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ТРАНСПОРТНИХ ПРОБЛЕМ
СТАНЕ МЕНШЕ
До інця ро в столиці запрацюють
три нових станції метро та розв’яз а
на Мос овсь ій площі
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ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ОГОЛОСИЛИ
СВОЇХ СТУДЕНТІВ
Ре омендованим дали п’ять днів
на донесення ори іналів до ментів

Ðåêëàìà íà ãîëîâó
Ïðîìîíîñ³¿ ïåðåâàæíî íåëåãàëüí³, à ³íîä³ é íåáåçïå÷í³

Çàâàëþº Êè¿â ñí³ãîì ÷è âèï³êàº ñïåêîþ,
òèñíå ô³íàíñîâà êðèçà — ëèøå íà çîâí³ø-
í³é ðåêëàì³ ôàêòè÷íî íå ïîçíà÷àþòüñÿ óñ³
ö³ êàòàêë³çìè. Íèí³ ó ñòîëèö³, çà ð³çíèìè
äàíèìè, íàë³÷óºòüñÿ 20-30 òèñÿ÷ ðåêëàì-
íèõ ùèò³â. ² ùîäíÿ âîíè, ïåðåâàæíî íî-
÷àìè, ìíîæàòüñÿ. Ïðè÷îìó á³ëüø³ñòü
êîíñòðóêö³é âñòàíîâëþþòü íåëåãàëüíî ³ â
çàáîðîíåíèõ ì³ñöÿõ. Çóïèíèòè öå íàøåñ-
òÿ ñòîëè÷íà âëàäà ñïðîáóº íåçàáàðîì.
Ê³ëüê³ñòü ðåêëàìíèõ ùèò³â çìåíøàòü ÷è íå

óäâ³÷³. “Êè¿â ìàº áóòè êðàñèâèì òà çðó÷-
íèì äëÿ ïðîæèâàííÿ êèÿí, ³ ñüîãîäí³ ÷³ò-
êî ïåðåä ÊÌÄÀ ñòî¿òü òàêå çàâäàííÿ. Ùî
ñüîãîäí³ íàéá³ëüøå äîøêóëÿº? Ïåðåâàí-
òàæåí³ äîðîãè, êîëè í³ ñàì íå äî¿äåø, í³
“øâèäêî¿” íå äî÷åêàºøñÿ, çàñì³÷åí³ñòü
ì³ñòà ³ “çàáðóäíåí³ñòü” ðåêëàìîþ”,— êà-
æå íà÷àëüíèê ÃÓ ç ïèòàíü ðåêëàìè Ëþä-
ìèëà Äåíèñþê.

Ïðè÷èíè ðåêëàìíîãî çàñèëëÿ ëåãêî çðî-
çóì³òè, àäæå öå — ÷èìàë³ ïðèáóòêè çà â³ä-

íîñíî íåâåëèêèõ çàòðàò. Òà ïîêè ñïðèò-
íèêè çàðîáëÿþòü ãðîø³, â³ä ¿õíüîãî íå-
âïîðÿäêîâàíîãî á³çíåñó ïîòåðïàþòü ³ êè-
ÿíè, ³ äåðæàâí³ ïîñàäîâö³. Íåùîäàâíî äî
ÊÌÄÀ çâåðíóëàñÿ ñëóæáà îõîðîíè Ïðåçè-
äåíòà ç ïðîõàííÿì õî÷ òðîõè “ïðîð³äèòè”
ðåêëàìí³ êîíñòðóêö³¿ íà ìàðøðóò³, ÿêèì
ðóõàºòüñÿ êîðòåæ ãëàâè äåðæàâè. Ïðîñÿòü
ïðî öå ÷àñòêîâî ç ì³ðêóâàíü áåçïåêè, àëå
ãîëîâíèì ÷èíîì òîìó, ùî çà ùèòàìè
ïðîñòî íå âèäíî äîðîæí³õ çíàê³â. Òàêà
ïðîáëåìà íå ëèøå â Ïðåçèäåíòà. Òðàíñ-
ïîðòí³ ðîçâ’ÿçêè, äå íàéá³ëüøå ñêóï÷åí-
íÿ ïàñàæèð³â, à îòæå, ðåöèï³ºíò³â ðåêëà-
ìè,— óëþáëåíå ì³ñöå äëÿ îïåðàòîð³â ðåê-
ëàìè. Òóò óñå çàë³ïëåíî ùèòàìè ïîïðè
ïðàâèëà áåçïå÷íîãî ðóõó.

Äîï³êàº ðåêëàìà íå ëèøå àâòîìîá³ë³ñòàì.
Ç ïî÷àòêó ë³òà äî Ñëóæáè äîïîìîãè ìåðà
15-51 íàä³éøëî äî ñîòí³ ñêàðã ìåøêàíö³â
íà ò³ ÷è ³íø³ “ðåêëàìí³” ïðèêðîù³.

×èìàëî êèÿí ïîæàë³ëèñÿ, ùî ÷åðåç ðåê-
ëàìí³ êîíñòðóêö³¿ íåìîæëèâî ïðîéòè òðî-

òóàðàìè. Òàê, íà äîð³æö³ äî ñòàíö³¿ ìåòðî
“Îñîêîðêè” â³ä âóëèö³ Ñð³áíîê³ëüñüêî¿, çà
ñëîâàìè çàÿâíèê³â, âñòàíîâèëè 25 ùèò³â,
ÿê³ ëþäÿì äîâîäèòüñÿ îáõîäèòè. ²íøà
ïðîáëåìà — í³÷íå îñâ³òëåííÿ ðåêëàìè ïî-
òðàïëÿº ó â³êíà ìåøêàíö³â ³ çàâàæàº ñïà-
òè. Íå äàº ïåðåïî÷èòè ³ ãóðê³ò ðóõîìî¿
ðåêëàìè. Ñîðîê ñêàðã ùîäî ñòàíó íîñ³¿â
ðåêëàìè. Ïîäåêóäè ùèòè õèëÿòüñÿ, à îä-
í³é êèÿíö³ íà áàëêîí óïàëà ðåêëàìíà âè-
â³ñêà ç äàõó áóäèíêó. Îáóðåí³ ëþäè íå-
ïðèñòîéíèìè íàïèñàìè, çîáðàæåííÿìè,
äåêîìó íå äî âïîäîáè íàâ³òü ñîö³àëüíà
ðåêëàìà íà êîðèñòü çàõèùåíîãî ñåêñó.

Íåâäîâîëåí³ òàêèì õàîñîì ³ ñàì³ îïåðà-
òîðè ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè. Íåëåãàëè íå
ëèøå çàâàæàþòü êèÿíàì, íå ñïëà÷óþòü
êîøò³â äî áþäæåòó, à é çáèâàþòü ö³íè íà
äîçâîëåíó ðåêëàìó. Ì³ñüêà âëàäà îá³öÿº,
ùî çãîäîì áàçàðíîìó ðîçì³ùåííþ ïðîìî
áóäå ïîêëàäåíî êðàé. ßêèì ÷èíîì, ÷èòàé-
òå íà 3-é ñòîð³íö³ â ³íòåðâ’þ íà÷àëüíèêà
ïðîô³ëüíîãî óïðàâë³ííÿ
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Надмірне розміщення ре ламних об`є тів зазвичай не при рашає зовнішній ви ляд міста

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Надміром зовнішньої ре лами в Києві невдоволені меш анці, Прези-
дент У раїни і самі оператори з розміщення промо. Нині місті біля
30 тисяч ре ламних щитів, більшість з я их — неле альні. Вона за-
риває дорожні зна и, не дає пройти трот арами, хилиться і б валь-
но падає на олов . Ре лама непристойно о зміст с сід є з пам'ят-
ами льт ри та архіте т ри. Місь а влада взялася за справ сер-
йозно і обіцяє с оротити іль ість промоносіїв двічі.
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Êåð³âíèöòâî ìåð³¿
ðîçïîä³ëèëî îáîâ’ÿçêè

Ó Êèºâ³ çàòâåðäæåíî òèì÷àñîâèé ðîçïîä³ë
îáîâ'ÿçê³â ³ ïîâíîâàæåíü ùîäî êîîðäèíàö³¿
ä³ÿëüíîñò³ âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â ðàéðàä Êè-
ºâà. Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ ìåð
Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Çîêðåìà Àíà-
òîë³é Ãîëóá÷åíêî êîîðäèíóâàòèìå ðîáîòó
Ãîëîñ³¿âñüêîãî òà Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîí³â,
Ðóñëàí Êðàìàðåíêî — Ïîä³ëüñüêîãî, Îëåê-
ñàíäð Ìàçóð÷àê — Ïå÷åðñüêîãî, Îëåêñàíäð
Ìåùåðÿêîâ — Øåâ÷åíê³âñüêîãî, Ëåîí³ä Íî-
âîõàòüêî — Äàðíèöüêîãî, Îëåêñàíäð Ïóçà-
íîâ — Äí³ïðîâñüêîãî, Â³êòîð Ñ³âåöü — Äåñ-
íÿíñüêîãî òà Ñîëîì'ÿíñüêîãî, Áðîí³ñëàâ
Ñòè÷èíñüêèé — Îáîëîíñüêîãî ðàéîí³â. Òà-
êîæ äîêóìåíòîì âèçíà÷åíî êîëî ïèòàíü ³
ïåðåë³ê ôóíêö³é, ïîêëàäåíèõ íà â³äïîâ³äíèõ
âèñîêîïîñàäîâö³â ÊÌÄÀ, à òàêîæ îêðåñëå-
íî â³äïîâ³äí³ ìåæ³ ïîâíîâàæåíü êåð³âíîãî
ñêëàäó ÊÌÄÀ

Ðîçïî÷àòî ðåêîíñòðóêö³þ
Æóëÿíñüêîãî øëÿõîïðîâîäó

Ï³ä ÷àñ ðîáî÷î¿ ïî¿çäêè íà Æóëÿíñüêèé
øëÿõîïðîâ³ä âèêîíóâà÷ îáîâ'ÿçê³â ãîëîâè
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ îçíàéîìèâñÿ ç ïðî-
åêòîì ðåêîíñòðóêö³¿ îá’ºêòà òà ïåðåâ³ðèâ ïå-
ðåá³ã âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò. Çàãàëü-
íà êîøòîðèñíà âàðò³ñòü îá’ºêòà ðåêîíñòðóê-
ö³¿ ñòàíîâèòü ìàéæå 300 ìëí ãðí. Íà ÊÌÄÀ
ïîêëàäåíî çàâäàííÿ âèêîíàòè ïåðåêëàäêó ³í-
æåíåðíèõ ìåðåæ ³ ïåðåñåëåííÿ ìåøêàíö³â ³ç
28 æèòëîâèõ áóäèíê³â ïðèâàòíî¿ çàáóäîâè,
ÿê³ ðîçòàøîâàí³ íà øëÿõó ðåêîíñòðóêö³¿ ðîç-
â’ÿçêè. Íà öå ç ì³ñüêîãî áþäæåòó ïåðåäáà-
÷åíî 85,6 ìëí ãðí. Ñòàíîì íà ñüîãîäí³ âè-
êîíàíî ïðîåêòíèõ ðîá³ò íà ñóìó 1,2 ìëí ãðí.
Ïðîãðàìîþ íà 2010 ð³ê ïåðåäáà÷åíî ô³íàí-
ñóâàííÿ îá’ºêòà â ñóì³ 19,0 ìëí ãðí, à òàêîæ
15,0 ìëí ãðí — Äåðæàâíîþ ö³ëüîâîþ ïðî-
ãðàìîþ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ â Óêðà¿í³
ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ªâðî-2012

Äî ê³íöÿ ðîêó 
íà "Îë³ìï³éñüêîìó" 
îñâîÿòü 200 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü

ÀÒ ÕÊ "Êè¿âì³ñüêáóä", ùî âèñòóïàº ãåíå-
ðàëüíèì ï³äðÿäíèêîì ðåêîíñòðóêö³¿ ÍÑÊ
"Îë³ìï³éñüêèé" ó Êèºâ³, ïëàíóº äî ê³íöÿ
2010-ãî îñâî¿òè íà ðåêîíñòðóêö³þ ñïîðòàðå-
íè ùå ùîíàéìåíøå 200 ìëí ãðí. "Áåç îáë³-
êó ñüîìîãî ì³ñÿöÿ ìè, ÿê ãåíï³äðÿäíèê, îñ-
âî¿ëè íà îá'ºêò³ 682 ì³ëüéîíè ãðèâåíü,— çà-
ÿâèâ ïðåçèäåíò êîìïàí³¿ Âàñèëü Ìîæàð.—
Ùå ïëàíóºìî îñâî¿òè íå ìåíøå 200 ì³ëüéî-
í³â ãðèâåíü äî ê³íöÿ ðîêó". Â³í äîäàâ, ùî
îð³ºíòîâíà ñóìà îñâîºíèõ êîøò³â ó ëèïí³
ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 30 ìëí ãðí. Äî ê³íöÿ
íèí³øíüîãî ðîêó êîìïàí³ÿ ïëàíóº çàê³í÷è-
òè áóä³âåëüíó ÷àñòèíó âñ³õ êîíñòðóêòèâíèõ
åëåìåíò³â íà ñòàä³îí³. Çîêðåìà çàâåðøèòè
áóä³âíèöòâî VIP-çîíè, ðåñòàâðàö³þ âåðõíüî-
ãî ÿðóñó òðèáóí. "Ìè ïëàíóºìî â ñåðåäèí³
âåðåñíÿ çàâåðøèòè ìîíòàæ êîëîí ³ çàìêíó-
òè ê³ëüöå íàâêîëî ñòàä³îíó, ùî äàñòü çìîãó
âîñåíè ìîíòóâàòè âàíòîâ³ ñèñòåìè é ãîòóâà-
òèñÿ äî íàòÿæêè ìåìáðàíè",— çàÿâèâ ïàí
Ìîæàð. ßê â³äîìî, "Êè¿âì³ñüêáóä" âèñòóïàº
ãåíï³äðÿäíèêîì ðåêîíñòðóêö³¿ ÍÑÊ "Îë³ì-
ï³éñüêèé" â Êèºâ³, ùî ï³ñëÿ ââåäåííÿ â åêñ-
ïëóàòàö³þ â ÷åðâí³ 2011 ðîêó ä³ñòàíå ñòàòóñ
ñòàä³îíó êàòåãîð³¿ "åë³ò"

Ï³ä Êèºâîì çàãàñèëè
òîðôîâèùà

Ó ñåðåäó íà Êè¿âùèí³ îáëàñíå óïðàâë³í-
íÿ ÌÍÑ ë³êâ³äóâàëî çàéìàííÿ òîðôó íà
ïëîù³ á³ëüø í³æ 2 ãåêòàðè. Çîêðåìà âèÿâ-
ëåíî òà ë³êâ³äîâàíî çàãîðàííÿ òîðôó íà ïëî-
ù³ 0,02 ãà ïîáëèçó õóòîðà Êðàñíîãî Êèºâî-
Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó òà çàãîðàííÿ òîð-
ôó íà ïëîù³ 2 ãà ïîáëèçó ñåëà Ëåîí³âêè
²âàíê³âñüêîãî ðàéîíó

Ïðÿìèé ä³àëîã ³ç âëàäîþ
6 ñåðïíÿ 2010 ðîêó ç 15.00 äî 16.00 çàñòóï-

íèê ãîëîâè Ñâÿòîøèíñüêî¿ ÐÄÀ — êåð³âíèê
àïàðàòó Îëåêñàíäð Êðèíèöüêèé ïðîâåäå
ïðÿìó "ãàðÿ÷ó" òåëåôîííó ë³í³þ. Ñâî¿ çàïè-
òàííÿ ìîæíà áóäå ïîñòàâèòè çà òåëåôîíîì:
451-08-69

Íîâîñ³ëëÿ íà Àëìà-Àòèíñüê³é
ФФ ОО ТТ ОО ФФ АА КК ТТ

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
"Õðåùàòèê"

Ó÷îðà â ñòîëèö³ óðî÷èñòî
çäàëè íîâèé 70-êâàðòèðíèé
áóäèíîê, çâåäåíèé çà ïðîãðà-
ìîþ "Äîñòóïíå æèòëî" íà âó-
ëèö³ Àëìà-Àòèíñüê³é, 37, äå
60 % âàðòîñò³ æèòëà îïëàòè-
ëè ëþäè, à 40 % — ì³ñòî. ßê
ðîçïîâ³â "Õðåùàòèêó" çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð
Ìåùåðÿêîâ, áóäèíîê çâåäåíî
çà ñó÷àñíèìè òåõíîëîã³ÿìè
åíåðãîçáåðåæåííÿ. Ó êîæí³é
êâàðòèð³ âñòàíîâëåíî ë³÷èëü-
íèêè åëåêòðîåíåðã³¿, ãàðÿ÷î¿ ³
õîëîäíî¿ âîäè, à òàêîæ òåïëî-
âî¿ åíåðã³¿. Ó âèñîòö³ îòðèìà-
ëè ñîö³àëüí³ êâàðòèðè äâ³ðíèê
³ ë³êàð. Òàêîæ º ïðèì³ùåííÿ
äëÿ ìåäè÷íî¿ àìáóëàòîð³¿, ó
ÿê³é ñ³ìåéíèé ë³êàð ïðèéìà-
òèìå ì³ñöåâèõ ìåøêàíö³â.

Ó 2010 ðîö³ öå âæå ÷åòâåð-
òèé áóäèíîê, ñïîðóäæåíèé çà
ïðîãðàìîþ 60 íà 40 ³ 70 íà 30.
Äî ê³íöÿ ðîêó çà ö³ºþ ñõåìîþ
ïåðåäáà÷åíî çäàòè â åêñïëó-
àòàö³þ ùå òðè áóä³âë³

Òðàíñïîðòíèõ ïðîáëåì 
ñòàíå ìåíøå
Äî ê³íöÿ ðîêó â ñòîëèö³ çàïðàöþþòü òðè íîâèõ ñòàíö³¿
ìåòðî òà ðîçâ’ÿçêà íà Ìîñêîâñüê³é ïëîù³

ОО ББ НН ОО ВВ ИИ   СС ТТ ОО ЛЛ ИИ ЦЦ ІІ

Áóä³âíèöòâî ñòðàòåã³÷íèõ
îá’ºêò³â ³íôðàñòðóêòóðè âèõî-
äèòü íà ô³í³øíó ïðÿìó. Ðå-
êîíñòðóéîâàíó Ìîñêîâñüêó
ïëîùó òà òðè íîâèõ ñòàíö³¿
ìåòðî äî ê³íöÿ ðîêó òàêè â³ä-
êðèþòü. Ïðèíàéìí³ òàê ïîîá³-
öÿâ âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïî-

ïîâ. Ïîçàâ÷îðà â³í îçíàéî-
ìèâñÿ ç õîäîì ðåìîíòíèõ ðî-
á³ò íà öèõ îá’ºêòàõ.

"Ó çàâåðøåíí³ ðåêîíñòðóê-
ö³¿ Ìîñêîâñüêî¿ ïëîù³ ãî-
ëîâíèé ðèçèê ñòàíîâèëè çáî¿
ïîñòàâêè ìåòàëîêîíñòðóêö³é.
Îäíàê íèí³ öå ïèòàííÿ âæå
âèð³øåíî. Íàðàç³ ¿õ óæå ïî-

÷àëè ïðèâîçèòè ç Ðîñ³¿. Òî-
ìó íåìàº ñóìí³â³â, ùî áóä³â-
íèöòâî ö³º¿ âàæëèâî¿ äëÿ âñ³õ
êè¿âñüêèõ àâòîìîá³ë³ñò³â
òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè öüî-
ãî ðîêó çàâåðøèìî",— çàïåâ-
íèâ ïàí Ïîïîâ.

Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ
"Ìîñòîáóä" Þð³é Öèãàíþê

ïîâ³äîìèâ, ùî äëÿ çàâåðøåí-
íÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ïîòð³áíî
ùå ïðèáëèçíî 80 ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü. "Äî ñüîãîäí³ çáî¿â ³ç
ô³íàíñóâàííÿì ³ç äåðæàâíîãî
áþäæåòó íå âèíèêàëî — 66
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü ìè îòðèìà-
ëè ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â. Òî-
ìó íå ñóìí³âàþñÿ, ùî ³ ðåø-
òà ãðîøåé íàä³éäå â÷àñíî",—
âïåâíåíî çàÿâèâ â³í. Çìîíòó-
âàòè âñ³ 2,5 òîííè ìåòàëåâèõ
êîíñòðóêö³é ìîñòîáóä³âö³ ïëà-
íóþòü äî 14 æîâòíÿ. Ïîò³ì âî-
íè ðîçïî÷íóòü ìàëÿðí³ ðîáî-
òè, óêëàäàííÿ àñôàëüòîáåòî-
íó. Çàïóñòèòè ðóõ ðîçâ’ÿçêîþ
ïëàíóþòü ó ëèñòîïàä³.

Ðàçîì ³ç Ìîñêîâñüêîþ
ïëîùåþ â ï³äçåìåëë³ ïîðÿä
äî ê³íöÿ ðîêó òåæ çàâèðóº
æèòòÿ. Â³ä ñòàíö³¿ "Ëèá³ä-
ñüêà" ðóøàòü ïîòÿãè ìåòðî-
ïîë³òåíó äî òð³éêè íîâèõ
ñòàíö³é: "Äåì³¿âñüêî¿", "Ãîëî-
ñ³¿âñüêî¿" òà "Âàñèëüê³âñüêî¿".
Äëÿ öüîãî ÊÏ "Êè¿âñüêèé
ìåòðîïîë³òåí" çàêóïèâ ï’ÿò-
äåñÿò íîâ³ñ³íüêèõ âàãîí³â
óêðà¿íñüêîãî òà ðîñ³éñüêîãî
âèðîáíèöòâà. ßê çàçíà÷èâ
âèêîíóâà÷ îáîâ'ÿçê³â íà÷àëü-
íèêà ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåòðî-
ïîë³òåí" Âîëîäèìèð Ôåäî-
ðåíêî, îäèí òàêèé êîøòóº 
8 ìëí ãðí. Çàãàëîì æå äëÿ çà-
ïóñêó òðüîõ ñòàíö³é ïîòð³áíî
ñ³ìñîò ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

"Ñüîãîäí³ ìè âæå ãîâîðèìî
ïðî ïîäàëüø³ ïåðñïåêòèâè
ðîçáóäîâè ñòîëè÷íîãî ìåòðî-
ïîë³òåíó, çîêðåìà äî æèòëî-
âîãî ìàñèâó Òðîºùèíà",—
ñêàçàâ âèêîíóâà÷ îáîâ'ÿçê³â
ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïî-
ïîâ. Íàðàç³ âæå ìàéæå ãîòîâà
ïðîåêòíî-êîøòîðèñíà äîêó-
ìåíòàö³ÿ. Ó âåðåñí³ ¿¿ ïåðåâ³-
ðÿòèìóòü åêñïåðòè. Ïî÷àòîê
áóä³âíèöòâà ï³äçåìêè â öüîìó
íàïðÿìêó çàïëàíîâàíî íà íà-
ñòóïíèé ð³ê

Ви он вач обов’яз ів олови КМДА Оле сандр Попов особисто перевірив, я триває б дівництво підзем и
в напрям Терем ів
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Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

Столичні машини поїд ть швидше, а потя и метро — далі. Вже в листопаді
ре онстр йованою Мос овсь ою площею р шать перші автів и. А від станції
метро "Либідсь а" до інця ро підземний маршр т продовжиться ще на
три станції в напрям Терем ів. Уже цьо оріч від рити нові транспортні
об’є ти обіцяє ви он вач обов’яз ів олови КМДА Оле сандр Попов. Поза-
вчора він ознайомився з перебі ом б дівельних робіт. Для зап с розв’яз и
потрібно ще приблизно 80 млн рн, а для станцій метро — майже вдесятеро
більше. Досі затримо із фінанс ванням із державно о бюджет не б ло.
Том в отриманні решти оштів посадовці не с мніваються.



Ëþäìèëà ÄÅÍÈÑÞÊ: “Ðåêëàìà íå ïîâèííà
åêñïëóàòóâàòè ëèøå ñïîæèâàöüê³
³íñòèíêòè, âîíà ïîâèííà çà÷³ïàòè
çà ëþäñüêå”
Начальни Головно о правління
ре лами розповіла “Хрещати ”
про розроб нової Концепції
розміщення ре лами в столиці.
За зад мом, ре лами поменшає,
проте вона стане естетичнішою,
приємною і для о а, і для д ші.
Хто ви рає від ре ламної “рево-
люції” та с іль и на цьом заро-
бить місто, читайте далі.

— Ñåðåä íàéãîëîâí³øèõ ïðîáëåì Êèºâà íà
ñüîãîäí³ âñå ùå çàëèøàþòüñÿ âñþäèñóù³ ùè-
òè?

— Ãîëîâíà ïðîáëåìà â Êèºâ³ é ó êðà¿í³ —
â³äñóòí³ñòü ïðàâèë ³ ïîðÿäêó ðîçòàøóâàííÿ
çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè. Òàì, äå íåìà ïîðÿäêó,
òàì çàâæäè åêîíîì³êà éäå â ò³íü. Òå ñàìå,
ùî áóëî ç ãðàëüíèì á³çíåñîì. Òîìó ïåðøî-
÷åðãîâ³ äëÿ íàñ çàâäàííÿ — óõâàëåííÿ ïðà-
âèë ðîçòàøóâàííÿ íîñ³¿â ðåêëàìè â Êèºâ³ ³
ðîçðîáèòè ¿¿ Êîíöåïö³þ.

— Áàãàòî ãðàâö³â íà öüîìó ðèíêó â ñòîëè-
ö³?

— Âåëèêèõ îïåðàòîð³â íå òàê ³ áàãàòî,
äî äåñÿòêà. Ïðîòå º äð³áí³ø³, à òî é çîâ-
ñ³ì íåëåãàëüí³ êîíòîðè, ÿê³ ÿêðàç ³ ïîíà-
ñòàâëÿëè ùî çàâãîäíî ³ äå çàâãîäíî. Íè-
í³, çà ð³çíèìè äàíèìè, â Êèºâ³ 15—30 òè-
ñÿ÷ ðåêëàìíèõ íîñ³¿â, çíà÷íà ÷àñòêà ÿêèõ
áåçäîçâ³ëüí³. Äóìàþ, ùî öå çàíèæåí³
öèôðè, àäæå ÷³òêîãî ðåºñòðó í³õòî íå ïðî-
âîäèâ.

— Äî ñëîâà, âè ïðîïîíóºòå ³äåþ ìîí³òîðèí-
ãó çà äîïîìîãîþ øòðèõ-êîäó?

— Òàê, ìè âèâ÷èëè çàðóá³æíèé äîñâ³ä.
ª òàêà ñõåìà, êîëè êîæåí á³ã-áîðä ìàº
ñâ³é øòðèõ-êîä, çà ÿêèì ìîæíà âèçíà÷è-
òè, ÷è º â³í ó áàç³, õòî éîãî âëàñíèê, íà
ÿêèé ÷àñ óêëàäåíî äîãîâ³ð. Òîáòî ïîâíó
³íôîðìàö³þ. Öå ñïðèÿº âïîðÿäêóâàííþ
ðèíêó.

— À ìàéæå 30 òèñÿ÷ ùèò³â — öå íàãðîìà-
äæåííÿ äëÿ Êèºâà?

— Çâ³ñíî, ùî òàê. Öå âàì ³ íå åêñïåðò ñêà-
æå. Ñüîãîäí³, â ÿêîìó íàïðÿìêó íå ¿äåø ì³ñ-
òîì, ñêð³çü ðÿñí³º ðåêëàìà. Óñå âîíî ñòðî-
êàòå, íå óí³ô³êîâàíå í³ çà ôîðìîþ, í³ çà êî-
ëüîðîì. Íå ï³äõîäèòü í³ çà ëàíäøàôòíèìè,

í³ çà àðõ³òåêòóðíèìè êðèòåð³ÿìè. Òîáòî â³ä-
ñóòí³ñòü êîíöåïö³¿ ïåðåòâîðèëî ì³ñòî íà
ÿêèéñü áàçàð.

— ßêó ÷àñòêó ïîòð³áíî ñêîðîòèòè?
— Äóìàþ, íà 50 â³äñîòê³â. Îñîáëèâó

“÷èñòêó” âàðòî ïðîâåñòè â öåíòðàëüí³é ÷àñ-
òèí³ ì³ñòà, äå á³ã-áîðä³â ïîíàñòàâëÿëè íà-
â³òü á³ëÿ ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòóðè. Ïåðø çà âñå
ïîòð³áíî ïðèáðàòè íåëåãàëüí³ êîíñòðóêö³¿.
Ó öüîìó çàö³êàâëåí³ é ñàì³ îïåðàòîðè ðèí-
êó, àäæå ò³íüîâ³ ñòðóêòóðè êðàäóòü êë³ºíòà,
áî íå ñïëà÷óþòü í³ ïîäàòê³â, í³ çà äîçâîëè.
Êîìïàí³¿, ùî ïðàöþþòü ëåãàëüíî, çàö³êàâ-
ëåí³, ùîá íå÷åñíó êîíêóðåíö³þ áóëî ë³êâ³-
äîâàíî.

— Êîëèñü ìè ãîâîðèëè, ÿê âïëèíóëà êðèçà
íà áóä³âåëüíó ãàëóçü, áàíê³âñüêó ³ òàê äàë³. Íà
ðèíêó ðåêëàìè âîíà ïîçíà÷èëàñÿ?

— Áåçóìîâíî. Îïåðàòîðè êàæóòü, ùî ÷è-
ìàëî ïëîù ïðîñòîþº. Ïîæâàâëåííÿ º ëèøå
ï³ä ÷àñ âèáîð³â, ñâÿò, ÿêèõîñü ïîä³é. ×îìó
ïðîñòîþþòü ïëîù³? Áî ¿õ çàíàäòî áàãàòî. ß
ââàæàþ, ùî íîñ³¿â ìàº áóòè ìåíøå, à òàðè-
ôè íà ðîçì³ùåííÿ — âèùèìè. Öå áóäå âè-
ã³äíî ³ äëÿ á³çíåñó, ³ äëÿ âïîðÿäêóâàííÿ ì³ñ-
òà.

— ×è âåëèêà êîðèñòü ì³ñòó â³ä ðåêëàìè?
— Âîíà º äîâîë³ ñåðéîçíèì íàïîâíþâà-

÷åì áþäæåòó ì³ñòà. Íèí³ öå 8—10 ì³ëüéî-
í³â ãðèâåíü íà ì³ñÿöü, òîáòî äî 120 ì³ëüéî-
í³â íà ð³ê, ³ öå ò³ëüêè çîâí³øíÿ ðåêëàìà. À
ÿêùî âðàõóâàòè ðåêëàìó íà òðàíñïîðò³ òà â
ìåòðîïîë³òåí³, òî öå ìîæå áóòè 200 ³ á³ëü-
øå ì³ëüéîí³â íà ð³ê.

— Òîáòî ç öèì á³çíåñîì âàðòî ðàõóâàòèñÿ?
— Ðàõóâàòèñÿ, ðîçâèâàòè, âïîðÿäêîâóâà-

òè ³ â³äñòåæóâàòè. Òå, ùî ÿ îòðèìàëà Óïðàâ-
ë³ííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè ç³ çáèòêàìè â 50
ì³ëüéîí³â,— îöå ïðîáëåìà.

— À ÿêèì ÷èíîì âèíèêëè ö³ çáèòêè?
— Ìàáóòü, áóâ íåðîçóìíèé ìåíåäæìåíò,

àáî ðîçóìíèé, àëå íå â òîé á³ê. Àäæå íå ìî-
æå ïðèáóòêîâà ãàëóçü íàðîùóâàòè çáèòêè.
Àáè çðîçóì³òè, ÿê³ êîøòè ³ êóäè éøëè, ÿ çà-
ðàç ïðîâåäó àóäèò, ³ çà òèæäåíü ìàòèìåìî
â³äïîâ³äü. Àëå õî÷ó ñêàçàòè, ùî çà íåïîâ-
íèé ì³ñÿöü, äîêè ÿ ïðàöþþ íà ïîñàä³, ìè
ñïðÿìóâàëè äî áþäæåòó 6 ì³ëüéîí³â ãðè-
âåíü.

— Âè ïðèâåëè ñâîþ êîìàíäó ïðàâèëüíèõ ìå-
íåäæåð³â?

— Êîëè ÿ ïðèéøëà, òî, íàïðèêëàä, ó ÊÏ
“Êè¿âðåêëàìà” áóëî 134 ïðàö³âíèêè, òå-
ïåð — 86. Ïðàöþºìî çà ïðèíöèïîì: ë³ïøå
ìåíøå òà êðàùå. Ïîêè ùî ñåðéîçíèõ ðîòà-
ö³é íå ïðîâîäèëè, àëå êîìàíäà ôîðìóºòüñÿ.
² áóäüòå ïåâí³: öå áóäóòü ñòîâ³äñîòêîâî ôà-
õîâ³ ëþäè.

— Êîëè ìîæå áóòè ãîòîâà Êîíöåïö³ÿ ðîç-
ì³ùåííÿ ðåêëàìè?

— Ìè âæå ðîçðîáèëè ïðîåêò ïðàâèë ðîç-
òàøóâàííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè. Ïåðåäàëè
éîãî îïåðàòîðàì. Ïðîòÿãîì òèæíÿ âîíè íà-
ïðàöþþòü ñâî¿ çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿.
Ïîò³ì óñå öå óçãîäèìî, ³ ìîæíà çàòâåðäæó-
âàòè. Äóìàþ, ïîòð³áíî ïðèáëèçíî äâà òèæ-
í³ íà ðîáîòó.

— Ñêàæ³òü ïðî ãîëîâí³ ïóíêòè Êîíöåïö³¿.
ßêîþ ïîáà÷àòü êèÿíè ðåêëàìó ï³ñëÿ òîãî, ÿê
Êîíöåïö³þ óõâàëÿòü?

— Ðåêëàìè ñòàíå ìåíøå, àëå âîíà áóäå
ÿê³ñí³øîþ. Âðàõîâàíî âñ³ ïàðàìåòðè: ðîçì³-
ðè, ôîðìó, êîëîðèñòèêó, ï³äñâ³÷åííÿ, áëà-
ãîóñòð³é ä³ëÿíêè, íà ÿê³é ñòîÿòèìå íîñ³é, ³
òàêå ³íøå. Ðåêëàìà ãàðìîí³þâàòèìå ÿê ³ç
ëàíäøàôòîì, òàê ³ ç àðõ³òåêòóðîþ. Êèÿíè
ìàþòü îòðèìóâàòè íå ëèøå ñòèìóë äî ïî-
êóïêè, à é åñòåòè÷íå çàäîâîëåííÿ. Ôàêòè÷-
íî ìè ãîâîðèìî ïðî ìèñòåöòâî ðåêëàìè.

— Ó öüîìó ìèñòåöòâ³ ñîö³àëüí³é ðåêëàì³ áó-
äå ì³ñöå?

— Îáîâ’ÿçêîâî. Ìè öå òàêîæ îáãîâîðþâà-

ëè ç îïåðàòîðàìè. Ùîì³ñÿöÿ ìóñèòü áóòè
ö³ëåñïðÿìîâàíà êàìïàí³ÿ ç óñ³õ íàãàëüíèõ
ïèòàíü, ÿê³ òóðáóþòü ñóñï³ëüñòâî. Ìè ïî-
âèíí³ ïðèâåðòàòè óâàãó äî âèñîêèõ ìîðàëü-
íèõ àñïåêò³â, íàãàäóâàòè ïðî ïî÷óòòÿ ïàòð³î-
òèçìó, ïðî òå, ùî òðåáà ïîâàæàòè ðîáîòó ³í-
øèõ ëþäåé ³ íå ñì³òèòè, òðåáà äîïîìàãàòè
ë³òí³ì ëþäÿì. Ðåêëàìà íå ìàº åêñïëóàòóâà-
òè ëèøå ñïîæèâàöüê³ ³íñòèíêòè, à çà÷³ïàòè
îòå ëþäñüêå â êîæíîìó ç íàñ, íàãàäóâàòè
ïðî ìîðàëü, ñîâ³ñòü ³ äóõîâí³ ö³ííîñò³.

— Ùî ñüîãîäí³ ç äåìîíòàæåì?
— Ó íàñ íèí³ ìîðàòîð³é ³ íà âñòàíîâëåí-

íÿ, ³ íà äåìîíòàæ. Àëå, áåçóìîâíî, ìè äå-
ìîíòóºìî ò³ êîíñòðóêö³¿, ÿê³ íå ìàþòü âëàñ-
íèêà, ³ â âèïàäêàõ êðè÷óùèõ. Çîêðåìà äî íàñ
çâåðíóëàñÿ Ñëóæáà îõîðîíè Ïðåçèäåíòà ç
ïðèâîäó êîíñòðóêö³é, ÿê³ çàâàæàþòü áåçïå-
ö³ ðóõó. Ö³ á³ã-áîðäè áóäå ïåðåíåñåíî. Òàê
ñàìî ðåàãóºìî íà çâåðíåííÿ êèÿí äî call-
öåíòðó “15-51”. Çàïóñòèìî òàêîæ ïðÿìó ãà-
ðÿ÷ó ë³í³þ, íà ÿêó ìîæíà áóäå òåëåôîíóâà-
òè áåçïîñåðåäíüî ³íñïåêòîðàì.

— ×è íå íàêëàäíî äëÿ ì³ñòà äåìîíòóâàòè
êîíñòðóêö³¿?

— Í³, íå íàêëàäíî, íàâïàêè. Êîëè âëàñ-
íèêè âèêóïîâóþòü ñâî¿ ùèòè, òî îïëà÷óþòü
ðîáîòè ç äåìîíòàæó, øòðàô òà çà çáåð³ãàí-
íÿ. Öå ñóìà â äâà-òðè ðàçè á³ëüøà, í³æ âè-
òðàòè íà çíÿòòÿ íîñ³ÿ. Íà ñüîãîäí³ íà ñêëà-
ä³ º ïðèáëèçíî ñ³ìäåñÿò äåìîíòîâàíèõ 
êîíñòðóêö³é 

Спіл валася
Ірина ЛАБУНСЬКА, “Хрещати ”

Леся ЛУГІНЕЦЬ,
няня:
— Та ,

заба ато.
Д же ве-
ли е на-
разі пере-
насичен-
ня ре ла-
мою. Вже
настіль и
б а а т о
ре лами,
що люди
навіть її
не сприй-
м а ю т ь .
Часом навіть я ась потрібна тобі
ре ламна інформація не сприймає-
ться. Особливо мене т рб є проб-
лема зміст ре лами, напри лад, на
бі -бордах. Замість ре лами ал о-
олю чи ні отин , на мою д м , тре-
ба розміщ вати більше соціальної
ре лами.

Михайло БОЙКО,
працівни метрополітен :
— Д -

же ба а-
то. Зви-
ч а й н о ,
т р е б а
я о с ь
зменш -
вати її
іль ість.
Бі -бор-
дів та-
ій іль-
ості не
повинно
б ти в місті. Навіть офіційні щити
мають б ти рівномірно й прод ма-
но розміщені, а не я прийдеться.
Ще д же драт ють об леєні б ді-
вельні пар ани, стовпи. Подивіться,
напри лад, с іль и ре лами в мет-
ро. Те, що є ре лама проплачена,—
це одне, а те, що люди самовільно
роз леюють ва они,— це вже зовсім

інше. Ва они метро через ці об ле-
ювання в жахливом стані, навіть за-
ходити т ди неприємно, і ніхто це
не онтролює. Влада міста має вжи-
ти заходів хоча б щодо несан ціоно-
вано о роз леювання ре лами.

Володимир ЗАГОРОВСЬКИЙ,
б дівельни :
— Заба ато. І вона справді зава-

жає, відво-
лі ає. Та і
р і в е н ь
я ості ре -
лами дово-
лі низь ий.
На мою
д м , най-
перше, що
треба зро-
бити,— мі-
німаліз ва-
ти іль ість
бі -бордів місті, а в сьом іншо-
м по и що сит ація терпима.

Валентина СТОРОЖЕНКО,
ж рналіст а:
— Мож-

ливо, і за-
ба ато, не
мож с а-
зати на-
п е в н е .
Звичайно,
не хотіло-
ся б іще
більше. Я
вза алі-то
нічо о не
маю проти
ре лами, але раще оцінювати її в
аспе ті я ості, а не іль ості. Я
знаю, я вона робиться, ос іль и
сама в цій сфері працювала, і вва-
жаю, що в нас ре лама д же низь-
о о змістовно о насичення, прос-
то п стопорожня. Тож, на мою
д м , тим, хто замовляє ре лам ,
треба дома атися не іль ості, а
я ості.

Тана ПАЛАМАРЧУК,
візажист:
— Та ні-

би не заба-
ато. У То-
іо, напри-
лад, ще
більше ре -
лами, і ні-
чо о. Мене
за алом ця
проблема
не т рб є.
Р е л а м а
мені осо-
бисто не
заважає .
Єдине, до
чо о є претензії,— це до естети и
ре лами, бо в Києві д же ба ато од-
нотипної, в ль арної, неці авої, не-
арної ре лами.

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

ßê âè ââàæàºòå, ÷è íå çàáàãàòî â ì³ñò³ ðåêëàìè?

Розмовляла Аліса КОВАЛЕНКО,
“Хрещати ”

Фото Павла ПАЩЕНКА
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AT XK “Êè¿âì³ñüêáóä” 
â îñîá³ ïðåçèäåíòà êîìïàí³¿ Âàñèëÿ
Ìîæàðà â³òàº óñ³õ áóä³âåëüíèê³â ç

ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì
Øàíîâí³ êîëåãè!

Äåíü áóä³âåëüíèêà âæå äàâíî ïåðåñòàâ áóòè âè-
êëþ÷íî ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì. Öå óðî÷èñò³ñòü,
êîòðà çáèðàº çà îäíèì ñòîëîì íå ëèøå ïðåä-
ñòàâíèê³â äåñÿòê³â áóä³âåëüíèõ ñïåö³àëüíîñ-
òåé, àëå ³ ëþäåé, äëÿ ÿêèõ ìè ïðàöþºìî. Öå ò³,
õòî æèâå â ïîáóäîâàíèõ íàìè êâàðòèðàõ; ò³,
õòî â÷èòüñÿ â ñòâîðåíèõ íàìè øêîëàõ òà ³íñ-

òèòóòàõ; ò³, õòî ïðàöþº íà ñïîðóäæåíèõ íàìè
ï³äïðèºìñòâàõ; ò³, õòî ¿çäèòü ïî çààñôàëüòîâà-
íèõ íàìè äîðîãàõ. Äåíü áóä³âåëüíèêà — öå ñâÿòî
êîæíîãî óêðà¿íöÿ.

Öüîãî äíÿ îñîáëèâî ïðèºìíî ãîâîðèòè ñëîâà âäÿ÷íîñò³ ïðîñòèì
ëþäÿì, ÿê³ ì³ñÿòü áåòîííèé ðîç÷èí, êëàäóòü öåãëó, êåðóþòü êðà-
íàìè, øòóêàòóðÿòü òà ôàðáóþòü ñò³íè. Ïåðåðàõîâóâàòè ìîæ-
íà äóæå äîâãî. Àäæå êîæíà áóä³âëÿ — öå ïðàöÿ òèñÿ÷ ëþäåé. Ëþ-
äåé, ÿê³ ãîðäî íîñÿòü öå ïî÷åñíå çâàííÿ — “áóä³âåëüíèê”!

Êîìïàí³ÿ “Êè¿âì³ñüêáóä” äî öüîãî ñâ³òëîãî ñâÿòà ï³ä³éøëà ç äó-
æå äîáðèìè ðåçóëüòàòàìè. Çà ìèíóëèé ð³ê ìè çìîãëè íå ëèøå â
çà-ïëàíîâàí³ òåðì³íè çäàòè äåñÿòêè æèòëîâèõ áóäèíê³â, àëå ³ ïî-
÷àòè ðîçðîáêó íîâèõ ïðîåêò³â, àêòèâ³çóâàòè ðîáîòó ïî ñïîðóä-
æåííþ îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè é ë³êâ³äóâàòè â³äñòà-
âàííÿ â³ä ãðàô³êà ðåêîíñòðóêö³¿ ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé”. Íàø³ êîëå-
ãè ç ³íøèõ áóä³âåëüíèõ êîìïàí³é òàêîæ äîñÿãëè çà ìèíóëèé ð³ê
óñï³õ³â ó â³äíîâëåíí³ òåìï³â òà îáñÿã³â áóä³âíèöòâà. À öå îçíà÷àº,
ùî ñüîãîäí³ âñ³ ìè çàñëóãîâóºìî íà ñâîº ñâÿòî.

Â äåíü áóä³âåëüíèêà â³ä ³ìåí³ õîëäèíãó “Êè¿âì³ñüêáóä” áàæàþ
âñ³ì êîëåãàì áëàãîïîëó÷÷ÿ, ìóæíîñò³, íàïîëåãëèâîñò³ ³ òð³øêè âå-
ç³ííÿ â íàø³é ñï³ëüí³é íåëåãê³é ñïðàâ³!

Ç ïîâàãîþ, Âàñèëü ÌÎÆÀÐ

Ó áóä³âåëüíèê³â
çàáèðàþòü ì³ñöÿ
íàâ÷àííÿ
Òðè êè¿âñüêèõ ó÷èëèùà îá’ºäíóþòü â îäíå

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Міністерство освіти і на и
У раїни вирішило реор а-
ніз вати три професійно-
технічних за лади Києва,
де навчають б дівельни-
ів, Київсь е ре іональне
вище професійне чилище
б дівництва. Причинами
цьо о ро стали неза-
повненість чилищ та
зменшення поп лярності
б дівельних спеціально-
стей серед абіт рієнтів.
Працівни и профтехосвіти
вбачають реформі мате-
ріальні інтереси та обіця-
ють а ції протест .

Öüîãî òèæíÿ Ì³í³ñòåðñòâî îñ-
â³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè îïðèëþä-
íèëî íàêàç “Ïðî îïòèì³çàö³þ ìå-
ðåæ³ ï³äïîðÿäêîâàíèõ Ì³í³ñòåð-
ñòâó îñâ³òè ³ íàóêè ïðîôåñ³éíî-
òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
ì³ñòà Êèºâà”. Çã³äíî ç íèì, Êè-
¿âñüêå âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëè-
ùå áóä³âíèöòâà ³ àâòîòðàíñïîðòó,
Êè¿âñüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé áó-
ä³âíèöòâà ³ ô³òîäèçàéíó ¹ 18 òà
âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå ¹ 26
Êèºâà íàéáëèæ÷èì ÷àñîì áóäå
ðåîðãàí³çîâàíî â Êè¿âñüêå ðåã³î-
íàëüíå âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëè-
ùå áóä³âíèöòâà. Ïðåäñòàâíèêè
ì³í³ñòåðñòâà îá³öÿþòü çáåðåãòè
ïðîô³ë³ ï³äãîòîâêè, çàáåçïå÷èòè
ïåäàãîã³â ðîáîòîþ, à ó÷í³â — ì³ñ-
öÿìè äëÿ ïðîäîâæåííÿ íàâ÷àííÿ.
“Æîäíó äèòèíó íå áóäå îáä³ëåíî
óâàãîþ, í³õòî íå çàëèøèòüñÿ áåç
ðîáîòè”,— çàïåâíÿº âèêîíóâà÷
îáîâ’ÿçê³â íîâîñòâîðåíîãî Êè¿â-
ñüêîãî ðåã³îíàëüíîãî ÂÏÓ áóä³â-
íèöòâà Âàëåíòèí ×àã³í.

Ïîòðåáà â òàê³é ðåôîðì³, çà
ñëîâàìè ñï³âðîá³òíèê³â äåïàðòà-
ìåíòó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñ-
â³òè ÌÎÍ, çóìîâëåíà òåíäåíö³-
ÿìè íà ñó÷àñíîìó ðèíêó ïðàö³.
Íà ñüîãîäí³ ó Êèºâ³ º 10 ïðîôå-
ñ³éíî-òåõí³÷íèõ ó÷èëèù áóä³-
âåëüíîãî ïðîô³ëþ, à âëàñíå áó-
ä³âåëüí³ ñïåö³àëüíîñò³ ó÷í³ îáè-
ðàþòü çð³äêà. “Ïðîôåñ³ÿ áóä³-

âåëüíèêà íå º òàêîþ ïðåñòèæ-
íîþ. Éäóòü íà àâòîñëþñàðÿ, íà
ô³òîäèçàéí, ³íø³ ñïåö³àëüíîñò³,
ùî ÷àñòêîâî ïîâ’ÿçàí³ ç áóä³â-
íèöòâîì, òîìó ç óðàõóâàííÿì
åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ ìàé-
íà ÏÒÓ, ïåðñîíàëó âèð³øèëè
îá’ºäíàòè ê³ëüêà îäíîïðîô³ëüíèõ
çàêëàä³â”,— ðîçïîâ³â çàñòóïíèê
äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó ïðîôòåõ-
îñâ³òè ÌÎÍ Â’ÿ÷åñëàâ Ñóïðóí.
“Ó êîæíîìó ç ÏÒÓ, ùî íèí³ ðå-
îðãàí³çîâóþòü, íàâ÷àëîñÿ â ñå-
ðåäíüîìó ïî 500 ó÷í³â çà ñïðî-
ìîæíîñò³ ó÷èëèù áðàòè ïî 700 ³
á³ëüøå, òîìó öå çóìîâèëî çàéâ³,
àáñîëþòíî íåäîðå÷í³ âèòðàòè ç
äåðæàâíîãî áþäæåòó. Ñòâîðåííÿ
âèùîãî ðåã³îíàëüíîãî ïðîôåñ³é-
íî-òåõí³÷íîãî çàêëàäó äàñòü çìî-
ãó ï³äâèùèòè ÿê³ñòü ï³äãîòîâêè
ó÷í³â”,— óïåâíåíèé ì³í³ñòð
Äìèòðî Òàáà÷íèê.

Ïðàö³âíèêàì ë³öåþ áóä³âíèö-
òâà òà ô³òîäèçàéíó âæå ïîâ³äîìè-
ëè, ùî ìàþòü çâ³ëüíèòè ïðèì³-
ùåííÿ. Çàì³ñòü íüîãî òóò ÌÎÍ
ïëàíóº ðîçì³ñòèòè ²íñòèòóò ³ííî-
âàö³éíèõ òåõíîëîã³é. Âèêëàäà÷³
âèñòóïàþòü ïðîòè îá’ºäíàííÿ.
“Íå ìîæíà ó íàâ÷àëüí³ çàêëàäè,
ùî ðîçðàõîâàí³ íà 640 îñ³á, âòèñ-
íóòè 900. Öå íå ñòâîðèòü óìîâ äëÿ
íàâ÷àííÿ”,— êàæå ãîëîâà Êè¿â-
ñüêî¿ àñîö³àö³¿ ïðàö³âíèê³â ïðîô-
òåõîñâ³òè Êàòåðèíà Ì³ðîøíè÷åí-
êî. Çîêðåìà, äî 1 âåðåñíÿ ó÷í³â ç
ë³öåþ ¹ 18 ïîâèíí³ ïåðåâåñòè äî
Êè¿âñüêîãî âèùîãî ïðîôåñ³éíîãî
ó÷èëèùà áóä³âíèöòâà ³ àâòîòðàíñ-
ïîðòó ¹ 21. Äèðåêòîð ó÷èëèùà
¹ 21 Âàëåíòèí Êóù á³äêàºòüñÿ,
ùî ¿ì ñàìèì áðàêóº ì³ñöÿ. Êîð-
ïóñ ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü øòóêàòó-
ð³â òà ïëèòî÷íèê³â íèí³ â àâàð³é-
íîìó ñòàí³, òîæ ä³òè çìóøåí³ íà-
â÷àòèñü ó äâ³ çì³íè. Ùîá çóïèíè-
òè ë³êâ³äàö³þ òðüîõ ïðîôåñ³éíî-
òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â áó-
ä³âåëüíîãî ïðîô³ëþ â Êèºâ³, Âñå-
óêðà¿íñüêà àñîö³àö³ÿ ïðàö³âíèê³â
ïðîôòåõîñâ³òè Óêðà¿íè (ÂÀÏÏ)
ïèøå ëèñòè äî óðÿäó òà çáèðàº-
òüñÿ ðîçïî÷àòè àêö³¿ ïðîòåñòó. Çà
ñëîâàìè ïðåçèäåíòà ÂÀÏÏ Ìè-
êîëè Ñàäîâîãî, äëÿ íîâîãî çàêëà-
äó äîñ³ íå âèçíà÷åíî àäðåñè ³ ìà-
òåð³àëüíî¿ áàçè, à îá’ºäíóþòü,
ùîá çâ³ëüíèòè ïðèì³ùåííÿ, ÿê³
“âæå ðîçïîä³ëåíî”

Âèù³ íàâ÷àëüí³ 
çàêëàäè îãîëîñèëè
ñâî¿õ ñòóäåíò³â
Ðåêîìåíäîâàíèì äàëè ï’ÿòü äí³â íà äîíåñåííÿ
îðèã³íàë³â äîêóìåíò³â

На освіт в технічних
вишах зменшився
попит

Òèì ÷àñîì Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè
³ íàóêè ï³äáèëî ïîïåðåäí³ ï³äñóì-
êè âñòóïíî¿ êàìïàí³¿. Öüîãîð³÷
íàéá³ëüøå çàÿâ ïîäàíî äî Íàö³î-
íàëüíîãî àâ³àö³éíîãî óí³âåðñèòåòó
(ïîíàä 27 000), Ëüâ³âñüêîãî íàö³î-
íàëüíîãî óí³âåðñèòåòó (á³ëüøå ÿê
24 000) ³ Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Øåâ÷åíêà
(22 500). Ïîêè ùî öå ëèøå ñòàòèñ-
òèêà, à ñóäèòè ïðî ñïðàâæíþ ïî-
ïóëÿðí³ñòü âèø³â ìîæíà áóäå ëè-
øå, êîëè âîíè ìàòèìóòü îðèã³íà-
ëè äîêóìåíò³â. “Áàãàòî çàÿâ ïîäà-
íî äî òåõí³÷íèõ ³ ïîë³òåõí³÷íèõ
óí³âåðñèòåò³â. Òàê, íàïðèêëàä, ó
ÊÏ² çàõîò³ëè íàâ÷àòèñÿ 18 òèñÿ÷
îñ³á, ó Õàðê³âñüê³é ïîë³òåõí³ö³ —
14 òèñÿ÷”,— ðîçïîâ³â ì³í³ñòð
Äìèòðî Òàáà÷íèê. Çà ³íôîðìàö³ºþ
ì³í³ñòåðñòâà, ïðèéìàëüí³ êîì³ñ³¿
ïðîâ³äíèõ âóç³â êðà¿íè ïðèéìàëè
äî 100 òèñÿ÷ â³äâ³äóâà÷³â ùîäíÿ.
Äî ñëîâà, òîð³ê ë³äèðóâàâ ÊÏ² (ïî-
íàä 30 000), Ëóãàíñüêèé íàö³îíàëü-
íèé óí³âåðñèòåò (á³ëüøå ÿê 26 000),
à íà òðåòüîìó, ÿê ³ íèí³, çíàõîäèâ-
ñÿ ÊÍÓ ³ìåí³ Øåâ÷åíêà (á³ëüøå
ÿê 21 000).

Ó Ì³í³ñòåðñòâ³ îñâ³òè ³ íàóêè êà-

æóòü, ùî àá³òóð³ºíòè, ÿê ³ ðàí³øå,
îð³ºíòóþòüñÿ íà ò³ ñïåö³àëüíîñò³,
ùî äàþòü çìîãó çíàéòè âèñîêî-
îïëà÷óâàíó ðîáîòó. “Äóæå ïîïó-
ëÿðí³ ïðàâî, ì³æíàðîäí³ â³äíîñè-
íè, åêîíîì³êà. Îäíàê çðîñòàº êîí-
êóðñ ³ íà ïðèêëàäí³ ñïåö³àëüíîñò³:
êîìï’þòåðí³, áóä³âíèöòâî, òðàíñ-
ïîðòí³ òåõíîëîã³¿, íàôòîãàçîâà
ñïðàâà, ìàøèíîáóäóâàííÿ”,— ðîç-
ïîâ³â äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó âè-
ùî¿ îñâ³òè ÌÎÍ ßðîñëàâ Áîëþ-
áàø. Ö³êàâî, ùî çð³ñ ïîïèò íà
ìèñòåöòâîçíàâñòâî. Â Íàö³îíàëü-
í³é àêàäåì³¿ îáðàçîòâîð÷èõ ìèñ-
òåöòâ ³ àðõ³òåêòóðè ïîâ³äîìèëè,
ùî êîíêóðñ öüîãîð³÷ çá³ëüøèâñÿ
óäâ³÷³.

Нові правила
створили нові
проблеми

Öüîãîð³÷ ó çàãàëüíîìó ïðîõ³äíî-
ìó áàë³ âðàõîâóâàëè é àòåñòàò ïðî
ñåðåäíþ îñâ³òó. Äî òîãî æ íîâ³
ïðàâèëà áóëî çàòâåðäæåíî íàïðè-
ê³íö³ íàâ÷àëüíîãî ðîêó, íà ùî
øêîëÿð³ íå ðîçðàõîâóâàëè. “Ó
øêîë³ ÿ çàïóñòèâ ê³ëüêà ïðåäìåò³â,
çàéìàâñÿ ëèøå ïðîô³ëüíèìè, òîæ
ñåðåäí³é áàë âèÿâèâñÿ íåâèñîêèì.
Òîìó äîâåëîñÿ éòè â òîé âóç, äå
êîíêóðñ íèæ÷èé”, — ç³çíàâñÿ àá³-

òóð³ºíò Ðîìàí. Áàãàòî íàð³êàíü
ùîäî ëèïîâèõ ïåðåìîæö³â îë³ìï³-
àä (¿ì íàäàíî ïåðåâàãó çà îäíàêî-
âî¿ ê³ëüêîñò³ áàë³â ó àá³òóð³ºíò³â)
çàô³êñóâàëà ãðîìàäñüêà îðãàí³çà-
ö³ÿ “Îïîðà”. Ñåðåä ïðè÷èí íàçè-
âàþòü õàëàòí³ñòü ó ïðèéìàëüíèõ
êîì³ñ³ÿõ ³ êîðóïö³þ. “Îïîðà”
ñòâåðäæóº, ùî â ÊÍÓ ³ìåí³ Øåâ-
÷åíêà, íàïðèêëàä, 10 ïðèçåð³â
îë³ìï³àä ó ðåéòèíãó ²íñòèòóòó æóð-
íàë³ñòèêè íåìàº â ñïèñêó ÌÎÍ, à
â ÊÍÅÓ í³áèòî íàêèäàëè áàëè íå
ëèøå ïåðåìîæöÿì, à é ó÷àñíèêàì
îë³ìï³àä. “Òàêîãî íå ìîæå áóòè, â
óñ³õ âèø³â º íàêàçè ì³í³ñòåðñòâà ç³
ñïèñêîì ïåðåìîæö³â, — ñòâåðäæóº
ì³í³ñòð îñâ³òè Äìèòðî Òàáà÷íèê.—
Ï³ä ÷àñ ïîäà÷³ îðèã³íàë³â àá³òóð³-
ºíò ïîâèíåí ïðèíåñòè ñâ³äîöòâî
ïðî ïåðåìîãó. ßêùî âèÿâèòüñÿ, ùî
äîêóìåíò ï³äðîáëåíèé, éîãî â³ä-
ðàõóþòü”. Ðåêòîðàì ì³í³ñòð äîðó-
÷èâ ðåòåëüíî ïåðåâ³ðèòè ñïèñêè
íà ïðåäìåò ï³ëüã òà ³íøèõ äîêó-
ìåíò³â, ùî äàþòü ïåðåâàãó ï³ä ÷àñ
âñòóïó.

Реєстр вати
абіт рієнтів
збираються
в Інтернеті

Ó 2011 ðîö³ Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè
ìàº íàì³ð çàïðîâàäèòè îíëàéí-ðå-
ºñòðàö³þ äëÿ âñòóïíèê³â (öüîãîð³÷
òàêà ñèñòåìà ä³ÿëà â ÊÍÓ ³ìåí³
Øåâ÷åíêà, ùî çìåíøóâàëî ÷àñ ïå-
ðåáóâàííÿ â ÷åðç³ òèõ, ùî çàðåºñ-
òðóâàëèñÿ). Âîäíî÷àñ ²íòåðíåò ùå
íå ñòàâ ïîâíîö³ííèì ñîþçíèêîì
âñòóïíî¿ êàìïàí³¿. ×àñ â³ä ÷àñó áó-
ëè ïðîáëåìè ç ñèñòåìîþ “Êîí-
êóðñ”, äå êîæåí àá³òóð³ºíò ì³ã ïî-
áà÷èòè ñâ³é ðåéòèíã ó òèõ ÂÍÇ, êó-
äè â³í ïîäàâ äîêóìåíòè. Ìàéæå
âåñü ÷àñ âñòóïíî¿ êàìïàí³¿ ñàéò 
vstup.info àáî íå ïðàöþâàâ çîâñ³ì,
àáî äàâàâ çáî¿. “Öå áóëî ïîâ’ÿçàíî
ç âåëèêèì ïîòîêîì ³íôîðìàö³¿ â³ä
ÂÍÇ ³ çàõîä³â àá³òóð³ºíò³â, à òàêîæ
ç³ ñïðîáàìè âòðó÷àííÿ ³ íàâ³òü áëî-
êóâàííÿ ðîáîòè ñåðâåðà, ÷åðåç ùî
ì³í³ñòåðñòâó äîâåëîñÿ çâåðòàòèñÿ
äî ÑÁÓ. Ï³ñëÿ öüîãî “çàâèñàííÿ”
ñèñòåìè çíèêëè”,— ïîÿñíèâ ì³-
í³ñòð îñâ³òè Äìèòðî Òàáà÷íèê
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Усі столичні вищі навчальні за лади за інчили прийом до ментів та під от вали спис и тих, о о зараховано на
навчання

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора вищих навчальних за ладах завершився при-
йом до ментів від абіт рієнтів, а сьо одні мають
оп блі вати всі рейтин ові спис и ре омендованих
ст дентів. У цьо орічній вст пній ампанії найпоп ляр-
нішим виявився Національний авіаційний ніверситет,
а найзатреб ваніші спеціальності — право, міжнародні
відносини, е ономі а. Абіт рієнти нарі ають на зміни
мов вст п , а ромадсь ість в аз є на проблем ли-
пових олімпіадни ів.
Сьо одні завершився перший етап вст пної ампанії.
Вищі навчальні за лади за інчили прийом до ментів
та під от вали спис и тих, о о взято на навчання. До
15 серпня мають зарах вати ст дентів на бюджетн
форм навчання, а до 25- о — на онтра тн . В май-
б тніх ст дентів-бюджетни ів є п’ять днів, щоб подати
ори інали до ментів до вищих навчальних за ладів.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування 
житлових будинків, господарських 

будівель і споруд у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради N 591%1/1647 від 28 травня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд у Солом’янському райо�
ні м. Києва (згідно з додатком).

2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов’язки власників земельних діля�

нок відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу
України.

2.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотаннями що�
до організації робіт по винесенню меж земельних ділянок
в натуру (на місцевість) та виготовленню документів, що по�
свідчують право власності на земельні ділянки.

2.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи но�
вого будівництва питання оформлення дозвільної та про�
ектно�кошторисної документації вирішувати в порядку, ви�
значеному правилами забудови м. Києва, а питання пайо�
вої участі вирішити до початку будівництва відповідно до рі�
шення Київради від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет
міста Києва на 2009 рік”.

3. Попередити власників земельних ділянок:
3.1. Право власності на земельні ділянки може бути при�

пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після вста�
новлення їх меж в натурі (на місцевості).

4. У зв’язку із заявами громадян та технічними помилка�
ми внести такі зміни та доповнення:

4.1. У додатку до рішення Київської міської ради від

06.10.2005 № 143�2/3607 “Про приватизацію земельних ді�
лянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, гос�
подарських будівель і споруд” на третій сторінці у тридцять
восьмій позиції:

— у шостій графі цифри “26/171” замінити цифрами
“26/17”.

4.2. У додатку до рішення Київської міської ради від
24.05.2007 № 697/1358 “Про приватизацію земельних діля�
нок для будівництва та обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд та про надання дозволу на
розробку проекту відведення земельної ділянки у Солом’ян�
ському районі м. Києва” у п’ятій позиції:

— у п’ятій графі слово “Сліпич” замінити словом “Тов�
кун”;

— у сьомій графі цифри “0,486” замінити цифрами
“0,0486”.

4.3. У додатку до рішення Київської міської ради від
18.10.2007 № 992/3825 “Про приватизацію земельних ді�
лянок для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд у Солом’янському райо�
ні м. Києва” у четвертій позиції:

— у шостій графі цифри “144” замінити цифрами “114”.
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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

1. Передати громадянам у приватну власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд у Голосіївському райо�
ні м. Києва (згідно з додатком).

2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов’язки власників земельних ділянок

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

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотання�
ми щодо організації робіт по винесенню меж земельних
ділянок в натуру (на місцевість) та виготовленню доку�
ментів, що посвідчують право власності на земельні ді�
лянки.

2.3. У разі проведення реконструкції чи нового будівниц�
тва питання оформлення дозвільної та проектно�кошторис�
ної документації вирішувати в порядку, визначеному прави�
лами забудови м. Києва, а питання пайової участі виріши�
ти до початку будівництва відповідно до рішення Київради
від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на
2009 рік”.

3. Попередити власників земельних ділянок, що:
3.1. Право власності на земельні ділянки може бути при�

пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після вста�
новлення їх меж у натурі (на місцевості).

4. У зв’язку із заявами громадян та технічними помилка�
ми внести такі зміни та доповнення:

4.1. У додатку до рішення Київської міської ради від

07.07.98 № 65 “Про передачу у приватну власність земель�
них ділянок для будівництва та обслуговування жилих бу�
динків і господарських будівель” на сорок третій сторінці в
чотирнадцятій позиції:

— у четвертій графі цифри “0,0576” замінити цифрами та
словами:

“3/4 від 0,0576
1/4 від 0,0576”;
— у шостій графі слово “приватну” замінити словом “част�

кову”.
4.2. У додатку до рішення Київської міської ради від

15.03.2007 № 345�5/1006 “Про приватизацію земельних ді�
лянок для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд у Голосіївському райо�
ні м. Києва” у другій позиції:

— у п’ятій графі слова “Мельниченко Василь Андрійович”
замінити словами “Мельниченко Олена Іванівна”.

4.3. Позицію 27 додатка до рішення Київської міської ра�
ди від 24.06.2004 № 326/1536 “Про приватизацію земель�
них ділянок для будівництва та обслуговування жилих бу�
динків, господарських будівель і споруд” визнати такою, що
втратила чинність.

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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

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

та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд у 5%му пров. Лермонтова, 14 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 729/1785 від 18 червня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування 
житлових будинків, господарських 

будівель і споруд у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 591%4/1647 від 28 травня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд у Солом’янському райо�
ні м. Києва (згідно з додатком).

2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов’язки власників земельних ділянок

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

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотаннями що�
до організації робіт по винесенню меж земельних ділянок в
натуру (на місцевість) та виготовленню документів, що по�
свідчують право власності на земельні ділянки.

2.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи но�
вого будівництва питання оформлення дозвільної та про�
ектно�кошторисної документації вирішувати в порядку, ви�
значеному правилами забудови м. Києва, а питання пайо�
вої участі вирішити до початку будівництва відповідно до рі�
шення Київради від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет
міста Києва на 2009 рік”.

3. Попередити власників земельних ділянок:
3.1. Право власності на земельні ділянки може бути при�

пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після вста�
новлення їх меж в натурі (на місцевості).

4. У зв’язку із заявами громадян та технічними помилка�
ми внести такі зміни та доповнення:

4.1. У додатку до рішення Київської міської ради від
08.11.2007 № 1196/4029 “Про приватизацію земельних ді�
лянок для будівництва та обслуговування житлових будин�

ків, господарських будівель і споруд” у восьмій позиції:
— у сьомій графі цифри “0,09” замінити цифрами та сло�

вами:
“13/100 від 0,09
43/100 від 0,09
11/25 від 0,09”.
4.2. Пункт 6 додатка до рішення Київської міської ради

від 08.11.2007 № 1195/4028 “Про приватизацію земельних
ділянок для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд” визнати таким, що
втратив чинність.

4.3. У додатку до рішення Київської міської ради від
07.07.98 № 65 “Про передачу громадянам у приватну влас�
ність земельних ділянок для будівництва та обслуговуван�
ня жилих будинків і господарських будівель” на двадцять
другій сторінці у сьомій позиції знизу:

— у четвертій графі цифри “0,07” замінити цифрами та
словами:

“1/2 від 0,0720
1/2 від 0,0720”;
— у шостій графі слово “приватну” замінити словом “част�

кову”.
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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд у Голосіївському районі
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 593/1649 від 28 травня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обгрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів будівництва садибних житлових будинків і споруд на
вул. Лермонтова та на перспективних вулицях, зокрема у 
4�му пров. Лермонтова, 5�му пров. Лермонтова, 6�му пров.
Лермонтова (с. Бортничі) у Дарницькому районі м. Києва,
та внести зміни до Генерального плану міста Києва, затвер�
дженого рішенням Київради від 28.03.2006 № 370/1804, а
саме: перевести територію в межах, визначених зазначеним
містобудівним обґрунтуванням, до садибної житлової забу�
дови.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Тищенку Андрію Петровичу
для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд у 5�му пров. Лермонтова, 14
у Дарницькому районі м. Києва.

3. Передати громадянину Тищенку Андрію Петровичу, за
умови виконання пункту 4 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд у 5�му пров. Лермонтова, 14 у Дарницькому райо�
ні м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у влас�
ність чи користування.

4. Громадянину Тищенку Андрію Петровичу:
4.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України
та статей 88, 89 Водного кодексу України.

4.2. 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.

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

го середовища від 17.12.2007 № 19�14805, дочірнього під�
приємства “Інститут генерального плану міста Києва” від
26.04.2007 № 1373, Київської міської санепідстанції від
19.03.2008 № 2117, Державного управління охорони нав�
колишнього природного середовища в м. Києві від
18.07.2008 № 05�08/5261, Головного управління земельних
ресурсів від 20.02.2009 № 05�4271.

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

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

4.6. 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.

4.7. 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”.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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×åðíûé ñíàéïåð
Газета “Хрещати ” др є
продовження дете тив
“Чорний снайпер” Дениса
Жар их (почато
N№ 106-111 2010 ро ).

Âñòàâàòü Âîëîäå ñîâñåì íå õî-
òåëîñü. Íå õîòåëîñü âîçâðàùàòü-
ñÿ èç ñëàäêîãî çàáûòüÿ â ýòó ñû-
ðóþ çåìëÿíêó, çàïàõ ìîêðûõ
äðîâ è åäêèé äûì êîñòðîâ. Íå
õîòåëîñü ñî ñòðàõîì âñìàòðè-
âàòüñÿ â ñòîðîíó íåïðèÿòåëÿ, íå
õîòåëîñü ñëóæèòü ìèøåíüþ äëÿ
×åðíîãî ñíàéïåðà, íå õîòåëîñü
ïîäîçðåâàòü âñåõ áåç èñêëþ÷å-
íèÿ çíàêîìûõ è íåçíàêîìûõ ëþ-
äåé. Îí ãóëÿë ñ Êñþøåé äî ðàñ-
ñâåòà. Äàæå óäèâèòåëüíî, êàê äå-
âóøêà, îêðóæåííàÿ òàêèì êîëè-
÷åñòâîì ìóæ÷èí, ñðàçó áåç êà-
êèõ-ëèáî êîëåáàíèé âûáðàëà
åãî. Äëÿ Âîëîäè ýòî áûëî íåïî-
ñòèæèìî, âåäü äåâóøêè ðåäêî
ïðîÿâëÿëè ê íåìó âíèìàíèå. Ãî-
âîðèëè î ìèðíîé æèçíè, î òîì,
êàê æèëîñü äî âîéíû. Êñþøà
ðàññêàçàëà åìó î ñâîèõ ðîäèòå-
ëÿõ. Î ïàïå, çàìå÷àòåëüíîì ïðî-
âèíöèàëüíîì âðà÷å, î ìàìå, äî-
áðåéøåé äóøè æåíùèíå, è î
òðåõ åå ñòàðøèõ ñåñòðàõ, ðàçìå-
òàííûõ ïî ìèðó âîéíîé. Êñþøà
áûëà ìëàäøèì è ëþáèìûì ðå-
áåíêîì â ñåìüå. Îíà ïåðâàÿ áðî-
ñàëàñü íà áîãàòûðñêóþ øåþ îò-
öà, êîãäà òîò ïðèõîäèë èç ñâîåé
áîëüíèöû, è òåðëàñü äåòñêîé
ùåêîé î åãî áîðîäó. Âñå êàçà-
ëîñü íà âåêà — êðåïêàÿ ôèãóðà
îòöà, õëîïîòóøêà ìàòü, äåëîâûå
ñåñòðû. Êñþøà áûëà çàùèùåíà
ñî âñåõ ñòîðîí, âñå åå ëþáèëè,
çàáîòèëèñü î íåé, áàëîâàëè. Âñå
ñêëàäûâàëîñü óäà÷íî, ñåñòðû âû-
øëè çàìóæ, à Êñþøà ïîñòóïèëà
â ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò. Íî
âîéíà âíåñëà ñâîè êîððåêòèâû.
Ñåìüÿ ñòàðøåé ñåñòðû ïîòåðÿ-
ëàñü ãäå-òî ïðè îòñòóïëåíèè èç
Çàïàäíîé Óêðàèíû, ïîïàëà â
áëîêàäó âòîðàÿ ñåñòðà, óåõàâøàÿ
ñ ìóæåì â Ëåíèíãðàä, íî ýòîãî
âîéíå îêàçàëîñü ìàëî. Òðåòüÿ
ñåñòðà æèëà ñ ñåìüåé è ðàáîòà-
ëà â ìåñòíîì âîåíêîìàòå. Êàê-
òî îíà ñêàçàëà îòöó, ÷òî îòâåòè-
ëà îòêàçîì íà ùåäðîå ïðåäëîæå-
íèå ìåñòíîãî êðèìèíàëüíîãî àâ-
òîðèòåòà. “Õîçÿèíó ãîðîäà” òðå-
áîâàëñÿ áåëûé áèëåò äëÿ ñûíà.
Íà ñëåäóþùèé äåíü æåíùèíà
áûëà çàðåçàíà. Òðóï íàøëè íå-
äàëåêî îò äîìà. Â òîò æå äåíü
ñûí àâòîðèòåòà ïîëó÷èë áåëûé
áèëåò. Îò÷àÿâøèéñÿ îòåö ïîïû-
òàëñÿ ïîìåøàòü ýòîìó, íî ó íå-
ãî íè÷åãî íå ïîëó÷èëîñü. Â ïåð-
âûé ðàç Êñþøà âèäåëà, ÷òî ïà-
ïà ïëàêàë. Ýòîò îãðîìíûé ñèëü-
íûé è âåñåëûé ÷åëîâåê êàê-òî
ñðàçó ñæàëñÿ â ðàçìåðàõ, ïåðå-
ñòàë âûõîäèòü íà óëèöó, ïîòåðÿë
èíòåðåñ ê ðàáîòå è îêðóæàþùå-
ìó ìèðó âîîáùå. Ìàòü, ïî÷åìó-
òî ïî÷óâñòâîâàâ ñåáÿ âèíîâàòîé,
ñòàëà óõàæèâàòü çà íèì, ñëîâíî
çà ðåáåíêîì, è ðîäèòåëè çàìêíó-
ëèñü â ñâîåì ãîðå. Êñþøå íè÷å-
ãî íå îñòàâàëîñü, êàê ïîåõàòü íà
ôðîíò, ïîñêîëüêó â ãîðîäå îò ñå-
ìüè øàðàõàëèñü áóäòî îò ïðîêà-
æåííûõ, âñå áîÿëèñü áàíäèòîâ,
êîòîðûå çàõâàòèëè âëàñòü â ãî-
ðîäå ïîñëå òîãî, êàê áîëüøèí-
ñòâî ìóæ÷èí óøëî âîåâàòü.
Ôðîíò íè÷åì íå íàïîìèíàë
óþòíûé, íàïîëíåííûé ðàäîñòüþ
è òåïëîòîé äîì. Øåôñòâî íàä
Êñþøåé âçÿëà êàïèòàí Êðó÷è-
íèíà, çàìåíèâøàÿ åé â âîåííîé
æèçíè ñåñòåð. Îíà è ïðèòàùèëà
åå â ïîëê Ãîðäååâà, à ïîòîì âçÿ-
ëà íà ñåáÿ ðîëü ýòàêîé äóýíüè
ïðè ïðåêðàñíîé äàìå. Âïðî÷åì,

Êñþøó ìàëî êòî çàìå÷àë, ïî-
ñêîëüêó ïîëê Ãîðäååâà ìíîãî
âðåìåíè ïðîâîäèë â áîÿõ è ìàð-
øàõ. Âîëîäÿ âîøåë â æèçíü
Êñþøè ñðàçó, íàïîìíèâ åé òå
äîâîåííûå ñ÷àñòëèâûå ãîäû.

— Ðàçâå ó òàêîé êðàñàâèöû íå
áûëî â ïîëêó óõàæåðîâ? — ñïðî-
ñèë â÷åðà Âîëîäÿ.

— Ó ìåíÿ äðóã åñòü, Èãíàò Äà-
íèëîâ, îí ìåíÿ çàùèùàë. Ãîâî-
ðèò, çàêîí÷èòñÿ âîéíà, íà òåáå
æåíþñü!

— Òàê òû íåâåñòà Äàíèëîâà?
— Ñêàæåøü òîæå — íåâåñòà!
— Èãíàò õîðîøèé, íî... ìðà÷-

íûé. Çà÷åì ìíå òàêîé ìóæ, íè
ïðèãîëóáèò, íè ïðèâåòèò. Ñèäèò
â óãëó è ìîë÷èò!

Â Âîëîäèíîì ñîçíàíèè âñïëû-
ëè îáðàçû Ïå÷îðèíà è Ãðóøíèö-
êîãî. Îí æèâî ïðåäñòàâèë, êàê
âûõîäèò íà äóýëü ñ Äàíèëîâûì,
è ïî ñïèíå ïðîøëà íåïðèÿòíàÿ
äðîæü. “Òîæå ìíå — ïðîèçâåäå-
íèå Ëåðìîíòîâà! — ïîäáîäðèë
ñåáÿ Âîëîäÿ.— Íå ïîõîæà Êñþ-
øà íà êíÿæíó Ìýðè!” “Ýòî òû íå
ïîõîæ íà ãåðîÿ íàøåãî âðåìå-
íè!” — åõèäíî åêíóëî ÷òî-òî
âíóòðè. “Äà êàêàÿ ðàçíèöà!
Ôðîíò, ñìåðòü è ×åðíûé ñíàé-
ïåð — âñå çàâòðà, à ñåãîäíÿ —
Êñþøà!” — ðåøèòåëüíî ñêàçàë
ñàì ñåáå Âîëîäÿ è îêîí÷àòåëüíî
óñïîêîèëñÿ. Ñ ýòîãî ìîìåíòà îíè
ñìîòðåëè íà çâåçäû è ïðåäàâà-
ëèñü âîñïîìèíàíèÿì î ìèðíîì
âðåìåíè.

Ýòî áûëî â÷åðà. À ñåãîäíÿ ïîä-
íèìàòüñÿ ñîâñåì íå õîòåëîñü. Íó,
ñîâñåì íå õîòåëîñü!

— Ñòàðøèé ëåéòåíàíò, ïîäú-
åì! — âëàñòíî çàáàñèë íà óõî
Øóðîâ.

— À! ×åãî? — ïðèïîäíÿëñÿ
Êðàñèöêèé.

— ×åãî-÷åãî... òàíê èäåì èñ-
êàòü.

* * *
— Òàíê, Âîëîäÿ, äà åùå íà òÿ-

ãà÷å, îñòàâëÿåò ñëåäû,— íîñîê
Øóðîâà óïåðñÿ â ñëåäû ãóñå-

íèö.— Ýòî îíè, ðîäèìûå, ãóñå-
íèöû îò “Òèãðà”, èõ íè ñ ÷åì íå
ñïóòàåøü.

Óòðî âûäàëîñü ïðåêðàñíûì, íî
ïðîãóëêà îôèöåðîâ äîñòàòî÷íî
çàòÿíóëàñü, à ñëåäû âñå âåëè è
âåëè êóäà-òî.

— Ñòîé, êòî èäåò! — íà ïóòè,
êàê èç-ïîä çåìëè, ïîÿâèëñÿ êðàñ-
íîàðìååö. Ïðîâåðèâ äîêóìåíòû,
îí çàìåòèë, ÷òî òîâàðèùè îôè-
öåðû çàáëóäèëèñü.— Ïîëê Ãîð-
äååâà ó âàñ çà ñïèíîé. Âû íà ïî-
çèöèÿõ ïîäïîëêîâíèêà Âåð÷åí-
êî. Ïðè ýòîì íà ñàìîé ïåðåäî-
âîé. Åùå íåäàâíî òóò êèïåë
áîé,— è ñîëäàò ìàõíóë ðóêîé íà
ïîëå, ãäå ñòîÿë ïîäáèòûé òàíê.

— Íó, âîò è íàøëè,— ñ îáëåã-
÷åíèåì ñêàçàë Øóðîâ.

— ×òî íàøëè? — íå ïîíÿë ñîë-
äàò.

— Òàíê ïîòåðÿâøèéñÿ íàøëè.
— À âû åãî ïîòåðÿëè? — íåäî-

âåð÷èâî ñïðîñèë áîåö, îöåíèâàÿ
Øóðîâà ñ íîã äî ãîëîâû.

— Ïîòðóäèòåñü îáúÿñíèòü, êàê
òàíê, ïîäáèòûé íà ïîçèöèÿõ
ìàéîðà Ãîðäååâà, îêàçàëñÿ íà ïî-
çèöèÿõ ïîëêà Âåð÷åíêî? — ïî-
øåë â íàñòóïëåíèå Øóðîâ.

Åãî ãîëîñ áûë ïðèãëóøåí ðå-
âîì àâòîìîáèëüíîãî ìîòîðà, ê
òàíêó åõàë çíàêîìûé àâòîìîáèëü.

— Êòî òàêèå? — çàðåâåë ïîä-
ïîëêîâíèê Òó÷êîâ, âûïðûãèâàÿ
èç ìàøèíû.

— Äà âîò òîâàðèùè îôèöåðû
èç ðàñïîëîæåíèÿ ïîëêà Ãîðäååâà
èíòåðåñóþòñÿ òàíêîì,— ñïîêîé-
íî ñêàçàë ÷àñîâîé.

— Êîððåñïîíäåíòû — ôîòîãðà-
ôèðîâàòü òàíê, à âû îáà êî ìíå
â ìàøèíó! — ãðîçíî ñêîìàíäîâàë
Òó÷êîâ. Êðàñèöêèé è Øóðîâ ïî-
âèíîâàëèñü.

— Çíà÷èò òàê,— çàÿâèë Òó÷êîâ,
îáðàùàÿñü ê Êðàñèöêîìó, êîãäà
îíè îêàçàëèñü â àâòîìîáèëå,— íå
ëåçüòå íå â ñâîå äåëî.

Ìàøèíà ðåçêî ðàçâåðíóëàñü è
âçÿëà êóðñ íà ãîðäååâñêèå ïîçè-
öèè.

— Åñëè áóäåòå òðîãàòü ìîåãî
äðóãà Âåð÷åíêî, òî ÿ îò âàñ ìîê-
ðîå ìåñòî îñòàâëþ. Ãîðäååâà ìû
íå îáèäåëè — òóøåíêè ïîäáðî-
ñèëè, ìóêè, êàðòîøêè, à Âåð÷åí-
êî íóæíî îðäåí Êðàñíîãî Çíà-
ìåíè ïîëó÷èòü.

Òóò Âîëîäÿ ïîíÿë, ÷òî Ãîðäå-
åâ ïðîñòî ïîìåíÿë ïîäáèòûé
òàíê íà ïðîäóêòû, è “Òèãð” çà-
ïèøóò íà äîáëåñòü ïîëêà ïîä-
ïîëêîâíèêà Âåð÷åíêî. È ñàìîå
ïðÿìîå îòíîøåíèå ê ýòîé ñäåë-
êå èìåë ïîäïîëêîâíèê Òó÷êîâ.
Âîò òå íà, îòïðàâèëñÿ çà âðàæå-
ñêèì ñíàéïåðîì, à íàøåë ïîä-
ïîëüíóþ òîðãîâëþ ïîäáèòûìè
òàíêàìè.

Òó÷êîâ ïîíÿë, ÷òî Êðàñèöêèé
òîëüêî ñåé÷àñ âíèê â ñìûñë ïðî-
èñõîäÿùåãî è îêîí÷àòåëüíî ðàñ-
ïàëèëñÿ:

— Ñòóêà÷è, ÿ íà âàñ óïðàâó
íàéäó! Ïðèâåçó ê Ãîðäååâó, îí
âàñ àðåñòóåò.

— Çà ÷òî, ñîáñòâåííî? — ïîëåç
â ïåðåïàëêó Âîëîäÿ.

— Çà ÷òî-î-î? — îøàëåë îò
íàãëîñòè Òó÷êîâ.

— Ìîæåò òóò â ïîëå èõ è ïî-
ðåøèòü? — ñïðîñèë øîôåð è ñâî-
áîäíîé ðóêîé ïîäíÿë àâòîìàò,
ëåæàâøèé âîçëå íåãî.

— Ìîæåò! — ñêðèïíóë çóáàìè
Òó÷êîâ.

Øóðîâ ïîáëåäíåë.
— Òîâàðèù ïîäïîëêîâíèê, ÿ

æå ñâîé, ìåíÿ çà ÷òî? — çàõíû-
êàë êàïèòàí.

Âìåñòî îòâåòà Òó÷êîâ ðàçâåð-
íóëñÿ è ðåçêî óäàðèë Âîëîäþ â
æèâîò.

— Îñòàíîâè! — ñêîìàíäîâàë
ïîäïîëêîâíèê, åãî ðóêè ïîòÿíó-
ëèñü ê Âîëîäèíîé êîáóðå, ãäå íà-
õîäèëñÿ íàãàí. Çàâÿçàëàñü íåäîë-
ãàÿ áîðüáà. Êîãäà ìàøèíà îñòà-
íîâèëàñü, Âîëîäÿ áûë óæå îáå-
çîðóæåí.

— Âûõîäèòå èç ìàøèíû,— ñêî-
ìàíäîâàë Òó÷êîâ. Îí ñèëüíûì
äâèæåíèåì âûáðîñèë Âîëîäþ èç
êàáèíû.

— Òîâàðèù êîìàíäèð, ÿ æå
ñâîé! — èñòåðè÷íî çàâûë Øóðîâ,
íåõîòÿ ïîêèäàÿ àâòîìîáèëü.

Ïîäïîëêîâíèê åìó íå îòâå÷àë
è, íåõîðîøî óëûáàÿñü, äàë î÷å-
ðåäü èç àâòîìàòà âîäèòåëÿ ïðÿìî
ïîä íîãè Êðàñèöêîìó. Âîëîäÿ
îòñêî÷èë íàçàä. Îäíàêî áåæàòü
íå ïîçâîëÿëà ãîðäîñòü. Êðîìå òî-
ãî, îí ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî åñëè ïî-
áåæèò, òî ñëåäóþùàÿ î÷åðåäü áó-
äåò åãî. Òàêîå ïîâåäåíèå îçàäà-
÷èëî Òó÷êîâà, îí â íåðåøèòåëü-
íîñòè ïîèãðàë àâòîìàòîì, à ïî-
òîì îáðàòèëñÿ ê Øóðîâó:

— Ñâîé, ãîâîðèøü? Âîò åñëè
ñâîé, òî åãî è ïðèñòðåëèøü! —
ïîäïîëêîâíèê äàë Àëåêñàíäðó
îòîáðàííûé íàãàí.

— Äà êàê æå ýòî... — ïðîìÿì-
ëèë Øóðîâ.

— À òàê! Åñëè ñâîé, òî çíà-
÷èò... — ÷òî ýòî çíà÷èò Òó÷êîâ
íå äîãîâîðèë: ïîñëûøàëñÿ âû-
ñòðåë — è ïîäïîëêîâíèê ðóõíóë
çàìåðòâî.

— Âîëîäÿ, äåðæè,— Øóðîâ êè-
íóë ñòàðøåìó ëåéòåíàíòó åãî
ïèñòîëåò.— Îí òàì, â ïðîñåêå.
Òû íàëåâî, ÿ íàïðàâî — íå óé-
äåò! Ýòî ×åðíûé ñíàéïåð!

Âîëîäÿ ïîáåæàë â ëåñ. Îí ïîé-
ìàë ñåáÿ íà ìûñëè, ÷òî íåïîíÿò-
íî, áåæèò îí çà ñíàéïåðîì èëè
óáåãàåò îò ìåñòà ñîáñòâåííîé êàç-
íè, íî áûëî âñ¸ ðàâíî. Çà ñïè-
íîé — îïàñíîñòü, âïåðåäè — îïàñ-
íîñòü. “Íå çíàåøü êàê, ïîñòóïàé
ïî óñòàâó!” — âñïëûëè â ñîçíà-
íèè ñëîâà ñ ïëàêàòà. Íà îïóøêå â
ëó÷àõ ñîëíöà ñèäåë ÷åëîâåê â êîì-
áèíåçîíå, ïåðåä íèì ñòîÿë çåëå-
íûé ÿùèê. “Ðàöèÿ! — ìåëüêíóëî
ó Âîëîäè â ãîëîâå.— Òàê âîò îò-
êóäà ñíàéïåð âñå çíàåò!” Ñ äðóãîé
ñòîðîíû ê âñïîëîøèâøåìóñÿ óæå
ðàäèñòó ïîäáåãàë Øóðîâ. Êàïèòàí
ñáèë ðàäèñòà ñ íîã, ñëåòåâøèé áå-
ðåò îñâîáîäèë äëèííûå æåíñêèå
âîëîñû. “Æåíùèíà!” — ïðîíå-
ñëîñü â ãîëîâå ó Âîëîäè.

(Далі б де)
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ОВНИ
Кохання, творчість і романти а напов-

нять вашежиттябла одаттю.Пра ніть свя-
та в серці і робіть сіх, о о вам послала
доля, щасливими. Я що налаштовані по-
тішити себе, любих, порозважатися —
сп стошите аманець. Фінанси полетять
за вітром. Одна за задоволення треба
платити, том не переймайтеся, з одом
заробите. Влашт вати особисте життя
змож ть лише ті, хто не п рхаєметели ом
пош армонійної пари, а ставиться

серйозно до захоплень, цін є обранця.
Адже це сильна особистість, з я ою воро-
вати небезпечно. Раціонально дивіться

в майб тнє, дбайте про ар'єр , а сімейні
т рботи — то др орядне.

ТЕЛЬЦІ
Ви повинні звити затишне омфортне

сімейне ніздо, я е стане надійним при-
хист омвідсоціальнихб ревіїв.З рт йте-
ся з домашніми та ор анізовано займіться
сімейнимдоброб том. В оселі всемає б -
ти расиво, виш ано, з розмахом. Влаш-
тов йте сімейні свята, запрош йте остей.
На роботі теж має б ти власний с верен-
ний простір, ди стороннім вхід заборо-
нено. Ува а! З червня до серпня с ладає-
те армічний іспит. У вашом життєвом
полі з'явилися особи з попередніх життів,
том ні ом не відмовляйте, а зробіть для
них все, що в ваших силах. А рожеві мрії
спрям йте в он ретнераціональнер сло.
Тоді їм с дилося матеріаліз ватися.

БЛИЗНЯТА
Спіл вання з людьми висо ої д ховної
льт риєзахоплюючим і ці авим.Цезба-

атить вас.Одна на тижні потрапите в о-
ловорот різнобарвної п блі и, де варто
особливостежити за тим, оли, з им і про
що розмовляєте. Не спл тайте тематичні
"жанри" і вчасно наберіть води в рота. До-
питливість — ф ндаментальне джерело
мотивації дій, вона заряджаєент зіазмом,
піднімає д х, штовхає на подви и. Не не-
хт йте новими знайомствами, їм с дило-
ся зі рати доленосн роль майб тньом
і перед сім на особистом фронті.

РАКИ
Можливий ардинальний переворот

фінансовій сфері. Віднині ваші заробіт и
залежатим тьвід сл жбовихповноважень.
Може, з дея ими доведеться попрощати-
ся і вас зобов'яж ть зятинасебенові тр -
дові ф н ції. Прибор айте апетити, вони
захльост ютьне ативом.Йдіть на омпро-
міс ділових інтересів. Вис вати льтимат -
ми, ставати вперто в "поз " — робити со-
бі ірше. Ви залежні від щедрот інших, од-
на висо их посадовців — фаворі. Тож
нічо о не бійтеся, під рило вас візьм ть
давні по ровителі і недад ть пасти з ар'-
єрно о престол .

ЛЕВИ
Нарі аєте на долю?.. Змініть себе — і

зміниться нав олишній світ. Я що вам,
примхливим, щось заважає, і це не та , і
те не та , світ сприймається через ви-
ривлен призм претензій та ос д —
ніхто в том не винен, о рім вашої орди-
ні,щопаразит є в д ші... Самоствердж й-
теся на роботі. Дор чені вам обов'яз и
ви он йте валіфі овано, др жіть із за о-
ном, пра тицизм та здоровий л зд ста-

н ть най ращими помічни ами, а емоції
варто прибор ати, бо вони альм вати-
м ть пост п перед. Ба атьох очі є ро-
мантичне знайомство.

ДІВИ
Тижденьпромайнена тлі армічнихроз-

в'язо . Сценарії подій є віддзер аленням
попередніх життєвих реін арнацій, том
випад овихлюдей (я чолові ів, та і жіно )
вашій орбіті не б де, лише армічні

"боржни и", з я ими доведеться розрахо-
в ватися через свідомлення помил ових
чин ів, я і зробили олись. Отже, "пра-
цюйте" на віддач і не очі йте нічо о вза-
мін. Зробили добро — відч ли поле шен-
ня в д ші, тож се ч дово!

ТЕРЕЗИ
Без армонійно о оле тив , вірнихдр -

зів і соратни ів по д х ви — я риба без
води.Одна план а запит висо а: васма-
ють оточ вати люди з різноманітними ін-
тересами, неординарними здібностями,
талантами, а вбо і неосвічені особи — то
ч жо о поля я оди. Втім, привабити та е
аз ове "ба атство" непросто. Отже, по-
працюйтенадсобою, прибор айте орди-
ню і простя ніть р др жби том , хто вам
припав до серця, а потім важно просте-
жте, чи відповідаєпретендент взаємністю,
я що ні — вибір за вами.

СКОРПІОНИ
У ар'єрі можливі різ і зміни. Одна ,

я що слід єте творчом по ли , а обра-
на професія відповідає честолюбивим
пра ненням,—боріться за місце під сон-
цем. Ставте висо бла ородн мет і
впевнено прям йте до неї, тіль и не по
тр пах. У ваших р ах долі інших людей.
Уплив на світ олосальний, оли автори-
тет соці мі висо ий — це ч дово, а о-
ли ні — не вдавайтеся до авторитарних
методів. Кармічна розв'яз а набирає
обертів. Дов ола " р титим ться" особи
із попередніх життів. Це жін и, чолові и,
охан и, оханці, впливові посадові осо-

би. Том віддайте їм забор ован лепт
і звільніть д ш від а ресивних пристрас-
тей, жорсто ості.

СТРІЛЬЦІ
Годі сидіти в підпіллі! Під тис ом ом-

пле сів щодо не араздів ар’єрі ця чор-
на см а (2,5 ро ) вже ан ла в Лет . Ни-
ні ви центр тяжіння, дов ола я о о обер-
таються ала ти и. Тож беріть ермо в р -
и, ре лам йтесебе,роз р т а імідж про-
йде на ра. С ромність нині не на добро,
аш одитиме. Пам'ятайте: я що діяльність
неприноситьфінансово озба ачення, зна-
чить, і морально вона вас обділяє. Три-
майте рс на приб то б дь-де. Тоді не
опинитеся за бортомфорт ни. Із др зями
варто підтрим вати серйозні стос н и. Не
нехт йте др жньою взаємопідтрим ою.

КОЗОРОГИ
Заб дьте про спо ій. Пірніть поті не-

ординарних сит ацій, де вам визначено
пройтидинамічнийпроцесд ховної та д -
шевної трансформації й відродитися на
новом рівні. Знищіть е оїстичні інстин ти
і дайте прорости еволюційним чеснотам.
Кар'єрні зад ми, оповиті жа ою р хатися
вперед, нажаль, прос ваються важ о, ви-
ма аючивитрим и, любові дообраної про-
фесії, ділово о ент зіазм . Втім, не очі й-
те на дармові сюрпризи, а розрахов йте
лише на себе. Власна ініціатива в б дь-
я ій справі о питься вам сторицею. Під

рідним дахом із родиною поч ватимете-
ся най омфортніше. Т т місце а м ляції
щастя.

ВОДОЛІЇ
За ладаєтьсябазаспівпраці намайб т-

ній рі . Не проґавте цей золотий час! Г р-
т йтесяздосвідченимиділовими омпань-
йонами, підбирайте валіфі ованихфахів-
ців. Я що м дро визначитеся, з им ро-
вати далі в одній тр довій пряжці, се

с ладетьсяч дово.Єдинапорада: тримай-
те новини в се реті, бо спо са вибов а-
ти онфіденційн інформаціюможезабло-
вати ваше спішне прос вання вперед.

Частіше самітнюйтеся.Насамоті знайде-
те правильне розв'язання болючих проб-
лем. Подр жнім парам пощастить знов
пережити медовий місяць.

РИБИ
Я що ом сь потрібні — це ч дово, але

ні в я ом разі не нав'яз йте свої посл и.
З радістю допома айте, йдіть наз стріч
проханням. При цьом вима айте відпо-
відн бартерн оплат , невдячних людей
обходьте стороною. Тіль и та им чином
ваша енер ія примножиться, здоров'я по-
ліпшиться. Важ ий період онфронтації,
оли вас м чили недр и, вже відійшов
мин ле.Знімайтеобло і цемент йтевза-
ємини любов'ю та зла одою

Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (8—14 ñåðïíÿ)

À¿äà ÄÆÀÍÃ²ÐÎÂÀ: “Ïðîâåäåííÿ World Press
Photo â Óêðà¿í³ âäðóãå — äîêàç 
âèñîêîãî ð³âíÿ ïðîôåñ³îíàë³çìó
â³ò÷èçíÿíèõ ôîòîãðàô³â”
У Київсь ії місь ій алереї
мистецтв "Лавра" 5 серп-
ня від рилася міжнародна
вистав а World Press Pho-
to, на я ій представлено
най ращі світі фото ра-
фії 2010 ро . Захід про-
водять же 53 ро и по-
спіль. Наразі в алереї ви-
ставлено 200 ращих світ-
лин зі 128 раїн світ в
номінаціях "Новини", "С -
часні питання", "За альні
новини", "Повся денне
життя", "Люди в новинах",
"Портрети", "Природа",
"Спорт". Про цьо орічн
фотовистав "Хрещати-
" розповіла дире тор
алереї Аїда Джан ірова.

— Ùî íîâîãî íà öüîãîð³÷í³é âè-
ñòàâö³?

— Çàö³êàâëåí³ñòü óñ³õ, õòî ëþ-
áèòü ôîòîãðàô³þ, î÷åâèäíà: â ãà-
ëåðå¿ ïðåäñòàâëåíî 200 íàéêðàùèõ
ôîòîòâîð³â ç³ 128 êðà¿í ñâ³òó â íî-
ì³íàö³ÿõ "Íîâèíè", "Ñó÷àñí³ ïè-
òàííÿ", "Çàãàëüí³ íîâèíè", "Ïî-
âñÿêäåííå æèòòÿ", "Ëþäè â íîâè-
íàõ", "Ïîðòðåòè", "Ïðèðîäà",
"Ñïîðò" òà ³íøèõ. Òóò º ³ ôîòîãðà-
ô³¿ 62 ëàóðåàò³â ç 22 êðà¿í, ÿê³ ñï³â-

ïðàöþþòü ç íàéâ³äîì³øèìè ñâ³òî-
âèìè àãåíòñòâàìè "Íüþ-Éîðê
Òàéìñ", "Àñîø³åéòåä ïðåñ", "Ëå
Ìîíä", "Ôðàíñ Ïðåñ", "Ðåéòåð",
"Êîíòðàñòî", "Ëàéô"... Ùîá â³ä³-
áðàòè íàéêðàùå, æóð³ êîíêóðñó ïå-
ðåãëÿíóëî 101 òèñÿ÷ó ôîòîãðàô³é.

— ßêà ìåòà âèñòàâêè?
— Ùîíàéáëàãîðîäí³øà: ñïðè-

ÿòè ðîçâèòêó ôîòîãðàô³¿ â Óêðà-
¿í³. Áóäå ïðîâåäåíî ñåðéîçíó ðî-
áîòó, ùî âêëþ÷àòèìå íèçêó òâîð-
÷èõ ïðîãðàì: ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿ ç
îðãàí³çàòîðàìè âèñòàâêè, äåíü
æóðíàëó "Ôîòîãðàôåð", ôîòîâè-
ñòàâêà ãàçåòè "Äåíü", ïðåçåíòàö³¿
Øêîëè ôîòîãðàô³¿ Â³êòîðà Ìàðó-
ùåíêà é ì³æíàðîäíîãî ôåñòèâà-
ëþ ôîòîãðàô³¿ "Êè¿âôîòîêîì",
ùî â³äáóäåòüñÿ ó ñòîëèö³ â æîâò-
í³-ëèñòîïàä³ 2010 ðîêó, ìàéñòåð-
êëàñ äëÿ óêðà¿íñüêèõ ôîòîãðàô³â
³ ó÷àñíèê³â êîíêóðñó.

— ßê ³ êèì ïðåäñòàâëåíà Óêðà-
¿íà?

— Ó íèí³øíüîìó ðîö³ ç ïîäàíèõ
íà êîíêóðñ 32 ôîòîãðàô³é ç Óêðà-
¿íè, íà æàëü, æîäíà íå îäåðæàëà
íàãîðîäè ç ð³çíèõ ïðè÷èí. Õî÷à
òîð³ê óïåðøå çà âñþ ³ñòîð³þ êîí-
êóðñó òðåòþ ïðåì³þ çäîáóâ â³ò÷èç-
íÿíèé ôîòîãðàô Ãë³á Ãàðàíè÷.

— ×è ãîòîâ³ óêðà¿íö³ ñïðèéìàòè
ñó÷àñíó ñâ³òîâó ôîòîãðàô³þ?

— Çâ³ñíî. Êîíêóðñ ôîòîãðàô³¿
World Press Photo ñòàâ ïîïóëÿðíèì
â Óêðà¿í³, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü ê³ëü-
ê³ñòü â³äâ³äóâàíü ïîïåðåäíüî¿ âè-
ñòàâêè — ïîíàä 8000. Öå ïðÿìî
ïîâ'ÿçàíî ç áóìîì ôîòîìèñòåöòâà,
ÿêèé ñâ³ò ïåðåæèâàº ó XXI ñòîë³ò-
ò³, é Óêðà¿íà — íå âèíÿòîê, òîìó
ùî º ïîâíîö³ííîþ ÷àñòèíîþ öüî-
ãî ñâ³òîâîãî íàïðÿìêó â ìèñòåöòâ³.

— ßêáè ïîòð³áíî áóëî ñêëàñòè
ñïèñîê íàéêðåàòèâí³øèõ ôîòî-
ìàéñòð³â, ÷è¿ á ³ìåíà ìàëè áóòè
ïåðøèìè?

— Ìåí³ â³äïîâ³ñòè íà öå çàïè-
òàííÿ íåïðîñòî. Àëå ìîæó ñêàçà-
òè, ùî äî â³äêðèòòÿ âèñòàâêè âè-
äàíî êàòàëîã êðàùèõ ôîòîìàéñ-
òð³â ñâ³òó çà 2010 ð³ê. Éîãî ìîæ-
íà ïðèäáàòè òóò. Âò³øíî òå, ùî
áàãàòî óêðà¿íö³â óæå ñï³âïðàöþ-
þòü ç â³äîìèìè ñâ³òîâèìè ³íôîð-
ìàö³éíèìè âèäàííÿìè é àãåíö³-
ÿìè, ñòàþòü ïåðåìîæöÿìè ïðåñ-
òèæíèõ êîíêóðñ³â. Òîìó ââàæàþ,
ùî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó World
Press Photo â íàø³é êðà¿í³ âäðó-
ãå — ùå îäèí äîêàç âèñîêîãî ð³â-
íÿ ïðîôåñ³îíàë³çìó íàøèõ ôîòî-
ðåïîðòåð³â òà ôîòîõóäîæíèê³â.

— Âè ïåðåãëÿíóëè âæå ÷èìàëî
ñâ³òëèí íà âèñòàâö³. ßêèé ç êàäð³â
çáåíòåæèâ âàøó óÿâó íàéá³ëüøå?

— Áåçïåðå÷íî, ïðèâàáëèâèõ ðî-
á³ò ÷èìàëî. Àëå âïåâíåíà, ùî

áàãàòî â³äâ³äóâà÷³â íå çàëèøàòüñÿ
áàéäóæèìè äî ôîòîãðàô³¿, íà ÿê³é
çîáðàæåíî çàãèáåëü â³ä ñïðàãè æè-
ðàôà â ñóõîìó ðóñë³ ð³÷êè Stefano
De Luigi ç ²òàë³¿ àáî àïîôåîç áîì-
áàðäóâàííÿ Kent Klich ç³ Øâåö³¿...

— Ùî âèñòàâêà äàº ôîòîãðà-
ôàì, ÿê³ ïðàãíóòü ñòàòè ïðîôå-
ñ³îíàëüíèìè ìàéñòðàìè?

— Âèñòàâêà íå ëèøå äàñòü çìî-
ãó íàøèì â³äâ³äóâà÷àì äîòîðêíó-
òèñÿ äî îïòè÷íîãî äèâà, à é áàãà-
òî ÷îãî íàâ÷èòü, íàïðèêëàä, ï³ä

÷àñ ìàéñòåð-êëàñ³â òà ³íøèõ ïðî-
ãðàìíèõ çàõîä³â. Àäæå åêñïîçèö³ÿ
ïåðåäáà÷àº ñåð³þ îçíàéîì÷èõ ïðî-
ãðàì, à òàêîæ íà ¿¿ òåðèòîð³¿ ïðà-
öþâàòèìå áåçïëàòíèé Wi-Fi â³ä
ïàðòíåðà Wnet, çà äîïîìîãîþ ÿêî-
ãî âñ³, õòî íå çóì³â ïðèéòè íà ìàé-
ñòåð-êëàñ, çìîæóòü ïîäèâèòèñÿ éî-
ãî îí-ëàéí àáî â çàïèñ³ íà
http://top10.ua/art/2010/07/09/
world-press-photo-2010

Розмовляла
Людмила ТКАЧЕНКО,
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Ре іональне відділення Фонд державно о майна У раїни
по м. Києв повідомляє про підс м и приватизації шляхом
продаж за не омерційним он рсом об’є та державної
власності ( р па Ж):

- спортивний омпле с “Стадіон “Старт” (за адресою: м. Київ,
в л.Шол ден а, 26-28/4), приватизований юридичною особою за
10 000 000,00 ривень, в том числі ПДВ— 1 666 666,67 ривень.

За блен печат Все раїнсь о о товариства політич-
них в’язнів і репресованих (ідентифі аційний од 00065034)
вважати недійсною.
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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:  ÑÏÄ Ñêóéá³äà Â.Ï.

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 239-10

88 ННААООССТТААННООКК Хрещатик  6 серпня 2010

Ïðèòÿæ³ííÿ 
Øîêîëàäíîãî áóäèíî÷êà
Â³äâ³äóâà÷³ ïðèõîäÿòü íà âóëèöþ Øîâêîâè÷íó, 17/2
ïî âðàæåííÿ, åíåðãåòèêó, àòìîñôåðó ìèíóâøèíè

Ö³êàâ³ñòü äî øåäåâðó
àðõ³òåêòóðè — ïåðøà ç
ïðè÷èí. ª òóò íà ùî
ïîäèâèòèñÿ, áî êîæíà
³ç çàë âèêîíàíà â îñî-
áëèâîìó ñòèë³. Àâòîð —
íà òîé ÷àñ ãîëîâíèé
àðõ³òåêòîð Êèºâà Âîëî-
äèìèð Í³êîëàºâ — âè-
ÿâèâ òóò íå ëèøå òà-
ëàíò ïðîåêòóâàëüíèêà,
à é õóäîæíèêà. Îãëÿäà-
òè “Øîêîëàäêó” ö³êà-
â³øå, êîëè çíàºø ³ñòî-
ð³þ ¿¿ âèíèêíåííÿ. ² äî
ñüîãîäí³ äîñòåìåííî íå
â³äîìî, íàâ³ùî êóïåöü
ïåðøî¿ ã³ëüä³¿, “â³÷íèé
õîëîñòÿê” Ñåìåí Ìî-
ãèëüîâöåâ ïîáóäóâàâ
îñîáíÿê, äå íå ïëàíó-
âàâ æèòè, à ëèøå ïðî-
âîäèâ ä³ëîâ³ çóñòð³÷³,
áàëè, êàìåðí³ êîíöåð-
òè. Òîä³ Êèºâîì íàïî-
ëåãëèâî õîäèëè ÷óòêè,
áóö³ìòî ïðè÷èíîþ ñòà-
ëî êîõàííÿ. Ìîâëÿâ,
îáðàíèöÿ äâîðÿíñüêî-
ãî ðîäó òà ùå é çàì³æ-
íÿ íå ìîãëà ïîºäíàòè
ñâîº¿ äîë³ ç êóïöåì.
Ïðîòå âîíà îõî÷å
ïðèéìàëà çíàêè éîãî
óâàãè ³ äóæå ëþáèëà
æèòòÿ â óñ³õ âèÿâàõ.

Âåñü ³íòåð’ºð áóäèíêó
íà÷å ï³äêîðåíèé çì³-
íàì íàñòðîþ êðàñèâî¿
æ³íêè. ²íòðèãóþ÷à ìàâ-
ðèòàíñüêà çàëà, ñóâî-
ðèé ïàðàäíèé êàá³íåò ó
â³çàíò³éñüêîìó ñòèë³, à
çà íèì — í³æíà Á³ëà
çàëà â äóñ³ ðîêîêî. Çà-
ãàëîì â³ñ³ì íåïîâòîð-
íèõ ³íòåð’ºð³â.

Õî÷à áóäèíîê çà çà-
ïîâ³òîì íàëåæàâ ïëå-
ì³ííèö³ Ìîãèëüîâöåâà,
ï³ñëÿ ðåâîëþö³¿ öÿ ñïî-
ðóäà ñòàëà “ðåæèìíèì”
îá’ºêòîì (íàïðèêëàä, ó
ìàë³é ïðèéîìí³é ñòîÿ-
ëà âàííà Êàãàíîâè÷à),
òóò “êâàðòèðóâàëè” Ì³-
í³ñòåðñòâî ³íîçåìíèõ
ñïðàâ ³ íàâ³òü ì³ñüêèé
ÇÀÃÑ. Ö³íí³ ðîçïèñè
çàòåðëè òîâñòèìè øà-
ðàìè ôàðáè. 1983 ðîêó
áóä³âëþ ðåñòàâðóâàëè.
Äîâãî ³ áîë³ñíî ðîáèëè
“ñë³ïå” çîíäóâàííÿ

ñò³í, áî ôîòîãðàô³é áó-
äèíêó çáåðåãëîñÿ äóæå
ìàëî.

Äðóãà ïðè÷èíà ïðè-
éòè ñþäè — êîíöåðòè
êàìåðíî¿ ìóçèêè, ùî
îðãàí³çîâóþòü òóò, ÿê ³
ñòî ðîê³â òîìó (íàñòóï-
íèé, äî ñëîâà, â³äáó-
äåòüñÿ 11 ñåðïíÿ).
Çíàâö³ ñòâåðäæóþòü:
òâîðè Ìîöàðòà ³ Øó-
ìàíà çâó÷àòü òóò ïî-
îñîáëèâîìó. Ñòàðèé
ðîÿëü ³ âåíåö³íñüêå
äçåðêàëî 19 ñòîð³÷÷ÿ,
ìåðåæèâí³ ñò³íè Á³ëî¿
çàëè íàâ³þþòü â³ä÷óòòÿ
ìèíóâøèíè.

Òðåòÿ ïðè÷èíà — ðî-
ç³áðàòèñÿ ç ì³ñòèêîþ
“Øîêîëàäêè”. Àäæå
ïåðøå âðàæåííÿ â³ä
ñïîðóäè íåîñîáëèâå:
íåäîðåñòàâðîâàí³ ³í-
òåð’ºðè, ïîäåêóäè îá-
øàðïàí³ ñò³íè, ïðèêðè-
òèé ïàðêåò. Òà êîëè ç³ð

÷³ïëÿºòüñÿ çà îðèã³-
íàëüíå äóáîâå ï³äâ³-
êîííÿ ç íåïîâòîðíèì
ð³çüáëåííÿì, êîëè áà-
÷èø ó â³çåðóíêàõ ñòåë³
Á³ëî¿ çàëè ñêðèïêó ³
íîòè, ðîçäèâëÿºøñÿ
îðèã³íàëüíèé ðîçïèñ,
íåñïîä³âàíî êð³çü íà-
øàðóâàííÿ ÷àñ³â ïðî-
ñòóïàº òîé êîëèøí³é
áóäèíîê. Öå íå çîâñ³ì
ìóçåé, áî äî âñüîãî
ìîæíà äîòîðêíóòèñÿ,
ïîñòóêàòè ³ ðîçäèâèòè-
ñÿ. Áóäèíîê ïðèâàáëþº
ëþäåé: îäí³ ïðîïîíó-
þòü ðåìîíòóâàòè äàõ,
³íø³ — óêð³ïèòè ôóí-
äàìåíò, ùî êàòàñòðî-
ô³÷íî îñ³äàº. Ñþäè
ïðèõîäÿòü ïî âðàæåí-
íÿ, åíåðãåòèêó, ìîæëè-
â³ñòü çàíóðèòèñÿ â àò-
ìîñôåðó ìèíóâøèíè.
Øîêîëàäíèé áóäèíîê
ïðèéìàº âñ³õ... ³ âæå íå
â³äïóñêàº
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Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ î÷³êóºòüñÿ ñóõà ïîãîäà. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 

3—5 ì/ñ. Íà ñõîä³ +18...+24°Ñ âíî÷³, +33...+40°Ñ óäåíü. Íà çà-
õîä³ âíî÷³ +12...+17°Ñ, óäåíü +25...+29°Ñ. Ó ï³âäåííèõ ðåã³î-
íàõ +19...+22°Ñ óíî÷³, +33...+38°Ñ óäåíü. Ó Êðèìó +15...+20°Ñ
óíî÷³, +30...+37°Ñ óäåíü.

Íà Êè¿âùèí³ ñóõî. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðà-
òóðà — â³ä +18...+23°Ñ óíî÷³ äî +34...+37°Ñ óäåíü. 

Ñüîãîäí³

6 ñåðïíÿ - äåíü ìó÷åíèê³â áëàãîâ³ðíèõ êíÿç³â Áîðèñà ³ Ãë³áà,
â ñâÿòîìó õðåùåíí³ Ðîìàíà ³ Äàâèäà. Ó äàâíèíó êàçàëè: "ßêùî
íàñòàâ Áîðèñ ³ Ãë³á, çíà÷èòü, ïîñï³â õë³á". À ùå ñâÿòî Áîðèñà ³
Ãë³áà íàçèâàëè ïàëèêîïíà. Òîìó â öåé äåíü íàìàãàëèñÿ íå
âè¿æäæàòè â ïîëå ³ íå áðàòèñÿ çà ïîëüîâ³ ðîáîòè. Ñåëÿíè òàê ³
ãîâîðèëè: íà Ãë³áà ³ Áîðèñà çà õë³á íå áåðèñÿ.  

²ìåíèííèêè: 
Áîðèñ, Ãëiá, Õðèñòèíà, Ëþáîìèð, Îêòàâiàí 

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 5 ñåðïíÿ

Нині в олишньом К пець ом домі розташ валася алерея дитячих малюн ів

Îëåíà ÊÀÄÈÐÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Найза ад овіша
архіте т рна
пам’ят а XIX сто-
річчя відчиняє две-
рі своїх восьми за-
лів для всіх охо-
чих. Вхід за сим-
волічні 5 ривень
всі дні, рім поне-
діл а і четвер а. А
йд ть до “Шо о-
лад и” щонаймен-
ше по три речі.

Àô³øà 
“Õðåùàòèêà”
Оле сандр П шной перше

заспіває для иян

6 ñåðïíÿ â³äîìèé ðîñ³éñüêèé øîóìåí, êîì³ê ³ ìóçèêàíò
Îëåêñàíäð Ïóøíîé ïðåäñòàâèòü â àðò-êëóá³ “44” ñâîþ ñîëü-
íó øîó-ïðîãðàìó. Äîïîìàãàòèìå íà êîíöåðò³ Îëåêñàíäðó 
êè¿âñüêèé ãóðò “Äæàíêîé Áðàçåðñ”. Ïðîãðàìà äëÿ ñòîëè÷íèõ
ìåëîìàí³â ñêëàäàòèìåòüñÿ ç äâîõ ÷àñòèí. Öå êàâåð-âåðñ³¿ íà
â³äîì³ ï³ñí³, âèêîíàí³ ó âàæêîìó ñòèë³. Íàïðèêëàä, ñï³âàê
îá³öÿº çàñï³âàòè ï³ñíþ Du Taxi (“Çåëåíîîêå òàêñ³”) í³ìåöü-
êîþ ìîâîþ â ñòèë³ ãóðòó Rammstein. Äðóãà ïîëîâèíà — öå
àâòîðñüê³ ï³ñí³ Îëåêñàíäðà Ïóøíîãî, ìàëîâ³äîì³, àëå âåñå-
ë³. Îëåêñàíäð Ïóøíîé, â³äîìèé ãëÿäà÷àì çà ãóìîðèñòè÷íè-
ìè ðîñ³éñüêèìè òåëåïðîåêòàìè “Õîðîø³ æàðòè” ³ “Ãàë³ëåî”,
âïåðøå âèñòóïèòü â Óêðà¿í³.

6 серпня, 22.00
арт- л б “44”, в л. Хрещати , 44
вхід 60 рн

Тотальна еле троні а

7 ñåðïíÿ â êàôå Hudgraf âèñòóïëÿòü óêðà¿íñüê³ ìóçèêàíòè,
ÿê³ ïðàöþþòü ó íàïðÿìêó åëåêòðîííî¿ åêñïåðèìåíòàëüíî¿
ìóçèêè — Êàòåðèíà Çàâîëîêà, Àëëà Çàãàéêåâè÷ ³ Äìèòðî Ôå-
äîðåíêî, â³äîìèé ÿê Kotra. Ó ãëÿäà÷³â ç’ÿâèòüñÿ óí³êàëüíà
ìîæëèâ³ñòü ïî÷óòè ãðó Àëëè Çàãàéêåâè÷ íà òåðìåíâîêñ³. Öåé
ìóçè÷íèé ³íñòðóìåíò, íàçâàíèé íà ÷åñòü ³ìåí³ éîãî òâîðöÿ,
Ëüâà Òåðìåíà, — îñîáëèâèé. Çâóê íà íüîìó âèäîáóâàºòüñÿ
çà ðàõóíîê çì³íè ìóçèêàíòîì â³äñòàí³ â³ä éîãî ðóê äî “÷óò-
ëèâèõ” àíòåíí ³íñòðóìåíòó. Äîñ³ òåðìåíâîêñ ó êîìïîçèö³ÿõ
Àëëè Çàãàéêåâè÷ ìîæíà áóëî ïî÷óòè ëèøå â ñòóä³éíîìó çàïè-
ñó, òåïåð êîìïîçèòîðêà ïðîäåìîíñòðóº âëàñíó ìàéñòåðí³ñòü
íàæèâî.
Ïðåäñòàâèìî é ³íøèõ ó÷àñíèê³â. Êàòåðèíà Çàâîëîêà — äè-

çàéíåð ³ ìóçèêàíò ³ç Êèºâà. 5 ðîê³â ³ç 26 ä³â÷èíà ïðèñâÿòè-
ëà ìóçèö³. Ñåðåä ðåïðåçåíòîâàíèõ òðåê³â — ðåì³êñè íà â³äî-
ì³ ï³ñí³ óêðà¿íñüêèõ âèêîíàâö³â, à òàêîæ áåçë³÷ àâòîðñüêèõ
êîìïîçèö³é. Äî ñëîâà, àëüáîì Çàâîëîêè Plavyna ó 2005 ðîö³
áóëî â³äçíà÷åíî íà ì³æíàðîäíîìó ôåñòèâàë³ Ars Electronica.
Kotra (Äìèòðî Ôåäîðåíêî) — îäèí ç³ ñï³âïðîäþñåð³â ëåéá-

ë³â Nexsound ³ Kvitnu, îñíîâîïîëîæíèê ñåð³¿ Live Reports. Çà
ïðîôåñ³ºþ ìàòåìàòèê, à â ìèíóëîìó — ³í³ö³àòîð íîéç-äóåòó
Zet, Äìèòðî â 1998 ðîö³ ðîçïî÷èíàº ñâ³é ñîëüíèé ïðîåêò. Â³ä-
òîä³ â³í óñòèã âèïóñòèòè 14 àëüáîì³â, à îêðåì³ éîãî òðåêè
ââ³éøëè äî ñêëàäó áàãàòüîõ ºâðîïåéñüêèõ ³ àìåðèêàíñüêèõ
çá³ðíèê³â. Ïî÷èíàþ÷è ç 2003 ðîêó, Kotra ðåãóëÿðíî âèñòó-
ïàº íà íàéá³ëüøèõ ºâðîïåéñüêèõ ôåñòèâàëÿõ åêñïåðèìåí-
òàëüíî¿ ìóçèêè, òàêèõ ÿê Clubtransmediale ó Áåðë³í³, Sound-
bridges ó Â³äí³, Resistance festival ó Áðàòèñëàâ³, Cimatics ó
Áðþññåë³ òà ³íøèõ.

7 серпня, 20.00
Hudgraf / Daily cafe,
Вхід: 20 рн

Під от вали
Марія БЄЛЯЄВА,
Тетяна ЛІСОВА,

“Хрещати ”
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