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Íàéíåçâè÷í³ø³ 
ìóçå¿ ñâ³òó
Âàðòî â³äâ³äàòè îäèí ³ç òàêèõ çàêëàä³â, 
³ ñòåðåîòèï ïðî òå, ùî â ìóçåéíèõ çàëàõ ïàíóº
íóäüãà, ðîçâ³ºòüñÿ íàçàâæäè
Нещодавно м зейні працівни и відзна-
чили професійне свято — Міжнародний
день м зеїв. Я з'яс валося, світі,
о рім традиційних м зеїв — літерат р-
них, образотворчо о мистецтва, видат-
них осіб — є доволі незвичні м зеї, на-
при лад, чортів чи ан елів. Про це і йти-
меться.

Ìóçåé ëþäñüêîãî ò³ëà

Ñàìà áóä³âëÿ ìóçåþ, ùî çíàõîäèòüñÿ â í³äåðëàíä-
ñüêîìó Ëåéäåí³, çðîáëåíà ó âèãëÿä³ ô³ãóðè ëþäè-
íè. Ïåðåñóâàþ÷èñü ³ç ïîâåðõó íà ïîâåðõ, â³äâ³äóâà-
÷³ ìóçåþ íåìîâ çä³éñíþþòü ïîäîðîæ óñåðåäèí³ ëþä-
ñüêîãî ò³ëà: ïîâç âåëè÷åçí³ îðãàíè àáî êð³çü íèõ.
Íà ñïåö³àëüíèõ åêðàíàõ ìîæíà ïîáà÷èòè ð³çí³ ïðî-
öåñè, ùî â³äáóâàþòüñÿ â îðãàí³çì³: òðàâëåííÿ, ïîñ-
òà÷àííÿ êèñíåì ³ òàêå ³íøå.

Ìóçåé áðåõí³
Îäèí ³ç íàéö³êàâ³øèõ ìóçå¿â çíàõîäèòüñÿ â í³-

ìåöüêîìó ì³ñò³ Êþð³ö. Òîä³ ÿê ðåøòà ìóçå¿â ñâ³òó
ïèøàþòüñÿ ñâî¿ìè ôîíäàìè îðèã³íàë³â, â öüîìó çà-
êëàä³ ç³áðàí³ îäí³ ëèøå ï³äðîáêè. Âò³ì, ¿õ ³ ï³äðîá-
êàìè ñêëàäíî íàçâàòè, àäæå “îðèã³íàë³â” öèõ ðå-
÷åé ïðîñòî íå ³ñíóº! Ñåðåä åêñïîíàò³â: â³äð³çàíå âó-
õî õóäîæíèêà Âàí Ãîãà, íàêëàäí³ âóñà Ã³òëåðà, êè-
ëèì-ë³òàê, ðàä³î ³ç çàòîíóëîãî “Òèòàí³êà”, ùî
òðàíñëþº êðèêè ïðî äîïîìîãó, ³ ïàïåðîâèé ë³òà-
÷îê, ÿêèì ó äèòèíñòâ³ ãðàâñÿ í³ìåöüêèé êàíöëåð
Â³ëë³ Áðàíäò. À çàñíîâíèêè ìóçåþ íàçèâàþòü ñåáå
íàùàäêàìè áàðîíà Ìþíõãàóçåíà.

Ìóçåé íåùàñëèâîãî êîõàííÿ
Ó öüîìó íåçâè÷àéíîìó ìóçå¿ ç³áðàíî êîëåêö³þ

åêñïîíàò³â, ùî òàê ÷è ³íàêøå ïîâ’ÿçàí³ ç íåâäàëè-
ìè ñòîñóíêàìè: ðîìàíòè÷í³ ëèñòè, âàëåíòèíêè, sms,
ïëþøåâ³ ³ãðàøêè, ôîòîãðàô³¿, ùî ñóïðîâîäæóþòü-
ñÿ ³ñòîð³ÿìè ïðî ðîçáèò³ ñåðöÿ. Îðãàí³çàòîðè ñïî-
ä³âàþòüñÿ, ùî ìóçåé ñòàíå ñâîºð³äíîþ òåðàï³ºþ äëÿ
âñ³õ ïîêèíóòèõ ³ íåùàñíèõ, àäæå ïîðÿä ³ç êîæíîþ
³ñòîð³ºþ ðîçñòàâàííÿ — ³ñòîð³ÿ ïðî òå, ÿê ãåðîé ³ç

öèì âïîðàâñÿ. Ìóçåé íåùàñëèâîãî êîõàííÿ çíàõî-
äèòüñÿ â Çàãðåá³ (Õîðâàò³ÿ).

Ìóçåé ï³äãîð³ëî¿ ¿æ³
ßê ÿñíî ç íàçâè, âñ³ åêñïîíàòè àìåðèêàíñüêîãî

ìóçåþ — öå ¿æà, ùî íå ïîòðàïèëà íà ñò³ë ÷åðåç íå-
óâàæí³ñòü êóõàð³â. Ïîïðè âñþ ñâîþ àáñóðäí³ñòü,
ìóçåé ïðèâåðòàº óâàãó áàãàòüîõ òóðèñò³â ³ óñï³øíî
³ñíóº ç ê³íöÿ 1980-õ ðîê³â.

Ìóçåé ðîç÷èííî¿ ëîêøèíè
Ðîç÷èííó ëîêøèíó âèíàéøîâ ÿïîíåöü Ìîìî-

ôóêó Àíäî â 1958 ðîö³, ³ â ìóçå¿, ùî çíàõîäèòü-
ñÿ â ì³ñò³ Îñàêà, ç³áðàíî âñå, ùî ò³ëüêè ìîæå ìà-
òè â³äíîøåííÿ äî öüîãî ïðîäóêòó. Ìàëî òîãî, â³ä-
â³äóâà÷³ ìîæóòü íå ëèøå ïîäèâèòèñÿ íà åêñïîíà-
òè, à é ñàì³ âçÿòè ó÷àñòü ó ñòâîðåíí³ óí³êàëüíî¿
ëîêøèíè íà ì³í³-ôàáðèö³, ïðè÷îìó ãîòîâèé ïðî-
äóêò ó ïëàñòèêîâîìó ñòàêàí÷èêó ìîæíà âçÿòè ç
ñîáîþ.

Ìóçåé ìåðòâèõ äóø
Ó íåâåëè÷êîìó ðèìñüêîìó ìóçå¿, ðîçòàøîâàíîìó

â öåðêâ³ Äåëü Ñàêðî Êóîðå, ç³áðàíî ð³çí³ äîêàçè ³ñ-
íóâàííÿ äóø ïîìåðëèõ ëþäåé.

Ìóçåé ìàô³¿
Åêñïîíàòè ìóçåþ, ùî çíàõîäèòüñÿ íà Ñèöèë³¿,

ðîçêðèâàþòü á³ëüø í³æ ñòîð³÷íó ³ñòîð³þ ³òàë³é-
ñüêî¿ ìàô³¿. Ïðîòå ôîòîãðàô³¿ ìàô³îçíèõ ðîçáî-
ðîê, âèð³çêè ç ãàçåò ³ ³íø³ åêñïîíàòè ïîêëèêàí³
íå ïðîñëàâëÿòè Cosa Nosrtra, à, íàâïàêè, ðîçâ³-
ÿòè ðîìàíòè÷íèé îðåîë, ùî ñôîðìóâàâñÿ íàâêî-
ëî íå¿.

Ìóçåé àíãåë³â-îõîðîíö³â
Ó ìóçå¿, ùî çíàõîäèòüñÿ â í³ìåöüêîìó Áàä-Â³ìï-

ôåí³, ïðåäñòàâëåí³ ñêóëüïòóðè òà çîáðàæåííÿ àí-
ãåë³â-îõîðîíö³â, ïðè÷îìó òóò ç³áðàí³ íå ëèøå õðèñ-
òèÿíñüê³ àíãåëè, à é áîæåñòâà, ùî îáåð³ãàþòü, ç ³í-
øèõ ðåë³ã³é.

Ìóçåé ÷îðò³â
Ó ëèòîâñüêîìó Êàóíàñ³ çíàõîäèòüñÿ ìóçåé àáñî-

ëþòíî ïðîòèëåæíèé ïîïåðåäíüîìó: òóò ç³áðàíî, íà-
ïåâíî, íàéâåëè÷åçí³øó â ñâ³ò³ êîëåêö³þ ÷îðò³â.

Ìóçåé êàðòîïë³-ôð³
Öåé ìóçåé çíàõîäèòüñÿ â ñòàðîâèííîìó ìàºòêó

ì³ñòà Áðþããå, à éîãî åêñïîíàòè â ñòàòòÿõ, êåðàì³-
ö³, ôîòîãðàô³ÿõ, ô³ëüìàõ, ùî ðîçïîâ³äàþòü ïðî ³ñ-
òîð³þ êàðòîïë³, ¿¿ ñîðòè ³ ñïîñîáè ïðèãîòóâàííÿ.
Îñîáëèâå ì³ñöå çàçâè÷àé â³äâîäèòüñÿ êàðòîïë³-ôð³:
ââàæàºòüñÿ, ùî ÿê ïðîäóêò âîíà ç’ÿâèëàñÿ ñàìå ó
Áåëüã³¿ â 1700 ðîö³

Під от вала Марія КАТАЄВА,
“Хрещати ”

(за матеріалами kulturologia.ru)

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

ЗАЯВА
про е оло ічні наслід и діяльності

при е спл атації прое товано о об’є та

Планована діяльність — ори вання прое т б дівництва житлово о б дин з об’є тами
соціально- льт рно о призначення та пар ін ом на перетині проспе т На и, 80 та в л. Адмірала
Уша ова, 71 Голосіївсь ом районі м. Києва за ошти інвестора. Мета планованої діяльності
— забезпечення населення омфортабельним житлом, дитячою бібліоте ою, і ровими імнатами,
л бом творчо о розвит дітей, оздоровчим омпле сом, майстернею дрібно о ремонт одя ,
творчими майстернями для роботи х дожни ів та архіте торів з ідно з вимо ами ДБН 360-92**.
Шляхи здійснення мети — б дівництво ново о житлово о б дин з об’є тами соціально-
льт рно о призначення.

С ттєві фа тори вплив на стан НПС
ви иди азот діо сид NO2, в лецю о сид CO від отельні; ви иди азот діо сид NO2, в лецю
о сид CO, в леводнів C12-C19 від підземно о пар ін та остьової автостоян и; знесення зелених
насаджень; сто и в дощов аналізацію; бла о стрій території.

Прое тований об’є т не підпадає під санітарн ласифі ацію дод. 4 ДСП-176 і нормативної
санітарно-захисної зони (СЗЗ) не потреб є. Е спл атація об’є т збільш є онцентрацію
ш ідливих речовин атмосферном повітрі на незначн величин приземном шарі землі. За
рах но оптимізації прое тних рішень при ви онанні природоохоронних заходів та
санітарних норм об’є т пра тично не б де здійснювати ш ідливо о вплив на нав олишнє
середовище.

Хімічне забр днення території в зоні впливів
При е спл атації отельні, підземно о пар ін та остьової автостоян и в сій зоні вплив

прое товано о об’є та про ноз ються та і ма симальні разові ви иди забр днювачів ( /с):
NO2 — 0,056327; СО — 0,029349; С12-С19 — 0,001113.

У приземном шарі рівні забр днення від прое товано о об’є та збільш ються нес ттєво (на
0,01 ГДК.мр по всім забр днюючим речовинам).

Водопостачання та аналіз вання б дин — централізоване з під люченням до існ ючих
місь их мереж, що арант є безпе планованої діяльності для поверхневих вод.

Вплив на еоло ічне середовище та ґр нти — в межах діючих нормативів.
Тверді відходи передбачено вивозити за о ремими одами.
Замовни ом отримані рішення на знесення зелених насаджень Голосіївсь ої РДА від 28.04.05

№ 34/08 та ордер на знесення зелених насаджень КП УЗН Голосіївсь о о район від 08.06.05
№ 51. Прое том передбачено омпенсаційне висадження рослин та озеленення території.

Розміщення прое товано о об’є т забезпеч є раціональне ви ористання місь их площ для
задоволення потреб населення і має мінімальний не ативний вплив на нав олишнє середовище.

Ви оди ромадсь ості від реалізації планованої діяльності: забезпечення населення
омфортабельним житлом, дитячою бібліоте ою, і ровими імнатами, л бом творчо о розвит
дітей, оздоровчим омпле сом, майстернею дрібно о ремонт одя , творчими майстернями для
роботи х дожни ів та архіте торів, створюються нові робочі місця, поповнюється бюджет район
та міста.

Міжнародний на ово-навчальний центр
інформаційних техноло ій та систем Національної
а адемії на У раїни та Міністерства освіти і на и

У раїни о олош є он рс на право оренди
державно о нер хомо о майна

за адресою: 03680, МСП, м. Київ, проспе т А адемі а Гл ш ова, 40; орп с 11

Об’є т оренди 1: нежитлове приміщення імната №709 за альною площею 14 в. м.
Можлива мета застос вання приміщення: розміщення офіс . Стартова ціна оренди на
місяць становить 57,27 рн за 1 м2 (без ПДВ).

Об’є т оренди 2: нежитлове приміщення імната№601 за альною площею 55,3 в. м.
Можлива мета застос вання приміщення: розміщення приватної ш оли. Стартова ціна
оренди на місяць становить 32,48 рн за 1 м2 (без ПДВ).

Умови он рс :
1. У ладення до овор оренди — за типовим зраз ом, затвердженим Бюро Президії

НАН У раїни.
2. Страх вання майна на весь термін оренди на ористь орендодавця.
3. Дотримання вимо е спл атації об’є та та правил вн трішньо о розпоряд .
4. Стро дії оренди — один рі .
5. Відш од вання переможцем он рс витрат на незалежн оцін вартості майна та

п блі ацію о олошення про проведення он рс .
6. Відш од вання попередньом орендатор вартості ви онано о ним поточно о ремонт .
7. Сплата авансово о платеж за два місяці оренди протя ом 3 бан івсь их днів до дня

підписання До овор оренди.

Для часті в он рсі йо о часни и повинні подати на роз ляд он рсної
омісії та і матеріали: заява про часть он рсі, що має містити зобов’язання часни а
он рс щодо ви онання мов он рс та зобов’язання щодо своєчасної оплати орендної
плати; опія довід и ЄДРПОУ, опія свідоцтва про реєстрацію платни а подат на додан
вартість та посвідчені нотарі сом опії становчих до ментів (стат т або витя із стат т
про види діяльності та про засновни ів орендаря) (для юридичних осіб); опія свідоцтва
про державн реєстрацію; довід а про взяття на облі платни а подат ів; ліцензія на вид
осподарчої діяльності, що її провадить орендар (я що вид діяльності підля ає
ліценз ванню); довіреність представни юридичної особи, оформлен належним чином;
відомості про платоспроможність часни а он рс , довід про сплат єдино о подат .

Кінцевий термін приймання пропозицій: до 10.00 20 червня 2011 ро . До менти
надсилати запечатаном печат ою часни а онверті з надписом “На он рс оренди”
за адресою: 03680, МСП, м. Київ, проспе т А адемі а Гл ш ова, 40; орп с 6.

Конта тні телефони: 503-95-61, 502-63-26, (фа с) 526-15-70.

Кон рс відб деться: 20 червня 2011 ро о 12.00 за в азаною вище адресою.

Солом’янсь ий районний с д м. Києва
повідомляє, що роз ляд цивільної справи за
позовом Лебедєва Леоніда Вадимовича, я ий
діє в інтересах малолітніх Двор о Віталія
Юрійовича, Двор о Володимира Юрійовича до
Двор о Альони Іванівни, третя особа:
Солом’янсь а районна м. Києві державна
адміністрація про визнання особи та ою, що
втратила право орист вання жилим при-
міщенням відб деться на 23.06.11 р. на 16.00 в
приміщенні с д (03113, м. Київ, в л. Ш това, 1,
аб. 19) під олов ванням с дді Тр бні ов А.В.
У с дове засідання ви ли ається:
1) Двор о Альона Іванівна, я а проживає за

адресою: м. Київ, в л. Новопольова, 99, в. 54.

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   

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць — ........6 рн. 50 оп.

на 3 місяці — ....19 рн. 50 оп.

на 6 місяців —....39 рн. 00 оп.

на 12 місяців —..78 рн. 00 оп.

на місяць — ......21 рн. 50 оп.

на 3 місяці — ....64 рн. 50 оп.

на 6 місяців —..129 рн. 00 оп.

на 12 місяців — 258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2011 РІК
22094

Передплатні ціни
на місяць — ......10 рн. 90 оп.

на 3 місяці — ....32 рн. 10 оп.

на 6 місяців —....62 рн. 55 оп.

на 12 місяців — 123 рн. 90 оп.

на місяць — ......40 рн. 90 оп.

на 3 місяці — ....122 рн. 10 оп.

на 6 місяців — ..242 рн. 55 оп.

на 12 місяців — 483 рн. 90 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ 61308
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