåííÿ. Ñèñòåìà
ïîáóäîâàíà òàêèì ÷èíîì, ùî ìè
ïîâèíí³ çàðîáèòè ï’ÿòü â³äñîòê³â
â³ä çàãàëüíîãî áþäæåòó, ùî íàì
âèä³ëÿºòüñÿ. Àëå ö³ ï’ÿòü â³äñîò-
ê³â — öå âåëèê³ ãðîø³! Îêð³ì òî-
ãî, çàðîáëÿòè, íå ìàþ÷è ñâîãî
ïðèì³ùåííÿ, öå æ àáñóðä. Ìè ìî-
æåìî ïðîäàòè ëèøå ñâîþ ïðàöþ,
à äëÿ öüîãî ïîòð³áåí çàë, ÿêîãî â
íàñ íåìàº.

— Ñóäÿ÷è ç ïðîãðàì — êîíöåðò ³ç
Äæîíîì Ëîðäîì, äæàç ³ç áðàòàìè
Ãóðô³íêåëü — ÷è íå ïëàíóº àíñàìáëü
³íòåãðàö³þ äî ïîïóëÿðíî¿ êóëüòóðè?

— Í³, â æîäíîìó âèïàäêó. Ùå
ì³é áàòüêî íà ïî÷àòêó ìîº¿ äèðè-
ãåíòñüêî¿ êàð’ºðè êàçàâ: íå ìîæíà
éòè íà ïîâ³äêó â ïóáë³êè. Àëå ïðè
öüîìó í³êîëè íå ìîæíà çàáóâàòè
ïðî íå¿. Îñü öþ ãðàíü äóæå âàæ-
ëèâî íå ïåðåòíóòè. Â öüîìó ñåíñ³
äëÿ ìåíå º åòàëîíîì îðêåñòð Âî-
ëîäèìèðà Ñï³âàêîâà. Òå, ùî â³í
çðîáèâ — öå ôàêòè÷íî íîâèé
ñòèëü ó êîíöåðòíîìó âèêîíàâñòâ³.
Ñï³âàêîâ ïåðåãðàâ âåëè÷åçíó ê³ëü-
ê³ñòü êëàñè÷íèõ ìóçè÷íèõ òâîð³â.
Àëå â³í í³êîëè íå çàáóâàâ ïðî òàê
çâàí³ á³ñîâêè, ïðî Àíäåðñîíà,
Äæîïë³íà (ïàì’ÿòàºòå éîãî çíàìå-

íèò³ ðåãòàéìè?). Öèì, âëàñíå, áó-
ëî âèêëèêàíî é óñï³õ îðêåñòðó
“Ïîðè ðîêó”. Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó,
öüîìó ì³ëüéîííîìó ì³ñò³, ìàáóòü,
íåìàº ëþäèíè, êîòðà á íå çíàëà,
ùî òàêå “Ïîðè ðîêó”. ×èì öå çó-
ìîâëåíî? Ñòàâëåííÿì äî ïóáë³êè.
Öå ³ ïðîãðàìè êîíöåðò³â, ³ ÿê³ñí³,
ãðàìîòíî óêëàäåí³ ïðîãðàìêè, çîâ-
í³øí³é âèãëÿä ìóçèêàíò³â, ðåêëà-
ìà, ñóâåí³ðè, ñï³ëêóâàííÿ ç ïóáë³-
êîþ ³ ò. ä. Òîìó, â³äïîâ³äàþ÷è íà
âàøå çàïèòàííÿ, ÷è áóäåìî ìè éòè
íà “ïîïñó”, â³äïîâ³äàþ: ÿê íàïðÿ-
ìîê — í³, àëå ÿê âèêîðèñòàííÿ
ë³ïøîãî — ñòî â³äñîòê³â.

— Ëîðä — öå îêðåìà òåìà...
— Òàê, àëå ñêàæó, ùî ÿ í³ ñíîì

í³ äóõîì íå äóìàâ ³ç íèì âèñòó-
ïàòè. Îðãàí³çàòîðè, ïðîâîäÿ÷è
ÿêèéñü òåíäåð, âèéøëè íà ìåíå,
çàïèòàëè, ÷è çìîæó ÿ öå çðîáèòè
(öå áóëî çà áàãàòî ì³ñÿö³â äî ñà-
ìîãî êîíöåðòó). ß ñêàçàâ, ùî äî-
êè íå ïîáà÷ó ïàðòèòóðè, í³÷îãî íå
ñêàæó âçàãàë³. Çà ÿêèéñü ÷àñ Ëîðä
ïåðåñëàâ ïàðòèòóðó. ß ñêàçàâ, ùî
öå äóæå ö³êàâî, öå ñïðàâæíÿ êëà-
ñè÷íà ìóçèêà. Îðêåñòð áóâ çá³ð-
íèé (ìåí³ äîðó÷åíî áóëî ðîáèòè
âñå, ùî ÿ ââàæàþ çà ïîòð³áíå): ÿ
âçÿâ ïîâíèé ñêëàä “Êè¿âñüêèõ ñî-
ë³ñò³â”, âñþ ñòðóííó ãðóïó, à òà-
êîæ ïîâíèé ñêëàä ñèìôîí³÷íîãî
îðêåñòðó Íàö³îíàëüíîãî ðàä³î
Óêðà¿íè. ß äóæå ïåðåæèâàâ, òîìó
ùî Ëîðä îáêàòàâ öþ ïðîãðàìó â
óñüîìó ñâ³ò³, äå â³í êîæíîãî ðàçó
âèñòóïàâ ç ³íøèì îðêåñòðîì. Äî
íàñ áóëî òðè êîíöåðòè â Ðîñ³¿, â
Óãîðùèí³, Øâåö³¿, Àâñòð³¿ òîùî.
² îñü öåé ìîìåíò ïîð³âíÿííÿ ìå-
íå é õâèëþâàâ. Òèì á³ëüøå, öå íå
íàø òðàäèö³éíèé ðåïåðòóàð; ÿê-
áè ×àéêîâñüêèé, ÿ á íå ïåðåéìàâ-
ñÿ. Ìè äóæå ñêðóïóëüîçíî ãîòóâà-
ëèñÿ. ß âèêëàäàâñÿ íà ïîâíó. Ó
äåíü ïåðøî¿ çóñòð³÷³ ç îðêåñòðîì
Ëîðä çàòðèìàâñÿ ó ãîòåë³, à éîãî
ðîê-ãðóïà ïðè¿õàëà íà ãîäèíó ðà-
í³øå ³ ñèä³ëà â çàë³, êîëè ÿ ïðî-
âîäèâ ðåïåòèö³þ. ß íå çíàâ, ùî
âîíè â çàë³. ² ðàïòîì ó àíòðàêò³
âîíè ï³äõîäÿòü äî ìåíå ³ êàæóòü:
ìàåñòðî, Ëîðä áóäå â çàõîïëåíí³.
ß êàæó ¿ì, âè æ ³ùå í³÷îãî íå ÷ó-
ëè, à âîíè â³äïîâ³äàþòü, ùî âæå
ö³ëó ãîäèíó â çàë³ ñèäÿòü, ñëóõà-
þòü. Óñå-òàêè ÿ âèð³øèâ, ùî öå
âîíè òàê êàæóòü ³ç ââ³÷ëèâîñò³.
Êîëè ïðè¿õàâ Ëîðä, à éîãî çí³ìà-
ëè íà êàìåðó, òî ÿ ïîò³ì áà÷èâ,
ùî ï³ñëÿ äåñÿòè õâèëèí ñëóõàííÿ
â³í îáåðòàºòüñÿ äî ñâîº¿ ðîê-ãðó-
ïè ³ ïîêàçóº — ëþêñ! Çâè÷àéíî,
áóëà ãîðä³ñòü, áî â Óêðà¿í³ ïðîé-
øîâ êîíöåðò îäíîãî ç íàéâèäàò-

í³øèõ ìóçèêàíò³â ñó÷àñíîñò³, ÿ
ââàæàþ.

— Ó ðàìêàõ îäíîãî ç îñòàíí³õ âà-
øèõ êîíöåðò³â — ïàì’ÿò³ Áîãîäàðà
Êîòîðîâè÷à, ÿêèé â³äáóâñÿ â Ìàð³-
¿íñüêîìó ïàðêó, ïðîçâó÷àâ Øí³òêå,
äàâîë³ íå ïàðêîâà ìóçèêà. ×îìó âè
ï³øëè íà öåé, íà ïåðøèé ïîãëÿä, ðè-
çèê?

— ß òåæ òàê äóìàâ ñïî÷àòêó. Àëå
Ìèðîñëàâà Êîòîðîâè÷, ç ÿêîþ
âëàñíå ìè îðãàí³çóâàëè êîíöåðò
ïàì’ÿò³ ¿¿ áàòüêà, ïåðåêîíàëà ìåíå,
ùî òðåáà ç³ãðàòè âñ³ ø³ñòü ÷àñòèí
Concerto grosso Øí³òêå. ², ÿê âè-
ÿâèëîñÿ, âîíà ìàëà ðàö³þ. Øí³ò-
êå ñïðèéíÿëè íà óðà. Ïîò³ì ï³ä-
õîäèëè äî íàñ ³ äÿêóâàëè. Öåé êîí-
öåðò ìè ñïî÷àòêó ïëàíóâàëè ç³ãðà-
òè ó ô³ëàðìîí³¿. Ï³øëè äî äèðåê-
òîðà, àëå íå äîìîâèëèñÿ, áî ñóìà,
ÿêó âèñòàâèëè äëÿ îðåíäè çàëó, ïå-
ðåâèùóâàëà âñ³ ìîæëèâîñò³, ÿê³
ìîæíà óÿâèòè. Äëÿ ìåíå öå áóëî
îáðàçëèâî, õî÷ ÿ â ÷îìóñü ³ ðîçó-
ì³þ äèðåêòîðà, ÿêèé êåðóºòüñÿ çà-
êîíàìè. ß æ âèõîäèâ ³ç òîãî, ùî
ïî â³äíîøåííþ äî Êîòîðîâè÷à,
êîòðèé áóâ ãîðä³ñòþ Óêðà¿íè, íå
ìè ¿õ, à âîíè íàñ ïîâèíí³ áóëè
çíàéòè ³ ïîïðîñèòè, àáè ìè ç³ãðà-
ëè êîíöåðò. Òîìó ìè ç³ãðàëè éîãî
â ðàìêàõ “Êè¿âñüêèõ ë³òí³õ ìóçè÷-
íèõ âå÷îð³â”, äîìîâèëèñÿ ç Þð³-
ºì Ç³ëüáåðìàíîì, ÿêèé îäðàçó ïî-
ãîäèâñÿ. Íà êîíöåðò ç³áðàëîñÿ
ìàéæå äâ³ òèñÿ÷³ ëþäåé — óòðè÷³
á³ëüøå, í³æ âì³ùóº çàë ô³ëàðìî-
í³¿. ² õî÷à ïî÷àâñÿ äîù, ëþäè íå
ðîçõîäèëèñÿ — õòî ñèä³â, õòî ñòî-
ÿâ ï³ä ïàðàñîëüêàìè. Ïðîãðàìà áó-
ëà ö³êàâîþ: êð³ì Øí³òêå, ïðîçâó-
÷àëà Äåñÿòà ñèìôîí³ÿ Ìåíäåëüñî-
íà, ÿêó Êîòîðîâè÷ äóæå ëþáèâ,
“Åëåã³ÿ” ×àéêîâñüêîãî ³ “Ñåðåíà-
äà äëÿ ñòðóííèõ” Êàë³íí³êîâà, ùî
í³êîëè íå âèêîíóâàëèñÿ â Êèºâ³.

— Ó ìèíóëîìó âè, çäàºòüñÿ, êëàð-
íåòèñò. Êîëè âîñòàííº ãðàëè íà
êëàðíåò³?

— Õîðîøå çàïèòàííÿ. Çàðàç ñêà-
æó. Ó 1996 ðîö³, ÿ òîä³ ùå ãðàâ â
îðêåñòð³ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî òåàò-
ðó îïåðè òà áàëåòó. Íåäàâíî, êîëè
ïðè¿æäæàëè áðàòè Ãóðô³íêåëü, ÿ íà
ðåïåòèö³¿ êàæó: äàé êëàðíåò. Ç³ãðàâ
äåñÿòü òàêò³â êîíöåðòó Âåáåðà, à âî-
íè äèâóþòüñÿ, çàïèòóþòü: òè äîñ³
ãðàºø? Òàê, êàæó, âîñòàííº ÷îòèð-
íàäöÿòü ðîê³â òîìó. Í³, ÿ ââàæàþ,
êîæíîìó ñâîº. Õòîñü íåõàé ãðàº íà
êëàðíåò³, à ÿ ãðàþ íà òàêîìó ÷óäî-
âîìó ìóçè÷íîìó ³íñòðóìåíò³, ÿêèé
íàçèâàºòüñÿ îðêåñòð

Розмовляла Олеся Найдю ,
“Хрещати ”

Äìèòðî ËÎÃÂÈÍ: “ß ãðàþ
íà ìóçè÷íîìó 
³íñòðóìåíò³, ÿêèé 
íàçèâàºòüñÿ îðêåñòð”
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Правління
Садово о товариства “Бла итна зато а”

Хар івсь о о район м. Києва

(Код ЄДРПОУ 25662073)

повідомляє про с ли ання чер ових за альних зборів членів

Садово о товариства “Бла итна зато а” Хар івсь о о район м. Києва.

Збори проводяться шляхом опит вання з 3 серпня 2010 ро по 18 вересня 2010 ро за
наст пними адресами: м. Київ, в л. Набережно-Л ова, 8, б дино заводо правління,
ЗАТ “Київсь ий с дноб дівний-с дноремонтний завод”, імната №121 — 1-а виборча дільниця
та острів Водни ів, приміщення Садово о товариства “Бла итна зато а” — 2-а виборча дільниця.

Реєстрація та олос вання часни ів за альних зборів членів Садово о товариства “Бла итна
зато а” б де відб ватися: 1-а виборча дільниця з 9.00 до 15.00, з понеділ а по п’ятницю, 2-а
виборча дільниця по с ботам з 9.00 до 12.00, з ідно спис ів членів Садово о Товариства
“Бла итна зато а”.

Учасни ам за альних зборів членів Садово о товариства “Бла итна зато а” слід мати при
собі паспорт.

Члени Садово о товариства “Бла итна зато а” мож ть ознайомитись з матеріалами та
прое тами рішень, що б д ть роз лядатися на за альних зборах на виборчих дільницях.

Порядо денний:
1) Збільшення с ми членсь о о внес до 600 рн. (додато до прото ол №1) та с ми

вст пно о внес до 2000 рн, внесення змін до ошторис в частині збільшення заробітної
плати.

2) Введення до с лад штатних працівни ів посади еле три а та інженера-землевпорядни а.
3) Затвердження рішень правління щодо прийняття нових членів до с лад Садово о

товариства “Бла итна зато а” та рішень правління про ви лючення ромадян із членів Садово о
товариства “Бла итна зато а”, з ідно заяв та прото олів (додато до прото ол № 2,
додато № 3).

Голова правління Садово о товариства
“Бла итна зато а” Хар івсь о о район м. Києва Кальниць ий О. В.

Інформація Фонд приватизації ом нально о
майна Голосіївсь о о р-н м. Києва
Підля ають приватизації шляхом ви п :

ПЕРЕЛІК
приміщень та б дівель, що належать до ом нальної власності

Голосіївсь о о район м. Києва та пропон ються на приватизацію
шляхом ви п

Шановні а ціонери!
Від рите а ціонерне товариство

“Венч рний за ритий недиверсифі ований
орпоративний інвестиційний фонд

“СОФІЯ ФОНД”
(в подальшом — Товариство)

Повідомляє вас про внесення змін та доповнення до Поряд
денно о За альних зборів а ціонерів, призначених на 2 серпня
2010 ро , що б в оп блі ований виданні Бюлетень “Цінні
Папери У раїни” № 107(2909) від 15 червня 2010 ро :

1) П н т 7 поряд денно о ви ласти в наст пній реда ції “Про затвердження
ладених На лядовою радою Товариства до овор про обсл ов вання

збері ачем а тивів орпоративно о фонд та до овор про внесення змін до
до овор про від риття рах н цінних паперах № 89-Д/2006 від 28 серпня
2006 ро збері ача зв’яз із змінами чинно о за онодавства та зміною
наймен вання Фонд (прое т до овор про обсл ов вання збері ачем а тивів
орпоративно о фонд та прое т до овор про внесення змін до до овор про
від риття рах н цінних паперах додаються).

2) Доповнити порядо денний за альних зборів а ціонерів наст пним п н том та
інформацією: “12. С ас вання штатно о роз лад Від рито о а ціонерно о
товариства “Венч рний за ритий недиверсифі ований орпоративний
інвестиційний фонд “СОФІЯ ФОНД”.

Інформація про основні по азни и фінансово- осподарсь ої
діяльності підприємства (тис. рн)

Всі інші п н ти поряд денно о за альних зборів а ціонерів залишаються без змін.
Голова На лядової ради Масал ін Р. Г.

В зв’яз з втратою державних
а тів на право власності на
земельн ділян : серія ЯЖ
№ 039330; серія ЯЖ № 039331
вважати їх недійсними.

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
Тел.: 235-82-72, 234-12-55
repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   

№
п/п

Назва об’є та
приватизації

Адреса об’є та приватизації
(приміщення б дівлі, спор ди)

Площа
(приміщення,
б дівлі, спо-
р ди), в. м

1 Нежиле приміщення пров. Голосіївсь ий, 10 34,40

2 Нежиле приміщення пр-т 40-річчя Жовтня, 114, орп. 2 58,50

3 Нежиле приміщення пр-т А . Гл ш ова, 37 75,20

4 Нежиле приміщення в л. А . Заболотно о, 46 85,60

5 Нежиле приміщення в л. Грінчен а, 10/6 123,80

6 Нежиле приміщення в л. Тарасівсь а, 14/2 12,50

7 Нежиле приміщення в л. Набережно-Корч ватсь а, 92 140,00

8 Нежиле приміщення пров. Коломийсь ий, 18, орп. 2 68,60

9 Нежиле приміщення в л. Горь о о, 7, літ. Б 37,40

10 Нежиле приміщення в л. Горь о о, 97 150,20

Наймен вання по азни а
період

звітний попередній

Усьо о а тивів 93051 93448

Основні засоби 2 5

Дов остро ові фінансові інвестиції 54075 58154

Запаси

С марна дебіторсь а забор ованість 38962 35241

Грошові ошти та їх е віваленти 11 47

Нерозподілений приб то 47315 46739

Власний апітал 47730 47154

Стат тний апітал 415 415

Дов остро ові зобов’язання 0 0

Поточні зобов’язання 45321 46262

Чистий приб то (збито ) 576 24404

Середньорічна іль ість а цій (шт.) 4150 4150

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

0 0

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

0 0

Чисельність працівни ів на інець період (осіб) 2 2
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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:  ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”  

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 1125
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Ç íîâîãî âðîæàþ
ФФ ОО ТТ ОО ЕЕ ТТ ЮЮ ДД Ãîðîñêîï êèÿíèíà

íà 21 ëèïíÿ
Це день подар н ів, милосердя, відновлення зр йнованих сто-

с н ів. Не ативні емоції протипо азані. Б дьте доброзичливими,
ви он йте ч жі побажання, тоді й ваші прохання поч є ан ел-охо-
ронець і ви онає. Космос від риває схован и м дрості, дар ючи
можливість піднятися над поч ттями, о ріпн ти д ховно. Почис-
тіть своє астральне поле молитвами. Корисними для здоров’я б -
д ть сеанси психоло ічної рела сації, спіл вання з природою,
вживання нат ральних прод тів.
ОВНИ, прибор айте пристрасті, менше флірт йте та залицяйтеся, ра-

ючи на ревнощах бла овірних. Трі мф на сердечном поприщі очі є
тих, хто ш ає ідеал і є набожним.
ТЕЛЬЦІ, не бійтеся ризи й е стремальних сит ацій. У вас неодмін-

но з’явиться щасливий шанс для поліпшення долі. А ось із фінансови-
ми операціями б дьте обережними, можливі про оли та втрати. Термі-
ново розплатіться з бор ами. Грошей не позичайте.
БЛИЗНЯТА, присл хайтеся до д мо , пропозицій, за важень шлюб-

них обранців. Космічні ритми задають спішний старт оновленим подр ж-
нім взаєминам. Разом любові та зла оді вам с дилося зробити семи-
мильний ро осяйне майб тнє, і саме др зі в цьом допомож ть.
РАКИ, можливі сит ації, де доведеться мати справ з людьми іншої
льт ри, виховання, світо ляд , віросповідання, посадово о стат с ,

нижчо о (чи вищо о) освітньо о рівня, естетичних сма ів, що внесе не-
пороз міння в стос н и. Тож ш айте птахів сво о польот і не замах й-
теся на те, до чо о ще не доросли.
ЛЕВИ пере ортають нов сторін в любовном романі, і доволі спіш-

н . Одна вам ще зарано виходити на п блі і обнарод вати свої пла-
ни. Тихень о радійте та пле айте в серці вір власне щастя, наповнюй-
те со ровенні мрії силою власних поч ттів і бажань — і диво станеться!
ДІВИ, зосередьтеся на сімейних справах. Т т святилище ваших о-

ловних інтересів. У б дь-я ом разі не варто доп с ати свар и з до-
машніми на матеріальном або естетичном підґр нті. Небеса дають
вам більше свободи, але не позбавляють від потреби напр жено пра-
цювати заради поліпшення матеріально о стат с та сімейно о бла о-
пол ччя.
ТЕРЕЗИ, одержимі д хом братерства, отові записати в члени сво о

др жно о оле тив чи не першо о з стрічно о, я ий припав до д ші і
здатний задовольнити допитливість. Одна ле оважність вам не влас-
тива, здоровий л зд — поряд, тож помилитися виборі справжніх од-
нод мців не дасть.
У СКОРПІОНІВ очі ються надходження до аманця. Одна це не дар-

мівщина, а роші, я і ви заробляли в поті чола, том , вир шаючи до
рамниці, витратьте їх роз мно, не на миттєві заба ан и. Варто придба-
ти товар, я ий сприяє розширенню вашо о д ховно о р озор .
СТРІЛЬЦІ, задаючи старт своїм еніальним планам, ризи єте зіт н -

тися з протидією начальства або оле . Проте вас мало що зможе з -
пинити, ос іль и нині за спиною виростають рила, отові підняти вас
до форт нних небес. Не топчіться на місці, а дерзайте с різь, де хочеть-
ся!
КОЗОРОГИ, філософсь і розд ми щодо родинно о оріння, бать ів,

сімейно о шлюб , традицій ці авитим ть вас найбільше і обіцяють про-
лити світло на ба ато незроз мілих питань власній долі. По опирсай-
теся в історичном мин лом родовод , там є вражаючі під аз и...
ВОДОЛІЇ, вприт л займіться своїм майб тнім. Події набирають про-

ресивних обертів, пост пово від риваючи перед вами все нові щасли-
ві обрії. Завойов вати др жб та симпатії людей дов о не треба. Вам на
шлях з стрічатим ться лише посланці Творця, тож без розд мів бра-
тайтеся з ними і др жно дійте!
РИБИ, нині остаточно і безповоротно змінюється енеральна страте-

ія ваших союзни ів, он рентів. Час і вам сформ вати новий сценарій
дій на майб тнє. Спроб йте поставити перед собою та мет , реаліза-
ція я ої в перспе тиві б де приб т овою, аби не залежати від доброти
партнера. На ч жі рес рси по ладатися не варто

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³ä-

íèé, ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +26...+30°Ñ, âíî÷³
+20...+23°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +30°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +26...+30°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +25...+28°Ñ, âíî÷³
+20...+22°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +25...+30°Ñ, âíî÷³
+20...+23°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íî-
ñõ³äíèé, 1—4 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +30...+37°Ñ, âíî÷³ +24...+26°Ñ.

Ñüîãîäí³
Çàæèíêè — îäíå ç íàéäàâí³øèõ ñâÿò çåìëåðîá³â. Òðàäèö³éíî

ïî÷àòîê ³ ê³íåöü çáèðàííÿ âðîæàþ óðî÷èñòî â³äçíà÷àëè ³ ñ³ëüñüêîþ
ãðîìàäîþ, ³ â êîæí³é ðîäèí³.  

Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, ñüîãîäí³ Äåíü ÿâëåííÿ ³êîíè Êàçàíñüêî¿
Áîãîìàòåð³. Ïîäâ³éíà âåñåëêà ðàäóº îêî — äî ñèëüíîãî äîùó ç ðàíêó
äî âå÷îðà. Ïî÷àòîê íàéëþò³øî¿ ñïåêè. 

²ìåíèííèêè: Ïðîêîïié, Ñëàâîé, Äàíèëî, Îëåêñàíäð, Ôåä³ð

5 1 8

2 7

3 8 4

5 2

2 3

3 2 6

9 3

2 8

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.

1 7 5 8 2 9 3 4 6

9 2 3 4 7 6 1 5 8

8 4 6 3 1 5 7 9 2

3 1 2 5 6 4 8 7 9

6 8 4 1 9 7 2 3 5

5 9 7 2 8 3 6 1 4

7 3 9 6 4 2 5 8 1

4 6 8 7 5 1 9 2 3

2 5 1 9 3 8 4 6 7

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 20 ëèïíÿ

Катерина БУЖИН-
СЬКА, співач а:

— Д же люблю боро-
динсь ий хліб, а та ож сві-
жий раїнсь ий. Часто -
п ю віденсь і б лоч и з
висів ами та оріш ами.
Повністю задоволена я іс-
тю цих хлібних виробів.
Ще іноді п ю заварний
хліб-це лин , хоча він і не
з дешевої ате орії, ош-
т є приблизно вісім ри-
вень, але він та ий смач-

ний, що йо о і просто та
можна їсти.

Володимир ЦИБУЛЬ-
КО, письменни :

— Найбільше подоба-
ються білор сь ий, завар-
ний, бородинсь ий хліб.
За алом перева віддаю
хліб р бо о помол , з
солодом. Та ож п ю іно-
ді звичайний раїнсь ий
хліб, в цілом він непо а-
ний, проте останнім часом

йо о я ість дещо по ірши-
лася.

Оле сій ЗАЛЕВ-
СЬКИЙ, дизайнер:

— Я різний хліб люблю.
І п ю йо о в залежності
від настрою, від сит ації.
Маб ть, най любленіші
сорти хліба в мене — це
чорний і житній. Не мож
с азати, що я ійсь одній
ціновій ате орії хліба від-
даю перева . На мою

д м , і в доро ом се -
менті, і в дешевом є
смачні та несмачні сорти
хліба.

Наталя КАЛАТАЙ, те-
левед ча:

— Я вза алі не їм хліба,
стеж за фі рою. Том
навіть не розбираюся осо-
бливо в сортах хліба, ця
тема не до мене. А я що
вже п ю щось хлібне, то
тіль и лаваш.

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА
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