
Подарунок 
до свята — 
для випускників
Київським сиротам вручили ошатне 
вечірнє вбрання

Дев’ятикласник Олег Жуков�

ський — один із тих, хто цього ро�

ку від міської влади отримав ви�

пускний костюм. Наразі хлопець

навчається в школі�інтернаті

№ 19. Планує продовжити навчан�

ня та за два роки вступити до Ака�

демії СБУ. "Я хочу стати військо�

вим, аби в будь�який час мати

змогу захистити власну Батьків�

щину та свою родину",— розпові�

дає "Хрещатику" Олег.

Соціальні працівники зазнача�

ють, що, зважаючи на нинішні по�

дії, професія військового знову

стала популярною серед цьогоріч�

них випускників. Так само і дівчата

нині хочуть бути медсестрами, лі�

карями, а також психологами й

журналістами. Та й до подарованих

убрань ставляться з більшим енту�

зіазмом. "Я навіть не могла мріяти,

що колись у мене буде така краси�

ва випускна сукня. Я сама її обра�

ла. Мені все подобається — колір,

фасон. Дуже чекаю останнього

шкільного балу",— із захопленням

каже одинадцятикласниця Ганна.

Всього цього року 467 київських

дітей�сиріт отримали до випуск�

ного балу святкові костюми. Та�

кий захід для столиці є традицій�

ним. І хоча в попередні роки учні

отримували вбрання в Колонній

залі міськадміністрації, цьогоріч

захід відбувся в київському Палаці

дітей та юнацтва. "Вже 25 років ми

готуємо випускні костюми для ді�

тей�сиріт. І цей рік не став винят�

ком. Кожне вбрання готується за�

здалегідь, учні можуть обрати ко�

лір та фасон. А майстрині підганя�

ють костюм по фігурі",— зазначає

Ніна Семенюк, голова Київського

дитячого фонду.

Завітав на захід і голова КМДА

Володимир Бондаренко. Для

очільника міськадміністрації ця

тема близька, адже в самого у сім’ї

виховувалися двійко дітей�сиріт.

Переконаний — у будь�якій ситу�

ації влада має робити все можливе,

аби підтримати таких соціально

незахищених школярів.

"Я як керівник робив і буду ро�

бити все, щоб кожна дитина відчу�

ла тепло сердець тих людей, які її

оточують. Ми живемо в країні, яка

потрапила в біду, ми знаходимось

в стані війни. І повинні на оборо�

ну віддавати останні копійки. Але

в КМДА, виходячи з тих традицій,

які склалися за багато років, зав�

жди стежать за тим, щоб діти, які

йдуть на випускний вечір, були за�

безпечені найнеобхіднішим. Тому,

попри труднощі, ми прийняли рі�

шення про те, щоб цього року за�

безпечити хлопчиків та дівчаток

необхідними їм святковими кос�

тюмами",— наголосив Володимир

Бондаренко.

До речі, останній дзвоник в ки�

ївських школах пролунає вже 
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Столична влада не планує підвищувати 
вартість проїзду до 5�ти гривень

Ïîâ³äîìëåííÿ äåÿêèõ ÇÌ² ïðî çá³ëüøåííÿ âàðòîñò³ ïðî¿çäó â ãðî-

ìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ äî 5 ãðí íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³. Çâåðòà-

ºìî âàøó óâàãó íà íåêîðåêòíîñò³ âèñíîâê³â, çðîáëåíèõ ³ç öèòàòè

ãîëîâè ÊÌÄÀ Âîëîäèìèðà Áîíäàðåíêà ïðî ìîæëèâ³ñòü ïîäîðîæ-

÷àííÿ ïðî¿çäó â ìåòðî äî ï'ÿòè ãðèâåíü.

"Íàðàç³ ïðî ïîäîðîæ÷àííÿ ïðî¿çäó íå éäåòüñÿ âçàãàë³. À éäåòüñÿ

ïðî ãëèáîêèé àíàë³ç ÷èííèê³â, ÿê³ âïëèâàþòü íà ôîðìóâàííÿ ö³íè

íà ïðî¿çä: ïðî ìàñøòàáíó ðåâ³ç³þ âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ìåòðîïîë³-

òåíîì, âîäíî÷àñ — ïðî ìîæëèâó åêîíîì³þ äåÿêèõ çàòðàò. À â³äòàê

ôîðìóâàííÿ íîâî¿ ö³íè íà ïðî¿çä ìàº áóòè ïðîçîðèì, îá'ºêòèâíèì

³ òàêèì, ùî ó íèí³øí³õ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ óìîâàõ â³äïîâ³äàëî

á ïëàòîñïðîìîæíîñò³ êèÿí",— íàãîëîñèâ Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî.

Òàê, äî ñòîëè÷íî¿ âëàäè íåîäíîðàçîâî çâåðòàëèñÿ ïðèâàòí³ ïåðå-

â³çíèêè òà êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà ùîäî äîö³ëüíîñò³ ïåðåãëÿäó òà-

ðèô³â íà ïðî¿çä ó çâ'ÿçêó ç³ çðîñòàííÿì ö³í íà ïàëèâî òà åíåðãîíî-

ñ³¿. Êåð³âíèöòâî ÊÌÄÀ, ñâîºþ ÷åðãîþ, ³ç ðîçóì³ííÿì ñòàâèòüñÿ äî

âèìîã òðàíñïîðòíèê³â, àëå ïîçèö³ÿ ñòîëè÷íî¿ âëàäè ùîäî öüîãî ïè-

òàííÿ º îäíîçíà÷íîþ. Íàðàç³ âèâ÷àþòüñÿ âñ³ ñêëàäîâ³ òàðèôó, øó-

êàþòüñÿ âíóòð³øí³ ðåçåðâè êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ òà ñêîðî÷óþ-

òüñÿ âèäàòêè, àáè çì³íè â òàðèôí³é ïîë³òèö³ áóëè ðîçóìíèìè, à ¿õ-

í³é ð³âåíü – àäåêâàòíèì.

Ðàçîì ç òèì îñòàòî÷íå ð³øåííÿ ùîäî ï³äâèùåííÿ òàðèô³â íà

ïðî¿çä ñòîëè÷íà âëàäà ïðèéìàòèìå ï³ñëÿ äåòàëüíîãî âèâ÷åííÿ âñ³õ

ñêëàäîâèõ òà îáãîâîðåííÿ öüîãî ïèòàííÿ ç ãðîìàäñüê³ñòþ.

Âîäíî÷àñ Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî çàêëèêàº: "Íå çàêëàäàéòå "³íôîð-

ìàö³éí³ áîìáè ï³ä ìåòðî", ùî ñïðè÷èíÿþòü í³÷èì íå ï³äêð³ïëåíó òðè-

âîãó êèÿí, ÿê³ ³ áåç òîãî îïèíèëèñÿ ïåðåä áàãàòüìà âèêëèêàìè" �

6 квітня у місті завершиться опалювальний
сезон

Ó íåä³ëþ çàâåðøèòüñÿ îïàëþâàëüíèé ñåçîí æèòëîâîãî ôîíäó òà

îá'ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà. Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåí-

íÿ ï³äïèñàâ ãîëîâà ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî. Çàóâàæèìî, ùî

â³äêëþ÷åííÿ ñèñòåì îïàëåííÿ ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ, äîøê³ëüíèõ íà-

â÷àëüíèõ çàêëàäàõ òà ë³êóâàëüíèõ óñòàíîâàõ ïðîâîäèòèìåòüñÿ çà ¿õ-

í³ìè ïèñüìîâèìè çàÿâêàìè �

Киянам повернули 5,6 га землі на Позняках
Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ì³ñòà Êèºâà ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ ïðîêóðàòóðè

Äàðíèöüêîãî ðàéîíó òà çîáîâ'ÿçàâ ñòîëè÷íå áóä³âåëüíå òîâàðèñòâî

ïîâåðíóòè ç íåçàêîííîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ

5,6 ãà âàðò³ñòþ 70 ìëí ãðèâåíü íà âóë. Çäîëáóí³âñüê³é.

ßê ïîâ³äîìèëè "Õðåùàòèêó" â Äàðíèöüê³é ïðîêóðàòóð³, âñòàíîâ-

ëåíî, ùî ó 2005 ðîö³ íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âðàäè òîâàðèñòâî ç îá-

ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ îòðèìàëî â êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó

âêàçàíó ä³ëÿíêó äëÿ áëàãîóñòðîþ ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ îçåðà Êîðî-

ëüîê çà ðàõóíîê çåìåëü âîäíîãî ôîíäó.

Ïðîêóðîðñüêîþ ïåðåâ³ðêîþ âñòàíîâëåíî, ùî ñòðîê ä³¿ äîãîâîðó

çàê³í÷èâñÿ ùå ó 2010 ðîö³, ïðîòå çåìëþ é äîñ³ íå ïîâåðíóòî ó êî-

ðèñòóâàííÿ òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ñòîëèö³.

Çâàæàþ÷è íà âèÿâëåí³ ïîðóøåííÿ, ïðîêóðàòóðà Äàðíèöüêîãî

ðàéîíó çâåðíóëàñü äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà ç âèìîãîþ ïî-

âåðíóòè âêàçàíó ä³ëÿíêó ãðîìàä³ ì³ñòà.

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä âèçíàâ çàêîííèìè âèìîãè ïðîêóðàòóðè òà çà-

äîâîëüíèâ ïîçîâ ó ïîâíîìó îáñÿç³ �

Городян запрошують на ярмарки
ßê ïîâ³äîìèëè "Õðåùàòèêó" â óïðàâë³íí³ âíóòð³øíüî¿ òîðã³âë³ òà

ïîáóòó, 4 ³ 5 êâ³òíÿ â ì³ñò³ â³äáóäóòüñÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ÿðìàð-

êè. Òàê, ó ï'ÿòíèöþ òîðãóâàòèìóòü â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà âóë.

Ñàêñàãàíñüêîãî, 71, âóë. Çàáîëîòíîãî, 20-À, ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâò-

íÿ, 116; â Äåñíÿíñüêîìó — íà âóë. Øîëîì Àëåéõåìà (ó ìåæàõ âóë.

Ì³ëþòåíêà òà Ìàðøàëà Æóêîâà); â Äí³ïðîâñüêîìó — íà âóë. Àë-

ìà-Àòèíñüê³é, 64-À; â Îáîëîíñüêîìó — íà âóë. Áåðåæàíñüê³é, 15; â

Ïå÷åðñüêîìó — íà ðîç³ âóë. Ë. Ïåðâîìàéñüêîãî òà ². Ìå÷íèêîâà,

áóëüâ. Äðóæáè Íàðîä³â, 8, ïðîâ. Âèíîãðàäíîìó; â Ïîä³ëüñüêîìó —

íà ïðîñï. Ïðàâäè, 31-35; â Ñâÿòîøèíñüêîìó — íà ïðîñï. Ïåðåìî-

ãè, 75/2; â Ñîëîì'ÿíñüêîìó — íà âóë. Îñâ³òè (ó ìåæàõ âóë. Âóç³â-

ñüêî¿ òà Ì. Êðèâîíîñà); â Øåâ÷åíê³âñüêîìó — íà âóë. Âîðîâñüêî-

ãî, 2-4, âóë. Ðèçüê³é, 1, íà ðîç³ âóë. Ùóñºâà òà Òèðàñïîëüñüêî¿, âóë.

². ßê³ðà, 14-16, âóë. Â. Ï³êà, 18, âóë. Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 65-À. Ó ñóáîòó

ÿðìàðêóâàòèìóòü â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà âóë. Ïàíüê³âñüê³é; â

Äàðíèöüêîìó — íà äóáëåð³ ïðîñï. Ì. Áàæàíà íà ïåðåòèí³ ç âóë. Ðó-

äåíêî; â Äåñíÿíñüêîìó — íà âóë. Ñàáóðîâà (ó ìåæàõ âóë. Î. Áàëü-

çàêà òà Çàêðåâñüêîãî); â Äí³ïðîâñüêîìó — íà áóëüâ. Ïðàö³, 3-9; â

Îáîëîíñüêîìó — íà âóë. Ëàéîøà Ãàâðî, 1-9; â Ïå÷åðñüêîìó — íà

âóë. Ì. Çàäí³ïðîâñüêîãî (ó ìåæàõ áóëüâ. Ëåñ³ Óêðà¿íêè òà âóë.

Ùîðñà); â Ïîä³ëüñüêîìó — íà âóë. Ñâ³òëèöüêîãî, 25; â Ñâÿòîøèí-

ñüêîìó — íà âóë. Ñåìàøêà; â Ñîëîì'ÿíñüêîìó — íà âóë. Ñòàä³îí-

í³é (ó ìåæàõ âóë. Ëèïê³âñüêîãî òà Áîãäàí³âñüêî¿); â Øåâ÷åíê³âñüêî-

ìó — íà âóë. Ïîäâîéñüêîãî, 2-12 �
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Олена ЗАРЕЦЬКА
"Хрещатик"

В
есна — гаряча пора для українських випускни�
ків. Та поряд із передекзаменаційною метушнею
школярі мають і приємні турботи — підготовку
до випускного вечора. Вже традиційно напере�

додні останнього шкільного балу міська влада подару�
вала святкові костюми дітям із соціально незахищених
сімей.
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КМДА підтримує розвиток франчайзингу
Міська влада та бізнесмени готують пропозиції щодо розвитку бізнесу

Департамент промислово�

сті та розвитку підприємниц�

тва КМДА розпочинає підго�

товку пропозицій до уряду та

Верховної Ради щодо покра�

щення умов розвитку бізнесу.

Найперше взялися за фран�

чайзинг. Вважають — він сти�

мулюватиме малий та серед�

ній бізнес. А що для цього по�

трібно — обговорили за круг�

лим столом 2 квітня. Серед

учасників були представники

міської влади, Держпідпри�

ємництва, Федерації фран�

чайзингу в Україні, юридич�

них компаній.

Франчайзинг — це форма

співпраці, коли компанія на�

дає партнерам право користу�

ватися її брендом, технологі�

ями, ноу�хау тощо. При цьо�

му отримувач права сплачує

за нього роялті (платежі за

користування) й зобов’язує�

ться працювати за певними

стандартами. Наочний при�

клад для киян — мережа гаря�

чої випічки “Форнетті”. Цей

пекарський бізнес стартував у

1997 році в Угорщині. Нині ж

франшиза в торгівлі (що є

сформульованою і чітко пев�

ною бізнес�пропозицією від

компанії�франчайзера, яка,

власне, і містить ноу�хау, тор�

говельну марку, мережеві

стандарти і норми тощо) пра�

цює вже в 26�ти країнах. В

Україні діє з 2004 року. Ком�

панія надає своїм партнерам

консультації з вибору форма�

ту об’єкта торгівлі, в розробці

бізнес�плану, а також надає

обладнання та його сервісне

обслуговування, маркетинго�

ву підтримку тощо. Це доволі

зручна форма роботи для під�

приємців, особливо в кризо�

вий час.

За словами віце�президен�

та Федерації франчайзингу в

Україні Олександра Ногачів�

ського, у світі франшизи до�

волі активно розвиваються. В

ЄС за такою моделлю працює

значна частина малого та се�

реднього бізнесу, а це 60 %

економіки. В Чехії, яка ще

наздоганяє стандарти Захід�

ної Європи, динаміка при�

росту франшиз — 19,4 % за

рік. Характерна особливість

країн Євросоюзу — вони роз�

вивають локальні франшизи

й на 80�90 % свої, вітчизняні

мережі. Тоді як у нас — з точ�

ністю “до навпаки”.

В Україні останніми рока�

ми із франчайзингом справа

дещо застопорилася. Та й уза�

галі — для малого та серед�

нього бізнесу не надто спри�

ятлива ситуація. Хоча саме

цей сектор забезпечує 96 %

бюджетних надходжень, і ли�

ше 4 % — великі корпорації. В

столичному бюджеті частка

малого та середнього бізнесу

за 2011 рік складала 58 %. За

роки “покращення” кількість

зареєстрованих підприємців

скоротилася на 40 %. Біль�

шість активних бізнесменів

вимушено перейшла "в тінь".

Змінити ситуацію, на дум�

ку учасників круглого столу,

допоможе усунення законо�

давчих прогалин. Сьогодні в

українському законодавстві

поняття “франчайзинг” вза�

галі відсутнє. Прописати йо�

го пропонують поряд із “ко�

мерційною концесією” в Ци�

вільному кодексі, яким зараз

і регулюється ця діяльність.

Крім того, бізнес пропонує

відмовитися від реєстрації

договорів по франшизі, ос�

кільки на сьогодні відсутні й

орган, і сама процедура реєс�

трації. Ці та інші критичні

моменти випишуть в форматі

пропозицій законодавчих

змін та через КМДА переда�

дуть до Кабміну і ВР. Головна

мета — дерегуляція й сприян�

ня. З одного боку, це заохо�

тить іноземні компанії захо�

дити на наш ринок, а з іншо�

го — захистить їх українських

партнерів. Франчайзинг мо�

же стати потужним стимулом

розвитку малого та середньо�

го бізнесу, сприяти створен�

ню кластерів. На разі, у нас

реалізовано лише 5% від

кількості франшиз на захід�

ному ринку.

“Я завжди стверджую, що

чітка законодавча база — ос�

нова для будь�якої діяльно�

сті. Мають бути чіткі правила

гри. Щодо франчайзингу, то

якщо ця схема успішно пра�

цює в країнах із найрозвину�

тішою економікою, то по�

сприяє у розвитку й нам. З

іноземними франшизами ми

отримуємо передовий досвід

і високі стандарти товарів і

послуг. Ну, а нашим підпри�

ємцям, хто забажає, не треба

довго ламати голову в пошу�

ках справи, не треба навчати�

ся на власних помилках, бо є

нагода одразу отримати

ефективний бізнес із консал�

тинговою, маркетинговою,

навіть технічною підтримкою

на додачу”,— зазначила ди�

ректор Департаменту про�

мисловості та розвитку під�

приємництва КМДА Людми�

ла Денисюк.

“Це справді унікальний

шанс домогтися прогресу у

вирішенні наболілих питань.

Чому ми починаємо з Ки�

єва?.. По�перше, це пошире�

на європейська практика,

коли новації починаються зі

столиці, де зосереджено

найбільше експертів. По�

друге, з КМДА ми маємо

справді тісний контакт і ак�

тивну співпрацю”,— пояс�

нив Олександр Ногачів�

ський.

У Департаменті промисло�

вості та розвитку підприєм�

ництва зазначили, що всю ро�

боту необхідно виконати

впродовж місяця, аби пропо�

зиції потрапили на розгляд

уряду і парламенту ще до ви�

борів президента, Київради і

мера столиці

Кримчани тепер стають киянами
Санаторій�профілакторій і дитячий оздоровчий табір “Супутник” 
КП “Київпастрансу” гостинно прийняли понад 100 біженців із Криму
Наталя ПЛОХОТНЮК
спеціально для “Хрещатика”

Ж
иття та побут
кримчан, яких
доля й недолугі
політичні ігри

сусідньої держави відірва�
ли від рідної землі й “за�
кинули” до Києва, посту�
пово стабілізуються. І це
відбувається, насамперед,
завдяки підтримці столич�
ної влади й небайдужих
людей. Кримчан прийма�
ють 14 баз відпочинку. З
людьми працюють волон�
тери, соціальні працівни�
ки, психологи, юристи, ме�
дики, педагоги, фахівці
міського центру занятості.
Дітей переселенців влаш�
товують до шкіл і дитсад�
ків.

Згідно з даними, до Києва з оку�

пованого півострова приїхали май�

же дві тисячі кримчан. Хтось осе�

лився у друзів, знайомих, родичів,

але більшість прийняли столичні й

обласні санаторії, бази відпочинку,

дитячі оздоровчі табори, готелі. За

даними Міського координаційного

центру допомоги біженцям з АРК,

кримчан приймають 14 баз, із ними

працюють волонтери, соціальні

працівники, психологи, юристи, ме�

дики, педагоги, спеціалісти місько�

го центру занятості. Дітей пересе�

ленців відразу влаштовують до шко�

ли й у дитсадок.

Понад 100 біженців тимчасово

поселили в одному з санаторіїв у

Пущі�Водиці — курортному сели�

щі на території Оболонського

району.

Цього дня санаторій “Пуща�Во�

диця” перетворився на медичний

центр. Усіх переселенців обстежува�

ли лікарі Оболонської районної по�

ліклініки та місцевої медамбулато�

рії. Можна було отримати консуль�

тації терапевта, педіатра, кардіоло�

га, невропатолога, ендокринолога,

здати лабораторні аналізи, зробити

ЕКГ, УЗД, виміряти тиск та рівень

холестерину. На всіх мешканців за�

кладу було заведено медичні картки,

з якими вони можуть звертатися по

медичну допомогу до будь�якої сто�

личної лікарні.

“Для отримання медичної допо�

моги (чи то амбулаторно�поліклі�

нічної, чи планової стаціонарної) в

Києві біженцям з Криму достатньо

звернутися до поліклініки за міс�

цем тимчасового проживання, на�

писати заяву для реєстрації на мед�

облік і — що бажано — пред’явити

документ, який підтверджує пере�

їзд з АР Крим,— заявив директор

Департаменту охорони здоров’я

КМДА Віталій Мохорєв.— Якщо

виникає необхідність надання

швидкої або невідкладної допомо�

ги, треба набрати телефонний но�

мер 103, після якого протягом 10

хвилин має приїхати бригада

“швидкої”.

А до санаторію, тим часом, безпе�

рервно йдуть небайдужі кияни з по�

дарунками для дітей і дорослих.

Кілька кабінетів дощенту заповнені

одягом, предметами гігієни, меди�

каментами, ігрова кімната — іграш�

ками й книгами, а коридор — телеві�

зорами (це волонтери так допомага�

ють втамувати “інформаційний го�

лод” переселенців).

Пані Ельмаз переїхала до Києва з

Євпаторії разом із чоловіком, ма�

мою й двома дітьми — шести й семи

рочків. В Криму залишилися батько

й брат. Їхня родина в 1991 році по�

вернулася з депортації з Узбекиста�

ну — й тоді починали життя “з ну�

ля”. Нещодавно завершили будів�

ництво власного будинку. Майже всі

дорослі члени родини — медики,

працювали в пологовому будинку в

Євпаторії.

“Ми приїхали нещодавно. Вже

майже тиждень тут. Нам було дуже

страшно, коли в місті з’явилися

військовики, а особливо, коли нас

почали залякувати в новинах, що

хтось приїжджає до Криму, підри�

ває житлові будинки. Подейкува�

ли, що зникають люди. І ми вирі�

шили — поїдемо. Ми не хочемо от�

римувати російське громадянство,

адже вже корінням приросли до

України. Сподіваюся повернутися.

Там батько мій лишився, всі роди�

чі. Добиралися спокійно. Але поки

ми виїжджали і танки бачили, і лю�

дей зі зброєю. Але нас ніхто не чі�

пав. Ми навіть не знали, куди їде�

мо. Приїхали до Києва, на вокзал,

почали телефонувати на “гарячу лі�

нію”. По нас приїхав чоловік і при�

віз сюди. Прийняли нас тут дуже

добре. Донька вже пішла в школу

на Подолі, а синочок — до дитсад�

ка. Тут нам теж випадково пощас�

тило: на вулиці жіночка, дізнав�

шись, що ми приїхали з Криму, за�

пропонувала свою допомогу. Ска�

зала, що може влаштувати нашого

хлопчика в приватний дитячий са�

док і оплачувати його навчання.

Нам взагалі багато людей пропону�

ють гроші, але ми — не жебраки,

ми не можемо просто так брати

гроші. Тим більше, що мій чоловік

Осман днями пройшов співбесіду і

влаштувався на роботу лікарем�гі�

некологом в столичну медичну

фірму “Борис”. Я теж завтра вихо�

джу на роботу в салон краси на

Хрещатику. В Києві набагато біль�

ше перспектив! Хочеться щиро по�

дякувати всім, хто нам допома�

гає”
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Серед часни ів р ло о стол б ли представни и місь ої влади, Держпідприємництва, Федерації
франчайзин в У раїні, юридичних омпаній

Усіх переселенців, я і нині меш ають санаторії "П ща-Водиця", обстежили
лі арі-фахівці Оболонсь ої районної полі ліні и та місцевої медамб латорії

Ірина ЛАБУНСЬКА
“Хрещатик”

У
продовж місяця київська міська влада
спільно з експертами та бізнесом відпра�
цює й передасть до парламенту та Кабмі�

ну пропозиції щодо розвитку франчайзингу.
Про це днями домовились під час круглого
столу. За схемою франчайзингу в ЄС працю�
ють більшість малих та середніх підпри�
ємств — це 60 % економіки. В Україні ж цьому
заважають законодавчі прогалини.
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Кияни не мають права самовільно 
висаджувати клумби у дворах будинків

Якщо кияни хочуть облагородити зелену зону біля своїх

житлових будинків — висадити там дерева і створити клум�

би — потрібно звертатися в ЖЕКи та ОСББ. У разі самовільно�

го створення зеленої зони можна пошкодити міські комуніка�

ції. Про це повідомив генеральний директор КО "Київзелен�

буд" Михайло Царенко.

"У таких випадках киянам необхідно звернутися до організа�

цій, у яких ця територія знаходиться на балансі (ЖЕК, ОСББ

чи КП УЗН). Відповідальність за всі насадження лежить саме

на балансоутримувачі. Погоджувати озеленювальні роботи не�

обхідно обов'язково, щоб випадково не пошкодити підземні

або повітряні комунікації, особливо це стосується висадки де�

рев",— зазначив Михайло Царенко.

Що стосується квітів — це питання також потрібно узгоджу�

вати з комунальниками.

"Якщо ви хочете оформити клумби і висадити на них багато�

річні рослини — це також потрібно погоджувати з балансоут�

римувачем. Якщо ж територія знаходиться на балансі "Київзе�

ленбуду", то ми готові розглянути всі можливі пропозиції що�

до її озеленення",— зазначив пан Царенко �

Позитивний конкурс у Фейсбуці 
від Леоніда Черновецького

На своїй сторінці у Фейсбуці екс�градоначальник столиці

Леонід Черновецький організував добрий і цікавий конкурс,

участь у якому може поповнити ваш гаманець більш ніж на 5

тисяч доларів.

Всім бажаючим взяти в ньому участь пропонується надісла�

ти смішний відеоролик за участю дитини до 7�ми років трива�

лістю до 10 хвилин, який раніше не розміщували в інших дже�

релах, інтернет�виданнях, соціальних мережах.

Конкурс триватиме з 2 квітня по 2 травня 2014 року.

“Мені дуже важливо, щоб люди зараз знайшли сили до

сприйняття позитиву, доброти, вміння знаходити хороше в

будь�якій ситуації. Наші діти — це те, що завжди змушує дер�

тися вгору, коли, здавалося б, всі обставини говорять, що по�

трібно опустити руки, це те, що змушує стомлених після тяж�

кого робочого дня і будь�яких життєвих ситуацій батьків по�

сміхнутися у відповідь на щиру посмішку своєї дитини і в цей

момент забути про всі проблеми. Кажуть, що дитячий сміх —

це один з найбільш позитивних звуків, які сприймає слух лю�

дини. Саме з цих причин я і вибрав темою конкурсу смішні ві�

деоролики за участю дітей та запрошую всіх вас взяти в ньому

участь! Для мене важливо і те, що, за правилами конкурсу, пе�

реможця визначатимуть самі користувачі Фейсбуку”, — заявив

Леонід Черновецький �

Яскрава фотовиставка в центрі міста
У Києві триває епатажна подія під апетитною назвою

KITCHEN.

Щорічна виставка, яка об'єднує молодих талановитих фото�

графів з різних країн світу, пройде з 28 березня по 28 квітня у

галереї "Pete�Art".

"З кулінарією виставку пов'язує тільки назва,— розповідає

засновник проекту Рамона Апалько.— Просто концепція ви�

ставки схожа на те, що зазвичай відбувається на кухні.

KITCHEN змішує різні напрямки у фотографії... доводить до

кипіння навіть тих, хто байдужий до мистецтва".

Експозиція була заснована у Франції, в 2011 році.

Перша фотовиставка KITCHEN відбулася у квітні 2012 року

в Ніцці (Франція), в галереї "Chez Lola Gassin", що належить

Helene Jourdan�Gassin, відомому французькому журналісту,

мистецтвознавцю і громадському діячеві.

Друга фотовиставка КITCHEN пройшла з 22 березня по 20

квітня в Ліллі (Франція), в галереї "quai26", що належить

Dominique Coulon, французькому fashion�фотографу.

Київ стане третім містом, що приймає міжнародну виставку.

"Одна з візитівок КITCHEN — щорічна зміна міста. Цього

року Києву випав шанс побалувати своїх жителів однією з най�

амбітніших фотовиставок Європи".

Фотографами — учасниками KITCHEN�2014 – стали

LESYA POLESYA (Київ), ALEXIS MIRE (Флорида), ROBBY

CAVANAUGH (Каліфорнія) і LAURIE FRANCK (Ліон).

"Цього року ми об'єднали роботи українського, французько�

го і двох американських фотографів. Це дозволить відобразити

світ сучасної фотографії практично на 360 градусів",— розпові�

дають організатори проекту.

В цілому KITCHEN представить 12 робіт молодих авторів.

Місце проведення: Pete�Art, вул. Костьольна, 6.

Час: 28 березня — 28 квітня 2014�го �

Які квартири в столиці користуються
найбільшим попитом на ринку

Саме двокімнатні квартири економ�класу виявилися най�

більш популярними на київському ринку.

Ріелтори розповідають, що протягом березня 47 % угод з ку�

півлі житла стосувалися саме двокімнатних квартир. Ще 44 %

угод припадає на однокімнатні квартири і 9 % — на об'єкти з

трьома кімнатами і більше.

При цьому 65 % угод було укладено в ціновому сегменті до

100 тисяч доларів, 28 % — у ціновій категорії від 100 до 200 ти�

сяч доларів і 7 % — у категорії понад 200 тисяч доларів. Нага�

даємо, протягом березня нинішнього року в Києві було укла�

дено 688 угод купівлі/продажу квартир. В цей же час 97 % осіб,

які розглядають можливість придбання найближчим часом

власного житла, вибирають інвестування в нерухомість на по�

чатку будівництва. Разом з цим 71 % опитаних вважають най�

більш надійним забудовником "Київміськбуд" �

У столиці поменшало “пробок” 
на дорогах

Несподівана радість для київських водіїв: з приходом весни

у столиці значно поменшало “пробок” на дорогах. В ранкову

годину�пік "Яндекс�пробки" показує всього 2 бали з 10�ти

можливих.

"В середньому по місту в пікові години “пробки” в березні

становили 4–5 балів. Для порівняння: ще в жовтні стандарт�

ним показником було 6–7 балів",— говорять в прес�службі

компанії "Яндекс. Україна".

Експерти вважають, що на завантаженість доріг вплинули

два фактори — хороша погода і політична ситуація. Через пе�

рекриття Хрещатика багато водіїв, які працюють у центрі, пе�

ресіли на громадський транспорт. На під'їзді до барикад з'яви�

лося багато місць для парковок, і це розвантажило прилеглі ву�

лиці.

Але більш істотний вплив здійснюють інші чинники. Як за�

значає експерт з автоперевезень Богдан Аганін, значно подо�

рожчало пальне, і автовласники скоротили користування ма�

шинами. Крім того, зараз немає перекриттів для проїзду уря�

дових кортежів �

Казкові черги за закордонним 
паспортом

Складно уявити, які неймовірні черги мають відстояти меш�

канці Троєщини, аби виїхати за кордон. Біля управління Дер�

жавної міграційної служби по вулиці Драйзера, 22 перших від�

відувачів вже можна побачити о 6�й ранку, незважаючи на те,

що відділ починає свою роботу о 10.00. Кожного дня чергу зай�

має більше 150 чоловік, враховуючи те, що працівники в змозі

оформити тільки 70.

Кабінети з прийому громадян переважно знаходяться на

першому поверсі приміщення. У коридорах тісно — як кажуть,

яблуку ніде впасти. Ті, кому пощастило, можуть присісти на

кілька стільців, які знаходяться у фойє. Інші стоять під кабіне�

тами в очікуванні своєї черги.

"Умов дійсно ніяких немає. Подивіться, що тут робиться.

Прийшла вже втретє, тому що не одразу зрозуміла, що треба

зробити. Я вже літня людина, доводиться весь час стояти на

ногах",— говорить мешканка Деснянського району Ольга Пет�

рівна Головко.

І все це відбувається за умови, що навпроти, через дорогу в

приміщенні Деснянської райдержадміністрації по проспекту

Маяковського, 29 щоденно працює Центр надання адміністра�

тивних послуг. Серед 69 послуг та консультацій, які сьогодні в

комфортних умовах у Центрі надаються мешканцям Деснян�

ського району, до недавнього часу була ще одна — оформлен�

ня закордонного паспорта.

"Було виділено кошти для придбання необхідного обладнан�

ня, яке встановили у Центрі. З моменту впровадження послу�

ги, з серпня минулого року, було видано 400 закордонних пас�

портів мешканцям Деснянського району. За цей час люди не

раз зверталися до нас зі словами вдячності",— говорить заві�

дувач сектору надання адміністративних послуг Деснянської

РДА Тетяна Павлова.

Сьогодні ж спеціальне обладнання, встановлене у Центрі,

простоює. У Деснянській державній міграційній службі пояс�

нюють це неможливістю виділити співробітників, які наразі

внаслідок великого напливу людей працюють навіть у вихідні

дні.

"Центр надання адміністративних послуг Деснянського

району одним з перших запровадив послугу оформлення пас�

портів громадян України для виїзду за кордон. Сьогодні ми

працюємо над тим, щоб кількість консультацій та послуг, які

можуть отримати мешканці Деснянського району, збільшува�

лася. Сподіваємося, що все ж таки найближчим часом ми до�

сягнемо спільної домовленості і нам вдасться відновити

оформлення закордонних паспортів у Центрі. Адже забезпе�

чення комфортних умов, впровадження цивілізованих прийо�

мів роботи — одна з основних умов роботи державних орга�

нів",— говорить виконуючий обов'язки голови Деснянської

райдержадміністрації Андрій Гота �

Як під Києвом орудують земельні 
шахраї

На початку цього року на ділянці обслуговуючого коопера�

тиву садівничого товариства "Лісовик — 2006" просто в полі

з'явилося оголошення "Продаж земельних ділянок". Нічого

незвичайного в такому білборді немає: жвава торгівля ділянка�

ми біля столиці йшла завжди. Особливість цієї історії лише в

тому, що реальні власники до цього оголошення відношення

не мали і дізналися про те, що хтось направо�наліво торгує їх

землею, зовсім випадково...

За інформацією "Главкому", члени садівничого товариства

"Лісовик — 2006" були позбавлені ділянки розміром 2,79 гекта�

ра в Бориспільському районі. Аферу шахраї провернули шля�

хом підробки документів та перепродажів підставним особам.

При цьому відсутність реакції з боку органів влади змушує по�

страждалих підозрювати чиновників у злочинній змові з афе�

ристами.

Земельна ділянка, про яку йде мова, розташована в Борис�

пільському районі Київської області, в межах сільської ради. І

одного разу її вже намагалися "привласнити".

Багато хто ще пам'ятає легендарний "земельний" пікет на

Бориспільській трасі. Жителі двох сіл Бориспільського райо�

ну — Щасливе і Гора — кілька років протестували проти рі�

шення районного суду, який скасував майже 2 тисячі земель�

них актів. Права власності селян, які пропрацювали у колгос�

пі і отримали свої паї після переформатування колгоспу у ВАТ,

були просто визнані недійсними. У результаті близько 1 500 га

перейшли у власність комерційних структур. Стояли тоді се�

ред протестуючих і члени кооперативу "Лісовик". Ця історія

через деякий час завершилася перемогою для простих 

людей �

Ï³äãîòóâàëà Äàð³ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ, 
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Біла Хата на Пріорці як жива пам’ять 
про Тараса Шевченка
Головним експонатом музею є сама мазанка, в якій певний час мешкав великий Кобзар

“Головний експонат у на�

шому музеї — це сама хата,

яка зберігає спогад про остан�

нє перебування Великого

Кобзаря на рідній Україні,—

розповідає гостинна берегиня

цього незвичного столичного

музею Надія Наумова.— Але

сьогодні вона ще й є унікаль�

ним експонатом музею прос�

то неба, яким є київська Прі�

орка — колишня мальовнича

дачна околиця, що отримала

свою назву від резиденції

пріора — настоятеля като�

лицького домініканського

монастиря. Власне, ця бі�

ленька хата, про яку так часто

згадував у своїх віршах поет,

дає можливість уявити, як ви�

глядала ця місцевість за часів

перебування тут Шевченка,

бо це єдиний свідок тієї доби і

тогочасного Києва, втрачено�

го назавжди...”.

Дійсно, вперше потрапив�

ши на цю київську околицю

із сучасного мегаполісу з йо�

го стрімким і бурхливим рит�

мом життя, починаєш яскра�

віше відчувати красу перво�

зданної природи... Проїхав�

ши гомінкий Поділ й оми�

нувши індустріальну Куре�

нівку, одразу за залізничним

мостом назустріч виринає

мальовнича гірка, вкрита бе�

резовим гаєм. Біля підніжжя

її стоїть біла хата з дерев’яни�

ми віконницями, що вабить

до себе затишком минулої

доби. Сьогодні вона здається

нам незвичайною, але всього

лише 100�150 років тому вся

ця місцина була забудована

подібними хатами�мазанка�

ми, оточеними дерев’яними

парканами, що потопали в

пишних вишневих садах та

розкішних палісадниках із

квітами.

У ХІХ столітті Київ уже по�

чав забудовуватися згідно з

генеральним планом. Землю

для будівництва виділяла

міська управа. В Київському

міському архіві зберігається

документ: “Проект на запла�

новане будівництво однопо�

верхового дерев’яного будин�

ку в передмісті Пріорка по ву�

лиці Вишгородській”, затвер�

джений генерал�губернато�

ром в 1857 році. Ми бачимо

архітектурний проект будин�

ку з трьома вікнами, поділе�

ний на дві кімнати.

У високому дощатому пар�

кані відшукуємо хвіртку і по�

трапляємо у великий, просто�

рий двір, через який доріжка

веде до хати. Ліворуч — ста�

рий дерев’яний колодязь,

прямо — клуня із сарайчи�

ком, праворуч — акуратно

прибраний ґаночок. Двері

гостинно відчиняються, і з�за

них виглядають усміхнені

жінки, які щирою україн�

ською мовою запрошують у

гості до хати�музею Тараса

Шевченка. Тут дійсно можна

почуватися як удома, а не в

музеї. У світлицях стоїть

терпкий аромат сушеного зіл�

ля, оберемки якого, за народ�

ною українською традицією,

звисають зі сволока: полин,

любисток, м’ята, чорнобрив�

ці, васильки... Запах, який

повертає в дитинство і пробу�

джує спогади — дивовижно

теплі й щемливі.

Такі саме спогади живуть і в

цій хаті — вони про тих, хто

тут мешкав, і тих, хто жив по�

руч або заходив у гості. А ще

тут є блідо�жовті старі фото�

графії, з яких посміхаються

незнайомі дівчата в охайних

шкільних сукнях та поважні

чоловіки в оточенні великого

сімейства. Саме вони, ймо�

вірно, і є тими реальними

свідками подій, про які

пам’ятають ці старі стіни...

Деякі фото дбайливо заправ�

лені у рамки й розвішані по

стінах, інші — прикрашені

паперовими рушниками�ви�

тинанками й розставлені на

комоді, старому буфеті й по

полицях. Крім старих фото, в

хаті можна побачити цілу ко�

лекцію старих чавунних пра�

сок, горщиків, гребенів та ін�

ших дивних речей, призна�

чення яких сьогодні важко

пояснити. Тут взагалі багато

старих речей, які свого часу

могли б опинитися на сміт�

нику. Більшість із них потра�

пили сюди дивним чином і

стали музейними експоната�

ми: накрохмалені й дбайливо

заштопані завіски на вікнах,

незграбний кошлатий ведме�

дик і лялька з пофарбовани�

ми щічками й відламаною ру�

кою, чиїсь крихітні дитячі чо�

бітки, фарфорова філіжанка

для кави і чохол для гральних

карт, вишукані мережані ру�

кавички і дамське люстерко.

Всі ці речі приносили до

музею місцеві жителі чи не з

усієї Пріорки, а дещо лиши�

лося від попередніх мешкан�

ців будинку. У кожного з цих

експонатів — своя історія,

пов’язана з конкретними

людьми і минулими подіями.

Вони відтворюють ту епоху, в

якій жив Тарас Шевченко, і ту

атмосферу, що оточувала його

під час перебування в цій хаті.

Надія Наумова, яка була біля

витоків створення музею, зга�

дує: “Коли з’явилося рішення

про створення цього музею,

тут іще жили люди. Це була

звичайна київська комуналь�

на квартира, в якій мешкало

кілька родин. Останні влас�

ники хати — родина Пікулі.

На вулиці Білицькій, на розі

якої й стоїть хата, донедавна

жила бабуня Лісовська, якій

було 104 роки. Її батьки дру�

жили з Тарасом Шевченком,

коли він мешкав у цій хатині

в березовому гаю. Спочатку, у

1964 році, на честь 150�річно�

го ювілею від дня народження

Шевченка, біля будинку було

встановлено меморіальну

стелу. Минуло ще майже два�

дцять років, доки з неї розсе�

лили людей, зробили капі�

тальний ремонт, перекрили

дах, почали створювати екс�

позицію. Варто зазначити,

що хату реконструювали пов�

ністю з того ж дерева, з якого

й було її побудовано, нічого

не змінюючи і нічого не дода�

ючи.

“Наша хата — повністю ав�

тентична,— з гордістю каже

пані Надія. — Це найстаріша

споруда старої забудови Ки�

єва, хоч і наймолодший музей

Шевченка. Ба, навіть не му�

зей, а образ старого Києва.

Отже, сам музей відкрився

для відвідувачів лише 1989

року. І тут, власне, почалося

найцікавіше: до нас стали

приходити люди і розповіда�

ти, що колись вони тут жили

або жили їхні знайомі, до

яких вони часто ходили у гос�

ті. Що їх тут пригощали смач�

ними варениками, що тут ко�

лись жив зубний лікар і до

нього ходили люди чи не з

усієї околиці... А найцікавіше

те, що всі ці люди завжди три�

мали у своїй свідомості той

факт, що ось у цій хаті жив

колись сам Тарас Шевчен�

ко — і всі вони цим дуже пи�

шаються...”

Забуті сторінки 
історії

Саме цей факт відіграв ви�

рішальну роль у долі старень�

кої будівлі, що могла б зник�

нути, як і решта подібних до

неї хатинок дачної Пріорки.

Задля будівництва нового

житлового масиву у 1970�х

роках минулого століття на

цій території знесли майже

всю стару забудову. Залиши�

лася лише ця хата, яку освя�

тив своєю присутністю Тарас

Шевченко в серпні 1869�го

року. Власне, це був останній

приїзд поета на Батьківщи�

ну...

“До Києва Тарас Шевченко

приїхав дуже стомленим і

хворим після десятирічного

заслання, маючи останню

світлу надію — збудувати

власну хатину над Дніпром,—

розповіла директор музею

Надія Наумова.— Перед тим

він уже встиг побувати на Ка�

нівщині, де саме й оглядав

місцину на горі для майбут�

ньої омріяної хатини. Звідти

поета привезли до Києва під

конвоєм — після заслання за

кожним його кроком пильно

стежили царські дозорці. І хо�

ча київський генерал�губер�

натор дав розпорядження

звільнити Тараса Григоровича

з�під арешту, одначе наказав

йому покинути Україну.

Можливо, Шевченко так би й

виїхав одразу до Петербурга,

якби не нестача грошей на

дорогу. Це й змусило його на

деякий час затриматися в на�

шому місті”.

У Києві в поета було багато

друзів та однодумців, отже,

коли він навідувався до міста,

вони охоче запрошували його

оселитися в себе. Зокрема са�

ме так Шевченко потрапив на

квартиру до художника�фо�

тографа Івана Гудовського, з

яким навчався ще в Петер�

бурзькій академії мистецтв. У

його будинку на Козинці, по�

близу сучасного Майдану Не�

залежності, поет прожив

кілька днів. Цей будиночок

зберігся й до нашого часу —

нині в ньому також створено

музей Т. Шевченка. До речі,

під час свого останнього при�

їзду до Києва Кобзар також

навідувався до свого давнього

друга — у його фотоательє,

яке Гудовський відкрив на ро�

зі Прорізної та Хрещатика. У

ньому, власне, й були зробле�

ні два фотопортрети Тараса

Шевченка: у краватці й чор�

ному сюртуку, що дав йому

сам Гудовський, та в білому

полотняному костюмі, який

добре запам’ятався й пріорча�

нам. Один із цих портретів,

звісно, у значно збільшеному

розмірі, є головною окрасою

музейної світлиці.

“От саме таким, сивочолим

45�річним чоловіком у білому

полотняному костюмі, гуля�

ючи київськими околицями,

прийшов до нашої хати Тарас

Григорович Шевченко,— роз�

повідають господині музею

своїм відвідувачам і показу�

ють старе фото.— Відомі сло�

ва поета про ту прогулянку

київськими околицями:

“Йшов та йшов — бачу, хати�

на стоїть, не то панська, не то

мужича, біла�біла, наче сме�

тана, та ще й садочком оброс�

ла, а на дворі розвішані дитя�

чі сороченята та й рукавчата�

ми махають, ніби кличуть ме�

не до себе”.

“А я так мало, 
небагато благав 
у Бога. Тільки хату,
одну хатиночку 
в гаю...”

Цей будиночок так припав

поетові до серця, що він одра�

зу ж пройнявся бажанням хоч

трохи пожити тут. І Шевчен�

ко, подолавши ніяковість,

звернувся до господині хати

Варвари Пашковської з про�

ханням найняти кімнатку, та

ще й у борг. Його гостинно

прийняли в цій хаті, де поет

прожив майже два тижні. Це

був його останній київський

притулок.

“У нас є цілком достовірні

і правдиві спогади,— розпо�

відає пані Надія,— написані

Варварою Матвіївною Паш�

ковською — господинею,

яка прийняла у себе на квар�

тиру Шевченка. Сама госпо�

диня все своє життя надзви�

чайно пишалася тим, що у

неї квартирував Тарас Шев�

ченко. А у 1885 році, вже піс�

ля смерті Пашковської, ці

спогади під назвою “Не�

сколько слов о Тарасе Григо�

ровиче Шевченко” були на�

друковані у Петербурзькому

журналі “Пчела. Русская ил�

люстрация”. Їх опублікувала

її рідна сестра Стефанія

Матвіївна під псевдонімом

Крапівіна.

Варвара Матвіївна була ос�

віченою жінкою, знала поезії

Шевченка, напам’ять читала

його “Наймичку”. Вона зга�

дує, що улюбленими страва�

ми Шевченка був справжній

борщ, затертий пшонцем та

затовчений старим салом,

вареники з сиром з гречаної

муки та пшоняна каша. Зга�

дує, що він любив вставати

вдосвіта, а пізно ввечері гу�

ляв у саду, бо “численні зі�

роньки не пускали його до

хати”. Часом просив її заспі�

вати хорошу пісню про Са�

гайдачного або про Чайку. В

цих спогадах Шевченко зма�

льований простим, щирим,

сердечним, відкритим, та�

ким, який вміє прихилити до

себе безпосередніх мешкан�

ців околиці.

Шевченкова хата 
і пріорчани

Сьогодні Шевченкова ха�

та — чи не найвідоміша спо�

руда на Пріорці. І не лише то�

му, що це єдиний музей в цій

частині Києва, а передусім

тому, що вона — культурно�

освітній осередок. Між ін�

шим, кілька років тому музей

разом із ГО “Туристичний

клуб “Іскра” започаткував

святкування Дня пріорчани�

на, який відзначають у травні.

Ініціативу музейників під�

тримала вся місцева громад�

ськість, завдяки чому ідея пе�

ретворилася на велику куль�

турну подію для всього По�

дільського й Оболонського

районів, де територіально

знаходиться музей.

До речі, в музеї існує близь�

ко десятка різноманітних

маршрутів, що знайомлять із

надзвичайно цікавою істо�

рією Пріорки і тих людей, які

тут мешкали в різні часи.

Так само гуртом мешканці

Пріорки доглядають за тери�

торією музейної садиби, яку

два роки тому обнесли доща�

тим парканом. Раніше на цю

землю неодноразово зазіхали

власники навколишніх ву�

личних “наливайок”, нетве�

резі відвідувачі яких часом

докучали музею. Велику до�

помогу надають місцеві шко�

лярі та екологи, які догляда�

ють за парком і опікуються

старим Шевченковим ду�

бом — його тепер внесено до

реєстру найдавніших дерев

Києва та України. Насамкі�

нець пані Надія показала ма�

леньку вербичку біля крини�

ці, яку посадили кілька років

тому під час святкування Дня

пріорчанина. Цю вербову гі�

лочку привіз один із шану�

вальників музею з далекого

Казахстану, де Шевченко від�

бував заслання. Сумуючи за

Україною, поет знайшов там

вербову гілочку і виростив з

неї деревце біля свого помеш�

кання. Зараз вже на місці

Шевченкової верби ростуть її

“пасинки”, а тепер зелена

гостя з Казахстану прижилася

й на київській землі

Денис ФОМІН, Наталя ПЛОХОТНЮК
спеціально для “Хрещатика”

Є
музеї великі й маленькі, є помпезні й
цілковито “домашні”. Саме таким —
“домашнім” — є звичайна хатина на
столичній Пріорці, відома мешканцям

Куренівки як Хата Шевченка. В день наро#
дження великого поета сюди плином йшли
люди — дорослі й зовсім маленькі. Несли кві#
ти, накривали поминальний стіл із традиційни#
ми стравами, які, за спогадами його очевид#
ців, дуже полюбляв Тарас Шевченко. На столі
були борщ із сушеними карасями, пшоняна
каша на раковій юшці, вареники, пироги, го#
лубці... Загалом, усі, хто приходить “у гості до
поета” в хатину, можуть присісти за стіл, при#
гоститися, пригадати його творчість... Також і
замислитися про минулі часи — якою була ко#
лись київська Пріорка, про тих людей, які тут
раніше мешкали, можна поспівати народних
пісень, почитати Шевченкові вірші...
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Песиголовець – загроза Карпат 

Режисерами фільму стали брати

Олександр та В’ячеслав Альошечкі�

ни. "На ідею про песиголовця натра�

пили випадково, прочитавши про

нього в дитячій казці,— розповіли

автори "Хрещатику".— Сценарій на�

писали швидко, та найскладнішим

було знайти фінансування для кар�

тини". Чудовисько вирішили посе�

лити в українських Карпатах, по�

близу озера Синевір, а саму дію

стрічки перенести у 1970�ті роки —

час обраний умовно, повністю від�

творити той період не намагалися.

"Акторам, щоб підготуватися, ми ра�

дили переглянути фільми тих ро�

ків",— говорять брати. Зйомки про�

ходили в двох локаціях: у Карпатах

(озеро Синевір) та в Києві (Коро�

стишівський кар'єр). Бюджет карти�

ни, як зізнався продюсер Володи�

мир Хорунжий, є меншим за бю�

джет одного знімального дня "Ава�

тара" — це 1,2 млн доларів.

Туристи — дві пари і хлопець, які

приїхали на автомобілі "Москвич" з

ночівлею до лісу, зустрічають дівчин�

ку Іванку, яка шукає свого зниклого

брата Сашка. Перед тим один з юна�

ків розповів місцеву легенду про пе�

сиголовців, ласих до людської плоті,

які водяться в цих місцевинах. Пі�

шовши за дівчинкою, молоді люди

чують в лісі гучні оклики і бачать

світло ліхтариків: саме так песиго�

ловці заманюють своїх жертв. Творці

зіграли на найпримітивнішому люд�

ському страху: густий ліс, темна ніч і

невідомі страшні створіння навколо.

Не обійшлося в картині й без штам�

пів: місцеві діти чомусь навіть на ри�

балку ходять в національному вбран�

ні, з радіоприймачів лунають компо�

зиції Володимира Івасюка, лікарі на

"швидкій" вживають розведений

спирт. Втім, рятують картину чудові

види озера Синевір.

Для молодих акторів, тоді ще сту�

дентів, це був дебют у широкофор�

маті. "Моя героїня, справжня "ком�

сомолка й активістка", є безстраш�

ною, найсильнішою за характером

та найвольовішою за всіх,— розпові�

дає виконавиця ролі Каті Альона

Лавренюк.— Але навіть у неї насам�

кінець не витримують нерви, дівчи�

на впадає у панічний страх. Як пово�

дилася в ті часи молодь, я розпиту�

вала у своєї мами".

"Синевір" став уже третьою карти�

ною за останній час, творці якої звер�

нулися до української містики, —

після "Тіней незабутих предків" і

"Вія". "В Україні не так багато жанро�

вого кіно,— зізнаються режисери.—

Для нас є два чистих жанри: комедія

й жахи". Ну, і якщо для комедії по�

трібні яскраві діалоги, то фільм жахів

потребує лише монстра. Шлях кар�

тини до глядача виявився тривалим.

Стрічку зняли ще у 2012 році за ре�

кордний термін у 21 день, але цілий

рік відбувалися судові справи з при�

воду авторських прав. Хоча "Сине�

вір" знято винятково українською

командою і в Україні, створюється

враження, що розрахований він все ж

на російський прокат, в якому

стартував одночасно з українським.

Герої тут, навіть місцеві, спілкуються

російською, а у 2012 році "Синевір"

отримав Гран�прі III Московського
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Гойя зобразив війну як божевілля
Киянам показуватимуть роботи великого майстра впродовж півтора місяця
Наталка КОВАЛЬ
спеціально 
для "Хрещатика"

У
середу в Національ�
ному музеї мис�
тецтв імені Ханенків
відкрилася виставка

Франциско Гойї "Жахи вій�
ни". Експозиція представ�
лена 80 гравюрами антиво�
єнної тематики. Це єдина в
Україні повна серія відбит�
ків робіт художника, від�
творена з авторських плас�
тин.

"Той, хто не пам’ятає свого мину�

лого, приречений пережити його

знову", — цей відомий вислів нобе�

лівського лауреата Джорджа Санта�

яни у світлі останніх подій країни

знову набув актуальності. Серед ба�

гатьох історичних аналогій сучасних

російсько�українських стосунків ще

однією, хоч і менш відомою, можна

назвати Піренейську війну

1808–1814 років. Тоді Наполеон, щоб

захопити вихід до Середземного мо�

ря, напав на ослаблену повстаннями

Іспанію. Саме ці події відобразив

Франциско Гойя у серії гравюр "Жа�

хи війни", яка зараз експонується в

столичному музеї імені Ханенків.

Виставка складається з 80 робіт,

виконаних у старовинній техніці

офорту й нових на той час акватин�

ти і лавісу. Серія представляє зама�

льовки подій 1808–1814 років: бо�

ротьби, голоду, насильства, агресії та

інших лих воєнного і повоєнного

періоду. Тематично вона поділена на

кілька частин: героїчна оборона Са�

рагоси, страждання цивільного на�

селення, зокрема жінок, партизан�

ський спротив, голод серед іспан�

ських селян. Остання частина серії,

17 аркушів, символічна — це розду�

ми та політичні карикатури Гойї на

тему війни та майбутнього Іспанії.

Адже завершення військових дій не

принесло полегшення країні — було

скасовано конституцію, запанувала

інквізиція, й Іспанія втратила надію

на ідеї просвітництва, які тоді пану�

вали в Європі.

"Задум створення експозиції ви�

ник спонтанно, на потребу часу,—

зазначає куратор виставки, завід�

увач відділу Європейської графіки

Олена Шостак.— І підготовка до ви�

ставки тривала впродовж двох тиж�

нів. Крім того, ще одним символіч�

ним збігом виявилося те, що 30 бе�

резня відзначали день народження

Гойї. Він сприймав війну очима пе�

ресічних людей, і тому вона постає

для нього як катастрофа, божевілля,

абсолютне зло. Якщо можна так

сказати, твори цієї серії ліричні, а не

епічні, це своєрідний щоденник ху�

дожника — так він показував свої

особисті переживання".

Митець працював над серією як

протягом воєнних подій, так і після

їх завершення — до 1820 року.

Останні роки Гойя присвятив роботі

над кінцевою, символічною части�

ною. Втім, попри апокаліптичний

настрій, серія сповнена надії. Про

це свідчать прикінцеві гравюри ав�

тора — № 79 "Істина померла" і № 80

"Чи воскресне?". Вся серія прониза�

на біблійними алюзіями (як�то в по�

зах героїв, підписах до робіт), а та�

кож прямими звертаннями до сюже�

тів Святого письма, наприклад, у

роботі № 70 "Не знають шляху"

("Коли сліпий веде сліпого, обидва

впадуть в яму").

Через жорстку цензуру Гойя не

зміг побачити прижиттєвого видан�

ня своїх робіт. Художник лише на�

друкував пробну серію відбитків,

яку подарував своєму товаришеві

Сеану Бермудесу, назвавши її "Фа�

тальні наслідки кривавої війни Іс�

панії з Наполеоном та інші вража�

ючі видіння". На кожній роботі

автор власноруч написав номер і

назву.

Вперше цю серію гравюр видала

Академія красних мистецтв у Мад�

риді 1863 року і дала їй назву "Жахи

війни". Потім було ще кілька накла�

дів, останній — 1937 року. У музеї

Ханенків зберігаються відбитки чет�

вертого видання 1906 року, придбані

у художника М. А. Шаронова неза�

довго до Другої світової війни — у

квітні 1941 року �
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На�равюрах�автора�змальовані�події�1808–1814�ро	ів:�боротьба,�олод,�насильство�та�інші�лиха�воєнноо�і�повоєнноо
період�

Виставка "Жахи війни"
Коли: до 25 травня 2014 року, з

10.30 до 17.30, пн, вт вихідні

Де: Національний музей мис�

тецтв імені Богдана і Варвари Ха�

ненків, вул. Терещенківська, 15�

17, тел. (044) 234�35�76

Вартість квитка: 15 грн, 10 грн

для студентів, 5 грн для школярів і

пенсіонерів.

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

В
ід 3 квітня в столичних кінотеатрах демонстру�
ється містична картина "Синевір", що презентує
нового вітчизняного кіномонстра. За сюжетом,
група молодих туристів їде до Карпат — на озеро

Синевір. Посеред темного лісу на них полює дивне ство�
ріння з головою собаки, яка харчується людьми. Стрічка
знімалася ще у 2012 році і має популярний на сьогодні
формат 3D.

На широкі екрани вийшов український фільм жахів "Синевір"

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Хрещатик 54 квітня 2014 року



Нормативно
правові та інші акти органів місцевого самоврядування
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Випуск № 34 (1303)

П’ЯТНИЦЯ,
4 квітня
2014 року

Хрещатик 6 4 квітня 2014 року

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Про проведення весняного двомісячника з благоустрою, 

озеленення та поліпшення санітарного стану міста у 2014 році
Розпорядження № 289 від 24 березня 2014 року

Відповідно до Закону України "Про благоустрій населених пунктів", Закону України "Про місцеве само

врядування в Україні", Указу Президента України від 06 серпня 1998 року № 855/98 "Про День довкілля",
розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2010 року № 111
р "Деякі питання проведення що

річної акції "За чисте довкілля" та дня благоустрою територій населених пунктів", з метою пропаганди еко

логічних знань серед широких верств населення, підвищення рівня екологічної культури, а також санітарно

го очищення міста Києва після зимового періоду експлуатації, відновлення благоустрою та озеленення те

риторії, підготовки об'єктів міської інфраструктури до проведення загальнодержавних і загальноміських
заходів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Провести в місті Києві:
1.1. Весняний двомісячни з бла о строю,

озеленення та поліпшення санітарно о стан .
в період з 24 березня до 08 травня 2014 ро-
.
1.2. День дов ілля — 12 вітня 2014 ро .
2. Утворити омісію з проведення весняно-

о двомісячни а з бла о строю, озеленення
та поліпшення санітарно о стан міста 2014
році та затвердити її с лад, що додається.
3. Затвердити:
3.1. Порядо роботи омісії з проведення

весняно о двомісячни а з бла о строю, озе-
ленення та поліпшення санітарно о стан міс-
та 2014 році (далі — Комісія), що додаєть-
ся.
3.2. Планові по азни и районних в місті Ки-

єві державних адміністрацій ви онання захо-
дів весняно о двомісячни а з бла о строю,
озеленення та поліпшення санітарно о стан
міста 2014 році, що додаються.
3.3. Планові по азни и департаментів ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації), ом -
нальних підприємств та інших підприємств
міста Києва ви онання заходів весняно о
двомісячни а з бла о строю, озеленення та
поліпшення санітарно о стан міста 2014
році, що додаються.
3.4. План заходів з ор анізації та проведен-

ня в м. Києві Дня дов ілля 2014 році, що до-
дається.
4. Районним в місті Києві державним адмі-

ністраціям, ерівни ам підприємств, станов
та ор анізацій ом нальної форми власності
розробити плани заходів щодо проведення
весняно о двомісячни а з бла о строю, озе-
ленення та поліпшення санітарно о стан міс-
та 2014 році.
5. Районним в місті Києві державним адмі-

ністраціям:
5.1. До 24 березня 2014 ро творити

районні омісії з проведення весняно о дво-
місячни а з бла о строю, озеленення та по-
ліпшення санітарно о стан районів і забез-
печити ви онання затверджених по азни ів
ви онання заходів з бла о строю.
5.2. Інформ вати меш анців район через

засоби масової інформації, на дош ах для
о олошень біля ожно о житлово о і нежитло-
во о б дин про проведення весняно о дво-
місячни а з бла о строю, озеленення та по-
ліпшення санітарно о стан міста 2014 році.
5.3. До часті ви онанні запланованих за-

ходів весняно о двомісячни а з бла о строю,
озеленення та поліпшення санітарно о стан
міста 2014 році зал чити працівни ів під-
приємств, станов та ор анізацій район не-
залежно від форм їх власності та відомчо о
підпоряд вання, ромадсь ість.
5.4. В період весняно о двомісячни а з

бла о строю, озеленення та поліпшення сані-
тарно о стан міста 2014 році проводити на
визначеній території район (мі рорайон,
пар , б львар, в лиця, пров ло тощо) робо-
ти з лашт вання (відновлення) твердо о по-
риття дорі і трот арів, озеленення, забез-
печення зовнішньо о освітлення, розміщення
садово-пар ових меблів здійснення інших за-
ходів, спрямованих на поліпшення технічно о
і санітарно о стан території, по ращення
омфортності меш ання жителів та остей
міста Києва.
Інформ вати Комісію про проведен робо-

т в період проведення об'їздів районів та до

12 травня 2014 ро через Департамент місь-
о о бла о строю та збереження природно о
середовища ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) (далі — Департамент місь о о
бла о строю та збереження природно о се-
редовища).
6. Департамент місь о о бла о строю та

збереження природно о середовища забез-
печити ор анізацію та проведення в місті Ки-
єві Дня дов ілля з ідно із затвердженим Пла-
ном заходів з ор анізації та проведення в
м. Києві Дня дов ілля 2014 році.
7. Стр т рним підрозділам ви онавчо о

ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) сприяти підпри-
ємствам, становам та ор анізаціям всіх
форм власності в ор анізації та ви онанні за-
ходів весняно о двомісячни а з бла о строю,
озеленення та поліпшення санітарно о стан
міста 2014 році.
8. По ласти персональн відповідальність

на ерівни ів житлово-е спл атаційних ор-
анізацій всіх форм власності, а та ож е-
рівни ів підприємств, станов та ор анізацій
за проведення заходів з по ращення бла о-
строю в період проведення весняно о дво-
місячни а з бла о строю, озеленення та по-
ліпшення санітарно о стан міста 2014 ро-
ці.
9. П блічном а ціонерном товариств

"Київенер о" направити до 24 березня 2014
ро Департамент місь о о бла о строю та
збереження природно о середовища рафі
відновлення бла о строю після проведення
аварійних робіт на інженерних мережах в
районах міста Києва на вітень 2014 ро .
10. Департамент транспортної інфра-

стр т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації) направити до Департамент місь о о
бла о строю та збереження природно о се-
редовища план робіт, визначених на період
весняно о двомісячни а з бла о строю, озе-
ленення та поліпшення санітарно о стан міс-
та 2014 році, по санітарно-технічном від-
новленню інцевих з пино ромадсь о о
транспорт , інцевих з пино маршр тних
та сі, входів/виходів зі станцій метрополітен
в районах міста.
11. Департамент освіти і на и, молоді та

спорт ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції), Департамент льт ри ви онавчо о ор-
ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації), Департамент охо-
рони здоров'я ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) забезпечити ви онання планових
по азни ів, затверджених підп н том 3.3.
п н т 3 цьо о розпорядження.
12. Стр т рним підрозділам ви онавчо о

ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації), ом нальним
підприємствам міста Києва, районним в місті
Києві державним адміністраціям щопонеділ а
надавати до Департамент місь о о бла о-
строю та збереження природно о середови-
ща оперативн інформацію про ви онання
заходів весняно о двомісячни а з бла о ст-
рою, озеленення та поліпшення санітарно о
стан міста та до 12 травня 2014 ро надати
зведений за альний звіт.
13. Департамент місь о о бла о строю та

збереження природно о середовища роз ля-

н ти звіти та за альні підс м и ви онання
планових по азни ів районних в місті Києві
державних адміністрацій, департаментів ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації) і о-
м нальних підприємств міста Києва та до 16
травня 2014 ро подати пропозиції щодо
рейтин районних в місті Києві державних
адміністрацій, ом нальних підприємств та
інших підприємств міста Києва, департамен-
тів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
(далі — рейтин ) на-роз ляд Комісії.
14. Департамент місь о о бла о строю та

збереження природно о середовища до 30

травня 2014 ро за рез льтатами затвер-
джених Комісією рейтин ів під от вати про-
е т розпорядження ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) про підс м и проведення
весняно о двомісячни а з бла о строю, озе-
ленення та поліпшення санітарно о стан міс-
та 2014 році.
15. Контроль за ви онанням цьо о розпо-

рядження по ласти на заст пни ів олови Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації з ідно
з розподілом обов'яз ів та олів районних в
місті Києві державних адміністрацій.

Голова В. Бондаренко

Затверджено
розпорядження ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адмінстрації)

24.03.2014 № 289

СКЛАД 
комісії з проведення весняного двомісячника з благоустрою, озеленення 

та поліпшення санітарного стану міста у 2014 році

Д бас
Бо дан Йосипович
Роменсь ий
Сер ій Я ович

Рибал о
Натал а Іванівна

Баженов
Володимир Ві торович

Бойчен о
Оле Клементійович
Водовозов
Єв еній На мович
Гол бов
Станіслав Михайлович

Дейне а
Оль а Петрівна
К зьмен о
Анатолій Михайлович
Лапань
Андрій Гри орович
Малихін Оле сандр
Володимирович
Маперашвілі
Хвича Надарович

Маш о
Оле Іванович

Мос алевсь ий
Станіслав Володимиро-
вич
Морозов
Володимир Гри орович
Пориць ий
Ми ола Ми олайович
Рибчен о
Дмитро Ві торович
Рожнятовсь ий
Володимир Францевич
Сандраць ий
Валерій Гри орович
Р бан Оле Михайлович
Рюмшин
Сер ій Ми олайович

Солошен о В'ячеслав
Володимирович
Стефанович
Є ор Андрійович
Хвости
Василь Петрович
Холомеєва
Оль а Анатоліївна

перший заст пни олови Київсь ої місь ої державної адміністрації,
олова омісії
заст пни дире тора — начальни правління онтролю за бла о ст-
роєм Департамент місь о о бла о строю та збереження природно-
о середовища ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації), заст пни олови омісії
начальни відділ по роботі з районними державними адміністраці-
ями ом нально о підприємства ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) "Київбла о стрій",
се ретар омісії
заст пни дире тора Департамент житлово- ом нальної інфра-
стр т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації)
перший заст пни олови Подільсь ої районної в місті Києві держав-
ної адміністрації
дире тор Департамент транспортної інфрастр т ри ви онавчо о ор-
ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
заст пни дире тора — начальни правління тор івлі та поб т Депар-
тамент промисловості та розвит підприємництва ви онавчо о ор а-
н Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
перший заст пни олови Дніпровсь ої районної в місті Києві дер-
жавної адміністрації
заст пни олови Дарниць ої районної в місті Києві державної адмі-
ністрації
перший заст пни олови Солом'янсь ої районної в місті Києві дер-
жавної адміністрації
заст пни олови Шевчен івсь ої районної в місті Києві державної
адміністрації
перший заст пни енерально о дире тора ом нально о підприєм-
ства по триманню та е спл атації земель водно о фонд міста Ки-
єва "Плесо"
начальни відділ матеріально-технічно о забезпечення правління
матеріально о забезпечення Головно о правління Міністерства
вн трішніх справ У раїни в місті Києві
заст пни олови Оболонсь ої районної в місті Києві державної адмі-
ністрації

перший заст пни олови Святошинсь ої районної в місті Києві дер-
жавної адміністрації
заст пни олови Деснянсь ої районної в місті Києві державної адмі-
ністрації
заст пни олови Голосіївсь ої районної в місті Києві державної адмі-
ністрації
заст пни енерально о дире тора ом нальної орпорації "Київавто-
дор"
заст пни олови Печерсь ої районної в місті Києві державної адмі-
ністрації
оловний державний санітарний лі ар міста Києва (за з одою)
заст пни дире тора — начальни правління з питань надзвичайних
сит ацій Департамент місь о о бла о строю та збереження природ-
но о середовища ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації)
дире тор ом нально о підприємства ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) "Київбла о стрій"
дире тор ом нальної бюджетної станови "Конта тний центр міста
Києва"
заст пни енерально о дире тора ом нально о підприємства "Ки-
ївпастранс"
ви он ючий обов'яз и першо о заст пни а дире тора — начальни а
правління е оло ії та охорони природних рес рсів Департамент місь-
о о бла о строю та збереження природно о середовища ви онавчо о



ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПЕРЕЛІК

територіальних виборчих о р ів, творених в місті Києві,
що ви ористов ються для проведення позачер ових виборів Президента У раїни 25 травня 2014 ро

Територіальний виборчий о р № 214
Центр — місто Київ, Голосіївсь ий район.
Територіальний виборчий о р в лючає: Голосіїв-

сь ий район місті Києві.
Територіальний виборчий о р № 215
Центр — місто Київ, Дарниць ий район.
Територіальний виборчий о р в лючає: Дарниць-
ий район місті Києві.
Територіальний виборчий о р № 216
Центр — місто Київ, Деснянсь ий район.
Територіальний виборчий о р в лючає: Деснян-

сь ий район місті Києві.
Територіальний виборчий о р № 217
Центр — місто Київ, Дніпровсь ий район.
Територіальний виборчий о р в лючає: Дніпров-

сь ий район місті Києві.
Територіальний виборчий о р № 218
Центр — місто Київ, Оболонсь ий район.
Територіальний виборчий о р в лючає: Оболон-

сь ий район місті Києві.

Територіальний виборчий о р № 219
Центр — місто Київ, Печерсь ий район.
Територіальний виборчий о р в лючає: Печер-

сь ий район місті Києві.
Територіальний виборчий о р № 220
Центр — місто Київ, Подільсь ий район.
Територіальний виборчий о р в лючає: Поділь-

сь ий район місті Києві.
Територіальний виборчий о р № 221
Центр — місто Київ, Святошинсь ий район.
Територіальний виборчий о р в лючає: Святошин-

сь ий район місті Києві.
Територіальний виборчий о р № 222
Центр — місто Київ, Солом’янсь ий район.
Територіальний виборчий о р в лючає: Солом’ян-

сь ий район місті Києві.
Територіальний виборчий о р № 223
Центр — місто Київ, Шевчен івсь ий район.
Територіальний виборчий о р в лючає: Шевчен ів-

сь ий район місті Києві.

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 74 квітня 2014 року

Царен о Михайло
Оле сандрович
Царен о
Оле сій Васильович

Целовальни
Сер ій Анатолійович

ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
енеральний дире тор Київсь о о ом нально о об'єднання зелено о б дівництва та е спл атації зе-
лених насаджень міста "Київзеленб д"
старший інспе тор з особливих дор чень се тор на ляд за перевезенням небезпечних вантажів та
станом дорі правління Державної автомобільної інспе ції Головно о правління Міністерства вн т-
рішніх справ У раїни в м. Києві (за з одою)
дире тор Департамент містоб д вання та архіте т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації)

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Затверджено
Розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адмінстрації) 24.03.2014 № 289

ПОРЯДОК 
роботи комісії з проведення весняного двомісячника з благоустрою, озеленення 

та поліпшення санітарного стану міста у 2014 році
1. Метою роботи омісії з проведення весняно о двомісячни а з бла о строю, озеленення та поліпшення санітарно о стан

міста 2014 році (далі — Комісія) є забезпечення дієво о онтролю за ви онанням запланованих заходів та ефе тивності ор-
анізації їх роботи.
2. Форма проведення: виїзне засідання в приміщенні, я е визначає районна в місті Києві державна адміністрація.
3. Графі проведення виїзних засідань:

*перший спис забезпеч є транспорт для проведення о ляд з ідно з по одженим маршр том р х , др ий — надає при-
міщення для засідання.
4. Голови районних в місті Києві державних адміністрацій звіт ють про ви онання запланованих заходів, прото ольних дор -

чень Комісії та про ініціативні заходи щодо поліпшення бла о строю в районі.
5. У день засідання Комісії (щосереди) олови районних омісій з проведення весняно о двомісячни а з бла о строю, озе-

ленення та поліпшення санітарно о стан міста 2014 році, що звіт ють, спільно з представни ами районних ом нальних
сл жб під час о ляд ознайомлюють членів Комісії про проведені основні роботи та проблеми в ал зі бла о строю район .
6. Комісія відповідно до підп н тів 3.2, 3.3 п н т 3 цьо о розпорядження та на підставі попередніх розрах н ів, ви онаних

Департаментом місь о о бла о строю та збереження природно о середовища ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації), перевіро і аналіз ви онаних робіт в районах, затвердж є рейтин и районних в місті
Києві державних адміністрацій, департаментів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації), ом нальних підприємств та інших підприємств міста Києва.
Рейтин районних в місті Києві державних адміністрацій департаментів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої

місь ої державної адміністрації), ом нальних підприємств та інших підприємств міста Києва визначається за с марним зрос-
танням значень іль ості балів, я і обчислюються за форм лою, визначеною Положенням про щорічний місь ий он рс "Район
най ращо о бла о строю і підтрим и ромадсь о о поряд ", затвердженим розпорядженням Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації від 27 січня 2004 ро № 82 (в реда ції розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) від 21 липня 2011 ро № 1281).

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Продовження додат ів наст пном номері

Дата Перелік районів, що звітують*:

02.04.2014 Деснянський, Дніпровський

09.04.2014 Дарницький, Голосіївський

16.04.2014 Подільський, Оболонський

23.04.2014 Святошинський, Солом'янський

29.04.2014 Печерський, Шевченківський

16.05.2014 Підсумкове засідання

Ж У Р Б А М О Л С К А

З О Г І П Е Р І О Н

О Д Р Р А М А Д А Н

Х Р Е Щ А Т И К Н О Т А

О С Ф О Л Ш А К А Л

К В А З І М О Д О И

Е Н І Н А В У Х О

Й Т Р А Т Т А А М У Р

Відповіді на сканворд 

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

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ТОВ "ГРОССВІЛЬ" повідомляє про наміри проведення б дівництва

омпле с тор івельно-офісно о та розважально о призначення, пар ін
по просп. Броварсь ом (перетин з в л. Б дівельни ів) Дніпровсь ом
районі м. Києва. За альна площа земельної ділян и під б дівництво
0,773 а.

Прое том передбачається розташ вання на ділянці прое т вання
двоповерхово о тор івельно-офісно о та розважально о омпле с за альною
площею 8667 м2.

Значне виділення інертних азів, теплоти, воло и та ін. при е спл атації
підприємства не відб ватиметься, том змін мі ро лімат не передбачається.

Джерелами вплив на стан атмосферно о повітря б д ть:

- азова отельня на по рівлі омпле с ;

- ДВЗ автотранспорт (ле овий та вантажний, що обсл ов є підприємство).

Прое том передбачаються наст пні ви иди забр днюючих речовин: рт ть
металева — 1,34Е-6 т/рі ; азот діо сид — 0,60146 т/рі ; азот (1) о сид (N20) —
0,00141т/рі ; в лецю о сид — 0,1662 т/рі ; в лецю діо сид — 785,53 т/рі ;
метан — 0,013432 т/рі ; сажа — 0,00028 т/рі ; сір и діо сид — 0,000178 т/рі ;
в леводні раничні С12-С18 — 0,00106; бенз (а) пірен — 1,2·10-6 т/рі .

За рез льтатами розрах н ів розсіювання виявлено, на межі найближчої
житлової заб дови онцентрації забр днюючих речовин становлять: для азот
діо сид : без фон 0,05 ГДК, з фоном — 0,97 ГДК; для о сид в лецю: без фон
0,01 ГДК, з фоном — 0,59 ГДК; для р пи с мації 31: без фон 0,05 ГДК, з
фоном — 0,97 ГДК.

Значення онцентрацій забр днюючих речовин на межі найближчої житлової
заб дови не перевищ ватим ть ГДК.

Джерелом водозабезпечення прое товано о омпле с являються місь і
мережі осподарсь о-поб тово о водопровод з ідно ТУ ПАТ "АК "Київ-
водо анал" № 1974 від 31.12.2013р.

Для очищення виробничих стічних вод (за лади ромадсь о о харч вання)
прое том передбачено олодязь жировловлювач, що очищ є стічні води перед
с идом систем місь ої аналізації відповідності до вимо "Правил приймання
стічних вод абонентів систем аналізації м. Києва".

В процесі е спл атації омпле с відходами виробництва являються: тверді
поб тові відходи (ТПВ) — 0,344 т/рі ; відходи прод тів харч вання —
65,7 м3/рі ; лампи рт тні, відпрацьовані — 175 шт./рі ; ма лат ра паперова —
5 т/рі .

Е спл атація об'є та прое т вання не призведе до не ативної дії на стан
здоров'я, захворюваність, мови життєдіяльності людей та в цілом на
нав олишнє соціальне середовище.

Відповідно до чинно о за онодавства У раїни п блі ємо відомості,
зазначені в де ларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання
фінансово о хара тер Голови Державної сл жби еоло ії та надр

У раїни Сторожева Романа Івановича та членів йо о сім'ї за 2013 рі .

Члени сім'ї де ларанта: др жина Сторожева О.Ю., сини Сторожев Д.Р. та
Сторожев Я.Р.

Відомості про доходи:
За альна с ма с пно о доход Сторожева Р.І., одержано о (нараховано о)

з сіх джерел в У раїні, с лала 409750 рн.
За альна с ма с пно о доход членів сім'ї, одержано о (нараховано о) з

сіх джерел в У раїні, с лала 194539,74 рн.
Відомості про нер хоме майно:
У власності та в оренді Сторожева Р.І. переб ває вартира за альною площею

85 м2 та інше нер хоме майно за альною площею 38,5 м2.
У власності та в оренді членів сім'ї переб вають земельні ділян и за альною

площею 1000 м2 та 124 м2, вартири за альною площею 85 м2 та 64,4 м2; араж
за альною площею 16,9 м2 та інше нер хоме майно за альною площею 38,5 м2.

Відомості про транспортні засоби:
У власності Сторожева Р.І. переб ває ле овий автомобіль Mercedes-Benz

GL 550.
У власності членів сім ї переб ває ле овий автомобіль Mercedes-Benz ML 350.
Відомості про в лади в бан ах, цінні папери та інші а тиви:
С ма оштів на рах н ах бан ах Сторожева Р.І. с лала 119457 рн.
С ма оштів на рах н ах бан ах членів сім'ї с лала 26931 рн.

Відповідно до чинно о за онодавства У раїни п блі ємо відомості,
зазначені в де ларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання

фінансово о хара тер заст пни а Голови Державної сл жби еоло ії
та надр У раїни Радованова Сер ія Віталійовича за 2013 рі .

Відомості про доходи:
За альна с ма с пно о доход Радованова С.В., одержано о (нараховано-

о) з джерел в У раїні, с лала 144129 рн.
Відомості про нер хоме майно:
У власності та в оренді Радованова С.В. переб вають земельні ділян и

за альною площею 366,3 м2, вартири за альною площею 115,7 м2, садовий
б дино за альною площею 36,4 м2 та араж за альною площею 5,38 м2.

Відомості про транспортні засоби:
У власності Радованова С.В. переб ває ле овий автомобіль Mercedes-Benz

GL 350CD.
Відомості про в лади в бан ах, цінні папери та інші а тиви:
С ма оштів Радованова С.В., я і збері аються на бан івсь ом рах н ,

с лала 290352 рн.
Відомості про фінансові зобов'язання:
С ма оштів, в ладених Радовановим С.В. добровільне страх вання, с лала

1131 рн.

ПАТ "КИЇВГАЗ" повідомляє

Постановами Національної омісії, що здійснює державне ре лю-
вання сфері енер ети и (НКРЕ) від 31.03.2014 №353 "Про встанов-
лення ранично о рівня ціни на природний аз для промислових спо-
живачів та інших с б'є тів осподарювання" та від 31.03.2014 № 352
"Про встановлення ранично о рівня ціни на природний аз для ста-
нов та ор анізацій, що фінанс ються з державно о і місцевих бюдже-
тів" з 1 вітня 2014 ро затверджена ціна природно о аз на рівні
4020,00 рн. за 1000 м3 без рах вання ПДВ, збор до затверджено-
о тариф на природний аз ви ляді цільової надбав и, тарифів на
транспорт вання, розподіл і постачання за ре льованим тарифом.

ПрАТ "Інстит т землевпорядних техноло ій" повідомляє про збори с -
міжних землевласни ів (земле орист вачів):

Гр. Бєлий Оле Михайлович, р. Дюбен о Людмила Ми олаївна.
Просимо Вас б ти прис тніми за адресою: в л. Білиць а, б д. 6, 14.04.2014 о

10.00 та по одити межі земельної ділян и, я передбачено передати ромадя-
нин Хаян Оле сандр Петрович .

За запитаннями звертатися за телефоном: 235-79-86.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Київсь им місь им територіальним відділенням АМКУ розпочато

роз ляд справи № 111-04/08.13 за озна ами вчинення ТОВ "Завод
Днепросталь" (ідентифі аційний од 38544085) пор шення, передба-
чено о п. 13 ст. 50 За он У раїни "Про захист е ономічної он рен-
ції", ви ляді неподання інформації Відділенню встановлений оло-
вою Відділення стро .

Деснянсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що 18.04.2014 ро
о 09.30 призначено роз ляд цивільної справи за П'ят овсь ої Юлії Оле сандрівни
до Давіда Фонт Сар аталь про розірвання шлюб , Давід Фонт Сар аталь ви ли-
ається с дове засідання, я відповідач. В разі неяв и справ б де роз лян то
відс тність відповідача. Адреса с д : м. Київ пр.Мая овсь о о, 5-в, аб. 23.

С ддя І.В.Петріщева

Управління праці та соціально о захист населення Печерсь ої районної в місті
Києві державної адміністрації о олош є он рс на заміщення ва антної посади:

- начальни а інформаційно-аналітично о відділ .
До он рс запрош ються особи з вищою освітою та досвідом роботи. Для часті в

он рсі необхідно протя ом місяця з дня оп блі вання о олошення зверн тися за
адресою: м. Київ, в л. Цитадельна, 4/7, . 11, тел. 280-69-98.

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А,
№ 220282 на ім’я Степанен а Романа Єв енійовича вва-
жати недійсним.

Кольороподіл А2
(формат 660х560 мм)

01034, Київ,
в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети
«Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua
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Температура +4°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 86 %

Температура +9°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 51 %

Температура +4°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 65 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 4 êâ³òíÿ 2014 ðîêó
ранок день вечір
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628 – ïåðñèäñüêèé öàð Êàâàäõ
óêëàâ ìèðíèé äîãîâ³ð ç Â³çàíò³é-
ñüêîþ ³ìïåð³ºþ, êîòð³é âèìóøå-
íî ïîâåðíóâ çàõîïëåí³ íèì Â³ð-
ìåí³þ, Ìåñîïîòàì³þ, Ñèð³þ, Ïà-
ëåñòèíó òà ªãèïåò. 

1885 — Ãîòòë³á Äàéìëåð îòðè-
ìàâ í³ìåöüêèé ïàòåíò íà ñâ³é îä-
íîöèë³íäðîâèé äâèãóí âíóòð³ø-
íüîãî çãîðàííÿ ç âîäÿíèì îõîëîä-
æåííÿì. 

1922 — â Ðîñ³¿ óòâîðåíî ïîñò
Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ Âñå-
ðîñ³éñüêî¿ êîìïàðò³¿ (á³ëüøîâè-
ê³â). Ïåðøèì ãåíñåêîì îáðàíî
Éîñèïà Ñòàë³íà. 

1933 — ó Õåðñîí³ óêðà¿íñüêèé
õ³ðóðã Þð³é Þð³éîâè÷ Âîðîíèé

âïåðøå ó ñâ³ò³ âèêîíàâ êë³í³÷íó
ïåðåñàäêó íèðêè - 26-ð³÷í³é æ³í-
ö³ áóâ ïåðåñàäæåíèé îðãàí 60-
ð³÷íîãî ïîìåðëîãî ÷îëîâ³êà. 

1966 — ðàäÿíñüêà àâòîìàòè÷íà
ì³æïëàíåòíà ñòàíö³ÿ "Ëóíà-10",
çàïóùåíà êîñì³÷íîþ ðàêåòîþ 31
áåðåçíÿ, áóëà âèâåäåíà íà ñåëå-
íîöåíòðè÷íó îðá³òó Ì³ñÿöÿ ³ ñòà-
ëà éîãî ïåðøèì øòó÷íèì ñóïóò-
íèêîì. 

1999 — çáðîéí³ ñèëè ÍÀÒÎ íà-
íåñëè ïåðøèé ïîâ³òðÿíèé óäàð
ïî ñòîëèö³ Þãîñëàâ³¿ Áºëãðàäó. 

2007 — ó Ôðàíö³¿ åëåêòðîïî¿çä
TGV POS âñòàíîâèâ ñâ³òîâèé ðå-
êîðä øâèäêîñò³ — 578,8 êì/ãîä. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

Муміфіковане тіло, що належить

до епохи залізного віку, поклав до

багажника співробітник місцевого

історичного музею Дін Паттон піс�

ля закриття виставки. Прикрити

експонат хоч чимось він не спроміг�

ся, тому зломник, очевидно, поду�

мав, що розкрив автомобіль мані�

яка�вбивці. Історик розповів пізні�

ше, що під мумією були складені

стародавні прикраси, вартість яких

складає декілька тисяч фунтів стер�

лінгів. Отже, музейний експонат,

що налякав злочинця, фактично

врятував керівництво музею від ве�

личезного збитку. На жаль, злодій

втік з місця злочину не з порожніми

руками. Вранці Паттон не долічив�

ся декількох стародавніх браслетів.

Точна вартість вкраденого не пові�

домляється. Втім працівник музею

не втрачає оптимізму. Він опубліку�

вав оголошення, в якому просить

злодія повернути викрадені істо�

ричні цінності в обмін на можли�

вість... попрацювати археологом.

“Ми навчимо злодія професії і зму�

симо його приносити користь су�

спільству. Він зможе заробляти гро�

ші чесною працею. Йому більше не

доведеться красти”,— заявив Дін

Паттон

Мумія у багажнику автомобіля
злякала злодія

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 4 êâ³òíÿ

ОВНИ, а т аліз ються проблеми особистих взаємин. Прибор айте войовниче
“я”, не ви ли айте во онь на себе, подібне приваблює подібне, насправді ви є
прово атором онфлі тів! Партнер є дзер алом, де відображається па вад, я і
вам еть не до вподоби.
ТЕЛЬЦЯМ призначено стати солдатом сл жбово о фронт , не перевтілюйтеся

в тр до олі а, я ий пра не заробити рошей, а нама айтеся в лючити творчий ре-
с рс і отримати ма сим м задоволень від тр дової діяльності. Працюйте а рат-
но, терпляче, не поспішаючи, том що запальна поведін а може привести до ава-
рій чи хвороб.
БЛИЗНЯТА, опан йте себе й не марн йте доро оцінн енер ію на ризи овані,

поспішні дії. Зап с ати “детонатор” е оцентричної поведін и і прое ції власних
бажань небезпечно, це р йн є творче “я”.
РАКИ, свідомте власні дестр тивні реа ції, прибор айте Е о, поставивши с -

спільні інтереси на чільне місце, і під лючіть пот жн вн трішню енер ію для до-
ся нення спіх по сл жбі, професійної самореалізації. Реальність вима ає висо-
их вчин ів д ховно розвиненої особи, де запити соці м є святими.
ЛЕВИ переб вають на динамічній інтеле т альній хвилі, не форс йте події, дай-

те їм спо ійно роз ортатися. Я що вас по аний настрій, раще вип стіть а ре-
сивн пар , посваріться, але не мчіть на висо их швид остях ( ва а тим, хто за
ермом). Опинившись перед дилемою, вис н тою найближчим оточенням, б дь-
те м дрими, сприймайте життя через призм д ховно о світо ляд .
ДІВИ, не зазіхайте на сторонні приб т и, ні ом не заздріть, ч жий хліб швид-

о черствіє. Запор а безпе и і матеріальної стабільності є міння плідно співпра-
цювати з людьми на взаємови ідних засадах, задовольняючи обопільні інтереси.
В ритичній сит ації слід донести свої ідеали до свідомості партнерів, не роблячи
з них сл хняно о ви он вача своєї волі.
ТЕРЕЗИ палають бойовим ент зіазмом, я ий важ о спрям вати онстр тив-

не р сло, але треба! Жорст о онтролюйте свою поведін , нав’яз вати власні
е оїстичні бажання оточенню ате орично заборонено! Уро долі поля ає в мінні
свідомлювати імп льси своїх бажань, розрізняти онстр тивн поведін від не-
обд маної, спонтанної.
СКОРПІОНИ, ви блис чий фахівець, р хаєтеся в но з про ресом, одна

пильн йте, бо таємні воро и сплять і бачать, я вам на апостити, нині все таєм-
не стане явним, вов и с ин ть овечі ш ри; з’яс ється, хто вам зичить зла, на я ій
не ативній діяльності слід поставити хрест, позб тися страхів, триво , що ш о-
дять здоров’ю.
СТРІЛЬЦІ, вас всередині палає пот жне творче ядро, сприяючи висо им

творчим дося ненням. Одна в р повій діяльності вини атим ть розбіжності, роз-
оратим ться онфлі ти з др зями, однод мцями. Я що ж не піддаватися а ре-
сивним настроям оле тиві, можна знайти вдалі творчі рішення в діловій і лю-
бовній сферах. Доцільно а тивіз вати індивід альні таланти, здібності, а с спіль-
н діяльність поставити на др орядне місце.
КОЗЕРОГИ розриватим ться між сім’єю та роботою, вірт озно баланс вати-

м ть, аби с різь всти н ти. Б дьте ініціативними, не ховайтеся домашній “ о-
он”. Зараз з’яс ється, нас іль и професійна діяльність відповідає либинним
особистим потребам, а родина, спад ові риси почн ть рати надзвичайн роль
житті. Фамільні зи перетворяться з тя аря в надійн опор , живильне джерело
життєвих сил. А зміни соціально о стат с подар ють емоційне задоволення,
зростання поп лярності і сприятливо позначаться на обстановці в сім’ї.
ВОДОЛІЇ, зосередьтеся на діяльності, що відповідає особистим інтересам, не

потреб ючи схвалення соці м . Віра, заци леність на ідеалах, поч ття справедли-
вості мож ть перетворитися на знаряддя торт р для близь их, я що ви б дете їх
нав’яз вати. Це речі інтимні. Живіть т т і зараз: вті аючи дале о, мріючи про май-
б тнє, ви доп с аєтеся помил и. Насправді, повся денне життя і найближче ото-
чення вима ають ва и і вашої прис тності т т і тепер.
РИБИ, не перепл тайте, де “моє”, а де “ч же”, ви схильні щедро витрачати ч -

ж енер ію, вважаючи її своєю, особливо я що мова йде про плоди спільних з -
силь, взаємин (і се с альних теж). Пам’ятайте: емоційні і фізичні потреби партне-
ра — святе. Е оїзм долею заборонений. Об’є тивно оцініть власні можливості, во-
ни олосальні, і ви несподівано з’яс єте, що є ба атіями, і не слід ні о о “роз р-
лювати”, достатньо власних рес рсів для повно о щастя. А на ч жом оні дов-
о не наїздишся

Астролог Любов ШЕХМАТОВА 

ГОРОСКОП
н а  т и ж д е н ь  6 –  1 2  к в і т н я

З
лочинець із Ліверпуля, який зламав припаркова�
ний біля музею Volkswagen Passat, і уявити не міг,
що в багажнику автомобіля зберігається людське

тіло. Зіткнувшись віч�на�віч зі справжнісінькою мумією,
злодій з переляку покинув місце злочину, повідомляє
Mirror.


