
Бортничі 
реконструюють
Київ знешкодить екологічну “бомбу” за кошти японського 
кредиту

Японія готова надати Києву кредит на 40

років під 0,1 % річних на суму понад 1 млрд

доларів для реконструкції Бортницької

станції аерації. Про це заявив голова КМДА

Володимир Бондаренко після зустрічі з

Надзвичайним та Повноважним Послом

Японії в Україні та Молдові Сакатою Тоічі.

"Головна мета зустрічі — це продовжен/

ня співробітництва Японії та України у

низці проектів. Один з найбільших — це

перебудова Бортницької станції аерації,

яка є надзвичайно екологічно небезпеч/

ним об'єктом на півдні Києва. Крім того,

загрожує екологічній безпеці всього Дніп/

ра. Японська сторона згодна дати нам кре/

дит на дуже хороших умовах, і це дозво/

лить перетворити станцію аерації на су/

часний екологічний техногенний об'єкт,

який не буде дошкуляти киянам",— зазна/

чив пан Бондаренко.

Як роз'яснює директор Департаменту

житлово/комунальної інфраструктури

Дмитро Новицький, наразі перемовини

двох сторін вже вийшли на фінішну пряму.

Залучення кредиту японського уряду від/

буватиметься через агенцію "Джайка". Ни/

ні вже є позитивний звіт цього відомства

щодо відповідності проекту реконструкції

БСА японським вимогам. Наступним кро/

ком вже незабаром має бути схвалений

лист Кабінету Міністрів України до уряду

Японії, на підставі якого східний партнер

прийме рішення про надання коштів. Пан

Новицький сподівається, що підтримка

посольства Японії в Україні допоможе

пришвидшити цей процес та дозволить

підписати угоду вже цьогоріч.

"Масштаби робіт говорять самі за себе.

Це буде 10 черг реконструкції, які будуть

виконуватися протягом 5–7 років в залеж/

ності від фінансування. Перша черга має

побудуватися за 2–3 роки",— додав Дмит/

ро Новицький.

Нагадаємо, що БСА — єдині очисні спо/

руди стічних вод Києва та прилеглих міст і

селищ Київської області. На об'єкті прохо/

дять очистку всі побутові стічні води, а та/

кож стоки промислових підприємств. Ос/

новна проблема станції в тому, що наявна

схема очистки стоків та переробки осадів

була розроблена та запроектована ще у

50–60/х роках минулого століття та відтоді

не модернізувалася. Окрім того, відбуває/

ться постійне руйнування конструкцій, від

корозії потерпають трубопроводи, вихо/

дить з ладу основне насосне та повітродув/

не обладнання.

Посол Японії пан Тоічі запевняє — вони

готові бути партнером Києва і не лише в

цьому проекті. "Ми обговорили два питан/

ня, це дуже важливі для нас проекти — по/

кращення систем у Бортничах. А також

проект, який уже реалізується за кошти

"зелених інвестицій", з модернізації ваго/

нів київського метрополітену",— розпові/

дає Саката Тоічі.

До речі, відповідно до цього проекту, до

кінця 2014/го столична "підземка" має отри/

мати 95 оновлених вагонів, які зможуть ще

довго слугувати місту. Перший "помолоді/

лий" потяг вже перевозить пасажирів.

Також посол Японії нагадав про давні

дружні зв'язки Києва та Кіото — ці два міс/

та вже понад сорок років є побратимами. У

Деснянському районі столиці вздовж Бро/

варського проспекту на знак дружніх відно/

син навіть створено парк Кіото. У 2012 році

тут з'явилася найдовша в світі алея сакур —

987 метрів (360 саджанців). Пан посол ви/

словив сподівання, що вже цими вихідни/

ми кияни та гості столиці зможуть помилу/

ватися цвітінням японської вишні �
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У Києві буде масштабна 
кадрова ротація

Êåð³âíèêè êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ íàïèñà-

ëè çàÿâè ïðî çâ³ëüíåííÿ, ³ ïî êîæíîìó ç íèõ ð³-

øåííÿ áóäå óõâàëþâàòèñÿ îêðåìî. Ïðî öå â÷î-

ðà ðîçïîâ³â ãîëîâà ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîíäàðåí-

êî ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç æóðíàë³ñòàìè ó êóëó-

àðàõ ïàðëàìåíòó. "Íàïèñàëè âñ³, à ìè ðîçãëÿäà-

ºìî",— çàçíà÷èâ â³í. Ïàí Áîíäàðåíêî îñîáëèâî

íàãîëîñèâ íà òîìó, ùî öå áóäóòü êîìïåòåíòí³,

âèâàæåí³ ð³øåííÿ: "Äåÿê³ êåð³âíèêè ìàþòü êîí-

òðàêòè íà 8–10 ðîê³â, àëå ÿêùî â ä³ÿëüíîñò³ ö³º¿

ëþäèíè º ñåðéîçí³ ãð³õè, ó íàñ º àðãóìåíòè äëÿ

íå¿... Àëå öå íå º ð³øåííÿ îäíîãî äíÿ. Çàðàç ïðà-

öþþòü ìî¿ ðàäíèêè ïî âñ³õ íàïðÿìêàõ". ßê íà-

ãîëîñèâ ãîëîâà ÊÌÄÀ, äî íüîãî ïðèõîäÿòü ëþ-

äè ç³ ñïèñêàìè, êîãî êóäè ïðèçíà÷èòè, òà ïî-

ñï³øíèõ êàäðîâèõ ð³øåíü, à òàêîæ ð³øåíü ï³ä

òèñêîì íå áóäå �

У столиці відбудуться 
ярмарки

ßê ïîâ³äîìèëè "Õðåùàòèêó" â óïðàâë³íí³

âíóòð³øíüî¿ òîðã³âë³ òà ïîáóòó, 11, 12 ³ 13 êâ³ò-

íÿ â ì³ñò³ â³äáóäóòüñÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ÿð-

ìàðêè. Çîêðåìà, â ï’ÿòíèöþ òîðãóâàòèìóòü â Ãî-

ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî, 71,

âóë. Çàáîëîòíîãî, 20-À, ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ,

116; â Äåñíÿíñüêîìó — íà âóë. Àêàäåì³êà Êóð-

÷àòîâà (ó ìåæàõ âóë. Ì³ëþòåíêà òà Áðàòèñëàâ-

ñüêî¿); â Îáîëîíñüêîìó — íà âóë. Áåðåæàíñüê³é,

15; â Ïå÷åðñüêîìó — íà ðîç³ âóë. Ë. Ïåðâîìàé-

ñüêîãî òà ². Ìå÷íèêîâà, áóëüâ. Äðóæáè Íàðîä³â,

8, ïðîâ. Âèíîãðàäíîìó, Òâåðñüêîìó òóïèêó, 6/8;

â Ïîä³ëüñüêîìó — íà ïðîñï. Ïðàâäè, 31-35; â

Ñâÿòîøèíñüêîìó — íà ïðîñï. Ïåðåìîãè, 75/2; â

Ñîëîì’ÿíñüêîìó — íà âóë. Êîçèöüêîãî (ó ìåæàõ

âóë. ªðåâàíñüêî¿ òà Óìàíñüêî¿) òà íà âóë. Êåð-

÷åíñüê³é (ó ìåæàõ âóë. Ìàðòèðîñÿíà òà Äîíåöü-

êî¿); â Øåâ÷åíê³âñüêîìó — íà âóë. Âîðîâñüêîãî,

2-4, âóë. Ðèçüê³é, 1, íà ðîç³ âóë. Ùóñºâà òà Òè-

ðàñïîëüñüêî¿, âóë. ². ßê³ðà, 14-16, âóë. Â. Ï³êà, 18,

âóë. Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 65-À. Ó ñóáîòó ÿðìàðêóâà-

òèìóòü â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà âóë. Ãîëîñ³¿â-

ñüê³é, 4-10; â Äàðíèöüêîìó — íà âóë. Ðåâóöüêî-

ãî; â Äåñíÿíñüêîìó — íà âóë. Ì. Öâåòàºâî¿ (ó

ìåæàõ âóë. Áàëüçàêà òà Çàêðåâñüêîãî); â Äí³ï-

ðîâñüêîìó — íà áóëüâ. À. Áó÷ìè, 2-10; â Îáî-

ëîíñüêîìó — íà ïðîñï. Îáîëîíñüêîìó, 21-43; â

Ïå÷åðñüêîìó — íà âóë. ². Êóäð³ (ó ìåæàõ âóë.

Ëóìóìáè òà ×èãîð³íà); â Ïîä³ëüñüêîìó — íà

ïðîñï. Ìîñêîâñüêîìó (á³ëÿ Êóðåí³âñüêîãî ïàð-

êó); â Ñâÿòîøèíñüêîìó — íà âóë. Áóëãàêîâà; â

Ñîëîì’ÿíñüêîìó — íà âóë. Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ,

42 (ó ìåæàõ âóë. Ì. Äîíöÿ òà Àêàäåì³êà Ñòðà-

æåñêà); â Øåâ÷åíê³âñüêîìó — íà âóë. Â. Âàñè-

ëåâñüêî¿, 1-17. Ó íåä³ëþ òîðãóâàòèìóòü â Îáî-

ëîíñüêîìó ðàéîí³ íà âóë. Äí³ïðîâñüê³é, 13/1

(ñåëèùå Âîäîã³í) �

Íîâèíè

Олена ЗАРЕЦЬКА
"Хрещатик"

Б
ортницька станція аерація — темна пляма на екологічній карті
столиці. Проблему модернізації об'єкта намагаються вирішити
вже кілька років, та через чималу вартість оновлення непо!
сильне для бюджетів і міста, і держави. Тож столична влада

планує залучити до реконструкції БСА гроші японського кредиту. На!
разі перемовини зі східним партнером вийшли на завершальну ста!
дію, тож київські посадовці сподіваються, що відповідний договір між
сторонами буде підписаний вже цього року.
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Київ поверне собі 
справжні аптеки, 
а пільговикам — дешеві
ліки

Ñòîëè÷íà âëàäà ìàº íàì³ð ïîâåðíóòè
Êèºâó ò³ ìóí³öèïàëüí³ àïòåêè, ÿê³ áóëî
çàêðèòî ÷è ïåðåïðîô³ëüîâàíî ïðîòÿãîì
îñòàíí³õ ðîê³â. Ïðî öå ó÷îðà ðîçïîâ³â
ãîëîâà ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî ó
êîìåíòàð³ æóðíàë³ñòàì. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, "ÿ çâåðíóâ óâàãó, ùî ïðîòÿãîì
îñòàíí³õ ðîê³â ìåðåæà àïòåê ó ì³ñò³ Êè-
ºâ³ ñêîðîòèëàñÿ äî ì³í³ìóìó. ²ç 
180-òè ñüîãîäí³ âñüîãî 83 àïòåêè. À ³íø³,
÷èì âîíè ñòàëè? Êàôå, îô³ñàìè ³ òàê äà-
ë³. Ïðè öüîìó ùîð³÷íî 17-18 àïòåê "âè-
ìèâàºòüñÿ" ç ìåðåæ³. ² ñüîãîäí³ ìè ìàº-
ìî âñåðåäèí³ Êèºâà ö³ë³ çîíè áåç àïòåê.
Öå òðåáà çóïèíèòè. Òîìó ÿ çàäåêëàðó-
âàâ ñâîþ ïîë³òèêó ïîâåðíåííÿ ìóí³öè-
ïàëüíî¿ àïòå÷íî¿ ñèñòåìè, ÿêà îáñëóãî-
âóâàëà êèÿí". ßê çàçíà÷èâ ãîëîâà
ÊÌÄÀ, ìóí³öèïàëüí³ àïòåêè íåîáõ³äí³
òîìó, ùî, íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ àïòåê,
âîíè ìàþòü ñåðòèô³êàò âèãîòîâëåííÿ
ë³ê³â. "Ö³ àïòåêè êîðèñòàëèñÿ ìîæëè-
âîñòÿìè êè¿âñüêèõ âèðîáíèê³â ë³ê³â íà
ï³ëüãîâèõ óìîâàõ. Ìè ìàëè ó öèõ àïòå-
êàõ àáñîëþòíî ñåðéîçíó çíèæêó íà ë³-
êè äëÿ ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ âåðñòâ
ãðîìàäÿí",— çàçíà÷èâ ïîñàäîâåöü. Êî-
ìåíòóþ÷è ñèòóàö³þ, êîòðà âèíèêëà ÷å-
ðåç ïðèïèíåííÿ îáñëóãîâóâàííÿ ï³ëüãî-
âèõ ðåöåïò³â (ç³ çíèæêàìè, ÿê³ êîìïåí-
ñóº àïòåêàì äåðæàâà ³ ÿê³ íàäàâàëèñÿ
ò³ëüêè ÷åðåç ìåðåæó àïòåê ÊÏ "Ôàðìà-
ö³ÿ"), Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî ðîçïîâ³â:
"Âèíèêëà òàêà ñèòóàö³ÿ, ùî äåñü 10 äí³â
òîìó ïàí Êë³ìîâ, ÿêèé êåðóº ö³ºþ ìåðå-
æåþ, âèð³øèâ ïðèïèíèòè â³äïóñê ï³ëü-
ãîâèõ ë³ê³â ãðîìàäÿíàì. Âèäàâ â³äïîâ³ä-
íèé íàêàç, íå ïîãîäèâøè í³ ç³ ìíîþ, í³
ç ìåäè÷íèì äåïàðòàìåíòîì. Äî ÷îãî öå
ïðèçâåëî? Áóíò ñåðåä ëþäåé, ëþäè êà-
æóòü, ùî ïðèéøëà íîâà âëàäà ³, áà÷òå, ç
÷îãî ïî÷àëà, ë³êè ï³ëüãîâ³ ïåðåñòàëè â³ä-
ïóñêàòè. ß äèâëþñÿ, ÿêèé æå áîðã Êè-
ºâà ïåðåä "Ôàðìàö³ºþ"? Áîðã ñêëàäàº
9,2 ìëí ãðí. Ïðè öüîìó â³í çàâæäè êîæ-
íîãî ì³ñÿöÿ, êîæíîãî ðîêó òðèìàâñÿ íà
ð³âí³ 30 ìëí ãðí, öå ïåðåõ³äíà ñóìà, ³ öå
ñóìà, ÿêà âåñü ÷àñ áóëà. À òóò 9 ìëí —
³ â³í âñå ïðèïèíèâ. Öå áóâ àáñîëþòíî
íåíîðìàëüíèé, ÿ á ñêàçàâ, ïîë³òèçîâà-
íèé êðîê, î÷åâèäíî, êîìóñü âèã³äíî öå
çðîáèòè, òàêîþ "íåëþáèìîþ" íîâó âëà-
äó, ³ â³í öå çðîáèâ". ßê çàçíà÷èâ ãîëîâà
ÊÌÄÀ, ñèòóàö³ÿ ïîòðåáóº íåãàéíîãî ðå-
àãóâàííÿ, "òîìó ñüîãîäí³ ìè ïåðåäàëè
äåÿê³ ìàòåð³àëè äëÿ ïîðóøåííÿ êðèì³-
íàëüíî¿ ñïðàâè, ìè çàïðîïîíóâàëè âè-
â÷èòè ñèñòåìó ðåêëàìè â àïòåêàõ, ñèñ-
òåìó çàáåçïå÷åííÿ àïòåê ë³êàìè ç ³í-
øèõ äæåðåë, îêð³ì êè¿âñüêèõ, òàêîæ
ñèñòåìó âèêîðèñòàííÿ àâòîìîá³ëüíîãî
òðàíñïîðòó"

Громаді міста повернули 
2 га землі у Голосіївському
районі

Çà ïðèíöèïîâî¿ ïîçèö³¿ ïðîêóðàòóðè
ì³ñòà Êèºâà çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë.
Ïðîìèñëîâ³é, 5 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³
ïîâåðíóòî ó êîðèñòóâàííÿ ñòîëè÷í³é
ãðîìàä³. Ïðî öå "Õðåùàòèêó" ïîâ³äîìè-
ëà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó çàõèñ-
òó ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿí ³ äåðæàâè ó ñôå-
ð³ çåìåëüíèõ â³äíîñèí Îëüãà Âàñèëþê.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, íàóêîâî-ðåñòàâðàö³éíà
êîðïîðàö³ÿ êîðèñòóâàëàñü äâîìà
ãåêòàðàìè çåìë³ âàðò³ñòþ ïîíàä 12 ìëí
ãðí íà ïðàâàõ îðåíäè ç 2008 ðîêó. Ïðî-
òå ó çâ'ÿçêó ç ñèñòåìàòè÷íîþ íåñïëà-
òîþ êîøò³â çà îðåíäó äîãîâ³ð áóëî ðî-
ç³ðâàíî.

"Íå ïîãîäæóþ÷èñü ç òàêèì ð³øåííÿì
ñóäó, êîðïîðàö³ÿ ïîäàëà àïåëÿö³éíó, à
çãîäîì ³ êàñàö³éíó ñêàðãè. Ïðîòå Âè-
ùèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä, ï³äòðèìàâøè
ïîçèö³þ ïðîêóðàòóðè ñòîëèö³, çàëèøèâ
ó ñèë³ ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿,
ÿêèì âêàçàíó çåìëþ áóëî ïîâåðíóòî
ñòîëè÷í³é ãðîìàä³",— çàçíà÷èëà Îëüãà
Âàñèëþê

Íîâèíè День по�київськи
Цього року день народження рідного міста кияни
святкуватимуть 31 травня
Олена ЗАРЕЦЬКА
"Хрещатик"

В
же традиційно
власне свято сто�
лиця зустрічатиме
численними мис�

тецькими, культурними
та спортивними захода�
ми. Розваги та заняття до
душі знайдуться для кож�
ного киянина чи гостя
столиці, переконують у
Київській адміністрації. А
у зв'язку з обмеженим
фінансуванням до прове�
дення творчих заходів за�
кликають долучитися
всіх небайдужих.

День народження Києва цього�

річ святкуватимуть 31�го травня, а

не 25�го, як передбачено законом.

Таке рішення міська адміністрація

прийняла у зв'язку з тим, що День

міста збігається з виборами прези�

дента, міського голови та депутатів

Київради. Про це днями повідоми�

ла директор Департаменту культу�

ри Світлана Зоріна. "Фінансове на�

вантаження буде на 50 % менше,

ніж у минулому році, але я думаю,

що день буде цікавим і різноманіт�

ним, і в ньому будуть як традиційні

заходи, які відбуваються з року в

рік, так і ті, що проходитимуть

вперше",— додає пані Зоріна.

Серед цьогорічних новинок —

виставка в Музеї історії міста

Києва, яка розкриє події, котрі

пережила столиця за рік, що ми�

нув. Всього у програмі святку�

вання 23 мистецькі, спортивні та

освітянські проекти. 31�го трав�

ня працюватимуть всі муніци�

пальні заклади культури, в яких

відбудеться понад 60 культурно�

мистецьких заходів. У цьому пе�

реліку варто відмітити гала�кон�

церт майстрів класичної музики,

що відбудеться на Співочому по�

лі у рамках мистецького проекту

"Ми славимо великий, вічний

Київ!", та концерт молодіжних

рок�гуртів на Оболонській набе�

режній.

Вже традиційно День Києва ста�

не не лише культурним, а й спор�

тивним святом. Заплановано про�

ведення різноманітних змагань,

зокрема чемпіонату Європи з

пляжного футболу, Міжнародного

турніру з кікбоксингу, Міжнарод�

ного дитячого турніру з регбі, віт�

рильної регати, велопараду, захоп�

люючого видовища — Відкритого

кубка міста з повітроплавного

спорту. А своєрідною спортивною

візитівкою заходу стануть міжна�

родні змагання "Race Horizon Park"

з велосипедного спорту на шосе.

Святкові заходи охоплять не ли�

ше центр столиці, а й усі райони.

На околицях столиці заплановано

проведення понад ста заходів та

масових гулянь.

У зв'язку з обмеженим фінансу�

ванням Департамент культури на

сайті dk.kievcity.gov.ua розмістив

звернення до зацікавлених осіб,

благодійних фондів, підприємців,

громадських організацій, до всіх,

хто цікавиться історією і культу�

рою столиці, хто небайдужий до

майбутнього нашого міста, із про�

ханням підтримати та долучитися

зі своїми творчими проектами до

святкування Дня Києва.

Наразі відгукнулися і погодили�

ся на співпрацю 4 організації: мо�

лодіжний гурт "Тінь сонця" з ініці�

ативою проведення Фестивалю

здорового покоління "Фортеця.

Київ" за участю українських етно�

рокгуртів на території Національ�

ного історико�архітектурного му�

зею "Київська фортеця"; ОСН "Ву�

личний комітет "Андріївський

узвіз" з пропозицією проведення

Фестивалю мистецтв на Андріїв�

ському узвозі; ГО "Асамблея на�

ціональностей України" з Фести�

валем національно�культурних

громад м. Києва "Етнічний віно�

чок Києва"; Міжнародний куль�

турний союз "Парад культур" з різ�

ножанровим проектом Міжнарод�

ний фестиваль "Парад культур"

Для киян влаштували
профілактику
У столичній Олександрівській лікарні провели благодійну
акцію “День здоров’я”

Вже з 8�ї ранку у суботу біля по�

ліклініки міської Олександрів�

ської (відомої в столиці як Жовт�

нева) лікарні юрмилися люди —

здебільшого літнього віку.

За годину розпочався прийом

пацієнтів, незалежно від місця

проживання, фахівцями 20�ти різ�

них спеціалізацій. Понад 100 ліка�

рів, стільки ж медсестер і молод�

ших медпрацівників приймали

всіх охочих перевірити власне

здоров'я й отримати консультацію

фахівця.

"Така акція вже стала традицій�

ною, і зазвичай протягом дня лі�

карню відвідує близько трьох ти�

сяч людей,— розповів головний

лікар медзакладу Роман Васили�

шин.— Практика показує, що це

дуже дієва акція. Людей прийма�

ють дійсно висококваліфіковані

спеціалісти, завідуючі відділення�

ми, лікарі вищої категорії, міські

фахові спеціалісти".

Усі бажаючі могли отримати

консультацію ревматолога, дерма�

толога, терапевта, інфекціоніста,

хірурга, окуліста, гінеколога, на�

віть психотерапевта, зробити кар�

діограму й УЗД, здати аналізи кро�

ві.

Найбільші черги були до невро�

лога, ендокринолога, терапевта,

ЛОРа та офтальмолога. І це попри

те, що одночасно приймали

близько 20�ти лікарів�офтальмо�

логів. На жаль, лікарня не має су�

часного приладу для вимірювання

очного тиску — комп'ютерного

пневмотонометру. Лікарі консуль�

тували, надавали рекомендації, за

потреби — направляли на стаціо�

нарне лікування, вмовляли й пе�

реконували пацієнтів лікуватися.

Кожен спеціаліст розповідав, що

під час обстежень пацієнтів нерід�

ко виявлялися серйозні патології,

які потребують лікування, а то й

операції. Але люди здебільшого не

дуже хочуть лікуватися. Більшість

з них давно знає про своє захво�

рювання й спокійно з ним живе,

рятуючись засобами невідкладної

допомоги. Скоріше за все, це по�

в'язано з тим, що всі ліки люди ку�

пують за власні кошти, й серйоз�

ніші обстеження не безкоштовні.

Так що одна справа — знати про

свою "болячку", а інша — витрача�

ти гроші на її лікування.

Прямо посеред коридору всім

бажаючим вимірювали тиск, при�

гощали чаєм з печивом, а надворі

годували смачною кашею з польо�

вої кухні.

Начальник міського Департа�

менту охорони здоров'я Віталій

Мохорєв, відвідавши акцію в лі�

карні, теж виміряв тиск і отримав

пораду від лікаря, хоча на своє

здоров'я очільник столичної ме�

дицини не скаржиться.

67�річна киянка Тамара Козлов�

ська прийшла обстежитися в усіх

спеціалістів, оскільки постійно

слідкує за своїм здоров'ям і само�

почуттям, займається в оздоровчо�

му клубі, бігає, обливається про�

холодною водою. "Ця акція — без�

цінна,— ділиться враженнями

жвава жіночка.— По�перше, мож�

на пройти повне обстеження, по�

друге, радує тепле, людяне став�

лення медперсоналу".

Лікарня започаткувала хорошу

справу — безкоштовні курси з на�

дання першої медичної допомоги,

які проходитимуть щотижня. Є

вже перші бажаючі. Люди хочуть

навчитися допомагати собі й ін�

шим
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Наталя ПЛОХОТНЮК
спеціально для "Хрещатика"

Щорічно у "День здоров'я" чимало мешканців
столиці отримують можливість проконсуль�
туватися у висококваліфікованих лікарів,
співробітників кафедр, завідувачів відділень

та фахівців вищої кваліфікаційної категорії за фахом:
кардіологія, ревматологія, неврологія, дерматологія,
нефрологія, терапія та інших. Не стала винятком і
цьогорічна благодійна профілактична акція, яка від�
булася в Олександрівській клінічній лікарні.

Традиційно своє свято столиця з стрічатиме численними мистець ими,
льт рними та спортивними заходами

У "День здоров`я" в Оле сандрівсь ій лі арні прямо посеред оридор всім
бажаючим вимірювали тис , при ощали чаєм із печивом
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Маршрутки мають їздити 
за розкладом, навіть з одним 
пасажиром

Êèÿíè ÷àñòî ïîòåðïàþòü â³ä íåçðó÷íîñòåé, ïîâ’ÿçàíèõ ç³

ñòîëè÷íèìè ìàðøðóòêàìè. ²íîä³ ìàðøðóòíîãî òàêñ³ ïðîñòî

íåìîæëèâî äî÷åêàòèñÿ, àëå âèïàäêè, êîëè ïàñàæèðè äîñòîÿ-

ëè äî ïðè¿çäó òðàíñïîðòíîãî çàñîáó ³, çàïëàòèâøè çà ïðî¿çä,

ìàþòü äî 10 õâèëèí ÷åêàòè, äîïîêè âîä³é ïåðåïîâíèòü ìàð-

øðóòêó, çíà÷íî ïðèêð³ø³.

ßê ðîçïîâ³â ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà "Òðàíñ

Ãðóï" Âîëîäèìèð Íàçàðåíêî, êåðóþ÷èñü ïðàâèëàìè, êè¿â-

ñüê³ âîä³¿ ïîâèíí³ ¿çäèòè çà ðîçêëàäîì, íàâ³òü ç îäíèì ïàñà-

æèðîì â ñàëîí³. ² ïðè öüîìó êîæåí ïàñàæèð ìîæå âèìàãàòè

â³ä âîä³ÿ ïîêàçàòè éîìó "ìàðøðóòíèé" ïàñïîðò, â ÿêîìó ìàº

áóòè ÷³òêî ïðîïèñàíèé ³íòåðâàë ðóõó.

Â ïðàâèëàõ äëÿ âîä³¿â çàçíà÷åíî, ùî ìàðøðóòêè ïîâèíí³

çóïèíÿòèñÿ íà âèìîãó, à íå ò³ëüêè íà òðàíñïîðòíèõ çóïèí-

êàõ — öå ùå îäèí íåâåëè÷êèé, àëå äóæå çðó÷íèé íþàíñ äëÿ

êèÿí.

"ßêùî çóïèíêà â ì³ñö³, âêàçàíîìó ïàñàæèðîì, íå ñóïåðå-

÷èòü ïðàâèëàì äîðîæíüîãî ðóõó, âîä³é çîáîâ'ÿçàíèé çóïèíè-

òèñÿ. Öå ïðèíöèï ðîáîòè ìàðøðóòîê. Âîä³é ìîæå â³äìîâèòè

â çóïèíö³, ÿêùî ðîçóì³º, ùî òèì ñàìèì â³í ñòâîðèòü ïåðå-

øêîäó àáî àâàð³éíó ñèòóàö³þ",— óòî÷íèâ Âîëîäèìèð Íàçà-

ðåíêî. Â³í äîäàâ, ùî äóæå ÷àñòî ñêàðãè ñòîñîâíî ðîáîòè òî-

ãî ÷è ³íøîãî ìàðøðóòó º íåîá´ðóíòîâàíèìè. "ßê ïðàâèëî,

òóò ñïðàöüîâóº ëþäñüêèé ôàêòîð: çàéøîâ ó ìàðøðóòêó —

"÷îìó íå ¿äåìî?". Àâòîáóñ ðóøèâ, à ïàñàæèð á³æèòü çà

òðàíñïîðòíèì çàñîáîì — "÷îìó íå ïî÷åêàâ?". Òàêîãî ðîäó

ñêàðãè â³äðàçó éäóòü ó Êîíòàêòíèé öåíòð 15-51, à ìè ïîò³ì

ðîçáèðàºìîñÿ. Àëå ùå ðàç ïîâòîðþþ, âîä³¿ êåðóþòüñÿ çà-

òâåðäæåíèì ³íòåðâàëîì ðóõó, ÿêèé ïðîïèñóºòüñÿ â ïðàâè-

ëàõ",— äîäàâ ãåíäèðåêòîð.

Ãîâîðÿ÷è ïðî ð³âåíü áåçïåêè òðàíñïîðòíèõ ïåðåâåçåíü,

ïàí Íàçàðåíêî ïîñòàâèâ òâåðäó ÷åòâ³ðêó. "Ùî ñòîñóºòüñÿ

òåõí³÷íî¿ áàçè òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, òî ìè çàâæäè çàêóïî-

âóºìî âèêëþ÷íî ÿê³ñí³ çàï÷àñòèíè äëÿ ðåìîíòó ìàðøðóòîê.

Íàâ³òü ñëþñàð³ ïðîõîäÿòü ìåäè÷íå îáñòåæåííÿ äâ³÷³ íà

äåíü — ïåðåä ïî÷àòêîì ðîáî÷îãî äíÿ ³ ïî éîãî çàê³í÷åí-

íþ",— çàçíà÷èâ â³í �

Жертви економічної нестабільності

Âñå ÷àñò³øå ñòîëè÷í³ çàêëàäè õàð÷óâàííÿ, äî ÿêèõ äàâíî

çâèêëè êèÿíè, ïåðåòâîðþþòüñÿ íà áåçäóøí³ ïóñò³ ïðèì³ùåí-

íÿ. Æåðòâàìè íåñòàá³ëüíîñò³ óêðà¿íñüêî¿ åêîíîì³êè ñòàëè

ïîíàä ñîðîê ðåñòîðàí³â Êèºâà, ÿê³ âèð³øèëè ïðèïèíèòè

ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü âïðîäîâæ äåê³ëüêîõ îñòàíí³õ ì³ñÿö³â. Ïåð-

øèìè çäàëè ñâî¿ ïîçèö³¿ çàêëàäè VIP-ñåãìåíòà. ²ç 1600 êè¿â-

ñüêèõ ðåñòîðàí³â ³ êàôå çàêðèëîñÿ áëèçüêî 40, ùå ÷àñòèíó

ïëàíóþòü ë³êâ³äóâàòè, ÿêùî ñèòóàö³ÿ íå çì³íèòüñÿ. ² öå —

ëèøå ïî÷àòîê, ââàæàþòü åêñïåðòè.

Íàéá³ëüøå ïîñòðàæäàëè çàêëàäè â öåíòð³ Êèºâà. ¯õí³ âëàñ-

íèêè ³ñòîòíî â³ä÷óëè íà ñîá³ ÷èìàëî çáèòê³â ó äí³ ïðîòèñòî-

ÿíü íà Ìàéäàí³ òà âóëèö³ Ãðóøåâñüêîãî. Áàãàòüîì äîâîäèëî-

ñÿ çà÷èíÿòèñÿ íà ê³ëüêà äí³â. À ãîëîâíå — òóðèñòè, ÿê³ ïðè-

íîñèëè ÷èìàëèé â³äñîòîê ïðèáóòêó, í³áè â ïîâ³òð³ ðîç÷èíè-

ëèñÿ.

Òà é çà ìåæàìè ñåðåäì³ñòÿ çàêëàäàì ãðîìàäñüêîãî õàð÷ó-

âàííÿ ñòàëî íåïåðåëèâêè. Ïåðåäóñ³ì, êàæóòü, ê³ëüê³ñòü â³ä-

â³äóâà÷³â íà ïîðÿäîê çìåíøèëàñü çà îñòàíí³ 3-4 ì³ñÿö³. À õòî

òàêè õîäèòü äî ðåñòîðàí³â òà êàôå, ñòàâ á³ëüø çàîùàäëèâèì.

Á³ëüøå òîãî, ïðîãíîçóþòü, ùî íåçàáàðîì îõî÷èõ â³äïî÷èâà-

òè ÷è õàð÷óâàòèñÿ òàì áóäå ùå ìåíøå.

Â ïîð³âíÿíí³ ç ìèíóëèì ðîêîì ê³ëüê³ñòü ¿õí³õ ãîñòåé çìåí-

øèëàñü íà 30-40 %.

Îäíàê ÷è íå íàéá³ëüøå ïîòåðïàþòü çàðàç ðåñòîðàíè VIP-

ñåãìåíòó — âåëèêèé â³äñîòîê ¿õí³õ â³äâ³äóâà÷³â, ÷èíîâíèê³â

òà á³çíåñìåí³â, íèí³ âçàãàë³ âè¿õàëè ç êðà¿íè. Ïàä³ííÿ äëÿ

öüîãî ñåãìåíòó ñêëàëî á³ëüøå 50 %, êàæå åêñïåðò Îëüãà Íà-

ñîíîâà.

É ³ùå âåëèêà á³äà äëÿ ðåñòîðàòîð³â íèí³ — çá³ëüøåííÿ

îðåíäíî¿ ïëàòè. Àäæå ÷åðåç âàëþòí³ êîëèâàííÿ ö³íè íà ïðè-

ì³ùåííÿ ñóòòºâî ï³äñêî÷èëè, àäæå á³ëüø³ñòü îðåíäíèõ äîãî-

âîð³â ïðèâ’ÿçàí³ äî êóðñó äîëàðà.

Çà ïðîãíîçàìè åêñïåðò³â, ïåðåäóñ³ì âèñòîÿòü ðåñòîðàíè ç

ãàðíèì îáñëóãîâóâàííÿì, âëàñíîþ êîíöåïö³ºþ, ñìà÷íîþ

êóõíåþ òà àäåêâàòíèìè ö³íàìè. À îò êîíêóðóâàòè çíèæêà-

ìè — øëÿõ â í³êóäè. Òà æàðòóþòü — á³äà îá'ºäíóº, òîæ ðåñ-

òîðàòîðè çàì³ñòü êîíêóðóâàòè, äîìîâëÿþòüñÿ ì³æ ñîáîþ ïðî

ºäèí³ ä³¿ ùîäî îðåíäîäàâö³â.

Òàêîæ íàñòàþòü íåïðîñò³ ÷àñè äëÿ ãîòåë³â ³ ìàãàçèí³â �

В Національному інституті раку 
операції переносять через 
технічні проблеми з препаратами

Íåùîäàâíî áóâ ïðèéíÿòèé çàêîí, çã³äíî ç ÿêèì íà ìåäè÷-

í³ ïðåïàðàòè âñòàíîâèëè 7 % ïîäàòêó. Òà, íà æàëü, ïîìèëêî-

âî â äîêóìåíò ïîòðàïèëà êàðäèíàëüíî ³íøà öèôðà, à ñàìå —

20 %. ×åðåç òàêó íåóâàæí³ñòü ââåçåííÿ âñ³õ ³ìïîðòíèõ ë³ê³â

â Óêðà¿íó ïðèïèíèëîñÿ. Òàê, ïëóòàíèíà ç íîâèì ïîäàòêîì íà

ë³êè â ïåðøó ÷åðãó âäàðèëà ïî òÿæêîõâîðèì.

"ß ïðèâåçëà ñâîþ ïëåì³ííèöþ íà îïåðàö³þ â Íàö³îíàëü-

íèé ³íñòèòóò ðàêó,— ä³ëèòüñÿ ñâî¿ìè ïåðåæèâàííÿìè êèÿí-

êà Ðà¿ñà.— Ìè ïðè¿õàëè, à íàì ñêàçàëè, ùî äî 14 êâ³òíÿ ïëà-

íîâèõ îïåðàö³é íå áóäå — ¿õ ñêàñóâàëè".

Çà ñëîâàìè ïàí³ Ðà¿ñè, ìåäèêè ²íñòèòóòó ðàêó ïîÿñíèëè

â³äìîâó òèì, ùî íåìàº ïðåïàðàòó, íåîáõ³äíîãî äëÿ àíåñòåç³¿.

Íà ïðîïîçèö³þ æ³íêè ä³ñòàòè ïðåïàðàò ÷åðåç çíàéîìèõ àáî

êóïèòè â ì³ñüêèõ àïòåêàõ ë³êàð³ â³äïîâ³ëè, ùî çàðàç ïðîáëå-

ìè ç ë³êàìè ñêð³çü — ³ìïîðòíèõ ïðåïàðàò³â íå çàâîçÿòü.

Â Íàö³îíàëüíîìó ³íñòèòóò³ ðàêó ðîçïîâ³ëè, ùî îïåðàö³¿

ä³éñíî ïåðåíîñÿòü ÷åðåç òåõí³÷í³ ïðîáëåìè ç ïðåïàðàòàìè.

Â àïòåêàõ âæå ïåðåäð³êàþòü ìåäèêàìåíòîçíèé êîëàïñ,

àäæå ç àïòå÷íèõ ïîëèöü ñòð³ìêî çíèêàþòü (àáî âæå çíèêëè)

³ìïîðòí³ ìåäèêàìåíòè, àíàëîã³â ÿêèì íåìàº â Óêðà¿í³.

Âîíè çàñòðÿãëè íà êîðäîí³ íà íåâèçíà÷åíèé òåðì³í, à ³ì-

ïîðòåðè, òèì ÷àñîì, ÷åêàþòü, êîëè çàêîíîäàâö³ ðîçáåðóòüñÿ

ç ïîäàòêîì, ùîá íå ïëàòèòè çàéâ³ ãðîø³. Íà ùàñòÿ, â àïòåêàõ

ùå çàëèøèëèñÿ ñòàð³ çàïàñè, àëå é âîíè ïðàêòè÷íî çàê³í-

÷óþòüñÿ.

Êîëè ïîñòà÷àííÿ â³äíîâèòüñÿ, í³õòî íå çíàº, àëå ñïîä³âàþ-

òüñÿ, ùî â íàéáëèæ÷³ äí³ öÿ ïðîáëåìà âèð³øèòüñÿ �

Деснянського грабіжника затримано

Ïåðåáóâàþ÷è â ëþäíîìó ì³ñö³ ñåðåä á³ëîãî äíÿ, äîðîñë³

ëþäè ÷àñòî âòðà÷àþòü ïèëüí³ñòü, ùî âæå êàçàòè ïðî ä³òåé,

íåçàãàðòîâàíèõ æèòòºâîþ íåñïðàâåäëèâ³ñòþ. Òàê, ó æèòëî-

âîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà ëèõî ñï³òêàëî äèòèíó. Á³äà ç 8-ð³÷-

íîþ ä³â÷èíêîþ ñòàëàñÿ âäåíü ïîðÿä ç ìàãàçèíîì íà Òðîºùè-

í³.

26-ð³÷íèé íàïàäíèê ìèíóëîð³÷ çâ³ëüíèâñÿ ç ì³ñöü ïîçáàâ-

ëåííÿ âîë³, äå âïðîäîâæ ÷îòèðüîõ ðîê³â â³äáóâàâ ïîêàðàííÿ

çà â÷èíåííÿ ïîãðàáóâàííÿ. Â Êèºâ³ ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ïðîæè-

âàííÿ íå ìàâ, í³äå íå ïðàöþâàâ, çäàâàâ ñêëîòàðó òà ìåòàëî-

áðóõò, íà îòðèìàí³ ãðîø³ õàð÷óâàâñÿ, ïîñò³éíî âæèâàâ

ñïèðòí³ íàïî¿.

Òîãî äíÿ ï³äîçðþâàíèé ïèÿ÷èâ ç ñàìîãî ðàíêó. Êîëè àëêî-

ãîëü çàê³í÷èâñÿ, â³í âèéøîâ íà âóëèöþ ³ ïîáà÷èâ ìàëåíüêó

ä³â÷èíêó, ÿêà çàõîäèëà äî ìàãàçèíó. ×îëîâ³ê ï³øîâ çà íåþ.

Ñë³äêóâàâ çà òèì, ÿê äèòèíà çðîáèëà ïîêóïêó. Ïîò³ì ïîáà-

÷èâ, ùî ðåøòó, âèäàíó íà êàñ³, äèòèíà ïîêëàëà â êèøåíþ.

Êîëè âîíà âèéøëà íà âóëèöþ, â³í íàçäîãíàâ ¿¿, ïðèòèñíóâ äî

ñò³íè ìàãàçèíó é âèòÿã ç êèøåí³ ãðîø³. Íàëÿêàíà ä³â÷èíêà

ãîëîñíî çàïëàêàëà. Ïåðåõîæèé, ÿêèé ïî÷óâ êðèê ìàëî¿, çó-

ïèíèâñÿ á³ëÿ íèõ.

Ãðàá³æíèê íà ïèòàííÿ ÷îëîâ³êà ïðî òå, ùî ñòàëîñÿ ³ ÷îìó

äèòèíà ïëà÷å, ïîÿñíèâ, ùî öå éîãî äî÷êà. Çâ³ñíî, ùî ä³â÷èí-

êà âñå çàïåðå÷óâàëà. Ïîêè ÷îëîâ³êè ðîçáèðàëèñü ì³æ ñîáîþ,

¿é âäàëîñÿ âèðâàòèñü ç ðóê çëîä³ÿ ³ âòåêòè.

Íàëÿêàíà ä³â÷èíêà îäðàçó ïîá³ãëà äîäîìó òà ðîçïîâ³ëà ïðî

òå, ùî ç íåþ ñòàëîñÿ, ìàì³. Æ³íêà íåãàéíî çâåðíóëàñü äî

Äåñíÿíñüêîãî ðàéóïðàâë³ííÿ ì³ë³ö³¿. Âîñüìèð³÷íà ä³â÷èíêà

çàïàì’ÿòàëà òà ÷³òêî îïèñàëà ä³ëüíè÷íîìó ³íñïåêòîðó ì³ë³ö³¿

âñ³ ïðèêìåòè ãðàá³æíèêà. Ùîá âñòàíîâèòè îñîáó íàïàäíèêà

òà çàòðèìàòè éîãî, ìàéîðó çíàäîáèëîñÿ äåê³ëüêà äí³â.

Íàðàç³ ðîçïî÷àòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà îçíàêàìè

ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.2 ñò.187 ÊÊ Óêðà¿íè "Ãðà-

á³æ, ïîºäíàíèé ç íàñèëüñòâîì, ÿêå íå º íåáåçïå÷íèì äëÿ

æèòòÿ ÷è çäîðîâ'ÿ ïîòåðï³ëîãî", ùî êàðàºòüñÿ ïîçáàâëåííÿì

âîë³ íà ñòðîê â³ä ÷îòèðüîõ äî øåñòè ðîê³â.

Çàòðèìàíîìó îáðàíî ì³ðó çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³

òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ñë³äñòâî òðèâàº �

В столиці знімають "Битву 
за Севастополь"

Â Êèºâ³ ïî÷àëè çí³ìàòè ô³ëüì "Áèòâà çà Ñåâàñòîïîëü", ðå-

æèñåðîì ñòð³÷êè óêðà¿íñüêî-ðîñ³éñüêîãî âèðîáíèöòâà ñòàâ

Ñåðã³é Ìîêðèöüêèé.

Â îñíîâ³ ñöåíàð³þ êàðòèíè ëåæèòü óðèâîê ç á³îãðàô³¿ îä-

í³º¿ ç íàéâ³äîì³øèõ ñíàéïåð³â Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, Ãåðîÿ

Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó Ëþäìèëè Ïàâëè÷åíêî.

Âîíà â³äîìà é òèì, ùî ñòàëà ïåðøèì ãðîìàäÿíèíîì ÑÐÑÐ,

ÿêèé ïîáóâàâ â àìåðèêàíñüêîìó Á³ëîìó äîì³. Çà çá³ãîì îá-

ñòàâèí, ï³ñëÿ ¿¿ âèñòóïó ïåðåä Êîíãðåñîì ÑØÀ â 1943 ðîö³

àìåðèêàíö³ â³äêðèëè äðóãèé ôðîíò. Âåëèêà ÷àñòèíà ô³ëüìó

â³äáóâàºòüñÿ íà òë³ ëåãåíäàðíî¿ îáîðîíè Ñåâàñòîïîëÿ 1941-

42 ðîê³â.

"Ïåðøèé áëîê ìè â³äçíÿëè ó ãðóäí³ â Ñåâàñòîïîë³. Äðóãèé

çí³ìàºìî â Êèºâ³ òà Îäåñ³. Çéîìêè éäóòü áåç çðèâ³â, çà ïëà-

íîì. Ìè ùàñëèâ³, ùî â ñüîãîäí³øí³é ñêëàäí³é îáñòàíîâö³ íà-

øà ê³íîãðóïà ïðàöþº ÷³òêî ³ äðóæíî. Öå çàéâèé ðàç ï³äòâåð-

äæóº: ðîñ³éñüê³ òà óêðà¿íñüê³ ê³íåìàòîãðàô³ñòè — ëþäè îä-

í³º¿ êðîâ³. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ô³íàíñîâà ñèòóàö³ÿ íåñòà-

á³ëüíà, çíÿòè öåé ô³ëüì — ñïðàâà ÷åñò³",— ðîçïîâ³ëà ïðîäþ-

ñåð êàðòèíè Íàòàë³ÿ Ìîêðèöüêà.

Ó ïåðøèé çí³ìàëüíèé äåíü äðóãîãî áëîêó â îäíîìó ç îñî-

áíÿê³â Êèºâà çí³ìàëè ñöåíó â³çèòó Ïàâëè÷åíêî â Á³ëèé ä³ì.

Ëþäìèëó Ïàâëþ÷åíêî ãðàº Þë³ÿ Ïåðåñ³ëüä (ô³ëüì "Êðàé"),

ó ãîëîâíèõ ðîëÿõ çí³ìàþòüñÿ òàêîæ Ìèêèòà Òàðàñîâ ("²í-

òèìí³ ì³ñöÿ", "Êóõíÿ") òà ªâãåí Öèãàíîâ ("Áðåñòñüêà ôîðòå-

öÿ", "Ï³òåð FM").

Ó Êèºâ³ äî çí³ìàëüíî¿ ãðóïè ïðèºäíàëàñÿ áðèòàíñüêà àêò-

ðèñà Äæîàí Áëåêõåì ("Ùîäåííèê Áð³äæèò Äæîíñ"), ÿêà âè-

êîíóº ðîëü Åëåîíîðè Ðóçâåëüò. Ç ïåðøîþ ëåä³ ÑØÀ Ëþäìè-

ëà Ïàâëè÷åíêî ïîäðóæèëàñÿ â õîä³ ïî¿çäêè Àìåðèêîþ.

Ñòð³÷êó áóäå ñòâîðåíî ó ôîðìàò³ ïîâíîìåòðàæíî¿ êàðòè-

íè ³ òåëåô³ëüìó ç ÷îòèðüîõ ñåð³é. Çàâåðøèòè çéîìêè ïëàíóº-

òüñÿ â ëèïí³, ó ïðîêàò ô³ëüì âèéäå â òðàâí³ 2015 ðîêó, äî 70-

ð³÷÷ÿ ïåðåìîãè ó Âåëèê³é Â³ò÷èçíÿí³é â³éí³. Êàðòèíà çí³ìàº-

òüñÿ çà ï³äòðèìêè Ì³íêóëüòóðè ÐÔ ³ Äåðæê³íî Óêðà¿íè �

Бананова ферма під Києвом

Çàâ³òàâøè äî ñåëà Ðîæíè Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, ìîæíà ïîáà-

÷èòè óí³êàëüíó ôåðìó, äå ðîñòóòü áàíàíè, ìàíäàðèíè, àïåëü-

ñèíè é ³íø³ òðîï³÷í³ äåðåâà. Ãîñïîäàð, Àíàòîë³é Âàñèëüîâè÷

Ïàò³é, ñåëåêö³îíåð, âèíàõ³äíèê ³ âëàñíèê ö³º¿ äèâî-òåïëèö³,

âèðîùóº ö³ëó "ôðóêòîâó ³ìïåð³þ" åêçîòè÷íèõ ïëîä³â. Â³í

ñòâîðèâ ñïðàâæí³é ðàé äëÿ ñîêîâèòèõ ðîñëèí ó íîâàòîð-

ñüê³é òåïëèö³ ïðîñòî íà ñâîºìó ïîäâ³ð’¿. Ïîïðè òå, ùî âîëî-

ä³ííÿ ïàíà Ïàò³ÿ íàçèâàþòü "áàíàíîâîþ ôåðìîþ", ðîñòóòü

òóò ³ ³íø³ äåðåâà: àïåëüñèíîâ³, ìàíäàðèíîâ³ òà ëèìîíí³.

Ê³ëüê³ñòü åêçîòè÷íèõ ðîñëèí íà ìåòð êâàäðàòíèé çàøêà-

ëþº: ëèìîíè íà äåðåâàõ, àíàíàñè â ãîðùèêàõ, ãðàíàò ò³ëüêè

ðîçïóñêàºòüñÿ, áàíàíè äâîõ ñîðò³â äîçð³âàþòü, à ìàíäàðèíè

çàâ'ÿçóþòüñÿ... Âñüîãî ïîíàä 50 ñîðò³â òðîï³÷íèõ äèâ. Àíàòî-

ë³é Ïàò³é ç ãîðä³ñòþ ïðîâîäèòü åêñêóðñ³þ. Ä³òè âðàæåí³ —

âñ³ ö³ ôðóêòè âîíè áà÷èëè â ñóïåðìàðêåò³ ï³ä ïë³âêîþ, à òóò

âñå ðîñòå, öâ³òå ³ ïàõíå �

Ï³äãîòóâàëà Äàð’ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ, 

"Õðåùàòèê"
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Літературна феєрія
Родзинки “Книжкового Арсеналу” дізнавався “Хрещатик”

Четвертий рік поспіль в сто�

лиці влаштовують свято для

бібліофілів. “Наше завдання —

зробити книгу неодмінним ат�

рибутом сучасної людини,—

говорить директор “Мистець�

кого Арсеналу” Наталя Забо�

лотна.— Ця подія — справжній

інтелектуальний антидепре�

сант, який дуже затребуваний

саме цієї весни”. Цікаво, що

цьогоріч “Книжковий Арсе�

нал” проходить у музейному

комплексі між двома проекта�

ми, присвяченими ювілеям ви�

датних письменників — 200�

річчю Кобзаря та 450�річчю з

дня народження Шекспіра.

За поповненням 
бібліотеки

Практичний аспект “Книж�

кового Арсеналу” — знайти со�

бі книжку до смаку. На ярмар�

ку свою продукцію представ�

ляють близько 100 українських

видавництв, книжкових про�

ектів та міжнародних партне�

рів із широким вибором ху�

дожньої, дитячої, non�fiction і

мистецької літератури. Незва�

жаючи на популярність елек�

тронних книжок, приємно, що

друковані видання також гор�

тають, купують та читають.

“Хрещатик” пройшовся стен�

дами та поцікавився новинка�

ми.

У “Норі�друк” багато кни�

жок українських авторів —

Любко Дереш, Юрій Макаров,

Ірен Роздобудько, Микола

Рябчук, а також перекладений

українською роман “Наші роз�

ставання” одного з найпопу�

лярніших французьких пись�

менників Давіда Фоенкіноса.

“Фоліо” представляє книгу

угорського постутопіста Пете�

ра Естерхазі “Небесна гармо�

нія”, а також дебютний роман

Катерини Бабкіної “Соня” (її

поетична збірка “Знеболю�

вальне і снодійне” вже виходи�

ла у видавництві), “Футбольні

війни” Дмитра Харитонова. Є

й свіжі роботи, присвячені

останнім подіям в країні, зок�

рема колекція есе “Євромай�

дан. Хроніка відчуттів” (Тарас

Прохасько, Юрій Андрухович,

Сергій Жадан та ін.). Яскраву

серію “Перлини сучасної літе�

ратури”, в тому числі і поетич�

ну збірку Сергія Жадана з но�

вими віршами “Динамо�Хар�

ків”, пропонують у видавниц�

тві “А�БА�БА�ГА�ЛА�МА�ГА”.

Росіяни з Альянсу незалеж�

них видавців привезли

незвично оформлене видання

“Буря” Шекспіра до 450�ліття

письменника, бібліографічний

нарис про відомого режисера

“Балабанов”, складений жур�

налісткою Машею Кувшині�

ною, розповіді для дітей шведа

Свена Нурдквіста та книги се�

рії “сommon place”, що дають

нестандартний, андеграунд�

ний погляд на Росію. Напри�

клад, “Неєдина Росія” Олесі

Герасименко присвячена сепа�

ратизму, а книга “Про поневі�

ряння кореспондента Гаскаро�

ва в пеклі та інші історії” роз�

повідає життєві ситуації авто�

ра — антифашиста Петі Косо�

во, який був змушений емігру�

вати з батьківщини до Фінлян�

дії.

Чудовий асортимент на

“Арсеналі” літератури для ді�

тей, яким гарно проілюстро�

вана книга вже точно не замі�

нить найновішої “читалки”. У

“Видавництві Старого Лева”

вийшла захоплююче чтиво

для підлітків — бестселер

Саллі Грін “Напівлихий”, що

оповідає про незвичного під�

літка Натана, сина білої відь�

ми і чорного чаклуна, який

змушений жити з двома нача�

лами. В арт�буці “Зірки і ма�

кові зернятка”, що відзначе�

ний на книжковій виставці в

Болоньї, йдеться про дівчин�

ку Дору, дочку професорів ма�

тематики, яка понад усе лю�

бить рахувати. Всій родині

стане у нагоді нове переви�

дання відомої західноукраїн�

ської кулінарки Дар’ї Цвєк

“Малятам і батькам”, де роз�

повідається, як разом приго�

тувати страви для дитячого

свята і подаються сценарії

розваг. У видавництві “Ра�

нок” презентують серії розма�

льовок, “Мою першу енцик�

лопедію в картинках” (про

техніку, тварин, перші від�

криття), “Творчу майстерню”

(як робити фігурки з фольги,

зоопарк з пластиліну чи лис�

тівки до свята), а також пере�

кладену українською мовою

популярну в світі серію “39

ключів” — про пригоди брата

і сестри в різних епохах та зу�

стрічі з відомими особисто�

стями. 

“Я придбав книги про здо�

ров’я, посівний календар для

бабусі і кулінарні збірки”,—

розповідає відвідувач “Арсе�

налу” киянин Анатолій. Його

товариш зізнається: “Взяв ро�

ман французького автора,

сподобалася назва. А також

книгу Гаріка Корогодського,

мені цікава ця людина”. Сту�

дентка Олена до “Книжково�

го Арсеналу” потрапила ви�

падково і шкодує, що не взяла

більше грошей. “Мені дуже

сподобалась атмосфера,—

поділилася вона.— Люди за�

раз дуже схвильовані подіями,

але розумієш, що не все так

погано — є можливість зібра�

тися разом та знайти духов�

ний спокій. Купила собі літе�

ратуру для відпочинку: люблю

детективи і фантастику, тож

мій сьогоднішній вибір —

Акунін та брати Стругацькі”.

Зустрічі 
з зарубіжними 
авторами

Цьогоріч на “Книжковий

Арсенал” завітали 30 спеціаль�

них гостей з 10�ти країн світу.

Почесним гостем події стала

Франція, яка помітно присут�

ня у культурному просторі Ки�

єва (особливо навесні, коли

проходить фестиваль “Фран�

цузька весна”). На літератур�

них франкофілів очікують пре�

зентації нових книг, лекції, зу�

стрічі і круглі столи, а також

декілька кінопоказів. Зокрема

у суботу автор роману “Ніж�

ність”, який був екранізований

з Одрі Тоту у головній ролі, Да�

від Фоенкінос представить но�

ву книгу “Наші розставання”,

а ввечері — і саму стрічку. Свій

перший роман, перекладений

українською — “Індиго”, пре�

зентуватиме кавалер ордена

Почесного легіону Жерар де

Кортанз, а у оглядача газети Le

Monde П’єра Ассуліна є змога

дізнатися про його книгу

“Портрет”. Французькі крити�

ки розкажуть, що читають і пи�

шуть французи та про особли�

вості сучасного детективу. До

речі, відомий французький фі�

лософ Бернар�Анрі Леві ска�

зав, що “сьогодні кращі євро�

пейці — це українці, бо євро�

пейський дух живе в Україні”.

Тож невипадково на “Арсена�

лі” орден Почесного легіону

від посла Франції отримав Ан�

дрій Курков як найвідоміший у

світі український письменник,

який уособлює непросте ста�

новище країни: будучи україн�

цем�патріотом, він пише ро�

сійською.

Крім того, на фестивалі пре�

зентуватиме новий роман

“Аліса” популярна німецька

письменниця Юдіт Германн,

розповідатиме про свою резо�

нансну книгу “Мрець у бунке�

рі” впливовий австрійський

письменник Мартін Поллак, а

нову збірку “Сонет 66” пред�

ставить російський поет та гро�

мадський активіст Лев Ру�

бінштейн.

Дорослим — 
філософія, 
дітям — свобода

Окрім книжок та презента�

цій, відвідувачам підготували

велику освітню програму. В за�

лі “Філософія” проходитимуть

лекції сучасних інтелектуалів, а

для молодих митців і авторів —

зустрічі і дискусії в рамках про�

екту Niice “Нова хвиля сучас�

ного арт�самвидаву” щодо

культури друкованого самви�

даву в Україні. В форматі пуб�

лічних інтерв’ю є змога дізна�

тися більше про Тараса Проха�

ська чи Наталку Сняданко, в

окремому проекті письменни�

ки розказуватимуть про ціка�

вих забутих класиків (Микола

Куліш, Ірина Вільде, Михайль

Семенко). А програма “МІС�

ТоКИЇВ” присвячена особли�

востям та місцю столиці в літе�

ратурі. Крім того, велика час�

тина програми “Книжкового

Арсеналу” розкриває тему вза�

ємин письменника та держави,

політики, ідеології, цензури,

громадських протестів, війни,

досвіду, пережитого нашим су�

спільством у останні місяці.

Спеціально до “Книжкового

Арсеналу”, окрім трьох дитя�

чих лабораторій “Арсеналу

ідей”, відкрили простір

Art&Book, де малюкам також

запропонують різноманітні ак�

тивності, читання та творчі

майстер�класи. Але основний

акцент дитячої програми —

“Свобода. Читати, думати,

знати, жити вільно”. Тож

ітиметься про те, як розмовля�

ти з дітьми на важливі і серйоз�

ні теми, а робитимуть це за�

прошені психологи і автори.

12 квітня науково�популяр�

не шоу покаже педагог і попу�

ляризатор науки для дітей Іл�

ля Колмановський. Також з

малюками можна прийти на

майстер�клас "Як намалюва�

ти комікс". Для батьків орга�

нізовують семінар "Як вибра�

ти правильні книги для ді�

тей", їх запрошують на розмо�

ви про дитяче сприйняття

абстрактного мистецтва, пре�

зентацію дитячої книги Ум�

берто Еко тощо. В рамках ди�

тячої програми тривають вис�

тавка ілюстрації “Як ожива�

ють книжки” від художників

"Видавництва Старого Лева"

та проект “Дитяча картинна

галерея” від видавництва

“Майстер�Клас”. 

Ілюстрації, кіно 
та ніч з книжками

Якщо одну частину примі�

щення музейного комплексу

займають книги, то другу від�

дали мистецьким проектам.

В арт�програмі “Книжко�

вий Арсенал” презентує дві

міжнародні виставки ілюс�

трацій. PICTORIC — майдан�

чик для спілкування худож�

ників, видавців та широкої

публіки, яка цікавиться

книжковою ілюстрацією, та

українсько�польська вистав�

ка, що включає роботи сучас�

них графіків, студентів з ху�

дожніх академій Києва, Кра�

кова, Вроцлава та Варшави.

Під час події відбуватимуться

творчі зустрічі, лекції й пре�

зентації проектів, пов'язаних

з ілюстрацією та видавничою

справою. Почесні гості із

Польщі — Івона Хмєлевська,

Магдалена Восік та Павел

Павлак — проведуть творчі

майстер�класи та лекції на те�

му сучасної книжкової графі�

ки. Діятиме і бібліотека. Інша

експозиція – “11 світів. Су�

часна чеська ілюстрація для

дітей” – включає роботи 11

чеських майстрів, що демонс�

трують спорідненість світів

коміксів і традиційної ілюс�

тративної техніки. До уваги

відвідувачів виставка Тіберія

Сільваші “Роботи на папері”,

груповий проект “Діалог”,

темою якого є папір, та робо�

ти молодих ілюстраторів від

Slava�Frolova Group. Щовечо�

ра в стінах “Мистецького Ар�

сеналу” лунатиме жива музи�

ка (про “Фестиваль нової му�

зики” “Хрещатик” докладно

розповідав у попередньому

номері). А ретроспектива

“Кіно(У)топія: з історії укра�

їнського радянського кіно”

пропонує дослідити форму�

вання, закостеніння та зане�

пад соціалістичної утопії:

лекції поєднані з переглядом

кінострічок. З суботи на неді�

лю на фестивалі можна буде

затриматися надовго — в

“Ніч Книжкового Арсеналу”

до півночі будуть концерти,

кіноперегляди та традиційні

публічні читання �
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Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Цього тижня у “Мистецькому Арсеналі”
триває ІV Міжнародний фестиваль
“Книжковий Арсенал”, що на одному
майданчику об’єднує літературу і мис!

тецтво. На виставці!ярмарку за доступними ці!
нами представлені книги, в тому числі і новин!
ки українських та зарубіжних видавництв.
Протягом ще трьох днів відвідувачі матимуть
змогу зустрітися з авторами, побувати на май!
стер!класах, лекціях, кінопоказах і концертах.
Окрему програму підготували і маленьким чи!
тачам.

“Книжковий Арсенал”
Коли: 11 квітня з 11.00 до 20.00, 12 квітня з 11.00 до 24.00, 13

квітня з 11.00 до 16.00

Де: “Мистецький Арсенал”, вул. Лаврська, 12

Вартість квитків: 20 грн, студентам, пенсіонерам — 10 грн,

для дітей вхід безкоштовний, у п’ятницю з 11.00 до 14.00 вхід

безкоштовний

Детальніша програма та розклад подій на сайті 

www. artarsenal.in.ua

На�ярмар���відвід�вачі�мають�можливість�пере�лян�ти��ниж�ові�новин�и�та�придбати�собі�літерат�р��до�сма���за�ціною�видавництва



Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

Н
айцікавішим ви�
дасться вікенд для
кіноманів: цього
тижня в місті стар�

тували Дні Польського Кі�
но, що знайомлять глядача
з добіркою кращих поль�
ських стрічок, знятих впро�
довж останніх чотирьох ро�
ків. В неділю дітлахів та їх
батьків запрошують на пе�
регляд фільмів�переможців
фестивалю "Крила". Сього�
дні незвичний вечір поезії
пройде в музеї�квартирі
Павла Тичини — автори до�
схочу читатимуть свої вір�
ші. Нагадуємо, що в бота�
нічних садах вже розквітли
магнолії, тож за доброї по�
годи обов’язково помилуй�
теся квітами.

Кращі польські стрічки — 
у кінотеатрах

До 19 квітня в столиці триває ІХ

фестиваль "Дні Польського Кіно",

що презентує найновіші роботи ві�

домих режисерів. У кінотеатрі "Жов�

тень" покажуть психологічну драму

про заміжню жінку, яку ґвалтує її на�

чальник — "Кохання" (12 квітня о

19.25); кримінальну драму, зняту на

основі реальних подій, про бізнес�

менів, жертв корупції — "Закрита

система" (13 квітня о 19.15); детек�

тив про таємниче вбивство учасника

групової терапії "Поглинання" (14

квітня о 19.00); розслідування смерті

польського митця Віткаци — "Міс�

тифікація" (15 квітня о 19.25) та дра�

му про друзів�поліцейських з вар�

шавської автоінспекції, які раптово

знаходять свого товариша вбитим —

"Дорожній патруль" (16 квітня о

19.15). У рамках фестивалю у сто�

личному кінотеатрі ім. Чапаєва 18 та

19 квітня відбудеться кіно�вікенд

"Невідомий Поланський", присвя�

чений одному з найконтроверсійні�

ших польських режисерів.

Цього року Дні Польського Кіно

не обмежаться лише переглядами та

зустрічами із кінематографістами.

11 квітня о 16.00 у Будинку кіно

пройде круглий стіл "Український

погляд на польське кіно", у якому

візьмуть участь вітчизняні експерти.

Вони спробують дослідити вплив і

значення польського кіно у розвит�

ку сучасної української кінемато�

графічної галузі.

“Дні Польського Кіно”
Коли: до 19 квітня

Де: кінотеатр "Жовтень", вул.

Костянтинівська, 26, кінотеатр ім.

Чапаєва, вул. Велика Житомир�

ська, 40

Вартість квитків уточнюйте в ка�

сах кінотеатрів

Підліткам влаштують день
дитячого кіно

Протягом 2013/2014 навчального

року в рамках VI МКФ для дітей та

юнацтва "Крила" проходили покази

європейських фільмів. У неділю про�

демонструють стрічки�переможниці

за підсумками глядацького голосу�

вання. Це кращий фільм фестива�

лю — пригодницька фінська комедія

"Елла і друзі", в якому дівчинка нама�

гається зашкодити побудові замість

школи треку для "Формули 1". Кра�

щим фільмом для підлітків визнане

угорське фентезі "Послідовники

Шерлока Холмса" — двоє школярів

захоплюються талантом героя детек�

тивів і самі починають розслідувати

зникнення дітей. А відзнаку за кращу

дитячу роль отримав юний актор Олі�

вер Метлінг, виконавець головної ро�

лі у данському фільмі "Невдалі фото

рідкісних птахів". Він зіграв хлопчика,

який заради батька будь�яким чином

намагається виграти приз у фотокон�

курсі, шукаючи рідкісних птахів.

Кращі фільми фестивалю “Крила”
Коли: 13 квітня об 11.00, 13.00,

15.00

Де: кінотеатр "Київ", вул. Велика

Васильківська, 19, тел. (044) 

234�73�81

Вартість квитків: 30 грн.

Поетична гра у смачні вірші
15 поетів, які першими зареєстру�

валися на фейсбук�сторінці "Музей�

квартира Павла Тичини", в п’ятницю

ввечері у мистецькій вітальні мають

змогу представити свою поезію слуха�

чам. Кількість віршів необмежена —

від 1 і до... розумної безкінечності.

Про всяк випадок гостям радять при�

хопити з собою і свої збірки чи тек�

сти, якщо такі є. Триватиме вечірка до

останнього вірша і проходитиме у

форматі поетичної гри. "Ми будемо

читати вірші про наболіле, про най�

святіше й найдорожче кожному з нас,

кожен про своє, але на загал — про

спільне",— говорять організатори.

Смачні вірші
Коли: 11 квітня о 18.00

Де: музей�квартира Павла Тичи�

ни, вул. Терещенківська, 5, кв. 1,3,

тел.: (044) 234�43�27, 278�40�01

Вартість квитка: 5�10 грн.

День з квітами
Цвітіння магнолій — одне з най�

красивіших явищ, які можна поди�

витися в ботанічному саду. Торік,

для порівняння, магнолії зацвіли

тільки наприкінці квітня. До речі, в

ботсаду Фоміна — одна з найбіль�

ших колекцій магнолій на постра�

дянському просторі: парк нараховує

понад 65 видів цих рослин (близько

300 дерев, деяким з них вже більше

80 років). Цвітуть магнолії недовго,

всього 2�3 тижні.

Де і коли: ботанічний сад імені

Гришка (Тимірязєвська, 1) з 10.00

до 20.00, ботанічний сад імені Фо�

міна (метро "Університет")

Вартість квитка: в ботсад на Пе�

черську — 20 грн, для школярів 10

грн, в ботсад Фоміна вхід вільний

Подивитися живопис
“найдорожчого” митця

В галереї "Триптих АРТ" відкри�

лася виставка живопису культово�

го вітчизняного художника Анато�

лія Криволапа "Пейзаж. Контраст�

ний формат". Він вважається "най�

дорожчим" сучасним художником

України — у жовтні 2011 року на

аукціоні в Лондоні його робота

"Кінь. Ніч" була продана за понад

124 тисячі доларів, а у 2013�му

"Кінь. Вечір" — за більше, ніж 186

тисяч. У 2012 році Анатолій Кри�

волап став лауреатом Шевченків�

ської премії у номінації "Образо�

творче мистецтво" (за цикл живо�

писних робіт "Український мо�

тив"). Фірмовий стиль художни�

ка — експресивні пейзажі, написа�

ні яскравими фарбами на мас�

штабних полотнах.

Живопис Анатолія Криволапа
“Пейзаж. Контрастний формат”

Коли: до 22 квітня з 11.00 до

19.00, нд. — з 11.00 до 18.00

Де: галерея "Триптих АРТ" Київ,

вул. Десятинна, 13

Вхід вільний

ÊÓËÜÒÓÐÀ
Хрещатик 511 квітня 2014 року

Подорож між минулим і сьогоденням
Киян запрошують дізнатися історію рідного міста
Наталка ГАЙ
спеціально 
для "Хрещатика"

В
столиці старту�
вали лекції�
екскурсії про
Київ, започат�

ковані "Київським
благодійним товари�
ством" разом з
FREUD HOUSE cafe
art. Героями проекту є
місто і мешканці, які
творили і творять йо�
го історію. Спочатку
учасники слухають
розповідь екскурсо�
вода з показом архів�
них фотографій, а да�
лі мандрують вулиця�
ми, знаходячи істо�
ричні місця поміж су�
часними будівлями.
На першій лекції, при�
свяченій Європей�
ській площі, побував і
"Хрещатик".

Пізнавальний і соціальний

проект став ще однією доброю

ініціативою столичних акти�

вістів. “Київське благодійне

товариство” існувало з 1834

року до революції, і за цей час

воно зробило в місті набагато

більше, ніж було зроблено за

бюджетні кошти,— розповіла

"Хрещатику" виконавчий ди�

ректор товариства Олеся

Остафієва.— Київ не лише в

царській Росії, а й у Європі був

одним з провідних міст за рів�

нем благодійності. Зараз цим

займаються меценати, але про

такі приватні ініціативи кияни

не завжди знають. Тому в 2013

році ми відродили товариство,

зробили сайт з картою благо�

дійності, де можна перегляну�

ти меценатські об'єкти за всю

історію. Сьогодні експертна

рада, до складу якої входять

Арсеній Фінберг, Влад Троїць�

кий, Костянтин Скритуцький,

історики Києва, відбирає кра�

щі проекти меценатам для ре�

алізації. В минулому році ми

підтримали ГОГОЛЬфест, он�

лайн ресурс з відстеженням

руху громадського транспорту,

розмістили фотографії з меш�

канцями столиці початку ХХ

століття у вікнах будинку на

Ярославовому Валу, 15. Неза�

баром такий же будинок, але з

сучасними зображеннями Та�

раса Шевченка, з'явиться у

провулку Шевченка, 5. Хоче�

мо ще поставити у Києві пам'�

ятник меценатам. Зараз ми за�

пустили цикл лекцій, щоб

пробудити у киян інтерес до

міста, патріотизм, і запрошу�

ємо до співпраці екскурсово�

дів".

Першою темою стала істо�

рія Європейської площі, яку

розповів краєзнавець Вале�

рій Лисенко. На зустрічі

учасники за чашкою кави чи

чаю мали змогу побачити у

фотографіях як змінювалася

площа. Від початку XIX сто�

ліття вона носила назву Кін�

ної, бо саме тут містився кін�

ний торг. Згодом неофіційно

називалася "Театральна" (у

1805—1806 роках тут побуду�

вали перший міський театр),

"Європейська" (у 1851—1869,

бо розташовувався готель

"Європейський"), "Царська"

(у 1869—1919, оскільки у

1860�ті роки збудували кап�

лицю в пам'ять про спасіння

Олександра ІІ від терорис�

тичного акту, а в 1911 відкри�

то пам'ятник цареві). За ра�

дянських часів її називали

площею 3�го Інтернаціоналу,

Сталіна, Гітлера (під час за�

хоплення міста німцями) і у

1961—1998 роках — Ленін�

ського Комсомолу. На площі

завжди вирувало життя — тут

проходив перший у Східній

Європі міський трамвай,

працював водогін і фонтан

Івана Фундуклея, стояли різ�

номанітні пам'ятники — від

царевого і бюста Шевченка

до комуністичних, поряд

свого часу розташовувався

кінотеатр, планетарій. До ре�

чі, саме тут під час війни з

німцями стояли барикади...

Після екскурсу в історію

учасники попрямували на

прогулянку — від Подолу до

Європейської площі. Цікаві

факти та веселі історії про

окремі будівлі, дворики, вули�

ці розповів екскурсовод Вале�

рій Лисенко, який, власне, на�

родився і виріс біля цієї площі.

"Мені сподобалося те, що екс�

курсія розпочинається в кафе,

можна спокійно послухати і

краще сприйняти інформа�

цію,— поділилася враження�

ми киянка Людмила, яка діз�

налася про подію з новин в Ін�

тернеті.— Хотілося б також

почути лекції про столичних

меценатів, наприклад, про

Івана Фундуклея, про якого

відомо не так вже й багато. А

він, як ми дізналися, свого ча�

су власним коштом збудував

на нинішній Європейській

площі фонтан". Наступна лек�

ція�екскурсія відбудеться вже

у неділю, 13 квітня. Краєзна�

вець Марина Суліменко роз�

повість про тихі вулички По�

долу і поведе учасників від Ва�

лів і Житнього ринку до Ки�

єво�Могилянської академії.

Розпочинається лекція о 17.00

в FREUD HOUSE cafe art (вул.

Костянтинівська, 21). Доступ�

ною та приємною є її вар�

тість — у 50 гривень включена

лекція з кавою чи чаєм, а та�

кож прогулянка�екскурсія

Учасни и першої ле ції-е с рсії поч ли чимало ново о про Європейсь площ та нав олишні б дівлі

Кіно, вірші та магнолії
“Хрещатик” підготував програму на вихідні
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Нормативно
правові та інші акти органів місцевого самоврядування
ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Випуск № 37 (1306)

П’ЯТНИЦЯ,
11 квітня
2014 року

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 335 від 2 квітня 2014 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу”, “Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності”, Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек

лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон

цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ

ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Надати дозволи на розміщення зовніш-
ньої ре лами (далі — дозволи) з ідно з до-
дат ом до цьо о розпорядження іль ості
55 дозволів.
2. Відповідальність за розміщення та е с-

пл атацію ре ламних засобів з дотриманням
норм техні и безпе и, пожежної безпе и і са-
нітарних норм по ласти на розповсюдж вачів
зовнішньої ре лами.
3. Встановити, що дозволи, надані з ідно з

додат ом до цьо о розпорядження, є дійсни-
ми до за інчення стро їх дії, а випад
змін за альномісь их вимо ах (підходах)

щодо розташ вання зовнішньої ре лами, я і
з мовлюють неможливість розташ вання від-
повідних ре ламних засобів — до настання
та их змін за альномісь их вимо ах (підхо-
дах).
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни а олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації — ерів-
ни а апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) П занова О. Г.

Голова В. Бондаренко

Додато
до розпорядження ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

02.04.2014 № 335

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що надаються

№ №
дозволу

Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа
кв. м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 39683�14 ПАТ "АВАНТ � БАНК" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

3,995 Печерський район, вул.
КІквідзе, 25

2. 39684�14 ПАТ "АВАНТ � БАНК" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

11,9 Печерський район, вул.
Кіквідзе, 25

3. 39869�14 ПАТ Комерційний
банк "ПриватБанк"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

3 Шевченківський район, вул.
Саксаганського, 90

4. 39868�14 ПАТ Комерційний
банк "ПриватБанк"

Електронне табло, "рядок, що
біжить", на фасаді будинку
(будівлі), споруді

1 Шевченківський район, вул.
Саксаганського, 90

5. 39541�13 ТОВ "Астек� сервіс" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

36 Святошинський район, вул.
Гната Юри, 7�Д

6. 39542�13 ТОВ "Астек� сервіс" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

36 Святошинський район, вул.
Гната Юри, 7�Д

7. 39539�13 ТОВ "Наша правда" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

1,68 Шевченківський район, вул.
Мала Житомирська / вул.
Софіївська, 3/4

8. 39540�13 ТОВ "Наша правда" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

1,68 Шевченківський район, вул.
Мала Житомирська / вул.
Софіївська, 3/4

9. 38883�13 ТОВ "Сушия" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,98 Печерський район, вул.
Червоноармійська, 1�3/2,
будинок блоку "А"

10. 39016�13 ТОВ "Сушия" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

2,76 Печерський район, вул.
Червоноармійська, 1�3/2,
будинок блоку "А"

11. 39343�13 ТОВ "Українська
реклама"

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

6,8238 Голосіївський район, вул. Івана
Федорова / вул.
Червоноармійська

12. 39208�13 ТОВ "АТБ � маркет" Конструкції на даху будинку
(будівлі), споруді

8 Деснянський район, вул.
Марини Цвєтаєвої, 18/78

13. 39212�13 ТОВ "АТБ � маркет" Конструкції на даху будинку
(будівлі), споруді

8 Дарницький район, вул.
Олександра Мишуги, 6

14. 39207�13 ТОВ "АТБ � маркет" Конструкції на даху будинку
(будівлі), споруді

8 Деснянський район, вул.
Марини Цвєтаєвої, 18/78

15. 39313�13 ТОВ "АТБ � маркет" Щит на фасаді будинку
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 18

16. 39311�13 ТОВ "АТБ � маркет" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

4,5 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 18

17. 39310�13 ТОВ "АТБ � маркет" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

6 Шевченківський район, вул.
Олени Теліги, 33/2

18. 39305�13 ТОВ "АТБ � маркет" Щит на фасаді будинку
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Олени Теліги, 33/2

19. 39321�13 ТОВ "АТБ � маркет" Щит на фасаді будинку
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Олени ТелІги, 33/2

20. 39316�13 ТОВ "АТБ � маркет" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

2,25 Шевченківський район, вул.
Олени Теліги, 33/2

21. 39314�13 ТОВ "АТБ � маркет" Щит на фасаді будинку
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 18

22. 39309�13 ТОВ "АТБ � маркет" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

7,5 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 18

23. 39312�13 ТОВ "АТБ � маркет" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

2,25 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 18

24. 39320�13 ТОВ "АТБ � маркет" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

7,5 Шевченківський район, вул.
Олени Теліги, 33/2

25. 39308�13 ТОВ "АТБ � маркет" Щит на фасаді будинку
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Олени Теліги, 33/2

26. 39306�13 ТОВ "АТБ � маркет" Щит на фасаді будинку
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Олени Теліги, 33/2

27. 39031�13 ТОВ "ДАНУНЦ" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 17,43 Голосіївський район, вул.

Червоноармійська, 138 

28. 39551�13 
ТОВ "ДИТЯЧИЙ
МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР
"ДОБРОБУТ" 

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 11,88 Дарницький район, вул.

Драгоманова , 21�А 

29. 39638�14 ТОВ "ДРАГОН ЕСЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ" 

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 3,7 Оболонський район, вул.

Маршала Тимошенка, 21 

30. 39639�14 ТОВ "ДРАГОН ЕСЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ" 

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 7,2 Оболонський район, вул.

Маршала Тимошенка, 21 

31. 39728�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м. 1,08 
Печерський район, опора № 8
від з'їзду з Дніпровського
узвозу в напрямку мосту Метро 

32. 39729�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м. 1,08 
Печерський район, опора № 5
від з'їзду з Дніпровського
узвозу в напрямку мосту Метро 

33. 39730�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м. 1,08 
Печерський район, опора № 4
від з'їзду з Дніпровського
узвозу в напрямку мосту Метро 

34. 39731�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м. 1,08 
Печерський район, Набережне
шосе (заїзд на Дніпровський
узвіз, опора №14) 

35. 39732�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м. 1,08 
Печерський район, Набережне
шосе (заїзд на Дніпровський
узвіз, опора № 10) 

36. 39794�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м. 1,08 
Печерський район, Набережне
шосе (заїзд на Дніпровський
узвіз, опора №16)

37. 39795�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м. 1,08
Печерський район, опора № 7
від з'їзду з Дніпровського
узвозу в напрямку мосту Метро

38. 39796�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м. 1,08
Печерський район, опора № 6
від з'їзду з Дніпровського
узвозу в напрямку мосту Метро

39. 39797�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м. 1,08
Печерський район, Набережне
шосе (заїзд на Дніпровський
узвіз, опора № 17)

40. 39798�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м. 1,08
Печерський район, Набережне
шосе (заїзд на Дніпровський
узвіз, опора №9)

41. 39799�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м. 1,08
Печерський район, Набережне
шосе (заїзд на Дніпровський
узвіз, опора №19)

42. 39806�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м. 1,08
Печерський район, Набережне
шосе (заїзд на Дніпровський
узвіз, опора №13)

43. 39808�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м. 1,08
Печерський район, Набережне
шосе (заїзд на Дніпровський
узвіз, опора № 11)

44. 39811�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м. 1,08
Печерський район, Набережне
шосе (заїзд на Дніпровський
узвіз, опора №5)

45. 39815�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м. 1,08
Печерський район, Набережне
шосе (заїзд на Дніпровський
узвіз, опора №18)

46. 39816�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м. 1,08
Печерський район, Набережне
шосе (заїзд на Дніпровський
узвіз, опора №20)

47. 39817�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м. 1,08
Печерський район, Набережне
шосе (заїзд на Дніпровський
узвіз, опора №21)

48. 39818�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м. 1,08
Печерський район, Набережне
шосе (заїзд на Дніпровський
узвіз, опора №12)

49. 39819�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м. 1,08
Печерський район, Набережне
шосе (заїзд на Дніпровський
узвіз, опора №6)

50. 39820�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м. 1,08
Печерський район, Набережне
шосе (заїзд на Дніпровський
узвіз, опора №7)

51. 39821�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м. 1,08
Печерський район, Набережне
шосе (заїзд на Дніпровський
узвіз, опора № 15)

52. 39822�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м. 1,08
Печерський район, Набережне
шосе (заїзд на Дніпровський
узвіз, опора №8)

53. 38707�13 ТОВ "Рекламна Група
"Малліс"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит) 18

Дарницький район, просп.
Петра Григоренка / вул. Олени
Пчілки, 2

54. 39870�14 ТОВ "Фасад" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 23,52 Деснянський район, вул.

Крайня, 1�В, літера А

55. 39047�13 ТОВ "Фоззі�Фуд" Лайтпостер, що стоїть
окремо на опорі (беклайт) 4,32 Деснянський район, просп.

Лісовий, 39

Заступник голови 
 керівник апарату О. Пузанов 

Хрещатик 6 11 квітня 2014 року



1. У за олов та п н тах 1, 2 розпорядження ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) від 30 р дня 2013 ро № 2354 “Про творення
омісії з роз ляд заяв про можливість розміщення тимчасо-
вих спор д тор овельно о, поб тово о, соціально- льт рно-
о чи іншо о призначення для здійснення підприємниць ої ді-
яльності на території м. Києва” слова “з роз ляд заяв про
можливість розміщення тимчасових спор д тор овельно о,
поб тово о, соціально- льт рно о чи іншо о призначення
для здійснення підприємниць ої діяльності на території
м. Києва” всіх відмін ах замінити словами “з питань розмі-
щення тимчасових спор д тор овельно о, поб тово о, соці-
ально- льт рно о чи іншо о призначення для здійснення
підприємниць ої діяльності на території м. Києва” відповід-
них відмін ах.
2. У назві с лад омісії з роз ляд заяв про можливість роз-

міщення тимчасових спор д тор овельно о, поб тово о, соці-
ально- льт рно о чи іншо о призначення для здійснення під-
приємниць ої діяльності на території м. Києва, затверджено о
розпорядженням ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) від 30 р дня 2013
ро № 2354, слова “з роз ляд заяв про можливість розмі-
щення тимчасових спор д тор овельно о, поб тово о, соці-
ально- льт рно о чи іншо о призначення для здійснення під-
приємниць ої діяльності на території м. Києва” замінити сло-
вами “з питань розміщення тимчасових спор д тор овельно о,
поб тово о, соціально- льт рно о чи іншо о призначення для
здійснення підприємниць ої діяльності на території м. Києва”.
3. Затвердити зміни до Положення про омісію з роз ляд

заяв про можливість розміщення тимчасових спор д тор о-
вельно о, поб тово о, соціально- льт рно о чи іншо о при-
значення для здійснення підприємниць ої діяльності па тери-

торії м. Києва, затверджено о розпорядженням ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) від 30 р дня 2013 ро № 2354:
3.1. У назві слова “з роз ляд заяв про можливість розмі-

щення тимчасових спор д тор овельно о, поб тово о, соці-
ально- льт рно о чи іншо о призначення для здійснення під-
приємниць ої діяльності на території м. Києва” замінити сло-
вами “з питань розміщення тимчасових спор д тор овельно о,
поб тово о, соціально- льт рно о чи іншо о призначення для
здійснення підприємниць ої діяльності па території м. Києва”.
3.2. У п н ті першом слова “з роз ляд заяв про можливість

розміщення тимчасових спор д тор овельно о, поб тово о, со-
ціально- льт рно о чи іншо о призначення для здійснення під-
приємниць ої діяльності на території м. Києва” замінити слова-
ми “з питань розміщення тимчасових спор д тор овельно о,
поб тово о, соціально- льт рно о чи іншо о призначення для
здійснення підприємниць ої діяльності на території м. Києва”.

ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа
кв.м

Місце розташування рекламного засобу

1. 10689�05 ПАТ "УкрСиббанк" Рекламна вивіска на будинку (будівлі),
споруді

5,92 Святошинський район, просп. Перемоги, 73/1

2. 28177�11 ПАТ "УкрСиббанк" Рекламна вивіска на будинку (будівлі),
споруді

3,44 Солом'янський район, вул.Авіаконструктора
Антонова, 4

3. 28049�11 ТОВ Будівельна
компанія "АСГАРД"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі),
споруді

4,823 Шевченківський район, вул. Хрещатик/ вул.
Заньковецька, 15 /4�А

4. 32184�13 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Кронштейн на фасаді будинку (будівлі),
споруді

0,96 Дніпровський район, вул. Раїси Окіпної, 4�А

5. 32353�13 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Рекламна вивіска на будинку (будівлі),
споруді

3,2 Дніпровський район, вул. Раїси Окіпної, 4�А

6. 32352�13 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Рекламна вивіска на будинку (будівлі),
споруді

3,2 Дніпровський район, вул. Раїси Окіпної, 4�А

7. 33545�13 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Кронштейн на фасаді будинку (будівлі),
споруді

0,96 Солом'янський район, вул. Лебедєва�Кумача, 5

8. 38525�13 ТОВ "АРОМА САУНА" Рекламна вивіска на будинку (будівлі),
споруді

11,0646 Шевченківський район, вул. Артема, 21/27,
літера А

9. 38641�13 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Кронштейн на фасаді будинку (будівлі),
споруді

0,96 Дніпровський район, просп. Возз'єднання, 3

10. 39226�13 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Рекламна вивіска на будинку (будівлі),
споруді

3 Дніпровський район, просп. Возз'єднання, 3

Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 336 від 2 квітня 2014 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу”, Типових правил розміщення зовнішньої реклами, за

тверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення рек

лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого само

врядування:

1. С ас вати 10 дозволів на розміщення зовнішньої ре ла-
ми з ідно з додат ом до цьо о розпорядження.
2. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по лас-

ти на заст пни а олови Київсь ої місь ої державної адмініс-

трації — ерівни а апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) П -
занова О. Г.

Голова В. Бондаренко

Додато
до розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
02.04.2014 № 336

Перелік дозволів на розміщення зовнішньої реклами, що скасовуються

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 30 грудня 2013 року № 2354 

“Про утворення комісії з розгляду заяв про можливість розміщення тимчасових споруд
торговельного, побутового, соціально
культурного чи іншого призначення 

для здійснення підприємницької діяльності на території м. Києва”
Розпорядження № 147 від 6 лютого 2014 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 5.2 розділу 5 Порядку визначення обсягів пайової участі (внес

ку) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально
культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької ді

яльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва, затвердженого рішенням Київ

ської міської ради від 24 лютого 2011 року № 56/5443, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

В Р У Б Е Л Ь К М Х
Ф А У С Т І Ф А К І Р

С М А Р А Г Д М А Н Е
Ш И П А М П Е Р Щ
А Л Е К С Б О Р О Д А
Н І Л Е О С Л А Т Т
А С Ь Є Н Д А И И И

К С А Н Г В І Н І К

Відповіді на сканворд 

Хрещатик 711 квітня 2014 року

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

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовни ) — Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями

Транзнешнл Рісорз, Л.Л.С. "Узвіз".
Поштова та еле тронна адреса — У раїна, 01025, м. Київ, Андріївсь ий Узвіз,

15, тел. 425-43-42; фа с: 425-47-05; E-mail: uagrosys@ln.ua.
2. Місце розташ вання б дівництва — в л. Андріївсь ий звіз, 15, 17 По-

дільсь ом районі м. Києва.
3. Хара теристи а діяльності (об'є та): Реставрація з пристос ванням пам'ят-

и архіте т ри національно о значення по в л Андріївсь ий звіз, 15 та ре онс-
тр ція з реабілітацією заб дови історичної садиби, відб дова та б дівництво
майново о омпле с з об'є тами соціальної інфрастр т ри по в л. Андріїв-
сь ий звіз, 17.

4. Соціально-е ономічна необхідність планової діяльності — поліпшення та
розширення соціальної інфрастр т ри, бла о стрій та озеленення території.

5. Потреба в рес рсах при б дівництві та е спл атації:
• земельних — площа земельної ділян и — 2603,0 м2, під заб дов —

1340,50 м3;
(площа земель, що вил чаються в тимчасове і постійне орист вання, вид ви ористання)

• сировинних — при б дівництві — пісо , щебінь, цемент: при е спл атації
— не потреб є:

(види, обся и, місце розроб и і видоб т , джерела одержання)

• енер етичних (паливо, еле троенер ія, тепло) — еле троенер ія ( період
б дівництва) —120 Вт, період е спл атації — 680 Вт, теплопостачання — від
власної отельні на аз ;

(види, обся и, джерела)

• водних — при б дівництві — 23,50 л/се , при е спл атації — 26,0 м3/доб ,
на протипожежні потреби: вн трішнє — 5,0 л/се ., зовнішнє — 15,0 л/се ., авто-
матичне — 12,0 л/се . Джерело постачання води — з водопровідної мережі
ПАТ "АК Київ водо анал";

(обся и, необхідна іль ість, джерела водозабезпечення)

• тр дових — період б дівництва — реставрація та ре онстр ція об'є та
б де ви он ватись силами б дівельних і монтажних ор анізацій — 66 чол. робіт-
ни ів; період е спл атації — з ідно зі штатним роз ладом.

6.Транспортне забезпечення (при б дівництві й е спл атації) — період б -
дівництва — автомобільні перевезення за ально-б дівельним транспортом
існ ючими доро ами.

7.Е оло ічні та інші обмеження планової діяльності за варіантами — відс тні.
8.Необхідна е оло о-інженерна під отов а і захист території за варіантами —

омпле с еотехнічних заходів для забезпечення можливості ви онання робіт в
підземній частині б дівлі, підпірні стін и, верти альне план вання території, ре-
лювання поверхнево о сто .
9.Можливі впливи планової діяльності (при б дівництві та е спл атації) на

нав олишнє середовище:
• лімат і мі ро лімат — не впливає;
• повітряне — ви иди забр днюючих речовин від автотранспорт та від о-

тельні — в межах норми;
• водне — не впливає;
• р нт — б дівництво нових б дівель підвищить і забезпечить необхідн

стій ість схил за рах но част ової роз р з и схил в рез льтаті виїм и р нт в
підземних поверхах та б дівництва додат ових паль, я і разом зі спор дою ви-
ористов ються в я ості протизс вних спор д;

• рослинний і тваринний світ, заповідні об'є ти — не впливає, при б дів-
ниитві — ма симальне збереження існ ючих зелених насаджень;

• нав олишнє соціальне середовище (населення) — впливає позитивно,
поліпшення та розширення інфрастр т ри та надання нових робочих місць;

• нав олишнє техно енне середовище — не впливає.
10. Відходи виробництва і можливість їх повторно о ви ористання, тилізації

знеш одження або безпечно о захоронення — творення б дівельно о сміття на
час проведення б дівельних робіт та творення твердих поб тових відходів і
сміття від прибирання території — при е спл атації передбачено вивезення їх за
одою зі спеціалізованими підприємствами.
11. Обся ви онання ОВНС — в повном об'ємі.
12. Участь ромадсь ості — інформ вання та співпраця з Ор анам самоор а-

нізації населення "В личний омітет "Андріївсь ий звіз".

Ком нальне підприємство Київсь ої місь ої ради
"Теле омпанія "Київ" зв'яз із проведенням позачер о-
вих виборів Київсь о о місь о о олови та деп татів Київ-
сь ої місь ої ради 25 травня 2014 ро повідомляє про вста-
новлені розцін и вартості одиниці ефірно о час для розмі-
щення матеріалів передвиборної а ітації в ефірі теле анал
"Київ":

Ви ли в с д

Позивач а, Мац Елеонора, посвідчення особи 314560525 , пода-
ла до С д сімейних справах Тель-Авівсь о о о р (Ізраїль) позов
про розірвання шлюб проти відповідача, Мац а Юрія, посвідчення
особи 314560483. Інтереси позивач и представляє адво ат Хелена
Бел інд, Ізраїль, м. Рамат-Ган 52443, в л. Герцель 75, телефон
972-3-6701340, фа с 972-77-4812800.

Я що відповідач має намір захищатися, то він повинен подати за-
перечення захист проти позов , в лючаючи с п тні до менти (з ід-
но з формою 43Б Цивільно о процес ально о оде с Ізраїлю від
1984 ро ), я вима ається положенням 343(б)(1) Цивільно о проце-
с ально о оде с Ізраїлю від 1984 ро , протя ом 60 днів з дня п б-
лі ації дано о о олошення пресі.

Я що заперечення захист не б де подано в зазначений термін, то
позивач а б де мати право отримати рішення с д за відс тності від-
повідача.

Лящен о І ор Анатолійович, зареєстрований за адресою: м. Київ, просп.
М. Бажана, 30, в. 49, ви ли ається в я ості відповідача Дарниць им район-
ним с дом м. Києва в с дове засідання, я е відб деться 23 вітня 2014 ро
о 10.00 цивільній справі за позовом ПАТ “КБ “Приватбан ” до Лящен о І оря
Анатолійовича про стя нення забор ованості.

С дове засідання відб деться під олов ванням с дді Леонтю Л. К. в примі-
щенні Дарниць о о районно о с д м. Києва за адресою: 02099, м. Київ, в л. Се-
вастопольс а, 14, аб. 4, зал 5.

У разі неяв и відповідача в с дове засідання справа б де роз лян та за йо о
відс тності з рах ванням наявних справі до азів відповідно до чинно о за о-
нодавства.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація за лопотанням
Спіл и Дизайнерів У раїни о олош є про намір передати в оренд на 2 ро и
364 дні нежитлове підвальне приміщення, площею 26,5 в. м за адресою:
м. Київ, в л. Бо омольця, б. 7/14 для розміщення майстерні х дожни а-дизайне-
ра з розрах н ом орендної плати в розмірі 2920,0 рн без ПДВ (15 % від оціноч-
ної вартості майна, що с ладає 233600 рн без ПДВ) за перший місяць оренди.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів після п блі ації о оло-
шення за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15.

Довід и за телефонами: 280-15-39, 280-84-76.

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає я відповідача Гл ць Ган-
н Степанівн на роз ляд цивільної справи за позовом Барон П. Д. до Гл ць-
ої Г. С. стя нення забор ованості.
Роз ляд справи відб деться 23.04.2014 р. о 14.00 в приміщенні Деснянсь о-

о районно о с д м. Києва (02225, пр. Мая овсь о о, 5-В, аб. 17).
В разі неяв и відповідача в с дове засідання справ б де роз лян то без йо-

о часті.
С ддя Шевч О. П.

Державна станова "Інстит т еволюційної е оло ії" НАН У раїни
о олош є про намір передати в оренд державне нер хоме майно,

щодо я о о надійшли заяви:

Заяви про оренд приймаються протя ом 10 робочих днів після оп блі вання о олошення за адресою: м. Київ, в л. А ад. Лебедєва, 37.
Додат ова інформація за тел. 526-22-31.
У разі надходження двох і більше заяв на об'є т оренди б де о олошено он рс на право оренди.

№
Ор ан п-
равління

Балансо трим вач
Наймен вання та
місцезнаходження
об'є та оренди

Площа,
в. м

Розмір орендної пла-
ти за місяць

рн/ в. м (без ПДВ)
Стро оренди

Мета
ви ористання

1
Національна
а адемія

на У раїни

ДП "ІЕЕ НАН У раїни"
03143, м. Київ,

в л. А адемі а Лебедє-
ва, 37, т. 526-22-31

Нежитлові приміщення
орп. "літ. А" та "літ. Б"
(м. Київ, в л. А адемі а

Лебедєва, 41)

135,2 87,23 На рі
Офісна

діяльність

Час виход
(б дні, вихідні та неробочі дні)

Вартість 1 се . ( рн),
(з рах ванням ПДВ)

06.00 — 17.00 4,72

17.00 — 23.00 4,72

23.00 — 06.00 4,72
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Температура +3°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 94 %

Температура +6°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 85 %

Температура +5°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 91 %
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Ì³æíàðîäíèé äåíü âèçâîëåííÿ
â'ÿçí³â ôàøèñòñüêèõ êîíöòàáîð³â.

1902 — íàðîäèâñÿ Ìèõàéëî
Ãðå÷èíà, óêðà¿íñüêèé àðõ³òåêòîð,
òâîðåöü Ïàëàöó ñïîðòó, ãîòåëþ
"Ðóñü" òà áàãàòüîõ ³íøèõ ãðîìàä-
ñüêèõ ³ æèòëîâèõ ñïîðóä ó Êèºâ³.

1945 — àìåðèêàíñüê³ ï³äðîçä³-
ëè âèçâîëèëè â'ÿçí³â ôàøèñò-
ñüêîãî êîíöòàáîðó Áóõåíâàëüä.

1945 — ó Ëüâîâ³ ðàäÿíñüêèìè
âëàñòÿìè çààðåøòîâàíî ìèòðîïî-
ëèòà Óêðà¿íñüêî¿ ãðåêî-êàòîëèöüêî¿
öåðêâè Éîñèôà Ñë³ïîãî à òàêîæ
ê³ëüêà ³íøèõ êàòîëèöüêèõ âëàäèê. 

1951 — ó Ëüâîâ³ âèéøîâ ïåð-
øèé íîìåð ë³òåðàòóðíî-õóäîæ-
íüîãî ³ ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íîãî

æóðíàëó "Æîâòåíü". Ç ñ³÷íÿ 1990-
ãî — "Äçâ³í".

1970 — ç êîñìîäðîìó íà ìèñ³ Êà-
íàâåðàë (øòàò Ôëîðèäà) çàïóùåíî
êîñì³÷íèé êîðàáåëü "Àïîëëîí-13". 

1976 — êîìïàí³ÿ Apple
Computer ðîçðîáèëà ïåðñîíàëü-
íèé êîìï'þòåð Apple I, ç³áðàíèé
âðó÷íó Ñò³âîì Âîçíÿêîì. 

1992 — Ïðåçèäåíòè Ðîñ³¿ òà
Óêðà¿íè ïðèçóïèíèëè ä³þ óêàç³â
ïðî ïåðåäà÷ó ×îðíîìîðñüêîãî
ôëîòó ï³ä þðèñäèêö³þ ñâî¿õ êðà-
¿í. Ïî÷àëèñü òðèâàë³ ðîñ³éñüêî-
óêðà¿íñüê³ ïåðåãîâîðè ïðî ñòàòóñ
ôëîòó ³ éîãî äèñëîêàö³þ.

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

Водій також був позбавлений і водій�
ських прав через те, що окропив пі�
шоходів. Суд Великобританії засудив

автомобіліста до позбавлення прав і штра�
фу у 500 фунтів стерлінгів за проїзд по ка�
люжі. Як повідомляє Daily Mail, таке сер�
йозне покарання 22�річний житель Кол�
честера Семюел Ліс понесе за те, що
окропив пішоходів.

Інцидент відбувся 17 січня 2014 року. Ліс їхав на сво�

єму Volkswagen Polo на роботу до Челмсфорду, розташо�

ваного приблизно в 40 км від його будинку. Неподалік

однієї зі шкіл британець дуже швидко проїхав по калюжі

і окропив матір з двома дітьми, яка йшла додому.

Свідком пригоди став поліцейський Марк Херкуліс,

який затримав порушника. За його словами, водій навіть

не намагався загальмувати або об'їхати калюжу, а після

того, що сталося, спробував сховатися. Мировий суд

Колчестера засудив британця до штрафу у 500 фунтів, а

також до виплати компенсації моральної шкоди (50 фун�

тів) і компенсації судових витрат (90 фунтів). Крім того,

Ліс був позбавлений водійських прав, і тепер, згідно з

місцевими законами, йому доведеться перездавати іспит,

оскільки за кермом він новачок.

Проте сам британець вважає свій вирок дуже суворим,

причому з ним погодилася і постраждала. За її словами,

це несправедливе рішення, і навряд чи воно принесе ко�

ристь. Варто відзначити, що британські суди відомі сво�

їми суворими вироками. Наприклад, у січні іншого жи�

теля Туманного Альбіону позбавили прав за їзду в нетве�

резому стані на іграшковому автомобілі

Британець заплатив штраф 
за проїзд по калюжі

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 11 êâ³òíÿ

ОВНИ, життя набирає шалених обертів, презент йте себе а ратно, без з х-
вальства, ви самодостатня творча особистість, по ли ана діяти за д ховними за-
онами, ос іль и є транслятором про ресивних змін в соці мі. Діліться ба атим
досвідом і неодмінно б дьте в парі!
ТЕЛЬЦІ, армічна см а триває, тож не влаштов йте бой от обставинам, а

смиренно робіть те, що від вас вима ається. Виріш йте ч жі проблеми, частіше
самітнюйтеся і правильно ви ористов йте рес рс парних взаємин (де вас оха-
ють). На сл жбі витає доленосний д х, охоче беріться за дор чен робот , ста-
ранно роз рібайте давні "завали".
БЛИЗНЯТА, від рийте серце наз стріч висо им поч ттям, станьте взірцем

др жньої ідилії, лебединої вірності! Вас охають — і це є стим лом зробити свою
др половин найщасливішою в світі, прихилити небо до її ні ! З обранцем ви
пов’язані д ховними зами, і це ч дово.
РАКИ, дім та робота — два арячі полюси, між я ими слід вправно лавір вати,

щоб с різь всти н ти. У сімейних стінах — в л анічна атмосфера, т т проходять
невідворотні зміни, том прибор айте а ресивно о оня, на я ом ви завзято ар-
цюєте тіль и вдома, допі аючи домочадцям. І пере лючіться на професійн сфе-
р , там бла одатне джерело творчої насна и для ар’єрно о зростання й реаліза-
ції лобальних планів!
ЛЕВИ, я що хочете розре лам вати себе, дося ти намічених цілей, демон-

стр йте все, чим ба аті, проте тіль и в олі людей, я их добре знаєте. А ось се-
ред малознайомої юрби ліпше не озиряти, там вас не зроз міють і з аньблять.
Нав’яз вання власних д мо , по лядів, інтересів ате орично заборонене.
ДІВИ, девальвація життєвих цінностей ся не апо ею, я що вас захльост ють б рх-

ливі пориви і бажання. Д ша т жить під пресин ом незадоволено о "хоч ", а пра ма-
тична реальність не п с ає до раю блаженства. Ш айте золот середин , іна ше
на личете бід . "Бер /даю" має рівноважитися. У за оханих настане любовна ідилія.
ТЕРЕЗИ, один в полі не воїн, тож прибор айте а ресивний запал, позб дьтеся

по аних звичо — ви взірець для оточення, я е пра не з вами жити в любові та
зла оді. Завдання долі — перетворити недр ів на союзни ів, вони впливові, до-
свідчені, а разом ви здатні ори переверн ти!
СКОРПІОНИ, тиждень наповнений армічними подіями, все таємне стане яв-

ним, вов и в овечих ш рах по аж ть справжнє обличчя, не б нт йте, смиренно
пливіть за течією обставин, зрештою, та , я б ло раніше, вже не б де. Творч іні-
ціатив слід проявляти лише в роботі й тоді, оли вас попросять, або ж оли цьо-
о вима ають зміни в соці мі. З подр жжям живіть в любові та зла оді, ваша роль
в союзі — дати шанс обранцю самореаліз ватися я особистості, ма симально
сприяючи в сьом .
СТРІЛЬЦІ, б дьте в центрі ва и, п блічні дефіле — життєдайна підзаряд а і

можливість створити собі та іншим свято. Менше переймайтеся ч жими пробле-
мами, їм ні інця, ні раю не б де, в залежності від обставин можна особисто ре-
жисер вати сценарії й перевтілюватися в потрібний образ та райливо а торств -
вати. На др жніх теренах назрівають доленосні зміни, хтось із давніх побратимів
зійде з маршр т (бо стос н и себе вичерпали), а хтось поповнить лави соратни-
ів по д х . Тримайтеся родини, там оаза щастя.
КОЗЕРОГИ, сім’я та робота — епіцентри доленосних подій. Прибор айте

ар’єрні амбіції, с млінно сл жіть, ви он ючи настанови ерівництва, б дь-я е
з’яс вання стос н ів за рож є фатальною втратою реп тації. Посадовий олімп
має стати мая ом, стим лом для реалізації фахово о по ли ання, я е вам дав
Творець. А сім’я — це джерело життєдайної енер ії, тож, розв’яз ючи домашні
проблеми, ви примнож єте сили, на ач ючи м с ли досвід .
ВОДОЛІЇ, ваш девіз: "Хай живе різноманітність!". На одном місці нічо о не ви-

сидіти, р хайтеся, міняйте обстанов , знайомтеся з ці авими людьми, напов-
нюйте д шевні с дини свіжими враженнями. Світ нині зіт аний з витончених ми-
лозв чних вібрацій, де можна "зловити" творчий айф від роботи чи б дь-я о о
заняття та ще й добре заробити. Охоче беріться за різні сл жбові повноваження
та " лепайте роші"!
РИБИ, ви чарівні та форт нні, Всевишній обдаров є щасливими сюрпризами,

охайтеся, живіть повно ровним б ттям, пле айте в серці любов та радість, ре-
алізація со ровенних зад мів набирає спішних обертів, де "хоч " і "треба" є не-
розл чними близню ами. Співпраця на взаємови ідних інтересах — запор а ма-
теріально о процвітання
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