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ÒÎÏ-10 óêðà¿íñüêèõ
àêâàïàðê³â
“Õðåùàòèê” ñêëàâ âëàñíèé ðåéòèíã 
óêðà¿íñüêèõ “âîäíèõ ì³ñòå÷îê”
ªâãåí ÊÓÇÍªÖÎÂ
“Õðåùàòèê”

Водні атра ціони, я і є навіть дале их
від вели их водних артерій містах, мо-
ж ть значно при расити відпочино .
Зроз міло, що ожен обирає відпочино
до д ші, але "Хрещати " вирішив дещо
допомо ти иянам виборі, с лавши
рейтин ращих раїнсь их а вапар ів.

10. “Ë³ìïîïî” — êðèòèé àêâàïàðê ó Òåðíîïîë³,
ùî âõîäèòü äî ñêëàäó ðîçâàæàëüíî-îçäîðîâ÷îãî
êîìïëåêñó “Àë³ãàòîð”. Çàéìàº ïëîùó á³ëüø ÿê 4000
êâàäðàòíèõ ìåòð³â ³ ìîæå îäíî÷àñíî âì³ñòèòè ïðè-
áëèçíî 400 â³äâ³äóâà÷³â. Äî ïîñëóã ãîñòåé: ã³ðêè
“Êàì³êàäçå”, ÿê³ ìàþòü âèñîòó ñòàðòîâîãî ìàéäàí-
÷èêà ïîíàä 10 ìåòð³â; “×îðíà ä³ðà”, îáëàäíàíà ñòå-
ðåîçâóêîì ³ ñâ³òëîâèìè åôåêòàìè; åêñòðåìàëüíà
“Òðóáà”, “Ñ³ìåéíà ã³ðêà” äëÿ êàòàííÿ áàòüê³â ³ç
ä³òüìè. Ñàìå äëÿ ä³òåé ó àêâàïàðêó ïðàöþþòü 2 äè-
òÿ÷èõ áàñåéíè ³ òàê³ àòðàêö³îíè: “Âîñüìèí³ã”,
“Êðîëèê”, “Ãðèá”, “Ñëîí”. 

9. Êðèòèé àêâàïàðê “Ïëÿæ” ó Ëüâîâ³. Ïîºäíóº
ðîçâàæàëüíèé, ñïîðòèâíèé òà îçäîðîâ÷èé â³äïî÷è-
íîê. Çàãàëüíà ïëîùà êîìïëåêñó ñòàíîâèòü 13,5 òè-
ñÿ÷ êâàäðàòíèõ ìåòð³â. Ðîçâàæàëüíà çîíà ìàº 9 âîä-
íèõ ã³ðîê, äèòÿ÷èé áàñåéí ³ç ã³ðêîþ òà áàñåéíè äëÿ
äîðîñëèõ. Â³äâ³äóâà÷³ àêâàïàðêó “Ïëÿæ” ìàþòü
ìîæëèâ³ñòü ïîí³æèòèñÿ â ðèìñüê³é, ô³íñüê³é àáî ³í-
ôðà÷åðâîí³é ñàóíàõ ³ äæàêóç³. 

8. Àêâàïàðê “Ïîñåéäîí” — êðèòèé âîäíî-ðîçâà-
æàëüíèì êîìïëåêñ. Â³í çíàõîäèòüñÿ íà â³äñòàí³
ïðèáëèçíî 30 ê³ëîìåòð³â â³ä Îäåñè, ó ñåë³ ×îðíî-
ìîðñüêîìó (×àáàíêà). Àêâàïàðê “Ïîñåéäîí” ïðèé-
ìàº ãîñòåé ìàéæå ö³ëèé ð³ê, çàêðèâàþ÷èñü íà ïðî-
ô³ëàêòèêó ëèøå ç ñåðåäèíè ñ³÷íÿ ³ äî êâ³òíÿ. Â³í
âì³ùóº äî 500 â³äïî÷èâàþ÷èõ, äëÿ ÿêèõ ïðàöþþòü
3 áàñåéíè (1 äëÿ äîðîñëèõ ³ 2 äèòÿ÷èõ) ³ 10 âîäíèõ
àòðàêö³îí³â (6 äëÿ äîðîñëèõ ³ 4 äèòÿ÷èõ). 

7. Àêâàïàðê “Öóíàì³”, ùî â ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó.

Â³äâ³äóâà÷àì ïðîïîíóþòü ïîâíèé ñïåêòð ïîñëóã àê-
âàïàðêó, ëüîäîâî¿ àðåíè, ðåñòîðàíó òà ãîòåëþ. Àê-
âàïàðê “Öóíàì³” ïðèºìíî çäèâóº â³äâ³äóâà÷³â óí³-
êàëüíèìè áàñåéíàìè äëÿ ñåðô³íãó òà äàéâ³íãó. Ïëà-
âàëüíèé áàñåéí ðîçòàøîâàíèé ï³ä â³äêðèòèì íåáîì,
³ çàâäÿêè ï³ä³ãð³âó âîäè ìîæå ôóíêö³îíóâàòè ö³ëèé
ð³ê, íåçàëåæíî â³ä ïîãîäè òà òåìïåðàòóðè ïîâ³òðÿ
íà âóëèö³. 

6. Àêâàïàðê “Òåðì³íàë” ðîçì³ñòèâñÿ â Áðîâàðàõ.

Òóò çàñòîñîâóþòü íàéñó÷àñí³ø³ òåõíîëîã³¿ î÷èùåí-
íÿ âîäè, à îáëàäíàííÿ âèãîòîâëåíî, âñòàíîâëåíî ³
ïðîòåñòîâàíî ôàõ³âöÿìè ïðîâ³äíî¿ ñâ³òîâî¿ êîìïà-
í³¿ ç 50-ð³÷íèì äîñâ³äîì ðîáîòè â ö³é ñôåð³ —
WHITEWATERS. 20 500 êâàäðàòíèõ ìåòð³â — ïëî-
ùà àêâàïàðêó. Âîäí³ àòðàêö³îíè ìàþòü äâ³ íîâ³ ã³ð-
êè “Ïîäâ³éíèé åêñòðèì”, à òàêîæ “Öóíàì³”, “Ìàé-
ñòåð Áëàñòåð”, “Ìóëüòèñëàéä” ³ “Êîñì³÷íèé âè-
õîð”. Ïðàöþº êîìïëåêñ ñàóí, äæàêóç³ òà ìàñàæí³
áàñåéíè. Â³í äîïîìîæå çàíóðèòèñÿ â àòìîñôåðó ðå-
ëàêñó ³ ñïîêîþ.

5. Àêâàïàðê “Êîêòåáåëü” ìàº ïëîùó 4, 43 ãåêòà-
ðà, ç ÿêèõ 2,3 òèñÿ÷³ êâàäðàòíèõ ìåòðà çàéìàþòü 7
áàñåéí³â, 24 ã³ðêè, 12 ³ç ÿêèõ ïðèçíà÷åí³ ñïåö³àëü-
íî äëÿ ä³òåé. Öå ã³ðêè äëÿ íàéìåíøèõ â³äâ³äóâà÷³â,

ùî ñòèë³çîâàí³ ï³ä êàçêîâèõ ãåðî¿â. Äèçàéí àêâà-
ïàðêó ñïîâíåíèé àòìîñôåðè ðîìàíòèêè, ï³ðàòñòâà.
Íåäàðìà òàë³ñìàíîì-ñèìâîëîì àêâàïàðêó ñòàâ ïà-
ïóãà Ñ³ëüâåð. Ïðîòÿãîì äíÿ àêâàïàðê ìîæå ïðèé-
íÿòè 3000 îñ³á. 

4. Àêâàïàðê “Ìèñ Äîáðî¿ Íàä³¿” â Áåðäÿíñüêó.

Àêâàïàðê ïîáóäîâàíèé òàê, ùî â³äâ³äóâà÷³, ïåðåì³-
ùàþ÷èñü éîãî òåðèòîð³ºþ, ìîæóòü ïîáóâàòè â óñ³õ
êóòî÷êàõ, íå ïîòðàïëÿþ÷è äâ³÷³ â îäíó é òó ñàìó
çîíó. Êîìïëåêñ äèâóº íå ëèøå ñâîºþ âåëè÷í³ñòþ,
à é ê³ëüê³ñòþ ð³çíîìàí³òíèõ àòðàêö³îí³â. Ìîæíà ç
óïåâíåí³ñòþ ñêàçàòè, ùî íàâ³òü íàéâèáàãëèâ³ø³ â³ä-
â³äóâà÷³ çìîæóòü çíàéòè òóò ðîçâàãè äî äóø³. Çàãàëü-
íèé ñòèëü àêâàïàðêó çàäóìàíî, ÿê ñòàðîâèííèé çà-
ìîê ³ç äèâíèìè åêçîòè÷íèìè ðîñëèíàìè ³ áåçë³÷-
÷þ êðàñèâèõ áàñåéí³â.

3. Àêâàïàðê “Äæóíãë³” ìîæíà â³äâ³äàòè â Õàðêî-
â³. Öå — áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé ðîçâàæàëüíèé êîì-
ïëåêñ ³ç áàãàòüìà âîäíèìè àòðàêö³îíàìè òà ð³çíî-
ìàí³òíèìè áàñåéíàìè, ñåðâ³ñîì îçäîðîâ÷èõ ïîñëóã,
êàôå, áàðàìè, ïàðê³íãîì ³ ãîòåëåì. Ò³ëüêè ïëîùà
çîíè âîäíèõ ðîçâàã àêâàïàðêó ñòàíîâèòü 4000 êâàä-
ðàòíèõ ìåòð³â, à çàãàëüíà — 11000 êâàäðàòíèõ ìåò-
ð³â. Ò³ëüêè â õàðê³âñüêèõ “Äæóíãëÿõ” ìîæíà ïîáà-
÷èòè ïîâíó ³ì³òàö³þ òðîï³÷íîãî ëàíäøàôòó òà éî-
ãî ôëîðè: âîäîñïàäè, ð³÷êè, ïîò³÷êè, áóÿííÿ ðîñ-
ëèííîñò³, ôðàãìåíòè ñêåëü ³ “îñòàíê³â” äàâí³õ öè-
â³ë³çàö³é ìàéÿ òà àöòåê³â — õðàì³â, ï³ðàì³ä, êóëü-
òîâèõ ñêóëüïòóð... Ñèñòåìà êë³ìàò-êîíòðîëþ â òî÷-
íîñò³ â³äòâîðþº òðîï³÷íó àòìîñôåðó: òåìïåðàòóðà
ïîâ³òðÿ áëèçüêî 27°Ñ ³ äóæå âèñîêà âîëîã³ñòü — â³ä-
÷óòòÿ ïîâíîãî çàíóðåííÿ â åêçîòè÷íó ïðèðîäó åê-
âàòîð³àëüíèõ øèðîò. 

2. Àêâàïàðê “Êîáëåâî” ðîçì³ñòèâñÿ ì³æ Îäåñîþ
òà Ìèêîëàºâîì. Âîäà â àêâàïàðê íàäõîäèòü ³ç àð-
òåç³àíñüêî¿ ñâåðäëîâèíè, à ¿¿ ÿê³ñòü çíàõîäèòüñÿ ï³ä
ïîñò³éíèì êîíòðîëåì ôàõ³âö³â. Äîðîñëèõ â³äâ³äóâà-
÷³â â àêâàïàðêó “Êîáëåâî” ÷åêàþòü ð³çíîìàí³òí³
ã³ðêè: “Ñ³ìåéíèé ðàôòèíã” (ñïóñê ³ç ã³ðêè çä³é-
ñíþºòüñÿ íà îäíî- ³ äâîì³ñíèõ íàäóâíèõ êîëàõ, à
òàêîæ ÷îòèðèì³ñíèõ ïëîòàõ), “Ëåòèòü ÷îâåí” (ñïóñê
íà äâîì³ñíèõ êîëàõ), “Ìóëüòèñëàéä” (ã³ðêà, ðîçä³-
ëåíà íà 3 ÷àñòèíè, òîæ ìîæíà ñïóñêàòèñÿ ïî í³é
îäíî÷àñíî âòðüîõ), “Êàì³êàäçå” (åêñòðåìàëüíà, íàé-
øâèäøà ã³ðêà â àêâàïàðêó). Çíàéäóòü â àêâàïàðêó
âîäí³ ðîçâàãè ³ ä³òè, íàïðèêëàä, ã³ðêè “Âîäÿíà âå-
æà”, “Âîñüìèí³ã” òà ³íø³.

1. “Îñòð³â ñêàðá³â” ì³ñòèòüñÿ íà Àçîâñüêîìó óçáå-

ðåææ³ â Êèðèë³âö³ Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³. Àêâàïàðê
âì³ùóº ïîíàä 3 òèñÿ÷³ îñ³á. Çàéìàº òåðèòîð³þ ìàé-
æå 60 òèñÿ÷ êâàäðàòíèõ ìåòð³â, à ïëîùà ïëàâàëü-
íèõ áàñåéí³â — ìàéæå 6120,5 êâàäðàòíèõ ìåòðà —
ðåêîðäíà íå ëèøå äëÿ Àçîâñüêîãî ìîðÿ, à é äëÿ âñ³º¿
Óêðà¿íè. Âåëèêèé àòðàêö³îí “Ë³íèâà ð³÷êà”, ïëî-
ùà äçåðêàëà âîäè ÿêîãî ñÿãàº 1973 êâàäðàòíèõ ìåò-
ðè, ôóíêö³îíàëüíî â³äíåñåíà äî çîíè ñ³ìåéíîãî â³ä-
ïî÷èíêó. “Îñòð³â ñêàðá³â” ïîðàäóº äèòÿ÷èì áàñåé-
íîì, ïëîùà äçåðêàëà âîäè ÿêîãî ñòàíîâèòü 1607 êâ.
ì, â öåíòð³ áàñåéíó ðîçòàøîâàíèé ï³ðàòñüêèé êî-
ðàáåëü ó íàòóðàëüíó âåëè÷èíó ðîçì³ðîì 16 íà 6 ìåò-
ð³â. Äèòÿ÷èé áàñåéí ðîçä³ëåíî íà äâ³ çîíè ç ãëè-
áèíîþ 40 ³ 80 ñàíòèìåòð³â. Íà éîãî òåðèòîð³¿ ïðà-
öþþòü 8 áàñåéí³â (6 ïðèéîìíèõ áàñåéí³â, äèòÿ÷èé,
äîðîñëèé)

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення від рито о он рс з продаж

бр хт та відходів чорних металів
1. Замовни он рс :
П блічне а ціонерне товариство “КИЇВЕНЕРГО”,
Філіал “Завод “Енер ія” Київенер о”, ідентифі аційний од 26051472.
1.1 Поштова адреса: 02121, Київ, в л. Коле торна, 44.
1.2 Відповідальний за проведення тор ів — дире тор філіал “Завод “Енер ія”

Київенер о” Кри н С.С., тел. 564-59-83.
1.3. Щодо роз’яснень з привод он рсних до ментів звертатися до

диспетчера цех приймання та під отов и твердих поб тових відходів
Конюшня О.Г., тел. 562-51-06, фа с 564-59-83.

2. Інформація про металобр хт:
Продаж підля ає бр хт чорних металів (вид -12-А), що відбирається після

спалювання твердих поб тових відходів, та відходи чорних металів (види 5-А та З-
А). Кіль ість бр хт та відходів чорних металів, я а підля ає реалізації впродовж
2011 ро , орієнтовано становить 550 тонн.

3. Процед ра здійснення продаж — від ритий он рс.

4. У пропозиціях слід зазначити:
- цін бр хт ;
- мови транспорт вання;
- наявність навантаж вальних механізмів;
- мови оплати.

5. Кон рсні пропозиції надсилати на адрес : 01121, Київ, в л. Коле тор-
на, 44, дире тор філіал “Завод “Енер ія” Київенер о” Кри н Сер ію Степанович ,
фа с 564-59-83.

6. Останній термін подання он рсних пропозицій — 29.06.2011 р.

7. Місце, час та дата роз риття он рсних пропозицій: Київ,
в л. Коле торна, 44, 13.00 (за иївсь им часом) 30.06.2011 р.

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

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
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308
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